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کـابل کـې نامسـؤله وسـله وال 

او تـروریستي پېښـې ډیـرې شـوي
دستگاه های سنجش آلوده گی هوا 

در کابل نصب می شود

6 3

وزارت معـادن و پترولیـم افغانسـتان تاییـد کـرد کـه پیمان 
اسـتخراج معـادن طالی بدخشـان و مس بلخاب سـرپل، با 

دو شـرکت داخلی و خارجی فسـخ شـده اسـت.
عبدالقدیـر مطفی، سـخنگوی وزارت معادن گفته اسـت که 
اسـتخراج ایـن معـادن پـس از آن لغو شـد که شـرکت های 

قـراردادی بـه تعهداتش عمـل نکرد.
او افـزود: »دالیـل فسـخ قراردادهـا این بود که شـرکت های 
نکردنـد، مـواردی کـه  را عملـی  تعهـدات شـان  مربـوط 
در پروسـه داوطلبـی شـرکت ها متعهـد می شـوند، فرضـًا 
تعهـدات مالـی، تعهدات اقتصادی و سـایر تعهـدات که در 

قـرارداد می کننـد«.
پیمان هـای اسـتخراج معادن طالی بدخشـان و مس سـرپل 
در مـاه اکتوبـر ۲۰۱۸ میالدی با شـرکت های »افغان گولد و 
افغان سـنترال« در واشـنگتن امضا شـده بود و شـرکت های 
دو شـرکت  ایـن  بـا  نیـز  ترکـی  و  بریتانیایـی  امریکایـی، 

داخلـی شـریک بودند.
اسـتخراج  بـرای  شـرکت،  دو  ایـن  پیما ن هـا  اسـاس  بـر 

معـدن طـال در بدخشـان، در سـه سـال نخسـت مرحلـه 
اکتشـافی حـدود ۲۲ میلیـون دالـر امریکایـی و بـرای معدن 
مـس بلخـاب سـرپل، حـدود ۵۶ میلیـون دالـر امریکایـی 

می کردنـد. سـرمایه گذاری 
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان، امضای این قـرارداد را خالف 

قانون خوانده اسـت.

مانــدگار: دور تــازۀ از اعتــراض ها 
ــد  ــفافیت در رون ــن ش ــر تأمی از به
انتخابــات به والیات کشــانده شــده 
و دیــروز هواخواهــان تیــم ثبــات و 
همگرایــی در والیــت بغالن دســت 
خواهــان  و  زده  تظاهــرات  بــه 
ابطــال 3۰۰ هــزار رایــی شــدند بــه 

ــی اســت. ــان، تقلب ــۀ آن گفت
ــی  ــته انتخابات ــال، دس ــن ح در عی
ــه  ــد ک ــی می گوی ــات و همگرای ثب
کمیســیون انتخابــات و شــرکای 
از  پیــش  افغانســتان  بین المللــی 
ــات  ــرای نج ــود، ب ــر ش ــه دی آن ک

ــران  ــری از بح ــات و جلوگی انتخاب
ــد. ــدام کنن ــور اق در کش

ــی و  ــۀ فن ــری، کمیت ــورای رهب ش
ســتاد هماهنگــی تظاهــرات دســته 
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی در 
پیــش خــود،  دو شــب  جلســۀ 
پایتخــت  خودجــوش  حضــور 
ــوس را  ــی ۸ ق ــینان در راهپیمای نش
بیانگــر اجمــاع ملــی بــرای دفــاع از 
حــق مــردم و جلوگیــری از تقلــب 

ــت. ــده اس خوان
ــری  ــای رهب ــه، اعض ــن جلس در ای
ســتاد انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی 

ــا اتــکا بــه  تاکیــد کــرده انــد کــه ب
ــتفاده از  ــا اس ــی و ب ــت مردم حمای
شــیوه های  و  مشــروع  راه هــای 
پــاک  آرای  از  مســالمت آمیز، 
مــردم پاســداری می کننــد و اجــازه 
ــب  ــر تقل ــار دیگ ــه ب ــد ک نمی دهن
ــد. ــم بزن ــور را رق ــت کش سرنوش

ــان از  ــی همچن ــته انتخابات ــن دس ای
کمیســیون انتخابــات و شــرکای 
خواســته  افغانســتان  بین المللــی 
اســت، پیــش از ایــن کــه دیــر 
ــات و  ــات انتخاب ــرای نج ــود، ب ش
جلوگیــری از بحــران در کشــور 

ــد. ــدام نماین اق
ــرات  ــم در تظاه ــن تی ــواداران ای ه
ــت بغــالن  ــروزی خــود در والی دی
ــه  ــد اگــر کمیســیون ب هشــدار دادن
ندهــد  تــن  آنهــا  خواســته های 
ــل- شــمال را مســدود  شــاهراه کاب

ــرد. ــد ک خواهن
ــات افغانســتان در  کمیســیون انتخاب
ــتۀ  ــته دس ــن خواس ــه ای ــش ب واکن
همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی 
ــد  ــیون نمی توان ــه کمیس ــت ک گف
بررســی ها  انجــام  از  پیــش 
)تفتیــش و بازشــماری( آرا را باطــل 
ــه  ــه هیچ گون ــاد ب ــن نه ــازد و ای س

ــد داد. ــن نخواه ــار ت فش

دردوِرتازۀاعتراضها:
بغالنیان خواستار ابطال 300 هزار رأی تقلبی شدند

پیمان های استخراج معادن طال و مس فسخ شد

همـایون قیـومی دزد است
کمیسیون انتخابات

غرق در خوش خدمتی به تیِم دولت ساز

احمدولىمسعوددرنشسِتصلحوارايۀطرححلاساسىبحرانجارىكشور:

به فصـل هم فکـری و همگـرايى نو ضـرورت داريـم
 تا به صـلح و جنـِگ افغـانستان بپـردازيـم

بــازى ميــدان در ســرگردان مــا
اســتراتژيکديگــرانپرســهميزنيــم.
هــريــکميخواهــدبازيگــربيرونــىرا
بــهحمايــتذهنيــتونقشــۀراهخــود
ــا ــانم ــنوزجه ــاهـ ــات ــد؛ام ــتهباش داش
ــطدر ــمارند،فق ــحنمىش راشايســتۀصل
مقيــاسچــوبســوختوابــزارخشــن
ــد. ــرانميدانن ــتراتژيکبازيگ ــازىاس ب
جهــانمــارابــهچشــميــکدولــت-ملــت
ــد. ــاتراببيني ــد.افتضــاحانتخاب نميبين
بــرزخ ميــان همــه انتخابــات از پيــش
انتخابــاتســرگردانبوديــمو صلــحو
ــران ــشراديگ ــهكدام ــمك ــربودي منتظ
ــه ــمك ــدوديدي ــتميدهن ــاهداي برايم
ملــىودو ســرانجامچگونــهدوارزش
ــد ــدلگردي ــوسمب ــهدوكاب فرصــتب



سال l11 شمارۀ مسلسل l2623  دوشنبه 11 قوس/ آذر l1398 4 ربیع الثانی l1441 2 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

ــات  ــزدان انتخاب ــی از نام ــعود، یک ــی مس ــش احمدول دو روز پی
ســِر  بــر  کــه  مشــکالتی  بــه  پیونــد  در  ریاســت جمهوری، 
انتخابــات به وجــود آمــده و نیــز اعتراض هایــی کــه در ایــن 
خصــوص در مراکــز والیت هــا صــورت گرفتــه، طــی یادداشــتی 
گفتــه اســت کــه کمیســیون، انتخابــات را دفــن کــرد؛ اگــر تدبیــر 

نشــود، دموکراســی می میــرد.
ــۀ  ــاِت روز جمع ــه اعتراض ــاره ب ــا اش ــت ب ــن یادداش  او در همی
گذشــته در برابــر کمیســیون انتخابــات، گفتــه اســت کــه ای کاش 
ــان  ــا پای ــل ب ــش ماه قب ــده، ش ــاز گردی ــروز آغ ــه  ام ــی ک مقاومت
ــوزا  ــی در اول ج ــدت مل ــت وح ــالۀ حکوم ــی دورۀ پنج س قانون
ــاله وداع  ــوِس پنج س ــا کاب ــل ب ــا قب ــا مدت ه ــد، ت ــاز می گردی آغ
می کردیــم و امــروز همــه شــاهد یــک فصــِل جدیــد مــی بودیــم. 
ــزدان ریاســت  ــح داده اســت کــه »شــورای نام ــه توضی او در ادام
ــا  ــد ت ــت دادن ــد، طــرح سرپرســتی حکوم ــاد زدن ــوری فری جمه
انتخابــات از قیــد حکومــت غیرقانونــِی برآمــده از تقلــب بیــرون 
می گردیــد؛ بی طرفانــه، عادالنــه، شــفاف و بــدون امتیــازات 
صدهــا میلیــون دالــری و گروپ هــای کمپاینــی حکومــت، نفــوذ 
ــج  ــالم نتای ــد، اع ــزار می ش ــیون برگ ــل کمیس ــتکاری داخ و دس
معطــل نمی گردیــد، کســی قــدرت را دو دســته بــه زور حکومتــی 
ــت  ــت و سرنوش ــران نمی رف ــه بح ــور ب ــت، کش ــم نمی گرف قای
مــردم بــه ایــن پیمانــه تاریــک نمی شــد. ]امــا[ نکردنــد و گفتنــد 
امــا  نمی پســندند!  نیــز  و خارجی هــا  می شــود  قانون شــکنی 

ــود.«  ــم نب ــاده فهمی ه ــن س ــه ای ــه ب قص
ــی!  ــری قانون ــت: »موضع گی ــته اس ــز نوش ــِن کنایه آمی ــا لح  او ب
کمیســیون انتخابــات و نقــش پســندیدۀ یونامــا را همــه چشــیدیم!« 
در پایــان نتیجــه گرفتــه اســت کــه »اکنــون همــه بایــد متیقن شــده 
 باشــیم کــه از آدرس کمیســیون انتخابــات هرچــه بیــرون آیــد، بــه 
ــل آن  ــرِگ دموکراســی می رســد کــه در مقاب ــات و م ــن انتخاب دف
بایــد بــا همــۀ تــوان محکــم ایســتاد. امــا انتظــار تغییــر نابجاســت؛ 
حتــا اگــر کمیســیون آهنــگ شــفافیت هــم  کنــد، ممکــن نیســت؛ 
ــه ارقامــش را دارد و نــه هــم اختیــارش را. بهتــر کــه کار  زیــرا ن
کمیســیون را یک ســره  منتفــی و ملغــا دانســت و چاره یــی دیگــر 
ــدت شــش ماه گذشــت  ــر از آنچــه در م ــی غی ــنجید و گزینه ی س

را روی کار گرفــت.« 
ــس از دو  ــی پ ــات و همگرای ــم ثب ــروز تی ــال، دی ــن ح در همی
ــات،  ــر اقدامــات کمســیون انتخاب روز اعتراضــاِت مردمــی در براب
ــی  ــۀ جهان ــی از جامع ــیده و در اعالمیه ی ــه رس ــن نتیج ــه همی ب
ــر  ــه دی ــل از آن ک ــه قب ــته اســت ک ــات خواس و کمیســیون انتخاب

ــند. ــات بکوش ــه نجــاِت انتخاب ــد ب ــود، بای ش
از  ثبــات و همگرایــی یــک روز پــس  تیــم  اعالمیــۀ  ایــن 
ــن دمکراســی  ــی مســعود در خصــوِص دف ــری احمدول موضع گی
ــه را مبرهــن  ــن نکت ــات، ای ــات توســط کمیســیون انتخاب و انتخاب
ــش از  ــردِن بی ــپری ک ــا س ــوز ب ــه هن ــی ک ــه انتخابات ــازد ک می س
ــک  ــه ی ــد ب ــد، می توان ــش باش ــت نتیجه بخ ــته اس ــاه نتوانس دوم
بحــران و چالــِش دیگــر منتهــی شــود کــه در آن دفــِن انتخابــات 

ــت.  ــور اس ــی متص و دموکراس
تمــام جریان هــای انتخاباتــی و سیاســی نبایــد بیــش از ایــن 
چشــم به راهِ کمیســیون انتخابــات باشــند و بایــد روی طــرِح 
ــرده  ــه ک ــات اندیش ــِت انتخاب ــت بُن بس ــرای شکس ــدی ب جدی
ــی  ــرایط کنون ــات در ش ــیون انتخاب ــرا از کمیس ــد؛ زی و کار کنن
ــب  ــه در آن، تقل ــد ک ــام ده ــت کاری انج ــار داش ــوان انتظ نمی ت

ــی باشــد. ــران منتف ــده و بحـ بازن
بنابرایــن همان گونــه کــه در یادداشــِت آقــای مســعود آمــده 
ــای  ــبیه خیزش ه ــی ش ــل خیزش های ــش ماه قب ــر در ش ــت؛ اگ اس
ــی آقــای غنــی صــورت  ــان مهلــِت کار قانون ــر پای امــروز در براب
ــِی کشــور حــل  ــیاری از معضــالِت سیاس ــروز بس ــت، ام می گرف
ــر  ــد. ب ــه نمی ش ــکل مواج ــه مش ــم ب ــات ه ــود و انتخاب ــده ب ش
همیــن مبنــا، اکنــون هــم فرصــِت آن وجــود دارد کــه بــر اســاِس 
طرحــی کــه آقــای مســعود و شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت 
ــه  ــازی ک ــۀ بحران  س ــای نتیج ــه ج ــد، ب ــه کرده ان ــوری ارای جمه
ــخص  ــاِن نامش ــک زم ــت در ی ــرار اس ــات ق ــیون انتخاب کمیسـ

ــدی ســامان داده شــود.  ــد، راه حــِل جدی اعــالن کن
ــرِح  ــوری، ط ــات ریاســت  جمه ــزدان انتخاب ــورای نام ــروز ش  ام
ــه  ــده ارای ــاد ش ــوارِ ایج ــِت ناگ ــِل وضعی ــرای ح ــدی را ب جدی
ــرای  ــورا ب ــن ش ــاِی ای ــایر طرح ه ــتای س ــه در راس ــد ک می دهن
ــرده می شــود  ــر اســت. آرزو ب ــی موث ــی از بُن بســت انتخابات رهای
کــه جریان هــا و چهره هــای معتــرِض وضعیــت موجــود و 
ــد و بیــش از  ــد توجــه کنن ــه ایــن طــرِح جدی ــی، ب جامعــۀ جهان

ــد.  ــازه ندهن ــی اج ــدۀ انتخابات ــاِی پیچی ــۀ بازی ه ــه ادام ــن ب ای

طـرِح جـديد
 بـرای عـالِج واقعـه

اســتدالل کمیســیوِن انتخابــات بــرای بازشــماری 
ــی  ــته های انتخابات ــد دس ــورد تردی ــه م ــی ک آرای
قــرار دارد، حتــا بــا معیارهــاِی ارایه شــده توســط 
نیــز  کمیســیون  ایــن  مصوبه هــاِی  و  قانــون 
ــه  ــده گان ب ــاس اســت. اعتراض کنن ــه و اس بی پای
ــترین  ــِن بیش ــه ظ ــی ک ــماری آرا در والیات بازش
خواهــان  مــی رود،  انتخاباتــی  تقلب هــای 
ــد  ــان، فاق ــۀ آن ــه گفت ــه ب ــد ک ــی ان ــاِل آرای ابط
هفــت شــاخِص آرای معتبــر انــد. کمیســیون 
ــا معترضــان  ــا ایــن جــای کار ب ــز ت ــات نی انتخاب
هم صداســت و می گویــد حــدود ســه صدهزار 
ــالم و  ــاخِص آرای س ــت ش ــر هف ــد ه رای فاق
ــه  ــد ک ــه می ده ــد ادام ــی بع ــد؛ ول ــی ان قانون
طبــق مــادۀ ۸۶ قانــون انتخابــات، ایــن کمیســیون 
ــاِل  ــا ابط ــار و ی ــورد اعتب ــه در م ــق دارد ک ح
ــارات  ــن اظه ــرد. ای ــم بگی ــی تصمی ــن آرای چنی
ــرار  ــی ق ــن انتخابات ــا قوانی ــرت ب ــاًل در مغای عم
دارد و مشــخص اســت کــه کمیســـیون انتخابــات 
ایــن  کــردِن  اعــالم  معتبــر  بــا  می خواهــد 
آرا، بــه نفــع دســتۀ »دولت ســاز« بــه تقلــب 

