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بــه  نماینــده گان  مجلــس  رییــس 
مجلــس  ایــن  موظــف  کمیســیون های 
در  را  بررسی های شــان  تــا  داد  دســتور 
ــن  ــه ای ــر خان ــاد در دبی ــام فس ــورد اته م

نهــاد آغــاز کننــد.
اول مجلــس  همایــون همایــون معــاون 
ــس  ــی ریی ــوف ابراهیم ــده گان عبدالرئ نماین
ــس  ــرت ریی ــر نص ــدای نظ ــس و خ مجل
ــم  ــاد مته ــه فس ــاد را ب ــن نه ــۀ ای دبیرخان

ــت. ــرده اس ک
معــاون مجلــس ادعــا کــرده کــه ده هــا 
قراردادهــای  عقــد  در  افغانــی  میلیــون 
ــدان  ــتخدام کارمن ــس، اس ــه مجل ــوط ب مرب
ــوی  ــی از س ــه خیال ــه خان ــی و کرای خیال
رییــس دبیرخانــه مجلــس اختــاس شــده و 
ــاد  ــن فس ــز در ای ــی نی ــوف ابراهیم عبدالرئ

دســت دارد.
عبدالرئــوف ابراهیمــی رییــس مجلــس ایــن 
ــدای  ــد و خ ــورد خوان ــی م ــا را ب اتهام ه
نظــر نصــرت نیــز گفــت کــه حاضــر اســت 
یــک افغانــی بودجــه مجلــس حســاب 

ــد. ده
ــده گان روی  ــس نماین ــته مجل ــه گذش هفت
ایــن مســاله بحــث کــرد و ســر انجــام 
ــی و  ــه، عدل ــی و بودج ــیون های مال کمیس
قضایــی، مصئونیــت وکا، تفتیــش مرکــزی 
ــدند  ــف ش ــکایات موظ ــه ش ــیدگی ب و رس

تــا ایــن مســاله را بررســی کــرده و بــه تــاالر 
ــد. ــزارش دهن گ

همایــون همایــون معــاون اول مجلــس روز 
دوشــنبه )17 میــزان( بــار دیگــر ایــن مســاله 
مطــرح کــرد و گفــت کــه عبدالرئــوف 
ســوء  صاحیت هایــش  از  ابراهیمــی 

می کنــد. اســتفاده 
آقــای همایــون افــزود، رییــس مجلــس 
ــه  ــه دادســتانی گفت ــا فرســتادن مکتــوب ب ب
کــه اظهــارات معــاون اول خــاف قانــون و 

ــت. ــار اس ــد اعتب ــکایت اش فاق ش
ــق  ــه مطاب ــت ک ــی گف ــوف ابراهیم عبدالرئ
ــات  ــای هی ــا اعض ــوره ب ــون و مش ــه قان ب
ــوب فرســتاده  ــه دادســتانی کل مکت اداری ب
کــه صاحیــت بررســی اتهــام مجلــس 
را نــدارد؛ زیــرا بــه گفتــه وی، بررســی 
امــور مالــی نهادهــای دولتــی از صاحیــت 
اداره عالــی تفتیــش و کنتــرول ریاســت 

ــت. ــوری اس جمه
آقــای ابراهیمــی بیــان داشــت کــه اگــر قــرار 
باشــد ایــن موضــوع از ســوی اداره تفتیــش 
ریاســت جمهــوری بررســی شــود، رییــس 
ــه  ــد ن ــازه آن را صادرکن ــد اج ــور بای جمه

معــاون اول مجلــس.
ــر  ــده گان حاض ــوی نماین ــث از س ــن بح ای
ــه  ــد و ب ــده ش ــخصی خوان ــس ش در مجل
ــه  ــت. ب ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــدت م ش

ــن  ــه ای ــان، دامــن زدن هــر روزه ب ــه آن گفت
موضــوع، حیثیــت مجلــس را بیشــتر صدمــه 

ــد. میزن
ســید اکــرام یــک عضــو مجلــس گفــت کــه 
ــات اداری اســت  ــن اعضــای هی مشــکل بی
ــود،  ــل نش ــکل ح ــن مش ــه ای ــا زمانیک و ت
ــه  ــی اش را ب ــور نظارت ــس، ام ــد مجل نبای

ــرد. پیــش بب
فوزیــه کوفــی نیــز خطــاب بــه هیــات اداری 
ــد  ــه داری ــکلی ک ــر مش ــت، ه ــس گف مجل

شــخصی اســت و ایــن گونــه صابــت 
مجلــس را بیشــتر از ایــن زیــر ســوال قــرار 

ــع نســازید. ــت را ضای ــت مل ــداده و وق ن
ســرانجام عبدالرئــوف ابراهیمــی رییــس 
ــف شــده  ــه کمیســیون های توظی ــس ب مجل
ــتور داد  ــا دس ــن اتهام ه ــی ای ــرای بررس ب
ــروع  ــروز ش ــان را از ام ــه کار بررسی ش ک
کننــد و تــا ســه روز دیگــر بــه داخــل تــاالر 

ــد. ــزارش دهن گ

دوشـنبه  روز  سـرخ  صلیـب  بین المللـی  کمیتـۀ 
اعـام کـرد که پس از حماتی که منجر به کشـته 
شـدن چند کارمنـد ایـن کمیته شـد، فعالیت های 
خـود در افغانسـتان را شـدیداَ کاهـش می دهـد. 
ایـن اقـدام نشـان دهنده وخامـت اوضـاع امنیتـی 

است. افغانسـتان 
کاهـش فعالیت هـای کمیتـه بین المللـی صلیـب 
سـرخ )آی سـی آر سـی( نشـان دهنده وخامـت 
سـازمان های  بـرای  افغانسـتان  امنیتـی  اوضـاع 
امـدادی اسـت. ایـن کمیتـه از ۳۰ سـال بـه ایـن 
سـو در افغانسـتان فعالیـت می کنـد و چهارمیـن 
ایـن  در  بشـری اش  کمک هـای  بـزرگ  برنامـه 

کشـور جریـان دارد.
مونیـکا زاناریلـی، رییس شـعبه افغانسـتان کمیته 
بین المللـی صلیـب سـرخ روز دوشـنبه در یـک 
کنفرانـس خبـری در کابـل گفـت: »مواجهـه بـا 
خطـر تبدیـل بـه بزرگ تریـن چالـش و نگرانـی 

ما شـده اسـت.«
خانـم زاناریلـی افـزود: »مـا چاره ای جـز کاهش 
نداریـم.«  افغانسـتان  در  مـان  حضـور  شـدید 
او توضیـح داد کـه ایـن کاهـش بـه خصـوص 
فعالیت هـای ایـن کمیتـه را در شـمال افغانسـتان 
مـزار  در  آن  تاسیسـات  و  کـرد  خواهـد  متاثـر 
شـریف و کندز بسـته یا کوچک تر خواهند شـد.
او بـا اشـاره بـه این که کمیتـه بین المللـی صلیب 
سـرخ افغانسـتان را »تـرک« نمی کنـد، بیـان کـرد 
کـه ارزیابـی حضـور ایـن کمیتـه در افغانسـتان 
پیـش از قربانی هـای بیشـتر، یـک امـر ضـروری 
اسـت. ایـن سـازمان قبـَا از تهدیدهایـی کـه در 
جریـان فعالیت اش در افغانسـتان بـا آن رو به رو 

اسـت، هشـدار داده بود.
بین المللـی  کمیتـه  سـخنگوی  گاس،  تومـاس 
صلیـب سـرخ در کابـل گفـت کـه دفاتـر ایـن 
سـازمان در والیت هـای کندز و فاریاب مسـدود 
بـه  بلـخ  والیـت  در  دیگـر  شـعبه  و  می شـوند 

می شـود.  کوچک تـر  مراتـب 
ایـن  کارمنـدان  از  تـن  فبـروری شـش  مـاه  در 
کاروان  یـک  بـر  حملـه  جریـان  در  سـازمان 
امـدادی در شـمال افغانسـتان کشـته شـدند. مـاه 
گذشـته نیـز یـک فیزیوتراپیسـت اسـپانیایی ایـن 
سـازمان در شـهر مزار شـریف توسـط یک تن از 

بیمـاران اش کشـته شـد.
عـاوه بـر ایـن، چهـار کارمنـد ایـن سـازمان در 

جریـان سـال گذشـته اختطـاف شـده انـد.
متحـده  ایـاالت  اردوی  برآوردهـای  براسـاس 
امریـکا، حکومـت افغانسـتان ۶۰ درصـد قلمـرو 
مناطـق  دیگـر  دارد.  کنتـرول  زیـر  را  کشـور 
افغانسـتان یـا توسـط طالبـان کنترول می شـود و 

یـا مـورد منازعـه قـرار دارنـد.
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چــه چیــزی ســبب شــده کــه نســبت بــه اعضــای 
کمیســیون های انتخاباتــی و توانایی های شــان در 
ــه  ــه این هم ــفاف و عادالن ــات ش ــزاری انتخاب برگ
ــورد،  ــن م ــود. در آخری ــاد ش ــد ایج شــک و تردی
ــه  ــتان ک ــی افغانس ــزاب سیاس ــم اح ــورای تفاه ش
ــی  ــازمان سیاس ــزب و س ــن ح ــکل از چندی متش
ــاِت  ــان اقدام ــل خواه ــتی در کاب ــت، در نشس اس
ــرای ایجــاد اصاحــات در رونــد  فــورِی دولــت ب
ــد  ــای ارش ــاری اعض ــات و برکن ــزاری انتخاب برگ
ــن شــورا،  ــاور ای ــه ب ــات شــد. ب کمیســیون انتخاب
دلیــل  بــه  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای 
ــوری  ــه ارگ ریاســت جمه ــه ب وابســته گی هایی ک
ــفاف  ــات ش ــزاری انتخاب ــد برگ ــد، نمی توانن دارن
در کشــور را ضمانــت کننــد. بــه بــاور ایــن 
شــورا، از آن جایــی کــه در انتخابات هــای گذشــته 
کافــی  انــدازۀ  بــه  انتخاباتــی  کمیســیون های 
ــدون اعــادۀ اعتمــاد  ــوان ب ــد، نمی ت ــام شــده ان بدن
ــودِن کمیســیون های  ــه غیرجانب دارب شـــهروندان ب
ــک  ــا در ی ــارکِت آن ه ــور و مش ــات، حض انتخاب
انتخابــاِت دیگــر را به دســت آورد. بــه همیــن 
دلیــل، ایــن شــورا معتقــد اســت کــه ضمــن 
برکنــاری اعضــای فعلــی، مشــارکت بیشــتر در امــر 
ــه احــزاب سیاســی کشــور  ــات ب ــزاری انتخاب برگ

ــود.  داده ش
ایــن پیشــنهاد هرچنــد از ســوی دولــت و به ویــژه 
ارگ ریاســت جمهــوری رد شــده، ولــی نمی تــوان 
ــی  ــل تأمل ــای قاب ــه در آن نکته ه ــد ک ــکار ورزی ان
بــرای برگــزاری انتخابــاِت شــفاف و عادالنــه 
وجــود دارد. ارگ ریاســت جمهــوری کــه بــه 
انتخاباتــی  کمیســیون های  از وضعیــت  خوبــی 
ــنران  ــه کمیش ــأله ک ــه مس ــا توجی ــی دارد، ب آگاه
وارد  قانونــی  مکانیســـم  اســاس  بــر  فعلــی 

ــد  ــد، نمی خواه ــده ان ــی ش کمیســیون های انتخابات
بــه ایــن خواســت احــزاب سیاســی پاســخ مثبــت 
ارایــه کنـــد. ارگ از مدت هــا بــه این ســو در حــال 
دیدوبازیــد بــا اعضــای کمیســیون انتخابــات اســت 
ــاد  ــا، ایج ــن دیداره ــِل ای ــک ماحص ــدون ش و ب
ــیون های  ــرار دادِن کمیس ــوذ ق ــت نف ــه و تح رابط

ــت. ــوده اس ــی ب انتخابات
بــا  نشســت هایی  ارگ  کــه  نیســت  ممکــن   
ــن  ــرده باشــد و ای ــات برگــزار ک کمیســیون انتخاب
کمیســیون را نســبت بــه برخــی خواســت های 
خــود متعهــد نکــرده باشــد. در گذشــته نیــز تجربــه 
نشــان داده کــه ارگ بیشــترین رابطــه و تأثیــر را بــر 
کمیســیون های انتخاباتــی داشــته و حــاال نیــز ایــن 

ــه اســت.  نفــوذ کاهــش نیافت
ــی،  ــه قانون گرای ــر ب ــۀ تظاه ــا هم ــی ب ــای غن آق
ــر  ــه ب ــر تمامیت خواهان ــه تفک ــت ک ــی نیس کس
راهنمــای  انتشــار  باشــد.  نداشــته  ســیطره  او 
امــر  در  ارگ  کــه  داد  نشــان  قوم گرایانــه 
قومی ســازی نهادهــای دولتــی، چــه تمهیــداِت 
ــی  ــچ گاه ــدد. هی ــه کار می بن ــطایی را ب ــرون وس ق
ــض  ــه تبعی ــتان ک ــج و درد افغانس ــخ پُررن در تاری
همــواره ســایۀ شــومِ خــود را بــر آن افکنــده، 
ــه  ــای قوم گرایان ــی بحث ه ــد حاکمیت ــن ح ــا ای ت
ــته  ــای گذش ــت. حاکمیت ه ــرده اس ــال نک را دنب
ــالۀ  ــه مسـ ــه ب ــزی ک ــگاه تبعیض آمی ــۀ ن ــا هم ب
قــدرت در افغانســتان داشــتند، چنیــن در ماءعــام 
خــود را پیــرِو دیدگاه هــای قوم گرایانــه اعــام 
ــرعت  ــانی و س ــفانه ارگ به آس ــد. متأس نمی کردن
توانســت قضیــۀ مخکــش را پرده پوشــی کنــد، 
ــم، آن ســند و آن تفکــر  ــی اگــر از حــق نگذری ول
ــه  ــد ک ــد باش ــندهایی می توان ــرم آورترین س از ش
ــد  ــهروندانش می توان ــاِل ش ــت در قب ــک حکوم ی

ــازد.  ــاری س ج
ــه  ــبت ب ــی نس ــی نگران ــت، وقت ــن وضعی در چنی
عملکــرد کمیســیون های انتخاباتــی بــه وجــود 
می آیــد، بــدون شــک یــک امــر طبیعــی می توانــد 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــه ضمانت ــود. چ ــته ش پنداش
ــه، کمیســیون  ــر اســاس رهنمــای قوم گرایان ارگ ب
انتخابــات را عیــار نکــرده باشــد؟ آیــا کســی 
می توانــد بگویــد کــه در فراینــد گزینــش اعضــای 
جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی، هیــچ دخــل 
ــاالری،  ــه و شایسته س ــورت نگرفت ــی ص و تصرف

ــت؟ ــوده اس ــا ب ــش آن ه ــی در گزین ــل اساس اص
ــه  ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــوال ها در حال ــن س  ای
در روزهــای اخیــر گزارش هایــی مبنــی بــر ایجــاد 
دودســته گی در کمیســیون انتخابــات بــر ســِر 
مهم تریــن مســایل انتخابــات پیــِش رو مطــرح 
ــد  ــی از آن ان ــا حاک ــن گزارش ه ــت. ای ــده اس ش
کــه شــماری از اعضــای کمیســیون انتخابــات 
ــای آن  ــر اعض ــه دیگ ــد ک ــی می گیرن تصمیم های
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــر ندارن ــا خب ــن تصمیم ه از ای
کــه ایــن اعضــا رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ارگ ریاســت 
ــد و بیشــتر تصمیم هایــی هــم کــه  جمهــوری دارن
از ســوی آن هــا بــدون مشــوره بــا دیگــر اعضــای 
ــه از  ــه می شــود، چیزهایی ســت ک کمیســیون گرفت

ــد.  ــه شــده ان ســوی ارگ دیکت
ایــن روابــط بــدون شــک از چشــم جامعــۀ جهانــی 
کــه اصلی تریــن تمویل کننــدۀ انتخابــات افغانســتان 
اســت، بــه دور نمانــده اســت. هــم نمایندۀ ســازمان 
ملــل و هــم ســفیر امریــکا در افغانســتان طــی ایــن 
ــی  ــس اجرای ــا ریی ــه ب ــت هایی ک ــه در نشس هفت
ــرده و  ــرح ک ــا را مط ــن نگرانی ه ــد، ای ــته ان داش
خواهــان برگــزاری انتخابــاِت شــفاف در افغانســتان 
شــده انــد. آن هــا بــه داکتــر عبــداهلل گفتــه انــد کــه 
اگــر در کارِ کمیســیون های انتخاباتــی دخالــت 
صــورت گیــرد، تمویــل کننــده گان مالــِی انتخابــات 
ــد شــد. ــن هزینه هــای آن نخواهن ــه تأمی حاضــر ب

ــود  ــاِی خ ــای بی ج ــا دخالت ه ــفانه ب  ارگ متأس
در کار انتخابــات عمــًا می خواهــد رونــد یکــی از 
ــه  ــردِن جامع ــزه ک ــای دموکراتی ــن مولفه ه مهم تری
را خدشــه دار ســازد. دخالــت در کار کمیســیون های 
انتخاباتــی، معنــای دیگــری جــز ایجــاد حاکمیتــی 
نخواهــد  کشــور  در  بی خاصیــت  و  فرمایشــی 
ــه در ســال های گذشــته انجــام  داشــت. ایــن تجرب
ــد  ــدون تردی ــر بازهــم تکــرار شــود، ب شــده و اگ
ــای رای حاضــر  ــای صندوق ه ــه پ دیگــر کســی ب

