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ویـس احمـد برمـک، وزیـر امـور داخلـه مـی 
گویـد که حـدود ۱۰ هزار بسـت ملکـی در این 
وزارت تثبیـت شـده کـه رونـد اسـتخدام افـراد 

بـرای ایـن بسـت ها بـه زودی آغـاز می شـود.
آقـای برمـک ایـن خبـر را روز شـنبه )۴ حمل( 
در مراسـم امضـای تفاهمنامه ایجاد اصالحات و 
رونـد ملکی سـازی، بیـن وزارت امـور داخله و 
کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمات 

ملکـی، اعـالم کرد.
آقـای برمـک، در مراسـم امضای ایـن تفاهمنامه 
گفـت کـه ایـن سـند بـا کمیسـیون اصالحـات 
اداری و خدمـات در حالـی امضـا می شـود کـه 
بعد از سـال ها تالش توانسـتیم برنامـۀ راهبردی 
امـور  بـرای اصالحـات در وزارت  چهارسـاله 

داخلـه را تدویـن کنیم. 
برنامـه  ایـن  اسـاس  بـر  کـه  کـرد  وی عـالوه 
راهبـردی، اصالحـات گسـترده ای در سـاختار 
وظایـف  بـه  پولیـس  و  آمـده  به میـان  پولیـس 

گـردد. بر مـی  خـود  اصلـی 
وزیـر امـور داخلـه گفـت کـه در حـال حاضـر 
حـدود ۱۰ هـزار بسـت ملکـی بـرای اسـتخدام 
کارکنـان ملکـی تثبیت شـده کـه با همـکاری و 
معاونت کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمات 
آغـاز  بـه زودی  آن  اسـتخدام  پروسـۀ  ملکـی، 

شـد. خواهد 
وزارت  کـه  کـرد  حاطرنشـان  داخلـه  وزیـر 
داخلـه طرحـی را تدویـن کـرده کـه براسـاس 
ملکـی  را  ایـن وزارت  نهادهـای حمایتـی  آن، 
وظایـف  بـه  پولیـس  نیروهـای  تـا  می سـازد 

کننـد. عمـل  اساسـی خـود 
برمـک بـا ابـراز اینکـه حکومـت افغانسـتان در 
تـالش اسـت تـا در ادارات اصالحـات آورده 
شـود، افـزود امضـای تفاهم نامـه بـا کمیسـیون 
اصالحـات اداری می توانـد زمینـه  اصالحات را 

در وزارت امـور داخلـه فراهـم سـازد.
وزیـر امور داخله با اشـاره به اینکـه  بخش های 
تخصصـی به حالـت نظامی باقـی خواهند ماند، 
گفـت کـه بخش هـای تدارکاتی، مدیریـت مالی 
و یـک بخـش لجسـتیک وزارت داخلـه ملکـی 

می شوند.
پولیـس  داخلـه،  وزیـر  گفته هـای  اسـاس  بـر 
سـال های  در  امـا  دارد؛  مشـخصی  وظایـف 
گذشـته بـه عنوان شـبه نظامی نقش بـازی کرده 
و از آنهـا بـه عنوان نیروی جنگی اسـتفاده شـده 

. ست ا
نادر نـادری، رییس کمیسـیون اصالحات اداری 
و خدمـات ملکـی نیـز در مراسـم امضـای ایـن 
کمـک  یـک  امـر،  ایـن  کـه  گفـت  تفاهمنامـه 
بـزرگ بـه پروسـه اصالحـات در وزارت امـور 
کـه   کـرد  خاطرنشـان  وی  می باشـد.  داخلـه 
قانـون اساسـی محـور عملکـرد تمـام نهادها را 
تعییـن کـرده  و بعـد از این نیروهـای پولیس در 

بخـش مشـخص خـود کار خواهنـد کـرد.

برمک در مراسم امضای قرارداد با اصالحات اداری:

اصـالحات گستـرده یـی 
در پولیـس ایجـاد شـده است
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خواسته های اصلی خود را 
پیگیری می کنیم

سـاِل حـامیت معـارف 
و چالـش هـای معـارف

قصۀ انتخابات
از پیام های نوروزی تا اعالم طرح امنیتی

صفحه 3

یـک دیپلومات ارشـد ایـاالت متحـده روز جمعه 
گفـت کـه امریـکا در کنفرانـس صلح افغانسـتان 
کـه قـرار اسـت در تاشـکند پایتخـت ازبکسـتان 

برگـزار شـود، اشـتراک می کنـد.
ایـاالت  خارجـۀ  وزارت  معـاون  ویلـز،  الیـس 
متحـده، در مصاحبـۀ اختصاصی با صـدای امریکا 
گفته اسـت کـه برعالوۀ ایـاالت متحـده، اتحادیۀ 
اروپـا، هنـد، پاکسـتان، روسـیه و ترکیـه نیـز در 

کنفرانـس تاشـکند، اشـتراک خواهنـد کـرد.
خانـم ویلـز گفـت »کنفرانـس تاشـکند بی نهایت 
مهـم اسـت و یـک فرصـت را بـرای جامعـۀ بین 
المللـی فراهـم می سـازد تـا از تالش هـای صلـح 
حمایـت  افغانسـتان  در  غنـی  رییس جمهـور 

صـورت گیـرد.«
خارجـۀ  وزیـر  معـاون  ویلـز،  الیـس  اظهـارات 
ایـاالت متحده در امور آسـیای جنوبی و مرکزی، 
در حالـی بیـان شـد کـه قـرار اسـت حکومـت 
ازبکسـتان در تاشـکند، پایتخت آن کشور، میزبان 
کنفرانـس سـه روزه )۲۴ تـا ۲۶ ماه مـارچ( صلح 

و انکشـاف افغانسـتان باشـد.

حملـۀ انتحـاری روز نخسـت سـال جدید 
خورشـیدی در کابـل و انفجار شـام جمعه 
یـک موتـر بمـب در هلمنـد، واکنـش تند 
اعضـای مجلـس نماینـدگان را برانگیختـه 

ست. ا
شـماری از نماینـدگان در نشسـت عمومی 
عمومـی  رییـس  گفتنـد  مجلـس  دیـروز 
انتحاری هـا در  امنیـت ملـی می دانـد کـه 
کجـا هسـتند؛ امـا هیـچ اقدامـی در جهت 
حمالت شـان  خنثاکـردن  یـا  دسـتگیری 

نمی کنـد.
شـکیبا هاشـمی و نظیفـه ذکـی، از اعضای 
مجلـس نماینـدگان گفتند آقای سـتانکزی 
بارهـا از مـا خواسـته اسـت کـه حمایتش 
کنیـم و او خـود می دانـد کـه چه کسـی از 
تروریسـت ها حمایـت می کنـد. امـا اکنون 

چـرا جلـو آن هـا گرفته نمی شـود؟
در همیـن حـال شـمار دیگـری از اعضای 
مجلـس نماینـدگان، مسـؤوالن امنیتـی را 

بی پروایـی  بـه  امنیـت  تأمیـن  بخـش  در 
متهـم می کننـد و خواهـان اسـتیضاح آن ها 

. هستند
نفیسـه عظیمـی و محمدعـارف رحمانـی 
از ایـن جمـع، خطـاب بـه رییـس مجلس 
امنیتـی  رییـس  سـتانکزی،  آقـای  گفتنـد 
ملـی و آقـای برمـک، وزیـر داخلـه بایـد 

شـوند. اسـتیضاح 
گفتنـی  اسـت کـه در حملـه  انتحـاری در 

نزدیکـی دانشـگاه کابـل -که گـروه داعش 
بـه عهـده گرفـت- ۲9  مسـؤولیت آن را 
تـن جـان باختنـد و بیـش از 5۰  تن دیگر 
موتـر  انفجـار  برداشـتند. هم چنـان  زخـم 
شـهر  در  گذشـته  شـام  بمب گذاری شـدۀ 
لشـکرگاه ِ هلمنـد ۱5 کشـته و بیـش از 5۰ 

زخمـی برجـا گذاشـت.
هنـوز مسـؤولیت انفجـار هلمنـد را کسـی 

اسـت. نپذیرفته 

امریکا:
مهم است بسیار  تاشکند  کنفرانس 

نماینده گان مجلس:
مسووالن امنیتی می دانند چه کسی تروریستان را حمایت می کند

صفحه 2

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

تـوافق هـای 
ابهـام آمیز بلـخ و ارگ



مشـکل میـان ارگ و بلـخ، ظاهـراً بـا پذیـرِش 
نـور  از خواسـت های عطامحمـد  بخش هایـی 
والـی پیشـیِن بلـخ و رییـس اجرایـی جمعیـت 
چهـارده  از  پـس  و  گرفـت  پایـان  اسـالمی  
سـال در این والیِت مهم و اسـتراتژیِک شـماِل 
کشـور ـ کـه یکـی از اساسـی ترین پایگاه هـای 
می آیـد  شـمار  بـه  اسـالمی  حـزب جمعیـت 
ـ فـرد دیگـری از همیـن حـزب تقـرر یافـت. 
سـه مـاه وقت گذشـت تـا ارگ موفق شـود که 
آقـای نـور را متقاعـد بـه کنار رفتن از سـمتش 
سـازد. در ایـن سـه مـاه خیلـی اتفاق هـا افتـاد 
واقعـًا  هنـوز  شـد.  انجـام  موضع گیری هـا  و 
معلـوم نیسـت کـه نقـش حـزب جمعیـت در 
اسـت،  بـوده  چقـدر  حاصل شـده  توافق هـای 
هیـأت  کـه  می دهـد  نشـان  امـر  ظاهـِر  ولـی 
در  چنـدان  جمعیـت  حـزب  گفت وگوکننـدۀ 
روشـنِی ایـن توافق هـا قـرار نداشـته و اگر هم 
داشـته، هنـوز فرصت را بـرای ایـن جابه جایی 

مناسـب نمی دیـده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد کـه ارگ راه میان بـِر رسـیدن 
بـه توافق هـا را نیز آزموده باشـد. اما از سـخنان 
آقـای نـور در زمـان معرفـِی والـی جدیـد بلخ 
چنیـن اسـتنباط می شـد که گویـا ایـن توافق ها 
جمعیـت  گفت وگوکننـدۀ  هیـأت  جانـب  از 
اسـالمی صـورت پذیرفتـه و این حـزب موفق 
شـده کـه به خواسـت هایش بـه عنوان بخشـی 
از قـدرت در افغانسـتان نایـل شـود. امـا هنوز 
بـرای چنیـن ادعایـی، شـواهد کافی در دسـت 
نیسـت و مراسـم بلـخ نیـز چنـان در هاله یی از 
ابهـام برگـزار شـد کـه امـا و اگرهـای زیـادی 
را به وجـود آورده اسـت. آیـا این بـار جمعیـت 
اسـالمی افغانسـتان واقعـًا موفـق شـده کـه بـه 
خواسـت های اساسـی اش برسـد و یـا این کـه 
مشـخص  هنـوز  کـه  دالیلـی  بـه  نـور  آقـای 
نیسـت، مجبور شـده اسـت کـه یک بـارِ دیگر 
بـه صـورِت انفـرادی بـا ارگ به تفاهم برسـد؟ 
روزهـای آینـده نشــان خواهـد داد کـه ایـن 
جابه جایـی چگونـه صـورت پذیرفتـه و کی ها 
واقعـًا برنـدۀ ایـن میــدان انـد و کی هـا بازنده. 
اختالفـی  مسـایل  سـِر  بـر  مذاکـره  موضـوع 
عادی تریـن  از  مردم سـاالر،  نظـام  یـک  در 
شـیوه های پذیرفته شـده بـرای حِل آن هاسـت. 
مذاکـره  وارد  یکدیگـر  بـا  طـرف  دو  وقتـی 
قواعـد  کـه  اسـت  آن  معنـای  بـه  می شـوند، 

از  کـه  دارنـد  تـالش  و  می داننـد  را  بـازی 
راه هـای کامـاًل قانونـی و غیرخشـونت آمیز بـه 
همـان  از  کننــد.  رسـیده گی  مشکالت شـان 
نخسـت نیـز هیـچ فـرد و گروهـی بـا نفـس 
اسـالمی  جمعیـت  و  ارگ  گفت وگوهـای 
مخالفـِت صریـح نشـان نـداد و حتـا گروه ها و 
شـخصیت هایی کـه بـا این حـزب چندان سـِر 
سـازگاری ندارنـد، حـل اختالفـات را در گرِو 
عنـوان  دوجانبـه  گفت وگوهـای  و  مذاکـرات 
کردنـد. ولـی حـاال بـه ایـن اختالفـات ظاهـراً 
نقطۀ پایان گذاشـته شـده و دیگـر از آن ادبیاِت 
تُنـد و تیـِز انتقادی کـه در سـخنرانی های آقای 

نـور پیـدا بـود، خبـری نیسـت. 
اعـالم  خـود  سـخنرانِی  در  البتـه  نـور  آقـای 
کـرد کـه هیـچ گونـه معامله یـی انجام نـداده و 
خواسـت های اساسـِی جمعیـت و مردمـش در 
ایـن توافق هـا رعایـت شـده اسـت. امـا واقعـًا 

اسـت؟ چنین 
 آقـای نـور یـک بـارِ دیگـر نیـز بـا ارگ وارد 
سـراِن  از  دور  بـه  سیاسـی  گفت وگوهـای 
آدرِس  بـه  تنـدی  سـخناِن  و  شـد  جمعیـت 
آن  نتیجـۀ  کـرد.  حوالـه  اجرایـی  ریاسـت 
گفت وگوهـا چیـزی غیـر از برکنـارِی او را در 
پی نداشـت که بـه بحران بلـخ و ارگ انجامید. 
آیـا ایـن بـار چنیـن نخواهـد شـد و آقـای نور 
هیـچ  بـه  اسـالمی،  جمعیـت  حضـور  بـدون 

توافقـی بـا ارگ دسـت نـزده اسـت؟
 پاسـخ بـه ایـن پرسـش البتـه تـا زمانـی کـه 
طرف هـای موجـود چیـزی نگفته انـد، مشـکل 
بـه نظر می رسـد؛ اما یکـی از اعضـای بلندپایۀ 
جمعیـت اسـالمی در گفت وگـو بـا بی بی سـی 
از توافق هـای به وجـود آمـده اظهـار بی خبـری 
کـرده اسـت. در همیـن حـال، فرامـوش نبایـد 
کـرد کـه چنـد روز پیـش از اعـالم توافق هـای 
ارگ،  و  نـور  آقـای  میـان  آمـده  وجـود  بـه 
اسـماعیل خـان از فرماندهـان بلندپایۀ جمعیت 
اسـالمی در غـرب افغانسـتان بـه آقـای نـور 
توصیـه کـرد کـه در موضعـش مسـتحکم باقی 
بـدون  ارگ  بـا  توافـق  هرگونـه  از  و  بمانـد 
حضـور نماینـده گان جمعیت خـودداری ورزد. 
گویـا اسـماعیل خـان چیزهایـی از توافق هـای 
بـه وجـود آمده می دانسـت کـه چنیـن در برابر 
آقـای نور سـخن گفـت. آیـا منظور اسـماعیل 
خـان ایـن بـود کـه هـر توافقـی بـه صـورِت 

یک جانبـه می توانـد جایـگاه شـخص آقای نور 
را بـه خطـر مواجه سـازد؟ آیـا اسـماعیل خان 
خبـر داشـت کـه توافق هایـی صـورت گرفتـه 
کـه حزب جمعیـت در آن دخیل نبوده اسـت؟
 فرامـوش نکنیــم کـه چنـد روز پیـش از ایـن 
اتفـاق، در برخـی صفحه هـای دنیــای مجازی 
خبرهایـی مبنـی بـر دور زدن جمعیت اسـالمی 
بـه وسـیلۀ آقـای نور منتشـر شـد. ایـن خبرها 
حاکـی از آن بودنـد کـه گویـا یـک بـارِ دیگـر 
پس از سـفر معصوم اسـتانکزی رییس عمومی 
امنیـت ملی و سـالم رحیمی رییـس دفتر آقای 
غنـی بـه بلـخ، میـان ارگ و بلـخ توافق هایی به 
وجـود آمـده کـه در آن تنهـا بـه خواسـت های 