ســازمان یافته دســت بزنــد. 
ــان  ــش نش ــه دریافت های ــد ک ــیون می گوی کمیس
می دهــد کــه ایــن آرا قربانــی ســوءمدیریِت 
ــالم  ــل اع ــن آرا باط ــر ای ــده  و اگ ــیون ش کمیس
شــود، در حــِق کســانی کــه در انتخابــات شــرکت 
کرده انــد، جفــا صــورت می گیــرد. اوالً چــرا 
ــوءمدیریِت  ــد س ــات می خواه ــیون انتخاب کمیس
خــود را بــه وســیلۀ آرای مشــکوک جبــران کنــد؛ 
ثانیــًا کمیســیون انتخابــات از کجــا دریافتــه اســت 
کــه ایــن آرا واقعــًا بــه وســیلۀ افــراد واقعــی بــه 
ــه  ــی ک ــه شــده اســت، در حال ــا ریخت صندوق ه
ــه  ــد ک ــان می دهن ــر نش ــواهد معتب ــناد و ش اس
ــاِن  ــرون از زم ــا در بی ــه صدهزار رای ی ــن س ای
ــا  ــه شــده اند و ی ــا ریخت ــه صندوق ه ــات ب انتخاب

در ماشــین های بایومتریــک ثبــت نشــده اند.  
کمیســیون بــدون آن کــه بتوانــد صحــِت ایــن آرا 
ــالش  ــی ت ــورِت غیرقانون ــه ص ــد، ب ــت کن را ثاب
ــد  ــار ببخش ــی اعتب ــه آرای تقلب ــه ب ــد ک می کن
ــده  ــخص ش ــاًل مش ــاال کام ــوع ح ــن موض و ای
اســت. اعتبــار بخشــیدن بــه آرایــی کــه بــا 
ــی  ــالم و قانون ــاخص هاِی آرای س ــا و ش معیاره
همخوانــی ندارنــد، حتــا اگــر واقعــی هــم 
ــی  ــه تلق ــه و جانب داران ــی مجرمان ــند، عمل باش
می شــود. نمی تــوان بــا رمــل و جــادو آرای 
معتبــر و غیرمتعبــر را مشــخص کــرد. بــرای آرای 
ــاخص را  ــت ش ــیون هف ــی، کمیس ــالم و قانون س
تعییــن کــرده اســت؛ اگــر آرایــی بــا ایــن هفــت 
شــاخص برابــر باشــند، آرای معتبــر دانســته 
ــم  ــاخص ها را ه ــی از ش ــر یک ــوند و اگ می ش
ــه  ــی ب ــتۀ آرای تقلب ــزو دس ــد، ج ــل نکنن تکمی

شــمار می رونــد. 
ــرش  ــل پذی ــی و قاب ــاًل قانون ــتدالل کام ــن اس ای

آن  بــا  نمی توانــد  کســی  هیــچ  کــه  اســت 
مخالفــت ورزد؛ امــا اگــر در ایــن میــان کمیســیون 
بخواهــد آرایــی را کــه بــه گفتــۀ خــودش هفــت 
شــاخص ســالم بــودن و قانونــی بــودن را ندارند، 
ــد، آن گاه  ــر بدان ــادو معتب ــل و ج ــاِس رم ــر اس ب
کمیســیون  بی طرفــی  بــه  نســبت  نمی تــوان 
انتخابــات مطمیــن بــود و بایــد جلــو تقلــب بــه 

ــود.  ــه ش ــیلۀ ممکــن گرفت ــر وس ه
این جــا بحــث تنهــا بــر ســِر آرای تقلبــی و 
ــی  ــر رویه ی ــۀ مهم ت ــل نکت ــت؛ ب ــی نیس غیرتقلب
اســت کــه در جهــِت قانونمنــد شــدِن انتخابــات 
انتخابــات  اگــر  می کنــد.  عمــل  کشــور  در 
برخوردهــاِی  چنیــن  ســیطرۀ  از  افغانســتان 
ــود،  ــیده ش ــرون کش ــی بی ــلیقه یی و غیرقانون س
ــات  ــۀ انتخاب ــه نتیج ــور ب ــهرونداِن کش آن گاه ش
لطمــه  انتخابــات  اعتبــار  و  می کننــد  بــاور 
نمی بینــد. حــاال عمــاًل کمیســیون انتخابــات 
ــاِس  ــر اس ــخصی را ب ــتۀ مش ــه دس ــرای این ک ب
تقلــب پیـــروز انتخابــات اعــالم کنــد، بــا رونــد 
انتخابــات بــازِی بســیار خطرناکــی را آغــاز کــرده 
ــِم  ــک از چش ــدون ش ــه ب ــازی ک ــن ب ــت. ای اس
نیســت،  پنهــان  افغانســتان  ناظــران و مــردم 
ــا  ــام را ب ــات و نظ ــالمت انتخاب ــد ُکل س می توان

ــد.  ــه کن ــؤال مواج س
ــته  ــی ننشس ــد در جایگاه ــد بدان ــیون بای کمیس
اســت کــه بلندتــر از قانــون باشــد. چنیــن 
ــته  ــد داش ــداوند می توان ــط خـ ــی را فق جایگاه
انتخابــات دعــواِی  باشــد و اگــر کمیســیون 
خدایــی دارد کــه می دانــد آرایــی کــه فاقــد 
هفــت شــاخِص بــا اعتبــار بودن انــد آراِی واقعــی 
انــد؛ آن گاه از همــان جایــگاه بــه صــورِت شــفاف 
ــیون  ــر کمیس ــا اگ ــد. ام ــخن بگوی ــردم س ــا م ب
ــق  ــدارد و اســاس کارِ آن مطاب ــی ن ــن دعوای چنی
قانــون و لوایــح انتخاباتــی اســت، پــس تکلیــِف 
ســه صدهزار رای مشــخص اســت و بایــد از دورِ 

ــوند.  ــاخته ش ــرون س ــمارش بی ش
ــات  ــیون انتخاب ــس کمیس ــتانی ریی ــم نورس خان
ــی  ــه جایگاه ــه او در چ ــد ک ــخ ده ــد پاس بای
ــده  ــام ش ــش اله ــا برای ــت و از کج ــته اس نشس
ــه  ــد. ب ــی ان ــار آراِی واقع ــد اعتب ــه آرای فاق ک
کمیســیون انتخابــات بایــد گفــت کــه لطفــًا 
ــه  ــه ب ــد ک ــواد نپنداری ــدر بی س ــردم را این ق م
کننــد  بــاور  شــما  قانون گریــِز  حرف هــاِی 
ــایلی در  ــنجه ها و وس ــما س ــه ش ــد ک و بپذیرن
ــخیص  ــد تش ــا می توانی ــه حت ــد ک ــار داری اختی
دهیــد کــه کــدام آرا قابــِل ابطــال انــد و کــدام آرا 

معتبــر دانســته می شــوند.
ــر،  ــر از آرای نامعتب ــخیص آرای معتب ــرای تش  ب
ــود آورده  ــی را به وج ــاخص های معین ــون ش قان
ــه  ــر اســاِس آن کمیســیون عمــل کنـــد و ن ــا ب ت
این کــه از قــوۀ تخیــِل خــود بــرای اعتبــار 
بخشــیدن بــه آرا اســتفاده کنـــد. همان گونــه 

ــواهد  ــون و ش ــِق قان ــی در دادگاه مطاب ــه قاض ک
ــات  ــیون انتخاب ــد، کمیس ــل می کن ــناد عم و اس
ــر  ــد. اگ ــل کن ــی عم ــک قاض ــل ی ــد مث ــز بای نی
قاضی یــی در دادگاه بگویــد فــالن کــس کــه 
ــِل  ــه دلی ــون مجــرم شــناخته شــده، ب از نظــر قان
آن شــخص مجــرم  کــه  او می دانــد  این کــه 
ــن  ــدون شــک کارِ ای ــد، ب ــا کنن نیســت او را ره
قاضــی مشــکل دارد و او مطابــق قانــون بــه 
وظایــِف خــود عمــل نکــرده اســت و بدتــر از آن، 
اگــر از او پرســیده شــود کــه چــرا مجرم را رهـــا 
ــه  ــی ک ــاِس الهام ــر اس ــه او ب ــد ک ــردی؛ بگوی ک
ــن نتیجــه رســیده اســت.  ــه ای دریافــت کــرده، ب
ــه چنیــن قاضی یــی نمی خنــدد و او  ــا کســی ب آی

را دیوانــه نمی پنــدارد؟! 
بــدون شــک کــه بایــد چنیــن قاضی یــی دیوانــه 
باشــد کــه در موجودیــِت قانــون و شــواهد 
ــی  ــود کس ــِل خ ــاِس تخی ــر اس ــرم، ب ــات ج اثب
را مجــرم ندانــد. حــاال وضعیــت کمیســیون 
ــیون  ــن کمیس ــت، ای ــن اس ــز چنی ــات نی انتخاب
انتخاباتــی  دســتۀ  بــه  خوش خدمتــی  بــرای 
چنیــن  جایــگاهِ  در  عمــال  »دولت ســاز« 

اســت.   نشســته  قاضی یــی 

کمیسیون انتخابات
ز غرق در خوش خدمتی به تیِم دولت سا

کمیســیون باید بدانــد در جایگاهی 
ننشســته اســت که بلندتر از قانون 
باشد. چنین جایگاهی را فقط خـداوند 
می تواند داشته باشد و اگر کمیسیون 
انتخابــات دعواِی خدایــی دارد که 
می داند آرایی که فاقد هفت شاخِص با 
اعتبار بودن اند آراِی واقعی اند؛ آن گاه 
از همان جایگاه به صورِت شــفاف با 
مردم سخن بگوید. اما اگر کمیسیون 
چنین دعوایی ندارد و اساس کاِر آن 
مطابق قانون و لوایح انتخاباتی است، 
پس تکلیِف سه صدهزار رای مشخص 
اســت و باید از دوِر شمارش بیرون 

ساخته شوند

احمـدعمران
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یافتـن راه حـل بـرای پایـان دادن بـه جنـگ چندیـن دهه یی 
مردمـی  چهره هـای  و  ملـی  نیروهـای  پیوسـته  افغانسـتان، 
کشـور را بـر آن داشـته تـا از مسـیرهای ممکـن طـرح ها و 

برنامه هـای خـود را ارایـه بدارنـد.
ایـن روزهـا که سرنوشـت نتایج انتخابـاِت ۶ میـزان نامعلوم 
اسـت و بـار دیگر از سـرگیری رونـد گفت وگوها بـا طالبان 
آغـاز شـده اسـت، شـماری از چهره هـای سیاسـی و ملـی 
افغانسـتان بـر آن شـده اند تـا سـهم خـود را در پایـان دادن 
بـه جنـگ جـاری در کشـور ایفـا کننـد. بـه همین مناسـبت 
دیـروز کابـل گـواه برگـزاری نشسـت »صلـح و ارایـۀ طرح 

حـل اساسـی بحـران جـاری کشـور« بود.
در ایـن نشسـت شـمار زیـادی از فعـاالن سیاسـی، نامـزدان 
فعـال  احـزاب  مسـووالن  و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

سیاسـی اشـتراک کـرده بودنـد.
احمدولـی مسـعود رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود و 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری و یکی از سـخنرانان این 
نشسـت گفـت: بیسـت سـال نقشـۀ راه را اشـتباه رفتنـد و 
متاسـفانه امـروز نسـبت به هر زمـان دیگر جنگ شـدیدتر و 

صلـح دورتر شـده اسـت.
آقـای مسـعود در ادامـۀ سـخنانش در ایـن نشسـت گفـت: 
صلـح  بـه  خـود  میـان  در  و   درون  ذهنیـت،  در  هــنوز 
نرسـیده ایم. متاسـفانه از دایـرۀ فکـر شـخص، قـوم، گروه و 
.... فراتـر نرفته ایـم و از ذهنیـت انحصار، اسـتبداد، تبعیض و 

نشـده ایم. بیـرون  تفوق طلبـی 
بـه گفتۀ این نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری:  نـه تعریفی 
از دوسـت داریـم و نـه از دشـمن. نـه از امنیت نـه از صلح، 
نـه از منافـع ملـی نـه از دولت، از هیـچ مولفۀ ملـی و ارزش 

سیاسـی هیچ تعریفـی نداریم.
بـه بـاور احمدولی مسـعود، برای دسـت یافتن بـه صلح باید 

نخبگان سیاسـی افغانسـتان با هم متحد شـوند.
او افـزود: »صلـح را اول از بیـن خـود شـروع کنیـم. ذهنیت 
خـود را بـه خاطـر صلح بایـد آماده بسـازیم. نقشـه یی را که 
بیسـت سـال پیـش، رویـش کار کردیـم و کار نـداد و جنگ 

هـا شـدیدتر شـد، باید روی یـک نقشـه جدیـد کار کنیم.«
آقـای مسـعود می افزایـد کـه بـرای دسـت یافتـن بـه صلـح 
همچنیـن بایـد »حکومـت ملی« شـکل بگیـرد تـا بتواند یک 

اجمـاع داخلـی را بـرای صلـح شـکل دهد.
او افـزود: »مـا سـرگردان در میدان بازی اسـتراتژیک دیگران 
پرسـه مي زنیـم. هـر یـک مي خواهـد بازیگـر بیرونـی را بـه 

حمایت ذهنیت و نقشـۀ راه خود داشـته باشـد؛ اما تا هــنوز 
جهـان مـا را شایسـتۀ صلـح نمی شـمارند، فقـط در مقیـاس 
چـوب سـوخت و ابـزار خشـن بـازی اسـتراتژیک بازیگران 

مي داننـد«.
آقـای مسـعود گفـت: جهـان مـا را بـه چشـم یـک دولـت 
از  پیـش  ببینیـد.  را  انتخابـات  افتضـاح  نمي بینـد.  ملـت   -
انتخابـات همـه میـان بـرزخ صلـح و انتخابـات سـرگردان 
براي مـا  دیگـران  را  کدامـش  کـه  بودیـم  منتظـر  و  بودیـم 
هدایـت مي دهنـد و دیدیـم کـه سـرانجام چگونـه دو ارزش 

ملـی و دو فرصـت بـه دو کابـوس مبـدل گردیـد.
او تصریـح کـرد: پـس مـا بـه نقشـۀ نـو، تفکـر نـو، ذهنیت 
نـو، دولـت نـو، برنامـۀ نو، تعریـف نـو، کاماًل به یـک فصل 
هم فکـری و همگرایـی نـو ضـرورت داریـم تا بـا ایجاد یک 
تهـداب اساسـی از آدرس اقتـدار ملـی بـه مسـایل صلـح و 

بپردازیم. جنـگ 
شـماری از سیاسـیون دیگـر افغانسـتان نیـز  در نشسـت بـر 

اجمـاع ملـی بـرای تامیـن صلـح تاکیـد کردند.

