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در حالــی کــه ســران دولــت وحــدت ملــی تــا 
ــی  ــاِت ذات البین ــه حــِل اختالف ــق ب ــوز موف هن
ــکا در  ــژۀ امری ــازرس وی ــد، ب ــده ان ــود نش خ
تازه تریــن  در  افغانســتان  بازســـازی  امــور 
ــت  ــرده اس ــالم ک ــود اع ــه ماهۀ خ ــزارش س گ
ــالدی،  ــاری می ــال ج ــاه س ــت م ــه در هش ک
ــت افغانســتان 5 درصــِد دیگــر از مناطــق  دول
تحــت ادارۀ خــود را از دســت داده اســت. بــر 
ــر 33  ــال حاض ــزارش، در ح ــن گ ــاس ای اس
شهرســتان کامــاًل در اختیــار نیروهــای مخالــف 
قــرار دارد و 116 شهرســتاِن دیگــر شــاهد 
ــی  ــای دولت ــان نیروه ــدید می ــای ش درگیری ه

ــت.  ــلح اس ــان مس و مخالف
ــوان نتیجــه  ــن گــزارش، می ت ــه ای ــا توجــه ب ب
گرفــت کــه تقریبــًا در نیمــی از والیــاِت 
کشــور جنــگ جریــان دارد. ایــن گــزارش 
ــال  ــر س ــِت ه ــا گذش ــه ب ــِر آن اســت ک بیانگ
ــای  ــِل نیروه ــدِت عم ــه از ش ــای این ک ــه ج ب
ــرکات  ــر تح ــد، ب ــده باش ــته ش ــف کاس مخال
ــق  ــاال موف ــده و ح ــزوده ش ــا اف ــِی آن ه نظام
ــود را  ــای خ ــرۀ فعالیت ه ــه دای ــد ک ــده ان ش
ــه در  ــد. البت ــا محــور شــهرها گســترش دهن ت
ایــن میــان، شــاید برخــی اشــتباه های کوچــِک 
ــبت  ــه نس ــند ک ــده باش ــث ش ــباتی باع محاس
ــی  ــان بزرگ نمایی های ــای مخالف ــه فعالیت ه ب
صــورت گیــرد، ولــی نمی تــوان انــکار ورزیــد 
کــه تحــرکات مخالفــاِن مســلح هــر روز 
بــه صورتــی  تازه تــری می یابــد و   ابعــادِ 
بــه  فعالیت هــا  ایــن  دامنــۀ  نگران کننــده 
شــهرها کشــیده می شــود. نمونــۀ روشــن 
ــدز  ــت کن ــقوط والی ــار س ــح آن، دو ب و واض
در دو ســال گذشــته بــه دســِت مخالفــان 
دروازه هــای  تــا  نیروهای شــان  رســیدن  و 
ــت. ــالن و ارزگان اس ــد، بغ ــهرهای هلمن ش

ــای  ــه نیروه ــده ک ــبب ش ــزی س ــه چی ــا چ ام
ــتاوردهایی  ــن دس ــوند چنی ــق ش ــف موف مخال

ــند؟ ــته باش داش
مســـلمًا اگــر چنیــن ســوالی از مقام هــای 
یک صـــدا  آن هــا  شــود،  پرســیده  کشــور 
ــرای  ــدام دســتاورد؟ چــرا ب ــه »ک ــد ک می گوین
نیروهــای مخالــف تبلیــغ می کنیــد و چنــد 
حرکــِت بزدالنــه را چنیــن بــزرگ نشــان 

هیــد؟« می د
 بــه گفتــۀ مقام هــای دولتــی، نیروهــای مخالــف 
ــر از  ــه تنهــا نیرومندت طــی دو ســاِل گذشــته ن
ــر  ــه ب ــی ک ــل ضربه های ــد، ب گذشــته نشــده ان
آن هــا وارد شـــده، آن هــا را بیشــتر از هــر زماِن 
دیگــر زمین گیــر کــرده اســت. آن هــا وقتــی بــا 
حقایقــی مثــل ســقوط کنــدز مواجــه می شــوند، 
ــز نســخه های از  ــا نی ــه رویداده ــرای این گون ب
ــاده در  ــخ های آم ــده و پاس ــده ش ــل پیچان قب
ــی  ــقوط برخ ــد، س ــد و می گوین ــتین دارن آس
ــان  ــاِن غیرنظامی ــت از ج ــرای حفاظ ــق ب مناط
و در اثــر عقب نشــینی های تاکتیکــی اتفــاق 
افتـــاده اســت. و یــا هــم این کــه برخــی 
فرماندهــاِن محلــی ســبب شــده انــد کــه چنیــن 

ــد.  ــی بیفت اتفاق های
اصــل  نــه  بی توجهی هــا  این گونــه  امــا 
ــه  ــد و ن ــان بردارن ــد از می ــق را می توانن حقای
هــم می تواننــد تصویــر دیگــری، آن گونــه کــه 
مقام هــای دولتــی آرزو دارنــد، از وضعیــت 
ارایــه کننــد. واقعیــت ایــن اســت کــه در 
ــور  ــی کش ــت امنیت ــته، وضعی ــال گذش دو س
ــت  ــه وخام ــام آوری رو ب ــورِت سرس ــه ص ب
گذشــته و هیــچ نشــانه یی دال بــر بهتــر شــدن 
اوضــاع در آینــدۀ نزدیــک وجــود نــدارد. 
ــرده  ــالم ک ــتان اع ــو در افغانس ــان نات فرمانده
ــور  ــن کش ــه زودی در ای ــگ ب ــه جن ــد ک ان
پایــان نخواهــد یافــت، هرچنــد کــه نیروهــای 
ــه در  ــد ک ــر از گذشــته توانســته ان ــی بهت امنیت

ــد.   ــل کنن ــان عم ــر مخالف براب
ســوالی کــه طــی ایــن نوشــته بــه صورت هــای 
گوناگــون تــالش شــد برجســته ســاخته شــود، 
ــده  ــبب ش ــزی س ــه چی ــه: چ ــت ک ــن اس ای
این کــه  جــای  بــه  مســلح  مخالفــاِن  کــه 
واقعــًا از صحنــه کامــاًل حــذف شــوند، هنــوز 
دایــرۀ  حتــا  و  کننــد  مقاومــت  می تواننــد 
دهنــد؟  گســترش  را  خــود  فعالیت هــای 
ــور و  ــای کش ــۀ مقام ه ــه گفت ــه ب ــی ک نیروهای
ــی  ــگاه مردم ــه پای ــران ن ــیاری از تحلیل گ بس
دارنــد و نــه آینده یــی، نویــد می دهنــد کــه در 
آینــده مــردم افغانســتان بــه آســایش و آرامــِش 
ــًا  ــس حتم ــد. پ ــدا می کنن ــت پی ــتری دس بیش
ــا  ــه م ــا این ک ــد، و ی ــای کار می لنگ ــک ج ی
ــاِن مســلح  ــی از مخالف تصــور درســت و دقیق
ــری  ــایِل دیگ ــه مس ــم این ک ــا ه ــم و ی نداری
ــان ظــرف  ــد کــه آن هــا همچن باعــث شــده ان
پانــزده ســال گذشــته در صحنــه باقــی بماننــد.  
در این کــه جنــگ افغانســتان یــک جنــِگ 
پیچیــده و ذوجوانــب اســت، نمی تــوان انــکار 
ورزیــد. بــدون شــک پــای کشــورهای زیــادی 
در ایــن جنــگ دخیــل اســت و منابــع زیــادی 
ــش وجــود  ــن آت ــتِن ای ــه داش ــرم نگ ــرای گ ب

ــن  ــد بســتر چنی ــن، بای ــا وجــود ای ــا ب دارد. ام
وضعیتــی نیــز آمــاده باشــد. اگــر زمینــی بــرای 
ــوان  ــه می ت ــس چگون ــاده نباشــد، پ کشــت آم
تخــم پاشــید و منتظــر برداشــت محصــول 
ــن  ــرای چنی ــتان ب ــن افغانس ــًا زمی ــود؟ حتم ب
ــه در  ــم ک ــانی ه ــت و کس ــاده اس ــتی آم کش
ــا  ــد، ی ــرده ان ــرمایه گذاری ک ــگ س ــن جن ای
چنیــن شــرایطی را بــه وجــود آورده انــد، 
می دانســته انــد کــه چنیــن شــرایطی در زمیــن 

ــت. ــن اس ــا و ممک ــتان مهی افغانس
پاســخ  صــورت  هیــچ  بــه  این هــا  امــا   
قناعت بخــش بــه آن ســوال کلیــدِی ایــن 
جنــگ  زیــرا  باشــند؛  نمی تواننــد  نوشــته 
افغانســتان یــک چهــرۀ پنهــاِن دیگــر نیــز دارد 
کــه بــدان کمتــر پرداختــه می شــود و آن، عــدم 
ــه  ــت در ریش ــِی دول ــزان کارای ــه می ــه ب توج
ــت  ــت. دول ــگ اس ــل جن ــردِن عوام ــن ک ک
افغانســتان متأســفانه  هزینــۀ بخشــی از جنــگ 
را از راه هــای گوناگــون می پــردازد. اختالفــات 
سیاســی میــان رهبــران، عــدم هماهنگــی میــان 
نیروهــای امنیتــی، عــدم کارایــی نهادهایــی کــه 
ــوع  ــد و در مجم ــه می کنن ــه ارای ــاِت عام خدم
اقنــاع  بــرای  دولــت  سیاســت گذاری های 
شــهروندان، ســبب شــده انــد کــه جنــگ 
همچنــان در افغانســتان شـــیوع داشــته باشــد. 
ــگ  ــِی جن ــل بیرون ــه عوام ــط ب ــوان فق نمی ت
ــِی آن را  ــاِن داخل ــل پنه ــرد و عوام ــاره ک اش
ــه  ــی ک ــا زمان ــه ت ــد البت ــت و ص ــده گرف نادی
ــد،  ــه کن ــل غلب ــن عوام ــر ای ــد ب ــت نتوان دول
جنــگ همچنــان در کشــور ادامــه خواهــد 

ــت.  یاف
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ــدم  ــر ع ــی ب ــداهلل مبن ــدیِد عب ــای ش ــد از اعتراض ه بع
نشــان  و  خــط  نیــز  و  سیاســی  توافق نامــۀ  تطبیــق 
کشــیدن ها بــرای حکومــت غنــی، حــاال دوســتم و 
احمدضیــا مســعود نیــز در عیــِن موقــف قــرار گرفتــه انــد 
و تهدیدهایــی را در برابــِر غنــی شــکل داده انــد. در واقــع 
اکنــون یــک جبهــۀ جــــدی از بطــِن دولــت وحــدت ملی 
ــد  ــه می توان ــه رفته رفت ــه ک ــکل گرفت ــی ش ــِر غن در براب

ــد. ــم کن ــی فراه ــرای غن ــدیدی را ب ــِر ش دردس
ــش  ــدی پی ــه چن ــت ک ــارِ آن اس ــه در کن ــه این هم  البت
ــز در  ــی نی ــدای مل ــذار آجن ــعود بنیان گ ــی مس احمدول
ــد و  ــخن ران ــرف و س ــی ح ــدت مل ــت وح ــِر دول براب
ــد،  ــود بیاین ــه خ ــه ب ــت ک ــت خواس ــراِن حکوم از رهب
ــِی  ــی و سیاس ــِد مل ــاِن نیرومن ــک جری ــه ی ــش از آن ک پی
ــان  ــام و "پای ــاختار نظ ــر س ــرای تغیی ــروعیت بخش ب مش

ــرد. ــکل بگی ــان ش ــاهِی" آن ــه پادش دادن ب
ــز  ــر نی ــِی دیگ ــای سیاس ــی جریان ه ــش از آن، برخ  پی
برابــِر دولــت  ثبــات در  ماننــد جریــاِن حراســت و 
وحــدِت ملــی موضــع گرفتــه بودنــد امــا بــا ایــن تفــاوت 
کــه آن هــا حرفــی از تغییــر نظــام بــه میـــان نمی آوردنــد. 
بنابرایــن آقــای غنــی اگــر اندکــی هــم بیـــداری و تأمــل 
داشــته باشــد، به راحتــی درخواهــد یافــت کــه در میــداِن 
سیاســت تنهــا مانــده و بــه غیــر از حلقه یــی خــاص کــه 
از خــواِن قــدرت و صالحیــِت وی روزی می خورنــد، 
در  سیاســی  مطــرِح  جریان هــای  و  چهره هــا  همــۀ 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــرش ق براب
آقــای غنــی در ایــن روزهــا به شــدت تــالش دارد کــه از 
جبهــۀ مخالفانــش نیــز ســربازگیری کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب 
کــه یکــی را در برابــِر دیگــری قــرار دهــد و بــا جنگانــدِن 
آن هــا، بیالنــِس قــدرت را بــه نفــِع خویــش حفــظ کنـــد. 
امــا از آن جایــی کــه ایــن رویکــرد و سیاســِت مبتنــی بــر 
ــه  ــتان کهن ــِت افغانس ــای سیاس ــب در فض ــه و فری خدع
شــده، بــه همــان پیمانــه موثریــت آن انــدک شــده اســت.
مســلمًا اوضــاِع داخلــی کشــور در ایــن روزهــا بــه 
ــش از  ــی بی ــِر غن ــا در براب ــِن مخالفت ه ــِل اوج گرفت دلی
ــای  ــتگاهِ آق ــی در دس ــاد و تباه ــده و فس ــفته ش ــد آش ح
غنــی چنــان فربــه و آشــکار شـــده کــه ســرانجام دوســتان 
و حمایت گــراِن بین المللــِی ارگ را  بــه ایــن نتیجــه 
ــراط و  ــار اف ــی دچ ــه غن ــاند ک ــد رس ــانده و خواه رس
ــن،  ــش از ای ــد بی ــده و نبای ــت داری ش ــط در حکوم تفری
اجــازۀ تــک روی و بدمعاشــی را بــه چنیــن شــخصی داد. 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اوج مخالفت هــای سیاســی 
علیــه انحصارگرایــِی ارگ، در نهایــت بــه تغییــر ســاختار 
دولــِت موجــود منجــر شــود و فضــا را بــه گونه یــی رقــم 
زنــد کــه جریان هــای سیاســِی کشــور بــه میکانیســـم های 
سیاســِی مشــروعیت بخش بــرای تغییــر نظــام دســت 
یابنــد. هرچنــد آقــای غنــی و ادارۀ تحــِت امــِر او در برابــِر 
ایــن مــوج قصــد مقاومــت داشــته باشـــند، اما ایســتاده گی 
در برابــِر مــوِج تغییرخواهــِی ملــت، راه را بیــش از پیــش 
بــرای معترضــان بــه وضــِع موجــود همــوار خواهــد کــرد.

