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پنـج نامزد وزیـر دیگر کابینه هـم برنامه های 
کاری شـان  را بـه منظـور اخـذ رای اعتمـاد 

نماینـده گان مجلـس ارایـه کردند.
گل آقا شـیرزی نامزد وزارت قبایل، مصطفی 
مسـتور نامـزد وزارت اقتصـاد، یمـا یـاری 
نامـزد وزارت فواید عامـه، نصیراحمد درانی 
نامـزد وزارت زراعـت و شـهزادگل  آریوبی 
یکشـنبه  روز  مخابـرات،  وزارت  نامـزد 
برنامه هـای  ارائـه  منظـور  بـه  )12قـوس( 

کاری شـان بـه مجلـس حاضـر شـدند.
نامـزد  شـیرزی  آقـا  گل  شـفیق  محمـد 
قبایـل گفـت،  اقـوام و  وزارت سـرحدات، 
تامیـن روابـط نیـک میـان اقـوام دو طـرف 
خـط دیورنـد، تقویـت تالش هـا بـه منظـور 
در  تـالش  دولـت،  بـا  مـردم  همـکاری 
راسـتای همـکاری مـردم بـا شـورای عالـی 

صلـح به منظـور تامیـن ثبات در کشـور جز 
برنامه هـای اسـت کـه در اولویـت کاری او 

قـراردارد.
کـه  درصـورت  افـزود،  شـیرزی  آقـای 
مـورد اعتمـاد نماینـده گان قـرار گیـرد، در 

اسـتخدام های این وزارت عدالـت اجتماعی 
می گیـرد. نظـر  در  را  شایسـته گی  اصـل  و 

اقتصـادی  وزارت  نامـزد  مسـتور  مصطفـی 
نیـز بـه تحلیـل وضعیـت اقتصـادی کشـور 
پرداخـت و گفـت، رشـد اقتصـادی با رشـد 

جمعیـت در کشـور همخوانـی نـدارد و اگر 
نماینـده گان مجلس به او اعتماد کنند، رشـد 
سـریع تولیـدات داخلـی، بـاال بـردن کیفیت 
صـادرات کشـور و اصالحات سـاختاری در 
کاری اش  اولویت هـای  در  اقتصـاد  وزارت 

قـرار خواهند داشـت.
بیالنـس  کسـر  افـزود،  مسـتور  آقـای 
چالش هـای  از  یکـی  افغانسـتان  تجـارت 
عمـده فـراه راه دولـت اسـت و او از طریـق 
آوردن اصالحـات و معیـاری سیسـتم هـای 
در  تـوازن  آوردن  راسـتای  در  اقتصـادی، 
واردات و صـادرات کشـور تـالش خواهـد 

. د کر
عامـه  فوایـد  وزارت  نامـزد  یـاری  یمـا 
اعتمـاد  رای  کـه  صـورت  در  گفـت،  نیـز 
نماینـده گان را بـه دسـت آورد، در راسـتای 
انکشـاف متـوازن، تکمیـل سـرک حلقـوی، 
سـاخت دهلیـز شـرق و غـرب، بازسـازی 
اصلی تونل سـالنگ، سـاخت خطـوط آهن، 
سیسـتم سـازی...         ادامـه صفحـه 6

احمدولی مسعود
سال ها قبل از بزرگ اندیش، عالم دین و عارف مجتهدی 
آنانی که  پیروانش و  نام قاری صاحب که در کابل میان  به 
با ایشان ارادت، نشست و برخاست داشتند و از آموزه های 
عرفانی شان کسب فیض مي نمودند، سوالی داشتم که دغدغۀ 
کار  می شود  چگونه  مي ساخت؛  را  هـمیشگی ام  ذهنی 
سیاست را که امر دنیایی، بیرونی و چه بسا که آلوده دامن 
درونی،  تجربۀ  که یک  عرفانی  کار رستگاری،  با  می باشد، 
جستجوی حقیقت و پاکدامنی است، آشتی داد و برای خود 
و خلق خدا خدمتی انجام داد؟ مرحوم مغفور قاری صاحب 
قادر  زمانی که  »هر  داد:  بزرگ  پاسخ  کوتاه  عبارت  در یک 

شدید، سیاست را انسانی بسازید، موفق استید«.
نبشته یی خواندم از دکتر سروش دباغ، پسر ارجمند  اخیراً 
دوکتور عبدالکریم سروش از فالسفه، عالم دین و دانشمند 
عنوان  تحت  اسالم،  جهان  خصوص  به  جهان،  معروف 

فضیلت و سیاست و نسبت میان اخالق و امر سیاسی.
دکتر سروش می گوید: بسیار اندک اند مردمانی که در هرم 
سیاست، رأس هرم را می سازند و از روش فضیلت گرایانه 
از  وی  می کنند.  سیاست  آن  مبنای  بر  و  می نمایند  پیروی 
گاندی، نسلون ماندیال و احمدشاه مسعود نام می برد که در 
جهان جدید در عرصۀ سیاست ورزی، فضیلت گرا بودند و 
روابط و مناسبات خویش را بر مبنای آن سامان می بخشیدند، 
حافظ،  تعبیر  به  که  است  نهادی  سیاست،  نهاد  عمومًا  اما 
انسان های متوسط در  آلوده،  اند و سجاده شراب  تَر دامن 
آنچه  بنابر  نخبگان.  اخالق  نه  متوسطان اند،  اخالق  خور 
اخالقی  است،  نتیجه گرایانه  اخالق  متوسطان،  اخالق  آمد، 
تنظیم  آن  مبنای  بر  را  مناسبات خویش  انسان ها  عموم  که 
گرایانه  نخبه  اخالق  را،  فضیلت محور  اخالق  اما  می کنند. 

معرفی می کند که در خور قدیسان و پیامبران می باشد.
با این تعبیر، از جمله مشکالت اساسی حکومتیان و  حاال 
اکثر سیاسیون امروزمان در امر رهبری کشور دقیقًا در همین 
نقطه نهفته است. اگر به این اصل علمی باور داریم که »افکار 
ما، دنیای ما را می سازد« پس، ما نه از روش فضیلت گرایانه 
و  باشد  اخالقی  سیاست مان  مبنای  که  می نماییم  پیروی 
به  نه هم  و  برسیم  مردم  به  بتوانیم  این روش  به  اعتقاد  با 
اساس سیاست وظیفه گرایانه عمل مي کنیم تا بنابر مسوولیت 
وظیفوی خود به کشور خدمت نماییم. فقط بدترین شیوۀ 
با بدترین برداشت مبنی  نتیجه گرایانه است  سیاست را که 
 The end می نماید«  توجیه  را  روش  »نتیجه،  براین که، 
justifies the mean، از هـروسیله و ابزار ممکن مشروع 
یا غیرمشروع، قانونی یا غیرقانونی، اخالقی یا غیر اخالقی 
استفاده مي بربم تا سرانجام به نتیجه و هـدف نهـایی برسیم. 
این جاست که هـمۀ ارزش هـا قربانی هـوسهـا مي شوند و 

کار ملک هـیچگاهـی بسامان نمي شوند.
در این که مسعود شهـید، حافظ را دوست مي داشت، نکتۀ 
و  شعور  سیاست،  حافظ،  اشعار  که  است  نهـفته  مهمی 

معنویت را باهـم مي آمیزد.
و در این باب عاصی مي گوید:

آسمان را هوس بوسه زدن بر خاک است 
چه دعایی کنمت بهـتر ازین

که خدا پنجرۀ روبه اتاقت باشد
عشق محتاج نگاهـت باشد

عقل لبریز زبانت باشد
و دلت وصل خدایت باشد

مجلس به  یر   ز و نامزد   پنج  برنامه های  یۀ  ا ر ا

احمدشاه مسعود، سیاست ورز 
فضلیت گرا و مشکل حاکمان امروز

خبر ها فرهنگستان خیابان گزارش سیاست

صفحه 6 صفحه 5 صفحه 4 صفحه 3 صفحه 2

 ارزګان کې پاتې روغتیايي مرکزونه 

هم د تړل کېدو له ګواښ رسه مخ دي
رهایی َخلف از اسارِت َسلف  اندیشۀ سـیاسِی استاد ربانی

غنی ثابت کرد که درس و تعلیم 
از یک متحجر انسان بهتری نمی سازد

فشار نظامی؛
گزینه یی برای پایان جنگ؟

از پاکستان عمل 
می خواهیم
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بـه زودی  دارد  نظـر  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
هـزار نظامـِی تازه نفـس را وارد جنـگ افغانسـتان 
سـازد. بـه گفتـۀ مقام هـای نظامـی این کشـور، این 
تصمیـم بخشـی از اسـتراتژی ایـن کشـور در مورد 
افغانسـتان و جنـوب آسـیا اسـت. مقام هـای نظامی 
امریـکا می گوینـد کـه جنگ افغانسـتان بـرای آن ها 
پایـان نیافتـه و تـا زمانـی کـه نیروهـای مخالـف به 
جنگ شـان ادامـه دهنـد، ایـن کشـور نیـز بـه ادامـۀ 
روابـط  چهارچـوب  در  خـود  نظامـِی  کمک هـای 

اسـتراتژیک بـا دولـت افغانسـتان متعهـد اسـت.
جدیـد  مأموریـِت  می گوینـد  امریکایـی  نظامیـان   
تنهـا  این بـار  افغانسـتان  در  امریکایـی  نیروهـای 
نخواهـد  نظامـی  مشـورۀ  و  آمـوزش  بـه  محـدود 
بـود، بـل ایـن نیروهـا در کنـار نیروهای افغانسـتان 
از زمیـن و هـوا بـه حمـالت علیـه نیروهای مسـلِح 
مخالـف خواهنـد پرداخـت. بـر اسـاس گفته هـای 
مقام هـای پنتاگـون وزارت دفـاع امریکا، فشـارهای 
نظامـی بایـد مخالفـان مسـلِح دولـت افغانسـتان را 
مجبـور سـازد کـه دسـت از جنـگ بردارنـد و بـه 
گزینه هـای سیاسـی بـرای رسـیدن بـه هدف هـای 

خـود بیندیشـند.
 بـه گفتـۀ مقام هـای امریکایـی، نفـراِت تـازۀ نظامی 
بـه گروه هـای کوچک تقسـیم شـده و در جبهه های 
مختلـف در کنـار ارتـش افغانسـتان در مبـارزه بـا 
تروریسـم سـهم خواهنـد گرفـت. آن هـا می گوینـد 
ایـن مأموریـِت جدیـد بـر اسـاِس اسـتراتژی تـازۀ 
رییـس جمهـوری امریکا طرح شـده و دسـت آن ها 
را در تصمیم هـای بـه موقـع و متناسـب بـا شـرایط 
جنگـی افغانسـتان بـاز می گـذارد. بـه گفتـه آن هـا، 
ایـن وضعیـت کمـک خواهـد کـرد کـه تصمیم هـا 
واقعی تـر و عینی تـر بـا شـرایط گرفتـه شـود و بـه 
همـان میـزان، از موثریـِت بیشـتر برخوردار باشـند. 
واکنـش طالبـان بـه ایـن تصمیـِم امریـکا تـا هنـوز 
مشـخص نیسـت، ولـی ایـن گـروه همـواره تأکیـد 
داشـته کـه جنـِگ آن هـا تـا زمانـی ادامـه دارد کـه 
افغانسـتان مسـتقر هسـتند.  نیروهـای خارجـی در 
امـا تصمیـم جدیـِد نظامیـاِن امریکایـی در داخـل 
افغانسـتان واکنش هـای متفاوتـی را در پـی داشـته 
اسـت. دولـت افغانسـتان از ایـن تصمیـم اسـتقبال 
کـرده و آن را اقدامی مناسـب بـرای نیازهای امنیتی 