گل رحمـان قاضـی رییس شـورای صلح و نجات افغانسـتان 
ایـن نشسـت گفـت: »در حـال حاضـر گفت وگو هـای  در 
صلـح در محـراق ملـی و بین المللـی قـرار گرفتـه و این یک 

فرصـت طالیی اسـت کـه نباید از دسـت بـرود«.
او تاکیـد کـرد: »شانسـی کـه امـروز بـرای تامیـن صلـح در 
افغانسـتان به دسـت آمـده، منتظـر نخواهـد مانـد، بنابرایـن 
سیاسـیون و حکومـت بایـد با یـک نظر واحد فـوراً با طالبان 

مذاکـرات بین االفغانـی را آغـاز کننـد«.
گلبدیـن حکمتیـار نامـزد دیگـر انتخابات ریاسـت جمهوری 
نیـز در ایـن نشسـت گفـت: »مـا صلحـی می خواهیـم کـه 
تضمین کننـدۀ عـزت و تامین حقوق مردم افغانسـتان باشـد«.

او بـر اجمـاع ملـی بـرای تامیـن صلـح و آغـاز مذاکـرات 
بین االفغانـی تاکیـد کـرده گفـت: »طـرف جنـگ بـا طالبـان؛ 
و  اسـالمی  جمعیـت  حـزب  اسـالمی،  حـزب  حکومـت، 
کـه  اسـت  ضـرور  هـم  امـروز  و  بـوده  اسـالمی  جنبـش 

آغـاز شـود«. بـا همیـن جناح هـا  مذاکـرات 
ملـی  همبسـتگی  نهضـت  رییـس  گیالنـی،  اسـحاق  سـید 

مـردم  زمانی کـه  »تـا  گفـت:  نشسـت  ایـن  در  افغانسـتان 
ندهنـد،  قربانـی  تامیـن صلـح  بـرای  افغانسـتان خودشـان 

آورد«. نخواهنـد  صلـح  مـا  بـرای  دیگـران 
آقـای گیالنـی تاکیـد کـرد: کسـانی که تاکیـد دارنـد صلـح، 
ترقـی و جنـگ در موجودیـت آنها باشـد در اشـتباه هسـتند 
و نمی تواننـد مـا را بـه صلـح پایـدار و کشـور مترقی سـوق 

. هند د
درایـن  نیـز  پیشـین گـروه طالبـان  آغـا عضـو  اکبـر  سـید 
نشسـت تاکیـد کـرد که مـا برای تامیـن صلح بـه اجماع ملی 
و وحـدت نظـر ضـرورت داریـم تـا به سـوی صلـح پایدار 

کنیم. حرکـت 
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه دونالـد ترامپ 
رییس جمهـوری امریکا در سـفرش به افغانسـتان و در دیدار 
بـا سـربازان امریکایـی در پایـگاه نظامـی بگرام گفتـه بود که 

طالبـان خواهـان صلح اند.

مسـووالن در ادارۀ ملـی حفاظت از محیط زیسـت می گویند 
کـه بـرای جلوگیـری از افزایـش آلوده گی هوای شـهر کابل، 
دسـتگاه های سـنجش آلوده گـی هـوا را در ایـن شـهر نصب 

 . می کنند
مسـووالن در ایـن نهـاد با اشـاره به ایـن موضـوع می گویند 
کـه آلوده گـی هـوا در کابـل از چالش هـای اصلـی اسـت، 
امـا ادارۀ حفاظـت از محیـط زیسـت کشـور در طـرح تـازۀ 
انـرژی بدیـل  آلوده گـی و  برنامه هـای کاهـش  خـود روی 
مـواد سـوختی دودزا در همـکاری بـا نهادهای مسـوول کار 

می کنـد. 
از سـویی هـم، یـک نهـاد امریکایـی اعـالم کـرده اسـت که 
کابل با شـاخص ۲۶4 در ردۀ نخسـت  شـهرهای آلودۀ جهان 
قـرار دارد. امـا ادارۀ حافظـت از امحیط زیسـت این گزارش 

را رد کرده اسـت. 
لیـال سـامانی، سـخنگوی ادارۀ حفاظت از محیط زیسـت در 

گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه ایـن نهـاد در 
نظـر دارد تـا دسـتگاه های سـنجش آلوده گی هوا را در شـهر 

کابـل نصـب کند. 
بانـو سـامانی افزود که به اسـاس طـرح تازه این نهـاد که در 
۱۶ اسـد تصویـب شـد، راه های بـرای جلوگیـری از افزایش 

آلوده گـی در نظر گرفته اسـت.
بـه گفتـه او، ایجـاد جاده هـای حلقه یـی کابـل، جمـع آوری 
موترهـای کهنـه، نصـب فلتـر در ماشـین )انجیـن( موترهـا، 
از  اسـتفاده  کـه  شـهری  عامـۀ  ترانسـپورت/ترابری  ایجـاد 
موترهـای شـخصی را کاهـش می دهـد و از ازدحـام ترافیک 

جلوگیـری می کنـد، از برنامه هـای ایـن نهـاد اسـت. 
بانـو سـامانی همچنـان افزود که اسـفالت  جاده هـای خامه و 
کار روی انـرژی بدیـل مـواد سـوختی دودزا را در همکاری 
با ریاسـت برشـنا و وزارت تجـارت، همچنان نصـب فلترها 
و  هوتل هـا  حمام هـا،  نانوایی هـا،  ماننـد،  مکان هـای  در 

شـهرک های رهایشـی از برنامه  های اسـت، بـرای جلوگیری 
از افزایـش الوده گـی روی دسـت گرفته شـده اسـت.  

سـخنگوی ادارۀ حافظـت از محیـط زیسـت می گویـد کـه 
کاهـش  در  عمـده  نقـش  عامـه  آگاهـی  و  فرهنگ سـازی 

دارد.  هـوا  آلوده گـی 
ایـن در حالی اسـت که یـک نهادهـای امریکایی موسـوم به 
»Air Visual« روز یکشـنبه گفتـه اسـت کـه کابل در ردۀ 
بنـدی رزوانـه ایـن نهـاد، نظـر بـه میـزان آلوده گـی هـوا در 

میـان شـهرهای جهـان در مقام نخسـت قـرار دارد. 
براسـاس جـدول رده بندیـی کـه در  سـایت این نهاد منتشـر 
شـده؛ آمده اسـت کـه کابل پایتخت افغانسـتان روز یکشـنبه 
با شـاخص«۲4۶ »در رده نخسـت شـهرهای آلوده جهان جا 
گرفته اسـت. همچنان گفته شـده اسـت که الهور پاکسـتان، 
دهلـی نـو و بمبئـی هنـد و  داکا مرکـز بنـگالدش پـس از 
کابـل به ترتیب با شـاخص هـای ۱۹۲، ۱۵۸، ۱۸۲ و ۱۷۱ در 
رده هـای بعـدی آلوده ترین شـهرهای جهـان قـرار گرفته اند.
امـا، ادارۀ ملـی حفاظت از محیط زیسـت بـا رد این گزارش 
گفتـه اسـت که ایـن نهـاد امریکایـی هیچ دسـتگاه ها سـنج 
در کابـل نـدارد. رییـس اداره حفاظت از محیط زیسـت گفته 
اسـت که طی دو سـال گذشـته میـزان آلوده گـی هوایی کابل 

کاهش یافته اسـت.
کاظـم همایـون، رییـس ایـن نهـاد، گسـترش فضای سـبز و 
آلوده گـی  کاهـش  عوامـل  از  را  گذشـته  سـال  بارش  هـای 

هـوای پایتخـت شـمرده اسـت.
همچنـان، مسـووالن در شـهر داری کابـل نیـز می گوینـد که 
ایـن نهـاد بـرای جلوگیـری از افزایـش آلوده گـی هـوا در 
ایـن شـهر برنامه هـای کنتـرول مکان هـای کـه در آن از مواد 
سـوختی بـا علظـت بیـش از حـد اسـتفاده می شـود را در 

همـکاری بـا نهادهـای ذیربـط روی دسـت گرفتـه اسـت. 
در  کابـل  شـهرداری  ادارۀ  سـخنگوی  مومنـد،  نرگـس 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع 
همچنـان  و  صنعتـی   – سـکتور خصوصـی  کـه  می گویـد 
نانوایی هـا و حمام هـا کـه  از مـواد سـوخت ماننـد ذغـال 
سـنگ و غیـره اسـتفاده می کننـد، زیـر کنتـرول شـهرداری 
کابـل قـرار دارن و ایـن نهـاد بـرای جلوگیـری از افزایـش 

میـزان آلوده گـی هـوا، هوتل هـای و سـایر مکان هـای را بـا 
نصـب فلتـر تحـت نظـارت دارد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن برخـی منابـع در 
افغانسـتان گفته انـد کـه آلوده گـی هـوا در این کشـور ممکن 
اسـت خطرناکتـر از جنگـی باشـد که طی ۱۸ سـال گذشـته 

در ایـن کشـور ادامـه دارد.
در حالـی که هیچ نهاد رسـمی در افغانسـتان وجـود ندارد تا 
میـزان تلفـات ناشـی از آلوده گـی هـوا را مورد بررسـی قرار 
داده باشـد، امـا آمـار سـازمان  های بین  المللـی نشـان می  دهد 
کـه در سـال ۲۰۱۷ میـالدی بیـش از« ۲۶ هزار تـن« از مردم 
افغانسـتان بـه دلیـل آلوده گـی هـوا جـان  خـود را از دسـت 

اند. داده 
همـه سـاله بخش مربـوط به بیماری های تنفسـی بیمارسـتان 
کـودکان در کابـل، مملـو از کودکانی می  شـود که به سـختی 

می کشـند. نفس 
ریشـه شـیوع بیماری های تنفسـی در کشور مشـکالت مالی 
مـردم اسـت؛ زیـرا آنها بـرای تأمیـن گرمای خانه هـای خود 
بـه مواد سـوخت نیـاز دارنـد، اما به دلیـل نبـود آن، هرآنچه 
را کـه در دسـترس دارنـد، می  سـوزانند. اسـتفاده صنایـع از 
سـوخت های دارای مـواد دودزا، بـه بحـران آلوده گـی هـوا 
در کابـل می افزایـد. پیـش از ایـن یک گزارش منتشـر شـده 
در یـک روزنامـۀ غربی نشـان می دهـد که تنها یـک خانواده 
سـال گذشـته پنـج کودکش را بـه دلیل بیماری های ناشـی از 

آلوده گـی هوا از دسـت داده اسـت. 
بیمـاری از ناشـی از آلوده گی هوا در تمام  شـهرهای کشـور 
نبـود بهداشـت و همچنـان  بیـکاری و  وجـود دارد، فقـر، 
ناآگاهـی در خانواده هـای سـبب می شـود تـا  بـرای گـرم 
اسـتفاده  آشـغال  و  پالسـتیک  از  خانواده های شـان  کـردن 
کننـد. یـک متخصـص بیماری هـای تنفسـی مـی  گویـد کـه 
در فصـل زمسـتان شـمار مراجعـه کننـده گان بیماری هـای 
تنفسـی بـه شـدت افزایـش می  یابـد و بـر روی هـر تخـت 
و  شـده  بسـتری  بیمـار  دو  گاهـی  دولتـی  بیمارسـتان های 
مـداوای برخـی دیگـر نیـز بر روی زمیـن و کف بیمارسـتان 

می شـود. انجـام 

ادارۀحفاظتازمحيطزيست:

دستگاه های سنجش آلوده گی هوا در کابل نصب می شود

احمدولىمسعوددرنشسِتصلحوارايۀطرححلاساسىبحرانجارىكشور:

به فصل هم فکری و همگرايى نو ضرورت داريم تا به صلح و جنِگ افغانستان بپردازيم
ناجيهنورى

ابوبکرصديق
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ــرن  ــفِی ق ــتگاه های فلس ــن دس ــورت از مهم تری ــب فرانکف مکت
بیســتم اســت کــه جمعــی از منتقــدان مدرنیتــه را در خــود جای 
داده اســت. بــه حکــم ایــن رویکــرد نقادانــه، آن مکتــب را بــه 
ــون آن مکتــب و  ــز شــناخته اند. پیرام ــادی« نی ــۀ انتق ــام »نظری ن
ایــن نظریــه، آثــار و کتــب فراوانــی بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده 
اســت کــه هر یــک می کوشــند در زوایــای فکــرِی آن کنــدوکاو 
ــی از  ــام از یک ــا اله ــد، ب ــی می آی ــه از پ ــی ک ــد. مقاله ی کنن
 The Handbook of ــاب ــت. کت ــده اس ــه ش ــار تهی ــن آث ای
Critical Theory کــه توســط دیویــد راسموســن گــردآوری 
شــده اســت، مجموعه یــی متشــکل از هفــده مقالــه اســت کــه 
بــه قلــم اندیشــمندان شــاخصی چــون مارتیــن جــی، الســاندرو 
فــرارا، جیمــز باومــن، شــیال بــن حبیــب، جیمــز ســوئیندال و... 
ــر را  ــن اث ــناختی ای ــته شــده اســت. )مشــخصات کتاب ش نوش

در پایــان مقالــۀ حاضــر ببینیــد.(
ــر،  ــو و هورکهایم ــس از آدورن ــادی پ ــوری انتق ــوالت تی تح
ــس از  ــادی پ ــوری انتق ــت. تی ــته اس ــتاب ناکی داش ــگ ش آهن
مــرِگ ایــن دو پایه گــذار اصلــی، شــاهد تغییــرات و تحــوالِت 
فــراوان بــوده اســت. ایــن دگرگونی هــا را می تــوان در نظــرات 

ــرد. ــت وجو ک ــاس جس ــن هابرم یورگ
ــۀ »خودبســنده گی«  ــرای هابرمــاس آن چــه اصــل اســت، جنب ب
در ســنت  کــه  اســت   )Autonomy( یــا »خودگردانــی« 
ــت  ــده می شــود. کان ــد دی ــه بع ــت ب ــی از کان ایده آلیســم آلمان
ــیء  ــی »ش ــد ویژه گ ــان را واج ــاب آزادی، انس ــث در ب در بح
ــد  ــا »چیــز درخــود« )Thing in Itself( می دان فــی نفســه« ی
ــن  ــه در ای ــانی ریش ــه آزادی انس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای و ب

دارد. ویژه گــی 
ــال  ــت در قب ــوگ نامه یی اس ــت س ــادی در حقیق ــوری انتق تی
ــه  ــان ب ــدِن انس ــل ش ــی و تبدی ــد خودگردان ــن بُع ــن رفت از بی
ــای  ــر مبن ــرن هجدهــم ب ــی در ق یــک شــیء. ایده آلیســم آلمان
ایــدۀ »خودگردانــی« فــردی و آزادی شــکل گرفتــه اســت. برای 
کانــت خداونــد، آزادی و جاودانه گــی روح ســه ســتون اصلــی 
جهــان انســانی اســت؛ لــذا ایــن امیــد وجــود دارد کــه ســلطنت 
ــر،  ــود. از ســوی دیگ ــایه افکن ش ــع انســانی س ــر جوام ــرد ب ف
ایــدۀ »خودگردانــی« نیــز باعــث آن می شــود کــه فــرد نســبت 
ــۀ  ــذا جنب ــگاه کنــد و ل ــا دیــدی انتقــادی ن ــه اعمــال خــود ب ب
»خوداندیشــی« یــا »مالحظــۀ خــود« )Self-Reflection( در 