آقـای نور توجه شـده اسـت. 
ظاهـِر قضیـه چیـزی فراتـر از ایـن را نشـان 
نمی دهـد و ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه یک 
بـار دیگـر ارگ موفـق شـده باشـد کـه در یک 
میـان  سـوءتفاهم  سـبب  یک جانبـه،  توافـق 
سیاسـی  شـخصیت های  و  جریان هـا  برخـی 

شـده باشـد. 
بلـخ  بحـران  یافتـِن  پایـان  از  حـال،  هـر  بـه 
بایـد اسـتقبال کـرد ولـی نبایـد بـه آن چنـدان 
خوش بیـن بـود؛ زیـرا ارگ بـه انـدازۀ کافـی 
بـا ترفندهـای سیاسـی یی آشناسـت کـه بتواند 
سیاسـی  جریان هـای  کـردِن  مغلـوب  بـرای 
مخالـف و اصالح طلـب از آن هـا بهـره ببـرد. 
پـس از ایـن معلـوم نیسـت کـه آیندۀ شـورای 
معـاون  دوسـتم  جنـرال  کـه  نجــات  عالـی 
اوِل تبعیـد شـدۀ ریاسـت جمهـوری یکـی از 
آیـا  شـد.  خواهـد  چـه  بـود،  آن  پایه گـذاران 
پـس از آقـای نـور، ارگ بـه توافق های مشـابه 
بـا آقـای دوسـتم خواهـد رسـید و یـا پرونـدۀ 
معـاون اوِل ریاسـت جمهـوری مختومـه اعالم 
شـده و او پـس از این، مجبور اسـت باقی عمِر 

خـود را در ترکیـه سـپری کنـد؟
وضعیـت اندکـی پیچیده و مغشـوش می نماید. 
بـرای یافتـِن پاسـخ همـۀ پرسـش ها و ابهاماِت 
بایـد  بلـخ،  و  ارگ  داسـتاِن  پیرامـون  موجـود 
منتظـر اخبـار و حـوادِث بعـدی مانـد؛ اخبـار 
و حوادثـی کـه هـم کیفیـِت توافقـاِت صورت 
بازنـده  هـم  و  می سـازد  مشـخص  را  گرفتـه 
بـه معرفـی  را  ایـن معرکـه  برنـدۀ اصــلِی  و 

می گیـرد. 
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احمــد عمران

تـوافق هـای 
ابهـام آمیز بلـخ و ارگ

 

سـاِل نـو خورشـیدی نیز فرا رسـید؛ امـا هنوز ایـن اطمینـان به میان 
نیامـده کـه در سـاِل جـاری در کشـور انتخابـات برگـزار خواهـد 
شـد و یـا خیـر. سیاسـیون و نهادهـای جامعـۀ مدنـی در حالـی که 
مشـروعیِت حکومـت فعلـی را بـاور ندارنـد، همـه بـر برگـزاری 
انتخابـاِت عادالنـه و شـفاف در سـال 97 تأکیـد می ورزنـد. آن هـا 
می گوینـد کـه حـِل بحـران کشـور راهـی جـز برگـزاری انتخابات 
نـدارد. بـا این حـال، هنـوز معلوم نیسـت کـه آماده گی هـا در مورد 
برگـزاری انتخابـات در سـاِل جاری چقدر گرفته شـده و کمیسـیون 
انتخابـات چقـدر خود را مسـتعد برگزاری چنیـن انتخاباتی می داند. 
انتخابـات  برابـر پرسـش برگـزاری  اعضـای کمیسـیون وقتـی در 
قـرار می گیرنـد، یک صـدا می گوینـد کـه از جانـب آن هـا برگزاری 
انتخابـات هیـچ مانعـی نـدارد و ایـن کمیسـیون توانایـی الزم برای 
برگـزاری انتخابـات را دارد. امـا آن هـا می افزایند که بـرای برگزاری 
انتخابـات نیـاز اسـت کـه حکومت بـه تعهـداِت خود عمـل کند و 
شـرایط را اعـم از امنیتـی و مالـی برای کمیسـیون فراهم سـازد. این 
سـخن را هـر وقت از زبـاِن اعضای کمیسـیون انتخابات می شـنوم، 
بـه یـاد یـک فکاهـی می افتـم. می گوینـد مـردی یـک نعـل اسـب 
پیـدا کـرده بـود و از یافتـن آن، بسـیار خوشـحال بود و خـود را در 
رؤیـا صاحـب اسـب می دیـد. کسـی از او پرسـید که دلیـِل این همه 
خوشـحالی بـرای چیسـت. مرد پاسـخ داد کـه همه چیز فراهم شـده 

و فقـط سـه نعـِل دیگـر و یک اسـب باقـی مانده اسـت. 
حـاال وضعیـِت کمیسـیون انتخابات از این فکاهی چیـزی کم ندارد. 
اگـر پول باشـد و امنیت هم تأمین شـود، بدون شـک هیچ مشـکلی 
بـرای برگـزاری انتخابـات باقـی نمی مانـد و حتـا می تـوان بـا یـک 
نهـاد خارجـی قرارداد بسـت کـه کارهـای فنـی انتخابـات را انجام 

دهد.
فعلـی  وضعیـت  و  شـرایط  در  کـه  این جاسـت  اصلـی  بحـث   
افغانسـتان، کمیسـیون چـه تدابیری بـرای برگزاری انتخابـات دارد، 
نـه این کـه کمیسـیون بگویـد از طـرِف این نهـاد تمام شـرایط آماده 
اسـت و تنهـا مشـکل نبـود پـول و امنیـت اسـت. اگر ایـن دو چیز 
وجـود ندارنـد، پـس کمیسـیون از کـدام آماده گـی بـرای برگـزاری 

انتخابـات سـخن می گویـد؟! 
واقعـًا مسـخره اسـت کـه کمیسـیون از آماده گی هـا بـرای برگزاری 
انتخابـات سـخن می گویـد، در حالی کـه هنوز هیـچ تمویل کننده یی 
حاضـر بـه پرداخـت هزینه هـای انتخابات نشـده و از جانـب دیگر 
معلـوم نیسـت که شـرایط امنیتی کشـور در روز و هفته و مـاهِ آینده 
چگونـه خواهـد بـود. جالـب این جاسـت کـه کمیسـیون انتخابـات 
بـدون آن کـه چنیـن اقدام هایی را جـز برنامه های کاری خـود بداند، 
تـوپ را بـه میـدان ارگ می انـدازد و مدعـی می شـود کـه آن هـا 
بایـد در تعهـداِت  آماده گی هـای الزم را دارنـد و تنهـا حکومـت 
خـود صـادق باشـد و مسـوولیت هایش را کـه گویـا تأمیـن امنیـت 
و هزینـۀ انتخابـات اسـت، انجـام دهـد. در مقابل، ارگ بـدون آن که 
چنیـن خواسـت هایی را جـزِو تعهداِت خـود بداند، تـوپ را دوباره 
بـه میـدان کمیسـیون می انـدازد و مدعـی می شـود که هیـچ دخالتی 

در کارِ کمیسـیون نمی کنـد. 
از جانـب دیگـر، برخـی کارشناسـان و نهادهـای ناظـر بـر امـور 
انتخاباتـی بـه ایـن نظرند که حکومت ارادۀ سیاسـی بـرای برگزاری 
انتخابـات نـدارد و از هرج ومـرج در کارِ تدارِک برگـزاری انتخابات 
اسـتقبال می کنـد. بـه بـاور این افـراد و نهادهـا، اگر حکومـت ارادۀ 
الزم بـرای برگـزاری انتخابـات را می داشـت، تا به حال بسـیاری از 
آماده گی هـا در همـکاری بـا کمیسـیون انتخابـات اتخـاذ شـده بود. 
معلـوم  کـه  آن گونـه  ریاسـت جمهوری  ارگ  به ویـژه  و  حکومـت 
شـاید  نیسـتند.  انتخابـات  برگـزاری  دلبسـتۀ  چنـدان  می شـود، 
ارگ می دانـد کـه وضعیـت امنیتـی بـه گونه یـی نیسـت کـه بتـوان 
انتخابـات برگـزار کـرد و یـا نهادهـای تمویل کننـده آمـاده نیسـتند 
کـه هزینه هـای انتخابـات را بپردازنـد، ولـی از آن جایـی کـه به  طور 
صادقانـه چنیـن وضعیتـی را بـا جامعه در میـان گذاشـته نمی تواند، 
در حـال وقت کشـی و مایـه گذاشـتن از آبروی کمیسـیون انتخابات 

ست. ا
از  یکـی  کـردِن  ضایـع  حـاِل  در  بی رحمانـه  صـورِت  بـه  ارگ   
برگـزاری  بـدون  اسـت.  افغانسـتان  ملـی  فرصت هـای  مهم تریـن 
انتخابـات، افغانسـتان وارد شـرایط بسـیار خطرناکـی خواهـد شـد. 
ایـن موضـوع را ارگ به خوبـی می دانـد امـا از آن جایـی که یـا تواِن 
برگـزاری انتخابـات را نـدارد و یـا آن را مانـِع برنامه هـای سیاسـِی 
خـود احسـاس می کنـد، نمی خواهـد کـه وضعیـِت انتخابـات در 

روشـن شود.  کشـور 
مـا در هاله یـی از ابهام و تاریکـی در مورد انتخابات قـرار گرفته ایم. 
آن چه را که کمیسـیون می گوید، فقط رفع سـادۀ مسـوولیت اسـت؛ 
زیـرا ایـن حرف هـا و آماده گی هـا بـه برگـزاری انتخابـات منجـر 
نمی شـوند. برگـزاری انتخابـات نیـاز بـه تعهـِد صادقانـه و عمـِل 
قاطعانـه دارد کـه متأسـفانه نـه در کمیسـیون چنین چیزهایـی دیده 
می شـود و نـه هـم در حکومـت. در نتیجـه گمـان نمـی رود کـه در 

سـال جـاری نیز افغانسـتان شـاهد برگـزاری انتخابات باشـد. 

سال 1397 
و انتـخاباِت نامعـلوم
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دیـروز مصـادف بـود بـا شـروع سـال جدیـد تعلیمـی در مناطق سردسـیر 
افغانسـتان و ایـن روز بـا نواختـن زنـگ مکتـب و رفتـن دانش آمـوزان بـه 

سـوی صنف هـای جدیـد، آغـاز شـد.
سـال جدیـد معـارف در حالـی آغـاز می شـود کـه تـا هنـوز هـم دروازۀ 

هـزاران مکتـب بـه روی دانش آمـوزان مسـدود اسـت.
مسـووالن در وزارت معارف گفته اند که در سـال آموزشـی ۱۳97، بیشـتر 
از یـک میلیـون دانش آمـوز جدید را در سراسـر افغانسـتان جـذب خواهند 

کرد.
ایـن وزارت در نظـر دارد تـا حدود ۸ هزار معلم را در قـدم اول و ۱۳ هزار 
معلـم را در قـدم دوم، در سـال ۱۳97 اسـتخدام کـرده و هم چنـان باالتر از 
5۰ میلیـون جلـد کتاب درسـی را بـرای تعلیمات عمومی چـاپ و در تمام 

مکاتـب کشـور توزیع کند.
معـارف افغانسـتان در سـال های اخیـر دچـار چالش هـای بی شـماری بوده 
اسـت، ایـن وزارت در فرصـت مدیریتـی فـاروق وردک، مبـدل شـده بـود 
بـه یکـی از نهادهـای پُر از بخش هـای خیالـی؛ از آموزگار خیالـی گرفته تا 
سـاختمان، کتـاب و دانش آمـوزان خیالـی؛ وجـود این موارد سـبب شـد تا 
پرونـدۀ فسـاد آقـای وردک ضخیم شـود و مسـووالن حکومت بـه جای به 
محاکمـه کشـاندش، در کرسـی وزارت دولـت در امور پارلمانـی بگمارند.

اگـر از یک طـرف گروه هـای تروریسـتی مانع باز شـدن درهـای مکان های 
آمـوزش و پـرورش در کشـور اند، از طـرف دیگر، نقش فسـادآلود وزیران 
معـارف کمتـر از گروه هـای تروریسـتی نبـوده و نیسـت. آنان بـا راه اندازی 
آمارهـای خیالـی، خـاک به چشـم مردم زده انـد و در بخش هـای زیادی از 
افغانسـتان، جوانـان از آمـوزش به دور مانده و در بسـا مـوارد، مواد مصرف 
گروه هـای تبـه کار شـده انـد. وجـود این گونه فسـاد موجب شـده تـا روند 

توسـعۀ افغانسـتان با ُکندی روبه رو شـود.
مدیریـت داکتـر محمدحنیـف بلخـی کـه پـس از آقـای وردک بـه ایـن 
سـمت آمـد نیـز چنـدان کارسـاز نبـود. او نتوانسـت اصالحـات بنیـادی و 
مـورد انتظـار شـهروندان را در ایـن وزارت بـه میـان آورد. آقـای بلخـی 
بیشـتر فرصـت کاری خـود را بـرای مـداوای بیماری سـپری کرد تـا این که 
رهبـران حکومـت او را از این سـمت سـبک دوش کرده و معـارف چند ماه 

سرپرسـتی ابراهیـم شـینواری را تجربـه کند.
در ماه هـای اخیـر، بخش هـای از وزارت معـارف در وزارت تحصیـالت 
عالـی مدغـم شـده و تـا هنـوز مسـووالن پیرامـون این مسـأله حرفـی نزده 
انـد، امـا گمانه زنی هـای وجـود دارد کـه چـون ایـن وزارت در سـهم بندی 
حکومـت وحـدت ملـی مربوط پنجاه درصـدی دیگر این حکومت شـده و 
ارگ از بهـر کاهـش تأثیـر این نهاد، دسـت و پـای آن را کوتاه کرده اسـت!

سال حمایت از معارف
محمداشـرف غنـی سـال ۱۳97 خورشـیدی را »سـال حمایـت از معـارف« 
اعـالم کـرده و گفته اسـت کـه معارف کشـور در این سـال گـواه تحوالت 

زیـادی خواهـد بود.
گفته شـده اسـت کـه در این سـال از نهادهای حمایت کننـده، تجار و مردم 
خواسـته شـده تـا برای شـکوفایی و بهتر شـدن معـارف در کشـور، از این 
نهـاد حمایـت کننـد تا میـزان چالش هـای این نهاد کـه بیشـتر آن مربوط به 

کمبـود بودجه می شـود، از میان برداشـته شـود.
همزمـان بـا ایـن گفته هـا و پـس از پایـان تنش هـای ارگ و بلـخ، دکتـر 
میرویـس بلخـی بـه عنـوان نامـزد وزیر معـارف معرفی شـده اسـت. آقای 
بلخـی از چهره هـای فعـال اکادمیـک بـه شـمار مـی رود و در سـال های 
پیسـین در کنار فعالیت در دانشـگاه های کشـور، مأموریت هـای دیپلماتیک، 
پژوهش هـای بی شـماری در زمینـۀ توسـعۀ آموزش های عالـی و آموزش و 

پـرورش در افغانسـتان انجام داده اسـت.
عوامل اصلی؛ بی توجهی خانواده ها 

در ایـن حـال، عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملی در 
پیامـی بـه مناسـبت آغـاز سـال تعلیمی جدیـد، بـه چالش های موجـود در 
نظـام معـارِف کشـور اشـاره کـرده و گفتـه اسـت کـه ناامنـی و بی توجهی 

خانواده هـا، دو عامـل مهـم بازمانـدن کـودکان از تحصیـل هسـتند.
بـه بـاور آقـای عبـداهلل: سـال نـو تعلیمـی را در شـرایطی آغـاز می کنیم که 
متأسـفانه هنـوز هـم در بخش هایـی از کشـور بـه دلیـل فعالیـت گروه های 
تبـه کار و ضـد دانـش و فرهنـگ و در مناطقـی هـم بـه دلیـل بی پروایـی 
و کم توجهـی خانواده هـا و والدیـن بـه آمـوزش و پـرورش، کـودکان و 

نوجوانـان عزیـز مـا از نعمـت سـواد و رفتـن مکتـب بی بهـره هسـتند.
در کنـار ایـن، سرپرسـت پیشـین وزارت معـارف در چنـد روز پیـش در 
پیامـی گفتـه بـود کـه در برنامـۀ راهبـردی پنج سـالۀ وزارت معـارف که در 
منصـه اجـرا قـرار دارد، آمـده اسـت کـه تدریس بهتـر و تعمیـم برنامه های 
اصالحـی از جملـه شـفافیت و مبـارزه با هرگونه فسـاد و مظاهـر منفی در 

سـایر بخش هـای معـارف از اهـداف این وزارت اسـت.
مسـووالن در ایـن وزارت گفته اند که براسـاس این اهـداف و با برنامه های 
مشـخص، مـدون و مبتنـی بـر نتیجـه، سـال جدیـد تعلیمـی را  زیر شـعار 
»سـرمایه گذاری بـاالی معـارف، سـرمایه گذاری بـرای آینده کشـور اسـت« 
آغـاز و در راسـتای عملـی شـدن آن دسـت یاری همـه را طلب کـرده اند.