نخواهــد شــد.
ــر  ــا ســیطره ب  ُکِل دغدغــۀ ارگ ایــن اســت کــه ب
کمیســیون های انتخاباتــی تعــدادی از افــراد نزیــک 
بــه خــود را وارد پارلمــان کشــور ســازد، تــا بعــداً 
ایــن  تصمیم گیری هــای  جریــان  در  آن هــا  از 
ــا  ــن دخالت ه ــه ای ــد، درحالی ک ــتفاده کن ــاد اس نه
ــد  ــور می توانن ــرای کش ــت را ب ــن مصیب بزرگ تری

رقــم زننــد.
ــم  ــه شــورای تفاه ــن اوصــاف، آن چــه را ک ــا ای ب
چنــدان  می کنـــد،  مطــرح  سیاســی  احــزاب 
ــی در  ــم دموکراس ــرای تعمی ــادی ب ــِت زی خواس
ــهرونداِن  ــِق ش ــن ح ــد. ای ــوده نمی توان ــور ب کش
ــزاری  ــد برگ ــه رون ــبت ب ــه نس ــت ک ــور اس کش
انتخابــات مطمیــن باشــند و بداننــد کــه رای آن هــا 
تعییــن کننــده اســت. آیــا چنیــن خواســتی از نظــر 
ــه اســت؟! ــه و خودخواهان ارگ بســیار بلندپروازان
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چـــــرا 
        کمیسیون انتخابات باید تغییر کند؟

 

در چنــد روز گذشــته، شــهر کابــل شــاهد برگــزاری محافــل 
ــه مناســبِت روز معلــم و تکریــِم  و نشســت هایی بــود کــه ب
آمــوزگاراِن نظــام معــارف تــدارک دیــده شــده بودنــد. ایــن 
ــط  ــت توس ــارِ پایتخ ــه و کن ــت ها در گوش ــل و نشس محاف
نهادهــای دولتــی و غیردولتــی راه انــدازی شــد و طبــق 
ــِت  ــم و از اهمی ــامِ واالِی معل ــا از مق رواِل هرســال، در آن ه
ــادی و آرامــِی کشــورها ســخن ها گفتــه شــد  معــارف در آب
ــت.  ــق گرف ــی تعل ــز هدایای ــوزگاران نی ــی از آم ــه برخ و ب
امــا آن چــه باعــث می شــود ایــن محافــل و تقدیرهــا 
چنگــی بــه دل نزنــد، وضعیــِت اســفناِک معلمــان و روزگارِ 
ــِی  ــت. بی بضاعت ــر اس ــِت ام ــتان در واقعی ــارِف افغانس مع
ــب و اداراِت  ــرِط معلمــاِن کشــور و بی سروســامانِی مکات مف
معــارف، چنــان پُررنــگ و دردآور اســت کــه جــاِی تمــامِ 
ــه  ــا ب ــد و حت ــرار می ده ــعاع ق ــِت ش ــل را تح ــن محاف ای

ــد. ــز می بخش ــا نی ــر و ری ــِت تظاه ــا ماهی آن ه
ــه دل می نشــیند کــه دولــت  ــی ب تجلیــل از روز معلــم، زمان
ــرای معلمــان  و جامعــه حداقل تریــن نیازهــا و معیارهــا را ب
ــت  ــال بزرگ داش ــند. هرس ــرده باش ــرآورده ک ــارف ب و مع
ــن  ــد ای ــاص، بای ــک روز خ ــم در ی ــم آن ه ــام معل از مق
پیـــام و تذکــر را بــه متولیــاِن امــور در دولــت برســاند کــه 
ــک جامعــه در تمــامِ  ــِی ی ــات و بالنده گ ــاِی حی ــم زیربن معل
عرصه هاســت و بایــد آثــارِ ایــن تنبــه و آگاهــی را در 

ــرد. ــاهده ک ــارف مش ــان و روزگار مع ــی معلم زنده گ
امــا در واقعیــِت امــر آن چــه بــه چشــم می بینیــم، از 
یک طــرف فقــر و حقــارِت معلمــان و از ســوی دیگــر، 
شکســته گی و بی سروســامانی در نظــام معــارف اســت. 
ــی  ــی آرد 1۳۰۰ افغان ــک بوج ــت ی ــه قیم ــی ک در زمانه ی
ــرد و  ــی معــاش می گی ــِم افغانســتانی 7۰۰۰ افغان اســت، معل
در عصــر و روزگاری کــه ســرعِت دانــش و نــوآوری چنــان 
ــۀ آن را  ــد دامن ــری نمی توان ــچ کمپیوت ــه هی ــت ک ــاد اس زی
ــیده ترین  ــا در دامِ پوس ــارِف م ــوز مع ــد، هن ــخص کن مش

قواعــد آموزشــی دســت وپا می زنــد.
ــا  ــه خرابی ه ــیدن ب ــم، اندیش ــل از روز معل ــن تجلی بهتری
و کاســتی هاِی نظــام معــارف و چاره جویــِی صادقانــه و 
ــتان  ــارِف افغانس ــام مع ــت. نظ ــِع آن هاس ــرای رف ــه ب قاطعان
ــا سیســتم های آموزشــی  از معلمــان و محصانــش گرفتــه ت
ــه  ــی را ب ــواز و امیدوارکننده ی ــِر دلن ــچ تصوی ــی، هی و تعلیم
ذهــن متبــادر نمی کنــد. بــرای درِک ایــن وضعیــِت اســفناک 
ــه  ــرد ک ــگاه ک ــی ن ــف دوازدهم ــوزِ صن ــه دانش آم ــد ب بای
هنــوز خوانــدن و نوشــتن را یــاد نــدارد؛ بــه آمــوزگاری بایــد 
ــا  ــه ب ــد ک ــن می اندیش ــه ای ــف ب ــِر صن ــه س ــرد ک ــگاه ک ن
معــاِش هفت هــزاری اش چگونــه کرایــۀ خانه یــی را بپــردازد 
ــرده  ــن ک ــزار را تعیی ــِغ ده ه ــر آن مبل ــه ب ــه صاحب خان ک
ــر  ــه زی ــرد ک ــگاه ک ــی ن ــا و مکاتب ــه صنف ه ــد ب اســت؛ بای
ــوند؛  ــزار می ش ــقفی برگ ــوار و س ــچ دی ــدا بی هی ــماِن خ آس
و از همــه دردناک تــر بایــد بــه وزارتــی نــگاه کــرد کــه بــه 
ــرف  ــه مص ــافی اش را ب ــۀ انکش ــد بوج ــی نمی توان ــر علت ه

برســاند! 
ــه دارد و  ــی پیامبران ــم مقام ــت و معل ــغل انبیاس ــی، ش معلم
ــاص  ــۀ خ ــک روز و هفت ــه ی ــص ب ــان، مخت ــم معلم تکری
بــرای  اســت  نمادیــن  روزی  معلــم،  روز  نمی شــود. 
انگیزه یابــی بــه بزرگ داشــِت هرچــه بیشــتِر آمــوزگاران 
در  ۳۶5 روز ســال. تقدیــر و تکریــِم معلمــان در واقــِع 
احترام گــزاری بــه علــم و فضیلــت، و اهمیــت قایــل شــدن 
بــه محصــل و دانش آمــوز، و از همــه باالتــر ارج گــزاری بــه 
ــا  ــِی آن ب ــد و بالنده گ ــه رش ــی اســت ک ــِت جامعه ی سرنوش
ــورد.  ــم می خ ــوزگاران رق ــته گی ناپذیِر آم ــای خس تاش ه
این کــه امــروز معلمــان فقیرتریــن قشــِر جامعــه، و معــارف 
ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــده، ب ــن ارگان اداری ش زخمی تری
ــی  ــش پ ــِت دان ــم و اهمی ــامِ معل ــه مق ــت ب ــوز دول ــه هن ک
ــاِت  ــه از معاش ــود ک ــی ب ــرد، منطق ــر می ب ــت. اگ ــرده  اس نب
ــه  ــد و ب ــته می ش ــی کاس ــاوراِن خیال ــرِی مش ــزار دال چنده
روزگار معلمــاِن واقعــی پرداختــه می شــد. آیــا عدالــت 
اســت کــه یــک مشــاور چندصدهــزار افغانــی معــاش بگیــرد 
ــر  ــود و اگ ــر نش ــر حاض ــم در دفت ــار ه ــک ب ــاه ی و در م
ــا موتــر دولتــی و بــه منظــور تفریــح و  حاضــر شــد هــم، ب
خودنمایــی حاضــر شــود، امــا یــک معلــم هــر روز از خانــه 
تــا مکتــب بــا پــای پیـــاده ســفر کنــد، خــاک بخــورد و عرق 
ــت  ــوق دریاف ــی حق ــزار افغان ــاه هفت ه ــر م ــزد و در ه بری

کنــد؟!

از روز معـلم 
تا روزگـار معـارف

و  فرمایشی  حاکمیتی  ایجاد  جز  دیگری  معنای  انتخاباتی،  کمیسیون های  کار  در  دخالت 
اگر  و  انجام شده  گذشته  در سال های  تجربه  این  داشت.  نخواهد  کشور  در  بی خاصیت 
به پای صندوق های رای حاضر نخواهد شد.  بازهم تکرار شود، بدون تردید دیگر کسی 
ُکِل دغدغۀ ارگ این است که با سیطره بر کمیسیون های انتخاباتی تعدادی از افراد نزیک 
به خود را وارد پارلمان کشور سازد، تا بعداً از آن ها در جریان تصمیم گیری های این نهاد 
استفاده کند، درحالی که این دخالت ها بزرگ ترین مصیبت را برای کشور می توانند رقم زنند

ACKU
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ــی(،  ــتان )ن ــانه های آزاد افغانس ــدۀ رس ــت کنن ــرِ حمای دفت
پژوهــش مقایســه یی را در زمینــۀ وضعیــت رســانه ها و 
آزادی بیــان در زمــان حکومــت وحــدت ملــی و دورۀ حامــد 
ــروز  ــش را دی ــن پژوه ــای ای ــام داده و یافته ه ــرزی انج ک
ــرد. ــام ک ــری اع ــک نشســت خب ــزان در ی ــنبه، 17 می دوش
ــان در  ــت آزادی بی ــن پژوهــش، وضعی ــای ای ــاد یافته ه بربنی
حکومــت وحــدت ملــی نســبت بــه حکومــت پیشــین بدتــر 

شــده اســت.
ــان نشــان  ــای آن ــه یافته ه ــد ک ــی گفتن ــاد ن مســووالن در نه
ــت  ــونت ها در دورۀ حکوم ــد خش ــه ۴۳1 درص ــد ک می ده
ــه دورۀ حکومــت پیشــین افزایــش  وحــدت ملــی نســبت ب

داشــته اســت.
گفــت:  نــی  اجرایــی  رییــس  خلوتگــر،  عبدالمجیــب 
ــه اســاس شــاخصه هایی ماننــد:  »یافته هــای دفتــر نــی کــه ب
اعمــال خشــونت ها بــر خبرنــگاران، اعمــال سانســور، 
رســانه ها،  شــدن  بســته  کوتاه مــدت،  بازداشــت های 
محدودیــت در دسترســی بــه اطاعــات و فــرار خبرنــگاران 
از کشــور در دو دورۀ حکومــت افغانســتان پســاطالبان )دوران 
حامــد کــرزی و حکومــت وحــدت ملــی( جمــع آوری 
ــان در  ــت آزادی بی ــه وضعی ــد ک شــده اســت، نشــان می ده
ــای  ــت آق ــه دورۀ حکوم ــبت ب ــی نس ــت وحدت مل حکوم

ــت«. ــده اس ــر ش ــرزی ی بدت ک
درصــد  این کــه ۴۳1  بــه  اشــاره  بــا  خلوتگــر  آقــای 
خشــونت ها در دورۀ حکومــت وحــدت ملــی افزایــش 
داشــته اســت، می گویــد کــه در بخــش اعمــال خشــونت ها 
در برابــر خبرنــگاران، تفــاوت زیــادی در حکومــت وحــدت 
ــده  ــرزی دی ــد ک ــت دوران حام ــه حکوم ــبت ب ــی نس مل

می شــود.
او بیــان داشــت کــه از اکتوبــر ۲۰1۴ میــادی تا اکتوبــر ۲۰17 

مجمــوع خشــونت هایی کــه بــاالی خبرنــگاران در افغانســتان 
ــه  ــد ک ــونت می باش ــورد خش ــت، ۶۲۰ م ــده اس ــال ش اعم
ــال های ۲۰۰1  ــه در س ــت ک ــام خشونت های س ــتر از تم بیش
الــی ۲۰1۴ )دوران حکومــت 1۳ ســالۀ حامــد کــرزی( اعمــال 

شــده بــود.
بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی نــی، سانســور نیــز در دورۀ 
ــده اســت. او  ــان گردی حکومــت وحــدت ملــی بیشــتر نمای
گفــت: در دورۀ حکومــت وحــدت ملــی خبرنــگاران بــه دلیل 
اعمــال سانســور حتــا بازداشــت و یــا تهدیــد شــدند کــه در 

ــد رفــت. ــدان خواهن ــه زن ــب ب صــورت نشــر مطال
ــه از  ــنجی هایی ک ــت: »نظرس ــار داش ــر اظه ــای خلوتگ آق
ــه  ــد ک ــان می ده ــد، نش ــدازی ش ــی راه ان ــر ن ــوی دفت س
خبرنــگاران و شــهروندان از دســتری بــه اطاعــات نــاراض 
هســتند. نظرســنجیی کــه در ســال ۲۰15 از ســوی نــی 
راه انــدازی شــده بــود؛ حــدود نصــف پاســخ دهنــده گان گفته 
ــود.  ــال می ش ــت اعم ــه سانســور از ســوی حکوم ــد ک بودن
ــای ۲۰17  ــتین روز ه ــه در نخس ــری ک ــروی دیگ ــک س ی
انجــام شــد، ۹۴ درصــد پاســخ دهنــده گان گفتــه بودنــد کــه 
ــد  ــان نمی توانن ــود و خانواده های ش ــای خ ــرس جان ه از ت
ــه  ــادی را در صفحــات شــبکه های اجتماعــی ب ــب انتق مطال

نشــر برســانند«.
آزاد  رســانه های  حمایت کننــدۀ  نهــاد  مســووِل  ایــن 
ــی شــدن  افغانســتان تصریــح کــرد کــه بازداشــت ها و زندان
موقــت خبرنــگاران در دورۀ حکومت وحــدت ملــی افزایــش 

ــت اســت. یاف
ــان این کــه در دوران حکومــت وحــدت ملــی، 11۲  ــا بی او ب
رســانه در افغانســتان مســدود شــده اســت، هم چنــان گفــت: 
بــا روی کار آمــدن حکومــت وحــدت ملــی از آن جایــی کــه 
ــهروندان  ــادی از ش ــمار زی ــت، ش ــترش یاف ــا گس نا امنی ه

کشــور مهاجــرت کردنــد و از کشــور فــرار نمودنــد، حــدود 
5۰۰ خبرنــگار و کارمنــد رســانه یی نیــز در میــان پناه جویــاِن 
ــم  ــدۀ مبه ــا، و آین ــل گســترش ناامنی ه ــه دلی ــه ب هســتند ک
افغانســتان را تــرک و بــه کشــور های اروپایــی پنــاه بردنــد.