ایـن کشـور دانسـته اسـت. 
سـربازاِن  افزایـش  کشـور،  مقام هـای  گفتـۀ  بـه 
امریکایـی یـک بـار دیگـر جنـگ را بـه نفـع ثبـات 
و امنیـت در منطقـه تغییـر می دهـد. امـا بـا وجـود 
برخی هـا  افغانسـتان،  دولـت  خوش بینی هـای 
کـه نگاهـی انتقـادی بـه تـداوم حضـور سـربازان 
امریکایـی در ایـن کشـور دارنـد، معتقـد انـد کـه 
افزایـش سـربازان به جـای این که بـه امنیت و صلح 
کمـک کنـد، مخالفـاِن مسـلح را بـه عزم شـان برای 
جنـگ بـا نیروهـای خارجـی و دولـت افغانسـتان 

می سـازد.  مصمم تـر 
بـه گفتۀ ایـن منتقدان، جنـگ افغانسـتان اگر راه حل 
نظامـی می داشـت، در زمانـی کـه شـمار نظامیـان 
مسـتقر در ایـن کشـور بـه بیـش از 150 هـزار نفـر 
می پذیرفـت.  تحقـق  ایـن هدفـی  بایـد  می رسـید، 
منتقـدان حضـور نیروهای خارجی در افغانسـتان به 
ایـن  بـاور انـد کـه دولت هـای کـه خـود را متحـد 
یافتـن جنـگ  پایـان  پـی  در  می داننـد،  افغانسـتان 
نیسـتند و بیشـتر بـر ادامـۀ آن تأکیـد دارنـد. حامـد 
کـرزی رییـس جمهـوری پیشـین و اطرافیـاِن او که 
اصلی تریـن حلقـۀ مخالـِف حضور سـربازان امریکا 
در افغانسـتان اسـتند، ایـن نظر را چنـان صریح بیان 
می کننـد که پیـامِ آن فقـط می تواند یک چیز باشـد، 
و آن این کـه: بـه حضور نظامیان خارجی در کشـور 
پایـان دهید تا صلـح و امنیت به افغانسـتان برگردد. 
دیده می شـود کـه میـان موافقان و مخالفـاِن حضور 
بیشـتر نظامیـان خارجـی چنـان درۀ ژرفـی کشـیده 
بـه  آن هـا  میـان  نمی تـوان  به سـاده گی  کـه  شـده 
ناامنی هـای  پایـاِن  بـرای  قانع کننده یـی  راه حـِل 
کـه  در حالـی  کـرد.  فزاینـدۀ کشـور جسـت وجو 
وقتـی بـه صـورِت واقع بینانـه بخواهیـم وضعیت را 
تحلیـل کنیـم، متوجـه می شـویم کـه نه پایـان یافتن 
مأموریـت نظامـی سـربازان خارجی از افغانسـتان و 
نـه هـم افزایـش گاه بـه گاهِ ایـن نیروهـا، بـه هدف 
اصلـی شـهروندان افغانسـتان کـه سـال های سـال 
اسـت در آرزوی تأمیـن صلـح و امنیـت در کشـور 

خـود هسـتند، کمکـی نمی کنـد. 
بـود  قـرار  اگـر  کـه  می گوینـد  راسـت  منتقـدان 
برنـدۀ جنـگ شـد، در همـان  بیشـتر  نظامیـان  بـا 
سـال هایی که هزاران سـرباز خارجی در افغانسـتان 
حضـور داشـتند، باید صلـح و امنیت تأمین می شـد. 
در همیـن حـال، موافقـان نفراِت جنگـی نیز حق به 
جانـب اند کـه تنها با مشـوره و آمـوزش در جنگی 
که نه ابزارهای متناسـب در اختیار سـربازان کشـور 
گذاشـته شـده و نـه هـم ابعـاد صرفـًا داخلـی دارد، 

شـد. پیروز  نمی تـوان 
 جنـگ افغانسـتان بـه همـان میزانـی کـه در داخـِل 
ایـن کشـور وجـود عینـی و واقعـی دارد، بـه همان 
میـزان در بیـرون از مرزهـای آن حامـی و طرف دار 
پیـدا کـرده اسـت. برخی کشـورها بنا بـه اختالفاتی 
را  افغانسـتان  جنـگ  دارنـد،  خودشـان  میـان  کـه 
بهتریـن ابـزار زورآزمایی هـای خـود یافته انـد و از 
ایـن جنـگ که همـه روزه از مـردم قربانـی می گیرد، 

بـرای رسـیدن بـه منافـِع خـود اسـتفاده می کنند. 
جنـگ افغانسـتان با بیرون شـدن سـربازان خارجی 
بـه  آن هـا  افزایـش  بـا  نـه هـم  و  نمی یابـد  پایـان 
جنـگ  عوامـل  شـناخت  می رسـد.  سـرانجام 
راه هـای  کم هزینه تریـن  و  بهتریـن  از  افغانسـتان، 
جنـگ  ایـن  در  قناعت بخـش  نتیجـۀ  بـه  رسـیدن 
اسـت. متأسـفانه هـم جامعـۀ جهانـی و هـم دولت 

افغانسـتان در طـول ایـن شـانزده سـال توجـه بـه 
عوامـل جنـگ را در حـد چنـد گـروه مسـلح کـه 
از جانـب پاکسـتان و برخـی سـازمان های افراطـی 
عربـی حمایـت می شـوند، فـرو کاسـته انـد. ایـن 
نـگاه بـدون شـک عوامـل دیگـری را کـه منافـع 
کشـورهای منطقـه و فرامنطقـه بـه آن وصل اسـت، 
در نظـر نمی گیـرد و بـه همیـن دلیـل نیـز جنـِگ 
افغانسـتان وارد مرحلـۀ بسـیار خطرناک و گسـتردۀ 

خـود شـده اسـت. 
امریـکا اگـر واقعـًا می خواهـد بـه مـردم افغانسـتان 
کمـک کنـد و خالِف آن چـه که منتقـدان حضورش 
در ایـن کشـور بـاور دارنـد، خواهـان تأمیـن صلح 
و امنیـت اسـت، بایـد بیشـتر از گذشـته بـه مسـایل 
جانبـِی جنـگ بـه عنـوان عوامـل تغذیه کننـدۀ آن 
توجه نشـان دهد. افزایش تعداد سـربازان شـاید در 
مراحـل اولیـه موثـر واقـع شـود ولـی در درازمدت 

نیـاز بـه توجـه به ریشـه های اصلـی جنـگ دارد. 
پاکسـتان،  از  سـتایش  گاه  و  فشـار  گاه  سیاسـت 
راه حـِل مناسـب بـرای بحـران افغانسـتان نیسـت و 
باید راهکار مناسـب تری را سـراغ گرفـت که بتواند 
واقعـًا ایـن کشـور را در فراهـم کـردن زمینه هـای 

صلـح در افغانسـتان و منطقـه متقاعـد سـازد. 
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فشار نظامی؛
گزینه یی برای پایان جنگ؟

 

دو روز پیـش، آقـای غنـی در مراسـم انتقـال فرماندهـی نیروهای 
مـرزی از وزارت داخلـه بـه دفـاع، در برابـر دوربیـِن رسـانه ها 
گفـت: »هرکسـی کـه ادعا دارد یـک عضو عالی رتبه از این کشـور 
یـا وسـط رتبه و یـا غیـره همراه داعش شـامل اسـت، جـرأت کند 
بـه محکمـه بیایـد و ادعـای خـود را تثبیـت کنــد، ورنـه چـادر 

. بپوشد«
ایـن بیـاِن بسـیار صریـح و غیراصولـِی آقـای غنـی در پاسـخ بـه 
انبـوهِ اعتراض هـا و انتقاداتی سـت که در سـه سـاِل اخیـر همواره 
بـه نشـانِی  از سـوی برخـی شـخصیت های سیاسـی ـ مردمـی 
دولـِت موجـود، مبنـی بر وجـود زدوبندهایی میان برخـی حلقاِت 
حکومتـی و داعشـیان وارد شـده اسـت. مـردم افغانسـتان نیـز که 
به دلیـِل کثـرِت حـوادث در کشـور، از نزدیـک پیگیـِر قضایـا و 
تعامالت سیاسـی هسـتند، برخـی حلقاِت در سـطوح عالِی دولت 
و حکومـِت موجـود را همـکاراِن حکومتـِی داعش و تروریسـتان 
تشـخیص کرده انـد و حتـا در این رابطـه، خواهاِن برکنـاری تعدادِ 

مشـخصی از مقامـات شـده اند. 
اعتراض هـا  از  آقـای غنـی، موجـی  این چنینـِی  بیانـاِت  از  پـس 
و ُخرده گیری هـا و سـرزنش ها از جانـب مـردم به ویـژه بانـواِن 
افغانسـتان بـه آدرس رییس جمهـور بـا دو کلیـدواژۀ »چـادر« و 
»زنانه گـی« حوالـه شـد کـه جهت گیـرِی همـۀ آن هـا، نسـبت بـه 
بـارِ تحقیرآمیـز و زن سـتیزانۀ جملـۀ آقای غنـی در قالِب اسـتفادۀ 
کنایـی از واژۀ »چادر« و بهره کشـی خشـن و عامیانـه از »زنانه گی« 
در حـِق رقبای سیاسـی و منتقدیـِن احتمالی اش اسـت. این امواِج 
انتقـادی چنـان قـوی و صخره شـکن بودنـد کـه سـرانجام روز 
گذشـته ارگ ریاسـت جمهوری طـی یـک خبرنامـه ناچـار شـد 
پـوزش  افغانسـتان  زنـاِن  از  به نوعـی  و  کنـد  را سـمبلکاری  آن 
بخواهد)»اگـر احساسـات زنـان کشـور از آن تعبیـر متأثـر شـده 