مشکالتی که پذیرفته شده اند 
کشـور،  در  معـارف  راه  فـرا  بی شـماری  چالش هـای  وجـود  علی رغـم 
امـا مسـووالن بخش هـای اندکـی از آن را می پذیرنـد. بـر همیـن اسـاس، 
تارنمـای ایـن وزارت چالش های معارف در کشـور را »امنیت و دسترسـی، 

کیفیـت و پاسـخ گویی و مدیریـت« برشـمرده انـد.
امنیت و دسترسی

بـه دلیـل تـداوم تهدیدهـای امنیتـی، عـدم موجودیت تسـهیالت آموزشـی 
و کمبـود معلمـاِن مسـلکی بـه ویـژه بانـوان، بیشـتر از 5 میلیـون )۴۲٪( از 
۱۲ میلیـون اطفـال واجـد شـرایط مکتب، دسترسـی به آمـوزش و پرورش 
ندارنـد. شـش هـزار مکتـب بـدون سـاختمان و سـایر تسـهیالت ضروری 
اسـت و صدهـا بـاب مکتـب دورتـر از منـازل رهایشـی قـرار دارنـد کـه 

رفت وآمـد بـه آن هـا بـرای اطفـال بـه ویـژه دختران مشـکل اسـت.
در ادامـۀ ایـن معلومـات آمـده اسـت: از جملـه ۴۱۲ ولسـوالی و نواحـی 
شـهری در بیشـتر از ۲۰۰ ولسـوالی و ناحیه حتا یک متعلم دختر در صنف 
دهم و باالتر از آن نیسـت و در ۲۴5 ولسـوالی و ناحیه، یک معلم مسـلکی 
زن موجـود نمی باشـد. ۱۱ میلیـون شـهروند هنوز هم بی سـواد باقـی مانده 
و ۶۲۱ بـاب مکتـب در ۶۸ ولسـوالی ۱۰ والیـت کشـور بنابـر مشـکالت 

امنیتی مسـدود می باشـد.
کیفیت و پاسخ گویی

فقـط ۲7٪ از ۱7۰۰۰۰ تـن معلـم کم تریـن شـرایط یـک معلـم مسـلکی 
یعنـی فراغـت از صنـف چهاردهـم را دارا می باشـند. در تعـداد زیـادی از 
مکاتـب، محدودیـت صنـوف درسـی منجـر بـه تقلیـل سـاعات درسـی و 
ازدحـام در صنـوف شـده کـه کیفیـت تدریـس را متضـرر سـاخته اسـت. 
هنـوز هـم کمبـود کتب و مـواد درسـی موجود بـوده و زمینۀ شـمولیت در 
مکاتـب تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی تنهـا بـه ۲٪ از فارغـان صنوف نهم 
مهیـا اسـت، بدیـن معنا کـه زمینۀ آمـوزش حرفه یـی فقط بـرای یک بخش 
کوچـک نفوس کشـور فراهم می باشـد، بنابـر عدم موجودیت شـرایط الزم 
خـالی موجـود میـان فراغـت و کاریابـی نهایت زیـاد بوده و حسـب ارقام 
رسـمی فقـط یـک چهارم از 95۰۰۰ تـن فارغان صنوف ۱۲ در سـال ۱۳۸۸ 
بـه دانشـگاه ها و نهادهـای تحصیـالت عالـی راه یافتـه و متباقی به مشـکل 

می تواننـد کار بیابنـد.
مدیریت

باوجـود کوشـش هایی کـه بـه خاطـر تقویـت ظرفیت هـای کادری و کاری 
صـورت گرفتـه، توان منـدی اجرایـی سـکتور معـارف در سـطح مرکـز و 
والیـات هنـوز هـم ناکافـی اسـت و آن هـم بیشـتر معلـول فقدان پرسـونل 
وزارت  ایـن  در  اشـتغال  بـه  حاضـر  پاییـن  معـاش  بـا  کـه  متخصـص 

می باشـد. نمی گردنـد، 
در ایـن یادداشـت آمـده اسـت که کمبـود سـاختماِن »محل مناسـب کاری« 
و تجهیـزات مـورد نیـاز به ویـژه تکنالـوژی معلوماتی، پیچیده گی بیشـتر را 

بـه مشـکل فوق بـه بار آورده اسـت.
ایـن داده هـا سـال های پیـش در ایـن تارنمـا بـروز شـده و بـا تالش هـای 
زیـاد نتوانسـتم بـه داده هـای جدید دسـت یابم، اما شـرایط ُکلی افغانسـتان 
نمایان گر بیشـتر شـدن این چالش ها اسـت و نیاز اسـت. مسـووالن وزارت 
معـارف در پرتـو جدیدتریـن آمارها بـرای رفع ایـن چالش هـا چاره جویی 

. کنند
بـه هـر رو، انتظارها از مسـووالن جدیـد در وزارت معارف این اسـت تا با 
بـه دسـت آوردن آمارهـای واقعی و دریافـت چالش های واقعـی برای بهتر 
شـدن معارف در سـال پیـش رو، تالش های زیـادی انجام دهنـد و این نهاد 

را بـه یکـی از نهادهای پُردسـت آورد و راسـت گو، تبدیل کنند.

معـارف  حـمایت  سـاِل 
معـارف چالـش هـای  و 

اعضـای شـورای رهبری حزب جمعیت اسـالمی افغانسـتان با اسـتقبال از پایـان یافتِن تنش ها 
میـان ارگ و بلـخ می گوینـد کـه آنـان بـرای »امنیـت مردم بلـخ و حفـظ دسـت آوردهای هفده 
سـال اخیـر در آن والیـت« پیرامـون حـل قضیـه والیـت بلـخ بـه عطـا محمـد نـور »تفویض 

صالحیـت« کـرده بودند.
شـورای رهبـری حـزب جمعیت اسـالمی افغانسـتان با پخـش اعالمیه یـی هم چنـان می گوید 
کـه اعضـای رهبـری ایـن حزب سـایر »مطالبـات مهمـی« را که شـامل مذاکرات ایـن حزب و 
حکومـت بـود، امـا تـا اکنـون »بـه بهانه هـای مختلـف« از سـوی »ارگ« پذیرفتـه نشـده اند، به 
عنـوان »خواسـت های اصلـی« ایـن حـزب و »نیازهای ملـی« در هماهنگـی با »سـایر احزاب و 

جریان هـای همسـو«، پیگیـری می کند.
در اعالمیـه آمـده اسـت کـه حـزب جمعیـت اسـالمی پیوسـته بر حـل قضیـۀ بلـخ از مجرای 

مفاهمـه و گفت وگـو تأکیـد داشـته اسـت.
در اعالمیـۀ حـزب جمعیـت هم چنـان از »ایسـتاده گی« عطامحمد نـور و »حمایت مـردم« از او 
سـتایش و ابـراز امیدواری شـده که نه تنها »دسـت آوردهای هفده سـالۀ مادی و معنـوی« در این 

والیـت محفـوظ بماند، بلکه گام های بلندتری نیز برداشـته شـود.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه پیـش از این خبرهـای مبنی بـر این که آقـای عطا 
شـورای رهبـری حزب جمعیت اسـالمی را دور زده و به صورت مسـتقیم بـا ارگ وارد مذاکره 

شـده اسـت، وجود داشت.
خبرهایـی نیـز وجـود داشـت که آقـای نـور در ازای برکناری اش شـماری از پُسـت های دولتی 
را گرفتـه و در گفت وگویـش بـا ارگ، هیـچ اشـاره یی بـه بسـتۀ دوازده ماده یـی حزب جمعیت 

نکرده اسـت.
امـا آقـای نـور در مراسـم معرفـی والـی جدید بلـخ گفت که »بیشـتر خواسـته های مـا پذیرفته 
شـده اسـت« و هم چنـان مشـکالت متحـدان ایـن حـزب بـا دولـت مرکـزی نیز در حـال حل 

شـدن است.
آقـای نـور در حالـی کـه از جزییـاِت ایـن »توافق نامـه« چیـزی نگفـت، امـا تأکیـد کـرد که از 
خواسـته های خـود »عقب نشـینی نکـرده و نمی کنـد« و ایـن توافقات سـبب »تحکیـم پایه های 

دولـت و قانون منـد شـدن آن خواهد شـد«.
آقـای نـور در آن مراسـم از محمداشـرف غنـی و تیـم مذاکـره کننـدۀ او بـه خاطـر پایـان دادن 
تنش هـای سـه ماهه سـپاس گزاری کـرد و گفـت: »مـن نـه تنهـا از تمکیـن رییـس صاحـب 
جمهـوری در رابطـه بـه حـل قضایا تشـکر می کنم، بلکـه از تیـم مذاکره کننده جنـاب رحیمی 
صاحـب و آقـای اسـتانکزی و دیگـر همـکاران شـان و به خصـوص از زحمت کشـی رهبری 

جمعیـت تشـکر می کنم«.
از سـویی هـم، یـک روز پـس از گزینـِش اسـحاق رهگذر بـه عنـوان والی جدید بلـخ، رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی اعـالم کرد که دسـت یافتـن به تفاهـم و حل مشـکل بلخ از 

طریـق مذاکـره٬ »نگرانی هـا و تشـویش های« مـردم را برطرف سـاخت.
داکتـر عبـداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی حکومت وحدت ملـی از »زحمـات و تالش های موثر و 
سـازندۀ« آقای نور در راسـتای تأمین امنیت، توسـعه، عمران و تغییر چهرۀ والیت بلخ قدردانی 
و سـتایش کـرده و گفتـه اسـت: »والیت بلخ در پانزده سـال گذشـته تحت رهبـری و مدیریت 
عطـا محمـد نور، شـاهد تغییـرات و پیشـرفت های گسـترده در عرصه هـای امنیت، بازسـازی، 
عمـران و توسـعه بـوده و ایـن دگرگونی هـا مدیـون زحمـات و تالش هـای خسـته گی ناپذیر 

رهبری ایـن والیت می باشـد«.
گفتنی اسـت که سـندهایی در رسـانه های اجتماعی دست به دسـت می شـود که نشـان می دهد، 
محمداشـرف غنـی و عطـا محمد نـور برای پایان تنش های سـه ماهـه، به توافق رسـیده اند که 

به دو وزارت خانه، سـفارت افغانسـتان در قزاقسـتان به آقای نور تعلق بگیرد.
سـندها نشـان می دهد که عطامحمد نور خواسـتار تشـکیل شـورای عالی مشـورتی و گزینش 

چنـد مقام حکومتـی در بلخ به خواسـت او صـورت بگیرد.
داکتـر میرویـس بلخـی به عنوان نامـزد وزیر وزارت معـارف، نجیب آقای فهیم بـه عنوان نامزد 
وزیـرِ دولـت در امـور رسـیده گی بـه حـوادث و فرهاد عظیمـی به عنوان سـفیر افغانسـتان در 

قزاقسـتان از سـوی آقـای نور معرفی شـده اند.
پـس از آنکـه دفتر ریاسـت جمهـوری در ۲7 قوس اعالم کرد که محمداشـرف غنی اسـتعفای 
عطامحمـد نـور را پذیرفتـه و بـه جایش فـرد دیگری والـی بلخ شـده، روابط بلـخ و ارگ تیره 
شـد. آقـای نـور در واکنـش بـه ایـن خبـر گفـت کـه اسـتعفای او مشـروط بـوده و اعـالم آن 

نادرسـت است.
آقـای نـور کـه خـود را »والـی بلـخ« می دانسـت و عمـاًل در ایـن سـمت کار می کـرد، در ایـن 
مـدت در برابـر رهبـران حکومت وحدت ملی، به ویژه اشـرف غنی، رییـس حکومت اظهارات 
تنـدی داشـت، امـا رهبـران حکومت وحـدت ملـی از اظهار نظر مسـتقیم به سـخنان آقای نور 

خـودداری کردند.

جمعیت اسالمی پس از توافق ارگ با استاد عطا:

خواسته های اصلی خود را 
پیگیری می کنیم

هارون مجیدی

روح اهلل بهزاد
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بخش نخست

      گرهی از هِت دل
کن!
عبارات و ضرب المثل های مربوط به خنده کم نیستند؛ »خنده بر هر درد بی درمان 
دواست« یا »بخند تا دنیا به تو بخندد«. تحقیقات زیادی دربارۀ خنده و تأثیراِت 
زیاد آن انجام شده است. سال ها قبل یک پزشک هندی که به تأثیرات مثبت خنده 
پی برده بود، مردم را یک جا جمع می کرد و آن ها را به زور می خنداند. همان وقت 
اولین کلوپ خنده در سال ۱995 در هندوستان دایر شد. بعدها نمونۀ این کلوپ ها 

در سراسر جهان افتتاح شد. 
بی خیال  چیزها  بعضی  کنار  از  و  نباشند  شاد  اگر  که  می دانند  همه  روزها  این 
برای بدن  فایده یی  آیا اشک  اما گریه چه طور؟  نگذرند، خودشان ضرر می کنند. 
تأثیر  است.  شده  انجام  کردن  گریه  فواید  دربارۀ  کمی  تحقیقات  متأسفانه  دارد؟ 
درمانی تحریک غدد اشکی یا گریۀ بی خودی، هنوز مشکوک است. شاید علتش 
این است که از نظر اخالقی، درست نیست به کسی بگوییم که مادرت فوت کرده، 
بعد قطرات اشکی که از سر دل سوزی و مرور خاطرات گذشته جاری می شود را 

با اشک ناشی از ُخرد کردن پیاز مقایسه کنیم و ببینیم چه تفاوت هایی دارد! 
سطح  خنده  است.  شده  نوشته  خنده  درمانی  تأثیرات  دربارۀ  زیادی  مطالعات 
باال  را  آنتی بادی ها  و  ایمنوگلوبین ها  سطح  می کند،  کم  را  استرس  هورمون های 
می برد و فشار خون را پایین می آورد. اعصاب صورت، ماهیچه های شکم و پشت 
را آرام می کند؛ به طوری که بعد از بیرون آمدن از کلوپ خنده، هیچ دردی در 
بدن احساس نمی شود. اما خنده یک روی دیگر هم دارد. شاید فکر کنید بیشتر 
حمله های آسمی به خاطر گرد گل ها و گیاهان، گرد و خاک و قارچ و رطوبت 
انجام  نیویارک  دانشگاه  اشتباه می کنید؛ مطالعاتی که در مراکز پزشکی  اما  باشد، 
شده، نشان داده است که بیشترین علت حمالت آسمی، خنده است. گریه و خنده 
ناامیدی و خسته گی  هر پاسخی به هیجانات و احساساتی مانند هیجان، شادی، 

هستند. نباید تصور کنیم یکی خوب و یکی بد است. 
خنده سطح هورمون های استرس را کم می کند، سطح ایمنوگلوبین ها و آنتی بادی ها 
را باال می برد و فشار خون را پایین می آورد. اعصاب صورت، ماهیچه های شکم و 
پشت را آرام می کند؛ به طوری که بعد از بیرون آمدن از کلوپ خنده، هیچ دردی 

در بدن احساس نمی شود. 

انواع اشک 
که  مدام  اشک  داریم:  اشک  نوع  سه  ما  آمدید.  خوش  اشک شناسی  کالس  به 
یک  اثر  در  که  ارادی  غیر  اشک  باشند،  مرطوب  همیشه  می شود چشم ها  باعث 
روانی،  یا  احساسی  اشک  و  می شود  ایجاد  پیاز  یا  مرچ  دود،  مانند  محرک  مادۀ 
انسان تنها مخلوقی است که اشک احساسی می ریزد، هرچند به نظر می رسد که 
فیل ها و میمون/شادی ها هم گریه می کنند. سایر پستانداران هم گریۀ غیر عادی 
دارند. دربارۀ اشک تمساح هم بگوییم، تمساح های آب شور فقط به خاطر این که 

خودشان را از شر آب و نمک اضافه خالص کنند، گریه می کنند. 