خلوتگــر بیــان داشــت کــه هرچنــد در دورۀ حکومــت 
وحــدت ملــی قوانیــن و اســناد تقنینــی و مقرره هــای بــرای 
حمایــت از آزادی بیــان و دسترســی بــه اطاعــات تصویب و 
ــن گــزارش نشــان می دهــد  ــا یافته هــای ای توشــیح شــد، ام
ــن و مقرره هــا در دورۀ حکومــت وحــدت  ــن قوانی کــه همی

ملــی بیشــتر نقــض شــده انــد.
مســووالن نهــاد نــی از قانــون دسترســی بــه اطاعــات، مقررۀ 
طــرز تأســیس و فعالیــت رســانه های همه گانــی خصوصــی، 
مقــررۀ مصؤنیــت و امنیــت خبرنــگاران و چندیــن احــکام و 
ــر  ــی ب ــی مبن ــت وحــدت مل ــس حکوم ــن دیگــر ریی فرامی
ــای  ــات را از ویژه گی ه ــه اطاع ــی ب ــهیل در دست رس تس
ــوان  ــانه ها عن ــا رس ــی ب ــدت مل ــت وح ــورد حکوم برخ
کردنــد و گفتنــد کــه در زمــان حکومــت حامــد کــرزی، تنهــا 
قانــون اساســی و قانــون رســانه های همه گانــی بــرای آزادی 

بیــان وجــود داشــت.
خلوتگــر بــا اشــاره بــه این کــه 17۰ پرونــدۀ خشــونت علیــه 
ــری  ــی پی گی ــدت مل ــت وح ــوی حکوم ــگاران از س خبرن
شــده و ده هــا پرونــدۀ دیگــر در حــال بررســی اســت، اظهــار 
داشــت کــه یگانــه اقــدام عملــِی کــه در حکومــت وحــدت 

ملــی بــرای آزادی بیــان صــورت گرفتــه اســت، آغاز بررســی 
ــه در  ــت ک ــگاران اس ــر خبرن ــونت در براب ــای خش پرونده ه

دورۀ 1۳ ســالۀ حکومــت حامــد کــرزی وجــود نداشــت.
دفتــر حمایــت کننــدۀ رســانه های آزاد افغانســتان، از حکومت 
ــای  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــی می خواه ــدت مل وح
ــان و  ــه ســاختن آزادی بی ــتای نهادین ــن پژوهــش، در راس ای
هم چنــان آوردن ســهولت های الزم در زمینــۀ دسترســی 
بــه اطاعــات توجــه کــرده و مطابــق قانــون؛ آزادی بیــان را 
حمایــت کنــد و از اعمــال سانســور و ایجــاد تــرس و رعــب 
ــود،  ــوری می ش ــبب خودسانس ــه س ــگاران ک ــان خبرن در می

ــد. ــری و خــودداری نمای جلوگی
ــس  ــنبه( ریی ــته )دوش ــه روز گذش ــت ک ــی اس ــن درحال ای
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی در دومیــن نشســت تقویت 
ــخنگویان  ــتراک س ــا اش ــه ب ــات؛ ک ــانی در مح اطاع رس
رســانه یی  مســووالن  والیتــی،  ســخنگویان  حکومــت، 
شــوراهای والیتــی و شــاروالی ها برگــزار گردیــده بــود، گفت 
کــه »خبرنــگاران و رســانه های کشــور دقیقــاً در خطــی قــرار 
دارنــد کــه ارتشــیان کشــور در آن خــط اســتند، فقــط اســلحۀ 

دســت داشته یی شــان فــرق می کنــد«.
ــه اطاعــات  ــه دسترســی ب ــزود ک ــداهلل اف ــداهلل عب ــر عب دکت
حــق مــردم اســت و قانــون آن نیــز توشــیح شــده اســت، امــا 
در عمــل اندکــی مشــکل دارد کــه آن هــم بــه همیــن زودی ها 

حــل خواهــد شــد.

حکومــت افغانســتان مســودۀ اســتراتژی همــکاری 
منطقه یــی در خصــوص مبــارزه بــا مــواد مخــدر را تهیه 
کــرده  کــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــا کارشناســان 

ارشــد کشــورهای منطقــه نهایــی خواهــد شــد.
کارشناســان ارشــد 1۲ کشــور منطقــه بــه شــمول، ایران، 
ــتان،  ــتان، ترکمنس ــتان، تاجیکس ــیه، پاکس ــن، روس چی
ازبکســتان، قرغزســتان، ترکیــه و امــارات متحــده عربــی 
بــه کابــل دعــوت شــده انــد تــا طــی نشســت دو روزه 
ــه ای در  ــتراتیژی مشــترک منطق ــن مســوده، اس روی ای
امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر بحــث نماینــد و در نهایــت 
ــتان  ــا افغانس ــترک ب ــتراتیژی مش ــن س ــن ای در تدوی

همــکاری نماینــد.
 ایــن نشســت دو روزه تحــت عنــوان کنفرانــس 
ــا مــواد  ــارزه ب کارشناســان ارشــد منطقه یــی در امــر مب
مخــدر دیــروز دوشــنبه 17 میــزان/ مهــر در کابــل آغــاز 

ــرد. ــه کار ک ب
افزایــش  موضوعــات  روی  نشســت  ایــن  در 
همکاری هــای منطقــه ای در بخــش تنفیــذ قانــون 
ــن،  ــترداد مجرمی ــتخباراتی، اس ــات اس ــادل اطاع )تب
پولشــویی، تقویــت کنتــرل مرزهــا، جلوگیــری از قاچاق 
ــواد  ــاق م ــیرهای قاچ ــازی مس ــرها، مختل س پریکرس
ــش  ــه ای در بخ ــای منطق ــت همکاری ه ــدر، تقوی مخ
معیشــت بدیل)انتقال/تبــادل تجربیات در کشــت نباتات 
ــازه و  ــداری میوه)ت ــس و نگه ــد، پروس ــروع، تولی مش
ــرای  ــازی ب ــبزخانه ها، زمینه س ــاخت س ــک( ؛ س خش
ــای  ــه ای، همکاری ه ــترک منطق ــت مش ــاد مارکی ایج
تقاضا)ادویه هــای  و  کاهــش  بخــش  در  منطقــه ای 
روان گــردان، تبــادل تجربیــات در خصــوص برنامه هــای 
وقایــوی، جمــع آوری و تداوی بیمــاران معتــاد، بازتوانی 

بیمــاران معتــاد تحــت مراقبــت و راه حــل دیگــر کاهش 
ــویق و  ــدر و تش ــواد مخ ــه م ــا ب ــش تقاض ــرای کاه ب
ــی  ــن الملل ــه ای و بی ــب ســازمان ها/نهادهای منطق ترغی
در راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر و ایجــاد زمینه هــای 
ــن خصــوص  ــا در ای ــرای مشــارکت بیشــتر آنه الزم ب

بحــث خواهــد شــد.
حنیــف دانش یــار ســخن گوی وزارت مبــارزه بــا مــواد 
ــل  ــتراتیژی تکمی ــن س ــودۀ ای ــد: مس ــدر می گوی مخ

شــده اســت.
او گفــت: ایــن ابتــکار وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
و ابتــکار حکومــت وحــدت ملــی اســت کــه بــا 

کارشناســان ارشــد کشــورهای منطقــه در میــان گذاشــته 
ــرد. ــی گی ــی شــود و بیشــتر بحــث صــورت م م

ــد  ــان ارش ــن کارشناس ــوده بی ــن مس ــه او: ای ــه گفت ب
منطقــه یــی نهــای مــی شــود تــا بــه مرحلــه یــی برســد 
کــه کشــورها در ســطح سیاســی بــه آن توافــق کننــد و 

ــه اجــرای ایــن اســتراتیژی شــوند. مکلــف ب
ــد  ــدر تاکی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــخن گوی وزارت مب س
کــرد کــه در ایــن نشســت بــه کشــورهای منطقــه تقاضا 

هــای مشــخصی ارایــه خواهــد شــد.
روزه،  دو  نشســت  درایــن  کــه  می شــود  گفتــه 
کارشناســان ارشــد کشــورهای منطقــه، روی موضوعات 

مهــم افزایــش همکاری هــای منطقــه ای در بخــش تنفیذ 
قانــون، تبــادل اطاعات اســتخباراتی، اســترداد مجرمین، 
پــول شــویی، تقویــت کنتــرول مرزهــا و جلوگیــری از 
قاچــاق پریکرســرها ومختــل ســازی مســیرهای قاچــاق 
ــش  ــه ای در بخ ــای منطق ــکاری ه ــدر، هم ــواد مخ م
ــب  ــواد مخــدر، تشــویق و ترغی ــه م کاهــش تقاضــا ب
ســازمان های منطقــه ای و بیــن المللــی و ده هــا موضــوع 
دیگــر کــه شــامل اســتراتیژی مشــترک منطقــه ای 

ــت. ــد گرف ــرار  خواه ــث ق ــورد بح ــد م می باش
ــک  ــه ی ــی ک ــا زمان ــد: ت ــان می گوین ــا کارشناس وام
ــد  ــود نیای ــه وج ــور ب ــل کش ــی در داخ ــوی مل اراده ق
ــت  ــا قاطعی ــتان ب ــتونی افغانس ــت س ــتراتیژی هف و اس
ــتان  ــدر در افغانس ــواد مخ ــکل م ــود، مش ــی نش عمل

ــود . ــد ب ــی خواه ــاکان باق کم
کارشناســان مســایل مــواد مخــدر بــا توجــه بــه تجارب 
گذشــته بــه ایــن ســتراتیژی چنــدان امیــدواری نداشــته 
ــا و  ــس ه ــه کنفران ــن گون ــر ای ــن: از تدوی ــی گوی م
نشســت هــا هیــچ نتیجــه ای بدســت نمــی آیــد و تــا 
زمانــی کــه در داخــل کشــور یــک اراده سیاســی قــوی 
ملــی بــرای مبــارزه جــدی علیــه مــواد مخــدر بــه میــان 
نیایــد، مشــکل مــواد مخــدر در افغانســتان باقــی خواهد 

بــود .
هــر چنــد مشــکل مــواد مخــدر یــک مشــکل جهانــی و 
منطقــوی اســت تــا مشــکل داخلــی افغانســتان و مبارزه 
بــا ایــن پدیــده نیازمند همــکاری و همبســتگی منطقوی 
و جهانــی دارد ؛ امــا تحلیل گــران بــا توجــه بــه افزایــش 
درکشــت و تولیــد مــواد مخــدر در افغانســتان و تقاضــا 
ــدن  ــق آم ــر فای ــاد ب ــد زی ــی امی ــای جهان در مارکیت ه

بــه ایــن مشــکل در مــدت زمــان کوتــاه را ندارنــد.

یک پژوهش تازۀ نی نشان می دهد:

وضعیت آزادی بیان با آغاز حکومت 
وحدت ملی بدتر شده است

منطقه یی  نشست  میزبان  کابل 
است د مخدر  موا با  مبارزه 

روح اهلل بهزاد

ACKUناجیه نوری
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نظریه پــردازان سیاســی، مدت هــای طوالنــی بــرای 
ــت  ــد وجــود دول ــی کــه بتوان ــل قانع کننده ی ــِن دلی یافت
ــد.  ــاش بودن ــد، در ت ــوه ده ــه جل ــرا را موج اقتدارگ
ــن گری  ــر روش ــت وجو در عص ــن جس ــۀ اوج ای نقط
بــود، یعنــی هنگامــی کــه فاســفه و دانشــمندان علــوم 
ــۀ  ــه رابط ــدی ک ــوی جدی ــف الگ ــرای کش ــی ب سیاس
ــتند:  ــد گش ــد، متح ــان کن ــت را بی ــرد و دول ــان ف می
ــی« از آب  ــرارداد اجتماع ــی »ق ــن کوشش ــۀ چنی نتیج

ــد.  درآم
بــر اســاس ایــن نظریــه، افــراد یــک »وضعیــت طبیعــی« 
هرج ومرج طلــب را تــرک کــرده و بــه طــور داوطلبانــه 
ــاع«  ــه »اجتم ــود را ب ــاراِت خ ــوق و اختی ــی حق بعض
منتقــل می کننــد تــا بدیــن ترتیــب زنده گــی و دارایــِی 
ــوان  ــه عن ــرارداد اجتماعــی ب ــد. ق آن هــا محفــوظ بمان
ــی  ــی در شــکل کل ــی و عمل ــر منطق ــی در ظاه مفهوم
ــی از  ــار هنگام ــارش را اول ب ــهرت و افتخ ــود، ش خ
ــت  ــه دول ــاره ک ــاِن آن در این ب ــه حامی ــت داد ک دس
چــه شــکلی بایــد داشــته باشــد و فــرد چــه حقوقــی 
بایــد بــرای خــود محفــوظ نگــه دارد، بــا یکدیگــر بــه 

ــزاع پرداختنــد.  ن
طــی ایــن دوره از بگومگوهــای شــدید بــود کــه 
فیلســوف فرانســوی ژان ژاک روســو اثــری تاثیرگــذار 
به وجــود آورد بــه نــام »قــرارداد اجتماعــی«. در طــرح 
روســو یــک جامعــۀ خیالــی کــه در آن تمامــی حقــوق 
ــده، در  ــت واگــذار گردی ــه دول ــردم ب و دارایی هــای م
ــرار دارد.  ــردم« ق ــتقیم »م ــرل مس ــت کنت ــت تح حقیق
ــای  ــب گردهمایی ه ــور مرت ــه ط ــی ب ــن مکان در چنی
ــترکی  ــای مش ــردِن عاقه ه ــن ک ــت روش ــی جه بزرگ
کــه توســط »ارادۀ همه گانــی« دریافــت می گــردد، 
ــر  ــت ب ــق را دول ــن عای ــپس ای ــود. س ــزار می ش برگ
حســب وظیفــۀ خــود بــه اجــرا درمــی آورد. روســو این 
تلفیــق عجیــب از نظام اشــتراکی و دموکراســِی مســتقیم 

را توســط ایــن ادعــا موجــه جلــوه می دهــد کــه الغــای 
حقــوق فــردی، مزیت هــای ویــژه را منســوخ کــرده و 
ــس از  ــرا پ اســتبداد را عمــًا غیرممکــن می ســازد، زی

ــد.  ــتم نمی کنن ــه یکدیگــر س ــز ب ــردم هرگ ــن م ای
»قــرارداد اجتماعــی« هــم توســط دموکرات هــا و 
هــم طــرف داران نظــام اســتبدادی جهــت پشــتیبانی از 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق مواضــع مربوطــه م
ــت  ــانه یی اس ــتر نش ــی، بیش ــام و دوپهلوی ــن ابه چنی
ــو  ــد روس ــۀ بلن ــای کل مقال ــه زیربن ــی ک از تناقض های
ــۀ  ــه زمین ــژه در س ــه وی ــر او ب ــد. اث ــکیل می ده را تش
ــن »ارادۀ  اساســی آســیب پذیر و شــکننده اســت: تدوی
عمومــی«، پایین تــر قــرار دادِن حقــوق فــردی و اعتبــار 

ــی« در کل.  ــرارداد اجتماع ــوم »ق مفه
اصطــاح »ارادۀ عمومــی« آن گونــه کــه بــه نظــر 
و  مصلحــت  این کــه  بــر  دارد  اشــاره  می رســد، 
منفعتــی وجــود دارد کــه در تمامــی کســانی کــه درگیــر 
ــا  ــدازه مشــترک اســت. ام ــه یــک ان ماجــرا هســتند، ب
ــرا  ــه اج ــود، ب ــزی درســت می ب ــن چی ــر چنی ــا اگ حت
درآوردِن یــک دموکراســی مســتقیم بــر چنیــن اصــل و 
ــام از  ــل انج ــده غیرقاب ــرزی مایوس کنن ــه ط ــی ب اساس
ــری  ــردن تصوی ــا ک ــس از بن ــو پ ــد. روس آب درمی آم
در  بــرادری  و  یک پارچــه  هــدف  از  هیجان انگیــز 
ــودِن آن  ــر محتمــل ب ــه غی ــان توده هــا، در نهایــت ب می
ــاری را در نظــر  ــرده و معی ــراف ک ــۀ خــود اعت در مقال
ــدۀ  ــت: قاع ــر اس ــدی کم توقع ت ــا ح ــه ت ــرد ک می گی

ــت. اکثری
ــو  ــن حاشیه نویســی روس ــرش ای ــا پذی ــه ب ــد ک هرچن
از موضــع اولــِی خــود مبنــی بــر این کــه مــردم هرگــز 
بــه یکدیگــر ســتم نمی کننــد، دور شــده اســت. تاریــخ 
ــه  ــی ک ــه اکثریت گرای ــت ک ــان داده اس ــکارا نش آش
ــد  ــود، مانن ــش نش ــامل حال ــی ش ــه محدودیت هیچ گون
بــه   the Bill of Rights یــا  حقــوق«  »منشــور 

ــی  ــه حقــوق اقلیــت و مصــادرۀ دولت تعــدی کــردن ب
ــۀ  ــا اندیش ــد. تنه ــیخته می انجام ــطحی افسارگس در س
مشــروع »ارادۀ عمومــی« کــه انتظــارات بــزرگ روســو 
را ارضــا می کــرد، وحــدت کلمــۀ تمــام و کمــال بــود 
و اگــر چنیــن چیــزی در پیکــرۀ عظیــم از افــرادی کــه 
هــر کــدام بــه دنبــال منافــع خــود بودنــد هرگــز قابــل 
ــه  ــر چ ــه دیگ ــت ک ــوم نیس ــود، معل ــن ب ــت یافت دس

ــد؟ ــی می مان ــرا باق ــت اقتدارگ ــه دول ــازی ب نی
ــاز  ــی نی ــه آزادی طبیع ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــو ب روس
ــک  ــه ی ــرد ب ــرا ف ــدارد، زی ــتر ن ــدن بیش ــن ش ــه ایم ب
مفهــوم از طریــق »اردۀ عمومــی« بــر خــودش حکومــت 
ــۀ  ــد، اندیش ــاهده ش ــه مش ــه ک ــا همان گون ــد. ام می کن
ــی  ــی ناکاف ــر حفاظت ــی« تدبی ــویی از »اردۀ عموم روس
در برابــر اســتبداد اســت و در جهــان واقعــی شــهروند 
ــت  ــع دول ــی مناف ــی قربان ــو فزاینده ی ــه نح ــرد ب منف
ــاک از  ــیار هولن ــتباه و بس ــبۀ اش ــن محاس ــردد. ای می گ
ــه  ــِی او از موجــودات بشــری ب ــه تلق طــرف روســو ب
ــه  ــر ـ و ن ــای باالت ــرای غایت ه ــیله هایی ب ــوان وس عن
هدف هایــی در خــود ـ بازمی گــردد. بــی توجهــی 
ــه  ــان، ب ــارات انس ــق و اختی ــورد ح ــدازۀ او در م بی ان
طــور کامــل در تضــاد بــا فردگرایــی ســنتی در تمــدن 
غربــی اســت و جامعــۀ ایــده آل او در خــای اخاقــی 
ــی داشــته باشــد،  ــه نتیجه ی ــن ک ــدون ای ــی و ب ـ عاطف