ــد. ــی خــاص می یاب ــی اهمیت ــار خودگردان کن
بدیــن ترتیــب اســت کــه دنیــای »حیطــۀ عمومــی« بــه صــورت 
ــی خــود را نشــان می دهــد. حیطــۀ عمومــی  جهــان خودگردان
ــد  ــان بُع ــود، هم ــن خ ــت و ای ــا اس ــود م ــۀ خ ــۀ ارای عرص
تکامل یافتــۀ انســان اســت کــه در حیطــۀ عمومــی تجلــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــش از جامع ــی، آن بخ ــۀ عموم ــد. حیط می یاب
ــت  ــی اس ــوده و محل ــه دور ب ــی ب ــاِن خصوص ــیطرۀ جه از س
بــرای شــکل گیری افــکار عمومــی. لــذا در فلســفۀ کانــت، مــا 
بــا بُعــد »خوداندیشــی« یــا »مالحظــۀ خــود« در ســطحی وســیع 
مواجه ایــم. در حقیقــت بــه خاطــر وجــود ایــن مالحظــۀ خــود 
ــۀ  ــد. »مالحظ ــا می یاب ــی معن ــۀ عموم ــان حیط ــه جه ــت ک اس
ــن  ــد و در ای ــی می ده ــی معن ــۀ عموم ــط در حیط ــود« فق خ

ــد. ــی برس ــه خودگردان ــد ب ــرد می توان ــه ف ــت ک ــان اس جه
بــرای هابرمــاس نیــز حیطــۀ عمومــی و »مالحظــۀ خــود« دارای 
اهمیــِت ویــژه اســت. هابرمــاس شــرح می دهــد کــه چه گونــه 
تغییــر ســاختاری در حیطــۀ عمومــی، خودگردانــی و مالحظــۀ 
ــی  ــش پدیده ی ــرار داده اســت و پیدای ــر ق ــود را تحــت تأثی خ
بــه نــام جامعــۀ توده یــی در دوران »کاپیتالیســم متأخــر« 
اســتقالل و خودمختــاری فــردی را تحــت تأثیــر قــرار داده و آن 
را در ســلطۀ نیروهــای غیرشــخصی واقــع ســاخته اســت. بــرای 
کانــت، فــرد در حیطــۀ عمومــی وجــود دارد، لــذا خودگردانــی 
ــه  ــن حیط ــد در ای ــط می توان ــه فق ــت ک ــی اس ــز پدیده ی نی
ــه  ــی اســت ک ــه واســطۀ وجــود حیطــۀ عموم ــدد. ب نقــش ببن
ــر  ــرای هورکهایم ــنتی ب ــوری س ــا تی ــد. ام ــی می یاب آزادی معن
متکــی بــر تفــاوت میــان حیطــۀ خصوصــی و حیطــۀ عمومــی 
اســت، در عیــن حــال تیــوری انتقــادی نســبت بــه ایــن تفــاوت 
بــا دیــدی انتقــادی می نگــرد. در بطــن تیــوری انتقــادی، نوعــی 

ــا« وجــود دارد. »یوتوپی
ــان »هســتن«  ــه می ــود ک ــِث آن می ش ــا باع ــن یوتوپی وجــود ای
)is( و »بایســتن« )ought( فاصله یــی بــه وجــود آیــد. در ایــن 
ــد. تیــوری  ــه ســوی »بایســتن« میــل می کن فاصلــه، »هســتن« ب
انتقــادی در واقــع درک زمینه هــای یوتوپیــا در »هســتن« اســت. 
یوتوپیــا همــان نقــد بــر »هســتن« اســت و نشــان می دهــد کــه 

ــادی اســت. ــه »هســتن« دارای اشــکاالتی بنی چه گون
ــرد. در  ــه ک ــه توج ــرد و جامع ــۀ ف ــه رابط ــد ب ــا بای در این ج
تیــوری ســنتی بیــن فــرد و جامعــه، نوعــی تنــش وجــود دارد. 
ــاد  ــی ابع ــه تمام ــت ک ــادر نیس ــه ق ــر، جامع ــارت دیگ ــه عب ب
ــود  ــی وج ــوز جنبه های ــرد هن ــرای ف ــد. ب ــخیر کن ــرد را تس ف
دارد کــه او را نســبت بــه جامعــه انتقــادی ســازد. وجــود ایــن 
ــود.  ــد« می ش ــش »نق ــث پیدای ــه باع ــت ک ــادی اس ــۀ انتق رابط
در واقــع نقــد بــر »هســتن« از مســیر »بایســتن« می گــذرد. امــا 
ــه  ــرد و جامع ــان ف ــه می ــن رابطــه نقادان ــی ای ــۀ توده ی در جامع
دســت خوش تحــول می شــود. در این جــا فــرد دیگــر بــا 
جامعــۀ پیرامــون خــود دارای ارتباطــی نقدگرایانــه نیســت. فــرد 
کــم کــم یــاد می گیــرد کــه بایــد رو بــه ســوی »انطباق گرایــی« 
آورد. کاًل جامعــۀ توده یــی، جامعه یــی اســت »انطباق گــرا« 
ــت  ــوده اس ــگ ت ــن فرهن ــا ای )Comformative(. در این ج

نتقادی  ی ا تیـور
و جهـان ارتباطی

کــه فــرد را انطباق گــرا نمــوده و او را منطبــق بــا 
آرمان هــای خــود پــرورش می دهــد. فــرد تــوان و 
ــگ«  ــد و »صنعت فرهن ــت می ده ــد را از دس ــزۀ نق انگی
)Culture industry( بینــش انتقــادی را از فــرد ســلب 
کــرده و خــود روشــی مصنوعــی و آماده شــده از نقــد را 

ــد. ــادی می کن ــر انتق ــن منظ جایگزی
ــیار  ــوده بس ــرای ت ــه ب ــای اندیش ــا افق ه ــذا در این ج ل
ــین های خــودکار در  ــراد چــون ماش محــدود شــده و اف
درون کلیشــه های جامعــۀ توده یــی قــرار می گیرنــد. 
ــۀ  ــه حیط ــت ک ــوان گف ــه می ت ــت ک ــبب اس ــن س بدی

ــده اســت. ــد درآم ــه شــکل جدی ــًا ب ــی تقریب عموم
نــام  بــه  امــر را هابرمــاس در کتــاب خــود  ایــن 
»تغییــرات ســاختاری حیطــۀ عمومــی« بــه شــکلی 
ــت  ــر، »صنع ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرح می ده ــل ش مفص
ــت  ــی اس ــترش آن از عوامل ــعه و گس ــگ« و توس فرهن
ــل  ــی دخی ــۀ عموم ــاختاری حیط ــرات س ــه در تغیی ک
اســت. کنــت بینــز )Kineth Baynes( در مقالــۀ خــود 
ــردی«  ــی ف ــی و خودگردان ــرد عموم ــوان »ف ــت عن تح
ــی«  ــل ارتباط ــی و »عم ــان خودگردان ــباهت هایی می ش
می جویــد. بــه عبــارت دیگــر، خودگردانــی زمانــی ثمــر 
می دهــد کــه بــا عمــل ارتباطــی در پیونــد باشــد. اصــوالً 
ــان ارتباطــی اســت و در  ــی همــان جه ــان خودگردان بنی
ــد. ــد می آی این جــا اســت کــه »عقالنیــت ارتباطــی« پدی
»عقالنیــت«  مســالۀ  هابرمــاس  بــرای  مجمــوع  در 
Rationality دارای اهمیــت خاصــی اســت. از یک ســو 
مــا بــا عقالنیــت اســتراتژیک مواجهیــم و از ســوی دیگــر 
ــی در آن  ــد ارتباط ــن بع ــر گرفت ــدون در نظ ــت ب عقالنی
کامــل نخواهــد بــود. نقــد اصلــی هابرمــاس بــر آدورنــو 
بنــا  و هورکهایمــر از این جــا ناشــی می شــود کــه 
ــا  ــادی تنه ــدگاه انتق ــاس، فالســفه دی ــت هابرم ــر روای ب
ــت  ــته و عقالنی ــر داش ــد نظ ــزاری« را م ــت اب »عقالنی
ــرای  ــه ب ــی ک ــد، در حال ــر نگرفته ان ــی را در نظ ارتباط
هابرمــاس جهــان ارتباطــی دارای اهمیــت خاصــی اســت 
ــد  ــه بتوان ــر اســت ک ــن ام ــه ای ــعِی او متوج ــام س و تم
بــه یــک تیــوری ارتباطــی دســت یابــد. آن چــه کــه بــه 
ــود و در  ــی ش ــد زبان ــرانجام می توان ــده، س ــان درنیام زب

ــرد. ــرار گی ــی ق ــان ارتباط چهارچــوب جه
عمــل ارتباطــی، ســوی دیگــر جهــاِن خودگردانی اســت. 
بــه علــت وجــود خودگردانی اســت کــه جهــان عقالنیت 
ارتباطــی حاصــل می شــود. در این جــا آن چــه کــه حایــز 
ــا  ــان اســت )صفحــات 34 ت ــت اســت، مســالۀ زب اهمی
3۶(. در دنیــای زبانــی اســت کــه جهــان مفهومــی شــده 
و امــکان گفت وگــو بــرای افــراد حاصــل می شــود. 
ــه  ــان را ب ــردِن جه ــی ک ــۀ مفهوم ــع وظیف ــان در واق زب
ــکان  ــرد ام ــان، ف ــین از زب ــای پیش ــده دارد. در دنی عه
ــاره  ــه اش ــور ک ــته و همان ط ــود« را نداش ــۀ خ »مالحظ
شــد، افــراد بــه صــورت شــهروندان انطباق گــرا خــود را 
ــش و  ــکان پیدای ــان زبانی شــده، ام ــد. جه نشــان می دهن
ــد و باعــث آن می شــود  ــد را فراهــم می کن گســترش نق
ــا  ــر از گذشــته ب ــل یافته ت ــی تکام ــراد در مرحله ی ــه اف ک

جهــان برخــورد کننــد.
در این جــا بــه نظــر می رســد کــه نوعــی تیــوری نقادانــه 
ــاره شــد،  ــه اش ــور ک ــت الزم اســت. همان ط ــر عقالنی ب
ــت  ــه عقالنی ــود ک ــث آن می ش ــزاری« باع ــت اب »عقالنی
ــه ســخن دیگــر، فلســفۀ  ــد. ب ــد رشــد کن ارتباطــی نتوان
ــت  ــوع عقالنی ــک ن ــه ی ــل ب ــن گری تبدی ــر روش عص
ابــزاری شــده و در این جــا انســان فقــط بــه مثابــۀ 
ــد  ــعی می کن ــاس س ــد. هابرم ــی می ده ــئ معن ــک ش ی

کــه به جــای فلســفۀ عصــر روشــن گری، عقالنیــت 
ارتباطــی را جایگزیــن کنــد. بــرای او دو بعــد »سیســتم« 
Life-( زنده گــی«  »جهــان  یــا  »زیســت ـ جهان«  و 
تحــوالت جامعــه،  در طــول  دارد.  world( وجــود 
ــی  ــه حیات ــده و ب ــدا ش ــی ج ــان زنده گ ــتم از جه سیس
ــه  ــت ک ــتم« اس ــن »سیس ــت و ای ــیده اس ــتقل رس مس
جهــان زنده گــی را در جوامــع پیشــرفتۀ صنعتــی تهدیــد 
می کنــد. دنیــای زنده گــی بیــش از گذشــته تحــت تأثیــر 
سیســتم درآمــده و ابعــاد خودانگیختــۀ خــود را از دســت 
می دهــد، لــذا ایــن خطــر وجــود دارد کــه انســان تبدیــل 
بــه ماشــین های واکنــش شــود و دنیــای زنده گــی 
تبدیــل بــه مجموعه یــی از »عالمــات« گــردد. زبــان 
ــث  ــته و باع ــده داش ــه عه ــی ب ــش مهم ــا نق در این ج
ــات در  ــه عالم ــبت ب ــد نس ــرد بتوان ــه ف ــود ک آن می ش
زنده گــی روزمــره بــا دیدگاهــی انتقــادی بنگــرد. جهــان 
ــع از  ــرده و مان ــی ک ــم« را مفهوم ــی »عالی ــل ارتباط عم
ــر و کار  ــت« س ــا »عالم ــط ب ــرد فق ــه ف ــود ک آن می ش
داشــته باشــد. دنیــای عالیــم، جهانــی بــه هــم »فشــرده« 
ــرد  ــاری ف ــی ـ رفت ــر سیســتم عصب ــًا ب ــه صرف اســت ک
اثــر می گــذارد. حــال آن کــه جهــان زبانــی، دنیایــی بــاز 
ــدارد. ــت در آن نقشــی ن ــه عالم ــدی اســت ک و چندبُع
خودگردانــی نیــز در نهایــت در جامعــۀ عالیــم به دســت 
نمی آیــد. لــذا وظیفــۀ تیــوری انتقــادی در ایــن خالصــه 
ــق،  ــن طری ــد و از ای ــی کن ــم را زبان ــه عالی ــود ک می ش
ــی  ــذا خودگردان ــد. ل ــعه ده ــی را توس ــاد خودگردان ابع
ــه  ــن شــبه زبان اســت ک ــی اســت و ای ــدۀ زبان ــک پدی ی
ــن  ــا روش ــرای م ــودآگاه را ب ــر ناخ ــم ب ــای حاک نیروه
ــر  ــودآگاه اث ــر ناخ ــی ب ــور کل ــه ط ــم، ب ــد. عالی می کن
داشــته و در نهایــت کوشــش می کنــد کــه ســطح 
ــز  ــودآگاه نی ــد. ناخ ــعه ده ــن را توس ــودآگاه در ذه ناخ
ــی فشــرده تشــکیل شــده اســت  ــم، از جهان ــد عالی مانن
ــه  ــان ادام ــم هم چن ــت عالی ــه حکوم ــی ک ــا زمان و ت
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بــراىهابرمــاسمســالۀ»عقالنيــت«داراىاهميــِتخاصــىاســت.ازيکســومــابــاعقالنيِت
ــى ــدارتباط ــنبُع ــرگرفت ــدوندرنظ ــتب ــرعقالني ــموازســوىديگ اســتراتژيکمواجهي
ــا ــرازاينج ــووهوركهايم ــرآدورن ــاسب ــِىهابرم ــداصل ــود.نق ــدب ــلنخواه درآنكام
ــرروايــتهابرمــاس،فالســفۀديــدگاهانتقــادىتنهــا»عقالنيــت ــاب ناشــىمىشــودكــهبن
ابــزارى«رامــدنظــرداشــتهوعقالنيــِتارتباطــىرادرنظــرنگرفتهانــد؛درحالىكــهبــراى
هابرمــاسجهــانارتباطــىداراىاهميــِتخاصــىاســتوتمــامســعِىاومتوجــهايــنامــر
اســتكــهبتوانــدبــهيــکتيــورىارتباطــىدســتيابــد.آنچــهكــهبــهزبــاندرنيامــده،

ــدزبانــىشــودودرچهارچــوبجهــاِنارتباطــىقــرارگيــرد ســرانجاممىتوان

دارد، تحقــق خودگردانــی و خودآگاهــی بســیار بعیــد 
خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگر، دنیــای »خوداندیشــی« 
یــا »مالحظــۀ خــود« بــا زبانــی شــدن جهــان، ارتباطــی 

ــک دارد. نزدی
ــاب، ســخن از اخــالق  ــن کت در بخــش دیگــری از ای
اســت.  فرانکفــورت  مکتــب  در  زیبایی شناســی  و 
 Houke Brunk( هورســت  برونــک  هــاوک 
ــه بازســازی زیباشناســی  ــۀ خــود ب Horst( طــی مقال
ــر  ــرض ب ــا ف ــردازد. در این ج ــو می پ ــر آدورن از منظ
ــد در  ــانه می توان ــازی زیباشناس ــه بازس ــت ک ــن اس ای
ــردد  ــع از آن گ ــد و مان ــی برآی ــاع از زنده گ ــام دف مق
ــد. اساســًا  ــه سیســتم، کل زنده گــی را تصاحــب کن ک
ــو »زیباشناســی« )Esthetics( پایگاهــی  ــرای آدورن ب
اســت کــه فــرد مــی توانــد فردیــت زوال یافتــۀ خــود 
ــک  ــاب »دیالکتی ــو در کت ــد. آدورن را دوباره ســازی کن
ــی  ــی یک ــه زیبایی شناس ــود ک ــر می ش ــی« متذک منف
از آخریــن ســنگرهای جهــان فــردی اســت کــه 
ــت  ــه مقاوم ــه شــی یی گرا ب ــل جامع ــد در مقاب می توان
ــی  ــۀ اصل ــت، نقط ــه فردی ــا ک ــد. از آن ج ــت بزن دس
زوال جامعــۀ شــی یی گرا اســت، زیبایــی شناســی 
ــه یــک  ــل ب ــر هابرمــاس تبدی ــه تعبی ــا ب ــد حت می توان
ــا  ــه در این ج ــود. آن چ ــش ش ــش رهایی بخ ــوع دان ن
مطــرح اســت، مســالۀ تســخیر فردیــت توســط 
سیســتم اجتماعــی اســت و بدیــن خاطــر اســت 
ــش  ــی رهایی بخ ــد دانش ــی می توان ــه زیبایی شناس ک

