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هشتم مارچ، سالروز همبستگی زنان در جهان 
اندازه  به  جهان  از  هیچ جای  شاید  اما  است. 
افغانستان زنان با مشکالت درگیر نباشند. زنان 
را  مارچ  هشتم  امسال  حالی  در  افغانستان  در 
مضاعفی  نگرانی های  که  می گذارند  سر  پشت 
دارند. وضعیت زنان در افغانستان نسبت به یک 
سال پیش بدتر شده است. دورنمای سرنوشت 
مرور  است.  تاریک  و  تیره  صلح  روند  در  زنان 
مسأله ی  صلح  که  گذشته  ماه   30 تحوالت  بر 
اصلی در افغانستان بوده، برعکس وضعیت زنان 
در فراموشی مطلق سپرده شده است. به عبارت 
دیگر، نه در گفت وگوهای صلح و نه در خارج از 
آجندای صلح، وضعیت زنان در افغانستان برای 
حکومت  و  سفارتخانه ها  بین المللی،  نهادهای 

افغانستان اولویت اصلی نبوده است. 
زنـان  گذشـته  سـال  در  بی  پیشـینه  به طـور 
افغانسـتان در نتیجـه ی حمـالت هدفمنـد  در 
زنانـی   عمدتـا  شـده اند.  کشـته   کشـور  در 
در  کـه  داده انـد  دسـت  از  را  جان های شـان 
بخش هـای حسـاس و مهم مشـغول بـه فعالیت 
بودنـد. از طـرف دیگـر، بخـش قابـل توجهـی 
از قربانیـان جنـگ در افغانسـتان هنـوز زنـان 

هسـتند...
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هشت مارچ امسال؛ 
همه چزی علیه زنان است

مارشال فقید؛ 
خدمات و خطاها

در طول تاریخ این قاعده  ی سنتی، مفید و مؤثر واقع شده 
است که قدرت را با قدرت و ثروت را توسط ثروت می  توان 
کنترل و مهار کرد، که بعدها از مضامین نظریه  ی وی در 
بهره  ی  کشورها  اساس  قوانین  تدوین  و  دولت  ها  اداره  ی 

بسیاری گرفته شد.
برای  رفت،  ذکر  فوق  در  که  او  نظریه  ی  از  قسمت  این 
این  جا  سیاسی  مناسبات  و  افغانستان  مانند  کشورهای 

مصداق خوبی دارد...

»مهار و تحدید قدرت توسط قدرت«
مونتسکیو نظریه  پرداز شهیر فرانسوی که در قرن هفدهم 
و  قانون  بر  مبتنی  حکومت  و  قوا«  »تفکیک  نظریه  ی 
»روح  القوانین«  معروفش  اثر  در  را  قانونی  آزادی  های 
که  می  دهد  شرح  نظریه  اش  از  قسمتی  در  کرد،  تیوریزه 

یک وجود  آیا قواننی فزی
خدا را نفی می کند؟

و  کون  خالق  که  باشد  داشته  وجود  خدایی  »اگر 
این  آیا  باشد،  مکان و قوانین فیزیک حاکم در آن، 
آیا  خیر؟  یا  می کند  پیروی  خودش  قوانین  از  خدا 
دهد؟  تغییر  را  خودش  قوانین  می تواند  خدا  این 
مثال سریع تر از نور سفر کند و به این ترتیب بتواند 
داشته  حضور  مختلف  مکان  دو  در  زمان  عین  در 
اینشتین  آلبرت  توسط  اولین بار  سوال  این  باشد؟« 
دانشگاه  در  سیمیناری  در  آن را  من  و  شد  مطرح 
خداناباورم(  یک  )اکنون  بودم  خداباور  هنوز  وقتی 
شنیدم و مبهوت ظرافت و عمق آن شدم. آیا پاسخ 
یا  وجود  کند  کمک  ما  به  می تواند  پرسش  این  به 
عدم وجود خدا را ثابت کنیم یا خیر، یا این پرسش 
همان نقطه ای است که تجربه گرایی علمی و ایمان 
دینی در آن بدون این که پاسخ درستی به دست آید 

تالقی می کنند؟«
ساکن  ساله   67 فروست  دیوید  از  سخن  این 

لس آنجلس است...
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رفتار  جامعه،  تاریخ،  باور،  زبان،  فرهنگ،  در  زن ستیزی 
است که  و گسترده  ریشه دار  برجسته،  ما چنان  و کردار 
مبارزان،  روشنگران،  فمینیست ها،  آشناییم.  آن  با  همه 
را  این حوزه ها  افراد دیگر،  و  آزاداندیشان  عدالت خواهان، 
مورد توجه و تمرکز قرار داده و در قالب متن، مقاله، کتاب، 
رساله، سخنرانی، سمینار و نشریه مفصل بررسی و تحلیل 

کرده اند. همچنان نشان داده اند که...

 زنداین در تن
ِ
زن و ذهن
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مشاور امنیت ملی: 
ح »دولت انتقالی صلح«  طر
وی تقسیم قدرت تمرکز دارد  ر
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وزیر دفاع ایران: 
ح نابودی تل آویو و حیفا  طر
آماده شده است
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میانمار از هند خواست 
افسران فراری این کشور را 

تحویل دهد

سنای امریکا طرح 
بزرگ کمک اقتصادی را 
تصویب کرد

احمدیوسف  کابل  در  دادگاهی  روز:  اطالعات 
نورستانی، والی پیشین هرات و هفت نفر دیگر را به 

اتهام سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی...

یک پولیس زن 
در تیراندازی افراد 

ناشناس در هلمند 
زخمی و شوهرش 

کشته شد

احمدیوسف نورستانی به اتهام 
سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی 

به زندان محکوم شد
ده سرباز پولیس 

در حمله ی طالبان 
در بلخ کشته شدند
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عبداهلل: 

کاستی های جمهوریت موضع ما 
در مذاکره با طالبان را 
تضعیف کرده است
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از  پس  افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات 
است.  یافته  افزایش  صلح  مذاکرات  آغاز 
بین المللی  نهادهای  گزارش  براساس 
سال 2020 که می توانست سال صلح در 
افغانستان باشد، جنگ بیشتر از هر زمان 
دیگری از غیرنظامیان قربانی گرفته و از 
میان بیشتر از سه هزار غیرنظامی قربانی 
تلفات  زنان و کودکان ۴3 درصد  جنگ، 
غیرنظامیان را تشکیل می دهند. به صورت 
 390 میالدی  گذشته  سال  در  مشخص 
زن در افغانستان در نتیجه جنگ قربانی 

شده اند.
یـک  به عنـوان  خانوادگـی  خشـونت های 
نگرانـی جدی دیگـر زنان در افغانسـتان، 
صعـودی  سـیر  گذشـته  سـال  در  نیـز 
وزارت  آمـار  براسـاس  اسـت.  داشـته 
زنـان سـال گذشـته ۱36 زن در نتیجـه 
خشـونت خانوادگـی بـه قتل رسـیده اند. 
درحالی کـه یـک سـال قبل تـر 90 زن در 
جان های شـان  خانوادگـی  خشـونت های 
از دسـت داده بودنـد. بـا این حسـاب حتا 
قتـل زنـان در نتیجه خشـونت خانوادگی 
درصـد   50 حـدود  گذشـته  سـال  در 
بیشـتر شـده اسـت. به طـور عـام در تمام 
سـال جـاری در وزارت زنـان هفت هـزار 
قضیـه خشـونت علیـه زنـان ثبـت شـده 
کـه چهار هـزار آن بعد جرمی داشـته اند.

قتل و خشونت های روزافزون تنها بخشی 
افغانستان  در  زنان  زندگی  واقعیت  از 
آینده ی  از  زنان  بزرگ تر  نگرانی  است. 
مبهم در نتیجه مذاکره با طالبان است. در 
جایگاه  از  شرایطی حمایت جدی  چنین 
سیاسی و حقوقی زنان در حکومت وجود 
زنان در سطوح  از جایگاه  ندارد. حمایت 
تصمیم گیری و برخورداری از پشتوانه های 
قانونی در حد شعار مانده است. بنابراین 
قتل های هدف مند، خشونت، بی توجهی و 
سرنوشت مبهم آینده زمینه ی تقالی زنان 
برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی شان 

را کمرنگ کرده است. 
تحوالت  و  ویژه  شرایط  به  توجه  با 
ایجاب می کند  بنیادی سیاسی پیش رو، 
جایگاه  در  را  زنان  نقش  حکومت  که 
برساند.  عمل  به  شعار  از  تصمیم گیری 
دارند  حق  زنان  که  است  این  واقعیت 
زمان  در  طالبان  باشند.  آینده  نگران 
هفتاد  دهه  دوم  نیمه  در  خود  حاکمیت 
خورشیدی، دختران را از آموزش محروم 
حتا  و  خانه  بیرون  در  کار  از  را  زنان  و 
مرد  همراهی  بدون  آنان  بیرون شدن 
در  زنان  بودند.  کرده  ممنوع  را  محرم 
حقوق  از  یک  هیچ  به  طالبان  حاکمیت 
اولیه خود دسترسی نداشتند. برای همین 
زنان از طرز فکر زن ستیزانه و افراطی در 
نظام سیاسی آینده نگرانند. طالبان شاید 
افغانستان  در  دیگری  گروه  هر  از  بیشتر 
به نظر  بعید  باشند.  با زنان مشکل داشته 
می رسد این گروه به راحتی حقوق زنان را 

در میز مذاکره به رسمیت بشناسد.
در  امریکا  نقش  دیگر،  توجه  قابل  مسأله 
مورد آینده زنان در افغانستان است. این 
متحده سرگرم  ایاالت  اداره جدید  روزها 
بازبینی توافق این کشور با طالبان است. 
در نزدیک به دو سال که امریکا و طالبان 
مطلق  به طور  بودند،  مذاکره  سرگرم 
از  افغانستان  در  زنان  شکننده  وضعیت 
اداره  بود.  شده  گذاشته  کنار  میز  روی 
قبلی امریکا وضعیت آینده زنان را مشکل 
آن  به  باید  که  می دانستند  افغان ها  خود 
برخالف  بایدن  جو  اما  کنند.  رسیدگی 
حقوق  بشری،  ارزش های  به  سلف اش 
شناخته شدن  رسمیت  به  و  چندصدایی 
از  است.  باورمند  زنان  و  اقلیت ها  حقوق 
از  افغانستان  زنان  که  انتظاری  این رو، 
است  این  دارند،  جهانی  جامعه  و  امریکا 
حقوق  حفظ  طالبان  با  مذاکره  در  که 
زنان به عنوان یک اصل بنیادی به طالبان 
روند  است  قرار  که  حاال  شود.  قبوالنده 
بنیادی  تغییرات  دستخوش  مذاکرات 
افغانستان  در  زنان  فردای  وضعیت  شود، 
مسأله ی  یک  به  و  بی مهری  مورد  نباید 
مربوط به خود افغان ها تقلیل داده شود. 
مشکالت  زیر  افغانستان  در  زنان  وگرنه 
مضاعف و در شرایطی که همه چیز علیه 

زنان است، کمر خم خواهد کرد. 

شود و اگر مشکالتی وجود دارد، مشکالتش 
برجسته شود.«

عالی  شورای  عبداهلل،  اظهارات  طبق 
اقشار  تمام  با  را  طرح  این  ملی  مصالحه ی 
مردم افغانستان شریک می کند و هرگاه نیاز 
به تصمیم گیری باشد، نظریات مردم را نیز 

در نظر خواهد گرفت.
پیش  روز  دو  که  است  درحالی  این 
رییس جمهور اشرف غنی هنگام افتتاح سال 
سوم کاری دوره هفدهم تقنینی شورای ملی 
را  افغانستان  برای صلح  امریکا  تازه ی  طرح 
خواب و خیال خواند و بر انتخابات به عنوان 

تنها راه انتقال قدرت تأکید کرد.

کرده و زمینه برای مذاکرات فراهم شده، اما 
هنوز هم توقعی را که مردم از پیشرفت در 
مذاکرات صلح داشت، به دست نیامده است.

آقای عبداهلل در بخشی از صحبت هایش به 
نام  امریکا زیر  ایاالت متحده ی  طرح جدید 
»طرح دولت انتقالی صلح« نیز اشاره کرد و 
گفت که این طرح به حیث یکی از نظریات 

برای تسریع روند صلح است.
عبداهلل گفت: »از مطرح شدن نظریات باید 
خوف نداشته باشیم. نظریات مطرح می شود، 
باید رویش بحث شود و باآلخره همان چیزی 
آن  در  است  افغانستان  مردم  خواست  که 
جستجو شود و چیزی که کمبود دارد اصالح 

در جمهوریت و همچنان پراکندگی و تفرق 
رسیدگی  باید  افغانستان  سیاسی  سطح  در 
شود. به گفته ی او، همه باید به این نتیجه 
برسند که با باورهای متفاوت در یک جامعه 

در صلح زندگی کنند.
طرف  یک  که  صورتی  در  کرد  تأکید  او 
استفاده  با  و  جنگ  طریق  از  که  کند  فکر 
اوضاع  بر  می تواند  کوتاه مدت  ُفرصت ها  از 
جدا  را  صلح  به  رسیدن  راه  شود،  مسلط 

می کند.
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی افزود که 
صلح سال هاست که خواست مردم افغانستان 
فرق  وضعیت  امروز  که  وجودی  با  و  است 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
و  کمی  که  می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی 
اسالمی  جمهوری  در  زیادی  کاستی های 
افغانستان وجود دارد که موضع جمهوریت 
با گروه طالبان تضعیف کرده  را در مذاکره 

است.
آقای عبداهلل که دیروز )یک شنبه، ۱7 حوت( 
در مراسم گرامی داشت از روز جهانی زنان در 
کابل صحبت می کرد، گفت که پراکندگی و 
تفرقی که در سطح سیاسی افغانستان وجود 
دارد، در نشان دادن قوت در تمثیل اراده و 

خواست ها مردم افغانستان کمک نمی کند.
عبداهلل همچنان گفت که به کمی و کاستی ها 

عبدهللا: 

کره با طالبان را تضعیف کرده است یت موضع ما در مذا کاسیت های جمهور

اما گروه طالبان با نشر خبرنامه ای ادعا کرده 
است که در این حمله ی جنگ جویانش ۱2 
گروه  این  شده اند.  کشته  امنیتی  نیروی 
همچنان افزوده که یک نیروی دیگر امنیتی 

نیز زخمی شده است.
والیت های  از  کشور  شمال  در  بلخ  والیت 
این  از  بخش هایی  در  که  است  امن  نسبتا 
و  حضور  طالبان  گروه  جنگ جویان  والیت 
به  اخیرا  گروه  این  دارند.  گسترده  فعالیت 
حمالتش در بخش هایی از این والیت شدت 

بخشیده است.