باشـد، رییس جمهـور از آنـان معـذرت می خواهـد.«(
اما در این نوشـتار کوتاه، سـخِن ما از این سـنخ و جنس نیسـت؛ 
چـه کـه هم زنـاِن افغانسـتان به زیبایـی و صالبت از زنانه گی شـان 
دفـاع کردنـد و هم آقای غنـی ـ ولو به اکراه ـ بـه معذرت خواهی 
از زنـان رو آورد. مانـدگار در ایـن سـتون می خواهـد بگویـد کـه 
رفتـن بـه محکمـه و آوردِن سـند و اثبـاِت دلیـل و مدعـا، عـالوه 
بـر جـرأت، بـه خیلی چیزهـاِی دیگـر نیز نیـاز دارد که متأسـفانه 
در ایـن خرابکـده فراهـم نیسـتند. شـاید خیلی هـا جـرأِت رفتـن 
بـه محکمـه و اقامـۀ دلیـل را داشـته باشـند امـا سیسـتِم آفـت زدۀ 
افغانسـتان، یا هیچ مکانیسـِم روشـن و شـفافی برای رسـیدِن این 
نـوع دعـاوی بـه محاکـم پیش بینی نکرده و یـا هم اگر کـرده، این 
روند در همان قدمه های نخسـت توسـط کسـانی که فراسیسـتمی 

عمـل می کننـد، خفـه می گردد. 
در افغانسـتانی کـه آقـای غنـی حکم فرمایـی دارد، هـزاران قضیـۀ 
جنایـی و حقوقـی توسـط زورمنـدان رخ می دهد کـه وقتی طرِف 
بـرای جلـب حمایـِت  دولتـی  مرکـز  نخسـتین  بـه  آسـیب دیده 
قانونـی مـی رود، نه تنهـا مـورد حمایـت قـرار نمی گیـرد بلکـه به 
او چنـان فهمانـده می شـود کـه یـا باید از ادعایت دسـت بکشـی 
و یـا این کـه قضیـه ات را چنـان واژگـون می سـازیم کـه خـودت 

اسـیر و گرفتار شـوی!
بـا  کابـل کسـانی هسـتند کـه  نمی رویـم، در همیـن  زیـاد دور 
داشـتن قباله هـای قطعـی در خانه هـای کرایـی زنده گـی می کننـد 
و زورمنـداِن دیگـری نیـز هسـتند کـه به جـای آن هـا بـا ترتیـب 
اسـناد جعلـی در خانه هـای غصبـی زنده گـی می کننـد. ایـن عده 
اگـر بـه قـول آقـای غنـی جـرأت کننـد و بخواهنـد بـه محکمـه 
قضایـی  و  عدلـی  اداراِت  پیچ وخـِم  در  بایـد  نماینـد،  مراجعـه 
کشـور، سـه برابِر ارزِش آن خانـه را بـه مصرف برسـانند و دسـِت 
آخـر هـم ایـن اطمینـان وجود نـدارد کـه بتوانند ملکیـِت خویش 

را اعـاده کننـد. 
ایـن داسـتاِن خانه و ملکیت بود؛ می توان داسـتاِن مغـازه و مزرعه 
را هـم مثـال زد تـا میـزان صالحیـِت سیسـتِم عدلـی و قضایـی 
افغانسـتان در بررسـی دعاوی، بیشـتر تشـخیص گـردد. از این هم 
می تـوان فراتـر رفـت و داسـتان انتخابـاِت 1393 را مثـال آورد و 
دیـد تـا چقـدر در ایـن انتخابـات، معیـار آراِی مـردمِ افغانسـتان 
)یعنـی قانـون و عدالـت( بـوده اسـت. از این هـم می تـوان فراتـر 

رفـت و یکی وُخلـص بـه آقـای غنـی گفت: 
از  بزرگ تـر  بسـیار  قضیه یـی  داعـش  نکنیــد؛  شـوخی  مـا  بـا 
محکمه یـی  اسـت.  احتمالی تـان  رقبـاِی  علیـه  شـما  شـعارهاِی 
کـه نمی توانـد هـزاران خانـه و زمیـِن غصب شـده در کابـل را 
بـه صاحبانـش بازگردانـد، چطـور می توانـد کسـانی را کـه بـه 
پروژه هـای اسـتخباراتی جهـان و منطقـه وصل شـده اند، محاکمه 

 ! کنـد

آقـای غنـی 
با ما »شـوخی« نکنیـد!

جنگ افغانستان با بیرون شدن 
سربازان خارجی پایان نمی یابد 
و نه هم با افزایش آن ها به 
سرانجام می رسد. شناخت 
عوامل جنگ افغانستان، از 
بهترین و کم هزینه ترین راه های 
رسیدن به نتیجۀ قناعت بخش 
در این جنگ است. متأسفانه 
هم جامعۀ جهانی و هم دولت 
افغانستان در طول این شانزده 
سال توجه به عوامل جنگ را در 
حد چند گروه مسلح که از جانب 
پاکستان و برخی سازمان های 
افراطی عربی حمایت می شوند، 
فرو کاسته اند. این نگاه بدون 
شک عوامل دیگری را که منافع 
کشورهای منطقه و فرامنطقه به 
آن وصل است، در نظر نمی گیرد 
و به همین دلیل نیز جنِگ 
افغانستان وارد مرحلۀ بسیار 
خطرناک و گستردۀ خود شده 
است

احمــد عمران
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چـرا بایـد مـردی کـه ادعایـش غلـط اسـت به 
تنبیـه شـود؟ مگـر زن بـودن ذاتـًا  زنانه شـدن 
لبـاس، و هویـت زن  بـدن،  بـد اسـت؟ چـرا 
توهین آمیـز پنداشـته شـود و از آن بـرای توهین 

رقبـای سیاسـی دولـت اسـتفاده شـود؟
غنی با سـخنان اخیـراش ثابت کرد کـه زنده گی 
و کار در غـرب و اروپـا نمی توانـد طـرز فکـر 
قـرون وسـطایی یـک فـرد را کـه بـا آن زاده و 

بـزرگ شـده، تغییـر دهد.
اجتماعـی  کاربـران شـبکه های  ایـن سـخنان   
اخیـر  سـخنان  بـه  واکنـش   در  کـه  اسـت 

اسـت. شـده  ابـراز  اشـرف غنی احمدزی 
اظهـارات اش  آخریـن  در  حکومـت  رییـس 
سـخنانی را گفـت کـه شـهروندان آن را توهین 
بـه زنـان خوانـده و واکنش هـای تنـدی نسـبت 

بـه آن داشـتند.
غنـی روز شـنبه 11 قوس/ آذر در مراسـم انتقال 
فرماندهـی نیروهـای مـرزی از وزارت داخله به 
دفـاع، با انتقـاد از مخالفان سیاسـی اش گفت که 
آزادی بیـان مـورد احتـرام اسـت بـه شـرطی که 
مسـووالنه باشـد »هرکسـی که ادعا دارد که یک 
عضـو عالی رتبـه از ایـن کشـور یا وسـط رتبه و 
یـا غیره همراه داعش شـامل اسـت، جرئت کند 
بـه محمکه بیایـد و ادعای خـود را ثابت کند ور 

نه چادر بپوشـد.«
ایـن جملـه غنـی« بـه محمکـه بیایـد و ادعـای 
بپوشـید«  چـادر  نـه  ور  کنـد  ثابـت  را  خـود 
واکنش هـای تنـد کاربـران شـبکه های اجتماعی 

را در پـی داشـته اسـت.
بین الملـل:  پژوهش گـر عفـو  حوریـه مصـدق 
جای تاسـف اسـت به حـال رییس جمهوری که 
دکتـورای انسان شناسـی دارد و با نشـاندن بی بی 
گل در صـف اول می خواهـد، اکـت آدم هایی را 
که گویا به تسـاوی حقـوق زن و مرد بـاوردارد، 

. می کند
رییس جمهـور ثابت سـاخت کـه درس و تعلیم 
بهتـری نمی سـازد و  انسـان  از یـک متحجـر، 
زنده گـی و کار در غـرب و اروپـا نمی تواند طرز 
فکـر قرون وسـطی یک فـرد را که بـا آن زاده و 

بزرگ شـده، تغییـر دهد.
دختـران رابعـه«:  زنـان افغانسـتان بـه کـی امید 

ببندنـد، وقتـی رییـس جمهورشـان زن بـودن و 
زنانه گـی را شـرم آور می دانـد؟ چرا بایـد مردی 
کـه ادعایـش غلـط اسـت بـا زنانـه شـدن تنبیه 

شـود؟ مگـر زن بـودن ذاتاً بد اسـت؟ چـرا بدن، 
لبـاس، و هویت زن توهین آمیز پنداشـته شـود و 
از آن برای توهین رقبای سیاسـی دولت اسـتفاده 

شود؟
حمیـرا ثاقـب فعـال حقـوق زن: اشـرف غنـی 
خطـاب بـه مخالفین سیاسـی اش: یـا ادعایتان را 

درمحکمـه ثابـت کنیـد و یـا چادر بپوشـید.
بـا چنیـن بیان زن سـتیزانه چرا بر سـر روال غني 

کردید؟  چادر 
صابـر فهیـم مسـوول نـی:  تشـکر از رسـانه ها 
و آزادی بیـان کـه او) اشـرف غنی ( را مجبـور 
آخریـن  امـا  کنـد؛  عذرخواهـی  تـا  سـاختند 

بـود. نخواهـد  غلطـی اش 
و امـا ارگ ریاسـت جمهوری در ایـن پیوند طی 
خبرنامـه ی از زنـان افغانسـتان عذرخواهی کرده 

است.
 ارگ در خبرنامه یـی گفتـه که رییس جمهورغنی 
از حامیـان حقوق  زنان بوده و در راسـتای حفظ 
و تقویـت جایگاه شـان همـواره تـالش نموده و 
اقدامـات عملی بی نظیر را در سـه سـال گذشـته 

در ایـن عرصه انجام داده اسـت. 
در ایـن خبرنامه آمـده: احتـرام رییس جمهور به 
زنـان بـه عنـوان معمـاران اصلـی جامعه ناشـی 
از بـاور وی بـه نقـش موثـر و کلیـدی آن هـا در 
سـاختن یک جامعه انسـانی عاری از خشـونت، 
الهـام گرفتـه از آموزه هـای دینـی و فرهنگـی 

کشـور می باشـد.
در ایـن خبرنامه تاکید داشـت کـه رییس جمهور 
همـواره بـا افتخـار از نقـش مـادر بـزرگ اش و 
بانـوی اول کشـور در شـکل گیری شـخصیت و 

دیـدگاه اش یـاد کرده اسـت. 
درایـن خبرنامـه آمده: غنـی همواره زنـان افغان 
را شـجاع، بـا عـزت و توانمند شـناخته و مکررا 
سیاسـت گذاری،  در  موقعیت شـان  و  نقـش  از 

جامعـه و فرهنـگ یـاد نموده اسـت.
متاسـفانه شـماری از افـراد بـا سـوء تعبیـر از 
صحبت های روز شـنبه رییس  جمهـور در صدد 

مغشـوش نمـودن افـکار عامه هسـتند.
خبرنامـه گفته شـده که اشـاره به کلمـه چادر در 
صحبـت روز گذشـته بـا اسـتفاده از تعابیر رایج 
محلـی بـوده و بـه هیـچ وجـه بـه قصـد اهانت 
بـه مقـام شـامخ زنان کشـور نبـوده و نیسـت. با 
این هـم، اگر احساسـات زنان کشـور از آن تعبیر 
متاثر شـده باشـد رییس جمهور از آنان معذرت 

می خواهـد.
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می گویـد،  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
»بغـاوت« کـردن در برابر کشـورهای اسـالمی و 
نیـز ایجاد »هـرج و مرج« در این کشـورها، »فنتۀ 
بزرگی« اسـت که تمـام علمای جهاِن اسـالم بر 

ایـن امـر اجمـاع دارند.
محمـد اشـرف غنـی کـه روز گذشـته 12 قوس 
در مراسـم گرامی داشـت از میـالد پیامبر اسـالم 
)ص( صحبـت می کـرد، گفـت کـه حکومـت 
از هرگونـه همایـش مـردم حمایـت می کنـد، 
امـا مبنی بـر این کـه همایـش در راسـتای منافع 

باشد. کشـور 
هم زمـان باایـن، معـاون دوم ریاسـت حکومـت 
وحـدت ملـی از کشـورهای منطقـه و جهـان 
می خواهـد تـا افغانسـتان را صحنـۀ جنگ هـای 

نیابتی شـان نسـازند.
»فتنۀ بزرگ«

محمـد اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت 
ملـی در مراسـم گرامی داشـت از میـالد پیامبـر 
بـرای  قـرآن  اهدافـی کـه در  از  گفـت: یکـی 
رسـالت پیامبر اسـالم ذکر شده اسـت، رهایی از 
عداوت هـا و برقـراری اخـوت و برادری اسـت.