ارتباط سوز دل با پروتیین 
چند سال قبل یک متخصص کیمیاوي دریافت که اشک احساسی نسبت به گریۀ 
غیر ارادی، ۲۴ درصد بیشتر پروتیین دارد. اشک ها فقط آب و نمک نیستند، بلکه 
هورمون هایی  و  می کند  کم  را  درد  که  آندرفین  انکفالین،  لیوسین  حاوی  آن ها 
تولید  استرس  زمان  در  که  هورمون  تروپیک  آدرنوکورتیکو  و  پروالکتین  مانند 
بیرون  برای  بدن  طبیعی  عکس العمل  می تواند  اشک  بنابرین،  هستند.  می شوند، 

ریختن هورمون های استرس باشد. 

در جوامـع امـروزی هـر روز تعداد بیشـتری 
از زنـان مسـوولیِت ادارۀ امـور مالـِی خانواده 
معنـی  ایـن  بـه  ایـن  به عهـده می گیرنـد،  را 
نیسـت کـه آن هـا لزومـًا مادرانی تنها هسـتند 
یـا همسـراِن آن هـا شـغلی ندارند. بلکـه این 
فقـط بـه این معناسـت کـه مـادران از تمامی 
خانـه دار  یـا  شـاغل  تحصیل کـرده،  اقشـار، 
روز بـه روز بیشـتر به سـمت مدیریـت امور 
سـوال  امـا  می کننـد؛  حرکـت  خانـه  مالـِی 
در  زنـان  مالـی  مدیریـت  »آیـا  این جاسـت: 
خانـواده از لحـاظ مالـی مثبـت اسـت؟ آیـا 
اساسـًا تفاوتـی میـان آنـان و مدیریـِت یـک 

مـرد وجـود دارد؟«  
بر اسـاس گزارش سـازمان TSB  )موسسـۀ 
امریـکا(  در  خانوارهـا  درآمـد  میـزان  ثبـت 
               مدیریـت زنـان بـر امور مالـی، تأثیـر مثبتی بر 
خانـواده  درازمـدت  مالـی  برنامه ریزی هـای 
دارد. بر اسـاس این گـزارش در خانواده هایی 
کـه زنـان مدیریـت امـور مالـی خانـه را بـه 
عهـده دارنـد، 9۰ درصـد پس اندازهـا بـرای 
نظـر  در  دوراندیشـانه  و  بلندمـدت  اهـداف 
گرفتـه شـده اسـت. در حالـی کـه ایـن نرخ 
مسـوولیت  مـردان  کـه  خانواده هایـی  بـرای 
امـور مالـی را در آن بـر عهده دارنـد، کمتر و 

معـادل ۸۰ درصـد اسـت.

شهود زنانه 
جـورج کـوگان، رییس موسسـۀ »ثبـت میزان 
درآمـد خانوارهـا در امریـکا« می گویـد: زنان 
جـوان حقیقتـًا نقـش  مهمـی در خانواده های 
مـدرن ایفـا می کننـد، آن ها نقش سـنتی خود 
هـم  سـنتی  جوامـع  در  نهاده انـد،  کنـار  را 
زن هـا نقش محـوری در مدیریـت مالی خانه 
داشـتند؛ ولـی ایـن نقـش لحظه یی بـود و به 
مدیریـت روز بـه روز یـا هفته گـی محـدود 
می شـد و اغلـب تنهـا محـدود بـه تدابیـر و 
انتخاب هـای خریـد خانـه بـود. امـروز زنان 
برنامه ریـزی می کننـد، نحـوه و  پـول  بـرای 
مقـدار پس انـداز و سـرمایه گذاری امـروز تـا 
حـد زیـادی بنـا بـر خواسـت آن هـا انتخاب 

می شـود.
هرچنـد کـه قانونـی وجود نـدارد کـه حاکی 
از آن باشـد کـه زنـان همـواره دوراندیـش و 
محتـاط هسـتند و در خانواده هـای بسـیاری 
ریسـک های  خواهـان  کـه  اسـت  زن  ایـن 
مالـی یـا ماجراجویی هایـی اقتصـادی اسـت، 
ولـی دسـت کـم شـواهد بیالوژیـک حاکـی 
از آن اسـت کـه زنـان بـه دلیـل غریـزۀ قوِی 
صیانـت از فرزنـد، اغلب احتیاط بیشـتری در 
خصـوص امـور مالـی دارنـد، مـادران اغلب 
بـه پس اندازهـای بلندمـدت بـاور دارنـد نـه 

بـه ایـن دلیـل کـه زنـان ذاتـًا محتاط تـر از 
مـردان هسـتند، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه بـه 
دوش کشـیدن وظیفـۀ محافظـت از فرزنـدان 
در طـول هزاران سـال، مادران را به شـهودی 
از  صیانـت  بـرای  یافتـه  تکامـل  و  قـوی 

خانـواده مجهـز کـرده اسـت. 
مالـی  از مزیت هـای دیگـر مدیریـت  یکـی 
زنـان بر خانـواده، مهربانـی آن ها در شـرایط 
تنگناهای مالی اسـت، وقتی یـک خانواده در 
شـرایط بحـران مالی قـرار می گیرد، افـراد به 
روحیـۀ مثبـت و دلجویـی نیـاز دارنـد. زنان 
مالـِی  اشـتباهات  برابـر  ایـن شـرایط در  در 
اعضـا کـه بـه بحـران منجـر شـده اسـت، با 
سـعۀ صدرِ بیشـتری نسـبت بـه مـردان رفتار 
می کننـد و بـدون پرخاشـگری و بـا آرامـش 
بیشـتر قادرنـد اوضاع را سـریع تر به شـرایط 

برگردانند.  عـادی 
مسـوولیت های  تقسـیم  دیگـر،  طـرف  از 
خانـواده،  در  اعضـا  بـرای  مالـی  کوچـک 
توسـط زنـان بهتـر انجـام می شـود. واقعیـت 
خانواده هـا،  اغلـب  در  کـه  اسـت  ایـن 
زنـان درک بهتـری نسـبت بـه توانایی هـا و 
ضعف هـای فرزنـدان دارند، مسـوولیت مدیر 
مالـی خانـواده تنهـا محـدود بـه پس انـداز و 
سـرمایه گذاری و بودجه بنـدی و برنامه ریزی 
بـرای آینـده نیسـت، بلکـه بخـش بزرگی از 
ایـن مسـوولیت مربوط به آمـوزش و هدایت 
مالـی فرزنـدان و همین طـور تقسـیم وظایف 
مالـی در خانـواده اسـت، زنـان عمومـًا ایـن 
وظیفـه را بـه نحـو احسـن انجـام می دهنـد. 
مقـام  در  زنـان  مزیت هـای  از  دیگـر  یکـی 
مالـی خانـواده، احسـاس مسـوولیت  مدیـر 
گذاشـتن  اشـتراک  بـه  در خصـوص  آن هـا 
ایده هـا و تمایـل جدی تـِر آن هـا نسـبت بـه 
گفت و گـو اسـت. یـک مـادر در مقـام مدیـر 
اهـداف  و  ایده هـا  اغلـب  خانـواده  مالـی 
هفته گـی  منظـم  نشسـت های  در  را  خـود 
بـه صـورت جمعـی یـا فـردی بـا اعضـای 
خانـواده در میـان می گـذارد و از نظـرات و 
انتقـادات آن هـا بهـره می گیـرد، ایـن گرایش 
در میـان مـردان بـه وضـوح کمتـر اسـت و 
رفتارهـای مالـی مسـبتدانه، طرح هـای مالـی 
پنهانـی و فقـدان هرگونـه تمایل به مشـورت 
و نظرخواهـی در میان مردان شـایع تر اسـت.

عالقـۀ زنـان بـه جزییـات مسـأله یی نیسـت 
روان شناسـی  کتاب هـای  بـه  محـدود  کـه 
زرد شـود، امـروزه نتایـج اغلـب پژوهش هـا 
حاکـی از آن اسـت کـه زنان و مـردان حقیقتًا 
از  یکـی  و  هسـتند  متفـاوت  یکدیگـر  بـا 
مهم تریـن وجـوهِ ایـن تفـاوت مسـالۀ توجه 
زنـان بـه جزییـات در مقابل توجه مـردان به 

کلیـات اسـت، زنـان اغلـب توجـه دقیقی به 
جزییـات دارنـد و همین امر اسـت کـه آن ها 
بـرای  خوبـی  بالقـوۀ  متخصص هـای  بـه  را 

طراحـی بودجـه مالـی بـدل می کنـد. 
در ایـن میـان، نبایـد از ضعف هـای زنـان در 
مدیریـت امور مالـی نیز غافل شـد، مهم ترین 
ایـن ضعف هـا تمایـل غیرعـادی بـه خـرج 
وقتـی  به خصـوص  اسـت،  کـردن و خریـد 
کـه پـای پـول نقـد در میـان باشـد. عالقه به 
خریـد لباس بـرای فرزندان، بـرای مهمانی ها 
و بـرای همسـر، عالقـه بـه جواهـر و عالقـه 
بـه تغییـر ناگهانـی دکوریشـن، تنوع طلبی در 
حوزه هـای غذایـی، این ها مشـهورترین نقاط 
ضعـف اغلب زنان هسـتند. زنـان اصلی ترین 
خریدهـای  و  ُخرده فروشـی ها  قربانیـان 
و  مهم تریـن  و  هسـتند  غیرضـروری 
اصلی تریـن گـروه هـدف تبلیغات محسـوب 
می شـوند. بـا ایـن حـال به نظـر می رسـد کـه 
نسـل معاصـر زنـان، بیشـتر از مـادران خـود 
در حـال مقابلـه بـا ایـن ضعف ها بـوده و در 
کنتـرل بودجه و مسـوولیت پذیری مالی گامی 
بـه پیـش برداشـته اند؛ گامـی کـه با گذشـت 
زمـان و بـا اعتمـاد بـه مـادران در مقـام مدیر 

مالـی خانـواده مسـتحکم تر خواهـد شـد.
نـگاه  دور  نظـر  از  نبایـد  کـه  نکته یـی  امـا 
داشـته شـود، مسـالۀ تفاوت های فـردی میان 
افـراد اسـت. برخـی افـراد اعـم از زن و مرد، 
اسـتعداد بسـیار کـم یـا عالقـۀ بسـیار اندکی 
مالیـه و پس انـداز،  امـور مالـی،  بـه  نسـبت 
برنامه ریـزی و طراحـی بودجـه مالـی دارند، 
اگـر یک مـادر جـوان خصایصی ایـن چنینی 
غریـزِی  مزیت هـای  تمامـی  به رغـم  دارد، 
او بـرای مدیریـت امـور مالـی، بهتـر اسـت 
عهـده  بـه  را  مالـی  امـور  مسـوولیت  پـدر 
بگیـرد. مـردان اغلـب نسـبت بـه امـور مالی، 
جزییـات خدمـات بانک هـا و مسـایلی نظیـر 
گفت و گوهـای  در  هسـتند،  مشـتاق  آن هـا 
آن بـا همکاران شـان ایـن موضوعـات دایمـًا 
کـه  خانواده هایـی  در  امـا  می شـود.  مطـرح 
مـردان بـه لحـاظ مالـی مسـتعد و عالقه منـد 
و زنـان بی عالقـه هسـتند، ایـن خطـر وجود 
مالـِی  مدیریـت  چرخـۀ  از  زنـان  کـه  دارد 
خانـواده حـذف شـوند، این مسـأله یی اسـت 
کـه بایـد از آن اجتنـاب شـود؛ هرچند ممکن 
اسـت برخـی از زنـان نسـبت بـه امـور مالی 
بی عالقـه باشـند؛ ولـی همیشـه می تواننـد بـا 
اهـداف و توصیه هـای کلـی، نقـش مثبـت و 
تاریخـی خـود را در حفاظـت از فرزندان ایفا 

 . کنند

زنان  شایسته گِی 
اقتصـادِی خانواده در مدیریت 



به  نوعًا  می زنیم،  حرف  زیباشناسی  دربارۀ  که  زمانی 
چه چیزهایی ارجاع می دهیم؟ گمان می کنم این چیزها 
احساسات  به  نوعًا  ما  باشند.  تا  چهار  شاید  یا  سه، 
زیباشناختی  کیفیات  به  می دهیم،  ارجاع  زیباشناختی 
همۀ  وجود  زیباشناختی)با  فرآیندهای  و  ابژه ها  به  و 
هیاهوها در باب فاصله گرفتن از ابژۀ زیباشناختی، به 
دربارۀ  می توان  که  چیزهایی  تمام  تقریبًا  می رسد  نظر 
ابژه های زیباشناختی گفت و انجام داد، تقریبًا به همان 
طریق در مورد فرآیند زیباشناختی نیز می توان گفت و 
انجام داد، هر قدر هم که انتزاعی، مجازی یا غیرمادی 
باشند(. این دشواری که نمی توانیم مطمین باشیم وقتی 
چه  دربارۀ  دقیقًا  می زنیم،  حرف  زیباشناسی  دربارۀ 
حرف می زنیم، فقط یکی از مشکالتی است که حول 
این کلمه وجود دارد. زمانی اهمیت داشت تعیین گروه 
مشخصی از احساسات یا واکنش ها که می شود عواطف 
اجماع  طوالنی،  مدتی  برای  نهاد.  نام شان  زیباشناختی 
بر این بود که حس زیباشناختی نوعی حس عاری از 
منفعت بود؛ حسی که تنها مشخصه اش عدم شباهت به 
وضعیت های آشناتر و ملموس تر احساسات بود، چرا 
که دیگر احساسات را جمله گی می توان دارای گرایش 
به جهتی خاص یا بهره مند از نفعی مشخص دانست، یا 
معطوف به دستاوردی مشخص، چه از جنس تفوق و 

شکوه باشد و چه از جنس تسلیم. 
جهان  در  می توان  را  احساس  دیگر  های  وضعیت 
فردی نصب و تثبیت کرد ـ جهان نیازها، امیال و منافع 
از  را  فرد  است  قرار  زیباشناختی  احساس  اما  ـ  بشر 
اما  باورها و تعهدات منفک سازد.  اشتیاق،  کل قلمرو 
بوده است  این  بر  زیباشناختی، عادت  تفکر  تاریخ  در 
زیباشناختی  احساس  باب  در  تامالت  این گونه  که 
که  ابژه هایی  انواع  باب  در  تامالت  با  کنند  ادغام  را 
زیباشناختی  عواطف  برانگیختِن  عامل  بودند  معتقد 
هستند. این ابژه ها لزومًا ابژۀ هنری یا مصنوع نبوده اند، 
مهم  کیفیات  برخی  که  می رسید  نظر  به  صرفًا  بلکه 
در  را  مهم ترین شان  که  می دهند  بروز  را  زیباشناختی 
که  کیفیتی  نهاده اند؛  نام  »زیبایی«  گوناگون  اعصار 
به  ارجاع  طریق  از  شده،  تعریف  ابزاری  شیوۀ  به  گاه 
قابلیتش برای برانگیختِن احساس زیباشناختی، که این 
طریق  از  گاه  و  است  گویانه  همان  این  تعریفی  خود 
ارجاع به ارزش های مشخص تعریف شده است ـ به 
خصوص وحدت، تعادل، هماهنگی اجزا با کل و غیره. 
دل بخواهی و بی منطق بودِن این معیارها از زمان نیچه به 
بعد فاش شده است و از آن زمان افراد ترغیب شده اند 
به این گرایش که کیفیات انرژی و فشرده گی و شدت 
مرمری  ظرافت  کیفیات  از  اند  باارزش تر  و  جذاب تر 
اصلی  گرایش  اما  اپولونی(.  بر  دیونیزوسی  امر  )غلبۀ 
بود،  مسلط  دوره یی  که  پست مدرنیستی،  زیباشناسی 
دستاورد چندانی نداشت، و مبتنی بود بر تالشی سخت 
بر کنار گذاشتِن زیبایی و فرم و جایگزین کردن آن با 
مالیخولیایی  یا زوال  اعوجاج  نظیر زشتی،  ارزش هایی 
یا  رخداد  فرآیند،  از  گوناگونی  شیوه های  و  انواع  در 
»زاید،  امر  لذات  نیچه یی  گرفتن  پا  از  پیش  تا  کنش. 
عجیب، مخالف خوان«، به نظر نمی رسید کسی بتواند 
به فکر  زیباشناسی تدوین کند و در آن ذره یی  نظریۀ 
اولویت بخشیدنی انحرافی به امری بی شکل یا از شکل 