شده اند.
در همین حال، عادل شاه عادل، سخن گوی 
فرماندهی پولیس بلخ در صحبت با روزنامه 
حمله ی  این  در  که  گفت  روز  اطالعات 
طالبان، هشت نفر از نیروهای پولیس کشته 
و شش نفر دیگر این نیروها زخمی شده اند.

او گفت که با اعزام نیروهای کمکی، حمله ی 
آقای  گفته ی  به  است.  شده  دفع  طالبان 
عادل، در جریان درگیری، پنج جنگ جوی 
طالبان کشته و هفت جنگ جوی دیگر این 

گروه زخمی شده اند. 

پولیس  دیگر  سرباز  چهار  طالبان،  حمله ی 
نیز زخمی شده اند.

در  »طالبان  کرد:  تأکید  دره صوفی  آقای 
افغانیه  بر قرارگاه پولیس در شهرک  حمله 
هنوز  رفته اند.  سپس  و  زده  شبیخون  یک 
مشخص نشده است که آنان چگونه داخل 
این قرارگاه شده بودند. اما سه سربازی که 
حمله  این  در  بوده،  دیدبانی  برج  یک  در 

آسیب ندیده اند.«
از سویی هم،  او گفت که نیروهای بیشتری 
از فرماندهی پولیس بلخ به این ساحه اعزام 

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
حمله ی  نتیجه ی  در  که  می گویند  بلخ 
قرارگاه  یک  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان 
پولیس در ولسوالی نهرشاهی این والیت، ده 

سرباز کشته شده اند.
محمدامین دره صوفی، عضو شورای والیتی 
بلخ به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان 
)شنبه،  پیش  شب  دو  را  حمله ی شان  این 
۱6 حوت( در ساحه ی »شهرک افغانیه« ی 

ولسوالی نهرشاهی راه اندازی کرده بودند.
این  در  درگیری  جریان  در  که  افزود  او 

ده رسباز پولیس در حمله ی طالبان در بلخ کشته شدند

یک پولیس زن در تریاندازی افراد ناشناس در هلمند زخمی و شوهرش کشته شد
و زخمی شده است.

به گفته ی او، در این رویداد محافظ این پولیس که شوهرش نیز بوده، کشته شده است. 
او افزود که رتبه ی این پولیس زن سارمن است.

فرد یا گروهی هنوز مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. سخن گوی پولیس 
هلمند می گوید که این رویداد زیر بررسی جدی قرار دارد.

ناامن،  والیت  این  از  بخش هایی  در  دارد.  موقعیت  کشور  جنوب  در  هلمند  والیت 
جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده ی تروریستی دارند.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت هلمند می گویند که یک پولیس زن از سوی افراد 
مسلح ناشناس در مربوطات شهر لشکرگاه زخمی و شوهرش کشته شده است. 

زمان همدرد، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت هلمند به روزنامه اطالعات روز گفت 
مربوطات  در  حوت(   ۱7 )یک شنبه،  دیروز  صبح   ۸:00 ساعت  حوالی  رویداد  این  که 

ناحیه ی اول شهر لشکرگاه رخ داده است.
آقای همدرد همچنان گفت که این پولیس زن هنگامی که از خانه به سوی وظیفه اش 
در فرماندهی پولیس هلمند در حرکت بوده، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته 

احمدیوسف نورستاین به اتهام سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی به زندان محکوم شد
دادگاه همچنان این افراد را به پرداخت مبلغ ۸67 هزار و ۱20 افغانی جبران خسارت 

محکوم کرده است.
این پرونده به زمانی مربوط می شود که احمدیوسف نورستانی والی هرات بوده است. او 

در حال حاضر عضو انتصابی مجلس سنای کشور است.
آقای نورستانی در پانزدهم ماه ثور سال گذشته ی خورشدی نیز از سوی دادگاه ابتدایی 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به ۱3 ماه حبس تنفیذی و 

پرداخت یک میلیون افغانی محکوم به مجازات شده بود.
جمشید رسولی، سخن گوی دادستانی کل در آن زمان به روزنامه اطالعات روز گفته 
بود: »اتهام آقای نورستانی این بود که او مبلغ یک میلیون افغانی را از تصدی ملی بس 
والیت هرات در زمان مأموریش قرض گرفته بود که دوباره از سوی او به خزانه ی دولت 

واریز نشده است.«

اطالعات روز: دادگاهی در کابل احمدیوسف نورستانی، والی پیشین هرات و هفت نفر 
دیگر را به اتهام سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی هر یک به دو سال و شش ماه حبس 

تنفیذی محکوم کرده است.
دادگاه عالی کشور در اعالمیه ای گفته است که این حکم دیروز )یک شنبه، ۱7 حوت( 
در یک جلسه ی قضایی دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری به صورت 

غیابی صادر شده است. 
احمد  فرید  هرات،  انجیل  ولسوالی  زراعتی  مدیر خدمات  محمدنادر  اعالمیه،  براساس 
کارمند امنیت ملی هرات، عبدالظاهر مدیر اراضی ولسوالی غوریان هرات، سید ابوبکر 
مدیر مالی ولسوالی انجیل هرات، غالم ربانی کارمند ثبت اتباع خارجی بندر تورغندی، 
وکیل احمد مدیر اسبق امالک ولسوالی انجیل هرات و بشیر احمد آمر اجرائیه ولسوالی 

انجیل هرات در سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی با آقای نورستانی شرکت داشته اند.

حمالت  هرگونه  دفع  برای  کامل  آمادگی 
دست  روی  آینده،  سال  برای  طالبان  گروه 

گرفته اند.
این گفته ها درحالی مطرح می شود که زلمی 
خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی امریکا برای صلح 
افغانستان در دیدارش با رییس جمهور غنی و 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی 
ملی در جریان سفر اخیرش به کابل حامل 
امریکا  خارجه ی  وزیر  طرف  از  ویژه  نامه ای 
آگاه  منابع  گفته های  براساس  است.  بوده 
از مقامات دولت  نامه  این  از روند صلح، در 
افغانستان خواسته شده است که به روند صلح 
سرعت داده و اجماع داخلی برای مذاکره با 

طالبان در سطحی جدید ایجاد شود.
افغانستان  دولت  از  معتبر  منابعی  همچنان 
نیز به روزنامه اطالعات روز گفته بودند که 
و  عبوری  حکومت  یک  ایجاد  طرح  امریکا 
انتقال قدرت از دولت فعلی به دولت عبوری 
افغانستان سپرده است.  به رهبران دولت  را 
براساس این طرح، پس از شروع روند جدید 
مسایل  سر  بر  توافق  حصول  و  آنکارا  در 
اساسی، انتقال قدرت به دولت انتقالی صورت 

خواهد گرفت.

طالبان در روند صلح، باید با پاکستان هم به 
موافقه برسد. مشاور امنیت ملی تأکید کرد: 
»کوشش ما بر این است که به همراه منطقه 
به خصوص پاکستان به یک موافقه برسیم تا 
در افغانستان جنگ از بین برود و ثبات دایمی 

تأمین شود.«
در  اندرابی  محمدمسعود  هم،  سویی  از 
طالبان  گروه  که  گفت  خبری  نشست  این 
برای  پالن گذاری  صدد  در  هم اکنون 
گفت:  او  است.  آینده  سال  در  حمالت شان 
یک  که  می کنند  کوشش  )طالبان(  »آنان 
بار دیگر تعیینات و اکماالت داشته باشند و 

جنگ را آغاز کنند.«
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که  گفت  اما  او 

می کند. پیشتر احمدنادر نادری، سخن گوی 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
در یک نشست خبری گفت  افغانستان هم 
بررسی  زیر  انتقالی صلح«  دولت  که »طرح 

دولت قرار دارد.
در همین حال، آقای محب گفت که مشکل 
روی  تنها  طالبان  گروه  با  افغانستان  دولت 
افزود که دولت  او  نیست.  چگونگی ساختار 
افغانستان و طالبان روی مسائیل دیگر به ویژه 
سیاست خارجی از جمله روابط این گروه با 
داخل  در  حکومت داری  چگونگی  پاکستان، 

افغانستان نیز اختالفات دارند.
او در بخشی دیگر از صحبت هایش همچنان 
تأکید کرد که دولت افغانستان باید عالوه با 

امنیت  اطالعات روز: حمداهلل محب، مشاور 
ملی کشور می گوید که طرح »دولت انتقالی 
صلح« ساختاری است و روی تقسیم قدرت 

تمرکز دارد.
 ۱7 )یک شنبه،  دیروز  که  محب  آقای 
با  خبری  مشترک  نشست  یک  در  حوت( 
و  داخله  امور  وزیر  اندرابی،  محمدمسعود 
وزارت  نخست  معاون  میاخیل،  شاه محمود 
گفت  می کرد،  صحبت  کابل  در  ملی  دفاع 
که حکومت افغانستان این طرح امریکا برای 

صلح افغانستان را تحویل گرفته است.
او افزود که این طرح در اختیار یک تعداد از 

چهره های سیاسی نیز قرار گرفته است.
مشاور شورای امنیت ملی همچنان گفت که 
حکومت  طرح  صلح«  انتقالی  دولت  »طرح 
امریکا نیست، بلکه طرحی است که »بتواند 
او  دهد«.  سرعت  را  افغانستان  صلح  روند 
تأکید کرد: »این یک طرح ساختاری است 
و تمرکزش ]هم[ روی این است که چطور 
مشکالت  تا  کنیم  تقسیم  را  قدرت  بتوانیم 

امنیتی حل شود.«
از سویی هم، حمداهلل محب تأکید کرد که 
فکر  بیشتر  این طرح  روی  افغانستان  دولت 

مشاور امنیت ملی: 
طرح »دولت انتقایل صلح« روی تقسیم قدرت تمرکز دارد 
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دانشمندان سعی در اثبات یا 
رد وجود خدا ندارند، زیرا آن ها 

می دانند آزمایشی وجود ندارد که 
بتواند خدا را شناساییی کند. و اگر 
به خدا باور دارید، مهم نیست که 
دانشمندان درباره کائنات و عالم 
هستی چه چیزی کشف می کنند؛ 

خداباور می تواند هرگونه هستی را 
با خداوندش سازگار تصور کند.

مونیکا گرادی، کانورزیشن
مترجم: جلیل پژواک

چرخش مثبت یا منفی دارند. )طبق مکانیک 
کوانتوم ذرات برحسب تعریف در مخلوطی از 
حالت های مختلف هستند تا زمانی که آن ها را 

واقعا اندازه بگیرید.(
یکدیگر  از  مستقل  ب  و  الف  ذرات  خواص 
یک  اگر  حتا  هستند،  تنیده  درهم  نیستند، 
ذره را در آزمایشگاهی در یک سیاره جداگانه 
آزمایشگاه  در  را  دیگری  ذره  و  کنیم  منتقل 
ذره  چرخش  اگر  دیگر.  سیاره ای  در  دیگری 
مثبت  که  ببینید  و  کنید  اندازه گیری  را  الف 
چرخش  دوست تان  کنید  تصور  پس  است، 
ذره ب را دقیقا در همان زمانی که شما الف 
در  کند.  اندازه گیری  می کنید،  اندازه گیری  را 
و  می شود  عمل  وارد  پایستگی  اصل  اینجا 
منفی  حتما  را  ب  ذره  چرخش  شما  دوست 

می یابد.
می شود(  تار  همه چیز  بعد  به  این جا  )از  اما 
مانند ریز-ذره الف، ریز-ذره ب احتمال این که 
حالت  بنابراین  و  است   50:50 باشد  مثبت 
چرخش  حالت  که  زمانی  در  آن  چرخش 
می شود.  منفی  شود،  اندازه گیری  مثبت  الف 
حالت  به  مربوط  اطالعات  دیگر،  عبارت  به 
منتقل  ریز-ذره  دو  بین  بالفاصله  چرخش 
کوانتومی  اطالعات  انتقال  چنین  می شود. 
می افتد.  اتفاق  نور  سرعت  از  سریع تر  ظاهرا 
خودش  اینشتین  آلبرت  این که  به  توجه  با 
شبح وار  »اقدام  را  کوانتومی  درهم تنیدگی 
ما  همه  به نظرم  کرد،  توصیف  فاصله«  یک  از 
قابل  اثر  این  یافتن  غریب  و  به خاطر عجیب 

بخشش هستیم.
از  سریع تر  چیزی  که  می دانیم  حاال  بنابراین 
سرعت نور وجود دارد و آن عبارت از اطالعات 
انکار  یا  اثبات  را  خدا  این  است.  کوانتومی 
از  ما کمک کند که  به  اما می تواند  نمی کند، 
نظر فیزیکی به خدا فکر کنیم، شاید به  عنوان 
اطالعات  که  درهم تنیده،  ذرات  از  بارشی 
کوانتومی را به عقب و جلو منتقل می کند و 
و حتا چندین  مکان  نتیجه همزمان چند  در 

عالم را اشغال می کند!
من این تصویر را از خدا دارم که صفحاتی به 
با  همزمان  و  می چرخاند  را  کهکشان  اندازه 
توپ های به اندازه سیاره ها شعبده  بازی می کند 
و مقداری از اطالعات را از یک جهاِن درحال 
به جهانی درحال چرخش  چرخش و حرکت 
چیز  همه   تا  می کند  پرتاب  دیگر  حرکت  و 
می تواند  خدا  )خوش بختانه  باشد  حرکت  در 
این  به  و  دهد(  انجام  را  کار  چند  همزمان 
ترتیب تار و پود فضا و زمان را دایر و درحال 
داشته  ایمان  کمی  باید  )فقط  دارد.  نگه  کار 

باشیم.(
شده  مطرح  سواالت  پاسخ  به  مقاله  این  آیا 
خدا  به  اگر  نه.  گمانم  به  است؟  نزدیک شده 
دارم( پس  باور  )همان طور که من  دارید  باور 
تصور این که خدا به قوانین فیزیک مقید باشد، 
بی معنا است؛ زیرا خدا می تواند همه کارها را 
انجام دهد و حتا سریع تر از نور سفر کند. اگر 
به خدا باور ندارید، این سوال بازهم به اندازه 
ندارد و  قبل بی معنا است، زیرا خدایی وجود 
کند.  سفر  نور  از  سریع تر  نمی تواند  هیچ چیز 
شاید این سوال واقعا برای آگنوستیک ها باشد، 