امــا پیــش از فــرا رســیدِن ایــن موج هــا و توفان هــا، 
ــه  ــه آن چ ــم ک ــر دهی ــر تذک ــارِ دیگ ــک ب ــم ی می خواهی
ــرای مــردم افغانســتان و جامعــۀ جهانــی یــک اولویــت  ب
ــِر  ــه جوه ــت ک ــی اس ــۀ سیاس ــق توافق نام ــت، تطبی اس
اصلــِی آن نیــز تغییــر نظــام ریاســتی می باشــد و تــا 
ــرۀ  ــدرت از چنب ــد و ق ــر نیاب ــن نظــام تغیی ــه ای ــی ک زمان
و  نزاع هــا  نشــود،  بیــرون  قوم گــرا  حلقــاِت  و  ارگ 
ــن  ــر اصــل مســاله ای ــات ادامــه خواهــد یافــت. زی مطالب
اســت کــه مــردم و جریــان هــا و چهــره هــا از انحصــار 
ــن  ــد و ای ــی ندارن ــال دل خوش ــته و ح ــدرت در گذش ق
انحصارگــری سیاســی و اقتصــادی بــه نفــع یــک حلقــه، 
ــای  ــه ســتوه آورد. آق ــد کل کشــور را ســرانجام ب می توان
ــی  ــدات الزم و عملی ی ــه تعه ــد و ب ــر کن ــد فک ــی بای غن
ــد و  ــل کن ــت عم ــی اس ــۀ سیاس ــن توافق نام ــه در بط ک
کشــور را بــه فــالح و رســتگاری رهنمــون شــود؛ نــه بــا 

کج گری هــا راه را کــور ســازد.

غنی در محاصرۀ مخالفان
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پنهــاِن  چهــرة  یــک  افغانســتان  جنــگ 
كمتــر  بــدان  كــه  دارد  نيــز  دیگــر 
پرداختــه می شــود و آن، عــدم توجــه 
بــه ميــزان كارایــِی دولــت در ریشــه 
كــن كــردِن عوامــل جنــگ اســت. دولــت 
افغانســتان متأســفانه  هزینــۀ بخشــی از 
جنــگ را از راه هــای گوناگــون می پردازد. 
اختالفــات سياســی ميــان رهبــران، عــدم 
امنيتــی،  نيروهــای  ميــان  هماهنگــی 
عــدم كارایــی نهادهایــی كــه خدمــاِت 
مجمــوع  در  و  می كننــد  ارایــه  عامــه 
بــرای  دولــت  سياســت گذاری های 
اقنــاع شــهروندان، ســبب شــده انــد كــه 
جنــگ همچنــان در افغانســتان شـــيوع 

داشــته باشــد
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حکومت در کار کمیتۀ گزینش دخالت می کند
افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس 
کمیتۀ  کار  روند  در  حکومت  می گوید، 
ادارۀ  و  انتخابات  کمیشنران  گزینِش 
اسناد  گرفتن  و  تصمیم گیری ها  در  امور 
و  نموده  دخالت  کننده گان  درخواست 

کارشیوۀ این کمیته را نقض کرده است.
نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف 
افغانستان یا تیفا می گوید: در ترکیب کمیتۀ 
گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 
مداخله  افغانستان  دولت  سوی  از  هم 
طریق  از  آن  دبیرخانۀ  و  گرفت  صورت 
ادارۀ امور تعیین شد که این مسأله مداخله 

آشکار در کار انتخابات است. 
ناظران شان  کار  نتایج  از  ایوب زاده  آقای 
بر روند کاری این کمیته صحبت کرده و 
می گوید: در تصمیم گیری ها و در گرفتن 

امور  ادارۀ  ما  کننده گان  درخواست  اسناد 
نقض  را  کمیته  این  کارشیوۀ  و  دخالت 

کرده است.
تمامی  در  ایوب زاده:  آقای  گفتۀ  به 
تسهیل  به جای  کمیته،  این  کار  بخش های 
روند کاری اعضای آن، ادارۀ امور دخالت 
شفافیت  و  بی طرفی  نگران  ما  و  می کند 
نهادهای  معرفی  برای  گزینش  کمیتۀ  کار 

انتخاباتی هستیم.
افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس 
وضعیت  به  توجه  با  می کند:  نشان  خاطر 
در  که  سیاسی یی  مدیریت  و  جاری 
افغانستان حاکم است، مداخالت در روند 
کار کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون های 

حکومت  و  یافت  خواهد  ادامه  انتخاباتی 
تالش می کند در هر مرحلۀ دخالت کند.

در  که  است  باور  این  به  ایوب زاده  آقای 
کار  روند  در  حکومت  دخالت های  ادامۀ 
قانون  و  اساسات  معیارها،  کمیته،  این 
سالمت  و  شفافیت  به  و  می شود  نقض 
وارد  فراوانی  صدمات  انتخابات  پروسۀ 

می شود.
کار  نهایت  در  ایوب زاده:  آقای  باور  به 
این کمیته، ترکیبی معرفی می شود از یک 
قوم چهره های توانا را گزینش می کنند و 
از بقیه اقوام چهره های ضعیف را انتخاب 
می کنند تا یک قوم در رهبری قرار گیرد و 

به نفع تیم حاکم کار کند.
مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  این  در 
یا مجما می گوید:  افغانستان  جامعۀ مدنی 

آرزومند هستیم تا شفافیت روند کار کمتیۀ 
گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 

باید حفظ شود.
دولت  مداخلۀ  اگر  رفیعی:  آقای  گفتۀ  به 
اعتماد  شود،  ثابت  کمیشنران  گزینش  در 
انتخابات  به  نسبت  عامه  افکار  و  عمومی 
شفاف  انتخابات  با  ما  و  مغشوش  آینده 

عادالنه و آزاد روبه رو نخواهیم بود.
که  می شود  مطرح  درحالی  نگرانی ها  این 
محمداشرف  رییس جمهور  این،  از  پیش 
گزینش  کمیتۀ  اعضای  با  دیدار  در  غنی، 
گفته  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران 
روند  در  سیاسی  مداخلۀ  هرگونه  که  بود 
کاری این کمیته جرم است و مجرم مورد 

پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت.
مداخلۀ  نوع  "هیچ  بود:  گفته  غنی  آقای 
من  نیست،  اجازه  روند  این  در  سیاسی 
هیچ گونه سفارشی را روی کسی ندارم و 

مداخله در این روند جرم است."
رییس  رشیدی،  جاوید  هم،  سویی  از 
کمیتۀ گزینش اطمینان داده است که اصل 
رعایت  کاندیدان  انتخاب  در  بی طرفی 

خواهد شد.
گزینش  کمیتۀ  که  است  درحالی  این 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران 
تاریخ 1۷ میزان آغاز به کار کرد و صدها 
مستقل  کمیسیون  در  عضویت  برای  تن 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات 

درخواست داده اند.
 قرار است کمیتۀ گزینش از میان متقاضیان، 
را  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای جدید 

انتخاب کند.
تقنینی  فرمان  بربنیاد  کمیته  این 
با پنج عضو که شامل  رییس جمهور غنی 
نماینده گان دادگاه عالی، کمیسیون مستقل 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  بشر،  حقوق 
مدنی  جامعه  نمایندۀ  یک  اساسی،  قانون 
حقوق  مدافع  نهادهای  نمایندۀ  یک  و 
درخواست های  است،  شده  تشکیل  زنان 
کمیسیون های  در  عضویت  متقاضیان 

انتخاباتی را بررسی می کند.
جاوید رشیدی، عضو دادگاه عالی به عنوان 
رییس، ضیا لنگری، عضو کمیسیون حقوق 
کمیسیون  عضو  شفایی،  عبداهلل  بشر، 
یوسف  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
رشید، نمایندۀ جامعۀ مدنی و ماری اکرمی، 
به عنوان نمایندۀ نهادهای فعال حقوق زنان 

پنج عضو این کمیته هستند.
صدها  میان  از  کمیته  این  است  قرار 
به  را  تن   ۲1 دهنده،  درخواست 
اما  می کند،  معرفی  رییس جمهور 
در  کمیشنر  را  تن  هفت  رییس جمهور 
را  تن  پنج  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیشنر در کمیسیون رسیده گی به شکایات 
پایان کار  از  انتخاباتی تعیین می کند. پس 
کمیسیون های  تشکیل  حکم  کمیته،  این 

جدید انتخاباتی صادر خواهد شد.

معــاون  دوســتم  عبدالرشــید  جنــرال 
در  جمهــوری،  ریاســت  اول 
ــدن  ــی ش ــر عمل ــارات ب ــن اظه تازه تری
خواســت هایش تاکیــد کــرده و گفتــه 
اســت کــه تــا بــه ایــن خواســت ها 
بــر  کابــل  بــه  نشــود،  رســیدگی 

. د د نمی گــر
او عصــر روز یکشــنبه در دیــدار بــا 
متنفــذان،  علمــا،  محلــی،  مســووالن 
زنــان، وکالی شــورای والیتــی، اســتادان 
والیت هــای  جوانــان  و  دانشــگاه 
جوزجــان، ســرپل، و بلــخ در شــهر 
ــی  ــدم هماهنگ ــه ع ــت ک ــبرغان گف ش
میــان نیروهــای امنیتــی، ثبــات و امنیــت 
کشــور را بــا خطــر مواجــه کــرده و 
ــاره توجــه  ــن ب ــری حکومــت در ای رهب

الزم را نداشــته اســت.
برگــزاری  بــر  دیــدار،  ایــن  در  او 
انتخابــات شــوراهای ولســوالی و ولســی 
جرگــه تاکیــد کــرده و گفتــه اســت، لویه 
جرگــه قانــون اساســی بایــد دایــر شــود 
تــا توزیــع صالحیت هــا در رده هــای 
بــاالی دولــت و معاونیــن روشــن شــود.
ــه اســت،  ــان گفت ــرال دوســتم همچن جن
ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــل قان ــا تعدی ب
مســوولیت های  و  وظایــف  جایــگاه، 
شــورای امنیــت ملــی نیــز بایــد تعریــف 

ــود. ش
معــاون اول ریاســت جمهــوری همچنــان 
ــی و  ــاد و ناامن ــری از فس ــرای جلوگی ب

خواســتار  اعتمــاد،  فضــای  ایجــاد 
ــای  ــری نهاده ــدی در رهب ــری ج بازنگ
ــده  ــر آن ش ــای پایین ت ــی و اداره ه امنیت

ــت. اس
ــا  ــاس حرکت ه ــه اس ــت ک ــه اس او گفت
و مبارزاتــش را تحکیــم حاکمیــت ملــی 
و نظــام سیاســی تشــکیل می دهــد و 
ــل، خواســتار اصالحــات  ــن دلی ــه همی ب
ــوکات  ــی در چ ــی و نظام ــق سیاس عمی

ــده اســت. ــت ش حکوم
ــه  ــدار گفت ــن دی ــتم در ای ــرال دوس جن
ــت  ــورای امنی ــه ش ــر جلس اســت، در ه
ــود را از  ــای خ ــته نگرانی ه ــی پیوس مل
فــراه،  ارزگان،  هلمنــد،  والیت هــای 
ســایر والیت هــا،  و  فاریــاب  کنــدز، 
پالن هــا و حمــالت تخریبــی دشــمن 
ــت  ــرده اس ــرح ک ــش مط ــش از پی را پی
امــا بــه حرف هایــش هیــچ توجهــی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــد  ــوری تاکی ــت جمه ــاون اول ریاس مع
کــرده کــه پیشــنهادهایش هنــوز هــم در 
ــوری  ــت جمه ــز ریاس ــای« می »روک ه
ــت  ــده اس ــی مان ــت باق ــدون سرنوش ب
ــان دهنده  ــود نش ــوع، خ ــن موض ــه ای ک
ــر  ــک نف ــت ی ــه دس ــدرت ب ــار ق انحص

ــت. اس
انتقادهایــش،  کــه  اســت  گفتــه  او 
ــت  ــه دس ــدرت ب ــار ق ــر انحص به خاط

یــک شــخص معیــن بــوده اســت.

جنرال دوستم:

 جایگاه و وظایف شورای امنیت ملی 
تعریف شود

هارون مجيدی

حميد فرهادی- ماندگار
برخی والیت های غربی  ناامنی های در  دنبال تشدید  به 
کشور، صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شده 
و در والیت های هم جوار که شرایط امنیتی نسبتًا بهتری 

دارند، اسکان گزیدند.
تشدید  در جریان  که  است  از والیت هایی  یکی  هرات 
ناامنی ها، میزبان بیشترین رقم بی جاشده گان والیت های 
بهبود وضع  با  که  است  بوده  فراه  به ویژه والیت  غربی 
امنیتی، بی جاشده گان دوباره به والیت های شان برگشتند. 
هویت های  با  افراد،  از  زیادی  شمار  حال،  این  در 
را  خود  فرصت،  از  استفاده  با  نیز  پنهان  و  نامشخص 
زیر نام مهاجر در والیت هرات جازده و در پی استقرار 

همیشه گی در این والیت هستند.
این  می گویند،  هرات  مهاجرین  ادارۀ  در  مسووالن 
بی جاشده گان که رقم شان به 86 خانواده می رسد، توسط 
آورده  والیت  این  به  پاکستانی  »مازدای«  نوع  موترهای 

شده اند.
جاوید نادم، رییس مهاجرین هرات در صحبت با ماندگار 
دارای  خانواده   30 خانواده،   86 این  میان  "از  می گوید: 
سند »کمیشنری سازمان ملل متحد« هستند، اما بقیه هیچ 
نوع سند یا شناسه یی که شهروند بودن شان در این کشور 
را ثابت بسازد و یا نشان گر بی سرپناه شدن شان از دیگر 

والیت ها باشد، در دست ندارند."
آقای نادم می افزاید: این افراد که از پاکستان وارد هرات 
فاریاب  والیت  شهروندان  اصل  در  را  خود  شده اند، 
می دانند. این افراد که چند خیمه و وسایل ناچیز با خود 
کمال الدین  سید  »شهرک  در  خودسر  شکل  به  دارند، 
آن جا  در  و  گرفته اند  جا  هرات  در جنوب  واقع  بهزاد« 

زنده گی می کنند.
این  برای شناسایی  مهاجرین هرات می گوید که  رییس 
خانواده ها از مقام والیت درخواست همکاری کرده اند، 

اما تا به حال هیچ پاسخی از این اداره دریافت نکرده اند. 
حکومت  که  اند  باور  این  بر  آگاهان  این،  با  همزمان 

سیاسِت جابه جایی قومی را دنبال می کند.
اظهار  هرات  دانشگاه  استاد  حسینی،  مسعود  سید 
بنا بر دالیل سیاسی و تباری  می دارد که این خانواده ها 
برنامۀ  و  می شوند  آورده  هرات  به  دیگر  والیت های  از 
نظام  درون  در  پنهان  دست های  توسط  آنان  جابه جایی 

ریخته  می شود.
آقای حسینی می افزاید: "افزایش قتل، ترور، آدم ربایی و 

حمالت مسلحانه در سال های اخیر که دامن گیر هرات 
شده است، فراوردۀ حضور همین افراد تحت نام کوچی 
است که سال های پیش در هرات جابه جا شده بودند و 

اکنون خود را ساکنان اصلی این والیت می دانند."
از  افراد  این  اخراج  ارادۀ  عدم  بر  آن که  با  آقای حسنی 
سوی ادارۀ مرکزی و محلی تأکید دارد، با آن هم امیدوار 
است که پس از پی گیری  دقیق پرونده های شناسایی این 

خانواده ها، از این والیت اخراج شوند.
در سویی دیگر، اما مسوول ادارۀ والیت هرات می گویند 

این  این موضوع را پی گیری کرده اند و اسکان  آنان  که 
بی جاشده گان قابل هیچ نوع نگرانی نمی باشد.