ــرد باشــد. ــرای ف ب
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زهراشکيبمهر

آگاتــاكريســتىشــخصيتخانــممارپــلراخيلــىدوســتداشــت،طــورىكــهمىگوينــد
ـ بانــوىداســتانهاىپوليســى بــوده. او بــراى محبوبتريــنشــخصيتداســتانى
ــممارپــلنيســت. ــىدرخان ــوعنامهربان ــچن ــىدرزندهگىنامــهاشنوشــته:»هي معماي
اوفقــطنمىتوانــدبــهآدمهــااعتمــادكنــد.هرچنــدانتظــاربدتريــنچيزهــارادارد،امــا
ــىمىپذيــرد.«او ــامهربان ــد،ب ــاوجــودكارهايــىكــهانجــامدادهان بيشــترآدمهــاراب
پيــرزنبــىآزارىاســت،هــمســادهوهــمزيــرک.ازپيچيدهتريــنماجراهــاىپوليســى
ــد ــهحلوفصــلمىكن ــهشــکلمســالمتآميزوزيركان ــاراب ــىآوردوآنه ســردرم

آگاتـا کـه از کودکـی داسـتان تعریـف کـردن را دوسـت 
داشـت، بـا خانـوادۀ کوچکـش در یـک شـهر تفریحـِی 
انگلسـتان زنده گـی می کـرد. دختـر ُخردسـال با اسـتعداد، 
سـاعت ها  و  می کـرد  جمـع  هـم  دور  را  دوسـتانش 
می کـرد.  تعریـف  عجیب وغریـب  قصه هـای  برای شـان 
بافرهنـگ  مـادرِ  شـد  باعـث  عالقـه اش  و  ذوق  همیـن 
و کماالتـش، بـه توانایـی دختـرش توجـه کنـد، او را بـه 
مکتـب نفرسـتد و خـودش شـخصًا در خانـه آموزشـش 
بدهـد. کـدام کـودک اسـت کـه از مکتـب نرفتـن بـدش 
بیایـد؟ خصوصـًا وقتی قـرار اسـت معلم، مـادر مهربانش 
باشـد. مـادرش همیشـه او را در راه داسـتان خوانـدن و 
نوشـتن، راهنمایـی و تشـویق می کـرد. حتا یک بـار وقتی 
آگاتـای کوچـک آنفلوآنـزای سـختی گرفتـه و مجبور بود 
چنـد روز در رخت خـواب بمانـد، مـادرش بـه او گفـت: 
»بهتـر اسـت داسـتان بنویسـی و به هیـچ وجه فکـر نکنی 
عهـده اش  از  تـو  هســتم  مطمیـن  مـن  نمی توانـی.  کـه 
برمی آیـی!« ایـن همـه اعتمـاد به نفـس به عالوۀ اسـتعداد 
ذاتـی نوشـتن، از او یـک »ملکۀ جنایت« سـاخت؛ لقبی که 

هم میهنانـش در انگلسـتان بـه او داده انـد.
اصالتـًا آگاتـا کریسـتی انگلیسـی  بـود. بـرای همیـن بـا 
وجـود پـدر امریکایـی اش، هیچ وقـت تابعیـت امریکایی 
آخـر  تـا  و  بـود  تمام عیـار  انگلیسـی  یـک  او  نگرفـت. 
عمـرش برای انگلیسـی ها داسـتان های پولیسـی خواندنی 
نوشـت. ۶۶ داسـتان نـام او را در رکوردهـای گینـس بـه 
همیشـه  بـرای  کتـاب  نویسـندۀ  پُرفروش تریـن  عنـوان 
ثبـت کـرده اسـت. او بعـد از شکسـپیر، دومیـن نویسـندۀ 
پرفـروش در ژانرهـای مختلـف هم هسـت. نمایشـنامه یی 
هـم کـه نوشـتـ  تلـه مـوشـ  رکورد بیشـترین اجـرا در 
می گوینـد  و  آورد  به دسـت  را  دنیـا  نمایش نامه هـای  کل 
یـک میلیـارد از کتاب هایـش بـه زبـان انگلیسـی و یـک 
میلیـارد بـه ۱۰3 زبـان مختلـف، ترجمه و چاپ شـده اند. 
همیـن فرانسـوی های پرمدعـا کـه همیشـه با انگلیسـی ها 
دعـوای این کـه »چه کسـی بافرهنگ تـر اسـت؟« دارند، تا 
بـه حـال 4۰ میلیـون نسـخه از کتاب هـای آگاتا کریسـتی 
را خریـده انـد. هرچنـد خیلی هـا معتقدنـد او در بیشـتر 
داسـتان هایش، کار فوق العاده یـی نکـرده و همـان شـیوۀ 
را  معمایـی  ـ  پولیسـی  داسـتان های  قبلـی  نویسـنده های 
ادامـه داده؛ داسـتان هایی که در عهد انگلیـس ویکتوریایی 

می گذرنـد؛ بـا آن دیسـیپلین طبقـۀ مرفـه و بـورژوا!
الگـوی داسـتان ها همـان الگوی قدیمـی  بود؛ قتلـی اتفاق 
می افتـد و انـگار کـه در یک اتـاق کامـالً  تاریک صورت 
گرفتـه باشـد. قاتـل دود شـده و رفتـه هـوا، کسـی هم از 
انگیزه هـای قتـل خبـر نـدارد. آن وقـت اسـت کـه سـر و 

پیـدا می شـود  باهـوش و آب زیـرکاه  کارآگاه  کلـۀ یـک 
کـه دانـه بـه دانـه سـرنخ ها را کشـف می کنـد و خواننـده 
را دنبـال خـودش می کشـاند. بعـد از کلـی کش وقـوس، 
در پایـان کارآگاه بـا هـوش ذاتـی اش از راز قتـل و قاتـل 
پرده بـرداری می کنـد. خواننـده هـم که رو دسـت خورده، 
آه از نهـادش بلنـد می شـود و فکـر می کنـد حـدس زدِن 
پایـاِن ماجـرا کار سـختی هـم نبـود، اگر او هم حواسـش 
را جمـع می کـرد و در طـول داسـتان نخ هـا را می گرفـت. 
بـرای شـنیدن  قـرص،  پـا  و  پـر  این همـه خواننـدۀ  امـا 
داسـتان های تکـراری، دور و بـِر خانـم کریسـتی جمـع 
نشـده بودنـد. او نـکات ظریفی را چاشـنی داسـتان هایش 
بـا  را  جنایـت  و  قتـل  داسـتان های  آگاتـا  بـود.  کـرده 
آورده  عـادی  مـردم  بیـن  سرشـارش  ذکاوِت  و  هـوش 
بـود. قتـل سـاده اتفـاق می افتـاد و در پایـان ماجـرا، مردم 
احسـاس نمی کردنـد ایـن ماجرا ممکن نیسـت برای شـان 
اتفـاق بیافتـد. آگاتـا کریسـتی تمـام علـت و معلول هـای 
داسـتان هایش را از زنده گـی عـادی مـردم زمـان خـودش 
می گرفـت. بـرای انگیزه هـای قتـل دالیلـی مـی آورد کـه 
بـاورش بـرای مـردم راحت بود و هر روز با آن سـر و کار 
داشـتند. کریسـتی در داسـتان هایش به مخاطـب و کارآگاه 
بـه یک اندازه اطالعـات می داد و از گروه های تروریسـتِی 
عجیب وغریـب یـا سـم های مهلـک اسـتفاده نمی کـرد. او 
خواننـده را مجبـور می کـرد از یـک جایـی بـه بعـد در 
داسـتان مدام حـدس بزنـد و در حدس وگمان هایش غرق 
شـود. داسـتان را تـا جایی پیـش می برد که دیگـر خواننده 
از حـل معماهـا ناامیـد می شـد. آن وقـت کارآگاه پـوآرو 
بـا ایـن سـلول های خاکسـتری معروفـش یـا یکـی دیگر 
از شـخصیت های جـذاب داسـتان هایش، آخـر داسـتان را 
طـوری تمـام می کردنـد کـه انـگار حـل معماها فقـط کار 

خودشـان بـوده و بس.
آگاتـا کریسـتی خواننده هـا را بـا داسـتان های پُـر رمـز و 
رازش آچمـز می کرد. تخیل فوق العاده و ذهن منسـجمش، 
او را بـرای نوشـتن داسـتان هایی بـا سـاختارهای منظـم و 
محکـم توانـا می کـرد. وقتـی هـم که یـک پولیسـی نویِس 
تمام عیـار و معـروف شـد، دیگـر هیـچ نویسـنده یی نبـود 
کـه بتوانـد روی دسـِت داسـتان هایش بلند شـود. او اولین 
داسـتانش را وقتـی با مـادرش در قاهره بود، نوشـت؛ یک 
داسـتان پُرشـخصیت کـه بعـد از مدتـی بی خیالش شـد و 

بـرای همیشـه آن را در کشـوِی میزش گذاشـت. 
جنـگ جهانـی در حـاِل اتمـام بود کـه با یکـی از اعضای 
ارتـش سـلطنتی، به اسـم آرچپبالـد کریسـتی ازدواج کرد؛ 
ازدواجـی کـه بـه جـز یـک دختـر بـرای آگاتـا ثمره یـی 

نداشـت و منجـر بـه طالق شـد. 

آگاتـا نوشـتِن اولیـن رمان چاپ شـده اش را وقتی شـروع 
کـرد کـه در بیمارسـتان  های نظامی  صلیب سـرخ، پرسـتار 
زخمی هـای جنـگ جهانـی اول بـود؛ وقتـی خواهـرش 
طبـع ماجراجـو و سـرکش آگاتـا را نادیده گرفـت و به او 
گفت داسـتان پولیسـی یی نیسـت که او بخواند و از همان 
اول نتوانـد پایانـش را حـدس بزند. سـال ۱۹۲۱ که اولین 
رمانـش بـا نـام »رسـوایی پُـر رمـز و راز اسـتایلز« چـاپ 
شـد، ناشـران انگلیسی حسـابی هیجان زده شـدند و خانم 
نویسـنده بـا یکی از بزرگ ترین ناشـران انگلسـتان قرارداد 
بسـت. آگاتا کریسـتی در همـان روزهـای اول کارش بود 
کـه پدیـدۀ پـوآرو را بـه خواننده هایـش معرفـی کـرد و با 

محوریـت شـخصیِت او حدود ۵۰ داسـتان نوشـت.
او بعـد از طالق، با دخترش راهی سـفرهای دور و درازی 
شـد. در همان سـفرها بـود که با یک باستان شـناس آشـنا 
شـد و بـا او ازدواج کـرد. از آن بـه بعـد آن باستان شـناس 
شـد؛  بی پایانـش  ماجراجویی هـای  در  او  هم سـفر 
ماجراهایـی کـه او تـا دم سـکتۀ مغـزی و مرگـش از آن ها 
داسـتان سـاخت. کریسـتی دربارۀ پُرکاری عجیبش که آدم 
را بـه شـک می انداخـت، می گفـت: »یکی از مشـکالت ما 
نویسـنده ها ایـن اسـت کـه گاهی شـوق و ذوق مـان برای 
نوشـتن کتابـی فروکـش می کنـد. در این گونـه مواقـع آدم 
مجبـور اسـت کتـاب را کنـار بگـذارد و بـه کاری دیگـر 
مشـغول شـود ... و چـون مـن خوشـم نمی آمـد بنشـینم 
و بـه فکـر فـرو روم، فکـر کـردم کـه اگـر هم زمـان دو 
کتـاب را در دسـت بگیـرم و به تناوب از یکـی به دیگری 
بپردازم، همیشـه سـرحال و مشـغول بـه کار خواهم بود«.
سـر و کلـۀ خانم مارپـِل کنجکاو و دوست داشـتنی، سـال 
 The ۱۹۲۶ در یـک داسـتان کوتـاه در مجلـۀ معـروف
Sketch پیـدا شـد. بعـد از آن بود که شـخصیت محورِی 
یـک داسـتان بلنـد بـه اسـم »جنایـت در خانـۀ کشـیش« 
شـد کـه سـال ۱۹3۰ بـه بـازار آمـد. دوشـیزه مارپـل ۷۰ 
سـاله در ۱۲ رمـان و ۲۰ داسـتان کوتـاه آگاتـا کریسـتی 
این کـه تلویزیـون بی.بی.سـی ۱۲  از  بعـد  حضـور دارد. 
فیلـم تلویزیونـی بـر اسـاس داسـتان های خانـم مارپـل را 
نشـان داد، خانـم مارپل شـد یـک صفت. وقتـی یک خانم 
می خواسـت سـر از یک ماجـرا دربیاورد، بـه او می گفتند: 
بارزتریـن  کنجـکاوی،  درنیـاور!«  مارپل بـازی  »خانـِم 
خصوصیـت پیـرزِن روسـتایی داسـتان های کریسـتی بود. 
او پیرزنـی سـنتی، بـا دیسـیپلین و خوش اسـتایل اسـت. 
آگاتـا کریسـتی، خانـم جـوآن نیکسـون )بازیگـر نقـش 
خانـم مارپـل( را در یـک تیاتر دیـد، بعد از تیاتـر به خانه 
رفـت و بـرای جوآن نامه یی نوشـت. او در نامـه به جوآن 
نوشـت کـه دوسـت دارد او نقـش مارپِل داسـتان هایش را 

بـازی کنـد. آرزویـی که تحقـق پیدا کـرد، اما ۸ سـال بعد 
از مـرگ خانِم نویسـنده!