آقـای غنـی می افزایـد کـه پیامبـر آمد تـا »کینه، 

دشـمنی، برادرکشی، تجاوز، سـتم و خون ریزی 
و تبعیـض بـه پایـان برسـد و جـای این هـا را 
محبت، همبسـته گی، تعـاون، ایثار، فـداکاری، از 
خودگـذری، و دیگـر فضایـل و مـکارم اخالقی 

بگیرد«.
آقـای غنـی جهـان اسـالم در عصـر حاضـر را 
آبسـتن »فتنـۀ بـزرگ« می دانـد و تأکیـد دارد که 
علمـای بـزرگ اسـالم بـه ایـن اجمـاع انـد که 
دارالکفر دانسـتِن کشـورهای اسـالمی و بعاوت 
کـردن و ایجـاد هـرج و مـرج در برابـر ایـن 

کشـورها »فتنـۀ بـزرگ« اسـت.
او از علمـای جهان اسـالم خواسـت تـا در برابر 
فعالیـت  گرو ه هـای تروریسـتی در افغانسـتان و 
در منطقـه، صـدا بلنـد کنند. او گفـت: اطالعات 
و دانـش کافـی در بـارۀ نقـش اثرگـذارِ تمـدن 
اسـالمی در سـیر ُکلی تمدن بشـری وجود دارد. 
از ایـن رو، الزم اسـت نسـل جـوان مـا بـه ایـن 
ریشـه ها برگـردد و اصالـت خـود را حفظ کنند.

محمـد اشـرف غنـی بـه ایـن بـاور اسـت کـه 
هویـت دینـی به معنـای تضاد و سـتیزه با جهان 
نیسـت و مسـلمانان می تواننـد از طریـق افزودن 
بـه دانش خـود، هویت دینـی خود را اسـتوارتر 

گردانند.
زن ستیزی؛ مانع شکوفایی تمدن اسالمی

محمـد اشـرف غنـی در قسـمتی از سـخنانش 
بـه نقـش بانـوان در جامعه اشـاره کـرد و گفت، 
کسـانی کـه بـا ذهنیـت زن سـتیزانه می خواهنـد 
مانـع موفقیت زنان مسـلمان افغانسـتان شـوند، 
آنـان مانـع پیشـرفت کشـور و مانـع شـکوفایی 

تمدن اسـالمی هسـتند.
رییـس حکومـت با اشـاره بـه این کـه باید نقش 
برجسـتۀ زن در تاریـخ اسـالم را همـواره به یاد 
داشـته باشـیم، بیـان داشـت: »جایـگاه حضرت 
بی بـی خدیجـه رضـی اهلل عنها در سـیرت نبوی 
نشـان می دهـد کـه از سـپیده دم تاریخ اسـالم و 
از نخسـتین لحظات وحی، زن نقش اساسـی در 
حمایـت از رسـالت نبـوی داشـته، و ایـن نقش 

پابه پـای تمـدن اسـالمی دوام یافته اسـت«.
در  افغانسـتان  زنـان  نقـش  کـه  می گویـد  او 
انـکار  قابـل  کشـور  انکشـافات  و  تحـوالت 
نیسـت. به گفتـۀ آقای غنـی، ما باید با تأسـی از 
سـیرت نبوی، به تقویت بیشـتر نقـش و جایگاه 
زنـان افغانسـتان توجـه سـود و دسـتاوردها و 
موفقیت هـای آنـان نیـز بـه دیـدۀ قدر نگریسـته 

. د شو

علما؛ نقطۀ وصل به هویت گذشته
رییـس حکومـت وحـدت ملـی نقـش علمـای 
مسـلمان را در وصل شـدن بـه هویـت گذشـتۀ 
تمدنـی اسـالمی اثرگـذار عنـوان کـرد و اظهـار 
داشـت: »علما نقطۀ وصل ما با گذشـتۀ فرهنگی 
مـا هسـتند و از همیـن رو، بایـد نقـش آنـان در 
عرصه هـای مختلـف جامعـه افزایـش یابـد، بـه 
ویـژه در عرصۀ آموزش و پرورش. مسـجدهای 
مـا بایـد عـالوه بر نقش عبـادی، نقـش علمی و 

آموزشـی خود را بازیابند و نیز ارتباط مسـتقیمی 
میان مسـجدها و معـارف برقرار باشـد«.

آقـای غنـی می افزاید که علما هرقـدر در عرصۀ 
امنیـت و ثبـات کمـک کننـده باشـند، بـه همان 
انـدازه افغانسـتان بـا ثبـات می شـود. مـا بایـد 
برای مسـجدها و مدرسـه های مان برنامه داشـته 
باشـیم، از ایـن رو، از وزارت معارف می خواهیم 
تا در قسـمت آمـوزش و پـرورش دانش آموزان، 

دیـدگاه علما را نیز داشـته باشـند.
محمـد اشـرف غنـی به تجدیـد نظـر در نصاب 
آموزشـی مدرسـه های دینـی تأکیـد کـرد و بیان 
داشـت کـه کیفیـت مدرسـه های مـا بایـد بـه 
آن، علمـاِی چـون  از دل  کـه  باشـد  گونه یـی 

بیرونـی، بوعلی سـینا و فخرالدیـن رازی بیرون 
یند. آ

همزمـان بااین، محمد سـرور دانـش، معاون دوم 
ریاسـِت حکومـت گفـت کـه سـران حکومـت 
وحـدت ملـی از همایش ها اسـتقبال می کند، اما 
از مخالفـان حکومـت خواسـت تـا به گفتـۀ او، 
»نبایـد بـه سـمت صدمـه زدن بـه منافع کشـور 

برویم«.
آقـای دانـش خطـاب بـه مخالفـان حکومـت 
می افزایـد کـه همـه در کشـور در یـک سـنگر 

تحـت حکومت وحدت ملی در مقابل دشـمنان 
مشـترک و تروریسـم بین المللی، به ویژه طالبان، 

القاعـده و داعـش قـرار داریم.
ملـی  وحـدت  رییـس حکومـت  دوم  معـاون 
بـا اشـاره بـه این کـه در فضـای آزاد سیاسـی از 
هرنـوع گردهم آیی هـا و همایش هـا در جهـت 
اصالحـات اسـتقبال می کنیـم، اظهـار داشـت: 
»بایـد بدانیـم که همه در دفـاع از منافع و مصالح 

کشـور مسـوولیت داریم«.
محمـد سـرور دانـش بـا تأکید بـر این کـه نباید 
به سـمتی حرکت کنیـم که منافع علیای کشـور 
صدمـه ببینـد، خطـاب بـه کشـورهای منطقـه 
و جهـان، بیـان داشـت: »از مرزهـای مـا هیـچ 
کشـوری تهدید نخواهد شـد، اما از کشـورهای 
دور و نزدیـک هـم می خواهیـم کشـور مـا را 

صحنـۀ جنگ هـای نیابتـی نسـازند«.
ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح می شـود کـه 
برگـزاری همایش بزرگی در قندهـار به میزبانی 
جنـرال عبدالـرازق، فرمانـده پولیـس آن والیت 
بـا حضـور سـران سیاسـی در روزهـای اخیـر 

سـروصداهایی را بـه میـان آورده اسـت.
ایـن همایـش قـرار بـود رهبـران سیاسـی  در 
و سـران جهـادی بـه شـمول عطـا محمـد نور، 
محمـد اسـماعیل خـان، رحمت اهلل نبیـل رییس 
پیشـین امنیـت ملـی و اعضـای پارلمـان ماننـد 
همایـون همایـون، معـاون و ظاهر قدیـر، معاون 
پیشـین مجلـس نماینـده گان، اللـی حمیـدزی 
باتـور دوسـتم،  عضـو مجلـس نماینـده گان و 

فرزنـد جنـرال دوسـتم اشـتراک کننـد.
امـا از ایـن میان، بـه هواپیمایی که قـرار بود عطا 
محمـد نـور رییـس اجرایی جمعیت اسـالمی و 
باتـور دوسـتم را از بلـخ به قندهار منتقل سـازد، 

از سـوی حکومـت اجازۀ پرواز داده نشـد.

آقــای غنــی جهــان اســالم در عصــر حاضــر را آبســتن »فتنــۀ بــزرگ« می دانــد و 
تأکیــد دارد کــه علمــای بــزرگ اســالم بــه ایــن اجمــاع انــد کــه دارالکفر دانســتِن 
ــن  ــر ای ــرج در براب ــرج و م ــاد ه ــردن و ایج ــاوت ک ــالمی و بع ــورهای اس کش

کشــورها »فتنــۀ بــزرگ« اســت.
او از علمــای جهــان اســالم خواســت تــا در برابــر فعالیــت  گرو ه هــای تروریســتی 
در افغانســتان و در منطقــه، صــدا بلنــد کننــد. او گفــت: اطالعــات و دانــش کافــی 
در بــارۀ نقــش اثرگــذاِر تمــدن اســالمی در ســیر ُکلــی تمــدن بشــری وجــود دارد. 
از ایــن رو، الزم اســت نســل جــوان مــا بــه ایــن ریشــه ها برگــردد و اصالــت خــود 

ــظ کنند را حف

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به سخنان غنی:

از یک متحجر غنی ثابت کرد که درس و تعلیم 
نمی سازد بهتری  انسان   

غنی در مراسم بزرگ داشت از میالد پیامبر:

اسالمی  برابر کشورهای  در  بغاوت 
است بزرگ«  »فتنۀ 

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد

رییس جمهـور ثابـت سـاخت کـه درس و تعلیـم از یـک متحجر، انسـان بهتری نمی سـازد و زنده گـی و کار در غـرب و اروپـا نمی تواند طرز 
فکـر قرون وسـطی یک فـرد را که بـا آن زاده و بـزرگ شـده، تغییر دهد.