با  می گوید:  هرات  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
در  بیگانه  شهروندان  بر حضور  مبنی   گزارشی  دریافت 
وارد عمل  ناامن کشور،  بی جاشده گان والیت های  میان 

شده و این گفته ها را بررسی کرده ایم.
بی جاشده گان  این  که  می دهد  اطمینان  فرهاد  آقای 
هیچ گونه نگرانی یی را برای شهروندان هرات به وجود 
نخواهند آورد و از هرگونه اقدامات مشکوک پیش گیری 

خواهند کرد.
آقای فرهاد هم چنان اظهار داشت: "قانون اساسی به هر 
که  مکانی  هر  در  تا  است  داده  حق  افغانستان  شهروند 
قانونی ما  به لحاظ  بنًا  باشد مسکن گزین شود،  خواسته 
بگیریم،  را  افغانستان  اصلی  شهروندان  جلو  نمی توانیم 
و  امنیتی  نهادهای  بیگانه،  افراد  حضور  قسمت  در  اما 
استخباراتی ما وارد اقدام شده اند و درصورت پیدا کردن 

چنین خانواده هایی با آن ها برخورد خواهند کرد."
حضور و اسکان خانواده ها و شهروندان خارجی در هرات 
این، در والیت های  از  درحالی مطرح می شود که پیش 
شمالی کشور نیز افراد بدون کارت شناسایی و هویت، به 
شکل خودسر مکان هایی را برای بودوباش شان انتخاب 
محل، حکومت  مردم  مخالفت های  با وجود  و  کرده اند 

هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
پیش،  چندی  که  می رساند  گزارش ها  حال،  همین  در 
هیأتی از سوی رییس جمهور به هدف تفکیک زمین های 
ولسوالی  از  هریرود  سمت  دو  در  غیردولتی  و  دولتی 
تا  بود  گردیده  اعزام  هرات«  والیت  »مرکز  تا  »چشت« 
این  وارد  پاکستان  از  قبل  چندی  که  مهاجرینی  برای 
والیت شده بودند را در زمین های تفکیک شده اسکان 
دهند. با این هم، بیم آن می رود که افراد پاکستانی و طالبان 

نیز زیر نام مهاجر و بی جاشده وارد کشور شده باشند.

نگـرانی از جـابه جـایـی 
افـراد مجـهول در هـرات
ACKU



رازها و دروغ ها 
ــای  ــی از زنده گــی خــود دروغ ه ــی از انســان ها در مقطع خیل
ــت و  ــده اس ــدل ش ــا ب ــه »راز«ِ آن ه ــه ب ــد ک ــی گفته ان بزرگ
این گونــه رازهــا آرام آرام آن هــا را از درون می خــورد، امــا 
ُخــب همیشــه از فــاش کــردِن ایــن رازهــا و گفتــِن حقیقــت 
ــد و  ــی می کنن ــان زنده گ ــا دروغ ش ــراد ب ــن اف ــند. ای می ترس
ســعی می کننــد خودشــان را متقاعــد کننــد کــه ایــن دروغ هــا 
مســالۀ مهمــی نیســتند و بایــد آن هــا را فرامــوش کننــد. فــرض 
کنیــد شــما بــا یکــی از دوســتان تان شــریک هســتید، در یــک 
ــد و  ــان برمی داری ــرای خودت ــتری ب ــود بیش ــما س ــه ش معامل
واقعیــت را بــه دوســت تان نمی گوییــد، ســعی می کنیــد 
ــر  ــن امکان پذی ــا ای ــا آی ــد، ام ــل باش ــل قب ــز مث ــه چی هم
ــی کــس دیگــری راز شــما را  ــد وقت اســت؟ شــاید فکــر کنی
ندانــد مشــکلی نخواهیــد داشــت، امــا ایــن واقعیــت نیســت، 
ــت تان  ــا دوس ــان را ب ــۀ قبلی ت ــد رابط ــر نمی توانی ــما دیگ ش
و شــریک تان داشــته باشــید. احســاس عــذاب وجــدان و 
ــن حــس روی رابطــۀ شــما  ــد داشــت و ای ــاه کاری خواهی گن

ــد انداخــت.  ســایه خواه
شــاید ســعی کنیــد تظاهــر کــرده و وانمــود کنیــد کــه 
ــک و  ــایۀ ش ــا زود س ــر ی ــا دی ــت؛ ام ــوب اس ــز خ همه چی
تردیــد و احســاس درونــی شــما، خــودش را نشــان خواهــد 
داد. ایــن را بدانیــد کــه هــر انســانی وقتــی رازی را پنهــان کنــد 
ــی  ــی خوب ــته باشــد، زنده گ ــذاب وجــدان داش و احســاس ع

ــت.  ــد داش نخواه
دیوار بلند پنهان کاری 

زمانــی کــه واقعیــت یــا اطالعــات را از کســی پنهــان می کنیــد، 
ــن  ــه نگفت ــد ک ــا می پندارن ــد. خیلی ه ــع دروغ می گویی در واق
واقعیــت بــا دروغ گفتــن فــرق دارد و عمــل زشــتی محســوب 
ــی از  ــم یک ــه این ه ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــود، ام نمی ش
ــرای مثــال شــما دوســتی داریــد  ــواع دروغ گفتــن اســت. ب ان
ــراد در  ــتر اف ــد، بیش ــت نداری ــارش را دوس ــار و گفت ــه رفت ک
ــرف  ــکل ط ــن مش ــه ای ــاره یی ب ــچ اش ــع هی ــور مواق این ط
مقابــِل خــود نمی کننــد و صرفــًا ســعی می کننــد از او فاصلــه 
ــا او کــم و کمتــر کننــد. امــا بیاییــد  بگیرنــد و رابطۀشــان را ب
ــن از  ــد: م ــت تان بگویی ــه دوس ــه ب ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ب
ــد. در  ــم نمی آی ــو خوش ــرِف ت ــا از آن ح ــو ی ــارِ ت ــن رفت ای
ــد و مشــکل  ــود می یاب ــما بهب ــۀ ش ــا رابط ــوارد، ی ــه م این گون
حــل می گــردد و یــا هــم این کــه به طــور قطــع رابطــۀ 

ناســالم تان پایــان می یایــد.
زمانــی کــه همیشــه ســعی کنیــد پنهــان کار باشــید و عالیــق و 
افــکار خودتــان را سانســور کنیــد، در ارتبــاط بــا دیگــران دچــار مشــکل خواهید 

شــد و کیفیــت روابــط شــما بــا دیگــران افــت خواهــد کــرد. 

دروغ گفتن به خود 
ــه  ــازیم ک ــی می س ــای منف ــان تیوری ه ــول زنده گی م ــا در ط ــۀ م ــًا هم تقریب
ــک  ــاس ی ــر اس ــا ب ــت ی ــدۀ نادرس ــک ای ــا ی ــک دروغ ی ــر ی ــر اث ــع ب در واق
ــد؛ امــا آرام آرام ایــن تیوری هــای منفــی و نادرســت  پنهــان کاری شــکل گرفته ان
را بــه عنــوان واقعیــت و حقیقــِت معتبــر بــاور می کنیــم. بــرای مثــال: هــر بــار 
ــه مشــکل  ــم ک ــی احســاس می کنی ــس از مدت ــم، پ ــی می گیری ــم غذای ــه رژی ک
ــان  ــه خودم ــه دهیــم، آرام آرام ب ــی را ادام ــم غذای ــم رژی ــم و نمی توانی داری
ــول  ــاور را قب ــن ب ــم ای ــم، آرام آرام ه ــم بگیری ــم رژی ــه نمی توانی ــم ک می گویی
می کنیــم و حتــا بــه ایــن یقیــن می رســیم کــه پزشــکان رژیــم غذایــی را بــرای 
مــا ممنــوع کرده انــد. یــا این کــه: در درس ریاضــی موفــق نیســتیم و در نهایــت 
ــم  ــاور می کنی ــا ریشــۀ ژنتیــک دارد و ب ــاور می رســیم کــه ضعــف م ــن ب ــه ای ب
ــن واقعیــت نیســت. این هــا تنهــا  ــا ای ــم. ام ــن مــورد نداری ــری در ای کــه تقصی
بهانه هایــی اســت کــه ضعف هــای خــود را بپوشــانیم و تنهــا دروغ هایــی اســت 
کــه در مــورد خودمــان بــه خودمــان می گوییــم. ایــن دروغ هــا مــا را ضعیــف، 
ــر و تحــول و رشــد و  ــع از تغیی ــد و مان پنهــان کار، محافظــه کار و ترســو می کن

ــود. ــا می ش ــی م ــرفت در زنده گ پیش

منبع: مجلۀ زنده گی ایده آل
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بخش دوم و پایانی
بخش ســوم

مهران موّحد
ابوالحسـن مـاوردی در »االحـکام السـلطانیه« 
بـه تعریـِف خالفـت می پـردازد،  وقتـی کـه 
سـعی مـی ورزد آن را صبغه یی دینی ببخشـد. 
می نویسـد:  خالفـت  تعریـف  در  مـاوردی 
نبـوت  جانشـین  تـا  شـده  وضـع  »"امامـت" 
امـور  تدبیـر  و  دیـن  از  پاسـبانی  در  باشـد 
دنیا.«)االحکام السـلطانیه، ص 3(. عبدالرحمان 
بـن خلدون نیز بـرای سیاسـت مدار و زمام دار 
ایـن حـق را می دهد کـه در همـۀ عرصه های 
زنده گـی مداخلـت کند بـدون این کـه اعتنایی 
بـه اسـتقالل قضا و علمای دین داشـته باشـد. 
ابـن خلـدون ایـن را از اسـتلزامات عمـران و 
مدنیـت می شـمارد. ابـن خلـدون می نویسـد: 
»بـدان کـه همـۀ برنامه هـای دینـی شـرعی از 
قبیـل نمـاز و فتـوا و قضـا و جهـاد و حسـبه 
)امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر( در ذیـل 
امامـت کبـری کـه عبـارت از خالفت اسـت، 
گنجانده شـده اسـت. خالفت، اصـل جامع و 
مرجـع بـزرگ اسـت و همـۀ آن چیزهایی که 
در بـاال ذکـر شـد، شـاخه های آن را تشـکیل 
می شـوند؛  تعریـف  آن  ذیـل  در  و  می دهنـد 
چـرا کـه خالفـت بـر همـه چیـز ناظر اسـت 
و ایـن حـق را دارد کـه در همـۀ احـوال دینی 
یـا دنیـوی مسـلمانان مداخلـت کنـد و احکام 
شـرع را در همـۀ زمینه هـا در معـرض اجـرا 

بگـذارد.« ) المقدمـه، ص 1۷3( 
ابـن  و  مـاوردی  به سـاِن  نیـز  تیمیـه  ابـن 
خلـدون، برای زمـام داران، نوعـی از مصونیت 
آسـمانی و غیبی قایل اسـت. به نظـر او، خلفا 
و زمـام داران، واسـطۀ خدا و خلـِق اویند. ابن 
تیمیه می نویسـد: »مـردم، بنـده گان خدایند و 
زمـام داران، نماینـده گان خـدا بـر بنده گانـش. 
حـق  کـه  کارگزارانی انـد  زمـام داران،  نیـز 
دارنـد.«  را  بنـده گان  نفـوس  بـر  تصـرف 

)۲6 الشـرعیه، ص  )السیاسـه 
همچـون  مسـلمانی  دانشـمندان  سـخنان 
مـاوردی و ابن خلـدون و ابن تیمیـه به خوبی 
ایـن نکته را مسـجل می کند کـه در برهه  هایی 
از تاریـخ اسـالم، وظیفـۀ دانشـمندان به جـای 
این کـه ارایـۀ طـرح و دیـدگاه باشـد، توجیـه 
واقعیّـت  اسـت.  بـوده  موجـود  وضعیـِت 
آن اسـت کـه سـخنانی که ایـن دانشـمندان بر 
قلـم آورده انـد، مسـلماتی اسـت کـه مقدمات 
منطقـِی قابـل قبولـی نـدارد. ایـن مسـلمات 

بـرای ایـن بـه خـورد مـردم داده می شـده که 
افـکار عمومـی را قانـع کنـد کـه قیـام برضـد 
سـلطان/ خلیفـه، نـاروا و حرام اسـت برمبناي 
قاعـدۀ »الفتنـۀ اشـد مـن القتل«. ایـن در حالی 
اسـت کـه ایـن رویکرد افـزون بـر این که قتل 

را کـم نکـرد، فتنـه را بیشـتر سـاخت.
حـاال پرسـش این اسـت کـه قـرآن و سـنِت 
نبـوی دربـارۀ خالفـت کـه برآینـد خلـط و 
آمیـزِش سـلطۀ الهی با سـلطۀ بشـری اسـت، 
چـه فرمایشـی دارند؟ ما ناگزیریـم که یکایک 
جـان  مروِّ کـه  را  کسـانی  نصـِی  مسـتنداِت 
بازگشـت خالفـت و مدافعـان نظریۀ خالفت 