که نمی دانند خدایی وجود دارد یا خیر.
ایـن در واقـع همـان نقطـه ای اسـت کـه علم 
و دیـن باهـم تصـادم می کننـد. علـم ثبـوت 
)فقـط( مسـتلزم  بـاور دینـی  امـا  می طلبـد، 
داشـتن ایمـان اسـت. دانشـمندان سـعی در 
اثبـات یـا رد وجـود خـدا ندارنـد، زیـرا آن هـا 
می داننـد آزمایشـی وجـود نـدارد کـه بتوانـد 
خـدا را شناسـایی کنـد. و اگـر بـه خـدا بـاور 
داریـد، مهـم نیسـت کـه دانشـمندان دربـاره 
کائنـات و عالـم هسـتی چـه چیـزی کشـف 
می کننـد؛ خدابـاور می توانـد هرگونـه هسـتی 

را بـا خداونـدش سـازگار تصـور کنـد.
هرچیز  یا  فیزیک  خدا،  درباره  ما  دیدگاه 
دارد.  بستگی  ما  نگرش  به  نهایت  در  دیگری 
منبع  یک  از  قولی  نقل  با  را  مقاله  بیایید  اما 
معتبر پایان دهیم. منظورم از معتبر نه کتاب 
درسی  کتاب  کدام  پای  نه  و  است  مقدس 
این نقل  درباره کیهان شناسی در میان است. 
قول از »مرد دروگر« به قلم تری پرچت است:
از هر چیز دیگری  فکر می کند سریع تر  »نور 
حرکت می کند، اما در اشتباه است. هرچقدرهم 
که نور سریع حرکت کند درمی یابد که تاریکی 
منتظر  و  آن جا رسیده  به  آن  از  قبل  همیشه 

نشسته است.«

مونیکا گرادی، استاد سیاره شناسی و فضا در 
»دانشگاه اوپن« است.

می رسد جهان ما برای وجود حیات عیار شده 
بیگ  در  ایجادشده  بنیادی«  »ذرات  است. 
ایجاد  برای  مناسب  خصوصیات  دارای  بنگ 
اولین   هیدروجن و دوتریوم، مواد تولیدکننده 
حاکم  فیزیکی  قوانین  بودند. سپس  ستاره ها، 
بر واکنش های هسته  ای در این ستاره ها مواد 
تولید کرد که  را  اکسیجن  و  نیتروجن  کربن، 
تمام  چگونه  است.  شده  ساخته  آن  از  حیات 
قوانین و پارامترهای فیزیکی در جهان دارای 
مقادیری شدند که به ستاره ها، سیارات و در 

نهایت حیات امکان رشد داد؟
برخـی معتقدنـد کـه این فقط یـک تصادف از 
سـر خوش شانسـی بـوده اسـت. برخـی دیگـر 
می گوینـد مـا نبایـد از دیـدن قوانین سـازگار 
بـا حیـات متعجـب شـویم. آن هـا مـا را تولید 
کردنـد پس انتظـار دیدن چه چیـز دیگری را 
داشـته باشـیم؟ با این حـال برخـی خداباوران 
اسـتدالل می کننـد کـه ایـن قوانیـِن سـازگار 
بـا حیـات گـواه بـر وجـود خدایـی اسـت کـه 
شـرایط مسـاعد را برای سـازگاری این قوانین 

با حیـات ایجـاد کرد.
اما خدا نمی تواند توضیح علمی معتبری باشد. 
معما را خدا نه بلکه تئوری چندگیتیگی حل 
جهان های  تئوری  این  طبق  زیرا  می کند، 
متفاوت  فیزیکی  قوانین  با  می توانند  مختلف 
تعجب  جای  بنابراین  باشند.  داشته  وجود 
نیست که ما حتما خود را در یکی از معدود 
را  حیات  می تواند  که  می بینیم  جهان هایی 
عقیده  این  نمی توانید  مسلما  کند.  پشتیبانی 
را که ممکن است خدایی چندگیتیگی را خلق 

اسـت. هرچـه زمـان می گـذرد، حجـم فضـا 
افزایـش می یابـد و نـور بـرای رسـیدن بـه مـا 

بایـد مـدت زمـان بیشـتری را خـرج کنـد.
عالـم هسـتی بسـیار بزرگ تـر و فراتـر از آنچه 
اسـت کـه مـا می توانیـم مشـاهده کنیـم؛ امـا 
دیده ایـم  تاکنـون  کـه  جسـمی  دورتریـن 
کهکشـانی موسـوم بـه GN-z11 اسـت کـه 
توسـط تلسـکوپ فضایـی »هابـل« مشـاهده 
شـده اسـت. این کهکشـان حدود 1.2*1023 
کیلومتـر یـا ۱3.۴ میلیـارد سـال نـوری از ما 
فاصلـه دارد و ایـن یعنـی ۱3.۴ میلیارد سـال 
نـوری طـول کشـیده تـا نـور از این کهکشـان 
بـه ما برسـد. امـا وقتی نـور »عازم« شـد، این 
کهکشـان تنهـا در حـدود سـه میلیـارد سـال 
نوری از کهکشـان راه شـیری ما فاصله داشـته 

ست. ا
زمان  از  که  را  کیهان  تمام  نمی توانیم  ما 
انفجار بزرگ درحال رشد است، مشاهد کنیم 
نور  رسیدن  برای  کافی  زمان  زیرا  ببینیم؛  یا 
اولین  در  ذرات جهان هستی  اولین  از  ما،  به 
ثانیه پس از انفجار بزرگ، سپری نشده است. 
نمی توانیم  ما  که  معتقدند  برخی  بنابراین 
مطمئن باشیم که آیا قوانین فیزیک در سایر 
مناطق کیهانی قابل نقض است یا خیر و این که 
شاید این قوانین فقط قوانین محلی و تصادفی 
به  به سمت چیزی  را  ما  استدالل  این  باشد. 
مراتب بزرگ تر از کائنات و جهان هستی پرت 

می کند.

فرضیه چندگیتیگی
کـه  معتقدنـد  کیهان شناسـان  از  بسـیاری 
جهـان هسـتی ما ممکن اسـت بخش کوچکی 
از یـک عالـم بزرگ تـر، یـک »مولتـی ورس« 
)چندگیتیگـی(، باشـد کـه در آن گیتی هـای 
مختلـف و بی شـمار در هم زیسـتی بـا یکدیگر 
قـرار دارنـد اما تعاملی بین شـان وجـود ندارد. 
ایـده چندگیتیگی بـا تئوری »تـورم کیهانی« 
پشـتیبانی می شـود؛ نظریـه ای کـه می گویـد 
بنـگ  بیـگ  از  ثانیـه پـس   ۱۰−۳۲ جهـان 
بـا سـرعتی بسـیار بیشـتر از سـرعت نـور در 
مقیـاس عظیمـی منبسـط شـد. نظریـه تورم 
کیهانـی نظریـه ای مهـم اسـت، زیـرا می تواند 
توضیـح دهـد کـه چـرا جهـان دارای شـکل و 
سـاختاری اسـت که امـروز ما در اطـراف خود 

می بینیـم.
اتفـاق  یک بـار  می توانـد  انبسـاط  اگـر  امـا 
بیفتـد، نمی توانـد چنـد بـار دیگـر نیـز اتفـاق 
دانشـمندان  آزمایش هـای  از  مـا  بیفتـد؟ 
کوانتومـی می توانـد  نوسـانات  می دانیـم کـه 
ایجـاد »جفـت ذره« هایـی شـود کـه  باعـث 
ناگهـان بـه »وجـود« می آیند و لحظـه ای بعد 
نوسـاناتی  چنیـن  اگـر  می شـوند.  »ناپدیـد« 
چـرا  شـود،  ذرات  تولیـد  باعـث  می توانـد 
نمی کنـد؟  تولیـد  را  یـا جهان هـا  اتم هـا  کل 
گفتـه شـده اسـت کـه در دوره تـورم آشـفته 
همـه چیـز بـا عیـن سـرعت اتفـاق نیفتـاد، 
انبسـاط می توانسـت  نوسـانات کوانتومـی در 
حباب هایـی تولیـد کنـد کـه منفجـر شـوند و 

بـه خـودی خـود بـه جهـان تبدیـل شـوند.
تئوری  در  می تواند  چگونه  خدا  وجود  اما 
چندگیتیگی جور بیاید؟ یکی از »دردسر«های 
به نظر  که  است  واقعیت  این  کیهان شناسان 

»اگر خدایی وجود داشته باشد که خالق کون 
و مکان و قوانین فیزیک حاکم در آن، باشد، 
آیا این خدا از قوانین خودش پیروی می کند 
قوانین خودش  این خدا می تواند  آیا  یا خیر؟ 
کند  نور سفر  از  مثال سریع تر  دهد؟  تغییر  را 
دو  در  زمان  عین  در  بتواند  ترتیب  این  به  و 
مکان مختلف حضور داشته باشد؟« این سوال 
و  شد  مطرح  اینشتین  آلبرت  توسط  اولین بار 
من آن را در سیمیناری در دانشگاه وقتی هنوز 
)اکنون یک خداناباورم( شنیدم  بودم  خداباور 
و مبهوت ظرافت و عمق آن شدم. آیا پاسخ به 
این پرسش می تواند به ما کمک کند وجود یا 
این  یا  یا خیر،  ثابت کنیم  را  عدم وجود خدا 
تجربه گرایی  که  است  نقطه ای  همان  پرسش 
علمی و ایمان دینی در آن بدون این که پاسخ 

درستی به دست آید تالقی می کنند؟«
ساکن  ساله   67 فروست  دیوید  از  سخن  این 

لس آنجلس است.
ایـن  کـه  می بـردم  به سـر  قرنطینـه  در  مـن 
سـوال را دریافـت کـردم و بالفاصله مجذوبش 
نداشـت؛ حـوادث  تعجـب  کـه جـای  شـدم، 
غم انگیـز ماننـد شـیوع یـک همه گیـری اغلب 
باعـث می شـود آدمـی بـه وجـود خـدا شـک 
کنـد. حتمـا بسـیاری از مـا طـی یـک سـالی 
اگـر  کـه  پرسـیده ایم  خـود  از  گذشـت  کـه 
چـرا  پـس  دارد  وجـود  »مهربـان«  خـدای 
گرفتـار بالیـی مثل کرونا می شـویم؟ پرسـش 
فـوق و ایـن ایـده کـه ممکـن خـدا »مقیـد« 
بـه قوانیـن فیزیک باشـد )قوانینی که شـیمی 
و  می کنـد  کنتـرل  نیـز  را  زیست شناسـی  و 
بـه ایـن ترتیـب علـم پزشـکی را نیـز متأثـر 
می کنـد( بـرای مرور موضـوع جالبـی به نظرم 

. مد آ
پس  باشد،  فیزیک  قوانین  به  مقید  خدا  اگر 
مسلما به اندازه ای که آدم از یک وجود متعالی 
و برتر انتظار دارد، قادر و توانا نیست. اما اگر 
می تواند قوانین فیزیک را دور بزند، پس چرا 
قوانین  نقض  بر  مبنی  مدرکی  هیچ  تاکنون 

فیزیک از جانب خدا در کیهان ندیده ایم؟
کنیم.  بازتر  آن را  باید  سوال  این  حل  برای 
سفر  نور  از  سریع تر  می تواند  خدا  آیا  اول، 
کند؟ بیایید به این سوال فقط از جنبه ارزش 
تقریبی  سرعت  با  نور  بپردازیم.  آن  ظاهری 
299.500 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. ما 
در مکتب آموخته ایم که هیچ چیزی نمی تواند 

سریع تر از نور حرکت کند.
پیش  سال  چند  دارد؟  حقیقت  این  آیا  اما 
گروهی از فیزیک دانان اظهار داشتند که ذرات 
فضا-زمان  ورای  در  »تاکیون«  به نام  فرضی 
وجود دارد که سریع تر از نور حرکت می کند. 
خوش بختانه وجود آن ها به  عنوان ذرات واقعی 
هم  وجود  اگر  و  می شود  دانسته  بعید  بسیار 
داشت  خواهد  خیالی  جرمی  باشد،  داشته 
)زیرا  زد  به هم خواهد  را  زمان  و  فضا  بافت  و 
سرعت باالتر از نور می تواند به معنای ارسال 
به  این  و  مترجم(  باشد.  گذشته  به  اطالعات 
نوبه ی خود منجر به نقض اصل علّیت فیزیک 
خواهد  خدا(  برای  جدی  دردسر  احتماال  )و 

شد.
جسمی  هیچ  تاکنون  که  می رسد  به نظر 
نور  از  بتواند سریع تر  مشاهده نشده است که 
چیزی  خود  خودی  به  امر  این  کند.  حرکت 
راجع به خدا بیان نمی کند. فقط این دانش را 
سریع  بسیار  به راستی  نور  که  می کند  تقویت 

حرکت می کند.
نظر  در  که  می شود  جالب تر  وقتی  مسأله 
کرده  سفر  چقدر  تاکنون  ابتدا  از  نور  بگیریم 
بنگ«  »بیگ  انفجار  درنظرگرفتن  با  است. 
درنظرگرفتن  و  سنتی  کیهان شناسی  طبق 
یک  در  نور  کیلومتری  هزار   300 سرعت 
طی  در  نور  که  کرد  محاسبه  می توان  ثانیه، 
از به وجودآمدن  این ۱3.۸ میلیارد سالی که 
جهان هستی، یا بهتر بگوییم، وجود عالِم قابل 
مشاهده می گذرد، تقریبا 1.3*1023 کیلومتر 

فاصله/مسافت را طی کرده است.
کیهـان بـا سـرعت تقریبـی 70 کیلومتـر در 
مگاپارسـک   ۱( مگاپارسـک  هـر  در  ثانیـه 
مسـاوی اسـت به تقریبـا 30 میلیـارد میلیارد 
کیلومتـر( درحـال گسـترش اسـت، بنابرایـن 
برآوردهـای فعلـی نشـان می دهـد کـه فاصله 
تـا لبـه ی کائنـات ۴6 میلیـارد سـال نـوری 

کرده باشد، غلط ثابت کنید.
از  یکی  و  است  فرضی  کامال  این ها  همه 
بزرگ ترین انتقادات از تئوری های چندگیتیگی 
این است که چون ظاهرا هیچ فعل و انفعالی 
بین جهان ما و سایر کائنات وجود ندارد، پس 
مستقیما  نمی توان  را  چندگیتیگی  مفهوم 

آزمایش کرد.