ــد.  ــق درمی آی ــت تعلی ــه حال ب
کــه  می کنــد  تاکیــد  روســو  این کــه  نهایــت  در 
ــی  ــر زنده گ ــی ب ــارت کامل ــت نظ ــن اس ــت ممک دول
و دارایــی شــهروندان خــود داشــته باشــد، زیــرا افــراد 
در هــر حــال از طریــق قــرارداد اجتماعــی اســت کــه از 
ــرارداد  چنیــن حقــی برخــوردار شــده اند. اصطــاح »ق
ــی  ــه اقدامات ــرای مشــروعیت بخشــیدن ب اجتماعــی« ب
ــاختن و  ــرده س ــوان ب ــه عن ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب ک
ــر اول  ــت. در نظ ــد اس ــود مفی ــوب می ش دزدی محس
اســت کــه ایــن مفهــوم تاحــدی منطقــی و معقــول بــه 
ــا تعمــق بیشــتر پرسشــی  نظــر می آیــد. هرچنــد کــه ب
اصــًا  اجتماعــی  قــرارداد  آیــا  می شــود:  هویــدا 

ــد؟ ــاب آی ــه حس ــرارداد ب ــک ق ــد ی می توان
آنجاییکهروسوناکاممیماند

ویژه گــی  دو  بایــد  تعریــف  برحســب  قرارداد هــا 
ــته  ــه بس ــد داوطلبان ــا بای ــند: آن ه ــته باش ــی داش اساس
شــوند و دیگــر این کــه بایــد آشــکارا حقــوق و وظایف 
هــر طــرِف درگیــر را یــک بــه یــک نــام برنــد. قــرارداد 
ــه نحــو  اجتماعــی روســو در هــر دوی ایــن مــوارد، ب

درمی مانــد. رقت بــاری 
ــا  ــه اســت، ام ــر داوطلبان ــرارداد اجتماعــی علی الظاه ق
ــودداری  ــدن در آن خ ــل ش ــه از داخ ــردی ک ــر ف ه
ــته و  ــور گش ــودی مجب ــه ناب ــت ب ــط دول ــد، توس کن
ــه  ــود این ک ــا وج ــود، ب ــادره می ش ــای او مص دارایی ه
ــری  ــخص دیگ ــه ش ــبت ب ــونتی نس ــه خش او هیچ گون
ــن  ــر آن، شــرایط چنی ــال نکــرده اســت. عــاوه ب اعم
قــراردادی بــه نحــو اســتثنایی مبهــم اســت: فــردی کــه 
مبــادرت بــه بســتن ایــن قــرارداد می کنــد، بــا اعطــای 
ــع  ــه نف ــی اش ب ــش، آزادی و دارای ــی گران بهای زنده گ
دولــت موافقــت خــود را اعــام می نمایــد آن هــم 
در عــوض به دســت آوردِن یــک حــق رای بی ثمــر 
ــدیداً  ــا ش ــم ام ــی« حاک ــک »ارادۀ عموم ــن ی در تدوی
معیــوب. ایــن بــه اصطــاح قــرارداد در واقــع مظهــری 
ــدۀ  ــت دریافت کنن ــه: دول ــی یک طرف ــت از خیابان اس
همــه چیــز اســت امــا چیــزی بــه کســی نمی بخشــد و 
ــده را در دســت دارد.  از ایــن رو تمامــی برگ هــای برن
ــدک  ــر ان ــا اگ ــراردادی حت ــچ ق ــه هی ــت ک ــن واقعی ای
ــا قــرارداد روســو داشــته باشــد، در جامعــۀ  شــباهتی ب
ــی اســت  ــاهد کاف ــه چشــم نخــورده اســت، ش آزاد ب
بــرای این کــه چنیــن قــراردادی هرگــز از طــرف 

ــلحه. ــه زور اس ــر ب ــود ـ مگ ــه نمی ش ــی پذیرفت کس
بــا وجــودی کــه »قــرارداد اجتماعــی« آشــکارا ســندی 
اراده  آزادی  بــه  معتقــدان  اندیشــۀ  برضــد  اســت 
ــده گان  ــی پژوهن ــط تمام ــد توس ــا بای ــن(، ام )لیبرتاری
ــود. در  ــی ش ــه و بررس ــت مطالع ــه دق ــۀ آزاد ب جامع
ــوان ریشــه های سوسیالیســم معاصــر  ــر روســو می ت اث
را یافــت و انبــوه تناقضــات و سفســطه هایی کــه 
ــته را تشــکیل  ــوژی بخــت برگش ــن ایدیول ــالودۀ ای ش
می دهــد، بــدون آن کــه بــرای شــگردهای پــر از 
ــاد  ــی ایج ــتراکی مانع ــام اش ــرف داران نظ ــی ط لفاظ
ــۀ  ــو در مقال ــط روس ــه توس ــی ک ــد. اصول ــرده باش ک
ــروز  ــا ام ــرد، حت ــرار می گی ــت ق ــورد حمای ــدش م بلن
نیــز دســت از ســِر مــا بــر نمی دارنــد و تــا زمانــی کــه 
ــا داشــته باشــیم، شــبح  ــا آن ه ــدار را ب ــن دی ــا آخری م
ــان  ــر وجــدان غــرب هم چن ــی ب ــد وزنه ی اســتبداد مانن

ــرد. ــد ک ــنگینی خواه س

آن  جایی که 
روسو ناکام 

می ماند

بخش هشـتادوسوم و پایانی

چراغروشن
از روشن بودِن چراغ هنگام خواب بدم می آید.

ــگام  ــراغ، هن ــودن چ ــن ب ــادی از روش ــداد زی ــاید تع ش
ــند. ــوش نباش ــواب خ خ

اما چراغ من، برمی گردد به خاطره یی از زندان. 
شــب ها چــراغ بــاالی ســرم کــه اتــاق کوچکــی بــه 
مســاحت تنهایــی ام بــود، روشــن بــود. ایــن اتــاق منفــذی 
نداشــت،به جــز در، بــرای رفت وآمــد هــوا دریچه یــی 

ــت.  ــود نداش وج
ایــن اتــاق تنهایــی، فــرِش کهنه یــی داشــت بــا دو دوشــِک 
اســفنجی و یــک گیــاس پاســتیکی. مــن حتــا از گیــاس 

می ترســیدم کــه مبــادا چیــز دیگــری باشــد. 
تاریــخ زندانــی شــدنم را نمی خواهــم بگویــم؛ زیــرا 
وضعیــت زنــدان در دوره هــای نظــام ســفاِک خلــق و 
پرچــم، در زمــان حاکمیــت1۴ سالۀشــان همین گونــه بــود.

ــود  ــی ب ــود، کاف ــی نمی ب ــچ جزای ــر هی ــی، اگ ــرای زندان ب
ــد. ــی کن ــِک زنده گ ــاق کوچ ــن ات ــد روزی را در ای چن

ــت در،  ــود. پش ــده ب ــان آور و گیچ کنن ــیار خفق ــی بس حالت
ــِگ  پهــره داری حضــور داشــت و داخــل، دیوارهــای بی رن
ــراغ  ــن. از چ ــه روش ــراِغ همیش ــک ها و چ ــمنتی، دوش س
ــت  ــراغ به دس ــن چ ــوچ ِای ــا س ــتم، ام ــرت داش ــن نف روش

مــن نبــود. 
ــپری  ــوم س ــِت نامعل ــره و سرنوش ــدوه و دله ــا ان ــا ب روزه
ــم ســرازیر می شــدند؛  ــار در ذهن ــار ب می شــد. گذشــته ها ب
خانــه، برادرهــا، خواهرهــا، پــدر و مــادر و اقــارب از زیــر 

ــتند. ــرم می گذش نظ
ِروزانــه ام  کار  بی ســر انجام،  و  بن بســت  چرت هــای 
بــه ســراغم  اســتخبارات  مســتنطقیِن  بــود و شــب ها 
ــه فکــرش  ــد ک ــی پرســش می کردن ــد و از چیزهای می آمدن
را هــم نمی کــردم. باالخــره راه هــای بســته در تحقیــق 
جزاهــای  و  لت وکــوب  بــه  منجــر  گفت وشــنید،  و 

می شــد.  گونه گــون 
بــا  انســانی و  اصلــن احســاس نمی کــردی کــه تــو 
ــم، ناانســان، و  ــده، ظال ــه رو اســتی. همــه درن انســان ها روب

ــد. ــی بودن ازخودراض
ــل  ــی از کارم ــوک صفت ــاِت فیس ب ــی در صفح ــون وقت اکن
ــود و  ــت می ش ــم راس ــوی در بدن ــم، م ــب می خوان و نجی
ــر و  ــدر بی خب ــا این ق ــاِن م ــرا جوان ــم چ ــود می گوی ــا خ ب

نــاآگاه از تاریــخ معاصــِرِ خــود انــد.
بســیار افســوس می خــورم بــه ضعــِف حافظه هــا کــه چــه 

ــود.  ــا زدوده می ش ــا از آن ه زود نابه کاری ه
بــه هــر صــورت، مــا شــب ها و روزهــا را در غــم 
ــی  ــه و همراه ــا را بدرق ــدی م ــچ امی ــتاندیم و هی می گذش

 . نمی کــرد
ــس  ــه هیچ ک ــد ک ــا می مان ــرۀ جذامی ه ــه جزی ــتان ب افغانس
ــرون رود. سانســور  ــرۀ مــرگ بی نمی توانســت از ایــن جزی

شــدید و نظــام
جاسوســی در تمــام بخش هــای زنده گــی مــردم افغانســتان 

ــده بود.  ســایه افکن
افــراد  نداشــت.  مصونیــت  هیچ جــا  در  هیچ کــس 
و  دولتــی  دفاتــر  ســرای ها،  دکان هــا،  در  اســتخبارات 
در  و  نانوایی هــا  منــازل،  مســتری خانه ها،  شــخصی، 

داشــتند.  وجــود  همه جــا 
ــان  ــد، فرق م ــی بودن ــتانی ها زندان ــۀ افغانس ــع هم در واق
ــی  ــداِن آن های ــر از زن ــا کوچک ت ــداِن م ــه زن ــود ک ــن ب ای

ــد.  ــدم می زدن ــهرها ق ــه در ش ــود ک ب
از آن روزهــای ســیاه تــا حــال، از ســه چیــز بــدم می آیــد 

و آن هــا برایــم یــادآورِ قفــل و زنــدان انــد: 
گیاس پاستیکی، دوشک اسفنجی و چراغ روشن!

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

بابی تایلور 
 مترجم: علی محمد طباطبایی 

ACKU
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سـوءظن المنـار بـه روایت هـای تفسـیری عـاوه بـر تقلیل 
بخشـیدن بـه روایـات در این تفسـیر، نتایج دیگـری نیز در 

پـی داشـته اسـت، از جملـه این که: 

1-تنهاخبرمتواترراعلمآورمیداند
واحـد  خبـر  این کـه  در  اصـول  و  حدیـث  علـم  علمـای 
علـم آور و معتبـر هسـت یـا خیـر، دیدگاه هـای متفـاوت 

دارنـد:
الف- خبر واحد مطلقًا ظن آور است؛

ب- خبر واحد همراه با قرینۀ علمی، علم آور است؛
ج - بیشـتر خبرهـای واحـد علـم آور اسـت، هرچنـد بـه 

همـراه قرینـه نباشـد؛
د- خبـر واحـد آن گاه کـه همـراه قرینـه نباشـد، در مـوارد 
کمی علم آور اسـت. )ذهبی، التفسـیر والمفسـرون، ۲/ ۲75( 
امـا رشـید رضـا در المنار با نقـل از محمد عبده می نویسـد: 
»خبـر، مفیـد یقیـن نیسـت، مگـر این کـه خـود از معصـوم 
بشـنوی و یـا از راه غیرقابـل تردیـد کـه همـان راه تواتـر 
اسـت، بـه تو رسـیده باشـد و با توجـه به این کـه از زماِن ما 
تـا زمـان پیامبـر علیه السـام مدت زیـادی فاصله اسـت )و 
ممکـن نیسـت خبـر را ازخود پیامبـر بشـنویم(، راهی برای 
دسـتیابی بـه یقین جـز خبر متواتـر که هیچ کسـی در وقوع 

آن اختاف نداشـته باشـد، وجود نـدارد...«.
در جـای دیگـر المنـار می نویسـد: »راه یقین به امـور غیبی، 
چـون آخـرت و احـوال آن، مـای اعلـی و صفـات آن و 
صفـات خداونـد ـ کـه از طریـق عقـل نمی شـود بدان هـا 
دسترسـی پیـدا کـرد ـ منحصـر بـه قـرآن اسـت«. )المنـار 

)1۳5/1
تبییـن مـواردی کـه در  آیـات قـرآن و  نیـز در تفسـیر  و 
دانسـتن آن هـا دلیـل علمـی شـرط اسـت، نتواننـد از اخبار 

واحـد اسـتفاده کننـد.

2-اعتبارظنشخصیدرحجيتخبرواحد
پـس  شـود،  علـم  موجـب  نمی توانـد  واحـد  اخبـار  اگـر 
بایـد تمـام اخبـار وارده در شـریعت را بـه سـویی نهـاد و 
کاربـردی بـرای آن هـا قایـل نشـد و یـا این کـه در عیـن 
ظنـی بـودن بـا یک سلسـله شـرایط، آن را حجت دانسـت. 
در تفسـیر المنـار از میـان ایـن دو، راه دوم برگزیـده شـده 
و در شـرایط اعتبـار آن دو محدودیـت قایـل شـده اسـت. 
نخسـت این کـه ظـن حاصـل از خبر واحـد باید بـه مرحلۀ 
وثـوق و اطمینـان برسـد و دیگـر این کـه وثـوق و اطمینـاِن 
هرشـخص بـرای خـودش اعتبـار دارد و کسـی حـق ندارد 
بگویـد بـه دلیـل این که فان خبـر، نزد دیگـری اطمینان آور 
بـوده، پس بـرای من نیز حجـت اسـت، و به اصطاح، »ظن 
شـخصی در حجیـت خبر واحد الزم اسـت، نـه ظن نوعی« 
برآینـد ایـن نظـر یکـی آن اسـت کـه یـک خبـر، هـم مـی 
توانـد حّجـت باشـد وهم حّجت نباشـد. بسـتگی بـه میزان 
وسـواس و زودبـاوری افـراد ویـا روش هـا ومبانـی فکری 
آنـان دارد. نتیجـه دوم ایـن اسـت کـه اگر کسـی براسـاس 
خبـر واحـد حکمـی از احـکام عبـادی و یـا دیگـر وظایف 
فـردی را بـه دسـت آورد، پیـروی از آن حکـم تنهـا بـرای 
خـود او واجـب اسـت و دیگـران نمی تواننـد در رد و یـا 

قبـول آن از وی تقلیـد کننـد. 

3-حجتنبودنتماماخبارصحيحين
مبنـای تفسـیر المنـار در انحصـار خبـر علمـی بـه اخبـار 
متواتـر و معتبـر دانسـتن ظـن شـخصی در اعتبـار اخبـار 
واحـد، ایجـاب می کنـد کـه بـه صـرف نقـل شـدن روایتی 
در دو کتـاب »صحیـح بخـاری« و »مسـلم« اعتنـا نکند و در 
مـواردی روایـت منقـول در این دو کتاب را مردود شـمارد.  