اسـالمی هسـتند، بررسـی و وارسـی کنیـم.
مستندات نّصِی نظریۀ »خالفت اسالمی«

بـه  مسـلمانان  الـزام  از  قرآنـی  آیه هـای 
برگزیـدن نظـام سیاسـِی ویژه یـی کامـاًل تهی 
اسـت. جالـب این جاسـت کـه ایـن سـکوت 
حکمت آمیـز قرآنـی، بـه جـای این کـه باعث 
شـود کـه عالماِن دین به این برداشـت برسـند 
کـه مسـلمانان مخیرنـد بـه هـر شـیوه یی کـه 
مدیریـت  را  معاش شـان  امـور  می خواهنـد 
کننـد و هرگونـه الگـوی حکومت داری یـی را 
کـه مناسـب می بیننـد انتخـاب نماینـد، آن هـا 
را بیـش از حـد و به صـورِت نـاروا بـه »آیت 
اَُمـراء« سـوق داده انـد و نیـز آن هـا بـه آیـاِت 
جانشـین  از  کـه  کرده انـد  اسـتناد  قرآنی یـی 
بـه  یـا  یکدیگـر  به جـای  انسـان ها  سـاختِن 
جـای خـدا )اسـتخالف( سـخن می زنـد. این 
مزبـور،  آیه هـای  از  کوشـیده اند  دانشـمندان 
قطـع نظـر از این کـه در کـدام سـیاق مطـرح 
شـده اند، بـرای توجیـه پیش فرض هـای خـود 
بهره بـرداری کنند و بدین سـان نـِص قرآنی را 
مجبـور سـاخته اند در مـوردی سـخن بزند که 
از سـخن زدن در آن مـورد عمـداً خـودداری 

اسـت.  کرده 
الشـرعیه«  »السیاسـه  مقدمـۀ  در  تیمیـه  ابـن 
می نویسـد: »آن چـه در پیـش چشـماِن شـما 
قـرار دارد، رسـالۀ مختصـری اسـت و در آن 
سـخنان جامـع و مانعـی در مـورد سیاسـت 
الهـی و حکومـت نبـوی فراهـم آمـده اسـت. 
ایـن رسـاله بـر مبنـای "آیـۀ اَُمـراء" از کتـاب 
خـدا اسـتوار شـده اسـت و آن عبارت اسـت 
از ایـن فرمـودۀ الهـی: "ان اهلل یأمرکم أن تودوا 
االمانـات الـي اهلهـا واذا حکمتـم بیـن الناس 
ان تحکمـوا بالعـدل ان اهلل نعمـا یعظکـم بـه 

ان اهلل کان سـمیعا بصیـرا. یاایهـا الذیـن آمنـوا 
االمـر  واولـي  الرسـول  واطیعـوا  اهلل  اطیعـوا 
منکـم فـان تنازعتـم فـي شـئ فـردوه الـي اهلل 
والرسـول ان کنتـم تومنون باهلل ورسـوله ذلک 
خداونـد  )ترجمـه:  تأویـال"  احسـن  و  خیـر 
بـه شـما فرمـان می دهـد کـه امانت هـا را بـه 
میـان  در  چـون  و  بازگردانیـد  صاحبان شـان 
مـردم به داوری نشـینید به عـدل داوری کنید. 
خـدا شـما را چـه نیکـو پنـد می دهـد، یقینـًا 
ایمـان  داناسـت. ای کسـانی کـه  او شـنوا و 
آورده ایـد، از خـدا و از پیغمبـر اطاعـت کنیـد 
و از کارداران و فرماندهـان خـود فرمانبرداری 
نماییـد و اگـر در چیـزی اختالف داشـتید، آن 
را بـه خـدا و پیغمبـر او برگردانیـد اگـر بـه 
خـدا و روز رسـتاخیز ایمـان داریـد. ایـن کار 
بـرای شـما بهتـر و خوش عاقبت تـر اسـت.« 

الشـرعیه، صـص 45-46(  )السیاسـه 
ابـن  الشـرعیۀ«  »السیاسـۀ  کتـاب  مطالعـۀ  بـا 
تیمیـه درمی یابیـم که ایـن کتـاب به خاطر این 
نوشـته نشـده کـه به تفصیـل دربارۀ »سیاسـت 
الهیـه و ایالـت نبویه« حرف بزنـد، بلکه هدف 
ایـن کتـاب، راسـخ و رایـج  اصلـی نوشـتن 
سـاختِن ایـن نکتـه در میـان مـردم اسـت کـه 
زمـام دار مسـلمان، مأموریتـی الهـی و مقـدس 
را برعهـده دارد و قیـام و شـورش برضد او به 
هیـچ صورتـی روا نیسـت. جالـب این کـه ابن 
تیمیـه این کتـاب را در »عهد ممالیک« نوشـته 
و بـه همین دلیـل، در هیچ جایـی از کتابش از 
چیـزی بـه نام خالفـت حـرف نزده، چـرا که 
به خوبـی متوجـه بـوده کـه زمـام داران ممالک 
بسـیاری از شـروط خالفت را دارا نیستند. ابن 
تیمیـه در ایـن کتـاب، مـردم را به قیـام برضد 
حاکـم فـرا نمی خوانـد، بلکه وجـدان و ضمیر 
حاکـم را داور نهایـی قـرار می دهـد و از مردم 
می خواهـد بر اسـاس "آیـت اَُمـراء" از زمام دار 
فرمانبـری کننـد. بدیـن ترتیـب، "آیـت اَُمـراء" 
از درون مایـه تهـی سـاخته می شـود تـا بتواند 
وضعیـِت موجـود را توجیـه کنـد و پایه هـای 
اسـتبداد حاکمـاِن مسـلمان را بیشـتر از پیـش 
مسـتحکم بسـازد. ایـن در حالی اسـت که اگر 
ما شـأن نـزول آیـۀ مزبـور را مبنا قـرار دهیم، 
بـا قاطعیّـت می توانیـم بگوییم که ایـن آیه در 
مـورد امیران جنـگ و فرماندهـان نظامی نازل 

شـده است. 
افـزون بـرآن، بر فـرض این که حکـم وجوب 
طاعـت و فرمانبـری از فرمانـده جنـگ را بـر 
یـا  )سـلطان  بـالد  امیـر  از  طاعـت  وجـوب 
خلیفـه( تعمیـم دهیـم و حکم هـر دو را یکی 
بدانیـم، بازهـم از ایـن مقدمـه بـه ایـن نتیجـه 
نمی رسـیم کـه نـص قرآنـی در مـورد شـکل 
نظـام سیاسـی نیـز نظـری قاطـع عرضـه کرده 
اسـت. انحـراف بزرگـی کـه تیوریسـین هایی 
اسـالم  سیاسـی  اندیشـۀ  عرصـۀ  در  کـه 
شـده اند  آن  گرفتـار  کرده انـد  نظریه پـردازی 
ایـن اسـت کـه از بحث وجـوب طاعـت امیر 
بـه بحـث وجـوب نظـام خالفـت رسـیده اند، 
بحـث،  دو  ایـن  از  کـدام  هـر  درحالی کـه 
مبحثـی جداگانـه اسـت و از یکی بـه دیگری 

رسـید.  نمی تـوان 

بررسی و نقد مبانِی 
تیوریِک نظریۀ 

؟!»خالفت اسالمی«
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پل  ریکور 
مترجم: حسین نقوی 

بخش دوم
امـا ایـن واقعیـت کـه اسـتعاره اجـازۀ بـروزِ آن را در 
زبـان می دهـد، چیسـت؟ ]آن واقعیـت[ دنیـای اعیان و 
اشـیای قابل کنتـرل با فنـون علمی نیسـت، بلکه دنیای 
زنده گـی، دنیای اشـخاص، زیبایی، عشـق، احساسـات 
و ارزش هـا می باشـد. اگر شـیوۀ اسـتعاری در کار نبود، 
تمـام ایـن واقعیت هـا غیرقابـل بیـان باقـی می ماندنـد. 
بـا  مخالفـت  در  دینـی  زبـان  مدافعـان  کـه  ادعایـی 
پوزیتویسـت ها ایجـاد کرده انـد این اسـت کـه واقعیت 
بـه چیـزی کـه بـا معانـی حقیقی لغـات قابـل توصیف 
اسـت، محـدود نمی شـود. گزاره هـای دینـی بـه همان 
شـیوۀ گزاره هـای تجربی قابـل اثبات نیسـتند؛ زیرا اگر 
]آن گونـه[ باشـند، آن هـا بـا بُعـد دینـی تجربـۀ انسـان 
بـود.  نخواهنـد  ارتبـاط  در  انسـان  نهایـی  دغدغـۀ  و 
کار ریکـور در بـاب اسـتعاره، بخشـی از یـک پـروژۀ 
وسـیع تر راجـع بـه ایجـاد نظریـۀ تفسـیر و هرمنوتیک 
اسـت کـه قابـل اسـتعمال در زبـان دینی اسـت. زمانی 
کـه تـالش می کنیـم تا متـون دینـی را بفهمیـم، یکی از 
مشـکالتی کـه بـا آن مواجه ایـم ایـن اسـت کـه آن هـا 
نوشـته  اشـخاصی  توسـط  گذشـته  زمـان  در  اغلـب 
شـده اند کـه در وضعیتـی بسـیار متفـاوت از وضعیـت 
مـا زنده گـی کرده انـد. ایـن فاصلـه کـه مـا را از اصـل 
متـون جـدا می کنـد، یکـی از مشـکالتی اسـت کـه مـا 
بایـد در فراینـد تفسـیر بـر آن چیـره شـویم. امـا مـا 
نمی توانیـم بـه خلـِق مجـدد معنایـی کـه لغـات بـرای 
مؤلـف آن هـا داشـتند، راضی شـویم. متون مهـم دینی، 
شـعر خـوب و آثار برجسـتۀ هنـری همه گـی می توانند 
ایـن فاصلـه را پُـل بزننـد؛ زیـرا آن هـا به طور مسـتقیم 
بـا مـا صحبـت می کننـد و بصیرت هـای جدیـدی از 
واقعیـت را بـرای مـا بـاز می کننـد. بـه این دلیل اسـت 
کـه ریکـور می گویـد: پرسـش از ارجـاع هنـوز مهـم 
اسـت؛ زیـرا دنیـای گفتـار شـعری، دنیایـی اسـت »در 
مقابـل متـن«؛ دنیایـی کـه در معنـای مراتـب جدیـد از 
واقعیـت، دنیایـی نـو بـرای مـا می گشـاید. زبـان دینی 
هنگامـی پذیرفتنـی اسـت کـه معنـای حقیقـی لغـات 
بـه گونه یـی پیـش برونـد کـه شـیوۀ اسـتعاری بتوانـد 
اتفـاق بیافتـد؛ شـیوه یی کـه مراتـب جدیـد واقعیـت و 
خودآگاهـی را بـرای بیـان کـردن بـه وجود مـی آورد. 

معناشناسی استعاره
بخـش اول ایـن تحقیق مـا را از بالغت به معناشناسـی 
یـا بـه عبـارت دقیق تر، آن گونـه که خیلـی زود خواهیم 
دیـد، از بالغت در لغـت به معناشناسـِی گفتار یا جمله 
اسـتعاره در میـان مجـاز  می بـرد. در سـنّت بالغتـی، 
طبقه بنـدی می شـود؛ یعنـی در میـان آن صنایـع ادبـی 
کـه بـه اَشـکال متفـاوِت معنـا در کاربـرد لغـات و بـه 
عبـارِت دقیق تـر، در فراینـد »تسـمیه«8 مربـوط اسـت. 
وظایـف بالغـت از نوعـی اسـت کـه در پـی می آیـد. 
خـودِ لغـات، معانـی خودشـان را دارنـد. بـه عبـارت 
دیگـر، معانـی در یـک جامعـۀ گفتـاری عمومی شـده، 
بـه وسـیلۀ هنجارهـای کاربـردی در ایـن جامعـه ثابت 
شـده و در یـک قانـون واژگانـی ثبت شـده اند. بالغت 
جایی شـروع می شـود که ایـن قانون واژگانـی به پایان 
برسـد. بالغـت بـا معانـی صناعـی یـک لغت سـروکار 
دارد؛ یعنـی آن معانی یـی کـه از کاربرد عـادی منحرف 
شـده اند. ایـن اشـکال متفـاوت، ایـن انحراف هـا و این 
صنایـع ادبـی چـرا؟ دانشـمندان گذشـتۀ علـم بالغـت 
عمومـًا بـه ایـن پرسـش این گونـه پاسـخ داده انـد: آن 
)بالغـت( بـرای پـر کـردن خأل یـا تزیین گفتار اسـت؛ 
زیـرا تصـوراِت )معانـی( مـا بیـش از لغـات ماسـت 
کـه الزم اسـت معنـای آن لغـات را فراتـر از کاربـرد 
عـادی آن هـا بسـط دهیـم. یـا این کـه ممکـن اسـت ما 
لغتـی صحیـح داشـته باشـیم، امـا ترجیـح دهیـم لغتـی 
مجـازی بـرای لـذت بـردن و جذابیـت داشـتن، به کار 
ببریـم. ایـن راهبـرد، بخشـی از عملکرد بالغت اسـت 
کـه همان »متقاعدسـازی« اسـت؛ یعنی تأثیرگـذاری بر 
مـردم بـه وسـیلۀ گفتار کـه نه در تـوان برهان اسـت و 
نـه خشـونت، بلکـه بـه وسـیلۀ عرضۀ چیزی اسـت که 

احتمـاالً قابلیـت پذیرش بیشـتری دارد. 
کـه  همـان  اسـت؛  صناعـات  ایـن  از  یکـی  اسـتعاره 
لغـت  یـک  کـردن  جانشـین  بـرای  تشـابه  به خاطـر 
مجـازی بـه جـای یک لغـت حقیقیـ  که وجـود ندارد 
یـا حذف شـده اسـت ـ مثـل یک دلیـل عمـل می کند: 
اسـتعاره از دیگر صنایع اسـلوبی متمایز می شـود؛ نظیر 
»دگرنامـی«metonymy( 9( کـه در آن، »ارتباط« نقشـی 

را بـازی می کنـد کـه »تشـابه« در اسـتعاره. 
ایـن یـک خالصـۀ بسـیار اجمالـی از تاریخـی طوالنی 
اسـت کـه بـا سوفسـطاییان یونانی شـروع می شـود؛ از 
ارسـطو، سیسـرو و کوئنتیلیان )Quintillian( می گذرد 

و بـا آخریـن رسـاله های بالغـت در قـرن نوزدهـم بـه 
پایـان می رسـد. آن چـه را در ایـن سـنت، ثابـت باقـی 
مانـده اسـت، می تـوان در شـش گـزارۀ ذیـل خالصـه 

 : کرد
1. اسـتعاره مجـاز اسـت؛ یعنـی صنعتی از گفتـار که به 

تسـمیه مربوط است. 
شـدِن  منحـرف  بـا  تسـمیه  از  مصداقـی  اسـتعاره،   .۲

اسـت.  لغـات  حقیقـِی  معنـای 
3. دلیل این انحراف تشابه است. 