غرابت کوانتومی
حال بیایید بررسی کنیم که آیا خدا می تواند 
بیشتر  باشد؟  مکان  یک  از  بیش  در  همزمان 
فضایی  علوم  در  ما  که  فناوری ای  و  دانش 
استفاده می کنیم مبتنی بر نظریه ضدشهودی 
که  است  ذرات  و  اتم ها  از  کوچکی  جهان 

به  عنوان مکانیک کوانتوم شناخته می شود.
ایـن تئـوری پدیـده ای به نـام »درهم تنیدگـی 
کوانتومـی« را امکان پذیـر می کنـد: ذراتی که 
به طـرز عجیـب و غریـب بـه هـم پیوسـته اند. 
هنـگام  باشـند،  تنیـده  هـم  در  ذره  دو  اگـر 
طـور  بـه  شـما  آن هـا،  از  یکـی  دسـت کاری 
خـودکار شـریکش را نیـز حتـا اگـر خیلـی از 
هـم فاصلـه داشـته باشـند و در تعامـل هـم 
توصیفـات  می کنیـد.  دسـت کاری  نباشـند، 
درهم تنیدگـی بهتـر از آنچـه مـن در اینجـا 
توصیـف  ایـن  امـا  دارد،  کـردم وجـود  ارائـه 
بـه انـدازه کافی سـاده اسـت کـه بتوانـم آن را 

دنبـال کنـم.
ذره ای را تصور کنید که به دور ریز-ذره الف 
و ب تجزیه می شود. خصوصیات ذرات فرعی 
حتما به خصوصیات ذره اصلی اضافه می شود؛ 
این همان »اصل پایستگی« است. برای مثال، 
به نام  کوانتومی  دارای خصوصیات  تمام ذرات 
مانند سوزن های  تقریبا  و  »چرخش« هستند 
ذره  اگر  می کنند.  حرکت  قطب نما  کوچک 
دو  از  یکی  باشد،  صفر  چرخش اش  اصلی 
باشد  داشته  مثبت  چرخش  باید  فرعی  ذره 
که  یعنی  این  منفی؛  چرخش  دیگری  و 
شانس  درصد   50 ب  و  الف  ذرات  از  هریک 

آیا قوانین فیزیک وجود خدا را نیف یم کند؟
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از دید بسیاری از آگاهان و نویسندگان، بزرگ  ترین اشتباه او در نظم نوین، 
موقف و رأی نادرست او در قبال انتخاب نوعیت نظام سیاسی در ساختار 
قانون اساسی برای دولت افغانستان بود که در جریان تدوین و تصویب 
قانون اساسی سال 2004 از جانب وی منحیث داعیه  ی نخست »جبهه  ی متحد 
برای نجات افغانستان« و جانشین احمدشاه مسعود )قهرمان ملی کشور(، 
اتخاذ گردید.
رأی او در این زمینه با توصیه  ی آقای حامد کرزی، رییس جمهور وقت، موافق با 
نظام ریاستی بود.

ملت  از  بتواند  و  باشد  ملی  خود  کلیت  در 
افغانستان در سطح بین  الملل نمایند  گی کند. 
به  نسبت  وسیعی  دیدگاه  فهیم  مارشال 
یک  تا  داریم  نیاز  »ما  داشت:  افغانستان 
زند  گی  آخر  و  اول  که  باشیم  داشته  نظامی 
را  نظام  این  بکند،  تضمین  را  ما  همه  ی 
آورده  به  وجود  همدیگر  پذیری  و  تحمل  با 
می  توانیم«. او خودش را یک شخصیت ملی 
و فراگیر می  دانست و به احزاب و جریان  های 
سیاسی تمایلی نشان نمی  داد، برای همین او 

مارشال افغانستان بود. 
مارشـال فهیـم تا زمـان حضـورش به منظور 
حفـظ تعـادل قـدرت سیاسـی میـان تمـام 
قومیت  ها در افغانسـتان، همـواره از انتخابات 
شـفاف و عـاری از تقلـب حمایـت می  کرد و 
تـا حـد ممکـن نمی گذاشـت خللـی در روند 
بـرای  بدیلـی  هیـچ  او  بیایـد.  به  وجـود  آن 
برداشـت  نـوع  »هـر  نمی  دیـد:  انتخابـات 

توانسته   بود  نابه هنگامش  ارتحال  زمان  تا  او 
تا حد زیادی  وحدت سیاسی و اجتماعی را 
تأمین و انحصار قدرت سیاسی را ملی بسازد.

می  کرد  عمل  طوری  همواره  او  همین  برای 
که در مدت بیش تر از یک دهه  ی حضورش 
قدرت  در  را  تعادلی  نقطه  ی  نوین،  نظم  در 
سیاسی   افغانستان ایجاد کند و این تعادل را 
با مالحظه  ی منافع همه  ی قومیت  ها معتدل 
عامل  مرگش  زمان  تا  همواره  و  دارد  نگه 
و  انحصارطلبی  مقابل  در  قایمی  بازدارنده  ی 
تا  شد  سبب  خود  این  بگیرد.  قرار  تک  روی 
خود  بتوانند  نیز  دیگر  محروم  قومیت  های 
را هرچه بیش تر مطرح کنند و در صحنه  ی 
و  نقش  خودشان  برای  افغانستان،  سیاسی 

جایگاهی داشته باشند.
از یـک نـگاه می  تـوان این   تعـادل کوتاه  مدت 
قـدرت را در آن  زمان، کمکی برای پیشـرفت 
نیـز  افغانسـتان  در  نوپـا  دموکراسـی  رونـد 
دانسـت؛ زیـرا حضور مارشـال فهیـم و دیگر 
بـرای  بـود  سـدی  خـود  قومـی،  رهبـران 
این  کـه قـدرت دوبـاره بـه نفـع یـک گـروه 
تعادلـی  همـواره  و  نشـود  انحصـار  خـاص 
وجـود داشـته باشـد کـه بتوانـد ارزش  هـای 
دموکراسـی را نیـز تـا حـدی حفـظ کنـد؛ 
افغانسـتان  شـهروندان  تمـام  طوری  کـه 
شـهروندی  حقـوق  از  قومیت  هـا،  تمـام  از 
یکسـان برخـوردار باشـند و بتواننـد در امـر 
سیاسـی سـهمی   برابر داشـته باشـند و نظام 
همه  شـمولی را در کنارهـم به  وجـود بیاورند. 
مارشال فهیم در قسمت احیا و باز  سازی ارتش 
ملی نیز تالش  های فراوانی کرد. او معتقد بود 
که داشتن ارتش قوی، منظم، همه  شمول و 
ملی که مظهر عالی تمامی ملیت  های موجود 
در افغانستان باشد، می  تواند هویت و حیثیت 
افغانستان را حفظ کند و حاکمیت ملی این 

کشور را تقویت بخشد.
افغانستان  در  را  جنگ  فهیم  مارشال 
مرتبط  موارد  در  و  می  دانست  تحمیل  شده 
همواره این را مطرح می  کرد که مجاهدین در 
هر دو دوره  ی جهاد و مقاومت، کنش  گر جنگ 
نبودند بلکه در برابر یک وضعیت به  میان  آمده 
و تحمیل  شده، واکنش نظامی نشان دادند. او 
نقش کشورهای منطقه به  ویژه کشور ایران را 
در امر بازسازی و برقراری ثبات سیاسی در 

)نظم  طالبان  رژیم  فروپاشی  از  پس 
نوین(

کارنامه  ی  بستر  در  افغانستان  فقید  مارشال 
زیادی  فرودهای  و  فراز  نظامی-سیاسی  اش 
رهبر  هر  مثل  و همین-طور  کرده  تجربه  را 
تصامیم  اتخاذ  از  ناشی  هم  اشتباهاتی  دیگر 
جهاد  دوره  ی  در  چه  است؛  داشته  عجوالنه 
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  تجاوز  علیه 
گروه  برابر  در  مقاومت  دوره  ی  در  چه  و 
با  تبانی  و  پاکستان  کمک  به  که  طالبان 
سرانجام  و  بود  کرده  علم  قد  القاعده  شبکه 
از شهادت  نقش محوری مارشال فهیم پس 
افغانستان«  ملی  »قهرمان  مسعود  احمدشاه 

در نظم نوین پس از سال 200۱.
ترور  از  پس  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
قهرمان ملی کشور، احمدشاه مسعود در ۱۸ 
جبهه  توافق  به  ه.ش،  سال ۱3۸0  سنبله  ی 
افغانستان، فرماندهی کل  متحد برای نجات 
نیروهای دولتی و مقاومت را به دوش گرفت 
و به  تاریخ 22 عقرب همین سال، به همکاری 
شد  کابل  وارد  بین  المللی،  ائتالف  نیروهای 
با  طالبان  رژیم  فروپاشی  در  مهمی  نقش  و 
بازی  امریکایی  جنگنده های  هوایی  حمایت 

کرد.
مارشال افغانستان پس از شکست طالبان و 
روی  کارآمدن رژیم نوین همواره در صحنه  ی 
او  داشت.  فعال  حضور  افغانستان  سیاسی 
نخست در سال ۱3۸۱ه.ش در دولت انتقالی 
رییس  جمهور  معاون  و  دفاع  وزیر  به حیث 
انتخاب شد و به   تاریخ ۱5 ثور همین سال، 
به پاس خدمات ارزنده و نقش همه  جانبه  اش 
علیه  مقاومت  و  کشور  آزادی  استرداد  در 
کشور،  نظامی  رتبه  ی  رفیع  ترین  طالبان، 
یعنی مارشالی را دریافت کرد. او در دور اول 
انتخابات ریاست جمهوری، از مقام خود کنار 
رفت؛ اما در دور دوم، حامد کرزی بار دیگر 
به سراغ مارشال فهیم رفت و او را به  عنوان 
از ماه عقرب  معاون اول خود معرفی کرد و 
سال ۱3۸۸ه.ش تا زمان مرگش، معاون اول 

ریاست  جمهوری افغانستان بود.
رهبران  که  میزان  همان  به  فقید  مارشال 
دیگر به خود و قومیت خود اندیشیدند، او به 
کلیت افغانستان اندیشید و هیچ  گاهی مسایل 
سمتی، حزبی، قومی و زبانی را مطرح نکرد. 

سروش تاج

»مهار و تحدید قدرت توسط قدرت«
مونتسـکیو نظریه  پـرداز شـهیر فرانسـوی که 
در قـرن هفدهـم نظریـه  ی »تفکیـک قـوا« 
و حکومـت مبتنـی بـر قانـون و آزادی  هـای 
قانونـی را در اثـر معروفـش »روح  القوانیـن« 
تیوریزه کرد، در قسـمتی از نظریه  اش شـرح 
می  دهـد کـه در طـول تاریـخ ایـن قاعـده  ی 
سـنتی، مفیـد و مؤثـر واقـع شـده اسـت که 
قـدرت را بـا قـدرت و ثروت را توسـط ثروت 
می  تـوان کنتـرل و مهـار کـرد، کـه بعدها از 
مضامیـن نظریـه  ی وی در اداره  ی دولت  هـا 
و تدویـن قوانیـن اسـاس کشـورها بهـره  ی 

بسـیاری گرفته شـد.
ذکر  فوق  در  که  او  نظریه  ی  از  قسمت  این 
و  افغانستان  مانند  کشورهای  برای  رفت، 
خوبی  مصداق  این  جا  سیاسی  مناسبات 
مقتدر،  نهادهای  که  نسبت  این  به  دارد. 
قانون    تطبیق  کننده    ی  و  کنترل  کننده 
اساسی، یا در حال نضج  گیری اند و یا هم اگر 
قانون و  به  به دالیل عدم  التزام  وجود دارند، 
فرهنگ قانون  گرایی، از کارایی الزم و مطلوب 
به گونه  ای تحت  تأثیر  یا  و  نیستند  برخوردار 

افراد خاصی عمل می  کنند.
در کشـورهای مانند افغانسـتان که نهادهای 
قانونـی از اقتـدار الزم بـرای کاربـرد و اعمال 
رهبـران  نیسـتند، وجـود  برخـوردار  قانـون 
کاریزمـا و مقتـدر و باورمنـد بـه ارزش  هـای 
نسـبی  به  طـور  می  توانـد  مردم  سـاالری 
ایجـاد مشـروعیت نظـام دموکراتیـک و  در 
واقـع  مؤثـر  آن  نهادهـای  بـه  قوام  بخشـی 

. د شو
توانایی  هم  افراد  و  رهبران  طیف  این  چون 
خودکامه،  افراد  ترفندهای  به  چالش  کشیدن 
زورگو و ضدارزش  های دموکراتیک را دارند، 
هم قدرت بسیج  کردن مردم و هم صیانت از 
قانون   را. از این رو می  توان گفت که فرضیه  ی 
قدرت  تحدید  و  »مهار  بر  مبتنی    مونتسکیو 
همین  در حضور  تا حدودی  قدرت«  توسط 

چهره  ها بازتاب پیدا می  کند.
از  بعضـی    حضـور  نیـز  افغانسـتان  در 
در  هـم  کـه  مؤثـر  و  مقتـدر  چهره  هـای 
ارزش  هـای  ارضـی،  تمامیـت  از  دفـاع 
دینـی و میهنـی و هـم در خصـوص گـذار 
نقـش  مـدرن  دموکراتیـک  نظـام  یـک  بـه 
یکـی  اسـت.  داشـته  اند، محسـوس  حیاتـی 
از آن  هـا بـدون   شـک مارشـال محمدقسـیم 
فهیـم فقیـد بـود کـه بعـد از سـقوط نظـام 
طالبانـی و روی  کارآمـدن مرحلـه  ی جدیدی 
از دولـت  داری و نظـام سیاسـی در کشـور در 
ایجـاد ارتـش ملـی نویـن، وحدت سیاسـی-

و  شـهروندان  و  رهبـران  میـان  اجتماعـی 
صیانـت از قانون  اساسـی، نقـش بـارزی ایفـا 

کـرد.