افتاده باشد. 
بنابراین، آن چه اغلب به عنوان حمله یی پست مدرنیستی 
به زیباشناسی قلمداد می شود، در واقع محصول غفلت 
در  مدرنیسم  پست  صف آرایی  که  است  نکته  این  از 
از  دیگری  نسخۀ  کانتی مدرنیسم،  زیباشناسی  برابر 
این  که  زمانی  حال،  هر  به  است.  نیچه یی  زیباشناسی 
ایده مقبول واقع شد، دیگر سازگاری و آشتی با نظرگاه 
هم چنین  و  می رسید  نظر  به  دشوار  بی نهایت  پیشین 
دشوار بود دانستن این که چه طور برای هر دو مجموعه 
معاییر می توان مدعایی مطلق لحاظ کرد. برخی آثار زیبا 
و آرام به نظر می رسیدند، برخی دیگر شلوغ و آشفته 
و به نظر نمی رسید هیچ یک به تعریفی رضایت بخش از 
وجوه مشترک ماهیت زیباشناختی شان منجر شوند. به 
این که هنر  تعریف  برای  متعددی  هر حال، گزینه های 
ذاتًا چیست و چه می کند، وجود دارد. به برخی از آن ها 

اشاره می کنم. 
هنر ما را از خود بی خود می کند 

تا لذت محض موجود در  یاری می رساند  ما  به  »هنر 
وجودی عالی و مستقل را درک کنیم.« ایریس مورداک 
»وقتی تجربۀ ما خصلتی زیباشناختی به خود می گیرد، 
همه عناصری مشترک را درک می کنیم. به ویژه گی هایی 
درونی دست می یابیم و به این باور می رسیم که لذت، 
همان  لذت  بنابراین،  بود.  خواهد  توجه مان  پاداش 
چیزی است که در درون آن چه برچسب زیباشناختی 

می خورد، تعبیه شده است.« )مارسیا مولدر ایتن( 
»پارادوکس هنر »پس از امر واال« در این است که این 
هنر معطوف به یک چیز است نه به ذهن. هنر یک چیز 

می خواهد، یا آن چه دارد برای یک چیز است، که آن 
چیز خود هیچ از هنر نمی خواهد.« )ژان فرانسوا لیوتار( 
شاید هنر خیلی وقت ها چنین کارهایی کند و مخلوقاتی 
که ما انسان ها باشیم، شاید گاهی اوقات هنر را این چنین 
رضایت بخش و خواستنی بیابیم ـ اگرچه گمان می برم 
که اغلب چنین نیست. شکی نیست که در زمان ها و 
مکان های بسیار این ارزش هنر، همان زوری را که در 
بر  تعریفی  ارایۀ  بنابراین،  نداشته است.  ما دارد،  عصر 
بنیان این معیارها، چندان کار خوبی به نظر نمی رسد. 
انبوهی از تجارب هنری هست  از سوی دیگر، حجم 
که به نظر نمی رسد اصاًل با چنین شرایطی خوانا باشد 
و به آن تن دهد، بسیاری از تجارب غیرزیباشناختی نیز 
چنین اند. پاسخ می تواند چنین باشد که در اغلب موارد، 
در وهلۀ نخست ما با هنری مواجه می شویم که واقعًا 
هنر نیست و در وهلۀ دوم، با شکلی از زنده گی که در 

خفا هنری است. 
هنر بی فایده است 

به شکلی  که  زیباشناختی  امر  و  هنر  تعاریف  از  یکی 
غافلگیرکننده با موفقیت توام بوده و از دل سنت کانتی 
برمی آید، این مدعاست که امر زیباشناختی همان چیزی 
است که بی فایده و بالاستفاده و غیرابزاری باشد. این 
تعریف امر زیباشناختی را در جهان به شدت ابزارگرا، 
حاشیه یی می کند. اما اگر امر زیباشناختی هر آن چیزی 
است که حاشیه یی و طردشده است و مثل چیزی زاید 
کنار گذاشته می شود، آیا همین فی نفسه به آن ارزش، 
معنا و قدرت می دهد؟ بی ربطی یا حاشیه یی بودن هنر 
را اغلب با استقالل آن مرتبط و همین را منشای قدرت 
دانسته اند.  مسلط  ارزش های  علیه  ایستادن  برای  آن 
والتر  ادامۀ  که  است  آدورنو  مدنظر  گزینۀ  مسلمًا  این 
است  بی فایده  کلی  به  هنر  است.  وایلد  اسکار  و  پیتر 
است،  ابزاری  بی رحمانه  که  جهانی  در  به خصوص  و 
از  یکی  نمایانگر  قول،  نقل  این  است.  بی فایده  مطلقًا 

نمونه های متاخر بسط استدالل آدورنویی است. 
تجربۀ نفس زیباشناختی، تجربۀ غالب است، نه به این 
دلیل که بعدی تطبیق پذیر دارد که در »تعامل« و کنش 
است؛  غیرزیباشناختی  گفتارهای  و  کردارها  با  متقابل 
وقفه ساز  بحرانی  تجربه،  این  که  دلیل  این  به  بلکه 
از  بخش  آن  به  را  فرد  منظر  بصیرتی  چنین  است. 
زیباشناختی  نفی  و خودمختار  مستقل  تجربۀ  محتوای 
عقل  غیرزیباشناختی  ابعاد  رویاروی  که  می کند  جلب 
ابعاد،  این  که  غلبه می کنند، چرا  آن ها  بر  و  می ایستند 
در  زیباشناختی،  نفی  نیستند.  درک پذیر  تقلیل،  بدون 
رابطۀ  هیچ  شود،  گرفته  جدی  آن  برتری  که  صورتی 
متقابل و تعاملی با عقل غیرزیباشناختی ندارد، بلکه در 
عوض رابطه یی با بحرانی ماندگار و دایم برقرار می کند. 

)کریستوفر منک( 
حد  تا  اغلب  خود  سنت  در  مارکسیست  زیباشناسان 
برجسته  را  مدرنیته  در  هنر  بودِن  حاشیه یی  زیادی 
با  را  بودن  حاشیه یی  این  بعد،  مرحلۀ  در  و  کرده اند 
شاید  گرفته اند.  یکی   potency توانش  و  بالقوه گی 
هنر امروزه همان جایگاهی را نداشته باشد که کلیسای 
کاتولیک در قرون وسطا داشت، اما در طول تاریخ هم 
هیچ وقت نداشته است. این امر به معنای بی ربط دانستن 
هنر نیست، اما حتا اگر هم این طور بود، خودمختاری 
و استقالل هنر را اثبات نمی کرد. پیش فرض نقل قول 
فوق این است که هنر به کل از جهان عقل ابزاری و 
محاسبات سود و زیان و فایده جداست، اما در نهایت 
خود همین جدایی بدل به شکل تعیین کننده یی از رابطه 
با همان جهان ابزاری می شود. اما بی ربطی ضرورتًا یک 
نظامی  به  آن چه  نفی.  به  رسد  چه  نیست،  رابطه  نوع 
ربط نداشته باشد، یا توسط نظام قابل تشخیص نباشد، 
نمی تواند آن نظام را بحرانی یا تهدید کند. تهدید فقط 
زمانی رخ می دهد که هنر نظام را آلوده کند، تا حدی که 
تهدیدی برای کارکرد آن باشد، هنر نمی تواند بیرون از 

نظام بایستد و فقط نجوا کند: »بحران، بحران...« 
هنر خاص است 

باب  این  در  که  استداللی  موکدترین  و  قاطع ترین 
کتاب های  در  دسانایاک  الن  به  است  متعلق  دیده ام، 
از  هنر  زیباشناس:  “انسان  و  چیست؟”  برای  “هنر 
به  اصرار  است  معتقد  دسانایاک  چرا”.  و  می آید  کجا 
جدا کردِن چیزها از روند عادی تجربه در تاریخ بشر 
بسیار مرسوم بوده است؛ این که انسان ها مجموعه یی از 
فرآیندهای مستقل و خودمختار را بسط دهند تا معنای 
این  است.  هنر  منشای  همین  برسازند،  را  خاص  امر 
کار امر زیباشناختی را بدل به هر آن چیزی می کند که 
خاص یا منحصر به فرد است. هنر، مقوله یی است که 
دارد  هم پوشانی  مقوله  این  نمی گنجد.  مقوله بندی  در 
مقدس،  امر  عنوان  زیر  که  دست یافتنی  لحظات  آن  با 
امر  می شوند.  وصف  بیان ناپذیر  امر  یا  استعالیی  امر 
زیباشناختی این قابلیت را دارد که زنده گی را به حالت 
از  فاصله  با  یا  دهد  چهارچوب  آن  به  درآورد،  تعلیق 

یا فضاهای مجازی  بنگرد. می تواند تخیل  آن  به  خود 
بسازد. پس گفتار زیباشناختی از اتهام ابداع آن چیزی 
امر  گفتار  می شود.  تبرئه  شود،  وصف  می خواهد  که 
زیباشناختی  امر  منبع  مرتبۀ  به  واقع  در  زیباشناختی 
بشری  میل  بیان  ناب ترین  به  بدل می شود  و  برکشیده 
که در این جا، در حکم روزنه هایی به افتراق در جهان 

است. 
می یابد  اولویت  زیباشناختی  گفتار  ترتیب،  این  به 
رضایت  دوم  جایگاه  به  آن  موقعیت های  یا  ابژه ها  و 
امر  عنوان  زیر  چیزی  دارد  باور  که  گفتاری  می دهند. 
زیباشناختی وجود دارد و باید از طریق آثار، کنش ها، 
خود  شود،  عیان  یکه  و  خاص  کیفیاتی  یا  احساسات 
نوعی کنش زیباشناختی دستور fiat است: بگذار هنر 
قدرت آن را بیابد که بگوید: »چنین باشد.« این برداشت 
را هم به معنای مثبت می توان خواند و هم به معنای 
بیرون  آن  از  موهوم  خودمحوری  می تواند  هم  منفی، 

کشید و هم تفکر درمانگر و امیدبخش. 
به مدعای  نگریستن  راه  مسالۀ اصلی در مورد هر دو 
گفتار زیباشناختی و هنری به مثابه قدرتی خاص برای 
اعالن خاص بودن، این است که راه های بسیار دیگری 
یا وحدت وجود  افتراق  با  مواجهه  یا  اعالم  برای  نیز 
دارد. هرگونه ارایۀ ضدواقعیت در مورد چیزهای داده 
شده؛ کاری که نه فقط در هنگام نوشتن یک داستان یا 
تروما،  واسطۀ  به  بلکه  می دهیم،  انجام  سینما  به  رفتن 
گمان  دسانایاک  می کنیم.  تجربه  نیز  تخدیر  یا  بیماری 
کاماًل  متعدد  فرآیندهای  آن  دل  از  دقیقًا  هنر  می کند 
انجام  انسانی  افراد  بیرون می آید که گروه های  خاصی 
می دهند تا این فرآیندها را از طریق اعمال بر زمینه یی 
مرسوم و روتین، مثل آیین ها و مناسک، خاص کنند. اما 
اشتباهش در این است که کارکرد خاص را با کارکرد 

خاص شده یکی می کند. 
تمام  خالل  در  که  ندارد  وجود  زرینی  ریسمان  هیچ 
راه های مختلفی که برای خلق خاص بودن یا انفصال 
از  دست  آن  بماند.  باقی  نخورده  دست  داشته ایم، 
از  مختلفی  انواع  کنیم،  خلق  می توانیم  که  انفصال ها 
انفصال و جداافتاده گی هستند که به شیوه های گوناگون 
از  زیاد،  و  کم  فاصله هایی  در  می یابند،  موجودیت 
ثبات و استحکام کم و  با  از زمینه ها،  انواع گوناگونی 
زیاد، که از دل کنش ها و موقعیت هایی بسیار متفاوت 
سربرمی آورند، از جمله از دل همان چیزهایی که هنر، 
این ها  به  ضرورتًا  اما  می نامیم،  فرهنگ  یا  زیباشناسی 
محدود نمی شوند. ساختن چیزهای غیرعادی از کارهای 
عادی انسان هاست. این بار نیز، همان طور که در مدعاها 
پیرامون بی فایده گِی مطلق امر زیباشناختی دیدیم، یا در 
تعمید  و  تبرئه  زیباشناختی موجب  امر  که  مدعاها  آن 
خودمحوری بیمارگوِن ما می شود، تعاریفی که در آن ها 
امر زیباشناختی به مثابه قدرتی دیده شده که به شکلی 
خاص در خلق یا واکنش به آثار هنری یا فعالیت های 
نیز  تعریف  این  که  دارد، مشخص شد  نقش  فرهنگی 
آن قدر گسترۀ وسیعی را دربر می گیرد که عماًل بنیانی 

برای تعریف امر زیباشناختی باقی نمی گذارد.
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اگـر 
زیباشناسی 
نبـود 
چه می شد؟
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استیون كانر
برگردان: مسـعود صدیقی



سـال جدیـد آموزشـی بـا نواختـن زنـگ 
مکتـب از طـرف محمد اشـرف غنی رییس 
حکومـت وحـدت ملـی دیـروز بـه  شـکل 

رسـمی آغـاز گردید. 
آقـای غنـی کـه دیـروز شـنبه )۴ حـوت( 
آموزشـی  جدیـد  سـال  آغـاز  مراسـم  در 
صحبـت می کـرد، گفت: تـا دو سـال آینده 
و  مکتب هـا  سـاحتمان  نبـود  چالش هـای 
کتاب هـای آموزشـی حـل خواهـد شـد. 

محمـد اشـرف غنـی با اشـاره بـه چالش ها 
گفـت:  پـرورش،  و  آمـوزش  عرصـۀ  در 
وضعیـت زنـان در ایـن وزارت قابـل قبول 
پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  از  و  نیسـت 
خواسـت تـا به حقـوق زنـان در چارچوب 

ایـن نهـاد توجـه ویـژه کند.
آقـای غنـی گفـت: در نهـادی کـه بیشـتر و 
یـا نصـف آن را دختـران و زنـان تشـکیل 
می دهنـد، ایـن وضعیت قابل قبول نیسـت. 
دختـران اگـر خـود را در سـطح رهبـری 
نبیننـد، چـرا درس بخواننـد؟ حقـوق زنـان 

تنهـا زیـاد شـده می توانـد. 
رییـس حکومـت وحدت ملی گفـت: برای 
نخسـتین بـار افتخـار داریـم کـه کتاب های 
دارالعلوم هـا  و  اسـالمی  مدرسـه های 
بـه چـاپ  قطـع و صحافـت  بهتریـن  بـه 
رسـیده اند. کتاب هـای سـواد آمـوزی هـم 
بـر اسـاس قابلیت هـا نوشـته و چاپ شـده 

. ند ا
آقـای غنـی در بخشـی دیگـر از سـخنان 
خـود، تأکیـد کـرد کـه تفرقـه در معـارف 
جـای نـدارد. ایجـاد هرنـوع تفرقـه و یـا 
فضـای توهیـن و تحقیـر در معـارف قابـل 

قبـول نیسـت.
او افـزود: »آینـده مـا مشـترک اسـت، درد 
مـا درد مشـترک اسـت؛ پـس باید مشـترکًا 

دردهـا را مرهـم بگذاریـم.«
آقـای غنـی در ایـن همایـش کـه در لیسـه 
امانـی برگـزار شـده بـود، گفـت کـه برای 
حـل مشـکالت فراراه اسـتادان و شـاگردان 

مکتب هـا برنامه هـای بنیـادی روی دسـت 
اسـت. گرفته شـده  

او گفـت که شـش هـزار سـاختمان مکتب 
در دو سـال آینده در سراسـر کشـور ساخته 
خواهـد شـد و مشـکل کمبـود سـاختمان 
بـرای مکتب هـا بـا ایـن کار حـل خواهـد 

. شد
آقـای غنـی گفـت: » در سـال جدیـد بـه 
تعداد شـش هزار سـاختمان مکاتـب اعمار 
خواهـد شـد. بـه وزیـر انکشـاف دهـات 
داده ام و ۲۰۰  ایـن خصـوص هدایـت  در 
میلیـون دالـر بودجـه بـرای آن تخصیـص 

داده شـده اسـت.«
به گفتـۀ او، 5۰ درصد مکتب ها در سراسـر 
کشـور سـاختمان ندارنـد، سـه میلیـون و 
5۰۰ هـزار کـودک از آمـوزش و مکتـب به 
دور انـد و نزدیـک به یـک هـزار مکتب در 

بسـته اند.  سراسـر کشور 
ایـن سـخنان در حالـی بیـان می شـود کـه 
سـال های گذشـته شـماری زیاد مکاتب در 

مرکـز و والیت  ها بـدون سـاختمان بوده اند 
و هم چنـان، تیـزاب پاشـی بـه روی دانـش 
آمـوزان و بسـته  شـدن مکتب هـا از طـرف 
مخالفـان حکومـت از دغدغه هـای اصلـی 
نهادهـای آموزشـی به ویـژه وزارت آموزش 

و پـرورش بوده اسـت.
او افـزود کـه بـه تمـام اداره هـای دولتـی 
هدایـت داده اسـت تـا با معـارف همکاری 

. کنند
آقـای غنـی گفـت: » هدایـت مـن بـه تمام 
وزارت خانه هـا ایـن اسـت کـه بـا معـارف 
همـکاری همـه جانبـه نمایند و معـارف را 
در رأس هـر برنامـۀ خویـش قـرار دهنـد.«

آقـای غنـی گفـت سـال جدیـد آموزشـی 
را سـال همـکاری بـا معـارف نـام گـذاری 
در  آمـوزگاران  مشـکالت  بـه  و  کرده  ایـم 
سراسـر کشـور رسـیده گی خواهـد شـد.