آگاتـا کریسـتی شـخصیت خانم مارپـل را خیلی دوسـت 
داشـت، طـوری کـه می گوینـد محبوب تریـن شـخصیت 
داسـتانی بـرای او بـوده. بانـوی داسـتان های پولیسـی ـ 
معمایـی در زنده گی نامـه اش نوشـته: »هیچ نـوع نامهربانی 
در خانـم مارپـل نیسـت. او فقـط نمی توانـد بـه آدم هـا 
اعتمـاد کنـد. هرچنـد انتظـار بدتریـن چیزهـا را دارد، امـا 
بیشـتر آدم هـا را بـا وجـود کارهایی کـه انجـام داده اند، با 
مهربانـی می پذیـرد.« او پیـرزن بی آزاری اسـت، هم سـاده 
و هـم زیـرک. از پیچیده تریـن ماجراهای پولیسـی سـر در 
مـی آورد و آن هـا را بـه شـکل مسـالمت آمیز و زیرکانـه 
حل وفصـل می کنـد. از داسـتان های خانـم مارپـل، بارهـا 
و بارهـا اقتبـاِس تلویزیونـی و سـینمایی و حتا انیمیشـنی 

است. شـده 
از  او یکـی  پـوآرو را دیگـر همـه می شناسـند.  هرکـول 
مشـهورترین شـخصیت های تاریـخ ادبیـات اسـت که در 
3۰ داسـتان بلند و بیشـتر از ۵۰ داسـتان کوتاه نقش اصلی 
بـوده. او یـک بلژیکی االصـل اسـت کـه قبـالً  در بلژیـک 
پولیـس بـوده، امـا بـه دالیلـی تغییـر عقیـده می دهـد و 
کارآگاه خصوصـی می شـود. جنگ جهانی دوم که شـروع 
می شـود و بلژیـک اشـغال می شـود، بـه انگسـتان می رود. 
در انگلسـتان هـم حسـابی معـروف می شـود. او اتفاقـی 
یـک دسـت یار خـوب پیـدا می کنـد بـه اسـم هسـتینگز. 
پـوآرو و هسـتینگز کلـی معماهـای پیچیـدۀ پولیسـی را با 
هـم حـل می کننـد. پـوآروی مغـرور و خوش تیـپ، از آن 
کارآگاه هـا نبـود کـه با ته ماندۀ سـگرت و پیدا کـردن آلت 
قتـل، مجـرم را پیدا کنـد. او همـه چیز را بررسـی می کرد 
سـلول های  آن وقـت  می نشسـت.  چوکـی  روی  بعـد  و 
خاکسـتری اش را بـه کار می انداخـت و صحنـۀ جـرم را 
بـرای خـودش بازسـازی می کـرد. آگاتـا کریسـتی خالـق 
پـوآرو می گویـد: »خواسـته کارآگاهـش حتمـًا بلژیکـی، 
تمیـز و وسواسـی باشـد. هرچنـد بعدهـا زیـرآِب پـوآرو 
را زد و گفـت، دربـاره اش اشـتباه می کـرده. او گفـت باید 
بعـد از چنـد داسـتان، ایـن پیرمـرد را بی خیال می شـده و 
سـراغ یـک آدمِ جوان تـر می رفتـه!« واقعیـت ایـن اسـت 
کـه آگاتـا کریسـتی از خواننده هـا و عالقه منـداِن پـوآرو 
ترسـید و ایـن کار را نکـرد. امـا بعـد پـوآروِی بیچـاره را 
کشـت و خانـم مارپـل را آفریـد تـا این طـوری دِق دلـش 

را خالـی کند! 



اسـتاد اسـترالیایی دانشـگاه امریکایی 
افغانسـتان کـه بـه تازه گـی از زنـدان 
می گویـد،  شـده،  رهـا  طالبـان 
نیروهـای ویـژۀ ارتـش امریـکا ۶ بار 
زنـدان  از  را  او  تـا  کردنـد  تـالش 
طالبـان نجـات دهنـد، امـا موفـق بـه 

نشـدند. کار  ایـن  انجـام 
تیموتـی ویکس ۵۰ سـاله دیـروز در 
یک نشسـت خبری گفـت: »نیروهای 
ویـژۀ ایـاالت متحـده در طـول سـه 
سـالی کـه زندانـی بودیـم، شـش بار 
سـعی کردنـد تا مـا را نجـات دهند، 

امـا موفـق به ایـن کار نشـدند«.
کـه  تالشـی  آخریـن  او،  گفتـۀ  بـه 
امریـکا  ویـژۀ  نیروهـای  سـوی  از 
صـورت گرفـت، حمله آنهـا به محل 
مـاه  در  دانشـگاه  اسـتاد   ۲ اقامـت 

اپریـل گذشـته بـوده کـه طالبـان آنها 
را بـه داخـل تونلـی کـه حفـر کـرده 

انتقـال دادنـد. بودنـد، 
داشـت  اظهـار  همچنیـن  ویکـس 
در  او  همـکار  دیگـر  و  وی  کـه 
بـه  خـود  اسـارت  سـال های  تمـام 
و  افغانسـتان  دوردسـت  مناطـق 
غالبـًا  و  داده شـده  انتقـال  پاکسـتان 
بـدون  و  کوچـک  زندان هـای  در 

می شـدند. نگـه داری  روشـنایی 
کـه  را  سـالی  »سـه  کـرد:  تاکیـد  او 
سـر  بـه  حقانـی  شـبکۀ  زنـدان  در 
غیرقابـل  و  عمیـق  اثـر  می بردیـم، 
گذاشـته   مـا  زنده گـی  بـر  تصـوری 
و هیـچ گاه امیـد بـه رهایـی و ادامـه 

ندادیـم«. دسـت  از  را  زنده گـی 
و  اسـترالیا  شـهروند  کینـگ،  کویـن 

تیموتـی ویکـس، شـهروند امریـکا، 
دو تن از اسـتادان دانشـگاه امریکایی 
افغانسـتان بودنـد که در سـال ۲۰۱۶ 
از سـوی افـراد مسـلح در کابل ربوده 
شـدند و نزد گـروه طالبـان نگه داری 

می شـدند.
چنـدی پیش طالبان خواسـتار رهایی 
3 عضـو ارشـد شـبکۀ حقانـی شـده 
بـود کـه در ابتدا بـا واکنـش مقامات 
رییـس  امـا  شـد  مواجـه  افغانسـتان 
یـک  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
نشسـت خبـری پـس از گفت وگوی 
تلفنـی بـا دونالـد ترامـپ اعـالم کرد 
که ایـن افراد در قبال آزادی ۲ اسـتاد 
آزاد  افغانسـتان  امریکایـی  دانشـگاه 

شـد. خواهند 
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دیـروز  نشسـت  در  سـناتوران  برخـی 
کنونـی  وزیـر  سرپرسـت  سـنا  مجلـس 
وزارت مالیـه را بـه دزدی از بودجـه مردم 

افغانسـتان متهـم کردنـد.
۱3۹۹را  ملـی  بودجـه  طـرح  سـناتوران 
در نشسـت دیـروز مجلـس سـنا به بحث 
گرفتند. هرچند همایون قیومی سرپرسـت 
وزیر مالیه در این نشسـت شـرکت نکرده 
بـود؛ امـا زاهـد همـدرد معیـن مالـی این 
وزارت به سـواالت سـناتوران پاسخ گویی 

کرد.
نشسـت،  ایـن  در  سـناتوران  برخـی 
سرپرسـت وزیر کنونـی وزارت مالیه را به 

دزدی از بودجـه ملـی متهـم کـرد.
زلمـی زابلـی رییس کمیسـیون شـکایات 
مجلس سـنا گفت: »وزارت مالیه در سـال 
جاری مالـی ۱.۷ میلیـارد افغانی برخالف 
قانـون و به شـکل اضافه بـه کد ۹۱ رییس 
جمهور اختصـاص داده که در واقع دزدی 
از پـول مـردم افغانسـتان اسـت؛ لعنت بر 
ایـن قسـم وزیـر و وزارت مالیـه کـه از 

بودجـه مـردم دزدی می کند.«
زاهد همـدرد معین مالـی وزارت مالیه اما 
ادعـای آقـای زابلـی را پذیرفـت و گفـت 
کـه ایـن پـول )۱.۷ میلیارد افغانـی( بی جا 
مصرف نشـده و عمدتـاً در مـوارد امنیتی 
که در بودجه ملی پیشـبینی نشـده بود، به 

مصرف رسـیده است.
نبیه مصطفـی زاده دیگر عضـو مجلس نیز 
با اشـاره بـه عدم تـوازن و بـی عدالتی در 
بودجـه ملـی گفـت که این مسـاله نشـان 
می دهـد کسـی کـه در راس وزارت مالیـه 
قـراردارد، مدیریت درسـت نـدارد و فقط 

بـه منافع شـخصی خود می اندیشـد.
آقـای زاهـد هـم عـدم تعـادل در بودجـه 
ملـی را یکـی از مشـکالتی خوانـد که به 
گفتـه او از سـال ۲۰۰4 تـا هنـوز در سـند 

بودجـه ملـی حل نشـده اسـت.
او دالیـل عـدم تـوازن در بودجـه ملـی را 
کمبـود امکانـات، اسـتفاده از زور توسـط 
نماینـدگان مجلـس و مقام هـای  برخـی 
و نبـود آمـار دقیـق احصائیـه ای خوانـد 
و گفـت کـه آوردن تعـادل و تـوازن در 
بودجـه بـه بحث بـزرگ ملـی نیـاز دارد.
معیـن مالـی وزارت مالیـه افـزود کـه در 
بودجـه ملـی ۱3۹۹ حـدود یـک میلیـون 
دالـر بـه والیـات اختصـاص داده شـده 

اسـت.
عـدم  از  سـناتوران  برخـی  همچنیـن، 
پذیـرش پیشـنهادات مشـورتی خـود در 
بیـان  و  کـرده  انتقـاد  نیـز  ملـی  بودجـه 
داشـتند که از سـال های گذشـته تـا هنوز 
هیـچ پیشـنهاد ایـن مجلـس درج بودجـه 

نشـده اسـت.

معیـن مالـی وزارت مالیـه امـا گفـت کـه 
ایـن وزارت بـا توجـه بـه امکانـات مالی 
کشـور، پیشـنهادات سـناتوران را پذیرفته 
ولـی تطبیق آن نیـاز به تعقیـب دوامدار از 
ادارات دولتـی تطبیق کننـده، دارد؛ زیرا به 
گفتـه او برخـی  پـروژه در اولویـت کاری 

ادارات دولتـی قـرار ندارند.
او تاکیـد کرد کـه وزارت مالیـه هم اکنون 
نیـز نظریات پیشـنهادی سـناتوران را درج 
ضمایـم سـند بودجـه ملـی خواهـد کرد؛ 
ولـی در تطبیـق و پی گیـری آن بایـد خود 

سـناتوران همـکاری کنند.
از سـویی هـم، آقـای همـدرد گفـت کـه 
تعهـدات مالی بـرای جامعه جهانـی برای 
در  افغانسـتان  ملـی  بودجـه  بـه  کمـک 
سـال ۱3۹۹ بـه پایـان می رسـد و پـس از 
آن، امکانـات مالـی بـرای بودجـه ملـی به 

مراتـب کمتـر خواهد شـد.
خورشـیدی  آینـده  سـال  او،  گفتـۀ  بـه 
نشسـت کمـک کننـدگان مالـی برگـزار 
خواهـد شـد؛ امـا دیـده شـود کـه در این 
نشسـت چـه تعهـدات جدیـد مالـی بـا 

می گیـرد. صـورت  افغانسـتان  دولـت 
هـم اکنـون کمک کننـده گان مالـی حدود 
4۰۰ میلیـون دالـر سـاالنه بـه بودجه ملی 

افغانسـتان کمـک می کنند.

یــو شــمیر کورنــۍ چــې خپــل خپلــوان 

يــې د کابــل ښــار پــه جنايــي پیښــو 

ــو  ــوولو وال ــوي، د غیرمس ــې وژل ش ک

ډیریــدو  پــه  فعالیتونــو  د  ترهګــرو  او 

ــيي. ــنه ښ انديښ

عطــاء الــه د کابــل ښــار د امتــې حــوزې 

اوســېدونکی دی چــې، پــه دې ورســتیو 

شــپو ورځــو کــې یــې ځــوان زوی، 

ــی دی. ــو وژل ــله وال وس

دی وايــي، دغــې پېښــې ورتــه د غــره پــه 

څېــر درونــد غــم پــر اوږو کــړی او اوس 

ــه اړه  ــت پ ــي وضعی ــار د امنیت ــم د ښ ه

اندیښــمن دی.

هغــه وايــي: »زوی مــې د مــي اردو 

ــه ریشــخورو کــې  ــده یــې پ افــر و، دن

وه، ســهار پنځــه بجــې چــې لــه کــوره د 

وظیفــې پــه لــور روان شــو، پــه حلقــوي 

ســړک کــې درې څلــورو کســانو پــه ډزو 

ــه  ــږ ن ــړ، مون ــې ک ــهید ی ــت اوش وویش

ــه دښــمني لــرو،  ــد رســويل او ن ــه ب چات

ــه دغــې  ــه املــه هېــڅ څــوک ل د غلــو ل

ــی.« ــه يش تېرېدل ــې ن کوڅ

د ۲۶ کلــن ذبیــح الــه پــار وايــي، زوی 

یــې واده کــړی و او درې ماشــومان یــې 

لــرل.

ــه کابــل کــې ډیــری کورنــۍ د جنايــي  پ

پــر  والــو غاګانــو  او وســله  پېښــو 

ډېرېــدو اندېښــنې ښــيي.

د کابــل ښــار پــه بلــه څنــډه کــې حاجــي 

حســین وايــي، وســله والــو کســانو یــې 

لیــک لوســتی وراره، پــه رڼــا ورځ پــه ډزو 

وواژه.

لــه  او  دی  ډک  دردونــو  لــه  زړه  ده  د 

حکومــت نــه د خپــل وراره د قضیــې 

مازیګــر  »دی  غــواړي:  نــه  تعقیبــول 

تــه  چکــر  رسه  دوســتانو  لــه  مهــال 

ــتنېده،  ــه راس ــې بېرت ــه چ ــی و، کل وتل

پــه رڼــا ورځ د مازیګــر پــه پنځــو بجــو، 

یــو کــس لــه کوڅــې ووت او ســیده 

ــت  ــو حکوم ــت، خ ــه زړه وویش ــې پ ي

تراوســه پوښــتنه نــه ده کــړې، حکومــت 

تــه چــې عریضــه وکــړې، مرســته دررسه 

ــه پیســې  ــورې ن ــل ل ــه مقاب ــه کــوي، ل ن

اخــي او خوشــې کــوي يــې.«

دغــه کورنــۍ وايــي، حکومــت د خلکــو 

پــر وړانــدې مســؤلیت لــري چــې د 

نامســؤلو وســله والــو د نیولــو پــه برخــه 

ــړي. ــدام وک ــدي اق ــې ج ک

ــس  ــل پولی ــې د کاب ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

منــي چــې، پــه دغــه ښــار کــې جنايــي 

ــه کېــږي خــو وايــي، د مخنیــوي  جرمون

ــوي دي. ــرې ش ــې ډی ــې ی هڅ

د کابــل د پولیســو ویانــد فــردوس فرامرز 

ازادي رادیــو تــه وویــل: »پــه تېــرو پنځــه 

ــر  ــه ډی ــو ن ــه لس ــه پنځ ــې ل ــتو ک میاش

جنايــي او ســازمان شــوي بانډونــه ړنــګ 

شــوي دی، اوس ځینــې پــه انفــرادي 

توګــه جرمونــه کــوي، مونــږ د دوی د 

ــو،  ــې ی ــه ک ــه هڅ ــو پ ــو او نیول پېژندل

ــو  ــته، د خلک ــم ش ــم اوس ه ــو جرای خ

هڅــه  مونــږ  احساســېږي،  اندیښــنې 

کــوو د خلکــو اندېښــنې لــرې او امنیتــي 

ــه يش.« ــت ښ وضعی

ــو  ــله وال ــؤله وس ــې د نامس ــل ک ــه کاب پ

والــو  وســله  فعالیتونــو،  د  کســانو 

ــه  ــه اړه ل ــتونو پ ــړي تښ ــو او س غاګان

اندېښــنې موجــودې  راهیســې  پخــوا 

وې، خــو ډیــری پــه دې بــاور دي چــې، 

ــوي  ــو مخنی ــي جرمون ــت د جناي حکوم

ــړې. ــه ده ک ــه ن ــه کايف هڅ ت

سناتوران:

همـایون قیـومی دزد است

کـابل کـې نامسـؤله وسـله وال ا

و تـروریستي پېښـې ډیـرې شـوي

زندانىاستراليايىآزادشدهازچنگطالبان:
نیروهای ویژۀ ارتش امریکا در شش نوبت ما را نجات داده نتوانستند



سال l11 شمارۀ مسلسل l2623  دوشنبه 11 قوس/ آذر l1398 4 ربیع الثانی l1441 2 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

پنجـم: آنچـه کـه اسـالم گرایان در عصـر حاضـر به آن 
نیـاز دارند سـه چیز اسـت:

اول: اقتصـاد قـوی کـه بتوانـد نیازمندی هـای اساسـی 
نـگاه  از  کـه  مـدرن  داخـل شـهرهای  در  شـهروندان 
سـاخت و سـاز و خدمـات از قبیـل غـذا و لبـاس و 

مسـکن را فراهـم کنـد.
دوم: حکومـت رشـیدی کـه عدالت را میان شـهروندان 
و  تعلیمـی  نظـام  میـان  روابـط  و  بخشـد  تحقـق 
پروژه هـای توسـعه یی را بـه شـکل درسـت تنظیم کند 
و دولـت را مطابـق معیارهـای پاکـی و شـفافیت اداره 

کنـد و ریشـه های فسـاد را بخشـکاند.
سـوم: دمکراسـی کـه از آزادی هـای عمومـی حمایـت 
کنـد و امنیـت را بـرای تمـام افـراد فراهـم سـازد و 
اصـل انتخـاب و اصـل انتقال مسـالمت آمیز قـدرت را 

تضمیـن و نهادینـه کنـد.
اسـالم خواهان ملتی گرسـنه و خسـته و درمانده نیست 
کـه بـرای لقمـه نانـی به خاطر زنـده ماندن تـالش کند 
بلکـه ملتـی می خواهد کـه دارای عزت و کرامت باشـد 
کـه بتوانـد با ملت هـای دنیـا رقابت کنـد؛ چنین چیزی 
جـز بـا فراهـم شـدن زنده گـی کریمانـه و زنده گی در 

امنیـت و فضـای آزاد تحقق پذیر نیسـت.