ایران  و  مهم می  دانست  و  ارزنده  افغانستان، 
را کشور دوست و برادر افغانستان می  خواند. 
در آن روزگار مارشال فهیم و دیگر رهبران 
خسته  ازجنگ، تمام تالش  شان به  وجود  آوردن 
نظام  یک  بود  معتقد  او  بود.  نظام  یک 
قابل  قبول زمانی در افغانستان شکل می  گیرد 
که شهروندان افغانستان زند  گی باهمی را یاد 
بگیرند و هم دیگر را بپذیرند. به  قول خودش: 
به  بگذریم،  باید  همدیگر  گناه  های  »از 
همدیگر به چشم محبت ببینیم. دید محبت 

دید دیگر است، قهر و کینه دید دیگر.«
اغماض  با  را  گذشته  اتفاقات  تمامی  او 
افغانستان  والیات  به  بود،  نموده  فراموش 
به  را  همه  سخنرانی  هایش  در  و  کرده  سفر 
اتفاقات گذشته فرا   می  خواند.  فراموش  کردن 
را  زبانی  و  قومی  اختالفات  به  دامن  زدن  او 
نکوهش می  کرد و تالش زیادی به   خرج داد 
تا با همدیگر  پذیری، نظامی به  وجود بیاید که 

مارشال فقید؛ 
خدمات و خطاها

غین؛ 
لویااتن دوچهره

مفهوم  از  دموکراسی،  پایان  کتاب  نویسنده 
فربه سازی حکومت یاد می کند. به باور آقای 
به دست  را  قدرت  که  حاکمانی  رانسیمن، 
آورده اند، تالش می کنند با استفاده از ادبیات 
و  بحران  یک  برابر  در  را  کشور  عوام پسند، 
دیگر  از سوی طرف های  ساخته شده  توطئه 
توجیه که مصلحت  این  با  و  بدانند  سیاسی 
از دیگران می دانند و در تالش  را بیش  کار 
نجات مردم راستین از بحران هستند، تمامی 
امور و تصمیم های مهم کشوری را به دست 
دموکراتیک  نهادهای  به  تدریج  به  و  گرفته 
نهادهای  اپوزیسیون،  بر  می زنند؛  ضربه 
اعتراضی  جنبش های  و  معترض  مدنی 
می تازند و آن ها را بخشی از بحران و توطئه 
و  ساخته  را  مدنی  مظاهره های  می دانند. 
و  می دانند  سیاسی  دشمنان  پرداخته ی 
به طور تبعیض آمیز از پاسخ گویی به خواست 
مدنی  اعتراض های  و  اعتراضی  جنبش های 
سر باز می زنند و در دل یک دموکراسی، به 
عوام پسند  ادبیاتی  با  خاموش  استبداد  مرور 
سپر  را  جمهوریت  غنی  آقای  می کنند.  برپا 
قرار  کشور  در  حکومت  و  سیاست  در  خود 
داده و با شعار پاسداری از جمهوریت، در پی 
و  وی  منافع  که  است  سیاستی  پیاده سازی 

اقلیت نزدیک به وی را حفظ می کند. 
زیبـالت  دانیـل  و  لویتسـکی  اسـتیون 
چگونـه  »دموکراسـی ها  کتاب شـان  در 
یـک  سـرنگونی  می گوینـد  می میرنـد« 
در  کـه  را  چیـزی  نخسـتین  دموکراسـی 

می دزدد یا در چنین کاری به یاری دیگران 
می آید.« نگارنده می خواهد بگوید که چهره 
دوم لویاتان که مد نظر دو نویسنده یادشده 
است، شبیه لویاتان غنی است. تمامی شواهد 
جنگ،  مهار  عدم  فعلی  وضع  از  اسناد  و 
گسترش  شهروندان،  کشته شدن  افزایش 
به  حکومت  بی اعتنایی  اداری،  و  مالی  فساد 
و  استبداد  مهم تر  همه  از  و  مردم  خواست 
و  حکومت  تصمیم گیری  حلقه  کوچک بودن 
دخیل نبودن مردم و نداشتن ابزار برای ایفای 
ظرفیت  و  قدرت  از  استفاده  نحوه  در  نقش 
لویاتان  که  می دهند  نشان  غنی،  لویاتان 
غنی، نه تنها در به سامان رساندن وضع فعلی 
قدرت،  بر  او  دوام  بل  بود  نخواهد  کامیاب 

وضع را آشفته تر می سازد. 
دیگر  چهره  که  است  باور  این  به  نگارنده 
از  هابز  نظر  مورد  آنچه  با  نیز  غنی  لویاتان 
لویاتان است نیز همخوانی ندارد، بلکه فقط 
نمایشی است که هیچ نوع ریشه مستحکمی 
کوچکی  خیمه   چتر  زیر  نمایش  این  ندارد. 
که  است  اجرا  حال  در  جمهوریت  به نام 
سایه اش فقط بر سر یک حلقه محدود است 
جبین  عرق  سوزان،  آفتاب  در  دیگران  و 
می ریزند و خون دل می خورند، لویاتان غنی 
می خواهد  توطئه  ضد  ادبیات  از  استفاده  با 
میخ های خیمه ی جمهوریت چند نفره اش را 

مستحکم کند.  
جمهوریتی که آقای غنی خود را پاسدار آن 
می داند شکست خورده است. دیوید رانسیمن 

عزیز نیکیار 

تئوری پرداز   )۱679-۱5۸۸( هابز  توماس 
مهم  کتاب  نویسنده  و  انگلیسی  رئالیست 
از  جلوگیری  برای  می گوید   »لویاتان« 
دولت  یک  تشکیل  به سوی  باید  هرج ومرج، 
اجتماعی  قرارداد  طریق  از  که  رفت  مقتدر 
سامان  را  آشفته  وضع  و  رسیده  ظهور  به 
عرصه  و  گرفته  را  زورمندان  جلوی  بدهد، 
مهیا  دریده شدن  از  به دور  زندگی  برای  را 
مقتدری  دولت  این که چنین  احتمال  سازد. 
ولی  است  زیاد  برود  خودکامگی  به سوی 
هرج ومرج  از  بهتر  خودکامگی  هابز  باور  به 
اوغلو  عجم  دارون  است.  جنگل  قانون  و  
کتاب  نویسندگان  رابینسون  ای  جیمز  و 
می خورند؟«  شکست  ملت ها  »چرا  مشهور 
تز  بر  نقدی  آزادی«  باریک  »راه  کتاب  در 
که  می نویسند  دو  آن  می کنند.  وارد  هابز 
است  اندیشه  این  هابز  تز  مشکل  نخستین 
که: »لویاتان چهره ای واحد دارد، حال آن که 
در واقعیت، حکومت دو چهره دارد. چهره ای 
اتباع و  از  لویاتان  که هابز تصور می کرد که 
فرودستانش حمایت می کند، به حل و فصل 
را  جنگ  جلوی  می پردازد،  مرافعات  عادالنه 
می گیرد و برای شکوفایی اقتصاد کار می کند 
و چهره دیگر لویاتان اما مستبد و هراس انگیز 
به  را  شهروندانش  که  است  حکومتی  است. 
سکوت وامی دارد، نسبت به خواسته های آنان 
آن ها  بر  می ورزد،  مقاومت  و  است  بی اعتنا 
سیطره می یابد و ... حاصل دست رنج شان را 
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که برای لذت بردن مناسب است. 
ظاهرگرایی و محدودشدن زن به تنش، مانع جدی برای پیشرفت 
نهایی  هدف  نمی رساند.  یاری  او  تکامل  و  تعالی  به  و  است  زن 
آرایش و ُمد را دوبووار چنین توضیح می دهد: »هدف ُمدهای که 
زن به خدمت او درآمده این نیست که او را چون فرد خودمختار 
آشکار کنند، بلکه به عکس هدف شان این است که زن را تعالی 
خود جدا کنند تا به مثابه ای طعمه ای به مردان عرضه دارند؛ کسی 
بلکه می خواهد مانعی  در صدد خدمت به طرح های زنان نیست؛ 
بر سر راه آن ها بتراشند. راحتی دامن کمتر از شلوار است؛ کفش 
پاشنه بلند، مزاحم راه رفتن می شود؛ پیراهن های بلند و کفش های 
روباز، کم ترین راحتی ها را دارند، بی مقاومت ترین کاله و جوراب ها، 
ظریف ترین آن ها هستند؛ لباس ها اعم از این که پیکر را تغییر دهد، 
یا آن را بدشکل کند، یا قالب تن باشد، در تمام موارد پیکر را تسلیم 

نگاه می کند.« )جنس دوم، جلد دوم: ص ۴۱0 (
وقتی که ظاهرگرایی و تنانه نگری، پیامدش جلوگیری از تعالی و 
تکامل زن باشد، چرا باید این همه مورد توجه و تمرکز زنان قرار 
بگیرد؟ چرا ذهن و روان زن اسیر تن و اندامش باشد؟ روی سخنم 
در این متن بیشتر به زنان فمینیست  و زنانی تحصیل کرده اند که 
از طرف  اما  برابری می خوانند؛  و سنگرداران  مبارزان  را  خودشان 
و  »ظاهرآرایی«  فیشن«،  و  »ُمد  »شی وارگی«،  در  غرق  دیگر 
»ظاهرگرایی«اند. اینان بلندگوهای بازار تبلیغاِت »ُمد و فیشن« و 
»تنانگی« هستند و در این راه برای صدها زن و دختر دیگر الگو 
قرار می گیرند. جالب تر این که شماری از این بزرگواران هزار دلیل و 
توجیه برای این گرایش »شی وارگی« ارائه می کنند. آیا می شود هم 
از پیشگامان فروکاستن جایگاه زن در حد »بدن« یا »تن« بود و هم 

از مبارزان برابری و آزادی زنان؟
اعتراض این نیست که زنان به ظاهرشان نپردازند، مسأله مهم تر 
این است که اولویت زن، ذهن و فکرش قرار بگیرد تا این که به سوی 

تعالی و تکاملش پیش برود؛ بنابراین چقدر خوب خواهد بود اگر 
زنان صرف ظاهرشان می کنند، صرف  که  انرژی  و  وقت  از  نیمی 
موقعیت  شناخت  آگاهی،  بلندبردن  می شد.  اندیشه شان  و  ذهن 
راهکار  پیداکردن  زن ستیزی،  ریشه های  تشخیص  زن،  و وضعیت 
برای بیرون رفت زن از بن بست موجود، داشتن بینش و چشم انداز 
نه  است،  زنان  اساسی تر  و  جدی تر  نیازهای  روشن،  و  مشخص 
زنجیرهایی که تحت عنوان »ُمد و فیشن« و »ظاهرآرایی« برجسته 
شده اند. اگر قرار باشد که تغییر بنیادی در سرنوشت و زندگی زن 
ایجاد شود، در گام اول باید روی اندیشه و ذهن کار شود، نه این که 
و  واکنش ها  یا  باشد  تمرکز در مورد تن و ظاهر زن  و  توجه  ُکل 
حرکت های سطحی، سرسری و بدون بینش پیش گرفته شود. زنان 
فمینیست و مبارزان برابری خواه، بهتر است که در بخش آگاهی و 
بیداری پیشرو و الگو باشند. بیداری که منجر به ایجاد بینش، فهم 
و شناخت زن از خودش و وضعیتش شود. این کار باعث رشد و 
تعالی ذهن و اندیشه ی زنان می شود. در نهایت ذهن زن از تنش رها 

می گردد و به سوی رهایی و پیروزی پیش می رود.
خیلی دوست دارم که این یادداشت را با سخنان دو زن اندیشمند که 
از جمله ی رهبران و پیشتازان جنبش فمینیستی به شمار می رود، به 
پایان ببرم. سیموون دوبووار در کتاب جنس دوم می گوید: »دختر، 
اگر غرق در مطالعه، ورزش، کارآموزی حرفه ای یا فعالیت اجتماعی 
و سیاسی باشد، خود را از اندیشه ی ثابت و پایدار به مرد می رهاند.« 
وولف در کتاب »اتاقی از آن خود« به زنان توصیه می کند: »از شما 
می خواهم همه جور کتابی بنویسید، و درباره هیچ موضوعی، هر 
قدر بی اهمیت و پیش  پاافتاده یا مهم، تردید نکنید. امیدوارم، هر 
طور شده آن قدر پول به دست بیاورید که بتوانید سفر کنید و دنیا را 
ببینید، درباره آینده یا گذشته ی جهان تأمل کنید، درباره کتاب ها 
خیال پردازی کنید و در گوشه و کنار خیابان پرسه بزنید و بگذارید 
نخ ماهی گیری فکرتان به اعماق رودخانه برود ... اگر می خواهید مرا 
و هزاران نفر مثل مرا سرگرم کنید، سفرنامه و کتاب های پُرماجرا 
بنویسید، و تحقیق و پژوهش، و تاریخ و زندگی نامه، و نقد و فلسفه 
در  زنان  موجود  وضعیت  به  باتوجه  این که  کالم  علم.« خالصه  و 
جامعه ی ما، اولویت زنان، رفتن به کتابخانه است نه به بازار و خرید.