4-حجتنبودنروایتاصحاب
محمـد عبـده و شـاگردش رشـید رضا برخـاف گروهی از 
مفسـران اهـل سـنت که قـول صحابـی را در حکـم روایت 
مرفـوع می داننـد، بـه مسـندات اصحـاب وقعـی نمی نهنـد، 
چـه رسـد بـه مرسـات آنـان. بنابرایـن، مـردود شـمردن 
اقـوال و اخبـار اصحـاب از سـوی اصحـاب ایـن مدرسـه 
جـای شـگفتی ندارد. هرچند کسـی همچون محمد حسـین 
ذهبی اظهار شـگفتی کرده و نوشـته اسـت: »عجیب از شیخ 
محمد رشـید اسـت کـه حتـا اخبار صحیح السـند منسـوب 
بـه ابـن عبـاس را مرسـله می دانـد و مـردود می شـمارد، بـا 
این کـه او عـارف بـه علـم حدیث اسـت و گمـان نمی کنم 

کـه حکم مرسـل صحابـی برای او پوشـیده باشـد«.
در  اخبـار صحابـه،  بـه  رضـا  رشـید  و  عبـده  بی اعتنایـی 
تفسـیر قـرآن، ریشـه در ایـن دارد کـه آن دو معتقـد بودند: 
»شـک نیسـت که برخـی از اصحـاب چون ابوهریـره و ابن 
عبـاس از اهـل کتـاب نقل کرده انـد، حتا از کعـب االحبار، 
درحالی کـه طبـق نقـل بخاری، معاویـه دربـارۀ کعب االحبار 
گفتـه اسـت: »مـا دروغ را به وسـیلۀ او می آزمودیـم«. )المنار 
1۰/1( )التفسـیر والمفسـرون، محمد السـید حسـین الذهبی 

)1۳۹/1

گرایشاجتماعیتفسيرالمنار
کمتـر آیتـی از آیـات قـرآن را می تـوان در تفسـیر المنـار 
یافـت مگـر این کـه در تفسـیر آن بـه نوعـی بـه مسـایل 
و  فقهـی  آیـات  و حتـا  اسـت.  پرداختـه شـده  اجتماعـی 
عبـادی کـه بیشـتر جنبـۀ فـردی دارد، از مباحـث اجتماعی 

بـه دور نمانـده اسـت. رویکـرد تفسـیر المنـار بـه گونه یـی 
اسـت کـه می خواهد راه حل مسـایل اجتماعـی را با احیای 
فکـر دینـی و بازگشـت بـه منبـع اصیـل دیـن جسـت وجو 
کنـد؛ زیـرا از منظـر اصاح گرایـان یکـی از اهـداف مهـم 
قـرآن کریـم، تأمین سـعادت دنیـوِی انسـان ها اعـم از افراد 
و جامعـۀ انسـانی در پهلـوی ارشـاداِت آنـان بـه سـعادت 

اسـت.  اخروی 
بـر ایـن اسـاس اسـت کـه المنـار اهـداف و مقاصـد قـرآن 
را این گونـه برمی شـمارد: »اصـاح دینـی، اصـاح انسـانی، 
اجتماعـی و سیاسـی، اصـاح نظـام جنگـی و جلوگیـری 
تأمیـن  اقتصـادی،  و  مالـی  نظـام  اصـاح  آن،  مفاسـد  از 
حقـوق انسـانی، دینی و مدنی زمـان، تأمین راه هـای آزادی 
بـرده گان، بیـان احـکام سیاسـی، حکومتـی، انـواع مبانـی و 
اصـول حکومـت، بیان امور نبـوت، رسـالت و وظایف انبیا 
کـه بـرای بشـر مجهـول اسـت، بیـان برتری های اسـام در 
تشـریع تکالیـف فـردی و شـخصی«. )مجلۀ المنـار، ترجمۀ 

المنار( صاحـب 

نگرشرشيدرضابهسنتپيامبر
بحـث پیرامـون سـنت پیامبـر از بـدو تدویـن علـم حدیث 
تـا بـه امـروز به شـیوه های مختلـف و روش هـای گوناگون 
قرارگرفتـه  مسـلمان  اندیشـمنداِن  و  علمـا  توجـه  مـورد 
اسـت. رشـید رضـا نیـز یکـی از این علماسـت کـه در این 
راه مقلدانـه و بـدون تفکیـک میـان صحیـح و سـقیم قـدم 
برنداشـته، بلکـه آگاهانه و متخصصانه بـه تفحص و تحقیق 
دربـارۀ احادیـِث متعـددی دسـت زده کـه در مـواردی از 
طرف کسـانی که از عمق اندیشـۀ ایشـان آگاهی نداشـته اند، 
متهـم بـه بی توجهی بـه حدیث و انحـراف از راه راسـت و 

تأثیرپذیـری از محمـد عبـده گردیده اسـت. 
امـا واقعیـت چیـز دیگـری اسـت. رشـید رضـا از علمـای 

مجتهـد عصـر خـود به حسـاب می آید. او کسـی اسـت که 
در علـوم شـرعی بـه خصوص در تفسـیر و حدیث دسـِت 
باالیـی داشـته اسـت، و این کـه در مـواردی بـه ردِ احادیثی 
می پـردازد؛ چنیـن کاری را نـه از روی جهـل و نـه از روی 
دشـمنی بـا خدا و رسـول، بلکـه از روی تحقیـق و تفحص 
و مقایسـه بـا اصل نخسـتین اسـام و مقاصد عامِ شـریعت 

انجـام می دهد. اسـامی 
در این شـکی نیسـت که رشـید رضا از شـاگردان برجسـتۀ 
محمـد عبـده بـوده و کم وبیـش از اندیشـه های وی متأثـر 
گردیـده اسـت، امـا پیـروی وی از محمـد عبـده پیـروی 
عالمانـه بـوده اسـت، نـه مقلدانه؛ بـه همین لحـاظ می بینیم 
کـه وی در مـوارد متعـددی کامـًا بـا اسـتاد خـود مخالفت 
کـرده و راه دیگـری را در پیـش گرفتـه اسـت. و بـه همین 
لحـاظ، بسـیاری از پژوهش گـران، وی را از سـلفیان پیـرو 
مکتـِب ابـن تیمیـه می دانند تا مکتـب عقانی محمـد عبده.

مشـکات  از  یکـی  کـردم،  اشـاره  بـاال  در  طوری کـه 
عمـده فـراراه نهضـت و بیـداری اسـامی و یکـی از علـل 
دینـی،  اصاح گـران  منظـر  از  مسـلمانان  عقب مانده گـی 
همانـا دوری امـت اسـامی از قرآن و سـنت صحیـِح پیامبر 

و چسـپیدن بـه اندیشـه های وارداتـی شـرق و غـرب بـوده 
اسـت کـه متأسـفانه چنیـن اندیشـه هایی بـا گذشـت زمان، 
خـود را بـه عنـوان پاره یـی از فرهنـگ دینـی جـا زده و 
نگه داشـته  رکـود  و  عقب مانده گـی  در  را  اسـامی  امـت 
اسـت. پس تفکیـک فرهنگ نـاب اسـامی، از فرهنگ های 
وارداتـی بـه خصـوص از میـراث دینـی یهـود و نصـارا، 
همانـا تحقیـق و تفحـص در احادیـث و روایاتی سـت کـه 
به وسـیلۀ برخـی از مغرضیـن وارد حـوزۀ علـوم اسـامی 
شـده و دین و اندیشـۀ دینی را با مشـکات زیادی روبه رو 
سـاخته اسـت؛ بنابرایـن، اندیشـمندان اصـاح دینـی برای 
رهایـی امـت اسـامی از این بن بسـت دسـت به کار شـده 
و بـه تحقیـق و بررسـی احادیثـی پرداختنـد کـه برخـی از 
آن هـا کامـًا بـا اصـول عـام شـریعت و ظواهر قـرآن کریم 

ناهمگونـی دارنـد. 
ارزیابـی  بـه  حقیقـت،  ایـن  درک  بـا  نیـز  رضـا  رشـید 
میـراث فرهنگـی مسـلمانان پرداخـت و تـا تـوان داشـت 
بـرای تفکیـک احادیـث صحیـح از سـقیم تـاش کـرد و 
به طـور کلـی می تـوان گفت کـه در حـوزۀ حدیث شناسـی 
راهکارهـای مناسـبی ارایـه کـرد و حتـا برای سـنت پیامبر، 
تعریـف جدیـدی ارایـه نمود و سـخنان قابل تأملـی دربارۀ 
کتابـت و تدویـن حدیـث و عدالـِت راویان به ویـژه عدالت 
صحابـه بیـان نمـود و سـخنانی نیـز دربـارۀ کعب االحبار و 
وهـب ابـن منبه گفت کـه در ذیـل آن ها را به طـور مختصر 

مـی دارم.  بیان 
بـه ایـن نکته نیـز باید توجه کرد که رشـید رضـا در پهلوی 
تفسـیر المنار، مجلۀ المنار را به دسـِت نشـر می سـپرد و در 
آن بسـیاری از دانشـمندان، بـه بحث و بررسـِی موضوعاِت 
مختلـف می پرداختنـد و از جملـه موضوعاتـی کـه توجـه 
داشـت،  معطـوف  خـود  بـه  زمـان  آن  در  را  دانشـمندان 
حجیـِت سـنت و ارزیابـی میـراث حدیثی بود؛ زیـرا در آن 

زمـان از طـرف برخـی از گروه هـای اسـامی و همچنان از 
طرف مستشـرقین پیرامون سـنت و جایگاه آن در شـریعت 
نیـز  علمـا  و  می گرفـت  شـبهه افکنی ها صـورت  اسـامی 
بـرای پاسـخ بـه آن شـبهه ها در آن زمـان، چـه در مجلـۀ 
المنـار و چـه در مجـات دیگـر، بـه ایـن موضـوع توجـه 
جـدی نشـان دادند. خودِ رشـید رضـا در دفـاع از ابوهریره 
کـه از طـرِف برخـی از گروه هـای اسـامی و مستشـرقین 
دفاعیه یـی  بـود،  گرفتـه  قـرار  بی رحمانـه  هجـوم  مـورد 
نوشـت و علـت این کـه چـرا روایـت حدیثـی ابوهریـره 
بیشـتر از دیگـران اسـت را بیـان نمـود. در همیـن مجلـه، 
دانشـمند دیگـری بـه نـام توفیـق محمـد صدقـی، مقاالتی 
دربـارۀ نقـد میـراث حدیثـی نوشـت، و برخی به ایـن باور 
انـد کـه مدیـر مجلـه کـه رشـید رضـا بـود، خـود بـه ایـن 
بحث هـا دامـن مـی زد و بـه مقـاالِت گوناگـون مجال نشـر 

می داد.   
رشـید رضـا در مقاله یـی تأکید کـرد که سـنت در کنار قرآن 
کریـم، یکـی از سرچشـمه های شـناخِت دیـن اسـت و مـا 
بـا قـرآن از سـنت بی نیـاز نیسـتیم. وی احادیـث پیامبـر را 
ازمقولـۀ وحـی می دانسـت، ولـی بـرای خبـر واحـد قایـل 

بـه حجیـت مطلـق نبـود، ضمـن آن کـه خبـر واحـد را کـه 
بـا قرایـن گوناگـون از جملـه عقـل بشـری تأیید می شـود، 

می دانسـت. پذیرفتنـی 
از طـرف دیگـر، او سـنِت پیامبر را به سـنت علمـی و قولی 
تقسـیم کـرد و معتقـد بـود کـه سـنت عملـی زمان شـمول 
و مکان شـمول اسـت، امـا سـنت قولـی چنیـن نیسـت. از 
سـنت قولـی می تـوان بهـره گرفـت و هدایت هـای آن را 
فـرا گرفـت، اما نمی شـود بـدان احتجـاج کـرد و از این رو 
صحابیـان بـه ضبـط آن همـت نکردنـد و حتا از نـگارش و 
تدویـِن آن روی برتافتنـد. وی بـر پایـۀ همین دیـدگاه خود 
)یعنـی کتابـت نشـدن سـخنان پیامبـر و حتا نهی رسـول اهلل 
از آن و عـدم گرایـش صحابیـان بـه تدویـن و نـگارش آن( 
نتیجـه گرفـت که سـنت قولـی پیامبـر حجت نـدارد. آن گاه 
بـه نقـد روایـات بسـیاری در صحـاح پرداخـت و برخـی 
از آن هـا را نپذیرفـت. مصطفـی سـباعی احتمـاالً بـر پایـۀ 
مذاکـراِت خـود بـا رشـید رضـا مدعی شـده اسـت که وی 
در سـال های پایانـی عمـر خـود از مواضع آغازینـش، یعنی 

قابـل احتجـاج نبـودن سـنت قولی، عـدول کـرده بود.
رشـید رضا همچنان سـنت نبوی را به تشـریعی و ارشـادی 
تقسـیم کرد. سـنت تشـریعی مسـایل مرتبط با دیـن، اعمال 
عبـادی- معنـوی و... اسـت و ارشـادی هـر آن چیزی سـت 
کـه مرتبـط بـا دنیاسـت، ماننـد امـور معیشـت، زراعـت، 
تجـارت و... . او بـر ایـن بـاور رفتـه اسـت کـه نصـوص 
مرتبـط بـا بخـش دوم، جـزء دیـن نیسـت و در آن مـوارد، 
رسـول خـدا بشـر اسـت و چونـان فـرد عـادی زنده گـی 

می کنـد.
نیـز  دخیـل  روایـاِت  و  برابراسـرائیلیات  در  رضـا  رشـید 
موضعـی تنـد دارد و تأکیـد می کنـد کـه مـراد از قاعـدۀ 
آن هـا؛  همـۀ  نـه  صحابه انـد  اغلـب  صحابیـان«  »عدالـت 
زیـرا در میـان صحابیـان در همـان روزگار پیامبـر گرامـی 

اسـام، کسـانی بـه نفـاق شـناخته شـده اند، و شـگفتا کـه 
محدثـان نقل هـای بی بنیـاد از کعـب االحبـار و وهـب بـن 
منبـه و همـام بـن منبه را درج کـرده و وثاقِت آن هـا را باور 

کرده انـد.
و  اسـت  بدبیـن  کعب االحبـار  بـه  به شـدت  رضـا  رشـید 
نمی توانـد بـاور کنـد کـه کعب االحبار از سـِر صـدق ایمان 
آورده و برای خدا در نشـر اندیشـه های پیشـین خود را در 
میـان مسـلمانان می پراکنـده اسـت. او صریحـًا می نویسـد: 
»تردیـدی نـدارم کـه کعـب دروغ می گویـد، بـل بـه ایمـان 
او اعتمـاد و بـاور نـدارم«. )مجلـۀ المنـار، التعریـف بمنهج 

لمنار(  ا
بـا پژوهـش نشـان دادیـم کـه  »...پیشـتر  نیـز می نویسـد: 
کعـب از زندیقـان یهـود بود. اسـام را فـراز آورد و عبادت 
پیشـه کـرد تـا آن چـه می گویـد پذیرفتـه شـود و روایـات 
قبـول گـردد«.  بـه  تلقـی  میـان مسـلمانان  یهـودی اش در 

المنـار 7۴7/۲8(  )مجلـۀ 
مـوارد یادکـرد کعب در مجلـۀ المنار و نیز در تفسـیر المنار 
و آن گاه نقـد و بررسـی رشـید رضـا دربـارۀ آثـار و ماثـر و 
میـراث کعـب، بدان گونـه زیـاد اسـت کـه بـه گفتـۀ مولف 
اگـر جمـع و تدویـن شـود، کتابـی بـزرگ را رقـم خواهـد 
زد؛ امـا مولفـان و محدثـان از کهن تریـن روزگاران تـاش 
کرده انـد شـخصیِت او را از ناهنجاری هـا بپیراینـد و از او 
چهره یـی خدمت گـزار بـه فرهنـگ اسـامی معرفـی کننـد. 
موضـع رشـید رضـا دربـارۀ وهـب ابـن منبـه نیـز چنـان 
کعب االحبـار اسـت، البتـه نـه به شـدِت آن چه دربـارۀ کعب 
آورده اسـت. رشـید رضـا غالبـًا وهـب را همـراه کعب یاد 
می کنـد و نقش آنـان را در گسـتراندن اسـرائیلیات بی بدیل 
وصـف می کنـد و می نویسـد: »در تمـام خرافات نشـر یافته 
در کتاب هـای تفسـیر و تاریـخ و در موضوعـات خلقـت 
و انبیـاء پیشـین و قیامـت دسـِت ایـن دو پیداسـت، آن دو 
مصـداق روشـنی مثـل عربـی )فـی کل واد اثـر مـن ثعلبته( 

هسـتند«. )تفسـیر المنار ۴15/۹( 

احمـدذكی خاورنیا  ////////////////// بخش چهــارم

محمد رشید رضا 
و اصـالح گری

 دینـــی
ACKU
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وفاق ملی طرح نجات افغانستان 
از چالش های کنونی است

ټیفا:

د وليس جرګې په ټاکنو کې 

د ۲۵ والیتونو ۵۳ سلنه 

خلک د ګډون لیوال دي

رییس شورای عالی صلح:

طالبـان فـرصت را 

از دسـت نـدهنـد

ممنوعیت فعالیت شبکه های 

مخابراتی از طرف شب در غزنی

ــادشــهيدمســعود اشــاره:بني
قهرمــانملــیکشــوربــه
روز از ســنبله 11 تاریــخ
مراســمی طــی عاشــورا
ــل ــهعم ــتب ــیداش گرام
ــا ــمدهه ــنمراس آورد.درای
و دینــی عالمــان از تــن
شــهرونداناشــتراککــرده
بودنــد.برخــیازعالمــان
مراســم ایــن در دیــن
ســخنرانیکردهانــدکــهمتــن
ســخنرانیهایآنــانرابــه
ــهنشــرمیســپاریم. ترتيــبب

---------------
متــنســخنرانیغــامحســين
مجلــس عضــو ناصــری

نماینــدهگان:
حاضــران  خدمــت  درود  بــا 

گرامــی! 
امــروزی  مــدرن  دنیــای  در 
ــک بحــث در حــوزۀ صنعــت  ی
کاپی بــرداری  عنــوان  تحــت 
کشــورهای  کــه  دارد  وجــود 
عقب مانــده از صنعــت پیشــرفتۀ 
کاپــی  مترقــی  کشــورهای 
ــپس آن را  ــد، س ــرداری می کنن ب
ــد  ــرار می دهن ــش ق ــورد آزمای م

ــد.   ــه را دریابن ــا نتیج ت
ــه  ــامت جامع ــری و س در رهب
ــم  ــد و حک ــب توحی ــه مکت ک
ــود  ــن وج ــکل روش ــی به ش اله
دارد، بهتریــن معیــار را خداونــد 
)ج( در قران کریــم بــه حضــرت 
کــرده  بیــان  عالــم  بهتریــن 
ــای  ــالودۀ آن را خلف ــت و ش اس
و  دیــن  مبــارزان  راشــدین، 
اســام در  امــت  پرچــم داران 
کرده انــد.  تطبیــق  جامعــه  
»لََقــْد  می فرمایــد:  خداونــد 
 ِ اهللَّ َرُســوِل  فِــي  لَُکــْم  َکاَن 
ــد  ــی خداون ــنٌَۀ« وقت ــَوٌۀ َحَس أُْس
ــَوٌۀ  ــد » أُْس ــرت محم ــه حض ب
ــرا  ــس چ ــد، پ ــنٌَۀ« می گوی َحَس
ــه  ــن هم ــا ای ــامی ب ــت اس ام
پنجــه  و  دســت  گرفتاری هــا 
فخــر  امــام  می کننــد؟  نــرم 
ــول  ــفه از اص ــه در فلس رازی ک
بین المللــی “ابــن ســینا”  پیــروی 
ظریــف  نــکات  در  می کنــد، 
می گویــد:  » در مســیر شــناخت 
ــت  ــا از عل دو راه وجــود دارد ی
ــا از  ــم ی ــول می بری ــه معل ــی  ب پ
ــرای  ــت«، ب ــه عل ــی  ب ــول پ معل
شــناخت کاینــات بــدون این دو 