4. عملکـرد تشـابه، ایجـاد زمینه یـی بـرای جانشـینی 
معنـای مجـازی لغت اسـت کـه از معنـای حقیقی لغتی 
کـه می توانـد در همـان موقعیـت بـه کار رود، گرفتـه 

است.  شـده 
5. معنای جانشـین شـده هیـچ نوآوری معنایـی را دربر 
نـدارد؛ بنابرایـن، ما می توانیم اسـتعاره را بـا بازگرداندِن 
لغـت حقیقـی بـه جای لغت مجازی که جانشـین شـده 

اسـت، ترجمه کنیم. 
6. بـه دلیـل آن کـه ]سـنّت[ اجـازۀ هیـچ نـوآوری را 
واقعیـت  دربـارۀ  آگاهی یـی  اسـتعاره هیـچ  نمی دهـد، 
نمی دهـد؛ فقـط یـک زینـت گفتـار اسـت و بنابرایـن، 
می توانـد در طبقـۀ کارکـرد عاطفـِی گفتـار قـرار گیرد. 
تمـام ایـن پیش فرض هـای بالغـی توسـط معناشناسـی 
مـدرِن اسـتعاره مورد تردیـد قرار گرفته انـد. پیش فرض 
نخسـت کـه بایـد بـا آن درگیـر شـد ایـن اسـت کـه 
اسـتعاره فقـط یـک اتفـاق از تسـمیه، یـک جابه جایـی 
و یـک تغییـر در معناسـت؛ یعنـی تأثیـر یـک لغـت بر 
تولیـد معنایـی که یـک گزارۀ کامل را شـامل می شـود. 
در واقـع، این کشـف اوِل معناشناسـی اسـتعاره اسـت. 
اسـتعاره پیـش از این کـه بـه معناشناسـی لغت وابسـته 

باشـد، بـه معناشناسـی جملـه وابسـته اسـت. اسـتعاره 
فقـط داخـل گـزاره، معنادار اسـت و پدیده یـی از حمل 
اسـت. وقتـی یـک شـعر از »نیایـش آبـی« یـا »شـفق 
سـفید« یـا »شـب سـبز« صحبـت می کنـد، دو واژه را 
در تنـش قـرار می دهـد کـه مـا ممکـن اسـت همـگام 
بـا آی. ا. ریچـاردز آن را فحـو10 و محمـل11 بنامیم و 
دربـارۀ آن ]بگوییـم[ فقـط کل، اسـتعاره را می سـازد. با 
توجـه بـه ایـن معنا، مـا باید دربـارۀ جمالت اسـتعاری 
ـ نـه لغاتـی کـه بـه طـور اسـتعاری بـه کار رفته انـد ـ 
صحبـت کنیـم. اسـتعاره، از تنـش میان تمـام واژه ها در 
یـک گـزارۀ اسـتعاری آغاز می شـود. این نظر نخسـت، 
مسـتلزم نظر دوم اسـت. اگر اسـتعاره با لغات سـروکار 
دارد، فقـط بـه خاطـر این اسـت کـه آن ابتـدا در مرتبۀ 
کل جملـه رخ می دهـد. بنابرایـن، پدیـدۀ اول انحـراف 
از معنـای اصلـی و حقیقـی لغـات نیسـت، بلکـه خـود 
کارکـرد حمـل در مرتبـه کِل جمله اسـت. آن چـه ما آن 
را »تنـش« نامیده ایـم، صرفـًا چیـزی نیسـت کـه بین دو 
واژه از گـزاره اتفـاق بیفتـد، بلکـه بین دو تفسـیر کامل 
از گـزاره اسـت. راهبـرد گفتـاری که گـزارۀ اسـتعاری 
معنـای خـود را بـا آن بـه دسـت مـی آورد، بی معنایـی 
اسـت. ایـن بی معنایـی بـرای یـک تفسـیر حقیقـی بـه 
رنـگ  »آبـی«  اگـر  می کنـد.  بـروز  بی معنایـی  عنـوان 
بـه  اسـتعاره  بنابرایـن،  نیسـت.  آبـی  »نیایـش«  باشـد، 
تنهایـی موجـود نیسـت، بلکـه در یک تفسـیر به وجود 
می آیـد. تفسـیر اسـتعاری یـک تفسـیر حقیقـی را که از 
بیـن رفته اسـت پیش فـرض می گیرد. تفسـیر اسـتعاری 
بـه انتقـال از یـک خودشـکنی و ناسـازگاری ناگهانـی 
بـه یـک ناسـازگاری معنـادار متّکـی اسـت. ایـن همان 
انتقالـی اسـت کـه بـه واژه، نوعـی از »انحـراف«1۲ را 

تحمیـل می کنـد. مـا مجبـور می شـویم 
کـه بـه لغت یـک معنـای جدیـد بدهیم؛ 
مصداقـی از معنـا کـه اجـازه می دهد در 
جایـی کـه تفسـیر حقیقـی معنـا نـدارد، 
لغـت معنـادار شـود: بنابرایـن، اسـتعاره 
بـه عنـوان جوابـی بـه یـک ناسـازگاری 
حقیقـی  کـه  اسـت  گـزاره  از  خـاص 
تفسـیر شـده اسـت. ما ممکن اسـت این 
ناسـازگاری را »بی ربطـی معناشـناختی« 
بنامیـم تـا بیانـی منعطف تـر و جامع تـر 
کار  بـه  بی معنایـی  و  ناسـازگاری  از 
ببریـم؛ زیـرا در اسـتعمال صـرف معانی 
واژگانـی معمولـی لغـات، فقـط با حفظ 
ایجـاد  معنایـی  می توانـم  کامـل  گـزارۀ 
کنـم. مـن لغاتـی را می سـازم کـه یـک 
نـوع بسـط معنایـی و یک نـوع انحراف 
را متحمـل می شـوند کـه بـه وسـیلۀ آن 
بـه  را  خـود  معنـای  اسـتعاری  گـزارۀ 
دسـت مـی آورد. بنابرایـن، مـا می توانیم 
بگوییـم کـه اسـتعاره، اگـر فقـط لغاتش 
لحـاظ شـود، متّکـی بـه یـک تغییـر در 
معناسـت. امـا تأثیـر ایـن تغییـر، کاهش 
تغییـر در مرتبـۀ گـزارۀ کامـل اسـت. ایـن تغییـری کـه 
مـا کمـی پیـش آن را بی ربطـی معناشـناختی نامیدیم و 
این کـه وقتـی حقیقـی تفسـیر شـوند، بـه عدم تناسـب 

متقابـل در واژه هـا متّکـی اسـت. 
اکنـون رجـوع به نظر سـوم از مفهـوم بالغتی اسـتعاره، 
ایـن  اغلـب  اسـت.  امکان پذیـر  تشـابه،  نقـش  یعنـی 
)نقـش تشـابه( بـد فهمیـده شـده و بـه نقش خیـال در 
گفتـار شـعری فروکاسـته شـده اسـت. در نزد بسـیاری 
از منتقـدان ادبـی، به ویـژه در میان گذشـته گان، مطالعۀ 
اسـتعاره های یـک مؤلـف، مطالعـۀ اصطالحـات خیالی 
اسـت کـه نظـرات او را بـه تصویـر می کشـد. امـا اگـر 
اسـتعاره نـه بـه بیـان یـک نظـر در قالـب یـک خیـال، 
بلکـه تـا حدی بـه کاهش شـوک بین دو نظر ناسـازگار 
وابسـته باشـد، پـس در ایـن کاهـِش تغییـر و در ایـن 
آشـتی اسـت کـه مـا بایـد دنبـال نقـش تشـابه باشـیم. 
آن چـه در گـزارۀ اسـتعاری در معـرض خطـر اسـت، 
ایجـاد یـک خویشـاوندی13 اسـت کـه وقتـی بصیرت 
عـادی اصـاًل تناسـب متقابلـی مشـاهده نمی کنـد ظاهر 
می شـود. در این جـا اسـتعاره به شـیوه یی عمـل می کند 
کـه به آن چه گیلبـرت رایل آن را »خطـای مقوله یی«14 
می نامـد، بسـیار نزدیک اسـت. آن یک خطای حسـاب 
شـده اسـت و عبارت اسـت از شـبیه سـاختِن اشـیایی 
کـه سـازگار نمی شـوند. امـا بـه طـور قطـع، به وسـیلۀ 
ایـن خطـای حسـاب شـده، اسـتعاره ارتباطـی از معنـا 
را کـه تـا کنـون پنهـان بـود، بیـن واژه هایـی آشـکار 
می کنـد کـه طبقه بندی هـای قبلـی آن هـا را از رسـاندن 
]ایـن معنـا[ منـع کـرده بودنـد. وقتـی شـعر می گویـد 
»زمـان گداسـت«، بـه مـا می آمـوزد تـا »ببینیـم چنان که 
گویـی...« تـا زمـان را بـه گونه یـی، یـا شـبیه یـک گدا 
ببینیـم. دو دسـته مقوله یـی کـه تـا کنـون ]از هـم[ دور 
بودنـد، ناگهـان نزدیک می شـوند. نزدیک کـردِن آن چه 
»دور« بـود، کار تشـابه اسـت. ارسـطو بـه ایـن معنـا، 
اسـتعاره های خـوب  کـه »سـاختن  درسـت می گویـد 
درک شباهت هاسـت.« امـا در عیـن حـال، ایـن درک 
یـک نظریـه اسـت: اسـتعاره های خـوب، اسـتعاره هایی 
هسـتند کـه تشـابه ایجـاد می کنند تـا آن هایی کـه صرفًا 
تشـابه را نشـان می دهنـد. از این توصیف دربـارۀ کار یا 
تشـابه در گـزارۀ اسـتعاری هم چنیـن اعتـراض دیگری 
بـه فهـم بالغتـی خالـص از اسـتعاره وارد می شـود. به 
یـاد خواهـی آورد که مجاز در بالغت جانشـینی سـاده 
یـک لغـت به جـای دیگری بـود. اکنون جانشـینی یک 
امـا در مقابـل، در اسـتعاره،  عمـل بی حاصـل اسـت؛ 
تنـش بیـن لغـات و به ویژه تنـش بین دو تفسـیر )یکی 
حقیقـی و دیگری اسـتعاری( در کل جملـه باعث خلق 
واقعـی معنـا می شـود در ارتبـاط بـا بالغتـی کـه فقـط 
نتیجـۀ نهایـی را درک می کنـد. در یـک نظریـۀ تنـش، 
کـه مـن در این جـا آن را مقابـل نظریـۀ جانشـینی قرار 
می دهـم، یـک معنـای جدیـد ظاهـر می شـود کـه بـا 
کل گـزاره سـروکار دارد. از ایـن لحـاظ، اسـتعاره یـک 
خلـق لحظه یـی، یـک نـوآوری معنایـی اسـت کـه هیچ 
جایگاهـی در زبـان رسـمی نـدارد و فقـط در توصیف 
اسـنادهای غیرمعمول بـه وجود می آیـد. در این روش، 
اسـتعاره بـه تحلیـل فّعـال یـک راز نزدیک تـر اسـت تا 
بـه ارتبـاط سـاده بـا تشـابه. آن تحلیل یک ناسـازگاری 
معنایـی اسـت. اگـر مـا فقـط اسـتعاره های مرده یـی که 
دیگـر اسـتعاره های واقعـی نیسـتند ـ بـرای مثـال، پای 
صندلـی یـا پای میـز ـ را در نظـر بگیریم، بـه دقِت این 

پدیـده پـی نمی بریـم. 
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کنفرانــس  چهارمیــن  در  غنــی  رییس جمهــور 
سرتاســری دادســتان های افغانســتان گفــت کــه هــر 
ــی  ــی و قضای ــری عدل ــه در تصمیم گی ــوع مداخل ن

ــت. ــرم اس ج
در ایــن کنفرانــس کــه دیــروز در ارگ برگــزار 
شــده بــود، رییــس جمهــور غنــی گفــت کــه نقــش 
دادســتانی در میــان دســتگاه های اجرایــی دولــت بــه 
مثابــه قلــب در بــدن اســت. از همان رو، ســالمت آن 
ســبب کارایــی، فعالیــت و نشــاط تمــام ایــن پیکــره 
اســت، و بــه عکــس، آلوده گــی، فســاد و بیمــاری آن 
ســبب ناکارامــدی و و بیهوده گــی کلیــت سیســتم، و 

ــود. ــۀ آن می ش ــی هم موجــب تباه

ــور  ــتان های کش ــه دادس ــاب ب ــور خط رییس جمه
ــزرگ  ــالش ب ــک ت ــدم ی ــط مق ــما در خ ــت: ش گف
و سرنوشت ســاز قــرار داریــد، و می توانیــد بــا 
ادای رســالت مهمــی کــه بــر دوش تــان قــرار گرفتــه 
اســت نقــش انکار ناپذیــر و مانــدگار در تحــول 
کشــور بــه ســوی حاکمیــت قانــون، شــفافیت 
ــید. ــته باش ــوب داش ــت داری خ ــتم، و حکوم سیس

ــوان ریــس جمهــور کشــور،  ــه عن وی گفــت کــه ب
بــاور کامــل بــه اســتقاللیت ســکتور عدلــی و 
قضایــی کشــور دارد و نــه خــودش در امــور عدلــی 
ــه دیگــران  ــه هــم ب ــد و ن و قضایــی مداخلــه می کن
ــد  ــان را خواه ــور کاری آن ــه را در ام ــازه مداخل اج

داد.
ــتانی کل  ــت: دادس ــد گف ــا تأکی ــور ب ــس جمه ریی
یــک ارگان مســتقل اســت و کارکــرد آن کامــاًل 

ــد  ــاً مســلکی می باشــد، و نبای ــر سیاســی و تمام غی
آن  بــر  تأثیــری  هیــچ  سیاســی  کشــمکش های 