محمد باقریان

زن ستیزی در فرهنگ، زبان، باور، تاریخ، جامعه، رفتار و کردار ما 
چنان برجسته، ریشه دار و گسترده است که همه با آن آشناییم. 
و  آزاداندیشان  عدالت خواهان،  مبارزان،  روشنگران،  فمینیست ها، 
افراد دیگر، این حوزه ها را مورد توجه و تمرکز قرار داده و در قالب 
متن، مقاله، کتاب، رساله، سخنرانی، سمینار و نشریه مفصل بررسی 
و تحلیل کرده اند. همچنان نشان داده اند که چگونه زن ستیزی و 
تبعیض جنسیتی در این بخش ها پررنگ و عمیق است. کل توجه 
کشیده  چالش   به  زمینه ها  این  روز  هر  و  شده  حوزه ها  این  روی 
می شود و مورد چون و چرا قرار می گیرد. البته این فعالیت ها، نیکو 

و ارزشمند است.
در افغانستان، فمینیست ها نیز روی این محورها توجه کرده اند و با 
آن مبارزه می کنند؛ اما در کنار این مسائل، گرایش، پندار و رفتار 
و  گرایش  هم  آن  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  زنان  خود 
رفتاری که ریشه اش به مردساالری می رسد و بدون تردید به زن 
و جایگاهش آسیب می زند. این رفتارها و پندارهای به ظاهر زنانه، 
به صورت پنهان و عمیق زنان را در چاه نظام مردساالری انداخته و 
قربانی کرده است. بدتر اینکه قربانیان )زنان(، خودشان تقویت کننده 
گرایش ها،  این  مجموعه ی  من  کردارند.  و  رفتار  گرایش ،  نوع  این 
باورها و رفتارهای زنان را تحت عنوان »زن و ذهِن زندانی در تن« 

مورد طرح و بسط قرار می دهم. 
چشمان تان را ببندید و برای لحظه ای درباره دغدغه ، گرایش ، پندار، 
فعالیت  و رفتار زنان بیندیشید. بیشترین درگیری و مواجهه ی زنان 
در مورد خودشان مربوط به کدام ساحت )تن یا ذهن( است؟ آیا 
توجه زنان روی بدن و ظاهرشان بیشترند یا روی فکر، باور، آگاهی، 
آزادی و رهایی شان؟ کدام یک از این دو ساحت می تواند برای زنان 
مفید و رهایی بخش باشد؟ یک ظاهر آراسته و رنگ و روغن کرده زن 

را یاری می رساند و نجات می دهد یا یک ذهن آگاه و بیدار؟ 

زنان در  نیاز، ذهن و روان   از دید من، در جامعه ی ما بیش ازحِد 
گرو تن و ظاهرشان قرار گرفته است. از رویاپردازی  زنان گرفته تا 
گرایش، دغدغه ها، باورها و فعالیت های شان تقریبا زیادتر در محور 
بدن و اندام شان می چرخد. بازار، خرید، ُمد و فیشن، پوشش، نمایش 
به نظر  است.  زنان  بین  در  موجود  گرایش های  برجسته ترین  و... 
می رسد این نوع نگاه زنان به زندگی و خودشان، محدودکننده و 
زیان بار است. وقتی تمرکز زن بیشتر روی این حوزه های ظاهری 
به  می شود  محدود  همین گونه  هم  روان شان  و  ذهن  می شود، 
و  می شود  دور  فکری  حوزه های  از  نتیجه  در  تنانه؛  درگیری های 
اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  از حوزه  می ماند. همچنان  محروم 
به حاشیه می رود. افراط در ظاهرگرایی و گیرماندن در ساحت تن، 
نهایتش به »شی وارگی« می انجامد و مانع تعالی، تکامل و پیشرفت 
ذهنی زن می گردد. شماری از فمینیست های نخبه و نظریه پرداز نیز 
ظاهرگرایی و شی وارگیشدن زنان را نکوهش کرده است؛ چنانچه 
سیموون دوبووار در کتاب جنس دوم آورده است که: »عادت ها و 
ُمدها بیشتر به این کار آمده اند که مانع تعالی زن شوند: زن چینی 
که پاهایش باند پیچی شده، به زحمت می تواند راه برود، ناخن های 
الک خورده ستاره هالیوودی، او را از دست هایش محروم می کند. 
بلند، کرست ها، زیردامنی ها، فنرهای زیردامن، ژوپون،  پاشنه های 
بیشتر به افزایش ناتوانی زِن سنگین شده از چربی یا برعکس، چنان 
اثر لباس های  بر  او ممنوع شده، فلج  شفاف که هرکوششی برای 
او جلوه  مرد چون شی  نظر  در  برازندگی،  آداب  اثر  بر  و  ناراحت 
می کند، آرایش و جواهرها نیز به کار سنگین کردن جسم و چهره 

می آید«.)جنس دوم، جلد اول: ص 25۸(
دوبووار در ادامه می نویسند که این آرایش و پیرایش ها »معمولی ترین 
کارش این است که استحاله زن را تکمیل کند«. البته یادآور شوم 
که دوبووار این »شی وارگی« را برآیند جامعه ی مردساالر می داند. 
نهایت این »شی شدگی« به نگاه »اروتیک« در مردان می انجامد. 
وقتی که زن این گونه دچار آرایش، ُمد و استایل و ظاهرآرایی باشد، 
در نگاه مردان به عنوان یک انسان دارای کرامت دیده نمی شود؛ بلکه 
به عنوان »بدن« یا »تن« لذت بخش مورد توجه قرار می گیرد. در این 
نوع نگاه، زن و هویتش فروکاسته می شود در حد »شی« یا »جنس« 

زن و ذهِن زنداین در تن
انتخابـات، بـرای مـردم  و فکـر دیگـر به  جـز 
افغانسـتان زهـر اسـت و افغانسـتان دیگـر بـه 
دوره  ی ماقبـل خـود برنمی  گـردد و انتخابـات 

می  گیـرد.« صـورت 

مهم ترین اشتباه مارشال افغانستان
و  مجاهدین  از  خیلی  مانند  فهیم  مارشال 
زند  گی  مسیر  تعیین  در  دیگر،  قومی  رهبران 
خودش از قبل سودای رهبری و مهتری مردم 
را در سر نداشت و همانا جایگاه او در مناسبات 
یک  از  برآمده  نیز  آن  وقت  سیاسی-اجتماعی 

وضعیت جنگی و تحمیل  شده بود.
بود  بلد  این  جا  سیاسی  مناسبات  با  گرچه 
قومی  رهبران  و  مردم  سیاسی  فرهنگ  و 
با دید  اما  به خوبی می  شناخت،  را  افغانستان 
به  نسبت  او  که  ارفاق  آمیزی  و  ساده    نسبتا 
تصامیم،  اتخاذ  در  گاه گداری  داشت،  مسائل 
تعامالت و مناسبات داخلی و ملی به  دلیل نبود 
سیاسی  عقالنیت  و  فرهنگ  پختگی  و  سواد 
می  شد  خطا  و  شتاب  زد  گی  دچار  درست، 
سیاسی  ترفندهای  و  حقه  ها  فریب  اغلب  و 
تکنوکرات  های برگشته   از غرب را می  خورد و 
شاید هم مهم  ترین آن در اتخاذ موضعی باشد 
که مارشال فهیم حین تصویب قانون اساسی 
از  یکی  جانشین  رهبر  منحیث   200۴ سال 

طرف  های مهم، اختیار کرد.
نویسندگان،  و  آگاهان  از  بسیاری  دید  از 
موقف  نوین،  نظم  در  او  اشتباه  بزرگ  ترین 
نوعیت  انتخاب  قبال  در  او  نادرست  رأی  و 
برای  اساسی  قانون  ساختار  در  سیاسی  نظام 
و  تدوین  جریان  در  که  بود  افغانستان  دولت 
تصویب قانون اساسی سال 200۴ از جانب وی 
منحیث داعیه  ی نخست »جبهه  ی متحد برای 
نجات افغانستان« و جانشین احمدشاه مسعود 

)قهرمان ملی کشور(، اتخاذ گردید.
آقای حامد  با توصیه  ی  این زمینه  او در  رأی 
نظام  با  موافق  وقت،  رییس جمهور  کرزی، 
قانون  پیش  نویس  در  درحالی  که  بود.  ریاستی 
نظام  پیشنهاد  با  بود  شده  تالش  اساسی 
به  صورت  قدرت  توزیع  )پارلمانی(،  صدارتی 
رییس  جمهور  یک  جایگاه  تثبیت  و  عمودی 
و یک نخست وزیر، همه  ی طرف  ها راضی نگه 
داشته شوند، اما موقعیت نخست  وزیری به نفع 
متمرکز،  نظام  و یک  قدرت  مند  رییس جمهور 

حذف شد.
افغانستان  دولت  و  جامعه  این که  به  توجه  با 
پس از سپری  کردن دو دهه جنگ  های مستمر، 
متالشی شده و برای سامان  دهی مجدد آن و 
اعتمادسازی ملی نیاز به یک حکومت متمرکز 
تا به نظم و ثبات مداوم  واحد و مقتدر دارد، 
چنین  اتخاذ  نتیجه  ی  یابد.  دست  پایدار  و 
نوعیت  که  شد  این  عجوالنه  و  اشتباه  موضع 
اساسی  قانون  پیش  نویس  در  سیاسی  نظام 
افغانستان، ریاستی   متمرکز انتخاب گردیده و 

به تصویب برسد.
این انتخاب نابخردانه که در کمال سرآسیمگی 
و فقدان مآل  اندیشی سیاسی همه  ی طرف  های 
عامل  بعدها  گرفت،  قرار  تأیید  مورد  درگیر 
تنش  آلودی  و  بحرانی  بارآمدن وضعیت  اصلی 
شد که حتا تا سرحد ائتالف  های درون  پارلمانی 
را  سیاسی  عمل  و  سیاست  گفتمان  و  رسید 
دوباره براساس عرف قوم  مدار، قطبی ساخت و 
در شدیدترین حالت به برخوردهای گزینشی 
مذهب  و  زبان  قومیت،  مبنای  بر  سلیقه ای  و 

انجامید که تا هنوز هم ادامه دارد.

نتیجه گیری
با آن  که این طیف از رهبران در طول فعالیت 
سیاسی  شان مرتکب اشتباهات جبران  ناپذیری 
هم می  شوند، اما خدمات بزرگ و ارزنده  ی که 
در کارنامه  ی آن  ها دیده می  شود، چشم  گیرتر 
است؛ به تعبیری، محسنات   آن  ها بر معایب  شان 

می  چربد.
با این حال، به صراحت تمام می  توان گفت در 
کشورهای مثل افغانستان تا زمانی  که دولت  ها 
و  رشد  طبیعی  و  مرسوم  پله  های  مردم  و 
که  صورتی  همان  به  دولت  -ملت  یک  تکوین 
در طول  اروپایی  توسعه  یافته  ی  در کشورهای 
سه  قرن گذشته اتفاق افتاد، طی نکنند، سطح 
به  راستای دست  یابی  آگاهی مردم در  و  فهم 
فرهنگ سیاسی، بلند نرود برپایی و حفظ یک 
و  تمام  به  صورت  نظام دموکراتیک خودجوش 

کمال، امری محال می  نماید.
از این لحاظ، حضور رهبرانی همچون مارشال 
فهیم فقید در صحنه  ی سیاست همواره برای 
انحصارگرایی،  و  استبداد  مهار  و  جلوگیری 
دفاع از حقوق اساسی مردم در راستای تأمین 
به  گذار  برای  زمینه  سازی  و  اجتماعی  عدالت 

یک دموکراسی واقعی، الزامی است.

منابع:
ترجمه؛  روح  القوانین،   .)۱3۴9( مونتسکیو.   .۱
امیرکبیر،  انتشارات  تهران:  مهتدی،  علی  اکبر 

چاپ ششم.
نقدی   .)۱39۸( مجیب  الرحمن.  رحیمی؛   .2
بر ساختار نظام در افغانستان، کابل: انتشارات 

عازم، چاپ دوم.
سقوط،  مأموریت   .)۱396( گری.  شرون؛   .3
انتشارات  کابل:  شفایی،  امان  اهلل  ترجمه؛ 

مقصودی، چاپ چهارم.
مسعود،  از  پس   .)۱39۴( امراهلل.  صالح؛   .۴

کابل: نشر زریاب، چاپ اول.
 .)۱399( عبدالحفیظ.  منصور؛   .5
انتشارات سعید، چاپ  کابل:  جمعیت  شناسی، 

اول.
6. اصولی؛ زکریا. )۱399(. زندگی  نامه مارشال 
محمدقسیم فهیم، کابل: نشر کابلستان، چاپ 

اول.

ذهـن مـا تداعـی می کنـد، از بیـن رفتـن یک 
نظـام بـا نیـروی نظامـی، جنـگ و خون ریزی 
اسـت. در حالـی که به بـاور این دو نویسـنده، 
دیگـر عصـر سـرنگونی رژیـم و ایجـاد فضـای 
گذشـته  تانـگ  و  تـوپ  زور  بـا  خفقـان آور 
اسـت. در قـرن 2۱، امـکان شکسـت حکومت 
مـردم توسـط سیاسـت مداری کـه بـر طبـل 
مردم مـداری می کوبـد بیشـتر محتمل اسـت. 
شـعارهای  دل  از  کـه  اسـت  فصلـی  فصـل، 
مردم محـور، بـر گـرده مـردم سـوار می شـوند 
و سرنوشـت مـردم را بـه گـروگان می گیرنـد. 
خـوان  از  نقـل  بـه  زیبـالت  و  لویتسـکی 
سیاسـی،  علـوم  برجسـته  دانشـمند  لینـز، 
چهـار شـاخص اصلـی رفتـار اقتدارگرایـان و 
و  جمهوریـت  مـردم،  ضـد  سیاسـت مداران 
دموکراسـی را بیـان می کننـد. بـه گفتـه ایـن 
دو نویسـنده، زمانـی کـه یکـی از ایـن چهـار 
شـاخص در عمـل و یـا گفتـار سیاسـت مدار 
وجود داشـت باید نسـبت به آن سیاسـت مدار 
نگـران بـود. این شـاخص ها عبـارت انـد از ۱. 
رد قواعـد بـازی دموکراتیـک و نادیـده گرفتن 
ایـن قواعـد و عـدم پایبنـدی بـه آن، 2. انـکار 
معرفـی  و  سیاسـی  مخالفـان  مشـروعیت 
نظـم  دشـمنان  عنـوان  بـه  خـود  مخالفـان 
ارتبـاط  خشـونت؛  بـا  مـدارا   .3 قانون منـد، 
بـا سـازمان ها  یـا غیـر مسـتقیم  مسـتقیم و 
قانونـی  اقدامـات غیـر  افـرادی کـه در  یـا  و 
اعمـال  تأییـدی  دارنـد،  دسـت  خشـونت بار 
از  زدن  بـاز  سـر  و  طرفدارانـش  خشـونت بار 

سیاسـی  خشـونت بار  اقدامـات  محکومیـت 
تیم هـای طرفـدار خـود، ۴. آمادگـی و اقـدام 
مدنـی  آزادی هـای  کـردن  محـدود  بـرای 

سیاسـی.  مخالفـان 
روایت  از  آنچه  که  است  باور  این  به  نگارنده 
بر  حاکم  گروه  یا  و  فرد  سوی  از  جمهوریت 
یک  تنها  می شود،  نقل  سیاسی  مناسبات 
پوسته و از مغز تهی است و جمهوریت خواهی 
برای  کانال  ایجاد  جز  نیست  چیزی  فعلی 
حاکم  گروه  سیاست های  به  مشروعیت بخشی 
برابر  در  مردم  عیان  از خشم  سوء  استفاده  و 
حاکم  گروه  جمهوریت خواهی  نگارنده  امارت. 
کشور  آحاد  عموم  جمهوریت خواهی  با  را 
جمهوریت  از  دروازه بانی  بر  و  می کند  سوا 
سیاسی،  روندهای  سوی  از  دموکراسی  و 
و  اجتماعی   – سیاسی  فعاالن  روشنفکران، 
از  مبادا  تا  می کند  تأکید  زنان  جنبش های 
بگردانیم  مقبول  را  جمهوریتی  امارت،  ترس 
که هیچ نشانی از مردم محوری ندارد. اگر قرار 
یک  زیر  امارت  آمدن  از  هراس  اثر  در  باشد 
چتر صف آرایی کنیم، آن چتر، چتر باورمندی 
آن صف،  و  است  مدنی   – به حقوق شهروند 
نه صف سیاست مداران  است  مردم  صف حق 
نشسته در ارگ. چنانچه در طول تاریخ مردم 
بر  خود  سیاسی  حیات  حساس  برهه های  در 
خودآگاه  سیاسی،  آینده  ابهام  از  ترس  اثر 
دستان  به  را  خود  سرنوشت  ناخودآگاه،  یا  و 
فقط  را  »مردم«  که  داده اند   سیاست مدارانی 

پله و سپر بال می دیدند و بس. 