ــدارد.  ــود ن ــومی وج راه  راه  س
ــی  ــای مفصل ــام رازی بحث ه ام
ــاختار  ــق و س ــورد تحق را در م
»مدینــۀ فاضلــۀ بشــری« پــس از 
دوران پیامبــران اســام و حلفای 
راشــدین انجــام داده اســت و در 
نتیجــه در یافتــه اســت کــه اگــر 
مــا زمینه هــای عقب مانده گــی 
ــۀ  ــای آن را در جامع و پارامتر ه
نه کنیــم،  شناســایی  اســامی 
ــرزمینی  ــچ س ــم در هی نمی توانی
ــه عنــوان امــت اســامی قــدم  ب
ــه  ــه ب ــۀ فاضل ــم و مدین بگذاری
ــا در اذهــان  ــک روی ــوان ی عن
ــد  ــی خواه ــامی باق ــت اس ام

ــد.  مان
ــدارد  ــا ن ــیع ادع ــل تش ــچ اه هی
کــه امــام حســین از آ ن هاســت، 
امــا ایــن کلمــه از زبــان  کســانی 
ــام  ــه از اس ــود ک ــرون می ش بی
و قــران آگاهــی نداشــته اند و 
ــه موضوعــی  ســخن جاهــان ب
دارد  اســامی  ریشــۀ  کــه 

ــدارد.   ــدی ن پیون
ــلمان  ــت مس ــوان مل ــه عن ــا ب م
وحــدت  افتخــار  افغانســتان 
داریــم،  را  یک پارچه گــی  و 
زمــان  امــام  مســجد  »وقتــی 
تروریســتان  حملــۀ  مــورد 
نمازگــذاران  و  گرفــت  قــرار 
مجــروح  و  کشــته  آن  در 
ــه  ــل تســنن ب ــردم اه شــدند، م
بیمارســتان ها مراجعــه کردنــد 
تشــیع  اهــل  بــه مجروحــان 
خــون اهــدا کردنــد«. ایــن یــک 
ــان  ــا را نش ــردم م ــی م پارچه گ
در  کتابــی  ممکــن  می دهــد. 
مــورد اختاف هــا نوشــته شــده 
باشــد، امــا تمــام کتــاب بــرای ما 
حجــت نیســت. »االزهــر مصر و 
عالمــان حوزه هــای نجــف و قم 
کــه مرجــع فتــوا هســتند، فتوای 
اختــاف میــان مذهــب شــیعه و 
ــد«. ــرده ان ــادر نک ــنی را ص س

امــام حســین در جامعه بشــریت 
ــاس  ــون اس ــت چ ــترک اس مش
فلســفۀ قیــام امــام بــرای نجــات 
اســتبداد  زنجیــر  از  بشــریت 
بــود. رهبــری بــرای جوامــع 
ــت.  ــرورت اس ــک ض ــری ی بش
ــی   ــداهلل در وصیت نامه ی ــو عب اب
کــه بــرای بــرادرش محمــد 
ــد  ــان می ده ــته نش ــه نوش حنفی
ــود.    ــات ب ــال اصاح ــه او دنب ک

امــا، امــروز درد افغانســتان ایــن 
ــود  ــات وج ــه اصاح ــت ک اس
ــۀ  ــد پای ــووالن بلن ــدارد و مس ن
حکومــت نیــز بــرای ایجــاد 
ملــت  نکرده انــد.  اقــدام  آن 
هــم  از  افغانســتان  مســلمان 
ــود  ــان خ ــنی می ــیعه و س از ش
پــای  مــردم  نــدارد.  مشــکل 
و  رفتنــد  رای  صندوق هــای 
ــردم  ــا در رأی م ــد، ام رای دادن
گرفــت.  صــورت  خیانــت 
ــاط  ــرد ارتب ــت ک هرکســی خیان
ــتان  ــلمان افغانس ــردم مس ــه م ب
نــدارد، بــه  حــرف عالمــان دین 
ــوش  ــی گ ــر کس ــال حاض درح
ابتــدا  »بایــد  بنــَا  نمی دهــد. 
ــع  ــداَ تی ــرد و بع ــدا ک درد را پی
جراحــی را برداشــت و منبــع آن 
ــکلی در  ــرد«. مش ــی ک را جراح
ــدارد.  تشــیع و تســنن وجــود ن
ــد،  ــان ندارن ــروز ن ــا ام ــردم م م
فقــر بیــداد می کنــد و عــزت 
و شــرف مــردم بربــاد رفتــه 
ــه  ــح از خان ــی صب ــت.“ وقت اس
رویــم  مــی  دفتــر  به طــرف 
را  فرزنــدان  راه  مســیری  در 
زباله دانی هــای  در  می بینم کــه 
مصــروف  جــاده  کنــار 
ــتکی   ــا پاس ــتجوی بوتل ه جس
و  بفروشــند  آن  تــا  هســتند 
ــد”.  ــه ببرن ــه خان ــان ب ــک ن ی
امــا درافغانســتان 11۹ ملیــارد 
پــول نقــد آمــد، چی شــد؟ ایــن 
مقــدار پــول حتــا پــس از جنــگ 
کشــورهای  بــه  دوم  جهانــی 
اســت.  نشــده  داده  اروپایــی 
هرکســی آمــد از ایــن پول هــای 
میــل کــرد، بــرد و خــورد، اما در 
قصــه مــردم هیــج کســی نشــد. 
مشــکلی افغانســتان در حــال 
حاضــر نبــود یــک برنامــۀ وفــاق 
ملــی اســت. رهبــران حکومــت 
وحــدت ملــی مــردم فریبــی 
منافــع  به تأمیــن  و  می کننــد 
ــد و  ــر آمده ان ــود ب ــحصی خ ش
بخــش عمــدۀ مشــکات مــردم 
درحــال حاضــر از دســت همین 
ــا از  ــران سیاســی  اســت. م رهب
ــک  ــه ی ــی ک ــاق مل ــۀ وف برنام
طــرح جامعــه و دربرگیرنــدۀ 
ــود  ــه می ش ــار جامع ــۀ اقش هم
ــم.  ــتیبانی می کنی ــت و پش حمای
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ټیفــا یــا د افغانســتان د شــفافو انتخابــات بنســټ نــوې نظــر 

پوښــتنه ښــیې چــې د۱۳۹۷ ملریــز کال د ولــي جرګــې او 

ولســوالیو شــوراګانو پــه انتخاباتــو کــې لــه ۵۰ ســلنه ډېــرو 

خلکــو لیوالتیــا ښــودلې چــې پــه انتخاباتــو کــې بــه ګــډون 

کــوي.

ــي،  ــټ واي ــات بنس ــفافو انتخاب ــتان د ش ــا د افغانس ــا ی ټیف

دغــه نظــر پوښــتنه پــه دریــو میاشــتو کــې تــررسه شــوې ده او 

۲۹۶۷ کســانو پکــې ګــډون کــړی چــې پــه وینــا یــې، لــه دې 

ډلــې ۶۸ ســلنه نارینــه او ۳۲ ســلنه ښــځینه دي.

د دغــه بنســټ مســؤلینو وویــل، یــاده نظــر پوښــتنه د خلکــو 

د نظریاتــو د راټولولــو، پــه خپــل وخــت د انتخاباتــو د تــررسه 

کېــدو، د حکومــت بــې طرفــۍ او پــه انتخابــايت کمېســیونونو 

کــې د ظرفیتونــو پــه اړه تــررسه شــوې ده.

د ټيفــا د پروګرامونــو مــر شــمس راســخ د دوشــنبې پــه ورځ 

پــه دې اړه وویــل:

"مــوږ پــه دغــه نظــر پوښــتنه کــې موندلــې ده چــې ۵۳ ســلنه 

ــې  ــو ک ــه انتخابات ــې پ ــري چ ــا ل ــي لیوالتی ــډون کوونک ګ

ګــډون وکــړي او ۳۳ ســلنه نــور هــم مطمــن نــه دي او ۱۴ 

ســلنه نــورو ویــي چــې پــه انتخاباتــو کــې بــه ګــډون ونــه 

کــړي، بیــا هــم ۴۵ ســلنه خلکــو ویــي چــې انتخابــات بــه 

ــه  ــن ن ــې مطم ــي چ ــررسه يش،۳۲ وی ــت ت ــل وخ ــه خپ پ

ــه خپــل  ــه پ دي او ۲۳ ســلنه نــورو ویــي چــې انتخابــات ب

وخــت تــررسه نــي. "

ــلنه  ــې ۳۸ س ــوي چ ــل ش ــې وی ــتنه ک ــر پوښ ــه نظ ــه دغ پ

ــور خلــک  ــې طرفــۍ، ۴۱ ســلنه ن ــه ب خلــک د حکومــت پ

ــاوري  ــې ب ــه اړه ب ــو پ ــیونونو د ظرفیتون ــايت کمېس د انتخاب

ښــودلې ده.

ــلنه  ــۍ او ۳۰ س ــې طرف ــه ب ــت پ ــک د حکوم ــلنه خل ۳۳ س

نــور پــه کمېســونونو کــې د ظرفیتونــو د موجودیــت پــه تــړاو 

ډاډ نــه دی ښــودلی، خــو ۲۹ ســلنه د حکومــت بــې طرفــۍ 

او ۲۹ ســلنه نــور پــه کمیســیونونو کــې پــه شــته ظرفیتونــو ډاډ 

څرګنــد کــړی دی.

خــو د دغــه بنســټ چارواکــي وايــي، د نــا امنیــو لــه املــه پــه 

۹ والیتونــو کــې نــه دي توانیــديل چــې رسوي تــررسه کــړي.

ــدو  ــو د تــررسه کې ــګار کــړی چــې د انتخابات ــاد بنســټ ټين ی

ــه هــم تــررسه کــړي. پــورې دوه نــورې نظــر پوښــتنې ب

ــم  ــد نعی ــر محم ــي م ــې خــوا د دغــه بنســټ عموم ــه بل ل

ایــوب زاده نــا امنــۍ، پــه انتخابــايت کمېســیونو کــې د ځنــډ 

او د حکومــت لــه لــوري د څارنــې نشــتون د راتلونکــو 

ــړل. ــاد ک ــورو ســتونزو ی ــه ن ــې ل ــخ ک ــه م ــو پ انتخابات

ښاغي ایوب زاده زیاته کړه:

"انتخابــات پــه افغانســتان کــې د یــوې ســوله ییــزې ســیايس 

ســیالۍ یوازینــۍ مرجــع ده او بایــد پــه هېــڅ قیمــت د دغــو 

ــو  ــر پښ ــاره ت ــانو لپ ــمېر کس ــو ش ــت د ی ــو جوړښ انتخابات

النــدې نــه کــړو."

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې تــر دې وړانــدې د انتخاباتــو 

ــه  ــزان ۱۶ م ــز کال د می ــیون د ۱۳۹۷ ملری ــواک کمېس خپل

انتخاباتــو  د  شــوراګانو  ولســوالیو  او  جرګــې  ولــي  د 

ــې د  ــړی چ ــګار ک ــم ټين ــت ه ــړې او حکوم ــان ک ــه اع نېټ

ــري. ــدي اراده ل ــاره ج ــدو لپ ــررسه کې ــو د ت انتخابات

لــه بلــې خــوا د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون 

ــو  ــه ی ــوي او هغ ــی ک ــتنې هرکل ــر پوښ ــوې نظ ــه ن ــا ل د ټیف

ــادوي. ــت ګام ی مثب

ــه دې اړه  ــي پ ــه دولت ــاذ الل ــر مع ــیون کمیش ــه کمېس د دغ

ــل. ــه ووی ــو ت ازادي راډي

"د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون یوازینــۍ اړتیــا د دې 

ــو  ــول دي، د دغ ــاد راجلب ــو د اعت ــه اړه د خلک ــیې پ پروس

نظــر پوښــتنو لــه نتایجــو زه ډېــر خــوښ یــم چــې خلــک د 

خپــل برخیلــک د ټاکلــو لپــاره لیوالتیــا لــري او پــه انتخاباتــو 

کــې ګــډون کــوي. "

نومــوړي همدارنګــه ډاډ ورکــړ چــې د دغــې نظــر پوښــتنې 

ــو  ــو د خلک ــوړوي، ترڅ ــه ج ــل پروګرامون ــاس خپ ــه اس پ

ــل يش. ــت ال حاص قناع

پــه همــدې حــال کــې د ټيفــا بنســټ مســؤلینو وویــل چــې 

انتخابــايت کمېســیونونه د راتلونکــو انتخاباتــو د تــررسه کېــدو 

ــر  ــه ډې ــاوي پروګرامون ــه پوه ــه د عام ــو ت ــد خلک ــاره بای لپ

ــم  ــاره ه ــو لپ ــدي کول ــت خون ــو د امنی ــړي او د انتخابات ک

ــا ده. ــه اړتی ــو ت ــو ځل جــدي هل

شــورای عالــی صلــح کشــور بــار دیگــر از طالبــان خواســته تــا 
جنــگ علیــه مــردم افغانســتان را خاتمــه داده و  وارد گفتگوهای 

صلــح شــوند.
محمدکریــم خلیلــی رییــس شــورای عالــی صلــح روز دوشــنبه 
ــل  ــح در کاب ــورتی دو روزه صل ــت مش ــزان( در نشس )17 می
ــح  ــای صل ــرای گفتگوه ــان ب ــن زم ــون بهتری ــه اکن ــت ک گف

اســت.
ــون  ــم اکن ــه ه ــرایطی ک ــه ش ــود ک ــح نم ــی تصری ــای خلیل آق
بــرای گفتگوهــای صلــح در ایــن کشــور فراهــم شــده در هیــچ 

ــوده اســت. زمــان دیگــری فراهــم نب
وی همچنــان از کشــورهای منطقــه و جامعــه جهانــی خواســت 
ــی  ــت و همــکاری عمل ــح افغانســتان حمای ــه از پروســه صل ک

شــان را آغــاز کننــد.
در همیــن حــال محمداکــرم اخپلــواک رییــس دبیرخانه شــورای 
عالــی صلــح نیــز گفــت کــه مــردم و حکومــت افغانســتان بــرای 

آغــاز مذاکــرات صلــح هیچ گونــه پیش شــرطی ندارنــد.
آقــای اخپلــواک تاکیــد کــرد کــه حکومــت افغانســتان و 
شــورای عالــی صلــح آمــاده انــد تــا در هــر مکانــی کــه طالبــان 

ــوند. ــر ش ــح حاض ــرات صل ــز مذاک ــت می ــد پش می خواهن
گفتنــی اســت کــه شــورای عالــی صلــح و حکومــت افغانســتان 
ــگ  ــت از جن ــا دس ــد ت ــته ان ــان خواس ــا از طالب ــون باره تاکن
ــن  ــواره ای ــا هم ــد ام ــح بپیوندن ــه صل ــه پروس ــته و ب برداش
ــرو شــده اســت. ــان روب ــی طالب ــا پاســخ منف ــان ب خواســت آن
ــتان،  ــرای افغانس ــکا ب ــد امری ــتراتیژی جدی ــام اس ــس از اع پ
ــد فرصــت  ــان نبای ــه طالب حکومــت افغانســتان اعــام کــرده ک
را از دســت بدهنــد و وارد گفتگوهــای صلــح شــوند. بــه گفتــه 
ــه روی  ــه ب ــرای همیش ــح ب ــی دروازه صل ــور غن ــس جمه ریی

ــود. ــاز نخواهــد ب ــان ب طالب

ــت  ــز والی ــی در مرک ــۀ مخابرات ــو ۳ پای ــه این س ــه روز ب از س
غزنــی از ســوی افــراد ناشــناس منهــدم شــده اند و در نتیجــۀ آن، 
ارتبــاط تیلفونــی در بیشــتر بخش هــا قطــع شــده و باشــنده گان 
روســتاهای آرزو، بابایــار، قلعتــی و مرکــز بــا مشــکات زیــادی 

ــده اند. ــه رو ش روب
ــت  ــد، فعالی ــی نکن ــت توجه ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــان نگران ان آن
ــز کامــًا قطــع خواهــد شــد. ــی نی نســبی شــرکت های مخابرات
ــد  ــه نمی خواهن ــی ک ــرکت های مخابرات ــدان ش ــی از کارمن برخ
ــان  ــد، طالب ــه ســام وطندار می گوین ــرده شــود ب ــام ب ــان ن از آن
ایــن شــبکه ها  فعالیت هــای   داده انــد کــه شــبانه  هشــدار 

ــوند. ــف ش متوق
حمیــد اهلل ســروری، عضــو شــورای والیتــی غزنــی نیــز  
ــوند  ــتر می ش ــه روز بیش ــی روزب ــای مخابرات ــد، تهدیده می گوی
ســهولت های  از  بی بهره شــدن  نگــران  هــم  مــردم  و 

نــد. تی ا برا مخا
بــه  روزهــا  ایــن  در  می گوینــد،  نیــز  غزنــی  باشــنده گان 
ــد  ــرار کنن ــاط برق ــون  ارتب ــق تیلف ــد از طری ــاده گی نمی توانن س
کــه ایــن موضــوع ســبب شــده، در تجــارت، دادوســتد و 
زنده گــی روزمــره بــا مشــکات زیــادی روبــه رو شــوند.