نیازمندیهایاسالمدرعصرحاضر
نخسـت،جهـاناسـالمچرابـهاقتصـادقـوینیاز

دارد؟
زیـر  اسـالم  جهـان  کـه  زمانـی  پیـش  سـال  صـد 
کشـورهای  داشـت،  قـرار  اسـتعمار  چکمه هـای 
اسـتعمارگر کنفرانسـی را در لنـدن منعقـد کردنـد کـه 
بعدهـا به نـام کنفرانـس کامبـل در لتمان شـناخته شـد، 
ایـن کنفرانـس را به خاطـر جلوگیـری از خطرهایی که 
ممکـن بـود از مسـتعمرات شـان سـربرآورد و آنهـا را 
تهدیـد کنـد، دایـر کردنـد. در ایـن کنفرانـس از هنـد 
و خـاور دور، آفریقـا و محیـط اطلـس و آرام سـخنی 
بـه میـان نیامـد؛ بـرای اینکـه این مناطـق از اروپـا دور 
انـد و همـواره با مشـکالت دینـی و نـژادی و گروهی 
دسـت وپنجه نـرم می کننـد و بـا خـود مشـغول انـد. 
توجـه ایـن کنفرانـس بیشـتر بـه مناطقـی جلـب شـد 
کـه روحیـه مقاومـت و بازدارنده گی در برابر اسـتعمار 
دارنـد به ویـژه مناطـق عرب نشـین دولت عثمانـی. این 
کنفرانـس بـه ایـن نتیجه رسـید کـه مناطق عرب نشـین 
خطـرزا انـد؛ بـرای اینکه روابـط متعددی آنهـا را با هم 
یک جـا می کنـد ماننـد: وحدت تاریـخ، زبـان، فرهنگ، 
اهـداف و آرزوهـا و افزایـش نفوس. در ایـن کنفرانس 
چنیـن طـرح ریخته شـد که بایـد عرب هـا در انحطاط 
نگه داشـته شـوند و از کسـب علوم و معارف و تکنیک 
بی بهـره ماننـد و با هرگونه دسـت یابی این کشـورها به 
تکنولـوژی مبـارزه صورت گیرد و تالش شـود که این 
مناطـق بـه کشـورهای کوچـک و مجـزا تقسـیم گردد 
و دولت هایـی سـاخته شـود کـه تابـع و دست نشـاندۀ 
اروپـا باشـند. به همیـن لحـاظ اروپایی ها بـا ترفندهای 
مختلـف کوشـیدند تـا مناطق عرب نشـین آفریقـا را از 
پـاره آسـیایی آن جدا کننـد و برای ایجـاد دولت حایل 
تالش هـای زیـادی نمودنـد تـا دولتی که دشـمن مردم 
ایـن سـرزمین ها و دوسـت اروپـا باشـد، ایجـاد نمایند 
کـه در نتیجـه تالش های شـان دولتـی به نـام اسـرائیل 
طراحـان  آوردنـد.  پدیـد  اسـالم  جهـان  قلـب  در  را 
نگه داشـتن  عقـب  کـه  می دانسـتند  کامبـل  کنفرانـس 
سـرزمین های اسـالمی ضامـن بقـای آنهـا اسـت؛ زیرا 
مردمـی کـه همـواره در جسـتجوی لقمـه نانـی بـرای 
زنده گـی باشـند و روحیـۀ سسـت و ضعیـف بـر آنهـا 
حاکـم باشـد، هرگـز فکـر آزادی و یـا تسـخیر اروپا را 
در سـر نخواهنـد پرورانـد. با گذشـت صد سـال از آن 
کنفرانـس نتایـج آن چنان دقیق و خیره کننده اسـت که 
هـر صاحـب اندیشـه یی را بـه شـگفتی می انـدازد؛ این 
دال بـر این اسـت که طراحـان آن توانسـتند برنامه های 
خـود را در ایـن مـدت بـه شـکل دقیقـی تطبیـق کنند، 
مسـلمانان در قـرن گذشـته مراحـل مختلفـی را پشـت 
سرگذاشـتند، در ابتـدا دارای روحیـه ضـد اسـتعماری 
بودنـد و چنیـن روحیه یـی آنهـا را در برابـر اسـتعمار 
راه  بـه  را  آزادی خواهـی  جنگ هـای  و  برانگیخـت 
انداختنـد، امـا در مرحلـۀ دیگـر تنهـا به محکـوم کردن 
اکتفـا کرده و جـام غضب خود را در ایراد سـخنرانی و 
تظاهـرات بـر روی جاده هـا خالـی کردنـد و زمانی که 
روحیـۀ ضـد اسـتعماری آنهـا از بیـن رفت وسسـتی و 
زبونـی سراپای شـان را فراگرفت، مسـلمانان به مخلوق 
صبـوری مبـدل گردیدنـد کـه کوله بـاری از بدبختـی و 
بیچاره گـی را بـر دوش کشـیده و اولویت هـای آنهـا 
نیـز دگرگـون شـد و تشـنه کام در پـی رفـع نیازهـای 
فیسـیولوژی خـود که در عمـق هرم نیازهـای آن پنهان 
بـود، برآمدنـد و تمـام آرزوهای آنها در تأمین سـالمت 
جسـمی و امنیـت خانواده گـی، صحـی، کاری و تأمین 

منابـع و ملکیت هـا خالصـه شـد؛ هـرگاه خواسـتند به 
سـطح باالتـری فکر کننـد، از تحقق چنیـن آرزویی باز 
داشـته شـدند و ارادۀ شـان مرهون نظام سیاسـی یی شد 

کـه غـذای آنهـا هـم در دسـت آن بود. 
چگونـه اسـالم می توانـد بـرای نهضـت و عـزت خود 
نیـاز  اسـالم  برانگیـزد؟  را  اراده  سسـت  انسـان های 
بـه ملت هـای آزاد از قیـد و بنـد فقـر و جهـل دارد، 
چنیـن چیـزی را جـز اقتصـاد قـوی در داخـل نظـام 
سـرمایه داری تحقـق نمی بخشـد، بـرای اینکـه ایجـاد 
اقتصـاد قـوی بیرون از دایـرۀ سـرمایه داری دروازه های 
توطئـه و انعـزال اقتصـادی را در پـی خواهـد داشـت 
برعـالوه از اینکـه تحقـق چنیـن هدفـی در وضعیـت 

کنونـی کار سـهل و آسـانی نیسـت.

دوم:اسـالمدرعصـرحاضرچهنیـازیبهحکومت
راشددارد؟

در ادبیـات توسـعه هـر گاه بخواهنـد کیفیـت تصـرف 
نهادهـای عمومـی را در ادارۀ منابـع عمومـی مطابـق 
آن  بکشـند،  تصویـر  بـه  پـاک  و  شـفاف  معیارهـای 
بین المللـی  صنـدوق  می نامنـد.  راشـد  حکومـت  را 
پایه گـذاری  کـه  کـرد  اعـالن  ۱۹۹۶م  سـال  در  پـول 
تعهـد  از جملـه  تمـام حوزه هـا  در  حکومـت رشـید 
پاسـخ گویی  و  قانـون، شایسته سـاالری  بـه حاکمیـت 
از جملـه  فسـاد  از  بخـش عمومـی و جلوگیـری  در 
عناصـر اساسـی یی انـد کـه اقتصـاد می توانـد در سـایۀ 
ایـن عناصـر به بالنده گـی وشـگوفایی برسـد. بنابراین، 
موفقیـت هر طرح توسـعه یی و بالنده گی هـر اقتصادی 

در گـرو حکومـت خـوب و رشـید اسـت.
جهـان اسـالم و کشـورهای اسـالمی بـا حکومت هایی 
سـروکار دارنـد که فسـاد را بـا تمام اشـکالش در خود 
پـرورش می دهنـد، طوری که بـه سـرمایه های عمومی 
دولتـی غصـب  زمین هـای  و  می شـود  درازی  دسـت 
مزاحمت هـای  و  می کنـد  بیـداد  رشـوت  و  می گـردد 
و  می گیـرد  صـورت  تجـارت  برابـر  در  غیرمشـروع 
بـازی  از طریـق واسـطه  معامـالت تجارتـی و غیـره 
بیماری هایـی  چنیـن  ادامـۀ  اثـر  در  می پذیـرد.  انجـام 
در کالبـد دولـت، دسـتگاه اداری از کار افتـاده اسـت، 
لقمـه  آوردن  به دسـت  بـرای  کـه شـهروندان  طـوری 
نانـی مجبـور انـد بروکراسـی دسـتگاه اداری حکومت 
را تحمـل کنند کـه چنین بروکراسـی مـردم آزار، باعث 
به وجـود آمـدن خشـم درونـی می گـردد کـه بـا مـرور 
ایـام فربه تـر شـده تـا اینکـه در برابـر حکومـت فاسـد 
کشـورهای  از  بسـیاری  در  چنانچـه  می کنـد  انفجـار 
انتظـار  انفجـاری صـورت گرفـت و  اسـالمی چنیـن 
مـی رود کـه در دیگـر حکومت هـای فاسـد هـم چنین 

انفجـاری صـورت گیـرد.
اقتصـاد نیرومنـد جـز در سـایۀ  تـالش بـرای ایجـاد 
حاکمیـت خـوب امکان پذیـر نیسـت و شـاید بتـوان 
جمهـوری سـنگاپور را مثـال بـارز و موفـق حکومـت 
دولـت  سـنگاپور  اینکـه  وجـود  بـا  خوانـد،  خـوب 
آزادی  از  هـم  مردمـش  و  نیسـت  دمکراتیـک  کامـاًل 
و  طبیعـی  سـرمایه های  و  نیسـتند  برخـوردار  کامـل 
سـرزمین های پهنـاور هـم نـدارد کـه آن را از جملـه 
امـا مـردم بـا حکومـت  کشـورهای ثروتمنـد سـازد، 
خـوب خـود توانسـتند اقتصـاد نیرومنـدی بسـازند که 
از بهتریـن مدل هـای اقتصـادی جهـان به ویـژه آسـیا به 

می آیـد. حسـاب 
در عصـر حاضر اسـالم پیـش و بیش از همـه چیز نیاز 
بـه حکومـت خـوب دارد کـه وجـود چنیـن حکومتی 
در قـدم اول بـه مصلحـت اقتصـاد و مصلحـت مـردم 
می انجامـد، مردمـی که در پهلـوی زنده گـی آبرومندانه 
بـه خدمـات عمومـی نیـاز دارنـد کـه به شـکل آسـان 
و آبرومندانـه بـه آنهـا برسـد، پـس اقتصـاد نیرومنـد و 
حکومـت خـوب، ملتـی نیرومنـد و توانـا می سـازند، 
ملتـی کـه می توانـد معنـای عـزت و کرامـت را درک 
و در راه آن مبـارزه کنـد. اسـالم و دعـوت اسـالمی در 

عصـر کنونـی بـه چنیـن چیزی نیـاز مبـرم دارد.

سوم:چرااسالمبهدمکراسینیازدارد؟
پـس از اینکـه اسـالم گرایان مـورد ضربـات کوبنـده و 
پـی در پـی در دهه هـای اخیـر قـرار گرفتنـد بـه ایـن 
واقعیـت دسـت یافتنـد کـه دشـمن نخسـتین دعـوت 
و  انـد  شـمولی  نظام هـای  عـام  طـور  بـه  اسـالمی 
بدتریـن نظام هـای شـمولی نظام هایـی اند کـه از طریق 
انقـالب نظامـی روی کار آمده انـد. به ایـن واقعیت نیز 
دسـت یافتنـد کـه دعـوت اسـالمی در سـایه نظام های 
دمکراتیـک غربـی بیشـتر از هـر نظام دیگـری می تواند 
احسـاس  و  کـرده  پـرواز  آزادانـه  و  بکشـاید  بـال 
امنیـت نمایـد. بـه همیـن لحـاظ، هـرگاه اسـالم گرایان 
قـرار  تنگنـا  و  مضیقـه  در  خـود  سـرزمین های  در 
می گرفتنـد اجتماعـات و مالقات هـا و کنفرانس هـای 

خـود را در کشـورهای غربـی دمکراتیـک راه انـدازی 
می کردنـد و هـرگاه حکومت های شـان بـر آنهـا فشـار 
غربـی  بـه کشـورهای  زنده گـی  بـرای  می کـرد،  وارد 
پنـاه می بردنـد. بـرای اسـالم گرایان روشـن شـد کـه 
نظام هـای دمکراتیـک ضمانـت بـزرگ و مـورد اعتماد 
دعـوت اسـالمی در سـایۀ نظـام بین المللـی معاصـر به 
حسـاب می آینـد و اینـک تـالش می کننـد تـا پایه های 
دمکراسـی را در کشورهای شـان مسـتحکم سـازند و 
بـا ایـن کار تنهـا بـه مـردم خدمـت نمی کننـد بلکه در 
حقیقـت بـه حمایت دعـوت اسـالمی نیـز می پردازند. 
تمـام تالش هایـی را کـه دعوت گـران در طـول سـده 
گذشـته در زمینـۀ آماده سـازی دعوت گـران و مجاهدان 
انجـام دادنـد کـه از طریـق آنهـا دعـوت اسـالمی در 
شـهرها و دهکده هـا گسـترش یافت و نهادهـای خیریه 
اجتماعـی و اقتصـادی ایجـاد شـد و دسـت بـه تولیـد 
فکـر و فرهنـگ زدنـد کـه امـروز کتابخانـۀ اسـالمی 
مملـو از آن اسـت؛ اگـر ایـن همـه تالش هـا در سـایه 
نظـام دمکراتیـک صـورت می گرفـت هرگـز بـا فرمان 
حاکـم و یـا قاضـی در اثـر تهمت هـای سـاختگی از 
بیـن نمی رفـت، پـس دمکراسـی خـط مقـدم دفـاع از 
اسـت،  اسـالم  جملـه  از  اندیشـه ها  دعوت هـا  تمـام 
اگـر اسـالم گرایان معتقـد انـد کـه حجت شـان قـوی 
و اندیشـۀ شـان غالـب اسـت و می تواننـد اندیشـه های 
دیگـر را بـا اسـتدالل و حجـت شکسـت دهنـد، پـس 
و  افـکار  بـرای  دادن  فرصـت  از  کـه  نیسـت  نیـازی 
اندیشـه های دیگـران بترسـند کمـا اینکه خودشـان هم 
خواهـان چنیـن فرصت هایـی هسـتند. علـی ای حـال 
در داخـل نظـام بین المللـی موجـود جوالنگاهـی برای 
اسـالم کـه بتوانـد در آن بـه آزادی و امنیـت حرکـت 
کنـد جـز در کشـورهای دمکراتیـک وجـود نـدارد و 
قاعـدۀ فقهـی می گویـد: "آنچـه کـه واجب جـز به آن 
تمـام نمی شـود، آن هم واجب اسـت". هـرگاه حمایت 
دعـوت اسـالمی جـز از راه دمکراسـی از طـرق دیگـر 
امکان پذیـر نیسـت، پـس ایجـاد نظام هـای دمکراتیـک 
بـرای حمایـت دعـوت اسـالمی از واجبـات شـرعی 