دختـران رابعـه«:  زنـان افغانسـتان به کـی امید ببندند، وقتـی رییس جمهورشـان زن بـودن و زنانه گی را شـرم آور می داند؟ چـرا باید مردی 
کـه ادعایـش غلـط اسـت با زنانه شـدن تنبیه شـود؟ مگر زن بـودن ذاتاً بد اسـت؟ چرا بدن، لبـاس، و هویت زن توهین آمیز پنداشـته شـود 

و از آن برای توهین رقبای سیاسـی دولت اسـتفاده شـود؟
حمیرا ثاقب فعال حقوق زن: اشرف غنی خطاب به مخالفین سیاسی اش: یا ادعایتان را درمحکمه ثابت کنید و یا چادر بپوشید.

با چنین بیان زن ستیزانه چرا بر سر روال غني چادر کردید؟ 

ACKU
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واکنش های شایع به ناکامی در عشق
پرخاش گری: می تواند شامل برخوردهای فیزیکی، مزاحمت، تهدید و ویران سازی بوده و 

یا حتا خود را به شکل افسرده گی نشان دهد.
بی تفاوتی: بی اعتنایی و کناره گیری پاسخی است که رواج قابل توجهی دارد.

استفاده از مکانیسم های دفاعی: استفاده از مکانیسم هایی چون دلیل تراشی، سرکوب و انکار 
در کوتاه مدت مفید است، اما در درازمدت، اضطراب زا خواهد بود.

فرایند سوگ: افراد سالم، در مواجهه با ناکامی در عشق، سوگواری می کنند که چهار مرحله 
دارد: »انکار«؛ فرد از دست دادن معشوق را انکار کرده و ارتباط عاطفی اش را حفظ می کند. 
»چانه زدن«؛ فرد در مقابل این که معشوق را از دست داده، مقاومت کرده، بنابراین او را در 
ذهن خود حفظ می کند. »خشم«؛ فرد از معشوق از دست رفته، عصبانی می شود و او را 
مسبب رنج های خویش می بیند. و در آخر »حل شدن«؛ فرد فرایند سوگ خود را طی کرده 

و دوباره قادر خواهد بود عاشق شود.
کاهش آسیب های شکست عاطفی

باور کنیم که عشق، پدیده یی هیجانی قابل مدیریت و کنترل است.
هویت عاشق نباید از بین برود و هویت فردی در کنار هویت ارتباطی باید حفظ شود.

هرگونه  از  کرد،  خواهد  فروکش  زمان،  گذشت  با  عشق  هیجان  کنیم  باور  چنان چه 
ایده آل سازی دست برمی داریم.

از مدیریت هیجانی،  بعد  ارتباط عاشقانه، هرگز واقع بینانه نیست و  ارزیابی ما در  اولین 
باید بار دیگر فرد مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهیم و چنان چه به تنهایی قادر نیستیم، 

از دیگران کمک بگیریم.
هنگامی که به فرد به خصوصی توجه می کنیم، عواطف ما بر او متمرکز می شود. بهتر است 

توجه خود را به امور دیگری مانند کار، مطالعه و ورزش متمرکز کنیم.
جلوگیری از قربانی شدن در ارتباط عاطفی

پیام های نگران کننده در ارتباط عاطفی عبارت اند از:
مالکیت: »با دیگران صحبت نکن. این گونه لباس بپوش. آن جا نرو.«

نباید از این پیام چنین برداشت هایی داشته باشید: »خیلی من را دوست دارد. نسبت به من 
غیرتی است. دوری ام را نمی تواند تحمل کند.«

واکنش صحیح به این پیام، قاطعیت است. روابط عاطفی، به معنای از دست دادن، هویت 
و استقالل فردی نیست. باید بی درنگ و قاطعانه، مرزها و نیازهای خود را اعالم کنید، 
چنان چه تغییر قابل توجهی در رفتارهای او ایجاد نشد، توصیه می شود رابطه، تعدیل و 

قطع شود.
ایده آل جلوه کردن: »تو فوق العاده استی، مثل تو پیدا نمی شود، بدون تو نمی توانم زنده گی 

کنم«.
در  است«.  »عاشقم  نیست؛  صحیح  پیام  این  از  برداشتی  چنین 
اما  است؛  متداول  پیام هایی  عاطفی، چنین  روابط  تمامی  ابتدای 
چنان چه این پیام ماندگاری داشته و با این پیام همراه شود که »هر 
طور رفتار کنی، دوستت دارم«، جای تأمل دارد. واکنش صحیح، 
مواجه ساختن طرف مقابل با ویژه گی های واقعِی شماست. او را 
یاری کنید تا ناکامی های کوچک ارتباطی را تجربه و باور کند که 

شما نقاط ضعفی دارید که شاید باب میِل او نباشد.
خشم های شدید و ناگهانی: هرگز بروز چنین حمالتی را شوخی 
نگرفته، موقتی قلمداد نکنید. بالفاصله از مشاوران بهداشِت روان 

برای بررسی رابطه یاری بگیرید.
توصیه هایی برای عشاق ناکام

اگر پس از تجربۀ ناکامی در عشق، خشم زیادی را تجربه کرده 
از  مواجه اید،  تکرارشونده  و  اجباری  انتقام جویانۀ  افکار  با  و 

متخصصان بهداشت روان و نزدیکان درخواست کمک کنید.
انجام  برای حل مشکل  را می توان  کارهایی  این که چه  درمورد 

داد، بیاندیشید و با دیگران، ترجیحًا افراد بالغ مطرح کنید.
با دیگران درد دل کنید و خود را تسکین دهید.

رفتار  نوع  هر  اجازۀ  خشم،  و  هستید  خشمگین  که  کنید  باور 
مناسبی را از شما سلب کرده است.

از  نیستید،  قادر  تنهایی  به  کنید. چنان چه  بررسی  را  افکار خود 
دیگران کمک بگیرید. رد پای خطاهای شناختی را در پیدایش 

خشم شدیِد خود جست و جو و اصالح کنید.

منبع: پرشین پرشیا

توسط  نجیب اهلل  دکتر  رژیم  سرنگونی  با   
عنوان  به  ربانی  استاد   ،)1371( مجاهدین 
زمام  افغانستان  اسالمی  دولت  رییس جمهور 
امور را به دست گرفت؛ پنج سال نخست را در 
کابل و پنج ساِل بعدی را در شمال افغانستان 
پای  سپتمبر   11 حادثۀ  وقوع  با  کرد.  سپری 
شد،  کشانده  افغانستان  به  امریکایی  نیروهای 
طالبان و القاعده در افغانستان آماج قرار گرفتند 
و همگام با آن، طرح سیاسی تازه یی در مورد 
افغانستان در “بن” ریخته شد که بر اساس آن، 
تحویل  کرزی  حامد  به  ربانی  استاد  از  قدرت 

داده شد.
عنوان  به   1384 سال  در  ربانی  برهان الدین 
نمایندۀ مردم بدخشان به شورای ملی راه پیدا 
کرد و رهبری اپوزیسیون را به دوش کشید. در 
به حیث رییس شورای عالی صلح  سال 1389 
برگزیده شد و تا پایان عمر در این سمت باقی 
ماند. او سرانجام به عمر 72 ساله گی در منزلش 

به وسیلۀ یک انتحاری به شهادت رسید.
و  بود  ُشهره  بردباری  و  حلم  در  ربانی  استاد 
و  گروه ها  با  روابط  تأمین  در  باالیی  توانایی 
اقشار گوناگوِن جامعه داشت. از وی رساله های 
طبیعت  بر  بنا  ولی  است،  مانده  به جا  کوچکی 
چهارچوِب  در  وی  نظریاِت  شغلی اش، 

سخنرانی های فراوان ابراز شده است. 
اندیشـۀ سیاسی

حیات سیاسِی استاد ربانی به پنج دوره به شرح 
زیر تقسیم می شود:

1.   تالش برای اصالحات )1351-1357(
2.   بسیج مردم به منظور نجات کشور از تسلط 

اتحاد شوروی )1357-1371(
افغانستان  اسالمی  جمهوری  ریاست     .3

)1371-1380(
4.   ریاست اپوزیسیون )1380-1389(

5.   رهبری شورای عالی صلح )1389-1391( 
زنده گی سیاسی استاد برهان الدین ربانی، بیش 
به ویژه در  از هر رهبر سیاسی دیگر در جهان 
از معلمی  متنوع است؛  عالم اسالمی رنگین و 
آغاز گردید، فعالیت های سیاسی در چهارچوب 
جمعیت اسالمی افغانستان بر آن اضافه گشت، 
تنظیم  بزرگ ترین  و  شد  مهاجرت  به  مجبور 
ریاست  به  کرد.  رهبری  را  افغانستان  جهادی 
سقوط  از  پس  زد،  تکیه  افغانستان  جمهوری 
کابل به وسیلۀ طالبان این پست را به مدت پنج 
مشقاِت  تحمل  با  پایتخت  از  بیرون  در  سال 
بن  موافقت نامۀ  دنبال  به  داشت.  حفظ  فراوان 
به  مسالمت آمیز  به صورت  را  قدرت  )2001م( 

حامد کرزی تحویل داد. او به عضویت شورای 
عنوان  به  را  افغانستان  ملی  جبهۀ  درآمد،  ملی 
به  سرانجام  و  نهاد  بنا  مخالف  نیروی  یک 

ریاست شورای عالی صلح دست یافت.
این فراز و نشیب ها استاد ربانی را در موقعیتی 
به صورِت  زیادی  مسایل  دربارۀ  که  داد  قرار 
در  که  بپردازد  موضع گیری  به  لفظی  یا  عملی 
غنای  از  ربانی  استاد  سیاسِی  اندیشۀ  نتیجه، 
بیشتری برخوردار گردید. در این مدت، استاد 
ربانی در موقعیت های متضاد قرار گرفت و به 
به ظاهر  موضع گیری های  گاهی  آن،  از  تأسی 
را  داوری  کار  این رو  از  است؛  داشته  متضاد 
برای هر پژوهش گری دشوار کرده است تا از 
میان انبوهِ حرف ها و نکته ها، مقصد اصلی استاد 

ربانی را دریابد.
خلوت  کنج  در  مسلمان  صاحب نظراِن  فراوان 
و  دست کم در فضایی به دور از کشمکش های 
آثار  و  پرداخته اند  نظریه پردازی  به  عملی، 
اما  داشته اند؛  تقدیم  عالی  ادبیاِت  با  و  نفیس 
بوی  است،  دسترس  در  ربانی  استاد  از  آن چه 
و  آواره گی  از  دارد،  بغل  در  باروت  و  خون 
از  و  عاج  برج  در  نه  می کند،  حکایت  غربت 
کسب  برای  نه  و  شده  داده  بیرون  تفنن  سِر 
وقایِع  متن  در  وی  سخناِن  دانشگاهی!  مدارج 
سخت  واقعیت های  از  و  گرفته  شکل  دشوار 
این جاست که  از  و سنگین رنگ گرفته  است. 
درک اندیشۀ سیاسی استاد ربانی نسبت به سایر 
اندیشمنداِن مسلمان با واقعیت ها قرین تر و از 

لحاظ کاربردی مفیدتر پنداشته می شود.
مرحلۀ نخست: مبارزۀ اصالح طلبانه )-1352

)1357
پرسش هایی که در آغازین مرحله متوجه استاد 
ربانی بود و باید به آن ها پاسخ ارایه می داشت، 

از این قرار است:
نسبت دین و سیاست

استاد ربانی اسالم را یک دیِن جامع و فراگیر 
می دانست که عرفان و سیاست در متِن آن جا 
داشت و جامع ماده و معنا بود. هیچ گونه مرزی 
میان دیانت و سیاست در آن دیده نمی شد. او 

بدین عقیده بود که: 
»اسالم ناب، آن نظام کامل و جامعی است که 
دارد.  برعهده  را  زنده گی  پهلوهای  همۀ  تنظیم 
این دین هم دولت است و هم وطن، هم  در 
است  اخالق  هم  ملت،  هم  و  است  حکومت 
عدالت،  و  است  ترحم  دین  این  قوت.  هم  و 
این  قانون، علم است و قضا.  فرهنگ است و 
دین جامع ماده و معنی، کسب و غنا، جهاد و 

دعوت، سیاست و مفکوره است و در عین حال، 
عقیدۀ راستین و عبادت خالص و بی ریاست«. 