تاکنون طالبان در این باره به رسانه ها چیزی نگفته اند.
ــز از گفت وگــو در  ــی نی مســؤوالن شــرکت های مخابراتــی غزن

ایــن بــاره خــودداری می کننــد.
ســال پیــش نیــز فعالیــت شــرکت های مخابراتــی در ایــن 
ــرای چنــد  ــان ب ــه گــروه طالب ــاج ب ــدادن ب ــه علــت ن والیــت ب

ــود. ــده ب ــع ش روز قط
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ورزش
زهرا تارشی

ــان ــبيهحرفهایش ــدش ــرأتنکردن ــهج ــیک زنان
باشــند!

ــده  ــدری ام آم ــتان، زادگاه پ ــه افغانس ــتین بار ب ــرای نخس ب
ــه و  ــر جامع ــم ب ــاالری حاک ــان و مردس ــف بار زن ــت اس ــودم. وضعی ب
ــرا  ــی م ــال مدن ــرده و فع ــل ک ــاِن تحصی ــتیزی زن ــر، زن س ــه بدت از هم
ــرار  ــودم و ق ــوز مکتــب ب ــان دانش آم ــود. آن زم ــر کــرده ب شــدیداً متاث
ــف ســخنرانی  ــران صن ــرای دخت ــان ب ــور زن ــی از وزارت ام ــود بانوی ب
کنــد. دســت هایش را مشــت کــرده بــود. بــا صابــت و توانایــی 
ــم.  ــاور کنی ــان را ب ــد خودم ــه بای ــرد. از این ک ــت می ک ــی صحب جذاب
ــه مــا ظلــم  ــه مــردان اجــازه بدهیــم کــه ب ــان نبایــد ب از این کــه مــا زن
ــت.  ــض اس ــتباه مح ــک اش ــود ی ــودن خ ــوم ب ــه مظل ــد. از این ک کنن
ــم.  ــت می گرفتی ــرژی مثب ــی زد. از واژه واژه اش ان ــای قشــنگی م حرف ه
بــا خــود می گفتــم: پــس می تــوان هنــوز هــم امیــدوار بــود. مــا بــرای 
ــوی  ــوان ق ــان بان ــتیم و در کنارم ــا نیس ــان تنه ــری حقوق م واپس گی

ــم. داری
یــک لحظــه نــگاه آن بانــو بــه نــگاه خیــرۀ مریــم، هــم صنفــی ام گــره 
ــد  ــاز ش ــد. مشــت هایش ب ــی لرزی ــش کم ــردم صدای خــورد. حــس ک
ــش  ــرارت کام ــه ح ــاره آن هم ــه یکب ــد ک ــه ش ــدم چ ــًا نفهمی و اص
ســرد شــد. در ســاعت تفریــح از مریــم علــت ایــن موضــوع را جویــا 
شــدم. مریــم گفــت کــه ایــن خانــم همــکار مــادر مــن در وزارت امــور 
ــر روز  ــت و ه ــدر اس ــواد مخ ــه م ــاد ب ــرش معت ــت و همس ــان اس زن
ــدی  ــت و درآم ــکار اس ــودش بی ــون خ ــد؛ چ ــوب می کن او را لت وک
نــدارد، تنهــا بــه همیــن دلیــل بــه او اجــازۀ کار می دهــد. گاهــی اوقــات 
ــرای خریــد مــواد مخــدر از او پــول  ــه وزارت می آیــد و ب همســرش ب
ــه  ــدازد و او این هم ــداد راه می ان ــد، داد و بی ــدی کن ــر کن ــرد؛ اگ می گی
ــد. آن  ــل می کن ــدر نشــوند، تحم ــش بی پ ــه فرزندان ــر این ک ــه خاط را ب
زمــان توانســتم درک کنــم کــه چــرا وقتــی مریــم را دیــد، گویــی بغــض 
ــۀ  ــه ادام ــد ب ــاعت بع ــت داد؟ س ــش را از دس ــت کام ــرد و صاب ک
ــد  ــش نمی ش ــی را در کام ــد و توانای ــه امی ــر آن هم ــش دیگ حرف های
دیــد. بــه ایــن فکــر کــردم کــه چقــدر خشــونت علیــه زنــان پهنه هــای 
وســیعی دارد و چــه زن هــای تحصیل کــرده و روشــن گری کــه در ایــن 
ــان  ــبیه باورهای ش ــان و ش ــبیه حرف های ش ــد ش ــا نمی توانن ــه حت جامع
زنده گــی کننــد و چــه بی شــمار زنانــی کــه بــرای دیگــری چــه فرزنــد 
و چــه پــدر و چــه مــادر، وجــود خودشــان را بــرای همیشــه فرامــوش 

ــد. ــود می زنن ــکار خ ــه ان ــت ب ــد و دس می کنن

دستگیر روشنیالی

ځوانــه! دنيــا هــره ورځ بدليــږي او پــه هميشــنی تحــول کــي 

ــه  ــډون پ ــي د گ ــو ک ــه دي بدلونون ــل پ ــوان نس ــه ځ دی. ک

ځــای يــوازي د هغــوي متاشــا کونکــی وي يب لــه شــکه بــه 

راتلونکــي وبايــي. نــن ځوانــان د پــرون کليوالــی، قبيلــوي، محــي، قومــی 

... ذهنيــت پــه خــاف پــه نړيــوال ذهنيــت کــي ژونــد کــوي. ځــوان نســل 

د ننــې دنيــا لــه پراخــو امکاناتــو پــه گټــه اخســتلو رسه خپــل اســتعدادونو 

تــه وده ورکــوالي يش خپلــه پوهــه زياتــوالي شــی او پــه ټولنيــز او ســيايس 

ژونــد خپلــه ونــډه پيــاوړي کــوالي يش.

ځوانــه! تــه دا کــوالي يش پــه ځــان او پــه خپــل اســتعداد بــاور ولــره. پــه 

ځــان بــاور پيــاوړی او اســتعداد تــه دي هميشــه وده ورکــړه. کــه دايس و نــه 

کــړي د نــورو د منفــي فکرونــو پــه پــرو بــه بــدل يش او دا بــه د تــا دواړه 

شــخصيت او هويــت زيامنــن کــړي.

دستگیر رضایی

ــنه ــت،گرس ــایهنشس ــدهمس ــهامي ــهب ــرک ه
ــد! خوابي

مثلیبهظاهرساده،امادرمعناژرف!
ــل و  ــور، تنب ــت داران مفت خ ــه حکوم ــل ب ــن مث ــاره ای ــک اش ی
فاســد کشــور اســت کــه بیشــتر چشــم بــه راه کمک هــای بیرونــی 
و دســتی از غیــب اســتند. در حالــی کــه رهبــران و مدیــران کاربلــد 
ــخصی و  ــی ش ــی در زنده گ ــار عقان ــرد و رفت ــه از رویک همیش
امــور دولتــی اســتفاده می برنــد. رفتــار عقانــی بــه جــز شــاخص 
موثریــت اقتصــادی نمی باشــد، یعنــی رســیدن بــه بیشــترین نتیجــه 
ــیدن  ــترس. رس ــات در دس ــع و امکان ــه از مناب ــن هزین ــا کمتری ب
ــا  ــد، تنه ــص نمی خواه ــر و تخص ــیار هن ــنده گی بس ــه خودبس ب
احســاس و نیــت ملــی و سیاســی کافــی اســت کــه بــه آن رســید. 
ــرای خودبســنده گی،  ــط ب ــه فق ــی ن ــی داخل ــت کاف ــع و ظرفی مناب

ــاه موجــود اســت. ــرای رشــد، توســعه و رف ــان ب هم چن
ــج در  ــِل رای ــن مث ــام همی ــی، پی ــع داخل ــۀ روشــن مناب ــک نمون ی
میــان مــردم اســت کــه ریشــه در فرهنــگ عامیانــه )فولکلــور( دارد. 
بــه شــرطی کــه ارزش آن را شــناخت و زیــر تأثیــر دانــش روز، بــه 
چشــم ســبک بــه آن نــگاه نکــرد. مــن خــودم در جریــان مطالعــه 
ــه  ــوردم ک ــی روز برخ ــای علم ــا و مقوله ه ــه نکته ه ــش ب و پژوه
ــای  ــات و نکته ه ــال کنای ــا ضرب االمث ــی ب ــا هم خوان ــر معن از نظ
ــه از  ــود دارد ک ــا وج ــات م ــگ و ادبی ــراوان در فرهن ــه ف دارد ک
ــار نســل  ــگان در اختی ــد و رای ــده ها برخــوردار می باش ــینه س پیش

مــا قــرار دارد.

رییس اجرایی:

قهرمانی یاسین قادری یک دست آورد 
بزرگ به افغانستان است

اعالم اسامی نامزداِن کسب 
توپ طالی »فرانس فوتبال«

فیـسبـوک نـــامــه

ــی  ــت از قهرمان ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب دکت
ــار  ــان اظه ــدام جه ــرورش ان ــور پ ــش آمات ــادری در بخ ــین ق یاس

ــد. ــزرگ خوان ــت آورد ب ــک دس ــرده آن را ی ــندی ک خرس
ــورای  ــت ش ــروز در نشس ــت دی ــش از چاش ــی پی ــس اجرای ریی
وزیــران گفــت کــه ایــن قهرمانــی یــک دســت آورد بــزرگ اســت 
ــه و همرایــش  ــادری تمــاس گرفت ــای ق ــا آق و شــام روز گذشــته ب

ــته اســت. ــی داش ــت تلفن صحب
رییــس اجرایــی خاطرنشــان ســاخت کــه ایــن خــودش یــک پیــام 
ــود  ــه وج ــر عرص ــتعدادهایی در ه ــد، اس ــان می ده ــه نش ــت ک اس

دارد.
یاســین قــادری دو روز پیــش در مســابقاتی که در کشــور مغولســتان 
برگــزار گردیــد، توانســت قهرمانــی و لقــب آقای عضــات در بخش 
ــن مســابقات  ــد. در ای ــان را کســب کن ــدام جه ــرورش ان ــور پ آمات
ــر مــدال طــا  ــادری در آغــاز در جمــع ده ورزش کار برت یاســین ق
گرفــت و ســپس توانســت قهرمانــی و لقــب آقــای عضــات بخــش 
آماتــور پــرورش انــدام جهــان را نیــز بــه خــودش اختصــاص دهــد.
در ایــن مســابقات ورزش کارانــی از پیــش از هشــتاد کشــور جهــان 
ــه پیــش در مســابقاتی کــه در  ــد هفت ــد. او چن اشــتراک کــرده بودن
کوریــای جنوبــی برگــزار گردیــده بــود نیــز توانســته بــود قهرمــان 

در بخــش پــرورش انــدام قهرمانــی آســیا را بــه دســت آورد.

ــا فدراســیون  ــه همــکاری خــود ب ــه ب ــال« ک ــس فوتب نشــریۀ »فران
جهانــی فوتبــال )فیفــا( در انتخــاب بهتریــن بازیکــن جهــان پایــان 
داده اســت و ســال گذشــته نیــز بــرای اولیــن بــار بــه طــور مســتقل 
ــه  ــور رســمی شــروع ب ــروز به ط ــح دی ــرد، از صب ــل ک ــا عم از فیف
ــوان  ــزد کســب عن ــه نام ــی کــرده ک ــی تدریجــی ۳۰ کاندیدای معرف

ــان در ســال ۲۰17 هســتند. ــن بازیکــن جه بهتری
اسامی نامزدهای کسب این عنوان به شرح زیر است:

1- نیمار-پاری سن ژرمن/برزیل
۲- لوکا مودریچ-رئال مادرید/کرواسی

۳- پائولو دیباال-یوونتوس/آرژانتین
۴- مارسلو-رئال مادرید/برزیل

ِ ن گولو کانته-چلسی/فرانسه 5- ا
بــر عهــدۀ  پــس  ایــن  از  بازیکــن جهــان  بهتریــن  انتخــاب 
روزنامه نــگاران از سرتاســر جهــان خواهــد بــود و دیگــر کاپیتان هــا 
و مربیــان ملــی نقشــی در آن نخواهنــد داشــت، ضمــن این کــه ســال 
ــد  ــم رئال مادری ــی تی ــم پرتغال ــدو، مهاج ــتیانو رونال ــته کریس گذش

ــرد. ــوان را کســب ک ــن عن ای

استاد ربانی و تالش برای احیای 
ثبات و وفاق ملی

فرزنــد  فرزانه تریــن  علیــه  اهلل  ربانــی رحمــۀ  برهان الدیــن  اســتاد 
ــادی در  ــم جه ــن تنظی ــر بزرگ تری ــوان رهب ــه عن ــا ب ــورمان، نه تنه کش
ــه  ــد، بلک ــق کردن ــای تاریخــی خل ــر متجــاوزان خارجــی کارنامه ه براب
ــِر برامــده از متــن  ــارز و رهب ــزرگ، روشــن فکر مب ــوان عالمــی ب ــه عن ب
ــا برخــوردار  ــخ کشــور م ــی در تاری ــگاه بی بدیل ــردم، از نقــش و جای م

انــد.
ایشــان اســاس گذار حرکــت سیاســی بودنــد کــه از لحــاظ ایدئولوژیــک 
ــی، دارای  ــاظ اجتماع ــرا و از لح ــرد اعتدال گ ــاظ رویک ــامی، از لح اس
پایگاهــی فراگیــر ملــی بــوده کــه ایــن امــر در تاریــخ سیاســی افغانســتان 
ــات  ــول حی ــم در ط ــز ه ــان هرگ ــت. ایش ــوده اس ــال ب ــری بی مث ام
سیاسی شــان از همیــن ســه اصــل اساســی کــه دکتریــن مبارزات شــان را 
تشــکیل مــی داد، عــدول نکردنــد. بــا متانــت در برابــر تمــام وسوســه ها 
ــدان  ــی می ــان لحظه ی ــت و باورهای ش ــن، مل ــاع از دی ایســتادند و در دف

را رهــا نکردنــد.
اســتاد شــهید بــه عنــوان دانشــمندترین رییــس دولــت تاریــخ افغانســتان 
همان طــور کــه در رهبــری جهــاد و مقاومــت مســلحانه در برابــر 
خارجی هــا در صــدر ملــت خــود قــرار داشــتند، در اســتحکام نهادهــای 
ــی در  ــۀ وحــدت مل ــج روحی ــات سیاســی در کشــور و تروی ــی و ثب مل
ــته  ــل داش ــز دارای نقشــی محــوری و بی بدی ــتان نی ــت افغانس ــان مل می
ــتند  ــرد، توانس ــه ف ــت و دوراندیشــی منحصــر ب ــا مقاوم ــد. ایشــان ب ان
ــان  ــت را از می ــور، مل ــی کش ــات سیاس ــل حی ــن مراح در بحرانی تری
بحران هــای کــه از بیــرون تحمیــل گردیــده بــود، ســربلند خــارج کننــد. 
ــه  ــی و ن ــور میراث ــه ط ــه ب ــی را ن ــدرت سیاس ــان ق ــه ایش ــی ک در حال
بــه واســطۀ حمایــت قدرت هــای خارجــی؛ بــه دســت آوردنــد، اولیــن 
زعیمــی نیــز بودنــد کــه خــود مبــدع و عامــل انتقــال سیاســی صلح آمیــز 

ــد. ــده ان ــناخته ش ــخ کشــور مان ش ــدرت در تاری ق
ــوان  ــه عن ــهید ب ــتاد ش ــری اس ــت رهب ــات تح ــاد، جبه ــان جه در جری
ــاد و  ــرات جه ــتون فق ــی و س ــه گاه اصل ــامی، تکی ــت اس ــر جمعی رهب
مقاومــت ملت مــان در برابــر نیروهــای شــوروی را تشــکیل داده بــود و 
در جریــان مقاومــت علیــه تهاجــم پاکســتان و ایــادی آن و افراطیــون و 
تروریســتان خارجــی، محــور وحــدت ملــی بــرای نجــات افغانســتان و 

ــد. ــرای رهایــی و اســتقال کشــور بودن منبــع امیــد ب
ــه در اوج  ــا عظمــت تاریخــی ایشــان ک ــا شــکوه و ب ــن، ب ــش نمادی نق
قــدرت و تســلط سرتاســری بــر کل خــاک افغانســتان بــا ســری بلنــد و 
قامتــی افراشــته، قــدرت سیاســی را بــه دولــت جانشــین انتقــال دادنــد، 
ثبــت تاریــخ اســت. ایشــان بودنــد کــه بــدون چشــم طمــع بــه قــدرت 
سیاســی، تــا آخریــن لحظــات حیــات بــرای ایجــاد ثبــات و وفــاق ملــی 
ــد،  ــی در ســاختن نظــام جدی ــا و نهادهــای مل ــق میثاق ه در جهــت خل
محــور ثبــات و اســتقرار حاکمیــت قانــون و اســتحکام نهادهــای دولتــی 
از هیچ گونــه تــاش خــودداری نکردنــد. و بــرای ختــم رســالت دینــی 
ــچ  ــح از هی ــرای تحقــق صل ــات ب ــن لحظــۀ حی ــا اخری ــی خــود ت و مل

تاشــی دریــغ نورزیدنــد.
ــی یی  ــزب سیاس ــر، ح ــارز و اصاح گ ــلمان مب ــک مس ــوان ی ــه عن ب
ــد را  ــزرگ و قاعده من ــداف ب ــا اه ــی و ب ــی و فراقوم ــتگاه مل ــا خواس ب
ــرایط  ــوال و ش ــه اح ــه در هم ــد ک ــذاری کردن ــی پایه گ ــطح مل در س
ــد.  ــان باش ــرای ملت م ــی ب ــته گی مل ــاع و همبس ــور دف ــت مح توانس
ــا در  ــی، ام ــر مذهب ــه ظاه ــمناِن ب ــن دش ــت خونی ــم خصوم علی الرغ
ــیون و  ــت، سیاس ــۀ مل ــرای قاطب ــان ب ــداف ایش ــش، اه ــن قوم گرای باط
اقشــار مختلــف مــردم قابــل درک بــوده و ظرفیــت تعامــل بــا اکثریــت 

ــد. ــوده ان ــی را دارا ب ــرات مل ــلیقه ها و تفک س
بــرای شــناخت از بزرگــی عظمــت و نقــش پدرانــۀ ایشــان بــرای ملــت 
افغانســتان، همیــن بــس اســت کــه امــروز پــس از پانــزده ســال از حیــات 
جدیــد و فضــای بالنســبه بــا ثبــات سیاســی هنــوز هیــچ یــک از مدعیــان 
و منتقــدان جهــاد و مقاومــت، اعــم از ســیکولر و مدعیــان مذهبــی موفــق 
نشــده انــد حزبــی فراقومــی و بــا ایــدۀ ملــی را پدیــدآورده و یــا آن را 

ســازماندهی کننــد تــا بــا میــراث جنــاب اســتاد رقابــت کننــد.
ــت،  ــاد و مقاوم ــر جه ــور و رهب ــوان رییس جمه ــه عن ــهید ب ــتاد ش اس
افغانســتاِن متحــد و یکپارچــه را بــه ســلف خــود بــه میــراث گذاشــت، 
مدعیــان  بین المللــی،  علی الرغــم حمایــت  امــروز  کــه  حالــی  در 
حاکمیــت دارنــد افغانســتان را بــه ســمت اختــاف و انقطــاع قومــی بــه 

پیــش می راننــد.
روحتانشادباداستادبزرگ!