ــذارد. بگ
رییــس جمهــور غنــی از قشــر سیاســی کشــور 
خواســت تــا از اصالحــات در ایــن عرصه پشــتیبانی 
کننــد و نگذارنــد مانعــی در برابــر آن پدیــدار شــود.
رییــس جمهــور گفــت: هــر نــوع مداخلــه در 
تصمیم گیــری عدلــی و قضایــی جــرم اســت و 
دادســتانی کل حــق دارد کســی را کــه مرتکــب جــرم 

می شــود، محاکمــه کنــد.
ــه میــان آمــده در  رییس جمهــور کشــور تحــوالت ب
اداره دادســتانی کل را امیدوارکننــده و نویدبخــش 

خوانــده گفــت کــه گام هــای محســوس بــرای 
مبــارزه بــا فســاد برداشــته شــده اســت و اصالحاتــی 
ــی و  ــته شــده موجــب دل گرم ــه اجــرا گذاش ــه ب ک
امیــدواری مــردم، حکومــت و نیــز جامعــه جهانــی 

شــده اســت.
محمــد اشــرف غنــی گفــت کــه در دادســتانی کل در 
جابجایــی کادرهــا، ضوابــط جــای روابــط را گرفتــه 
ــر اســاس شایســتگی  ــا را ب ــا و تقرری ه و تبدیلی ه

انجــام داده اســت. 
نمی خواهــم  مــن  گفــت:  غنــی  رییس جمهــور 
اصالحــات یــک مــوج گــذرا باشــد و دوبــاره 
ــه  ــع دارم ک ــردد. توق ــته برگ ــه روال گذش ــا ب کاره
ــر روز  ــا گذشــت ه ــی ب ــود کنون ــه بهب ــد رو ب رون
ــا دســتگاه دادســتانی  ــر و گســترده تر شــود ت پخته ت
ــی آن شــاهد  ــا همــه شــاخه های والیت کل کشــور ب

ــته ها  ــه خواس ــادۀ پاســخ گویی ب ــازه، و آم ــات ت حی
ــا باشــد. ــردم م ــای م و نیازه

مــردم  بــه  ســخنانش  اخیــر  در  رییس جمهــور 
افغانســتان اطمینــان داد کــه عدالــت تأمیــن می شــود 
ــد  ــه جــزای اعمــال شــان خواهن ــردم ب ــن م و قاتلی
رســید. وی از مــردم خواســت تــا بــه محاکــم 
صحرایــی نرونــد، بلکــه بــه عدالــت قانونــی مراجعه 

ــد. کنن
همچنــان، محمــد فرید حمیدی دادســتان کل کشــور 
گفــت کــه ایــن حمایت هــای رییــس جمهــور غنــی 
باعــث قــوت قلــب و اعتمــاد بــه نفــس مــا می شــود 
ــرای تطبیــق عدالــت و حاکمیــت  و دســتان مــا را ب
قانــون، تامیــن حــق و دفــاع از حقــوق و آزادی های 

مــردم، بــه دســتان فوالدیــن تبدیــل کــرده اســت.
ــر  ــه نش ــی ب ــراً گزارش ــفانه اخی ــت: متاس وی گف
کشــور  ســومین  افغانســتان  آن  در  کــه  رســید 
ــه  ــد، همانطوریک ــده ش ــان خوان ــکن جه ــون ش قان
ــا فســاد، تعهــد و نیــت خــود  در راســتای مبــارزه ب
را ثابــت ســاختیم، ان شــااهلل در هفتــه آینــده اولیــن 
محکمــه عادالنــه، منصفانــه و شــفاف قضایــای 
ــی  ــی و قضای ــز عدل ــاد اداری در مرک ــنگین فس س
ــر  ــم ســنگین و فســاد اداری دای ــه جرای ــارزه علی مب
مــی شــود و اولیــن قضیــه از یکــی از دادســتان های 

ــود. ــد ب ــه خواه ــی رتب عال
تمــام  بعــد  بــه  ایــن  از  افــزود:  حمیــدی 
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــه دارن ــا وظیف ــتان های م دادس
نظام منــد نــام و شــهرت هــر کســی را کــه در 
ــوذ  ــال نف ــه و اعم ــد مداخل ــه می خواهن ــر مرحل ه
ــازند،  ــرف س ــش منح ــت را از مجرای ــوده، عدال نم
ــو  ــه جل ــازد ک ــت بس ــت ثاب ــا دول ــد ت ــا نماین افش
قانون شــکنی و بحــران حاکمیــت قانــون را مــی 

ــرد.  گی
ــا فســاد را هــم در  ــارزه ب او خاطــر نشــان کــرد: مب
بیــرون و هــم در داخــل ادارۀ دادســتانی آغــاز کــرده 
ایــم. اولیــن پیــام صریــح مــا بــه مــردم افغانســتان و 
ــه  ــن ب ــه از ای ــد ک ــی باش ــن م ــا ای ــتان های م دادس

بعــد تحمــل مــا در برابــر فســاد صفــر اســت.
ــز  ــه چی ــاس هم ــه اس ــد براینک ــا تأکی ــدی ب حمی
ــت  ــم ظرفی ــا می خواهی ــت: م ــت، گف ــت اس عدال
ــا  ــم ت ــری کنی ــتانی بازنگ ــازی را در ادارۀ دادس س
ــد و  ــراآت کنن ــند، اج ــتقالنه بیاندیش ــووالن مس مس
ــردم  ــا م ــت ب ــزت و کرام ــا ع ــد و ب ــم بگیرن تصمی

ــد. ــورد نماین برخ
ــه  ــت و توج ــر مواظب ــر اث ــه ب ــزود ک ــدی اف حمی
ــه  ــیده گی ب ــونت، رس ــع خش ــت من ــت، معاونی دول
ــاد  ــر ایج ــوق بش ــت حق ــال و رعای ــات اطف تخلف
ــه  ــان در زمین ــن زم ــزود: در عی شــده اســت. وی اف
ــت و  ــت، اهلی ــه ظرفی ــان ک ــارکت زن ــهم و مش س
توانایــی خدمــت در ایــن اداره را دارد، برنامــه هــای 
ــده  ــق ش ــده و تطبی ــه ش ــت گرفت ــدی روی دس ج
اســت و در مــدت هشــت مــاه ســهم زنــان را از ســه 

ــم. ــد برده ای ــد بلن ــزده فیص ــه پان ــد ب فیص

دفتــر بــازرس ویــژۀ امریــکا بــرای بازســازی 
افغانســتان )ســیگار( در تازه تریــن گزارشــش از 
افزایــش تلفــات نیروهــای امنیتــی در نبــرد بــا 
ــده  ــزارش آم ــن گ ــد. در ای ــر می ده ــیان خب شورش
اســت کــه آمــار تلفــات نیروهــای امنیتــی در ســال 
ــوده،  گذشــته 5 هــزار کشــته و 15 هــزار زخمــی ب
ــه 55۲3 کشــته و  امــا ایــن آمــار در ســال جــاری ب

ــت. ــیده اس ــی رس 9665 زخم
ــه  ــخنگوی وزارت داخل ــی، س ــق صدیق ــا صدی ام
حمــالت  شــدت  درنظرداشــت  بــا  می گویــد، 
ــات  ــزان تلف ــت می ــلح دول ــف مس ــای مخال گروه ه
نیروهــای امنیتــی در مقایســه بــا ســال گذشــته 

اســت. نداشــته  قابل مالحظه یــی  افزایــش 
بــه گفتــۀ آقــای صدیقــی، بیشــتر تلفــات را نیروهای 
امنیتــی در نبــرد بــا گروه هــای مخالــف مســلح 
دولــت متحمــل می شــوند و نیروهــای امنیتــی 
ــا  ــارزه ب ــور و مب ــاع از کش ــدف دف ــه ه ــواره ب هم
هراس افگنــان آمــاده انــد. او می گویــد، رهبــری 
وزارت داخلــه تالش هــا بــه هــدف جابه جایــی 
ــای  ــری نیروه ــرکار را در رهب ــلکی و پُ ــراد مس اف
امنیتــی آغــاز کــرده و از اتخــاذ تدابیــری کــه ســبب 

کاهــش تلفــات نیروهــای امنیتــی شــود، دریــغ 
ــرد. ــد ک نخواه

گــزارش تــازۀ ســیگار در پیونــد بــه افزایــش تلفــات 
ــه  ــود ک ــر می ش ــی منتش ــی در حال ــای امنیت نیروه
پیــش از ایــن، جنــرال نیکلســون، فرمانــده کل 

نیروهــای امریکایــی و ناتــو در افغانســتان نیــز 
یــک هفتــه پیــش هشــدار داده بــود کــه »ناکامــی و 
ــی  ــای امنیت ــری نیروه ــت و رهب ــف« در مدیری ضع
افغانســتان ســبب افزایــش تلفــات آنــان شــده اســت.
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امنیتــي  هېــواد  د  وايــي،  جرګــه  ولــي  افغانســتان  د 

وضعیــت د ډېــرې اندېښــنې وړ دی او پــه کار ده چــې 

ــاره ور  ــتنو لپ ــايس پوښ ــران د اس ــټونو م ــي بنس د امنیت

يش. وغوښــتل 

ــت او د  ــو د مدیری ــان ځواکون ــي، د افغ ــه واي ــاده جرګ ی

دښــمن رسه د جنــګ پــه اړه یــوه انــدازه ســتونزې پــر ځــای 

ــې دي. پات

ــنبې  ــي د دوش ــروف ابراهیم ــر عبدال ــې م ــي جرګ د ول

پــه ورځ د والیتونــو امنیتــي وضعیــت پــه اړه د وکیالنــو لــه 

ــل چــې د ولــي جرګــې  ــو وروســته ووی اندېښــنو اورېدل

ــد د هغــه څــه  ــي او دفاعــي چــارو کمېســیونونه بای د امنیت

پــه اړه کتبــي پوښــتنې امنیتــي مســؤلینو تــه وســپاري چــې 

ــارويل دي. ــې راپ اندېښــنې ی

ــؤل دي  ــي مس ــي چارواک ــي، امنیت ــي واي ــاغلی ابراهیم ښ

چــې د کلیشــه یــي پوښــتنو پــر ځــای اســايس موضوعــات 

ځــواب کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"رښــتیا هــم د افغانســتان امنیتــي وضعیــت ډېــر د اندېښــنې 

ــص دي  ــي نواق ــه اړه ځين ــرۍ پ ــت او ره وړ دی، د مدیری

او د دښــمن رسه د مقاومــت پــه برخــه کــې هــم یــو شــمېر 

ســتونزې وینــو، نــو دا اندېښــنې دې د پوښــتنو پــه ډول پــه 

لســتونو کــې تیــارې او اداري پــالوي تــه وســپارل يش چــې 

ــي مســؤلینو  ــق امنیت ــو مطاب ــا د داخــي اصول ــې بی ــوږ ی م

تــه وســپارو."

لــه دې وړانــدې د غــوڅ مالتــړ ځواکونــو قومانــدان، 

جمهــور رئیــس غنــي او د حکومــت ځينــي نــورو چاراکــو 

ــه اړه اندېښــنې تاییــد  ــو د مدیریــت پ هــم د افغــان ځواکون

ــړي دي. ک

پــه ولــي جرګــه کــې د بېالبېلــو والیتونــو اســتازي انتقــاد 

ــو  ــو مخالفین ــله وال ــوا وس ــوې خ ــه ی ــه ل ــې ک ــوي چ ک

ــم  ــدې س ــه وړان ــې پ ــوري ی ــل ل ــه ب ــړې ل ــزه ک ــړه تې جګ

ــته. ــواب نش ځ

خــو افغــان چارواکــو تــل ویــي چــې مخالفیــن وروســتی 

زور ازمايــي او غــواړي د ســیمې د یــو شــمېر هېوادونــو پــه 

ــه  ــه دې امل ــت ل ــي وضعی ــه افغانســتان کــې امنیت ــړ پ مالت

ــام  ــه پ ــه کچ ــه نړیوال ــت پ ــان حکوم ــې افغ ــوي چ وننګ

ــل کــړی دی. خپ

پــه ولــي جرګــه کــې د ارزګان او پکتیــکا والیتونــو 

اســتازي د امنیتــي اندېښــنو پــه دوام وايــي چــې د پاکســتان 

رسه پــر پولــه پرتــو دغــو و الیتونــو کــې امنیتــي اندېښــنې 

ــدو دي. ــه ډېرې ال پ

عبیدالله بارکزي او محمود خان سلېامنخېل وویل:

ــکو،  ــو، دهش ــرو، ټانکون ــمن د موټ ــې د دښ ــه ارزګان ک "پ

راکټــو او نــورو مهامتــو شــمېر زمــوږ لــه دولــت څخــه ډېــر 

ــې مرکــزي  ــوري دوې میاشــتې شــوي ول ــر اوســه پ دی، ت

دولــت هیــڅ حرکــت نــه دی کــړی."

"زمــوږ د دریــو ولســوالیو الرې تقریبــًا د دریــو کالونــو 

راهیســې بنــدې دي او اوس پــه هغــو ولســوالیو کــې چــې 

کــوم جنــګ دی طالبــان پکــې ډېرې قــوي وســلې کاروي او 

د پاکســتان ملېشــې وررسه مســتقیاًم پــه څنــګ کــې والړې 

دي."

د افغانســتان دفــاع وزارت ویــي چــې د هېــواد پــه شــاوخوا 

شــلو والیتونــو کــې د وســله والــو مخالفینــو د خوځښــتونو 

ــات  ــر وخــت عملی ــه دي ناســت او پ ــدي غــي ن ــه وړان پ

لــري.

د دې وزارت ویانــد دولــت وزیــري ازادي راډیــو تــه وویــل 

چــې وســله والــو مخالفینــو ســږ کال درانــه زیانونــه لیديل، 

ــوي او  ــزوري ش ــې کم ــزايت رسچین ــايل او تجهی د دوی م

نــه يش کــوالی پــه راتلونکــي کــې هســې جګــړه پــر مــخ 

یــويس چــې ســږ کال یــې وکــړه.