او افـزود: »من بـه آموزگاران وعـده کرده ام 
که مسـکن و سـرپناه قابل اسـتطاعت برای 
آنـان فراهـم مـی سـازم. تـا اکنـون در ایـن 

نداشـته ایم،  الزم  موفقیت هـای  خصـوص 
امـا بـه وزارت شهرسـازی و ادارۀ اراضـی 
هدایـت داده ام کـه بـرای حـل ایـن مسـأله 
یـک طـرح عملـی را ترتیـب کننـد کـه نـه 
تنهـا بـرای اسـتادان بلکـه بـرای برگشـت 
کننده ها، بیجاشـدها داخلـی و بازمانده های 
شـهدا نیز سـرپناه و مسـکن فراهـم خواهم 

کرد.«
او هم چنـان گفـت کـه نقـش زنـان را در 
رهبـری وزارت معـارف و دیگـر اداره های 

دولتـی افزایـش خواهـد داد.
آقـای غنـی از اسـتادان و دانش آمـوزان و 
اهـل معـارف خواسـت تـا از رونـد صلـح 
و هم چنـان رونـد انتخابات پشـتیبانی کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه آمار هـای نشـر 
شـده از طـرف وزارت آمـوزش و پرورش 
نشـان می دهد کـه بیـش از ۶۰ درصد مردم 
سـواد  مراکـز  و  هسـتند  بی سـواد  کشـور 
آمـوزی بـه دلیل ناامنـی و برنامه هـای ناکام 

آموزشـی موفـق نبوده اسـت.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2229  یک    شنبه       4 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   7 رجب المرجب    y 1439  24 ما ر  چ    62018

قصۀ انتخابات
از پیام های نوروزی تا اعالم طرح امنیتی

غنی در مراسم آغاز سال جدید آموزشی:

تفـرقه در معـارف جـای نـدارد!

یکـی از نگرانی هـای اصلـی و عمـدۀ باقـی مانـده از 
سـال های گذشـته، چگونه گـی برگـزاری انتخابـات در 
افغانسـتان اسـت که بی توجهی حکومـت در این زمینه، 
همـواره مـردم انتقاد جریان های سیاسـی، شـهروندان و 
نهادهـای ناظـر بر انتخابات بوده اسـت. شـاید به همین 
خاطـر بـود کـه یکـی از بخش هـای اصلـی پیام هـا و 
سـخنرانی های سـال نـو مسـووالن حکومـت وحـدت 
ملـی را برگـزاری انتخابـات در بـر داشـت. ایـن کار تا 

اعـالم طـرح امنیتـی انتخابات نیز رسـید.
سـرور دانـش معاون دوم ریاسـت جمهوری کـه در روز 
نخسـت سـال در بلـخ صحبـت می کرد، ضمن تشـریح 
مشـکالت و نابه سـامانی های کشـور، تنهـا راه بیـرون 
شـدن از چالش هـا را برگزاری انتخابات عنوان داشـت.
آقـای دانـش با بیان این کـه انتخابات پارلمانی در سـال 
۱۳97 برگـزار خواهد شـد، گفت: در قسـمت برگزاری 
انتخابـات پارلمانـی تمـام آماده گی هـا گرفتـه شـده و 
کمیسـیون انتخابـات در روزهای آینـده برنامه های خود 

را اعـالم خواهـد کرد.
گفتـه شـده اسـت قـرار اسـت کـه قـرار اسـت امـروز 
بـرای  اساسـی  مـواد  انتقـال  رونـد  حمـل(   ۴ )شـنبه 
ثبـت نام هـای رأی دهنـده  گان بـه والیـات نیـز آغـاز 
شـود. ایـن رونـد نیاز شـدیدی بـه تأمیـن امنیـت دارد 
و اگـر نیروهـای امنیتـی موفـق بـه تضمیـن آن نشـوند 
بن بسـت تازه یـی فـرا راه برگـزاری انتخابـات پارلمانی 

و شـوراهای ولسـوالی ها سـبز خواهـد شـد.
طرح امنیتی انتخابات

همزمـان باایـن، حکومت طرح امنیتـی انتخابات را پس 
از نزدیـک بـه شـش مـاه کار روی ایـن طـرح، نهایـی 
سـاخته اسـت و در آینـده نزدیـک مراحل عملی شـدن 

ایـن طرح آغـاز خواهند شـد.
مسـووالن در ریاسـت اجرایـی گفتـه انـد کـه بـه علت 
محـرم بـودن ایـن طـرح، بخش هایـی از آن همه گانـی 
نمی شـوند، امـا در ایـن طرح بـه مراکز رأی دهـی، روند 
ثبـت نام هـای رأی  دهنـده  گان و روز انتخابـات به گونـۀ 

جدی توجه شـده اسـت.
بربنیاد اطالعات داده شـده، عملی شـدن این طرح سـه 
مرحلـه دارد. در مرحلـۀ نخسـت مراکـزی که بـا تهدید 
بلنـد روبـه رو اند شناسـایی می شـوند و در آن بخش ها 

عملیـات راه اندازی می شـود. 
بلنـد  در مرحلـۀ دوم، در آن بخش هایـی کـه تهدیـد 
می شـوند.  جابه جـا  بیشـتر  نیروهـای  دارنـد،  امنیتـی 
از  مرحلـۀ سـوم ایـن طـرح شـامل پشـتیبانی ارتـش 
پولیـس، اکمـاالت، آماده سـاختن نیروهـا و در صورت 

نیـاز جا به جـا سـازی نیروهـای بیشـتر اسـت.
برگزاری انتخابات مصوون و موفق

در ایـن حـال، رییس سـتاد ارتـش امریـکا می گوید که 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان مناطـق عمـده را کـه بایـد 
تأمیـن شـود،  انتخابـات سـال روان  بـرای  امنیـت آن 
شناسـایی کـرده و  برنامه دارند تا یک سلسـله عملیات 
نظامـی را بـرای آزادسـازی آن مناطـق از کنتـرل طالبان 

دهند. انجـام 
ژنـرال جـوزف دانفـورد، رییـس سـتاد ارتـش امریـکا 

همچنـان می گویـد کـه برگـزاری انتخابـات »مصـوون 
انتخابـات  و  روان  سـال  در  پارلمانـی  موفـق  و 
ریاسـت جمهوری در سـال آینـده در افغانسـتان، فکتور 
اسـتراتژی  موفقیـت  سـاختن  مشـخص  بـرای  عمـده 

می باشـد«. متحـده  ایـاالت  جنـگ  جدیـد 
بـه گفتـۀ آقای دانفـورد، نیروهـای امنیتی افغانسـتان در 
منطقـه، سـاحات عمدتـاً پُر نفوسـی را شناسـایی کرده 
کـه آن مناطـق در انتخابـات و امنیت، تاثیرگـذار بوده و 
مـا بایـد طی زمـان آن مناطق پُـر نفوس را امن سـازیم.

همچنـان، مایـکل فنـزل، رییـس برنامه هـای راهبـردی 
نیروهـای ایتالف »برگـزاری موفق، مصـوون و با اعتبار 
انتخابـات افغانسـتان را بـا اهمیت تـر از زمـان برگزاری 

انتخابـات« عنوان کرده اسـت.
او می گویـد کـه تعویـق انتخابـات ممکـن بـه مقامـات 

فرصـت بزرگتـری بدهـد تـا تدابیـر امنیتـی را بیشـتر 
سـاخته و ایـن اطمینـان را ایجـاد کننـد کـه ناظریـن 
انتخابـات در تمـام محـالت حضـور داشـته باشـند. به 
گفتـۀ ایـن جنـرال امریکایـی »هنـوز سـازماندهی های 

زیـادی باقی مانـده تـا انجـام شـود«. 
اظهـارات و تاکیـد این دو مقام ارشـد نظامـی امریکا بر 
شـفافیت رونـد انتخابـات در حالـی صـورت می گیـرد 
کـه تدامیچـی یاماموتـو نماینـدۀ ویـژۀ ملـل متحـد در 
امـور افغانسـتان در جریـان سـخنرانی اش در نشسـت 
شـورای امنیـت ملل متحـد در مـورد افغانسـتان، گفت 
انتخابـات در  کـه آماده گی هـای الزم بـرای برگـزاری 

افغانسـتان صـورت نگرفته اسـت.
کمیشنران کمیسیون انتخابات موفق خواهند شد؟

انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی  برگـزاری 
تـرازوی بـرای سـنجش توانایـی مدیریتـی و تخنیکـی 
کـه  گفتـه شـده  انتخاباتـی  کمیشـنران کمیسـیون های 
زمینـه را بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 

می کنـد.  آمـاده 
اعـالم  تقویمـی  در  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران 
کـرده بودنـد کـه آنـان آماده انـد تا ماه سـرطان امسـال 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها را برگزار 
کننـد، امـا بـه تازه گـی گفتـه انـد کـه ایـن انتخابـات با 

چنـد مـاه تأخیـر برگـزار خواهد شـد.
و  عملکـرد  بـر  بی باوری هـا  وجـود،  ایـن  بـا 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  کمیشـنران  برنامه ریزی هـای 
از  زیـادی  بخـش  حـاال  همیـن  از  و  گرفتـه  شـدت 
جریان های سیاسـی، مدنی و شـهروندان انتقـاد دارند و 
آنـان را بـه بـی کفایتـی و بـی برنامه گی متهـم می کنند. 
این وضعیت نشـان گر آن اسـت که کمیسـیون انتخابات 
توانایـی و درایت مدیریتی برگـزاری انتخابات پارلمانی 
را ندارنـد و از همیـن حال روشـن اسـت کـه انتخابات 
از  بیشـتر  افتضـاح  بـا  شـود  برگـزار  اگـر  پارلمانـی 
انتخابـات اخیـر ریاسـت جمهوری روبه رو خواهد شـد 
و بی بـاوری را بـه ایـن رونـد بیشـتر از پیـش خواهـد 
و  سـبک  را  بی باوری هـا  ایـن  زمـان  گذشـت  کـرد. 

سـنگین خواهـد کـرد.
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هارون مجیدی

منتظر تأیید طرح واگذاری...ابوبکر صدیق
رییــس حکومــت قــرار دارد، در پنتاگــون 
و قصرســفید هــم گفتــه شــد کــه امریــکا 
ــن  ــترکأ در ای ــعودی مش ــتان س و  عربس
ــا ایــن موافــق  مــورد بحــث می کننــد و ب
ــاد  ــن ایج ــاحه ام ــک س ــه ی ــتند، ک اس

شــود ».
ــان،  ــماعیل خ ــد اس ــنهاد محم او از پیش
ــو  ــرای گفت گ ــادی ب ــین جه ــر پیش رهب
بــا طالبــان حمایــت کــرد؛ امــا افــزود کــه 
ــراد در داخــل حکومــت و  شــماری از اف
بیــرون از آن، خواســتار مذاکــرات صلــح 

ــان نیســتند. ــا طالب ب
ــر  ــی ب ــار، گزارش هــای مبن ــای حکمتی آق
ســپردن برخــی والیــات بــه طالبــان را کــه 
بــه نقــل از وی نشــر شــده بــود، رد کــرد 
و گفــت کــه او چنیــن اظهاراتــی نداشــته 

. ست ا
ــی  ــپردن برخ ــر س ــی ب ــای مبن گزارش ه
ــای  ــل از آق ــه نق ــان ب ــه طالب ــات ب والی
حکمتیــار، بــا واکنــش تنــد شــماری 
از رهبــران سیاســی و رهبــران پیشــین 
ــول  ــرب رس ــمول عبدال ــه ش ــادی، ب جه
ــده  ــه ش ــی مواج ــس قانون ــیاف و یون س

ــود. ب
بــرای  را  طرحــی  حکمتیــار،  امــا  و 
برگــزاری انتخابــات پیــش رو  را نیــز بــه 
حکومــت پیشــنهاد کــرده و از حکومــت 
برگــزاری  بودجــۀ  کــه  خواســت 
ــه  ــه گفت ــا ب ــد ت ــن کن ــات را تأمی انتخاب
ــات  ــا در انتخاب ــت خارجی ه وی از دخال

آینــده جلوگیــری شــود.
همچنــان رهبــر حــزب اســالمی در مــورد 
ارادۀ حکومــت بــرای برگــزاری انتخابات، 
گفــت کــه در داخــل حکومــت، برخــی از 
طرف هــا »شــدیدأ« مخالــف برگــزاری 

انتخابــات انــد.
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ورزش
فرید مزدک

ــالب  ــا انق ــق، ی ــِن مطل ــا بدبی ــم ی ــبیِن مطلقی ــا خوش ــا ی م
فــوری و عاجــل می خواهیــم یــا هیــچ چیــز نمی خواهیــم! 
زنده گــی بــرای مــردم ســرزمین مــا نــاآرام ســاخته 
شــده و بیشــتر بــا هــرج و مــرج و خــون و ویرانــی جریــان دارد. 
چنیــن وضعیتــی بــا بی تفاوتــی همه گانــی و وابســته گی و کرختــِی 
ــه ســوی بن بســت  جریان هــای تأثیرگــذار سیاســی، کشــور و مــردم را ب
و بحرانــی خواهــد بــرد کــه در جغرافیــای امــروزی مــا برون رفــت از آن 
ــر نظــام سیاســی رابطــۀ  ــود. تســلط تمامیت خواهــان ب میســر نخواهــد ب
ــم  ــرای تنظی ــی را ب ــای سیاس ــالت و جریان ه ــا مح ــزی ب ــت مرک دول
ــدون  ــت ب ــت. دول ــاخته اس ــار س ــره و ت ــازنده تی ــد و س ــبات مفی مناس
ــواری های  ــن دش ــل کوچک تری ــوان ح ــی، ت ــورهای حام ــۀ کش مداخل
ــه  ــدادن ب ــدارد. تــداوم وضــع موجــود و تــن ن درون ســاختاری را نیــز ن
دگرگونی هــای ژرف ســاختاری بازهــم کشــور را از چالش هــای ُکشــنده 
و پریشــانی رهایــی نمی بخشــد. حــل چالش هــای محلــی و مقطعــی بــه 

ــل بحــران نیســت. ــع کام ــای رف معن

ملک ستیز

ارگ، سپیدار و جمعیت!
ایــن چگونــه سیاســتی اســت کــه ماه هــا روی چهــار 
فضــای  همــه  بیروکراتیــک(  )مأموریت هــای  کرســی 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی را مشــغول کرده ایــد؟ و در نهایــت ایــن 
آقــا والــی شــد، آن دیگــری فرمانــده شــد و یکــی هــم وزیــر و دیگــری 

ــت؟ ــن اس ــت همی ــا سیاس ــاد؟ آی ــی افت ــه اتفاق ــی چ ــفیر؟ یعن س
اگــر شــما بازیگــران اصلــی سیاســت افغانســتان هســتید، ســخن از تغییــر 
در بینش هــای کالن بزنیــد. از برنامه هــای تغییــر در نــگاه مــا بــه تاریــخ، 
ــای  ــد. در جغرافی ــان گــپ بزنی ــه و جه ــگ و تمــدن حــوزه، منطق فرهن
ــت و  ــد. سیاس ــر بیاوری ــت تغیی ــای امنی ــح و دورنم ــع صل ــگ، مناب جن
اقتصــاد را گــره بزنیــد تــا توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی را ســبب شــود. 