دو شنبه | 18 حوت 1399 | سال دهم | شماره 2108

دوبووار در ادامه 
می نویسند که این 
آرایش و پیرایش ها 

»معمولی ترین 
کارش این است که 

استحاله زن را تکمیل 
کند«. البته یادآور 

شوم که دوبووار این 
»شی وارگی« را برآیند 

جامعه ی مردساالر 
می داند. نهایت این 

»شی شدگی« به نگاه 
»اروتیک« در مردان 
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خواهد بود« اما اگر چنین نشود، اسرائیل باید مستقل 
بایستد و خودش از خودش دفاع کند.

گروه  که  گفت  همچنین  گانتز  نیوز،  فاکس  به نوشته 
حزب اهلل لبنان که مورد حمایت ایران است، صدها هزار 

موشک در اختیار دارد.
فاکس می گوید وزیر دفاع اسرائیل نقشه ای طبقه بندی 
این  به نوشته  که  داد  نشان  شبکه  این  به  را  شده 
مناطق  در  نشان می دهد موشک های حزب اهلل  شبکه 

غیرنظامی لبنان با مرز اسرائیل مستقر شده است.
گانتز گفته است همه این سایت ها به طور مستقل و 
اطالعاتی بررسی شده است و »ما برای درگیری آماده 

هستیم«.

انقالب خود را جشن می گیرند«.
به نظر می رسد سخنان وزیر دفاع ایران واکنشی است 
به اظهارت بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، که روز ۱۴ 
که  داد  خبر  نیوز  فاکس  شبکه  با  گفت وگو  در  حوت 
برای  طرح هایی  به روز رسانی  مشغول  اسرائیل  ارتش 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران و اقدام مستقل در 

این خصوص است.
به نوشته فاکس نیوز، اسرائیل چندین هدف را در ایران 
شناسایی کرده است که حمله به آنها به قابلیت تولید 

یک بمب هسته ای آسیب می زند.
بنی گانتز در این مصاحبه گفته است که اگر جهان، 
جمهوری اسالمی ایران را متوقف کند، »خیلی خوب 

علی خامنه ای همچنین در ماه حمل ۱392 به اسرائیل 
هشدار داده بود در صورتی که تهدیدهای نظامی خود 
و  »تل آویو  شهرهای  ایران  کند،  عملی  را  ایران  علیه 

حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد«.
ایران  حکومت  مقام های  گذشته  سال های  طول   در 
بارها با اشاره به این جمله خامنه ای، تهدیدات نظامی 
را  این کشور  و گفته اند  اسرائیل مطرح کرده اند  علیه 

نابود می کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در ماه دلو سال 
97 با اشاره به این تهدیدها گفت حکومت ایران اگر به 
فکر نابودی تل آویو و حیفا بیفتند، »نه تنها در این کار 
موفق نخواهد شد بلکه این آخرین باری خواهد بود که 

اطالعات روز: امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، گفته است 
خاک  »با  درباره ی  اسالمی  جمهوری  رهبر  دستور 
یکسان کردن تل آویو و حیفا«، »تبدیل به طرح شده« 

و آماده ی اجرایی شدن است.
به گزارش رادیو فردا، او که روز یک شنبه، ۱7 حوت، 
در یک جشنواره نظامی سخنرانی می کرد، با اشاره به 
اظهارات روزهای گذشته مقام های دولت اسرائیل گفت 
اسالمی  جمهوری  با  که  نیست  حدی  »در  اسرائیل 
دشمنی کند« و مقام های دولت اسرائیل را »سگانی« 
خواند که »گاهی بزرگ تر از دهان شان حرف می زنند«.

رهبر جمهوری اسالمی نیز پیش از این از اسرائیل به 
عنوان »سگ هار نجس« نام برده است.

یر دفاع ایران:  وز
طرح نابودی تل آویو و حیفا آماده شده است

بیکاری آنها قرار است اواسط مارس قطع شود.
و  کسب  برای  بالعوض  وام  شامل  همچنین  الیحه  این 
کارهای کوچک از جمله 25 میلیارد دالر برای رستوران 
و  هوایی  خطوط  برای  دالر  میلیارد   ۱5 ها؛  میکده  و  ها 
هشت میلیارد دالر برای فرودگاه ها؛ 30 میلیارد دالر برای 
بخش حمل و نقل؛ ۱.5 میلیارد دالر برای شرکت راه آهن 
محصوالت  تولیدکنندگان  برای  دالر  میلیارد   3 و  اَمِتَرک 

هوافضا می شود.
جمهوری خواهان که عمدتا از دو بسته مشوق های مالی 
دونالد  ریاست جمهوری  زمان  در  که  فدرال،  دولت  قبلی 
می  حمایت  شد  تصویب  سنا  در  آنها  اکثریت  و  ترمپ 

کردند، از حجم طرح آقای بایدن انتقاد کرده اند.
این تنها طرحی است که بدون حمایت فراجناحی تصویب 

می شود.
به  ها  مشوق  بسته  یک  پیش  سال  مارچ  ماه  در  کنگره 
ارزش 2.2 تریلیون دالر )2200 میلیارد دالر( را در واکنش 

به بحران کرونا تصویب کرده بود.
در  گذشته  دسامبر  ماه  در  بار  آخرین  حزب  دو  رهبران 

یکا طرح بزرگ کمک اقتصادی را تصویب کرد سنای امر

پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترمپ بر سر یک بسته 
کمک های 900 میلیارد دالری به توافق رسیدند که شامل 

600 دالر کمک نقدی برای بسیاری از شهروندان بود.

مشخصی پایین تر است ارسال شود.
عمومی  بهداشت  بحران  بدترین  که  کرونا،  گیری  همه 
امریکا در یک قرن است، 29 میلیون نفر را مبتال کرده و 
باعث مرگ 523 هزار نفر شده است. میزان رسمی بیکاری 

در این کشور 6.2 درصد است.
برنامه های طرح

 350 امریکایی«  نجات  »طرح  به  موسوم  مصوبه  این 
میلیارد دالر را به دولت های ایالتی و محلی و حدود ۱30 

میلیارد دالر را به مدارس اختصاص می دهد.
این طرح همچنین ۴9 میلیارد دالر برای گسترش تست 
توزیع واکسن  برای  دالر  میلیارد  و تحقیقات کرونا و ۱۴ 

ارائه می کند.
چک های ۱۴00 دالری برای کسانی که درآمد آنها ساالنه 
زیر 75 هزار دالر است یا زوج هایی که درآمد ساالنه آنها 

کمتر از ۱50 هزار دالر است صادر می شود.
بیش  به  سپتامبر  ماه  تا  بیکاری  حقوق  پرداخت  تمدید 
را  خود  کار  که  گرفت  خواهد  تعلق  نفر  میلیون  چهار  از 
برنامه فعلی حقوق  از دست داده اند. طبق  در همه گیری 

اطالعات روز: سنای امریکا سومین طرح بزرگ کمک مالی 
برای مقابله با آثار بحران همه گیری کرونا را تصویب کرد.

 ۱.9 ارزش  به  طرح  این  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
تریلیون دالر با 50 رای در مقابل ۴9 رای در روز شنبه 
نمایندگان می شود،  راهی مجلس  اکنون  و  تصویب شد 

جایی که انتظار تصویب آن می رود.
به  امریکا،  رییس جمهور  بایدن،  جو  ابتکار  با  طرح  این 
عنوان راهی برای کمک به شهروندانی که از نظر اقتصادی 

دچار مشکل هستند، تهیه شده است.
به  از  پیش  بایدن  آقای  هدایت  تحت  دمکرات  حزب  اما 
رای گذاشتن طرح مجبور به اصالح آن برای کسب آرای 

کافی شد.
بعد از بحث طوالنی درباره میزان حقوق بیکاری، دمکرات 
ها حاضر شدند آن را از هفته ای ۴00 دالر به 300 دالر 
کاهش دهند. براساس این طرح پرداخت حقوق بیکاری تا 

ششم سپتامبر ادامه خواهد داشت.
براساس این طرح همچنین قرار است چک هایی ۱۴00 
دالری برای شمار بزرگی از مردم که درآمد آنها از سقف 

چرا مردم اعتراض می کنند؟
نظامیان میانمار پس از سرنگونی دولت قدرت را به دست 

گرفتند و حالت فوق العاده اعالم کردند.
و  شد  آغاز  مدنی  نافرمانی  جنبش  آن،  از  پس  روز  چند 

بسیاری از مردم از بازگشت به کار خودداری کردند.
که  نکشید  و طولی  گرفت  به سرعت شتاب  این جنبش 

صدها هزار نفر در اعتراضات خیابانی شرکت کردند.
سرکوب شدید در اعتراضاتی که عمدتاً مسالمت آمیز بوده 

از حدود ۱0 روز پیش آغاز شد.

میانمار در نمایه
میانمـار، کـه با نام برمه هم شـناخته می شـود، اسـتقالل 
خود از بریتانیا را در سـال ۱9۴۸ به دسـت آورد و بیشـتر 
نظامیـان  حکومـت  تحـت  را  اسـتقالل  از  بعـد  تاریـخ 

میانمار از هند خواست افرسان فراری این کشور را تحویل دهد
اسـت. گذرانده 

محدودیـت هـای سیاسـی از سـال 20۱0 بـه بعـد بـه 
تدریـج کاهـش یافـت و در سـال 20۱5 انتخابـات آزاد و 
بـدون محدودیـت نامزدهـا برگـزار شـد و در سـال بعـد، 
یـک دولـت غیرنظامـی بـه رهبـری آنـگ سـان سـوچی، 
رهبـر حـزب اتحـاد بـرای دموکراسـی، زمـام امـور را در 

دسـت گرفـت.
در سال 20۱7، ارتش میانمار در واکنش به حمله گروهی 
پولیس  های  پاسگاه  به  روهینگیایی  نظامیان  شبه  از 
منطقه ای، به سرکوب شبه نظامیان مسلمان روهینگیایی 
دست زد که نتیجه آن، فرار بیش از نیم میلیون مسلمان 
روهینگیایی به بنگالدش بوده است. سازمان ملل اقدامات 
نامیده  قومی«  پاکسازی  کامل  »نمونه  را  میانمار  ارتش 

است.

اعتصابات گسترده ای مواجه بوده است.
نیروهای دولتی برای سرکوب مخالفان دست به خشونت 

زدند و تا کنون 55 تن جان خود را از دست دادند.
اخیرا میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
است  خواسته  میانمار  امنیتی  نیروهای  از  متحد،  ملل 
»سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز را متوقف 

کنند«.
فبروری   ۱ در  ارتش  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  میانمار 
شاهد اعتراضات گسترده ای بوده است و تظاهرکنندگان 
خواستار پایان حکومت نظامیان و آزادی رهبران منتخب 

دموکراتیک خود از جمله آنگ سان سوچی بوده اند.
اکنون ده ها کشور خشونت در میانمار را محکوم کرده اند 
هرچند رهبران کودتا این انتقادات را تا حد زیادی نادیده 

گرفته اند.