مسـلمانان اسـت.
رسـیدن اسـالم گرایان به حکومت از طریـق دمکراتیک 
بایـد بر اسـاس نیـاز واقعـی بـه دمکراسـی پایه گذاری 
شـود تـا از این طریـق بتـوان ملتـی دارای اقتصاد قوی 
از طریـق حکومـت خوب و در سـایه نظـام دمکراتیک 
به وجـود آورد کـه بـا چنیـن اهدافی هیچ انسـان عاقلی 

در یـک کشـور مخالفت نخواهد داشـت.
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شــماری از باشــنده گان مکروریان هــا از ریاســت 
ــکایت  ــا ش ــت مکروریان ه ــظ و مراقب ــدی حف تص
دارنــد و می گوینــد کــه همه ســاله ریاســت ایــن 
ــود،  ــته می ش ــن گذاش ــن ت ــه دوش چندی ــدی ب تص

ــه  ــا ک ــان نه تنه ــکالت آن ــرما مش ــل س ــا در فص ام
ــه اســت. ــز یافت ــش نی ــد، بلکــه افزای کاهــش نمی باب
آنــان بــا مراجعــه بــه دفتــر روزنامــۀ مانــدگار، 
مســووالن ایــن تصــدی را بــه »احتــکار« و »انحصــار« 
متهــم می کننــد و می گوینــد کــه مســووالن ایــن 
ــظ و  ــر حف ــی از به ــغ هنگفت ــاالنه مبال ــدی س تص
مراقبــت و اســتهالک مکروریان هــا از آنــان می گیــرد، 
امــا در بــدل آن خدمــت چندانــی بــه باشــنده گان ایــن 

ــد. ــه نمی کن ــه ارای منطق
مراقبــت  و  حفــظ  تصــدی  آنــان،  گفتــۀ  بــه 
گرمــی  مرکــز  پــول  همه ســاله  مکروریان هــا 
ــه جــای  ــدل آن ب ــرد و در ب ــد می ب اپارتمان هــا را بلن
ارایــه خدمــات بیشــتر، در فعال ســازی مرکــزی 
گرمــی پرچــوی هــم می دهــد. باشــنده گان معتــرض 
ــت  ــال ۱3۹۷، ریاس ــه در س ــد ک ــان می گوین مکروری
تصــدی حفــظ و مراقبــت مکروریان هــا ۱۰۰ افغانــی 
ــه  ــه ک ــول بیشــتر گرفت ــان پ ــع از آن ــر مرب در هــر مت
همزمــان بــا ایــن، پروچــوی، تأخیــر و وقفــه را هــم 

ــد. ــه ان ــر نگرفت در نظ
ــرارت  ــه ح ــد ک ــا می گوین ــنده گان مکروریان ه باش
ــل  ــه حداق ــب ب ــرف ش ــان از ط ــز گرمی های ش مرک
می رســد و از طــرف روز هــم بــه بهانــۀ صرفه جویــی 
ــان  ــان بی ــود. آن ــوش می ش ــًا خام ــتگاه گاه ــن دس ای
ــواری  ــی در همج ــز تجارت ــک مرک ــه ی ــد ک می دارن
مکروریان هــا از هــر اپارتمــان پنــج اتاقــه ۲۰۰ افغانــی 
ــی  ــی آن ۲3۰۰۰ افغان ــۀ مجموع ــه هزین ــرد ک می گی

ــا از هــر  ــا ریاســت تصــدی مکروریان ه می شــود، ام
اپارتمــان پنــج اتاقــه 4۷۷3۶ افغانــی در ســال گذشــته 

گرفتــه اســت.
مراقبــت  و  حفــظ  تصــدی  مســووالن  آنــان 
مکروریان هــا را متهــم بــه بی توجهــی و غفلــت 
ــی  ــز گرم ــتگاه های مرک ــه داری دس ــظ و نگ در حف
ســال های  در  کــه  می دارنــد  اظهــار  و  می کننــد 
گذشــته در اثــر بی توجهــی و بی دقتــی مســووالن 
ــی منفجــر شــده و  ــز گرم ــار مرک ــن ریاســت، چه ای
ــده  ــت وارد ش ــردم و دول ــه م ــی ب ــارات هنگفت خس

ــت. اس
ایــن باشــنده گان همچنــان مدعــی انــد کــه بــا 
ــا  ــز گرمی ه ــری مرک ــوی و وقفه گی ــه پرچ ــه ب توج
بــه بهانــۀ صرفه جویــی در جریــان روز و شــب، 
ــا  ــم شــود، ام ــد ک ــردم بای ــۀ م ــل و هزین مصــرف تی
ــی  ــت چگونه گ ــاز اس ــن، نی ــود بنابرای ــن نمی ش چنی
خریــداری و مصــرف تیــِل مرکــز گرمی هــا بررســی و 
تحقیــق شــود زیــرا آنــان بــه چگونه گــی خریــداری و 

ــد. ــکوک ان ــرف آن مش مص
باشــنده گان معتــرِض مکروریان هــا همچنــان از ناپــاک 
ــد و  ــکایت می کنن ــان ش ــودن آب هــا آشامیدنی ش ب
ــص آب  ــه تخصی ــی ک ــه در حال ــد ک ــان می دارن بی
می پردازنــد،  تصــدی  ریاســت  بــه  همه ســال  را 
امــا آب هــای آشامیدنی شــان تصفیــه نمی شــود و 
ــان  ــای و آب های ش ــه نل ه ــه ب ــت ک ــز سال هاس نی

ــت. ــده اس ــزوده نش ــن اف کلوری
ــد  ــت می خواهن ــا از حکوم ــنده گان مکروریان ه باش

»جــداً«  شکایت های شــان  و  مشــکالت  بــه  تــا 
رســیده گی کنــد، زیــرا بــه گفتــۀ آنــان، ایــن مشــکل 
ــون کســی  ــا کن سال هاســت دامن گیرشــان اســت و ت
ــن  ــنده گان ای ــت. باش ــرده اس ــیده گی نک ــه آن رس ب
ــرای  ــا هیأتــی را ب ــد ت منطقــه از حکومــت می خواهن
ــاد  ــود فس ــارد و از وج ــان بگم ــی مشکالت ش بررس

ــری شــود. ــن تصــدی جلوگی در ای
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در سـال های اخیر شـمار نهادهای 
مدعـی فعالیت مدنـی و اجتماعی 
در افغانسـتان بیشـتر شـده اسـت. 
در  نهادهـا  ایـن  جنب وجـوش 
بیشـتری  رنگ وبـوی  پایتخـت 
مختلـف  نقـاط  در  و  داشـته 
دیـده  دیوان شـان  و  دفتـر  کابـل 
نهادهـا  ایـن گونـه  کار  می شـود. 
در شـرایط حسـاس و مهـم دیـده 
نمی شـود، امـا سـال چنـد نوبتـی 
محافلـی می گیرنـد کـه بیشـتر بـه 
در  و  اسـت  شـبیه  نمایـش  یـک 
آن بـه شـماری کـه کارهای شـان 
معلـوم نیسـت، فرصت سـخنرانی 
بـه  یـا  سـتایش نامه  گرفتـن  و 
»تقدیـر  نهادهـا  ایـن  اصطـالح 

می شـود. داده  نامـه« 
 در هفته هـای اخیـر نیـز شـماری 
از ایـن نهادهـای ظاهـراً مدنـی و 
تـازه  کـه  جوانانـی  و  اجتماعـی 
کار و فعالیـت مدنی-اجتماعـی را 
دارنـد مشـق و تمریـن می کننـد، 
از  سـتایش  بـرای  را  محافلـی 
کردنـد.  برگـزار  برتـر«  »وکالی 
ایـن نهادهـا برنامه برگـزار کردند 
وکالیـی  خودشـان  زعـم  بـه  تـا 
گذشـته  یک سـال  در  کـه  را 

مجلـس  در  درخـوری  کارهـای 
کننـد  سـتایش  را  داده انـد  انجـام 
جامعـه  بـه  نمونـه  عنـوان  بـه  و 
معرفـی بدارنـد. ایـن نهادهـا کـه 
معیارهـای و محـک قضاوت شـان 
هنـوز مشـخص نیسـت، وکالیـی 
بـه  و  می کردنـد  شناسـایی  را 
سـتایش نامه  و  تندیـس  آن هـا 
می دادنـد؛ رفتـار نهادهـا و فعاالن 
آن نشـان می دهـد کـه در این گونه 
مراسـم وکالیـی آمـاج هسـتند که 

دارنـد. وافـر  سـرمایه های 
صـورت  حالـی  در  کار  ایـن 
دورۀ  نخسـت  سـال  می گیـرد 
ضدوبنـِد  در  پارلمـان  جدیـد 
اداری  هیـأت  و  رییـس  گزینـش 
سـپری شـد. نماینـده گان مجلـس 
هیـچ  گذشـته  سـال  یـک  در 
مسـوولیت های  بـه  مربـوط  کار 
و  قانون گـذاری  کـه  اصلی شـان 
نظـارت از اعمـال حکومت اسـت 
انجـام  اگـر  نداده انـد؛  انجـام  را 
داده انـد، بسـیار انـدک و غیرقابل 
از  اسـت. بخـش دیگـری  لمـس 
وکالی جدیـد حتـا مسـوولیت ها 
و اصـول وظایف داخلـی پارلمان 
را نمی داننـد و نیـاز می بیننـد کـه 
در طـول سـال فقـط گـوش کنند 
و آرام آرام بـه کارها آشـنا شـوند.
یکـی از تفاوت هـای دور جدیـد 
دور  بـا  نماینـده گان  مجلـس 
بازرگانـان  حضـور  گذشـته، 
اتـاق  ایـن  در  سـرمایه داران  و 
همیـن  می شـود  گفتـه  اسـت. 
نماینـده گان پول دارِ تـازه به دوران 
قافلـه عقـب  از  را  رسـیده خـود 
بـه  دلیـل  همیـن  بـه  و  می بیننـد 
پـول  بیـکار  جوانـان  از  شـماری 
داده و آنـان را تشـویق کـرده تـا 
نهادهـای را بـا پسـوند و پیشـوند 

بسـازند  »اجتماعـی«  و  »مدنـی« 
نام هـای  بـه  سـال  اخیـر  در  و 
و  چـاپ  سـتایش نامه  مختلـف 
بـا  کننـد.  اعطـا  نماینـده گان  بـه 
مـرور بسـیار گـذرا بـه فهرسـت 
از  شـده  معرفـی  برتـر«  »وکالی 
سـوی نهادهـای بـه ظاهـر مدنـی 
پـی  می تـوان  نیـز  اجتماعـی  و 
بـرد کـه تنهـا اعضـای پـول دار و 
سـرمایه دارِ مجلـس توانسـته انـد 
بـه  و  باشـند  داشـته  »دسـتاورد« 

برسـند. »برتـری« 
اصـول  قضـاوت  محـک  اگـر 
باشـد،  پارلمـان  وظایـف داخلـی 
مملکـت  ایـن  چـوب  و  سـنگ 
گذشـته،  سـال  در  کـه  می دانـد 
ایـن  در  کاری  هیـچ  پارلمـان 
راسـتا انجـام نـداده تـا دسـتاورد 
دانسـته شـود و شایسـتۀ سـتایش 
از  گذشـته  باشـد.  قدردانـی  و 
این هـا، چـرا بایـد از وکیلـی کـه 
داده  انجـام  را  روزمـره اش  کار 
اسـت سـتایش و قدردانـی کـرد؟ 
حتـا اگـر بر فـرض مطابـق اصوِل 
را  کارهایـش  داخلـی  وطایـف 
بـر او  اتهامـی  نیـز  انجـام داده و 
او  از  بایـد  چـرا  نیسـت؟  وارد 
چـه  کـرد؟  قدردانـی  و  سـتایش 
به خاطـر  را  کسـی  اسـت  نیـاز 
انجـام مسـوولیتش سـتایش کـرد 
داوطلبانـه  مگـر  داد؟  تندیـس  و 
وظیفـه  ایـن  انجـام  بـه  حاضـر 

اسـت؟ نشـده 
متأسـفانه بـه دلیـل کمرنـگ بودن 
فرهنـگ پرسـش گری، تفحـص و 
جسـتجوگری در افغانسـتان، مردم 
بـه نهادهـای بـه ظاهـر مدنـی و 
می کننـد  بـاور  زودتـر  اجتماعـی 
و فریـب می خورنـد. وکال هـم از 
ایـن خالء اسـتفاده کـرده و از هر 

طریقـی تـالش می کننـد بـه قـول 
جوانانـی  کننـد.  »نام َکشـی«  عـام 
کـه این نهادهـای را سـاخته اند و 
وکالیـی کـه شـوق به خانـه بردن 
سـتایش نامه های  و  تندیس هـا 
بداننـد  بایـد  دارنـد  را  پوشـالی 
عیـب  دو  کارشـان  ایـن  کـه 
بسـیار عمـده دارد: یکـی این کـه 
و  مدنـی  صادقانـۀ  فعالیت هـای 
اجتماعـی را زیـر پرسـش می بـرد 
و باورمنـدی بـه چنیـن فعالیتی را 
دیگـر  می کنـد.  معرفـی  توخالـی 
شـدن  جوگیـر  سـبب  این کـه 
اعضـای مجلـس شـده و آنـان را 
فاصلـه  اصلی شـان  کارهـای  از 
می دهـد. اگـر چنیـن فعالیت هایی 
بـه  بیشـتر  وکال  یابـد،  ادامـه 
و  تندیس گیـری  و  »نام کشـی« 
عالقه منـدی  سـتایش نامه گیری 
ادای  بـدل  در  و  می کننـد  پیـدا 
مسـوولیت شخصی شـان، بر مردم 

می کننـد. منت گـذاری 
بنابرایـن، وکالی سـرمایه دار بایـد 
و  همـکاری  در  را  سخاوت شـان 
بی نوایانـی  و  فقیـران  دسـتگیری 
کـه در ایـن شـب و روز زمسـتان 
لبـاس بـرای  نـان بـه خـوردن و 
دهنـد.  نشـان  ندارنـد،  پوشـیدن 
نیازمنـد  جوانـان،  تـن  هـزاران 
تحصیـل و یـا ادامـۀ آموزش هـای 
عالـی انـد؛ اگـر زیـاد دسـت خیر 
داریـد، به آنـان کمک کنیـد تا هم 
دیـن بـه دسـت آیـد و هـم دنیـا. 
هـزاران جـوان فامیل دار چشـم به 
راه کار انـد تا نفقۀ خانوادۀشـان را 
تأمیـن کنند، بـه آنان زمینـۀ کار را 
فراهـم کنید تـا جیب نگـر دیگران 

نیایند. بـار 

روحاهللبهزاد

بهزاد

خدمتاعضاىمجلس:

های تان را بى جا مصرف نکنید!پول

باشندهگانمکروريانهابهمسووالن:

جلو فساد در ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان ها را بگیرید