آنــگاه فضــای سیاســی را اشــغال کنیــد.

محمد ناطقی

خدا حافظ، الهی که تکرار نشوی
ــال های  ــاوت از س ــود و متف ــن ب ــال خونی ــال ۱۳9۶ س س
قبلــش. در ایــن ســال حملــه بــه مســاجد و مراکــز فرهنگــی 
و حملــه بــا امبــوالس بمــب و موتــر بمــب و حملــه بــه مراســم تشــییع، 
ــال 9۶ در  ــود. در س ــش ب ــال های قبل ــا س ــال ۱۳9۶ ب ــای س از تفاوت ه
ــد و برخــالف  ــدا ش ــه چرخــش پی ــکا ۱۸۰ درج ــی امری سیاســت جنگ
ــه در  ــت ک ــد و گف ــالم ش ــپ اع ــو ترام ــتراتژی ن ــا، اس ــتراتژی اوبام اس
ــم. در  ــن نمی کنی ــان تعیی ــرای خــروج م ــی ب ــم و زمان افغانســتان می مانی
ــه  ســال ۱۳9۶ رییــس جمهــور غنــی بســتۀ بی ســابقه صلحــش را نیــز ب
ــرای تقویــت آن  ــار ب ــای حکمتی ــه اعــالم کــرد و آق صــورت یــک جانب
ــرد،  ــیاف: پیش پرداخــت ک ــتاد س ــول اس ــه ق ــت را ب ــج و شــش والی پن
امــا طالبــان تقریبــًا جــواب رد داده انــد و نکلســون هــم گفتــه اســت یــک 

ــم. ــم می زنی ــا را محک ــد و آن ه ــح نمی کن ــان صل ــش از طالب بخ
این هــا مقدمــات ســال پیشــرو را رقــم می زنــد. در ســال 9۶ و در 
ــر شــد و  ــر فســاد فراگی ــتیم و فق ــه نداش ــی ک ــش، زنده گ ــال های قبل س
ــه شــد. از ســال  ــر آن اضاف ــات و تشــتت سیاســی ب در ســال 9۶ اختالف
۱۳9۶ اگــر مگرهایــی در بــارۀ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی وجــود دارد، 
ــو  ــزاب در آن مح ــش اح ــا نق ــود، ام ــزار می ش ــر گ ــات ب ــه انتخاب البت
ــوب  ــات خ ــه انتخاب ــد ک ــان می گوین ــت و کارشناس ــده اس ــود ش و ناب
نخواهیــم داشــت. ســال 97 را علی رغــم ارتجــاع و عقب مانده گــی 
ــوروز  ــون ن ــم. چ ــی می داری ــوروز، گرام ــد ن ــای ض ــال نماه ــی م ذهن
ریشــه در تاریــخ پنــج هــزار ســالۀ مــا دارد. ســال نــو مبــارک و نوروزتــان 
پیــروز شــاد باشــید و هفــت ســین و هرچــه متعلــق بــه ســال نــو هســت 

ــد. ــی انجــام دهی ــه خوب را ب

عماد الدین عماد

دموکراسی و سیاست!
ــادی در  ــت زی ــرات مثب ــه اث ــودی ک ــا وج ــی ب دموکراس
ــت  ــۀ سیاس ــًا در عرص ــی دارد، خاصت ــور اجتماع ــایر ام س
خواســته اســت ایــن را بگویــد کــه امــر سیاســی یــک امــر عمومــی اســت 
ــم  ــمول تصمی ــکل همه ش ــه ش ــی ب ــای سیاس ــد در تصمیم گیری ه و بای
گرفتــه شــود، دموکراســی روزگاری در مغــرب زمیــن مطــرح گردیــد کــه 
تصمیم گیری هــا در امــور سیاســی بــه شــکل یک جانبــه و انحصارجویانــه 
ــی  ــام دموکراس ــی از ن ــلمانان کنون ــماری از مس ــت. ش ــورت می گرف ص
ــی توجــه  ــر آموزه هــای دین ــی اگــر ب ــد، در حال احســاس نفــرت می کنن
دقیــق صــورت بگیــرد، در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه شــما امورتــان 
ــرد  ــاط می گی ــما ارتب ــر سرنوشــت مشــترک ش ــه ب ــوری ک ــژه ام ــه وی ب
ــل  ــن شــکل در اوای ــه همی ــد. ب ــش ببری ــه پی ــا شــورا و مشــورت ب را ب
اســالم جریان هــای بــزرگ کالمــی ماننــد معتزلی هــا بــر داشــتن اختیــار 
این کــه  می کردنــد.  تأکیــد  زنده گی شــان  امــور  در  انســان  آزادی  و 
بعدهــا جریان هــای مســتبد و خودکامــه بــر سرنوشــت مســلمانان مســلط 
شــده و دشــمنی بــا آزادی و اختیــار انســان را ســرلوحۀ کار خــود قــرار 
دادنــد، از اثــر آن شــمار از مســلمانان کــه امــروز از دموکراســی و آزادی 
ــد  ــر خواهن ــه کف ــان را ب ــا آن ــن ارزش ه ــد ای ــان می کنن ــنوند، گم می ش
کشــانید؛ در حالــی کــه دســت یافتــن بــر حیــات خالــص دیــن داری در 

ــر حاصــل شــود. ــد بهت ــرایطی می توان ــن ش چنی

افغانستان به جام جهانی 
کریکت 2۰19 راه یافت

رقـابت با رئال مادرید برای 
جـذب نیمـار

فیـسبـوک نـــامــه

افغانســتان بــا شکســت دادن تیــم جمهــوری ایرلنــد، بــه بازی هــای 
جام جهانــی 5۰ دوره یــی ســال ۲۰۱9 راه یافــت. بازیکنــان تیــم افغانســتان 
بــا پنــج ویکــت توانســتند ۲۰9 دوش تعییــن شــده از ســوی تیــم رقیــب را 

تکمیــل کــرده و پیــروز شــوند.
ــا توپ زنــی تیــم ایرلنــد آغــاز  رقابتــی کــه بیــن شــش تیــم برتــر بــود، ب

شــد و ایــن تیــم توانســت ۲۰9 دوش بــه دســت آورد.
محمــد شــهزاد، بازیکــن تیــم افغانســتان بــا بــه دســت آوردن 55 دوش و 
بــا بــازی تــا آخــر توانســت تیمــش را بــه پیــروزی برســاند. تاکنون وســت 
ــد. ــی راه بیابن ــی 5۰ دوره ی ــه جام جهان ــز و افغانســتان توانســته اند ب ایندی

ــود. در  ــزار می ش ــتان برگ ــال ۲۰۱9 در انگلس ــی س ــای جام جهان بازی ه
ــی و  ــی 5۰ دوره ی ــک جام جهان ــال ی ــار س ــر چه ــت، ه ــای کریک بازی ه

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــی ۲۰ دوره ی ــک جام جهان ــن ی همچنی
ــک روزه در  ــازی ی ــن ب ــزاری چندی ــس از برگ ــم کریکــت افغانســتان پ تی
ــود  ــرای صع ــاه حــوت، کارش را ب ــان در م ــف جه ــای مختل ــر تیم ه براب

ــرد. ــاز ک ــی ۲۰۱9 آغ ــای جام جهان ــه رقابت ه ب
ــبت  ــتان نس ــت افغانس ــم کریک ــارات از تی ــه انتظ ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــم  ــن تی ــود، ای ــر ب ــا زیادت ــن رقابت ه ــت ای ــش در دور نخس ــه نمایش ب
ــای  ــر تیم ه ــت در براب ــول شکس ــا قب ــا ب ــت رقابت ه ــۀ نخس در مرحل
اســکاتلند، زیمبابــوه و هانــگ کانــگ و تنهــا کســب یــک پیــروزی برابــر 

ــرد. ــدا ک ــا راه پی ــۀ دوم رقابت ه ــه مرحل ــال، ب نپ
ــز،  ــت ایندی ــای وس ــر تیم ه ــدار براب ــه دی ــتان س ــۀ دوم، افغانس در مرحل
ــه کســب  ــق ب ــن دیدارهــا موف ــه در تمــام ای ــد داشــت ک ــارات و ایرلن ام
پیــروزی شــد. صعــود افغانســتان بــه جام جهانــی ۲۰۱9 مســتلزم پیــروزی 
ــت ایندیز و  ــای وس ــت تیم ه ــه و شکس ــن مرحل ــدار ای ــه دی ــر س در ه

ــود. ــد ب ایرلن

شــیاطین ســرخ بــرای افزایــش شــانس خــود جهــت جــذب ســتارۀ برزیلی 
ــو  ــد. ژوزه مورینی ــر گرفته ان ــرای او در نظ ــی ب ــوق نجوم ــک حق PSG ی
ــا دو مشــتری دیگــر نیمــار، تیم هــای منچسترســیتی و  آمــاده اســت کــه ب

ــود. ــت ش ــد وارد رقاب رئال مادری
در هفتــۀ جــاری خبــری منتشــر شــد مبنــی بــر این کــه ســیتی قصــد نــدارد 
خــودش را بــرای خریــد نیمــار بــه زحمــت بینــدازد و بــه فلورنتینــو پــرس 
اجــازه می دهــد کــه بــه تنهایــی بــرای جــذب بازیکــن ســابق بارســلونا در 

پایــان فصــل تــالش کند.
اکنــون امــا نشــریۀ دیاریــوگل اســپانیا نوشــته اســت کــه ســرمربی پرتغالــی 
ــا کهکشــانی ها  شــیاطین ســرخ برخــالف رقیــب هم شــهری می  خواهــد ب
بــرای خریــد نیمــار رقابــت کنــد و بــه همیــن منظــور قصــد دارد حقوقــی 
ــد  ــا خواه ــنهادی رئالی ه ــوق پیش ــش از حق ــه بی ــد ک ــنهاد کن ــه او پیش ب

بــود.
ــد  ــد کــه آماده ان ــدر نیمــار پیشــنهاد کرده ان ــه پ ــد ب ــده گان رئال مادری نماین
ــه اللیــگا  ــا او را ب ــد ت ــد او ۴۰۰ میلیــون یــورو بپردازن ــرای خریــد فرزن ب
ــت  ــاده اس ــم آم ــتریونایتد ه ــو گل منچس ــای دیاری ــق ادع ــد. طب برگردانن
پیشــنهادی معــادل پیشــنهاد ســیتی یعنــی ۳۰۰ میلیــون یــورو بــرای خریــد 
ــاده  ــگاه آم ــن باش ــه ای ــر اینک ــاف ب ــد مض ــن ژرمن بده ــار از پاری س نیم
ــن  ــد. همچنی ــه بده ــزار در هفت ــادل ۶75 ه ــی مع ــه او حقوق ــت ب اس
ــه  ــی اش ب ــم پرداخت ــر شــدن رق ــرای کمت ــاده اســت ب منچســتریونایتد آم
PSG بــرای خریــد نیمــار، هافبــک فرانســوی خــود پــل پوگبــا را بــه تیــم 

پایتخــت فرانســه منتقــل کنــد.

احساس تعلق به گروه واحد
در یـک نگـر کلـی ، زبـان، نـژاد، فرهنـگ، تاریـخ و گرایش هـای دینـی، فکـری 
فلسـفی و حتـا منافـع اقتصـادی و سیاسـی می تواننـد اسـاس تعلـق بین انسـان ها 
را شـکل دهنـد و سـبب ایجـاد یـک ملـت واحـد و کشـور شـوند. ملـت هـم به 
گروهـی از انسـان های کـه فرهنگ، نـژادی و زبـان و دین واحـد و فرهنگ واحد 
و... داشـته باشـند، اطـالق می شـود کـه یا حکومت واحد هسـتند یـا قصدی برای 

ایجـاد چنیـن حکومتـی دارند.
مَِلّـت را می تـوان یـک واحـد بزرگ انسـانی تعریف کـرد که طی تکامـل تاریخی 
بـه وجـود آمـده و بـر شـالودۀ اشـتراک سـرزمین، اقتصـاد، تاریـخ و فرهنگ ملی 
اسـتوار اسـت. عامـل پیونـد آن، فرهنـگ و آگاهی مشـترک و دگر مـوارد متذکره 
اسـت. ایـن پیونـد اسـت کـه احسـاس تعلـق بـه یک دیگـر و احسـاس وحـدت 
میـان افـراد متعلـق بـا آن واحـد پدیـد می آیـد. از جملـه ویژه گی هـای هـر ملت، 
اشـغال یک قلمرو جغرافیایی مشـترک اسـت و احسـاس دلبسـته گی و وابسته گی 
بـه سـرزمین معیـن. عـالوه بر آن، نیـروی حیاتـی پیوند دهنـدٔه مّلت از احسـاس 
تعلـق قـوی بـه تاریـخ خویـش، دین خویـش، فرهنـگ ویـژٔه خویش و نیـز زبان 

برمی خیزد. خویـش 
وجـود مشـتُرکات تاریخـی، فرهنگی-عقیدتـی، مذهبی و منافع مشـتُرک اقتصادی 
بیـن گروه هـای مختلـف سـاکن یـک سـرزمین، عوامـل اصلـی ایجـاد یـک ملت 
واحـد محسـوب می شـوند. هر چه این مشـترکات بیشـتر باشـند، احسـاس تعلق 
داشـتن بـه یـک ملـت واحـد، بین اعضـای آن ملیـت افزایـش می یابد، بـه طوری 
کـه می تواننـد موجـِب ایجـاد احسـاس تعلـق بیـن چندیـن گـروه زبانی-قومی و 

دینـی متفـاوت گردد.
بـه طـور مثـال: افغانسـتانی ها با وجـود تفاوت های زبانـی و قومی و حتا سیاسـی، 
در دوران صدهـا سـال گذشـته دارای تجربـۀ تاریخـی مشـترکی بوده انـد، دیـن و 
آئین مشـترک داشـته اند ، مثل زرتشـت و اسـالم و از رسـوم فرهنگی شان می توان 
نـوروز، اتـن  ملی، قرصک، اسپ سـواری، بزکشـی، شـب یلدا، چهارشنبه سـوری، 

عیـد نـوروز و غیره نـام برد.
پیـش از پیدایـش ملت هـا، اشـکال تاریخـی دیگـر تعللقـات افـراد وجـود داشـته 
نظیـر طایفـه، قبیلـه و قـوم. ملـت متعلـق بـه هـم ممکـن اسـت بـه عنـوان یـک 
جماعـت تاریخـی و دارای بافت فرهنگـی خاص، اّما بدون خودمختاری سیاسـی 
یـا داشـتن دولـت وجود داشـته باشـد. از دیـد زمانـی، پیدایش ملت هـا مربوط به 
دورۀ تالشـی فئودالیسـم و ریشـه گرفتن و اسـتحکام شـیوۀ تولید سـرمایه داری و 
جامعـۀ صنعتـی و پیدایـش بازار واحد اسـت. سوسیالیسـم و کپیتالیسـم بـه تفرقۀ 
قومـی پایـان می دهـد، اهالـی را از نظـر اقتصـادی به هم وابسـتۀ متعلق سـاخته و 
تمرکـز سیاسـی ایجـاد کرده و شـرایط پیدایش و قـوام ملت ها را فراهم می سـازد. 
در رونـد قـوام ملت هـا، تشـکیل دولت های ملـی تأثیر زیـادی دارد. نـژاد، زبان و 