اطالعات روز: میانمار از همسایه اش هند خواست تا افسران 
پولیسی را که با امتناع از اجرای دستور مقام های مافوق، 
از مرز عبور کردند و به کشور همسایه پناه بردند، تحویل 
کودتای  به  معترضان  از  بزرگی  جمعیت  همزمان  دهد. 
به سیاستمداران  به هجوم  واکنش  در  این کشور  نظامی 

نزدیک به آنگ سان سوچی به خیابان آمدند.
به نقل از بی بی سی فارسی، مقام های هند تایید کرده اند 
گروهی از افسران پولیس هند و و خانواده هایشان در روزها 
اخیر به دنبال درخواست پناهندگی از مرز رد شده اند و 
به این کشور آمده اند چرا که حاضر به پیروی از دستورات 

ارتش نیستند.
حفظ  منظور  »به  خواست  هند  نامه از  در  میانمار  اکنون 

روابط دوستانه« این نظامیان فراری را تحویل دهند.
و  اعتراضات  با  هند  گذشته  ماه  نظامی  کودتای  از  پس 
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MAIL/PD/NCB/G79/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک هفت قلم اجناس تکنالوژی برای ایجاد سیستم ویدیوکنفرانس ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی( 
تحت داوطلبی باز داخلی و نمبر تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G79/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )۱0:00( قبل از ظهر روز )چهارشنبه( 

مؤرخ )۱۱-حمل-۱۴00( ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )50.000( پنجاه هزار افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱7 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی

داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست 
تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد 
پروژه شبکه آبیاری کوشکک واقع در قریه کوشکک ولسوالی بلخ والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EATS-193064/M075-CW-RFB را به شرکت ساختمانی نوی متحد دارنده جواز نمبر D-3153  اطاق ۱، منزل ۴، فایز احمد حیدری 

پالزه، اده سابق کامه، ناحیه ۱، جالل آباد، ننگرهار، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ ۴9.۸0۴.۸37.60 )چهل و نه میلیون و هشت صد و چهارهزار و هشت صد و سی و هفت اعشاریه شش افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )۱0( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام شماره 

5.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری کوشکک واقع در قریه کوشکک ولسوالی بلخ والیت بلخ

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Koshkak Irrigation Scheme Located at Koshkak Village, Balkh District of Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EATS- 193064/M075-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Waqt C RB & C Material PC & Bahar CC as (JV) does not submitted the Bid-Securing Declaration in their bid.
B) For the other bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 18-Mar-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [18-Mar-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 18-Mar-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

New United Construction Company
Room # 1, Floor # 4, Fayez Ahmad Haidari Plaza, Kama’s Old Station District # 1,  Jalalabad City, Nangarhar, Afghanistan
49,804,837.60 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

59,514,795.80

54,253,289.30

61,281,528.40

52,882,774.50

54,570,491.50

73,996,390.05

53,926,768.40

57,566,372.60

81,877,873.00

Bid price

59,514,796.00

54,250,589.30

61,281,528.40

52,882,774.50

54,570,491.50

73,996,390.00

53,926,768.40

57,566,372.60

81,754,303.00

Name of Bidder

 Etehad Karwan CC 

 Khudai Noor Barak CC 

 National Gold CC 

 Idrees Obaid CC & Yusuf Zia C and RB C JV 

 Parwiz Ghafari C & Ascent Afgh Group of Co Construction & Engineering 

 Bright Pearl CC & Afghan Broadway Construction (JV) 

 Aman Zabi Construction Co 

Waqt C RB & C Material PC & Bahar CC (JV)

 Zwak Engineering and CC 
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ترس اختطاف نشدن فرزندان شان، آنان را به 
خارج کشور منتقل کرده اند.«

سید عبدالوحید قتالی، والی هرات بار دیگر 
می دهد  اطمینان  تاجران  و  صنعت گران  به 
که از تمام نیرو برای مهار تهدیدات امنیتی 
تا وضعیت  و آدم ربایی استفاده خواهد کرد 
اقتصادی هرات بهبود یابد: »من از روز اول 
که والی هرات شدم به مردم خود اطمینان 
مبارزه  ناامنی  ترور،  آدم ربایی،  با  که  دادم 
می کنم. هرات باید بستر مناسب برای رشد 

صنعت گران مبدل شود.«

مشوق های اقتصادی کشورهای منطقه 
بر بنیاد گفته های مسئوالن در اتاق صنایع 
ترکیه  ازبیکستان،  ایران،  هرات،  معادن  و 
سرمایه  جلب  برای  دیگر  کشور  چندین  و 
صنعت گران مشوق های اقتصادی ویژه برای 

آنان در نظر گرفته اند.
حمیداهلل خادم، رییس این اتاق در صحبت 
در  آماری  هرچند  روز،  اطالعات  روزنامه  با 
ارائه  هرات  از  صنعت گران  خروج  به  پیوند 
نمی کند، اما تأکید دارد که تداوم این روند 
در سایه ناامنی، فساد گسترده در گمرک و 
وضعیت  صنعت،  از  حکومت  حمایت نکردن 
مواجه خواهد  به مشکل  را  اقتصادی هرات 

کرد.
نیز تالش فزاینده  توریالی غوثی، صنعت  گر 
توجه  جلب  برای  منطقه  کشورهای 
اطمینان  اما  می کند،  تأیید  را  صنعت گران 
برای  روزها  دشوارترین  در  که  می دهد 
شهرک  در  تولیدی اش  خطوط  فعال سازی 
صنعتی تالش می کند و هیچ گاهی فرار را 

بر قرار ترجیح نمی دهد.

افزایش نیروی بیکار
با مسدودشدن فعالیت کارخانه های تولیدی 
در شهرک صنعتی هرات، میزان نیروی بیکار 
در هرات افزایش یافته است. آمار مسئوالن 
در اتاق صنایع و معادن هرات نشان می دهد 
که بیش از 5 هزار کارگر طی یک ونیم سال 
گذشته از کارخانه های تولیدی بیکار شده اند 
نیز وجود دارد:  آمار  این  افزایش  احتمال  و 
»حکومت باید زمینه برای فعال سازی مجدد 
صنعتی  شهرک  در  تولیدی  کارخانه های 
بیکار  بیشتری  کارگران  تا  سازد،  فراهم  را 

نشوند.«
در  کرونا  شیوع  تا  و  دارد  سال   26 محمد، 
در  غذایی  مواد  تولید  کارخانه های  از  یکی 
پس  و  می کرد  کار  هرات  صنعتی  شهرک 

مسدودشدن این کارخانه بیکار شد. 
او حاال همه روزه به تقالی پیداکردن کار در 
هرات  شهر  سابقه«  »قول اردوی  منطقه ی 
در  روزها  بیشتر  که  می گوید  اما  می آید، 
هفته کار پیدا نمی  کند: »هشت نفر خانواده 
به گردن من است و من هم هر  خرچ شان 
روز که سر گذر می آیم، کاری گیر نمی آید و 
حتا طی این یک سال شب هایی شده که در 

خانه نان نبوده است.«

روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  او 
قیمت  با  خارجی  روب های  که  می گوید 
بسیار پایین و با استفاده از سیستم فسادآلود 
هیچ  به  آنان  و  می شود  هرات  وارد  گمرک 
»ماشینری  نیستند:  رقابت  به  قادر  عنوان 
برای تولید روب ما از خارج کشور خریداری 
کردیم و متأسفانه کارخانه تولیدی را فعال 
کرده نتوانستیم و حاال پول من روی کارخانه 

مصرف شده و هیچ عایدی هم ندارم.«
دیگر  صنعت گر  صدها  مانند  غوثی  توریالی 
میان برداشتن  از  برای  امیدی  هیچ  هرات، 
فساد سیستماتیک در گمرکات کشور ندارد 
و می گوید که کاالهای بی کیفیت خارجی و 
مشابه با بهای ناچیز در گمرک »اسالم قلعه« 
توان  این موضوع  و  هرات محصول می شود 
در  »جنس  است:  گرفته  را  آنان  از  رقابت 
بازارچه های  از  و  نمی شود  محصول  گمرک 
ما  می شود.  وارد  جنس  هم  غیرقانونی 
در  فساد  با  که  می کنیم  فکر  صنعت گران 

گمرکات مبارزه نمی شود.«
هرات،  معادن  و  صنایع  اتاق  در  مسئوالن 
اسالم قلعه  گمرک  در  فساد  که  مدعی اند 
برای همه ی حکومتیان مانند آفتاب روشن 
این  میان برداشتن  از  برای  کاری  اما  است، 

فساد به گونه ی کامل صورت نگرفته است.
در همین حال، سید عبدالوحید قتالی، والی 
روز،  اطالعات  روزنامه  با  در مصاحبه  هرات 
و  می پذیرد  را  اسالم قلعه  گمرک  در  فساد 
با  وارداتی  کاالهای  از  بخشی  که  می گوید 
استفاده از فرار محصول گمرکی وارد هرات 
می شود و توان رقابت از صنعت گران گرفته 

است.
کارخانه های  مسدودشدن  دالیل  از  یکی  او 
دنبال کردن  را  صنعتی  شهرک  در  تولیدی 

فساد؛ چالش همیشگی 
از  ایران  وارداتی  کاالهای  از  زیادی  بخش 
افغانستان  وارد  »اسالم قلعه«  گمرک  طریق 
می شود، اما همواره انتقادهای مبنی بر وجود 
فساد در این گمرک به شکل سیستماتیک 

وجود داشته است.
عبدالوحید  سید  جاری  سال  اوائل  در  حتا 
حدود  در  که  بود  گفته  هرات  والی  قتالی، 
90 درصد کاالهای وارداتی از طریق گمرک 
وارد  گمرکی  محصول  فرار  با  اسالم قلعه 

می شود. 
مفسد  افراد  و  مافیا  با  جدی  مبارزه  بر  او 
حاال  تا  اما  بود،  داده  اطمینان  گمرک  در 
فساد  هرات  صنعت گران  شدید  نگرانی  هم 
صنعت گران  است.  گمرکات  در  درهم تنیده 
هرات به روزنامه اطالعات روز می گویند که 
با ارزش  به جای کاالهای  کاالهای بی ارزش 
گمرکی  محصول  اسالم قلعه  گمرک  در 
می شود و حتا در برخی مواقع با یک نمبر 
این  از  موتر  چندین  باربری،  موتر  پلیت 

گمرک خارج می شود. 
تولیدات  با  مشابه  کاالهای  صورتی که  در 
شهرک صنعتی به بازار هرات با استفاده از 
فساد گمرک وارد شود، نبض بازار به دست 
آن  قیمت  که  چرا  می افتد؛  تولیدات  این 
تولیدی  کاالهای  تمام شد  قیمت  به  نسبت 

در شهرک صنعتی بسیار پایین است.
جلیل احمد فیضی، بیش از سه میلیون دالر 
امریکایی روی ایجاد کارخانه تولید روب در 
کرده  سرمایه گذاری  هرات  صنعتی  شهرک 
کشورهای  از  روب   ورود  به دلیل  اما  است، 
تولید  خطوط  فعال سازی  به  قادر  همسایه 

نشده است.

واجد روحانی – هرات

خطر  را  افغانستان  اقتصادی  قطب 
آمار  می کند.  تهدید  کامل  ورشکستگی 
نشان  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق  رسمی 
می دهد که طی یک و نیم سال گذشته بیش 
از ۱50 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی 
دیگر  کارخانه  ده ها  و  بازمانده اند  فعالیت  از 

نیز در خطر مسدودشدن قرار دارد. 
بزرگ ترین  از  یکی  هرات،  صنعتی  شهرک 
چند  تا  است.  کشور  صنعتی  شهرک های 
تولیدی  کارخانه   330 از  بیش  پیش  سال 
در این شهرک فعالیت داشت و پس از رونق 
اقتصادی در افغانستان هیچ وقت به اندازه ی 
تولیدی  کارخانه های  دروازه های  این روزها، 

در هرات مسدود نبوده است. 
ورود  اسالم قلعه،  گمرک  در  گسترده  فساد 
خارجی،  کم کیفیت  و  مشابه  کاالهای 
طریق  از  پول  انتقال  و  نقل  مسدودشدن 
ایاالت  تحریم های  به دلیل  ایران  به  بانک ها 
متحده امریکا و ناامنی های فزاینده، بارز ترین 
دالیل رکورد بی سابقه شهرک صنعتی هرات 

شمرده می شود.
پس  که  می گویند  هرات  صنعت گران 
توافق  از  امریکا  متحده  ایاالت  خروج  از 
فشارهای  روزبه روز  ایران،  با  هسته ای 
به  و  یافته  افزایش  کشور  این  به  اقتصادی 
همین دلیل انتقال پول برای خریداری مواد 
خام و ترانزیت این مواد، با گذشت هر روز 

دشوارتر می شود.
بزرگ ترین  از  یکی  غوثی،  توریالی 
در  او  است.  هرات  والیت  صنعت گران 
پالستیک،  غذایی،  مواد  تولید  بخش های 
ده ها  مرمر،  سنگ  پروسس  و  پروفیل  آرد، 
اما  است.  کرده  سرمایه گذاری  دالر  میلیون 
که  است  شده  ناگزیر  کنونی  شرایط  در 
 ۱00 زیر  به   500 از  را  کارمندانش  شمار 
نفر کاهش دهد: »دستگاه های زیادی ما در 
است.  غیرفعال  اما  داریم،  صنعتی  شهرک 
ما مجبور شدیم به دلیل این که بازار فروش 
از  درصد   20 حدود  ندارد،  وجود  مناسب 
خود  فعال  تولیدی  کارخانه های  ظرفیت 

استفاده کنیم.«
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن 
با روزنامه اطالعات روز،  هرات در گفت وگو 
تولیدی  کارخانه  صدها  مسدودشدن  از 
نگرانی  ابراز  شدیدا  صنعتی  شهرک  در 
ایجاد  با  که حکومت  دارد  تأکید  و  می کند 
تسهیالت الزم، جلو متوقف شدن فعالیت این 

کارخانه ها را بگیرد.

سیاست دمپینک ]قیمت شکنی[ کشورهای 
منطقه است: »دنبال کردن سیاست دمپینک 
زده  زیادی  صدمه  ما  داخلی  تولیدات  به 
با این سیاست مبارزه شود. ما  باید  است و 
حمایت  صنعت گران  و  خصوصی  سکتور  از 

الزم می کنیم.« 
شیوع کرونا و مسدودشدن بازارهای خارجی 
به روی صنعت گران هرات نیز از فکتورهای 
از  برخی  فعالیت  رکود  برای  تأثیرگذار 

کارخانه ها گفته می شود.
صنعتی  شهرک  خام  مواد  از  زیادی  بخش 
هرات از کشورهای چین، ترکیه، اروپایی و 
ایران تأمین می شود و به گفته ی صنعت گران 
هرات، در دوران شیوع کرونا نتوانسته اند که 
کاالهای مورد نیازشان را برای تولید کاال به 

دست بیاورند. 

ترس از ناامنی
ناامنی و آدم ربایی در هرات باعث شده است 
از سرمایه گذاران و صنعت گران  که شماری 
کشور را ترک کنند و در کشورهای منطقه 
سرمایه گذاری کنند. بیم آن وجود دارد که 
ناامنی ها در هرات، میزان خروج  افزایش  با 
شمار  به  و  شود  بیشتر  هرات  از  سرمایه 
افزود  مسدودشده،  تولیدی  کارخانه های 

شود. 
احمدسعید عظیمیان، معاون اتاق تجارت و 
روزنامه  با  صحبت  در  هرات  سرمایه گذاری 
ابراز  آدم ربایی  و  ناامنی  از  روز،  اطالعات 
از حکومت می خواهد که  و  نگرانی می کند 
ناامنی  با  مبارزه  بر  مبنی  خود  تعهدات  به 
بیشتر  هرات  در  ناامنی  کند: »هرقدر  عمل 
والیت  این  در  بیشتری  کارخانه های  شود، 
از  صنعت  گران  از  برخی  می شود.  مسدود 

رکود یب پیشینه ی هشرک صنعیت هرات
بیکارشدن هزاران نفر و مسدودشدن ده ها کارخانه

صنعت گران هرات می گویند که 
پس از خروج ایاالت متحده امریکا 
از توافق هسته ای با ایران، روزبه روز 
فشارهای اقتصادی به این کشور 
افزایش یافته و به همین دلیل 
انتقال پول برای خریداری مواد خام و 
ترانزیت این مواد، با گذشت هر روز 
دشوارتر می شود.