وزارت داخله با رد گزارش سیگار:

تلفات نیروهای امنیتی افزایش نیافته است

وليس جرګه غواړي د امنیت 

خرابېدو په اړه امنیتي 

مسؤلین وروبويل

رییس جمهور غنی:

اصالحات موجب دل گرمی مردم، 
حکومت و جامعه جهانی شده است
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ورزش

دادگاهــی در پاکســتان برگــزاری هرگونــه تظاهــرات خیابانــی حــزب 
اپوزیســیون متعلــق بــه عمــران خــان، چهــرۀ شــناخته شــدۀ مخالــف 

ــرد. ــوع ک ــن کشــور در اســالم آباد را ممن ــت ای دول
صدیــق عــوان، یــک وکیــل پاکســتانی گفــت: دادگاه پاکســتان دســتور 
ــد کــه ایــن تجمــع تنهــا در محــدودۀ  داده کــه مقامــات تضمیــن کنن

یــک پــارک در ایــن شــهر برگــزار شــود.
بابــار عــوان، وکیــل عمــران خــان، رهبــر حــزب »تحریــک انصــاف« 
ــرح  ــم را مط ــن حک ــر در ای ــت تجدیدنظ ــت، درخواس ــتان گف پاکس

خواهــد کــرد.
ــی  ــرات خیابان ــک تظاه ــزاری ی ــوان برگ ــان فراخ ــران خ حــزب عم
ــا  بــزرگ را بــرای فردا)چهارشــنبه( داده اســت و تهدیــد کــرده کــه ب
ایــن تظاهــرات پایتخــت را فلــج کــرده و نــواز شــریف، نخســت وزیر 

پاکســتان را مجبــور بــه اســتعفا خواهــد کــرد.
ــای  ــه اعض ــه ک ــرار گرفت ــار ق ــت فش ــد از آن تح ــریف بع ــواز ش ن
خانــواده اش به عنــوان دارنــده گان حســاب های بانکــی در بهشــت های 
ــی »موســاک فونســکا«  ــی در اســناد افشــا شــدۀ شــرکت پانامای مالیات

شناســایی شــدند.
پولیــس پاکســتان طــی روزهــای اخیــر صدهــا تــن از فعــاالن 
ــد،  ــه در اعتراضــات شــرکت کردن ــی حــزب عمــران خــان را ک حام
ــد وارد  ــالش کرده ان ــه ت ــان او ک ــا حامی ــت و ب ــرده اس ــت ک بازداش
ــش از 100  ــنبه بی ــده و روز یکش ــر ش ــوند، درگی ــهر اســالم آباد ش ش
ــات  ــل از اعتراض ــد روز قب ــه چن ــان را ک ــران خ ــان عم ــن از حامی ت
برنامه ریــزی شــده بــرای روز چهارشــنبه وارد شــهر اســالم آباد 

ــرد. ــت ک ــدند، بازداش ش
ــریف  ــواز ش ــرای ن ــاس ب ــی حس ــد در زمان ــات جدی ــن اعتراض ای
انجــام می شــود؛ چــرا کــه دادگاه عالــی پاکســتان از دیــروز )دوشــنبه( 
ــه  ــا علی ــارۀ افشــاگری های اوراق پانام ــی درب ــه پرونده ی ــیده گی ب رس

ــواده اش را آغــاز کنــد. شــریف و خان
چــودری نیســار علــی خــان، وزیــر داخلــۀ پاکســتان در یــک کنفرانــس 
خبــری گفــت: حــدود 450 تــن روز یکشــنبه وارد اســالم آباد شــدند. 
پولیــس آن هــا را تعقیــب کــرد، امــا اکثــر آن هــا فــرار کردند و بســیاری 
خودروهای شــان را رهــا ســاختند. پولیــس بیــش از 100 نفــر از آن هــا 

را بازداشــت کرده اســت.
وزیــر داخلــۀ پاکســتان هم چنــان گفــت: پولیــس از ایــن افــراد هفــت 
ــت  ــک آور و هف ــاب، گاز اش ــنیکوف، ۲1 خش ــالح کالش ــه س قبض

ــه کشــف کــرده اســت. جلیقــۀ ضــد گلول
ــه عمــران  او گفــت کــه حــزب تحریــک انصــاف پاکســتان متعلــق ب
ــود در  ــغال خ ــه اش ــت را ب ــر دول ــا مق ــرده ت ــزی ک ــان برنامه ری خ

ــاورد. بی
ــدان  ــه کارمن ــد ک ــازه ندهن ــد اج ــا می خواهن ــرد: آن ه ــار ک او اظه

ــوند. ــان وارد ش ــل کارش ــه مح ــت ب دول
ــی  ــال حام ــز 1۲00 فع ــب نی ــت، شنبه ش ــتان گف ــۀ پاکس ــر داخل وزی
ــک کاروان  ــب ی ــد، در قال ــالش کردن ــاف ت ــک انص ــزب تحری ح
ــا  خــودرو اعزامــی از شــهر پیشــاور وارد شــهر اســالم آباد شــوند، ام
ــدا  ــه پولیــس آن هــا را در جــاده متوقــف کــرد، آن هــا ابت ــی ک هنگام
ــای  ــا ورود نیروه ــا ب ــرده، ام ــس ک ــتم پولی ــرب و ش ــه ض ــروع ب ش

ــدند. ــینی ش ــه عقب نش ــور ب ــی، مجب تقویت
او افــزود: تعطیــل کــردن پایتخــت یــک جــرم علیــه دولــت نیســت، 
بلکــه جــرم علیــه کشــور اســت. مــا قــدرت هســته یی هســتیم و اگــر 
یــک گــروه مجــرم بــرای تعطیــل کــردن پایتخــت بــه آن وارد شــوند، 

جهــان چــه فکــری دربــارۀ مــا خواهــد کــرد.
عمــران خــان در همیــن حــال در مصاحبه یــی بــا خبرگــزاری رویتــرز 
ایــن اتهــام را کــه راهپیمایــی بــزرگ روز چهارشــنبۀ او منجــر بــه یــک 

کودتــای نظامــی خواهــد شــد، رد کــرد.
ــد پشــت یــک دموکراســی در  ــواز شــریف نمی توان او تأکیــد کــرد: ن

خطــر افتــاده پنهــان شــده و اعتراضــات را ســرکوب کنــد.
ــالم آباد  ــۀ اس ــه اش در حوم ــل خان ــه در مح ــه ک ــن مصاحب او در ای
ــریف را  ــواز ش ــش ن ــد ارت ــه می خواه ــا را ک ــن ادع ــد، ای ــام ش انج
مثــل دهــۀ 1990 ســرنگون کنــد، رد کــرد. عمــران خــان تأکیــد کــرد، 
هــدف از اعتراضــات او ایــن اســت کــه نخســت وزیر صرفــًا در قبــال 

ــد. ــخ گو باش ــاد پاس ــات فس اتهام
او گفــت: چطــور یــک دموکــرات می توانــد تمایــل داشــته باشــد کــه 
ــد پاســخگو باشــد.  ــواز شــریف( بای ــه شــود؟ او )ن ارتــش وارد قضی
او نمی توانــد پشــت یــک دموکراســی بــه خطــر افتــاده پنهــان شــود.

ایــن درحالــی اســت کــه روابــط دولــت شــریف و ارتــش پاکســتان در 
پــی انتشــار یــک گــزارش افشــاگرانه دربــارۀ یــک نشســت عالی رتبــۀ 
ــار  ــالدی دچ ــاری می ــل ماه ج ــش در اوای ــن ارت ــات ای ــی مقام امنیت
تنــش شــد. ایــن گــزارش خشــم ارتــش پاکســتان را در پــی داشــت.

ــه ایــن اتهــام کــه ارتــش از او در جنــگ  عمــران خــان در واکنــش ب
قــدرت بــا دولــت غیرنظامــی پاکســتان اســتفاده می کنــد گفــت: مــن 
بــه ارتــش نیــازی نــدارم. مــن کاری را انجــام می دهــم کــه مخالفــان 
بایــد انجــام دهنــد، یعنــی افشــای فســاد؛ افشــای قانون شــکنی. ایــن 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــن از ارتــش تقاضــای مداخلــه کــرده ام. 
ایــن فســاد اســت کــه دموکراســی را تهدیــد می کنــد نــه اعتراضــات.

به منظور  را  آب بازی  نمایش  کشور،  »آب بازی«  پولو  واتر  ملی  فدراسیون 
آب بازی  حوض  در  برتر  ورزشکار   36 شرکت  با  زمستانی  فصل  تمرینات 

آمو برگزار کرد.
در این رقابت ها 36 ورزشکار نمایش زیرآبی و پروانه یی را به مدت یک روز 

به نمایش می گذارند و در سایر روزهای به تمرینات خود  ادامه می دهند.
در  ورزشی  نمایشات  این  گفت:  المپیک  ملی  کمیتۀ  معاون  ضیایی،  فردین 
بخش های نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن برگزار شده و هدف از برگزاری 

این نمایشات، رشد و توسعۀ ورزش آب بازی در افغانستان است.
فصل  تمرینات  آغاز  به منظور  ورزشی  نمایشات  این  افزود:  ضیایی  آقای 
زمستانی فدراسیون ملی آب بازی است و از سایر فدراسیون ها نیز می خواهیم 

که رقابت های زمستانی را شروع کنند.
ضیایی افزود: حوض آمو، اولین حوض آب بازی استاندارد در افغانستان است 

که سایر ورزشکاران می تواند در این حوض به تمرینات ادامه دهند.
او از برگزاری مسابقات آب بازی در سایر والیات افغانستان به ویژه در کابل 
خبر داد و گفت: مسابقات آب بازی به زودی در نقاط مختلف شهر کابل در 
حوض های سر باز و بسته برگزار می شود تا سایر ورزشکاران نیز از آماده گی 

الزمی برخوردار شوند.
در  نمایشات  این  برگزاری  از  آمو  آب بازی  حوض  رییس  عوض،  حاجی 
حوض آمو استقبال کرده گفت: این نمایش نه تنها برای رشد جوانان افغانستان 

موثر  است، بلکه می تواند از سوی ما یک نوع کمک به ورزشکاران باشد.
یا  والیتی  افغانستان،  در  که  زمانی  گفت:  امنیتی  مشکالت  با  رابطه  در  او 
در  آب بازان  حضور  می شود،  انتحاری  حمالت  یا  و  می کند  سقوط  شهری 
این ورزشگار کم رنگ می شود، ما از دولت افغانستان می خواهیم یک صلح و 

امنیت دایمی را در افغانستان فراهم بسازد.
آقای عوض اظهار داشت: برای کسانی که شوق و عالقه به ورزش آب بازی 
به  دایمی  به طور  ورزشکاران  تا  گرفته ایم  نظر  در  ویژه یی  تخفیف  دارند، 

تمرینات خود ادامه دهند.
آوا نوشت: فدراسیون ملی آب بازی در سال 1393 در افغانستان ایجاد و رسمًا 

ثبت ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان شد.

ــبز و  ــارۀ س ــال ق ــر فوتب ــگ برت ــج لی ــای پن ــان تیم ه ــد در می رئال  مادری
قهرمــان فصــل گذشــتۀ اروپــا، تنهــا تیمــی اســت کــه در ایــن فصــل هنــوز 

ــی شکســت نخــورده اســت. ــچ تورنمنت در هی
رئال  مادریــد تنهــا تیــم در پنــچ لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاهی اروپــا یعنــی 
ــت  ــامپیونه اس ــگا و لوش ــری  ، بوندس لی ــس، س ــر انگلی ــگ برت ــگا، لی اللی

کــه ایــن فصــل در هیــچ تورنمنتــی تــن بــه شکســت نــداده اســت.
ــوپرجام  ــف )س ــت مختل ــار تورنمن ــل در چه ــن فص ــزو، ای ــاگردان زی ش
ــازی  ــا( 15 ب ــان اروپ ــگ قهرمان ــپانیاو لی ــی اس ــام حذف ــگا، ج ــا، اللی اروپ
ــت،  ــوده اس ــاوی ب ــروزی و 4 تس ــل آن 11 پی ــه حاص ــد ک ــام داده ان انج
آمــاری کــه نظیــر آن در هیــچ یــک از دیگــر لیگ هــای معتبــر اروپــا دیــده 

نمی شــود.
در اســپانیا تــا ایــن هفتــه ویارئــال ماننــد رئــال در اللیــگا بــدون شکســت 
ــار، آن را از فهرســت  ــۀ ایب ــم در خان ــن تی ــر یــک ای ــا باخــت ۲ ب ــود، ام ب
ــرد.  ــارج ک ــپانیا خ ــال اس ــتۀ اول فوتب ــگ دس ــدون شکســت لی ــای ب تیم ه
البتــه زیردریایــی زرد در ابتــدای فصــل و در پلــی آف لیــگ قهرمانــان اروپــا 

بــه موناکــو باختــه بــود.
ــگ  ــن فصــل لی ــه در ای ــا تیمــی اســت ک ــام اگرچــه تنه ــس تاتنه در انگلی
برتــر مغلــوب نشــده، امــا ایــن تیــم در نخســتین بــازی اش در ایــن فصــل 
لیــگ قهرمانــان اروپــا، بــه موناکــو باخــت و بعــد از آن هــم در جــام اتحادیــۀ 

ــار رفــت. ــۀ رقابت هــا کن انگلیــس مغلــوب لیورپــول شــد و از گردون
ــم،  ــک و هوفنهای ــپورت الیپزی ــخ، راسن بال اش ــال، بایرن مونی ــن ح در همی
ــدون شکســت ایــن فصــل بوندس لیــگای آلمــان هســتند،  تنهــا تیم هــای ب
را چشــیده اند.  طعــم شکســت  دیگــر  تورنمنت هــای  در  آن هــا  امــا 
ــک  ــد و الیپزی ــد باخته ان ــه اتلتیکومادری ــان ب ــگ قهرمان ــا در لی باواریایی ه
و هوفنهایــم هــم بــه ترتیــب بــا قبــول شکســت در برابــر تیم هــای دینامــو 

ــوب و حــذف شــدند. ــان مغل ــی آلم ــن در جــام حذف درســدن و کل
در ایتالیــا هیــچ تیمــی بــدون شکســت وجــود نــدارد، حتــا یوونتوســی کــه 
ــس،  ــه نی ــن در شــرایطی اســت ک ــه نظــر می رســید و ای ــی ب دســت نیافتن
ــت  ــدون شکس ــم ب ــا تی ــدی و تنه ــدول رده بن ــره ج ــین غیرمنتظ صدرنش
لوشــامپیونه، ایــن فصــل در لیــگ اروپــا دو بــار برابــر شــالکه و کراســنودار 

تــن بــه شکســت داده اســت.