مذهـب مشـترک شـرط ضرور بـرای موجودیـت یک ملت نیسـت.
در بعـد دگـر، زبـان مشـترک بـه تنهایـی نمی توانـد دلیـل و مبنـای هویـت ملی و 
تعلـق بین  انسـان های یـک محـدوده و تعریف کنندۀ یـک ملت باشـد، نمونه های 
عینـی بسـیاری نیـز وجـود دارند کـه اثبات کننـدۀ این نظریه اسـت. چه بسـیارند 
مردمـی کـه زبانـی مشـتُرک دارنـد، ولـی خـود را از هم جـدا و متعلق بـه هویت 
و ملیتـی متفـاوت می دانـد. بهتریـن نمونـۀ ایـن مـردم، انگلیسـی زبان ها بـه ویژه 
در بریتانیـای بـزرگ و ایرلنـد اسـت. با وجـود آنکه مـردم دو کشـور از یک زبان 
مشـتُرک یعنـی انگلیسـی برخوردارنـد، ولـی از نظـر تاریخـی و هویتـی، خـود را 
بـه طـور کامـل دو ملـت متفـاوت می داننـد و اگـر کسـی یـک ایرانـدی را بـا نام 
زبـان او یعنـی انگلیسـی، یـک انگلیسـی خطاب کنـد، به ماننـد یک توهیـن به او 

خواهـد بود.
جالب تـر آنکـه در جزایـر بریتانیـا کـه متشـکل از سـه ملت اسـکاتلند در شـمال، 
انگلیـس در مرکـز و جنـوب و ولـز در غـرب آن اسـت، اسـکاتلندی ها و ولزی ها 
متنفـر هسـتند از آنکـه انگلیسـی نامیـده شـوند؛ بـه ویـژه اسـکاتلندی ها دارای 
روحیـۀ اسـتقالل طلبی باالیـی هسـتند. مشـابه همین مطلـب، بین مردم دو کشـور 
ایـاالت متحـده و انگلیـس وجود دارد. مشـابه همین امـر را می تـوان در میان ملل 
اسـپانیایی زبـان هـم یافـت. مـردم تمامی کشـورهای امریـکای مرکـزی و جنوبی 
بـه غیـر از برزیـل، اسـپانیایی زبان هسـتند، ولی هرگـز این امر سـبب تبدیل آن ها 
بـه یـک عالقۀ بـزرگ زبانی و کشـور واحد نشـده اسـت؛ هرچند کـه نقطۀ حس 
تعلق شـان زبـان هسـپانیوی و نـژاد واحـد اسـت، امـا زدوبند هـا سیاسـی و مرزی 

سـبب افتراق شـان شـده است.
همچنیـن ملـل مختلـف عـرب بـا وجـود داشـتن زبـان و دیـن کامـاًل مشـتُرک و 
تالش هـای فـراوان سیاسـت مدارن عـرب بـرای تبلیغ ایدئولـوژی »پان عربیسـم«، 
هنـوز هـم خود را مللی متفـاوت از یک دیگـر می داننـد و دارای اختالفات فراوان 
فرهنگـی و سیاسـی هسـتند و بـا وجـود همـه اختالف هـای درونی شـان، آنچـه 
حـس تعلق شـان را بیشـتر می کنـد، نخسـت عربیت و بعد اسـالمیت اسـت، یعنی 

تعلقـات زبانـی و دینی مقطعـی اند.
از طـرف دیگـر، چـه بسـیار ملت هایـی کـه مردم آن هـا بـه چندین زبـان مختلف 
صحبـت می کننـد، ولـی خـود را متعلـق بـه یـک ملـت می داننـد. مهم تریـن ایـن 
ملت هـا، ملت هـای چیـن، هنـد و سـوئیس هسـتد. در کشـور هندوسـتان بیش از 
۱5۰۰ زبـان مـادری مختلـف وجـود دارد و هنـد متنوع ترین کشـور جهـان از نظر 
زبـان و نـژاد محسـوب می شـود، در حالـی که مـردم آن خـود را هنـدی و متعلق 
بـه هویـت هنـدی می داننـد. یعنـی حـس تعلق در هنـد، زبان نیسـت، یـک تعهد 
سیاسـی اسـت کـه ملیـت بنگالـی، پنجابـی و... را یک ملت هند سـاخته اسـت و 

همه گـی بـا وجـود تفـاوت زبـان مـادری، خـود را هنـدی می دانند.
چیـن نیـز نمونـه دیگـر چنیـن ملت هایی اسـت کـه در آن، شـش خانـوادۀ زبانی 
مختلـف و صدهـا زبـان محلـی متفاوت وجـود دارد، تفاوت ایـن زبان ها به حدی 
اسـت کـه مردم مناطـق مختلف چیـن در صورت ندانسـتن زبان چینی اسـتاندارد 
قـادر بـه مکالمـه و فهـم یک دیگـر نبـوده و بـه مترجـم احتیـاج دارنـد، ولـی بـا 
وجـود ایـن تنـوع زبانـی گسـترده، تمامـی ایـن مردمـان خـود را چینی دانسـته و 

جهانیـان نیـز آن هـا را بـه نـام یـک ملـت واحد یعنـی چین می شناسـد.
سـویس دیگـر کشـوری اسـت کـه مـردم آن بـه چهـار زبـان مختلـف آلمانـی، 
فرانسـه، ایتالیایـی و رومنـش صحبـت می کننـد، ولـی همه گـی خود را سوئیسـی 
می داننـد. زبـان می توانـد بـه عنـوان یک وسـیلۀ افهـام و تفهیـم و قـوم فقط یکی 
از شـرایط الزم و نـه کافـی بـرای تعریـف یـک ملت به حسـاب آیـد؛ ولی تالش 
بـرای یکسان سـازی اقـوام و زبـان و تعریـف هویـت و ملیت کشـوری براسـاس 
زبـان و قـوم مشـتُرک بـدون در نظـر گرفتـن ویژه گی هـای فرهنگـی، پیشـینۀ 
تاریخـی و عالیـق و مشـتُرکات بـا تعریـف ملـت سـازگاری ندارد و جـز بدختی 
و نگون سـازی چیـزی دگـری در بـر ندارد کـه شـوربختانه در کشـورمان هرچند 
کوشـش های بـرای چنیـن سیاسـت سـخیف و نـازل صـورت گرفتـه اسـت، امـا 
نتیجـه  نـداده و نمی دهـد کـه داعیـان اش بـه مسـتوای مطلوب شـان نرسـیده انـد.

عبداهلل عبدی
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بـا وجـود تکفیـر نو روز مـردم این جشـن باسـتانی را 
بسـیار بـا شـکوه تجلیـل کردند و بـا رفتن بـه پارک ها 

و مکان هـای تفریحـی از ایـن روز تجلیـل کردند.
و امـا مـوردی کـه در سـه روز جشـن نـو روز توجه ام 
را بـه خـود جلـب کـرد، اخـذ پول بـه عنـوان ورودی 
بـه پارک هـا و مکان هـای تفریحـی بـود، بنـد قرغـه از 
هـر موتـری کـه وارد این مـکان تفریحی می شـود، 5۰ 
افغانـی بـه عنـوان وردی دریافـت می کنـد؛ حـال اگـر 
فـرض کنیـم کـه در روز نخسـت نـو روز فقـط ۱۰۰۰ 
موتـر وارد ایـن مـکان شـده باشـد، بایـد چقـدر پـول 

جمع آوری شـده باشـد؟
تپـه وزیرمحمـد اکبـر نیـز از هـر موتـری کـه وارد این 
مـکان تفریحـی می گـردد، 5۰ افغانـی وردی دریافـت 
مـکان   درایـن  کـه  کسـانی  از  همین طـور  و  می کنـد 
دست فروشـی  می کننـد، نیـز پـول دریافـت می گـردد.

تـاق ظفر که در ولسـوالی پغمـان واقع شـده نیز همین 
داسـتان را دارد و هـر موتر 5۰ افغانـی ورودی دریافت 

. می کند
بـاغ بابـر کـه یکـی از مکان هـا تفریحـی دیگـر اسـت 
نیـز از هـر نفـر ۳۰ افغانـی جدایـی از پـول پارکنیـک 
موتـر وردی می گیـرد و همین طـور سـایر پارک هـا و 
مکان هـای تفریحـی، البتـه اسـتفاده از وسـایل بازی که 
درایـن مکان هـا وجـود دارد، پـول جداگانـه ی دریافت 
می شـود و هیـچ نـوع نظارتـی در خصـوص دریافـت 

ایـن پول هـا از سـوی حکومـت وجـود نـدارد.
نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه  پـول جمـع آوری شـده 
بـه جیـب  بـل  نمی گـردد،  واریـز  دولـت  بـه خزانـه 
شـرکت ها یـا رهبرانـی واریز می شـود کـه حکومت با 
آنـان قـرارداد بسـته اسـت و ایـن رهبران و شـرکت ها 
سـاالنه میلیاردهـا دالـر به جیـب می زنند، بـدون این که 
حتـا یـک نهـال در ایـن مکان هـا غـرص کننـد و یا در 

بازسـازی آن سـهم هرچنـد کوچکـی داشـته باشـند.
وظیفـه شـرکت های طرف قـرارداد، فقـط دریافت پول 
از مشـتریان و مراجعیـن اسـت و  بـه گفتـه کارمنـدان 
آنـان، وظیفـه آنـان بازسـازی و نهال شـانی نیسـت، بل 

طبـق قـرارداد بـا حکومـت سـاالن مقـدار معیـن پـول 
بـه حکومـت بپردازنـد؛ بنابرایـن اگـر ایـن شـرکت ها 
پول هـای دریافـت شـده را در بازسـازی و نهال شـانی  
مصـرف کنند، سـودی نخواهـد کرد و بـرای آنان فایده  

داشـت. نحواهد 
حال سـوال اساسـی این اسـت کـه حکومت چـرا خود 
مسـوولیت ایـن مکان هـای تفریحی به عهـده نگرفته و 

آن را مدیریـت نمی کند؟ 

گفتـه می شـود کـه یا حکومـت توانایـی مدیریـت این 
مکان هـا را نـدارد و یـا هـم زورمندان که شـریک نظام 
سیاسـی فعلـی انـد، بـه نحـوه ایـن مکان هـا را در بدل 
پـول انـدک به شـرکت های که خود در آن شـریک اند، 
واگـذار کـرده و سـاالنه میلیاردهـا دالـر پول بـه جیب 
می زننـد، بـدون کوچک تریـن باسـازیی ایـن مکان هـا 
تاریخـی نهایـت اسـتفاده را بـرده و بـرای ورود مـردم 
قمیـت دل خـواه خـود را تعییـن می کنند؛ امـا حکومت 

دسـت زیر االشـه نشسـته  و فقـط نظارگره اسـت.
حـاال مسـاله مـه دیگـر ایـن  اسـت کـه حکومـت ۱۰ 
فیصـد از کریـدت کارت هـا مالیـات اخذ می کنـد و از 
معـاش ماموریـن نیز مالیـات دریافت می شـود و بدون 
شـک هدف اخـذ مالیـات ارایه خدمات به مردم اسـت 
کـه یکـی از ایـن خدمـات ایجـاد پارک هـا، مکان هـا 
تفریحـی و سـاحات سـبز برای مـردم اسـت, حاالنکه 
شـرکت ها،  بـه  را  تفریحـی  مکان هـای  حکومـت، 
قوماندانـان  و معافیـا اقتصـادی کـه در درون حکومت 
حضـور دارنـد، بـه اجـاره می دهـد و آنـان هـم بـدون 
در نظرداشـت این کـه کوچک تریـن خدماتـی را بـدون 
پـول بـه مـردم ارایـه کنـد، بـه گرفتـن تاجـای) جـای 
نشسـتن( ورودی موتـر، پارکنیـک موتـر و افـراد پـول 
دریافـت می کننـد، گذشـته از این کـه پـول اسـتفاده از 
وسـایل بـازی بـرای کـودکان براسـاس قیمـت تعییـن 
شـده توسـط صاحبـان شـرکت  مشـخص می گـردد و 

حکومـت در آن هیـچ دخالتـی نمی کنـد.
اکثریـت شـهروندان کابل که در جشـن نـو روز به این 
مکان هـای تفریحـی رفتـه بودند، بـا انتقـاد از حکومت 
می گوینـد: محمـد اشـرف غنی بـه فکـر زد و بندهـای 
سیاسـی خـود اسـت و هیـچ بـرای اش مهم نیسـت که 
شـرکت های طـرف قـرار داد حتـا از نشسـت افـراد در 
ایـن مکان هـا پولـی بـه نـام تاجـای) مـکان نشسـتن( 
پـول دریافـت می کنـد و از هـر موتـری داخـل ایـن 
مکان هـای می شـود، 5۰ افغانـی بـدون پـول پارکنیـک 
عناونیـن  بـا  حالی کـه  در  می کننـد،  دریافـت  پـول 

مختلـف از مـردم مالیـات اخـذ می کنـد.
و امـا برعکـس افغانسـتان در اکثریت کشـورهای دنیا، 
ورود بـه پارک هـا رایـگان اسـت مـردم بـرای رفتـن 
بـه پـارک و مکان هـای تفریحـی هیـچ پولـی پرداخت 
نمی کنند و تنها اسـتفاده از وسـایل بازی پول مشـخص 
معیـن دارد. در حقیقـت حکومت هـا مکلـف اسـت که 
بـرای مـردم مکان هـای تفریحی  و ورزشـی ایجاد کند. 

پارک های تفریحی کابل
 منبع درآمد شرکت های قراردادی

گلبدین حکمتیار:

منتظر تأیید طرح واگذاری مناطق امن به طالبان استیم

حــزب  رهبــر  حکمیتــار  گلبدیــن 
ــی های  ــدن بخش ــالمی از پذیرفته ش اس
او توســط  از طــرح صلــح  زیــادی 
ــت  ــدزی رییس حکوم اشــرف غنی احم
ــی ســخن گفــت و اعــالم  وحــدت مل
کــرد کــه او منتظــر تاییــد رییــس 
بــاره طــرح واگــذاری  جمهــور در 
مناطــق امــن بــه طالبــان در قالــب 

ــت. ــح اس ــد صل رون
حــزب  رهبــر  حکمتیــار،  گلبدیــن 
بــرای  را  صلــح  پیشــنهاد  اســالمی 

افغانســتان  در  درگیــر  طرف هــای 
ــاز  ــرای آغ ــه ب ــت ک ــرد و گف ــه ک ارائ
طالبــان  بــا  صلــح  گفت وگوهــای 
تســهیالت الزم بــرای رهبــران ایــن 

گــروه فراهــم شــود.
ــن/  ــنبه ۴ فروردی ــروز ش ــار دی حکمتی
ــان  ــری، از طالب ــت خب ــل در نشس حم
بیــن  بــه مذاکــرات  خواســت کــه 
االفغانــی توافــق کننــد، دفتــر طالبــان در 
کابــل گشــوده شــود و روی چگونگــی 
ــران  ــرای رهب ــن« ب ــاحه ام ــاد »س ایج
در  خانواده های شــان  و  طالبــان 

ــردد. ــث گ ــرات بح ــان مذاک جری
حکمتیــار گفــت: » در ایــن مناطــق 
ــا  ــت ب ــلح دول ــن مس ــران مخالفی رهب
ــه  ــت ب ــود، در مصونی ــای خ خانواده ه
ســر می برنــد، نــه تحــت تعقیــب قــرار 
می گیرنــد و نــه از بــاال مــورد حملــه«.
بربنیــاد طــرح گلبدیــن حکمتیــار، اداره 
ــرف از  ــق دوط ــا تواف ــن« ب ــق ام »مناط
ــرش  ــورد پذی ــه م ــرادی ک ــوی اف س
ــرد  ــند، صــورت گی ــرف باش ــردو ط ه
ــای  ــوی نیروه ــز از س ــت آن نی و امنی
مــورد پذیــرش دوطــرف تأمیــن گــردد 
نیروهــای  ایــن طــرح،  براســاس  و 
دولــت و جنگجویــان مخالفــان مســلح 
ــته  ــۀ حضــور داش ــن منطق ــد در ای نبای

ــند. باش
رهبــر حــزب اســالمی گفــت کــه 
بــرای  وی  طــرح  زیــاد،  بخــش 
گفت گــو بــا مخالفــان مســلح از ســوی 
ــه شــده و  ــت افغانســتان پذیرفت حکوم
ــق  ــاد »مناط ــه ایج ــت ک ــدوار اس امی

ــود. ــه ش ــز پذیرفت ــن« نی ام
طــرح  کرد:«ایــن  تاکیــد  حکمتیــار 

ــه 6 ــه صفح ادام
ــز...    ــون در می اکن

ناجیه نوری
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