)اصول بیعت جمعیت اسالمی، ص 22(
به باور وی، زمانی که دین از سیاست جدا شد، 
رفتند.  وابسته گی  و  ذلت  طرف  به  مسلمان ها 

)هدف و مرام جمعیت اسالمی، ص 1(
نسبت ملت و امت

مدرن  مفهوم   مسلمان،  اندیشمندان  از  شماری 
اسالمی  امت  مفهوم  با  تضاد  در  را  “ملت” 
و  غربی  استعمار  زادۀ  را  اولی  می دانستند. 
دومی را برخاسته از متن اسالم می خواندند. اما 
کهن  دنیای  مفاهیم  از  را  “امت”  دیگر  عده یی 
می پنداشتند که در عصر حاضر کاربردی ندارد. 
استاد ربانی از زمرۀ کسانی بود که طریِق سوم 
جمع  مفهوم  دو  این  میاِن  و  گرفتند  پیش  در 
کردند و یکی را مخالِف دیگری نخواندند؛ به 
گونه یی که استاد ربانی در عین تأکید روی منافع 
و فرهنگ ملی، هیچ گاه مصالح مسلمانان را از 
یاد نبرد و از مشکالت جهان اسالم غافل نماند. 
وی تا اخیر عمرش در قضایای جهان اسالم، با 
حضور در نشست های اسالمی به موضع گیری 
پرداخت و با صدور بیانیه ها و اعالمیه ها در هر 

برهه یی دیدگاه خویش را بیان داشت.
اسالمی  جمعیت  تأسیس  در  ربانی  استاد 
افغانستان از اخوان المسلمین تأثیر پذیرفت، اما 
هیچ گاه از مصالح افغانستان چشم نپوشید. وی 
در مورد وطن چنین عقیده داشت: “اگر از نظر 
دیگران وطن دوستی یک امر عاطفی باشد، برای 
برای عموم مسلمانان  ما در نهضت اسالمی و 
است”.  دینی  امر  و  حکم  یک  وطن دوستی 

)کاروان حرم، ص 127(
جایگاه حزب سیاسی

افغانستان  اسالمی  جمعیت  که  اوضاعی  در 
حزب  تشکیل  که  کسانی  بودند  شد،  نهاده  بنا 
سیاسی را در میان مسلمانان به زیان می پنداشتند 
و آن را سبب اختالف و پراکنده گی بیشتر در 
با  ربانی  استاد  می خواندند.  مسلمانان  میان 
تمسک به آیات قرآنی – آیۀ 104 آل عمران و 
آیۀ 4 سورۀ صف - تشکیل حزب سیاسی را به 
منظور دعوت اسالمی ضروری می دانست و از 
آن به دفاع برخاست. )آموختنی هایی در مسیر 

انقالب، ص 21(
مبارزه برای چه؟

از  ربانی  استاد  که  مبارزه یی  آرمان  و  هدف 
“دعوت  به  زمانی  و  “جهاد”  نام  به  گاهی  آن 
اسالمی” یاد می کرد، از مهم ترین مسایلی است 
در  باشد،  بهره مند  آن  از  باید  نهضتی  هر  که 
ربانی  استاد  می میرد.  نطفه  در  نهضت  آن  غیر 
آرمان های جمعیت اسالمی را چنین نشان دهی 

می کند:
  “ما به خاطر برافراشتن لوای توحید، غلبۀ حق 
بر باطل، و پخش عدل و داد، خیر و فضیلت، و 
پشتیبانی از محرومان و ستمدیده گان و سرکوب 
و  مادیت  بساط  برچیدِن  و  ستمگران  ساختِن 
الحاد، فساد و رذیلت و باالخره پیروزی انقالب 
جهاد  این  در  و  می رزمیم  سرسختانه  اسالمی 
آرماِن  یگانه  خداوند  رضای  حصول  مقدس 

ماست”. )فشردۀ هدف و مرام، ص 56(
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2( روایت دیگری که قایالِن به حجیت فهم سلف برای 
استناد می جویند، حدیث ذیل  بدان  اثبات مدعای خود 
َِّذیَن یَُلونَُهْم .  َِّذیَن یَُلونَُهْم ثُمَّ ال است: »َخیُْرُکْم َقْرنِي ثُمَّ ال
َویَْشَهُدوَن َواَل  یُْؤتََمنُوَن  َواَل  َقْوًما یَُخونُوَن  بَْعَدُکْم  إِنَّ   .  .

َمُن«.  یُْستَْشَهُدوَن َویَنِْذُروَن َواَل یَُفوَن َویَْظَهُر فِیهِْم السِّ
ترجمه: بهترین شما کساني اند که در عهد و زماِن من 
مي آیند،  آنان  از  بعد  که  کساني  سپس  می برند،  به سر 
سپس کساني که پس از آنان می آیند...  و بعد از آن ها، 
امانت  در حفظ  و  که خیانت می ورزند  مي آیند  عده یي 
نمی کوشند، شهادِت دروغ مي دهند و حقیقت را کتمان 
می کنند، نذر مي کنند و به نذر خود وفا نمي کنند و چاقي 

)پُرخوری و شکم پرستی( در بین آن ها شایع مي شود.
حدیث،  این  مبنای  بر  سلف  فهم  حجیت  طرفداران 
مرجع  و  مالک  را  تابعین  اتباع  و  تابعین  صحابۀ 
دین شناسی می دانند و فهم آنان از دین را علی االطالق بر 

فهم پسینیان برتر می خوانند. 
و  حجیت  بر  هیچ روی  به  حدیث  این  بررسی:  و  نقد 
به  استناد  با  که  ندارد. کسانی  فهم سلف داللت  برتری 
این حدیث از حجیت فهم سلف سخن می گویند، ظاهراً 
بخش دومِ حدیث را یک سره نادیده می گیرند. در بخش 
دوم حدیث، معیارها و ابعاد برتری سلف به وضوح بیان 
شده و خاطرنشان گردیده است که سلف بر خلف برتری 
دارند؛ زیرا که سلف به فضایِل اخالقی خیانت پرهیزی، 
امانت داری، حق گویی، وفا به نذر و میانه روی در خورد 
و نوش ملتزم تر اند و رذایل اخالقی خیانت در امانت، 
شهادِت دروغ، عدم وفا به نذر و پُرخوری و شکم پرستی 

در میان خلف شیوع بیشتری پیدا می کند.    
3( طرفداران حجیت فهم سلف برای اثبات مدعای خود 
نیز دستاویز  تابعین را  روایات و نصوصی از صحابه و 
آنان  مستمسک  که  روایات  این  از  یکی  می دهند.  قرار 
قرار گرفته، سخنی منسوب به حذیفه بن یمان است که 
چنین می گوید: »ای گروه قاریان! راه پیشینیان را در پیش 
گیرید. به خدا سوگند اگر شما ـ در این راه ـ استقامت 
به  بگذارید،  پا کج  گر  اما  می شوید،  پیشتاز  بسی  کنید، 

سوی بی راهه یی دوردست گام برمی دارید«.  
سخنی  جسته اند،  استناد  بدان  آنان  که  دیگری  روایت 
است از اوزاعی با این مضمون: »بر سنت پایدار و شکیبا 
توقف کن، و سخنی  میراث سلف  در محدوۀ  و  باش، 
کرده  پرهیز  آن چه  از  بپرهیز  و  اند،  گفته  آنان  که  بگو 
زیرا  بگیر؛  پیش  در  را  صالِح خویش  سلف  راه  و  اند، 
آن چه برای آنان بسنده بود، برای تو نیز کافی و بسنده 

می باشد«.  
منظور  به  سلف  آثار  و  اقوال  به  استناد  بررسی:  و  نقد 
و  روش شناختی  خطایی  آنان  فهِم  حجیِت  اثبات 
برای  سخِن خود سلف  اصوالً  است.  منطقی  مغالطه یی 
اثبات برترِی فهم آنان فاقد اعتبار است و بدیهی است 
که هواداراِن حجیت فهِم سلف با این کارِ خویش در دام 
َدور و مصادره به مطلوب فرو افتاده اند و خالف قواعد 

منطق عمل کرده اند.
سوم( اجماع

برای  فهم سلف  به حجیت  قایالِن  دلیل دیگری که که 
اثبات مدعای خود بدان دست یازیده اند، اجماع است. 
برترانگاری فهم  آنان مدعِی می شوند که اهل سنت در 
از  یکی  دارند.  نظر  اتفاِق  خلف  فهم  به  نسبت  سلف 
کسانی که آشکارا از این اتفاِق نظر سخن گفته، ابن تیمیه 
کسانی  »برای  می نویسد:  چنین  باب  این  در  او  است. 
مختلف  گروه های  نظر  اتفاق  و  سنت  قرآن،  دربارۀ  که 
اهل سنت می اندیشند، حتمًا آشکار می شود که بهترین 
افراد این امت - از نظر کردار و گفتار و اعتقاد و دیگر 
می بردند،  به سر  اول  قرن  در  که  اند  کسانی   - فضایل 
سپس کسانی که بعد از آنان آمدند، سپس کسانی که پس 
از آنان آمدند... آن ها در هر فضیلتی نسبت به خلف برتر 
هستند و از لحاِظ علم و عمل و ایمان و عقل و دین و 

بیاِن دین و عبادت بر آن ها ترجیح دارند«. 
پیوند  در  اجماع  و  نظر  اتفاق  ادعای  بررسی:  و  نقد 
بی بنیاد.  و  گزاف  است  سخنی  سلف  فهم  حجیت  به 
دانشمندان اهل سنت در این زمینه اختالف نظر شدیدی 
دارند و جمع کثیری از آنان - به شموِل شافعیان، جمهور 
اشاعره و متأخرین حنفیه و مالکیه – حتا حجیت قول 
صحابی را مطلقًا مردود و منتفی می شمارند،  چه رسد به 

حجیت قول تابعین و اتباع تابعین.