بحران سیاسی در پاکستان
"تحریک انصاف در پی کودتا است"

نمایش ورزشی آب بازی 
در کابل برگزار شد

رئال  مادرید، تنها تیم بدون شکست 
در لیگ های معتبر اروپا

عزیز آریانفر

ــن  ــورت باالگرفت ــه در ص ــیده اند ک ــتی پرس دوس
ــر اشــرف  ــداهلل و داکت ــر عب ــان داکت ــات می اختالف
غنــی احمــدزی، هــرگاه داکتــر عبــداهلل بــا دولــت 
مقاطعــه کــرده و از سازشــنامۀ وحــدت ملــی بیــرون بــرود، آیــا 
ــا  ــد؟ آی ــد ش ــه رو نخواهن ــروعیت روب ــران مش ــا بح ــور ب کش
ایــن کار بــه معنــای پدیــداری دو دولــت مــوازی در عیــن حــال 
ــه  ــه چگون ــیده اند ک ــان پرس ــان هم چن ــت؟ ایش ــل نیس در کاب
اتمــر بــدون داشــتن صالحیت هــای قانونــی، ســکاندار و 

ــده اســت؟ همــه کارۀ کشــور گردی
در پاســخ بایــد گفــت کــه هنــوز امیــدواری اســت کــه ســرانجام 
ــر آن،  ــد. در غی ــوع را درک کن ــیت موض ــی حساس ارگ باریک
بــروز دو دولــت مــوازی در عیــن زمــان می توانــد بســیار 
ــزی بســیار  ــن چی ــد مــن، احتمــال چنی ــاک باشــد. از دی خطرن
ــو کاخ  ــکا، ادارۀ ن ــات امری ــس از انتخاب ــرا پ ــدک اســت، زی ان
ســفید ناگزیــر اســت بــه گونه یــی بــه ایــن بحــران مزمــن پایــان 
ــه ایــن حــد بکشــد، مداخلــۀ دولــت امریــکا  دهــد. اگــر کار ب

ــد. ــد گردی ــر خواه ــر و اجتناب ناپذی ناگزی
از ســوی دیگــر، بایــد پارلمــان در مــورد صالحیت هــای 
مشــاور امنیــت ملــی تصمیــم جــدی بگیــرد، زیــرا اقــای اتمــر 
ــت و  ــرده اس ــور ک ــون ظه ــک فرع ــیمای ی ــتی در س ــه راس ب
تقریبــًا ســکان رهبــری کشــور را در دســت دارد. ایــن درحالــی 
ــای  ــزان صالحیت ه ــورد می ــی در م ــون اساس ــه قان ــت ک اس
مشــاور امنیــت ملــی خامــوش اســت. در ظاهــر امــر وطیفــۀ او 
ــی و  ــی امنیت ــاد دفاع ــه نه ــای س ــاختن پویایی ه ــگ س هماهن
ــدام  ــت و ک ــور اس ــه رییس جمه ــاوره ب ــی و دادن مش انتظام
ــت.  ــه کاره اس ــل هم ــا در عم ــدارد. ام ــی ن ــت اجرای صالحی
بررســی  را  او  عملکردهــای  از  برخــی  می توانــد  پارلمــان 
ــه  ــن را ک ــر ای ــتم مبنی ب ــرال دوس ــای جن ــژه ادع ــد. به وی کن
گویــی شــورای امنیــت ملــی توطیــۀ تــرور او را چیــده باشــد! 
ــه  ــور چ ــه رییس جمه ــود ک ــن ش ــد روش ــال، بای ــن ح در عی

ــت. ــی داده اس ــت مل ــاور امنی ــه مش ــی ب صالحیت های
ــت  ــی نیس ــی اجرای ــت مل ــاور امنی ــت مش ــر رو، پُس ــه ه ب
ــن  ــۀ ای ــخن، هم ــک س ــت. در ی ــده اس ــده مان ــف ناش و تعری
ــون  ــرزی و قان ــوم ک ــراث ش ــردرگمی ها می ــایی ها و س نارس
اساســی ناقــص و ســراپا آگنــده از تناســبات او اســت کــه بایــد 
ــش  ــا بیخــی از ریشــه ویرای ــته شــود و ی ــار گذاش یکســره کن

شــود.

عبدالحفيظ منصور 

معرفی کتاب
نام کتاب: روح آوارة شرق

نویسنده: محمد عماره
مترجم: مهران موحد

ناشر: کانون اصالحات
نویسـندۀ روح آواره شـرق ، دانشـمند نامـدار مصـری و مترجـم آن 
جـوان با اسـتعداد افغانسـتانی اسـت. این اثـر که در 1۲3 برگ آراسـته 
شـده بـه سـر گذشـت سـید جمـال الدیـن افغانـی پرداختـه اسـت. 
خواننـده بـا مطالعـه ایـن اثـر به صـورت موجز اما روشـن بـه زندگی 
سـید جمـال الدیـن افغانـی آگاهی مـی یابد و از نشـر شـیوای مترجم 

لـذت مـی برد.
در مـورد ایـن پرسـش کـه زادگاه اصلـی سـید جمـال الدیـن افغانـی 
کجاسـت؟ اسـد آباد کنر در افغانسـتان ویا اسـد آباد همـدان در ایران، 
نویسـنده شـق سـومی را نشـان داده و در ایـن اثـر ادعـا شـده اسـت، 
کـه سـید جمـال الدیـن افغانی در کنـر متولد گردیـده، ولی به دسـتور 
امیـر دوسـت محمـد خـان خانـواده وی از افغانسـتان کوچاند شـده و 
در همـدان مسـکن گزیـن گردیـد. سـید دوران کودکـی و نـو جوانـی 
خویـش را در ایـران سـپری کـرد و آمـوزش هـای الزم را در آن جـا 
فـرا گرفـت، کـه در واقـع مـی توان سـید جمـال الدیـن افغانـی را هم 

افغانسـتانی خوانـد و هـم ایرانـی نامید.
مطالعـۀ ایـن اثـر مـی توانـد، بـه جوانـان بفهماند کـه چطور یـک فرد 
بـا اراده مـی توانـد، مصـدر جنبـش هـای فراوانـی در جهان گـردد. و 

اسـتعمار را بـه لـرزه در آورد.

فيـسبـوک نـــامــه
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یافته های بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان بدترین کشور آسیایی برای 
تجارت و سرمایه گذاری است.

به گزارش صدای امریکا، بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را 
در 190 اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده است، در گزارش ساالنه خود گفته 
است که افغانستان در ردۀ 183 قرار داشته و بدترین کشور آسیایی برای تجارت 

و سرمایه گذاری می باشد.
سرمایه  و  تجارت  برای  کشور  بهترین  جدید  زیالند  گزارش،  این  اساس  بر 
ناروی،  جنوبی،  کوریای  کانگ،  هانگ  دنمارک،  سنگاپور،  و  می باشد  گذاری 
بریتانیا، ایاالت متحده، سویدن و مقدونیه به ترتیب در رده های دوم تا دهم 

قرار گرفته دارند.
مرکزی،  افریقای  جمهوری  جنوبی،  سودان  ونزویال،  لیبیا،  ایتریا،  سومالیا، 
جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، انگوال، هائتی و چاد به ترتیب کشور 
اند که شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در بدترین وضیعت قرار  های 

دارد.
بانک جهانی در سال روان ده شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در 190 
اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارت 
و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، 
ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق 
قرار داد ها و بالخره حل و فصل ور شکستگی شرکت های خصوصی می 

باشد.
بر اساس این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به 
برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص های است 
که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان، در وضیعت بدتر قرار گرفته است.

دو  خصوصی  های  شرکت  ورشکستگی  فصل  و  حل  و  مرز  بیرون  تجارت 
شاخصی است که در مقایسه به سال گذشته، اندکی بهبود را نشان می دهد.

از  هر شاخص،  مالی  مصارف  و  آن  پیچیده گی  و  اداری  پروسیجرهای  تعداد 

میعارهای عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن 
محیط تجارت و سرمایه گذاری را در 190 کشور تعیین می کنند. موجودیت و 
یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز معیار عمدۀ دیگری 
است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و 

سرمایه گذاری را تعیین می کند.
جهانی،  عدالت  پروژۀ  رده بندی  تازه ترین  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
افغانستان سومین کشور قانون شکن جهان نیز شناخته شده است.در این فهرست 
این  است.در  گرفته  قرار   111 رده ی  در  دنیا،  کشور   113 میان  از  افغانستان 
پژوهش دنمارک قانون مند ترین و ونزویال بی قانون  ترین کشورهای دنیا معرفی 

شده است.

ــالم  ــتان اع ــردم پاکس ــر حــزب م ــو رهب ــالول بوت ب
ــن  ــزی ای ــت مرک ــران دول ــی از رهب ــه برخ ــرد ک ک

ــد. ــاط دارن ــوب ارتب ــان خ ــا طالب ــور ب کش
ــر  ــو رهب ــالول بوت ــو، ب ــکاس رادی ــزارش انع ــه گ ب
حــزب مــردم پاکســتان و فرزنــد آصــف علــی 
زرداری رییــس جمهــور ســابق ایــن کشــور در 
ــس  ــز آموزشــی پولی ــه مرک ــان حادث ــدار از قربانی دی
کویتــه اعــالم کــرد کــه بــه تــالش صادقانــه دولــت 

مرکــزی در امــر مبــارزه باتروریســم تردیــد 
دارم.

وی بــا انتقــاد از دولــت نــواز شــریف 
کــه  گفــت  پاکســتان  وزیــر  نخســت 
ــه  ــر داخل ــان وزی ــی خ ــدری نثارعل چوه

نیــز بــا طالبــان خــوب رابطــه دارد.
رهبــر حــزب مــردم پاکســتان، دولــت 
تنش هــای  مســوول  را  نوازشــریف 

موجــود بــا افغانســتان اعــالم کــرد.
بوتــو هشــدار داد کــه دولــت نوازشــریف 
ــه  ــم صادقان ــا تروریس ــارزه ب ــد در مب بای
ــرش  ــدم پذی ــد و در صــورت ع عمــل کن
خواســته های حــزب مســلم لیــگ تــا 
ــزار  ــرات برگ ــالجاری، تظاه ــر س ۷ نوامب

ــرد. ــد ک خواه
ــه  ــار ب ــا فش ــکا ب ــز، امری ــل نی ــدی قب چن
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــتان اع ــت پاکس دول
طالبــان بایــد بــرای مذاکــرات صلــح افغانســتان آماده 
ــتی در  ــای تروریس ــه گروه ه ــالم آباد علی ــود و اس ش

خــاک خــود اقــدام کنــد.
ــه  ــکا ب ــاالنه آمری ــی س ــته های کمک ــی از بس بخش
ــه اقدامــات دولــت اســالم آباد علیــه  پاکســتان نیــز ب

ــی مشــروط شــده اســت. شــبکه حقان

نیروهـای  بی سرنشـین  هوایپیماهـای  پیـش  هفتـه 
را  القاعـده  شـبکه  کلیـدی  دوعضـو  امریکایـی 
در والیـت کنـر هـدف قـرار دادنـد کـه ایـن امـر، 
خوشـبینی های مقام هـای ارشـد حکومـت وحدت 

ملـی را بـه همـراه داشـته اسـت.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی در نشسـت 
روز دوشـنبه )10 عقـرب( شـورای وزیـران گفت 
القاعـده  شـبکه  کلیـدی  اعضـای  کشته شـدن  کـه 
تضعیـف  در  تاثیرگـذار  گام  یـک  افغانسـتان  در 
القاعـده  شـبکه  ویـژه  بـه  تروریسـتی  گروه هـای 

خواهـد بـود.
ایـن نشسـت، کشته شـدن سـه  آقـای عبـداهلل در 
رهبـر القاعـده در والیـت لوگـر را تاییـد کـرد و 
گفـت:" سـه عضـو کلیـدی شـبکه القاعـده کشـته 

شـده اند و نیـز فعالیت های شـبکه های تروریسـتی 
چـون داعـش نیـز در کشـور وجـود دارد کـه باید 

اعضـای ایـن گـروه نیـز، نابود شـود".
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـود کـه وزارت 
دفـاع امریـکا )پنتاگـون( هفتـه گذشـته اعـالم کرد 
کـه جنگنده هـای ایـن کشـور دو فرمانـده ارشـد 
شـبکه القاعـده را در والیـت کنـر هدف قـرار داده 

ست. ا
پنتاگـون گفتـه اسـت که ایـن حملـه در منطقه ی  ی 
مـرز  نزدیکـی  در  و  کنـر  در والیـت  افتـاده  دور 
پاکسـتان انجام شـده اسـت و در این حمله فاروق 
قحطانـی و بـالل عتیبـی دو فرمانـده ارشـد شـبکه 

القاعـده را هـدف قـرار گرفتـه اند.

نتایج یک تحقیق بانک جهانی:

افغانستان بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری است
حمله انتحاری در ننگرهار شش 

کشته به جا گذاشت

عبداهلل در واکنش به کشته شدن رهبران القاعده در کنر:

هدف قراردادن چهره های کلیدی 
القاعده این گروه را تضعیف می کند

از بزرگان  انتحاری در همایش یک گروه  نتیجه یک حمله  در 
قومی در والیت ننگرهار حداقل شش نفر کشته و شش تن دیگر 

زخمی شدند.
از  بعد  را  این خبر  ننگرهار  والی  عطااهلل خوگیانی، سخنگویی 
ظهر دوشنبه تایید کرده است و گفته شده است که قربانیان از 

ولسوالی پچیرآگام والیت ننگرهار اند.
یک هفته پیش جنگجویان گروه تروریستی "داعش" این منطقه 
این حمالت  نتیجه  در  دادند.  قرار  مورد حمله  را چندین روز 
دست کم 10 غیر نظامی به قتل رسیده اند؛ منابع دیگر از تا 30 

کشته صحبت کرده اند.
داعش ده ها خانه های مسکونی را تخریب کردند. همچنین در 

نتیجه این حمالت صدها خانواده فرار کرده اند.
های  ولسوالی  از  بعضی  به  را  اش  حمالت  "داعش"  حال  تا 
ننگرهار و والیت کنر محدود کرده است. در این مناطق هواپیما 
های بدون سرنشین ایاالت متحده امریکا هر هفته مواضع این 
گروه تروریستی را مورد حمله قرار می دهد. اما گفته می شود که 
سلول هایی که خود را جز گروه تروریستی "داعش" می خوانند 

در کابل پایتخت کشور و هم در والیت غور موجود اند.
دولت اسالمی می خواهد در افغانستان و )پاکستان( یک والیت 

جدید موسوم به  "دولت اسالمی خراسان" را ایجاد نماید.

رهبر حزب مردم پاکستان:

مقامات پاکستانی 
با طالباِن خوب 
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