عتیق اهلل بریالی
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اصالحات انقالبی 

در عربستان
غصب زمین های ساحۀ سبز کندز از سوی 

پولیس و فرماندهان محلی

کشف یک کارخانۀ ساخت ماین
 و واسکت های انتحاری در پایتخت

ولیعهــد جــوان عربســتان محمــد بــن 
ــری  ــک س ــتن ی ــال شکس ــلمان در ح س
تابوهــای اجتماعــی اســت. در ایــن راســتا 
از  بیــش  زنــان  بــرای  رانندگــی  آزادی 
ــت.  ــده اس ــته ش ــات برجس ــر اصاح دیگ
ــم گام  ــوی مدرنیس ــه س ــتان ب ــا عربس آی

برمــی دارد؟
ــون  ــک تلویزی ــبکه ی ــری ش ــایت خب وبس
آلمــان )تاگــس شــاو( در مقالــه ای بــه 
ســعودی  عربســتان  اخیــر  اصاحــات 

پرداختــه اســت.
ایــن اصاحــات شــامل تغییــر قوانیــن 
رانندگــی بــه نفــع زنــان، آزادی ورود زنــان 
مشــروط  آزادی هــای  ورزشــگاه ها،  بــه 
ــعودی  ــی س ــوای مفت ــیقی، فت ــرای موس ب
بــرای خــروج زنــان از کشــور بــدون 
ــر در  ــورد دیگ ــد م ــر و چن ــازه همس اج

اقتصــادی می شــود. زمینــه 
ــاز  ــه، در آغ ــنده مقال ــلر، نویس ــل هش دانی
ضمــن اشــاره بــه تازه تریــن اقــدام در ایــن 
ــوم،  ــرت ام کلث ــش کنس ــی پخ ــه، یعن زمین
ــون  ــری در تلویزی ــرآوازه مص ــده پ خوانن
ــر  ــورهای دیگ ــد: »در کش ــی می نویس دولت
ــرت  ــن کنس ــی ای ــش تلویزیون ــاید پخ ش
ــک  ــده ی ــزار ش ــش برگ ــال پی ــه ۳۰ س ک
ــرد،  ــب نمی ک ــود جل ــه خ ــاچی را ب تماش
ــود،  ــی ب ــی جنجال ــتان اقدام ــا در عربس ام
زیــرا در ایــن کشــور بــه  شــدت محافظه کار 

ــرام اســت«. ــیقی ح موس
ــرای  ــی ب ــه آزادی رانندگ ــپس ب ــلر س هش
زن  هــزار  »صدهــا  می پــردازد:  زنــان 
ــوزش  ــا آم ــه  زودی در خیابان ه ســعودی ب
ــه  ــی ک ــد، در حال ــد دی ــی خواهن رانندگ
ــی  ــک روحان ــش ی ــت پی ــد وق ــن چن همی
بــا نفــوذ رانندگــی زنــان را خطــری بــرای 

ــود.« ــرده ب ــوان ک ــه عن ــت جامع امنی
بــه اعتقــاد نویســنده مطلب وبســایت تاگس 
ــان در عربســتان  شــاو، افزایــش حقــوق زن
پایه هــای نظــام مردســاالر اجتماعــی را 
بــه لــرزه خواهــد انداخــت. زنانــی کــه تــا 
ــم  ــک قی ــر کاری ی ــرای انجــام ه ــروز ب ام
ــیاری  ــاگاه در بس ــه ن ــتند، ب ــرد الزم داش م
مــوارد دارای حقــوق برابــر می شــوند و 
خودشــان  را  اداری  کارهــای  می تواننــد 
انجــام دهنــد و در تعییــن سرنوشــت خــود 

ــند. ــا حــدودی ســهیم باش ت
تحوالتیجدییانمایشی؟

بــه اعتقــاد هشــلر، هنــوز تــا برابــری 
ــرد در عربســتان ســعودی  حقوقــی زن و م

راه زیــادی بایــد پیمــوده شــود. او بــه لباس 
ــرای  ــه ب ــان و مجازات هــای ســنگینی ک زن
ــور  ــن کش ــان در ای ــروع« زن ــط نامش »رواب
در نظــر گرفتــه شــده اشــاره می کنــد 
و می نویســد: »بــه نظــر می رســد کــه 
ــته،  ــه بس ــن جامع ــه ای ــایش محتاطان گش
اقدامــی تاکتیکــی اســت. خانــدان ســلطنتی 
بــا بحــران دســت وپنجه نــرم می کنــد 
ــادی،  ــی اقتص ــات اصول ــدون اصاح و ب
باالخــره روزی بــا خطــر ورشکســتگی 

ــد.« ــد ش ــه خواه ــادی مواج اقتص
او در ادامــه بــه ســقوط بهــای نفــت اشــاره 
ــد  ــا اب ــیاه ت ــای س ــه ط ــد و اینک می کن
نخواهــد  عربســتان  اقتصــادی  پشــتوانه 
ــوان  ــد ج ــل ولیعه ــن دلی ــه همی ــود. »ب ب
محمــد بــن ســلمان یــک ســری اصاحــات 
ــش  ــت: کاه ــه اس ــر گرفت ــی در نظ اساس
کمک هــای دولتــی، خصوصــی ســازی 
بخــش  تقویــت  و  کان  شــرکت های 

خصوصــی.«
نویســنده مقالــه تاگــس شــاو معتقــد اســت 
ــدون  ــات ب ــه اقدام ــن گون ــت ای ــه موفقی ک
مشــارکت زنــان امکان پدیــر نخواهــد بــود.

»خوش رقصی« برای غرب؟
ــتر  ــوق بیش ــد: »حق ــلر می نویس ــل هش دانی
برنامه هــای  و  کنســرت  زنــان،  بــرای 
ــه  ــتن وجه ــه آراس ــد ب ــی می توانن فرهنگ
عربســتان ســعودی در غــرب کمــک کننــد. 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــعودی ها ای ــد س امی
اقدامــات بــه جــذب ســرمایه گذاران و 
تقویــت صنعــت گردشــگری کمــک کنــد، 
ــت داده  ــه آن اهمی ــون ب ــه تاکن ــی ک صنعت

ــده.« نش
او در عیــن حــال تاکیــد می کنــد کــه 
ــی هــم در  گشــایش جامعــه ســنتی خطرات
پــی خواهــد داشــت. او در ایــن راســتا 
از هشــدارهای افراطیــون در شــبکه های 
اجتماعــی نــام می بــرد کــه »خاطیــان« را از 

»عــذاب الهــی« می ترســانند.
شــورای عالــی علمــای دینــی عربســتان کــه 
در سیاســت گذاری نقــش برجســته ای دارد 
ــد  ــا اصاحــات ولیعه ــه ب ــون در رابط تاکن
ایــن کشــور ســکوت کــرده اســت. بــه نظــر 
می رســد کــه بــا ایــن اصاحــات مخالفتــی 

نــدارد.
ــه وبســایت تاگــس شــاو در  نویســنده مقال
پایــان تاکیــد می کنــد کــه اقدامــات محمــد 
بــن ســلمان فعــا بیانگــر تغییــر و تحوالت 

اساســی در عربســتان ســعودی نیســتند.

فشــار  و  پیگــرد  »هنــوز  می نویســد:  او 
زیــاد بــر منتقــدان رژیــم و دســتگیری های 
خودســرانه و شــکنجه در دســتور کار است 
ــر اینکــه پادشــاه  و هیــچ نشــانه ای مبنــی ب
ــه  ــدرت مطلق ــی از ق ــت اندک ــر اس حاض
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــد وج ــذار کن ــود واگ خ
ــن  ــه نمادی ــی جنب ــرای برخ ــات ب اصاح
آراســتن  بــرای  وســیله ای  را  آن  و  دارد 
وجهــه عربســتان می داننــد، امــا بــرای 
ــش  ــب بی ــه مرات ــعودی ب ــا زن س میلیون ه

ــتند«. ــن هس از ای
افتتــاح باشــگاه بوکــس زنــان در ادامــه 
اصاحــات »سنت شــکنانه« در عربســتان
فرمان هــای  ادامــه صــدور  در  اخیــرا و 
ــان  ــوق زن ــتای حق ــکنانه« در راس »سنت ش
در عربســتان، باشــگاه مشــت زنی زنــان 
اســت.  کار کــرده  بــه  آغــاز  در جــده 
مقامــات ســعودی ســعی دارنــد بــا ســاخت 
ــان را در  ــی، زن ــگاه های ورزش ــن باش چنی
عربســتان بــه ورزش کــردن تشــویق کننــد. 
ــان  ــرای زن ــی ب ــگاه های ورزش ــاح باش افتت
ــه  ــات اصاح گرایان ــر اقدام ــه دیگ در ادام
ــت. در  ــه اس ــورت گرفت ــتان ص در عربس
ــاه  ــلمان پادش ــک س ــر مل ــای اخی هفته ه
ــان را صــادر  عربســتان اجــازه رانندگــی زن
کــرد. همچنیــن در عربســتان و بــه مناســبت 
ــتین بار  ــرای نخس ــور ب ــن کش ــی ای روز مل
بــه زنــان اجــازه داد وارد ورزشــگاه شــوند.
رأی   1۰7 بــا  نیــز  عربســتان  مجلــس 
ــس  ــن پ ــه از ای ــرد ک ــب ک ــق تصوی مواف
فتــوا  می تواننــد  فتــوا  صاحــب  زنــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــادر کنن ص
ــان  ــه زن ــیعیان ب ــان ش ــازه در می ــن اج ای
ــس  ــو مجل ــان عض ــت. زن ــده اس داده نش
ــام  ــته اع ــارس گذش ــاه م ــتان در م عربس
ــد نبایــد صــدور فتــوا فقــط در  کــرده بودن

ــد. ــردان باش ــت م دس
ــق  ــگ( متعل ــه« )فرهن ــبکه »الثقاف ــرا ش اخی
ــعودی  ــتان س ــی عربس ــون دولت ــه تلویزی ب
نیــز اعــام کــرد از ایــن پــس صــدا و 
ــوب  ــده  زن محب ــوم، خوانن ــر ام کلث تصوی

مصــری را پخــش می کنــد.
شــبکه های  در  اخیــر  هفته هــای  در 
اجتماعــی بســیاری از شــهروندان عربســتان 
ــد  ــلمان تمجی ــن س ــد ب ــاهزاده محم از ش
کــرده و او را »معمــار مدرنیــزه کــردن 

خوانده انــد. عربســتان« 

ســربازان  و  فرماندهــان  از  تــن  ده هــا 
ــهرک  ــبز ش ــاحۀ س ــه س ــی، ب ــس محل پولی
ــد و  ــورش برده ان ــدز ی ــهر کن ــردورۀ ش س
ــای  ــاز خانه ه ــب و ساخت وس ــی غص در پ

ند. رهایشــی ا
شــرط  بــه  ســربازان  ایــن  از  شــماری 
افشانشــدن هویــت خــود غصــب این ســاحه 
ــاحه را  ــن س ــد، ای ــد و می گوین را می پذیرن
بــه خاطــر نداشــتن ســرپناه و فعالیــت طالبان 

در روستاهای شــان غصــب کرده انــد
ولســوالی  پولیــس محلــی  عبدالرحمــان، 
چهــاردرۀ والیــت کنــدز می گویــد کــه 
خانــه اش از ســوی طالبــان در ایــن ولســوالی 

ــد. ــرپناهی ندارن ــر س ــده و دیگ ــب ش غص
اســداهلل عمرخیــل، والــی کنــدز امــا بــه 
ــراد پولیــس هنــگام غصــب  فرماندهــان و اف
ایــن زمین هــا هشــدار می دهــد کــه تــا 
ــن  ــه در ای ــد کار ساخت وســاز خان ــردا بای ف
ــه  ــد ک ــد. او می گوی ــف کنن ــه را متوق منطق
ــازۀ  ــی، اج ــس محل ــا پولی ــس حت ــه هیچ ک ب

غصــب زمیــن را نمی دهــد.
ــق  ــدز، از مناط ــهر کن ــردورۀ ش ــهرک س ش
ــدز  ــهر کن ــم ش ــۀ پنج ــوط ناحی ــن مرب ام
دلیــل  همیــن  بــه  مــی رود،  شــمار  بــه 
ــن  ــای ای ــرای غصــب زمین ه ــدی ب عاقه من

ــت. ــتر اس ــاحه بیش س

ــور از  ــی کش ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
کشــف یــک کارخانــه ســاخت مایــن و 
شــهر  مرکــز  در  انتحــاری  واســکت های 

کابــل خبــر می دهــد.
گفتــه  ملــی  امنیــت  عمومــی  ریاســت 
ــن و  ــد مای ــه تولی ــن کارخان ــه ای ــت ک اس
واســکت های انتحــاری در ناحیــه پنجــم 

شــهر کابــل موقعیــت داشــت.
ایــن  آمــده:«  ملــی  امنیــت  در خبرنامــۀ 
ــره  ــه و ذخی ــک فابریک ــاالی ی ــات ب عملی
گاه ســاخت و ســاز مایــن هــای مقناطیســی، 
ــکت  ــرول از راه دور و واس ــای کنت ــن ه مای
ــروه تروریســتی  ــوط گ ــای انتحــاری، مرب ه
ــه  ــان مین ــحال خ ــاحه خوش ــان در س طالب
شــهر کابــل صــورت گرفــت و مقــدار زیــاد 
ــاخت  ــای س ــتگاه ه ــه و دس ــواد انفجاری م

ــردی«. ــف گ ــن کش مای
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــد ک ــی تاکی ــت مل امنی
ــه  ــن حمل ــا چندی ــت ت ــان داش ــبکه پ ش
بــزرگ تروریســتی را در شــهر کابــل راه 
جــان  می توانســت  کــه  نمایــد  انــدازی 

صد هــا تــن از شــهروندان کشــور را بــه 
ــدازد. ــر ان خط

ــن  ــات دو ت ــن عملی ــزوده:«در ای ــه اف خبرنام
اعضــای گــروه تروریســتی طالبــان کــه 
ــاز  ــاخت و س ــور س ــبرد ام ــؤولیت پیش مس
مایــن را در مرکــز متذکــره داشــتند بنــام 
هــای ضیاالرحمــن و آصــف در اثــر درگیــری 
مســلحانه بــا نیــرو هــای امنیتــی کشــته شــده 

ــد«. ان
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی در ایــن 
ــواد  ــرام م ــو گ ــش از 1۰۰ کیل ــات بی عملی
ــای  ــتگاه ه ــوع، دس ــف الن ــاری مختل انفج
ســاخت ماین، واســکت هــای انتحــاری و ده 
هــا قلــم وســایل تخنیکــی ســاخت مایــن را 

ــت. ــت آورده اس ــف و بدس کش
براســاس معلومــات امنیــت ملــی، در دو 
ــه  ــتی ک ــبکه تروریس ــن ش ــر چندی ــاه اخی م
ــدازی  ــدد راه ان ــگان در ص ــاره بیگان ــه اش ب
حمــات بــزرگ تروریســتی در کابــل بودنــد 

ــد. ــرده شــده ان ــن ب ــا از بی ــتگیر و ی دس
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