4( مبانی تیوریِک نقدپذیری فهم سلف 
تا این جا ادلۀ هواداراِن حجیِت فهم سلف را مورد بررسی 
بی پایه گی  و  سستی  از  و  دادیم  قرار  راستی آزمایی  و 
مدعای آنان سخن گفتیم. اینک در این بخش، به بررسی 
و بازشناسِی مبانی و پیش انگاره های تیوریِک بازخوانِی 
و  مبانی  این  می پردازیم.  دین  از  سلف  فهم  انتقادی 
پیش انگاره ها نشان می دهند که سنجش ناقدانه و ارزیابِی 
آسیب شناسانۀ میراث فکری سلف هم مشروع است و 

هم مطلوب. مهم ترین این مبانی عبارتند از:
یکم( ناگانه گِی دین و فهم دین: دین واقعیتي مستقل و 
با آن رابطۀ این هماني  عینیتي جدا از فهم دین است و 
ندارد. تمایز و ناگانه گِی دین و فهم دین در این نِکات 
فهم  اما  است،  وحیانی  حقیقتی  دین  می شود:  متبلور 
است،  واجب الطاعه  دین  است؛  انسانی  پدیده یی  دین 
و  حتمی  دینی  معرفت  و  فهم  از  متابعِت  و  طاعت  اما 

الزامی نیست.  دین از نظر مؤمنان واجد و حاوي تناقض 
متناقض  دیدگاه هاي  از  آکنده  دیني  معرفِت  اما  نیست؛ 
تمام  در  مؤمنان  نظر  از  دین  است.  متعارض  اقوال  و 
دینی  معرفت  می باشد؛ حال آن که  اجزایش حق  و  زوایا 
آمیزه یی از حق و باطل است  و نهایتًا این که دین مقدس 
و غیرقابل نقد است، ولی فهم دین فاقد قدسیت و قابل 
نقد است و از این رو بررسی های ناقدانه و آسیب شناسانه 

را برمی تابد.   
بشری  پدیده یی  دین  فهِم  دین:  فهِم  خطاپذیری  دوم( 
است و در نتیجه، حامِل اوصاف و احوال بشر. یکی از 
اوصاف بشر، جائزالخطا بودِن اوست و همین وصف، به 
فهِم او از دین نیز سرایت می کند. از این لحاظ، بین فهم 
خلف و سلف تفاوتی نیست و همۀ فهم ها به یک سان در 
معرِض خطا و لغزش قرار دارند. به باور مؤمنان، پیامبر 
به صوِب خطا سیر  از دین  او  فهِم  انسانی ست که  تنها 
نمی کند، و سایر ابنای بشر حتا اگر در زمرۀ نزدیک ترین 
فهم  در  است  ممکن  باشند،  پیامبران  و حواریون  یاران 
دین دچار  لغزش و خطا شوند. علمای سلف، خود به 
خطاپذیری فهم خویش از دین اذعان داشتند. در روایات 
اظهارنظر  از  بعد  آنان  که  است  شده  گزارش  فراوانی 
دربارۀ مسائل شرعی، عمومًا با گفتن عبارتی شبیه »فإن 
کاَن صوابًا َفِمَن اهللِ َو إن کاَن خطًأ َفِمنّی َو مَِن الّشیطاِن«  
و  می دانستند  محتمل  را  خویش  فهِم  در  خطا  ورود 
پیشاپیش به مخاطباِن خویش دربارۀ آن هشدار می دادند. 
سوم( زمان مندی فهِم دین: بشری بودِن فهم دین موجب 
احواِل  از  یکی  می شود.  نیز  آن  زمان مندِی  و  تاریخیت 
بشر، میرایی اوست. مرگ در کمین تمامِی آدمی زداه گان 
نشسته است و هیچ کس تا کنون از کام و دامِ آن نرسته 
است. سلف نیز از این قاعدۀ گیتی شمول مستثنا نبوده و 
دیری ست که رخت از این دیار فانی برون کشیده و در 
دِل خاک آرمیده اند. وقتی خودِ آدمی از رهگذر مرگ به 
زوال ناپذیرِی  و  جاودانه گی  از  سخن  می پیوندد،  تاریخ 
فهم او در ترازوی خرد وزنی ندارد. همان گونه که انساِن 
فرازمان و نامیرا نداریم، فهِم جاویدان و پایا نیز نداریم 
از موجودی  نامیرا  پدیده یی  خلِق  انتظارِ  این روی،  از  و 
میرا غیرعقالنی است. فهم دین در اثر آمیزش و امتزاِج 
افق معنایی فهم کننده با افق معنایی نصوِص شرعی زاده 
می شود و از آن جا  که افق معنایی هر فهمنده یی متأثر از 
زمینه و زمانه یی است که در آن می زید،  فهم و تفسیر 
برخاسته از دِل این افق معنایی لزومًا تاریخی و زمان مند 
نوپدید  و  جدید  سخنی  دین  فهم  زمان مندِی  می شود. 
ابن  داشتند.  باور  بدان  نیز  علمای سلف خود  و  نیست 
قیم در کتاب إعالم الموقعین، یک فصل کامل را به این 
موضوع اختصاص داده و مثال های فراوانی را در زمینه 
بررسی کرده است،  و ابن عابدین، دانشمند نامور حنفی، 
در این باره خاطرنشان کرده است که بسیاری از احکام 

در اثر دگرگونی زمان، دچار تغییر می شوند.   
چهارم( تجدیدپذیری فهِم دین: نتیجۀ منطقی زمان مندی 
فهم دین، تجدیدپذیرِی آن است. یعنی وقتی فهِم دین 
از  را  خویش  اثربخشی  و  کارایی  زمان  گذر  اثر  در 
دست می دهد، بایستی نوسازی و تجدید شود؛ در غیر 
می گردد.  سنگواره گی  و  انجماد  دچار  دین  این صورت 
شریعت خود به تجدیدپذیری فهم دین اقرار کرده است. 
در حدیثی از پیامبر اسالم )ص( گزارش شده است است 
که فرمود: إَِنّ اهلل یَبَْعُث إِلی هِذهِ اأُلَمِّۀ َعَلی َرأِْس ُکِلّ مائَِۀ 
ُد لَها دینَها  )همانا خداوند در آغاز هر صد  َسنٍَۀ َمْن یَُجِدّ
سال کسی را به سوی این امت می فرستد که دینش را 

برایش تجدید کند(. 
5( نوفهمِی دین و ضرورِت بازخوانی انتقادِی فهم سلف

به روی  را  تازه یی  افق های  نوین،  دنیای  دگردیسی های 
دین پژوهی  گسترۀ  و  پهنه  بر  و  گشوده  دینی  مطالعاِت 
مبانِی  و  اصول  از  عمده یی  بخش  نتیجه،  در  و  افزوده 
وحی شناختی و دین  فهمِی پیشینیان را به چالش مواجه 
نموده است. آثار و افکارِ سلف با زمان و زیست جهانی 
که ما در آن بسر می بریم، گسسِت تاریخی فراوانی دارند. 
پرسمان تمدنی، اجتماعی و فرهنگی یی که سلف با آن 
رویاروی بودند، بسی تفاوت داشت با پرسمانی که ما در 
روزگار معاصر با آن مواجهیم. سلف دین را به فراخورِ 
پرسش ها و و چالش های زمانه و زمینۀ خود تفسیر 
چالش های  و  پرسش ها  که  است  مسلم  و  می کردند 
امروز از جنس پرسش ها و چالش های دیروز نیست و 
نمی توان با تمسک و توسل به منابع دین شناختی کهن که 
توسط سلف ارائه شده است، چالش های معرفتی نوین 
که  است  این  مثابۀ  به  کار  این  کرد؛ چه  رفو  و  رفع  را 
بوعلی  و  جالینوس  طبِی  آموزه های  از  بهره گیری  با  ما 
 »HIV« سینا برای بیماری های جدید و نوپدیدی چون

و »سرطان« چاره جویی کنیم. 
اگر سلف آشنایی با علومی چون صرف، نحو، بالغت، 
اسباِب نزول، قصص، ناسخ و منسوخ، فقه، اصول فقه، 
فهم  عهدۀ  از  برآمدن  برای  را  اصول حدیث  و  حدیث 
دیگر  امروزه  می دانستند،  بسنده  و  کافی  دین  تفسیر  و 
فکرِی  میراث  که  می نماید  ضروری  و  نیست  کافی 
و  گیرد  قرار  انتقادی  بازخوانِی  مورد  یک سره  سلف 
دین پژوهِ  و  گردد  متحول  سراسر  دین  معرفتِی  هندسۀ 
چون  علومی  با  پیش گفته،  دانش های  بر  افزون  معاصر 
معرفت شناسی،  هرمنوتیک،  معناشناسی،  زبان شناسی، 
دین،  جامعه شناسِی  دین،  روان شناسِی  دین،  زبان 
دیرینه شناسی،  ادیان،  تاریخ  معرفت،  جامعه شناسِی 
کند  آشنایی کسب  نیز  سیاست  و  تاریخ،  انسان شناسی، 
تا از رهگذرِ آن بتواند با تحوالِت دین شناختِی جدید در 
وارد  ناقدانه  و  آگاهانه  سپهر معرفت و عقالنیِت مدرن 

تعامل شود. 
مدرن  جهاِن  معرفتِی  سپهر  با  ناقدانه  و  آگاهانه  تعامل 
ایجاب می کند که دین پژوه معاصر میراث فکرِی سلف 
را به هدف ترویج و توسعۀ دین شناسِی کاربردی مورد 
کاربردی،  دین شناسِی  از  منظور  دهد.  قرار  بازخوانی 
پرسش ها  و  مشاکل  و  مسایل  به  معطوف  دین شناسِی 
با  امروز  بشر  که  است  واقعی یی  و  عینی  و چالش های 
از  پرهیز  ضمن  کاربردی  دین شناسی  است.  مواجه  آن 
را  جامعه  عینی  مشکالِت  انتزاعی،  مسایل  به  پرداختن 
به  را  به قرآن عرضه می دارد و می کوشد معرفت دینی 

تناسب مقتضیاِت زمان نوسازی کند. 
پدیده یی  دینی  معرفت  کاربردی سازِی  که  است  گفتنی 
جدید و بدعت آمیز نیست و اسالم خود دگردیسی های 
ناشی از حرکت قافلۀ زمان را به رسمیت شناخته و برای 
کرده  معرفی  را  اجتهاد  سازوکار  آن،  با  فعاالنه  تعامل 
که  است  بوده  سازوکار  همین  نظرداشِت  در  با  است. 
دانشمندانی چون ابوحنیفه،  ابن قیم،  ابن عابدین،  و . 
. . مؤلفه های زمان و مکان را در عصری سازِی معرفت 

دینی مؤثر دانسته اند.
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ماتیس در آستانۀ سفر به اسالم آباد:

از پاکستان عمل می خواهیم

 ارزګان کې پاتې روغتیايي مرکزونه هم د تړل 

کېدو له ګواښ رسه مخ دي

وزیـر دفـاع امریـکا اظهـار کـرد، دیـدار او از پاکسـتان 
بخشـی از تالش هـا بـه منظـور »تنظیـم شـروطی برای 
در  کـه  اسـت  کشـور  ایـن  بـا  آینـده«  همکاری هـای 
نهایـت از بیـن بـردن پناهگاه های امن »بـرای گروه های 
تروریسـتی که ممکن اسـت به هر کسـی در این منطقه 

حملـه کننـد« را در پـی خواهد داشـت.
بـه گـزارش روزنامه نیشـن، جیمـز ماتیس، وزیـر دفاع 
امریـکا در روز 4 دسـمبر به اسـالم آباد خواهد رسـید و 
با شـهید خاقان عباسـی، نخسـت وزیر پاکسـتان و قمر 
جاویـد باجـوا، فرمانـده ارتش این کشـور، بـرای بهبود 

روابـط میـان امریکا و پاکسـتان دیـدار خواهد کرد.
ماتـس به خبرنگاران گفت: ایـن اقدامی از جانب دولت 
امریـکا بـه منظـور تنظیم شـروطی بـرای همکاری های 
آینـده اسـت کـه برقـراری صلـح در افغانسـتان و منـع 
در  را  توریسـتی  گروه هـای  بـرای  امـن  پناهگاه هـای 
پـی خواهـد داشـت؛ گروه هـای توریسـتی یی کـه بـه 
هـر کسـی در ایـن منطقـه و یـا هر جـای دیگـر حمله 
خواهنـد کـرد و اقدامـات آنـان دامن گیـر تعـدادی از 

کشـورها شـده است.
 وی افـزود: امریـکا قصـد دارد تمرکـز خـود را بـرای 
حصـول اطمینان از اینکه هیچ سـازمان تروریسـتی قادر 
بـه انجـام عملیـات از پناهگاه هـای پاکسـتان نیسـت، 

دهد. افزایـش 
در مـاه اکتبـر، ماتیـس بـه قانونگـذاران امریـکا گفـت، 
دولـت تمایـل دارد پیـش از در نظـر گرفتـن اقدامـات 
مبـارزه  بـه  پاکسـتان  کـردن  وادار  بـرای  سـختگیرانه 
ایـن  بـا  دیگـر«  بـار  »یـک  تروریسـم،  بـا  قاطعانه تـر 
کشـور همـکاری کنـد. وی درخصـوص ایـن اقدامات 
عنـوان  بـه  پاکسـتان  جایـگاه  لغـو  سـخت گیرانه، 

اسـت. نکـرده  را رد  ناتـو  متحـد غیـر  اصلی تریـن 
ماتیـس روز شـنبه سـفر خـود بـه چهـار کشـور مصر، 

اردن، پاکسـتان و کویـت را آغـاز کـرد.
وزیـر دفـاع امریـکا بـه خبرنـگاران همراه خـود گفت: 
تروریسـم  از  کـه  شـنیده ایم  پاکسـتان  رهبـران  از 
حمایـت نمی کننـد. بنابرایـن از آنـان انتظـار دارم کـه 
چنیـن اقداماتـی در سیاسـت های آنـان منعکـس شـود. 
تروریسـت ها حمایـت  پناهگاه هـای  از  گفته انـد  آنـان 
نمی کننـد و پاکسـتان تلفـات قابل توجهـی از نظامیان و 
غیرنظامیـان در حمالت تروریسـتی داشـته، پـس انتظار 
داریـم کـه آنان به سـود خـود و در حمایـت از صلح و 
ثبـات در منطقـه عمـل کنند. این نخسـتین سـفر من به 
پاکسـتان بـه عنـوان وزیـر دفاع اسـت. امریکا بـه رابطه 

عملگرایانـه ای کـه همکاری هـا در منافـع مشـترک میان 
دو کشـور را گسـترش دهـد، پایبنـد می مانـد و در عین 
حـال بـر درخواسـت دونالـد ترامـپ بـرای مبـارزه بـا 

پناهگاه هـای امـن تروریسـت ها تاکیـد دارد.
ماتیس در پاسـخ به سـوالی در خصوص عدم همکاری 
پاکسـتان در مبـارزه بـا تروریسـم گفـت: پاکسـتان باید 
بـه نفـع خـود عمـل کنـد. آنـان ایـن را می داننـد و در 
بسـیاری مـوارد هـم همیـن کار را می کننـد. امـا چیزی 
که ما در پی آن هسـتیم گسـترش زمینه های مشـترک و 
حصـول اطمینان از عـدم توانایی گروه های تروریسـتی 
بـرای انجـام عملیات از پناهگاه های این کشـور اسـت.
ماتیـس بـا اشـاره بـه ایـن کـه نیروهـای 39 کشـور در 
افغانسـتان حضـور دارند، گفـت: امریکا بـه دنبال یافتن 
انگیزه هـای مشـترکی بـا آنـان اسـت. در حـال حاضـر 
زمینه هـای همـکاری زیادی وجـود دارد کـه هنوز موثر 
هسـتند. زمینه هایـی نیـز وجـود داشـته اند کـه بـه دلیل 
عـدم توافـق درمـورد تصمیم گیری هـا، طی این سـال ها 

از دسـت رفته انـد.
وزیـر دفـاع امریـکا از قاهره به اردن خواهـد رفت تا در 
نشسـتی در مبـارزه بـا خشـونت افراطگرایـان در غرب 
آفریقـا حضور پیدا کند. این نشسـت بـه میزبانی عبداهلل 

دوم، پادشـاه اردن در روز دوشـنبه برگزار می شود.
ماتیـس پیش از دیـدار از کویت به عنـوان بخش پایانی 

سـفر خود، به پاکسـتان سـفر می کند.
وی در رابطـه بـا سـوریه گفـت، عملیـات مبـارزه بـا 
داعـش در ایـن کشـور به مراحـل پایانی خود می رسـد 
و انتظـار مـی رود تمرکـز واشـنگتن بـه جـای تامیـن 
سـالح مبـارزان کرد سـوریه، به حفظ خاک این کشـور 

شـود. معطوف 
ماتیـس همچنیـن پیـش از سـفر بـه پاکسـتان و کویت، 
بـا عبدالفتـاح السیسـی، رییـس جمهور مصـر و صدقی 
دیـدار  قاهـره  در  ایـن کشـور،  دفـاع  وزیـر  صبحـی، 

کرد. خواهـد 
بـر اسـاس اعـالم وزارت دفاع امریکا، سـفر پنـج روزه 
ماتیـس بـه منطقـه بـا هـدف »تصدیـق تعهد امریـکا به 
شـراکت در امـور خاورمیانـه، غـرب آفریقـا و جنـوب 
آسـیا« صـورت گرفتـه اسـت. این سـفر یـک هفته پس 
از بدتریـن حملـه تروریسـتی در تاریـخ معاصـر مصـر 
در منطقـه سـیناء صـورت می گیـرد کـه بـا حملـه بیش 
از بیسـت افراط گـرا بـه مسـجدی در این منطقـه همراه 

بـود و بیـش از 300 کشـته بـر جای گذاشـت.

ــه  ــه دغ ــې پ ــي چ ــؤلین واي ــا مس ــې روغتی د ارزګان د عام

والیــت کــې خــاص روغتیايــي مرکزونــه هــم د تــړل کېــدو 

ــخ دي. ــواښ رسه م ــه ګ ل

ــه  ــي ادارې ژمن ــدې د ارزګان والیت ــه دې وړان کــه څــه هــم ل

کــړې وه چــې پــه نېــږدې راتلونکــې کــي بــه ټــول روغتیايــي 

مرکزونــه د ناروغانــو پرمــخ خــاص کــړي، خــو وســله والــو 

ــه د »ای.اېــچ. ډي. اېــس«  ــو د والیــت مقــام څنــګ ت طالبان

افغــان انکشــايف او روغتیايــي خدمتونــو موسســه هــم وتړلــه 

ــه  ــه ب ــي مرکزون ــول روغتیاي ــره، ټ ــه خ ــؤلینو پ ــې د مس چ

ــج يش. وررسه فل

ــوي  ــال ک ــې مه ــه داس ــرې پ ــادې خ ــي ی ــي چارواک ځاي

ــس«  ــچ. ډي. اې ــو د »ای.اې ــو طالبان ــله وال ــه وس ــې دغلت چ

موسســې تــه چــې پــه دغــه والیــت کــې يــې ټــول روغتیايــي 

ــرو۱۰  ــه تې ــړی او ل ــواښ ک ــو ګ ــول، د تړل ــه متویل مرکزون

ورځــو راهیســې يــې د دفــر دوازه تړلــې او کارکوونکــي يــې 

ــوي دي. ــايل ش ــته بری ــه تېښ ــول پ ټ

ــنه  ــؤلین اوس اندېښ ــت مس ــا ریاس ــې روغتی د ارزګان د عام

لــري چــې کــه دغــه موسســه چــې مــايل رسچینــه هــم ورتــه 

ویــل کېــږي، فعالیــت رشوع نــه کــړي، نــو پاتــې روغتیايــي 

مرکزونــه بــه هــم وتــړل يش.

دوی وایــي چــې وســله والــو طالبانــو ځکــه پــه دغــه والیــت 

ــي  ــر او روغتیاي ــي د ف ــچ. ډي. اېس«موس ــې د »ای.اې ک

ــر  ــادې موسســې مســؤلینو د دوی ت ــه تــړيل چــې د ی مزکزون

ولکــې النــدي ســیمو کــې د یــو شــمېر روغتیايــي مرکزونــو 

ــه  د جوړولــو ژمنــې کــړې وې، خــو دغــه ژمنــې یــې پــوره ن

کــړې چــې لــه املــه یــې وســله والــو طالبانــو د دغــه دفــر د 

تړلــو ګــواښ وکــړ.

د ارزګان د عامې روغتیا رئیس خان اغا میاخېل وایي:

»پــه ډېــرې خواشــنۍ رسه بایــد ووایــم چــې پــه ارزګان والیت 

کــې بــه هغــه پاتــې روغتیايــي مرکزونــه هــم وتــړل يش، ځکــه 

وســله والــو طالبانــو هغــه د »ای.اېــچ. ډي. اېــس« پــه نامــه 

غیــر دولتــي موسســه هــم وتړلــه چــې پــه دغــه والیــت کــې 

ــه  ــرې دغ ــه چې ــول، ک ــه متویل ــي مرکزون ــول روغتیاي ــې ټ ی

موسســه فعالیــت رشوع نــه کــړي، نــو زمــوږ پاتــې روغتیايــي 

مرکزونــه بــه هــم وتــړل يش او ناروغــان بــه مــو خپــل ژونــد 

لــه الســه ورکــړي. »

ــې  ــې هڅ ــې خپل ــه ک ــه دې برخ ــي، پ ــل واي ــاغلی میاخې ښ

کــړي او دغــه ســتونزې یــې تــر مرکــزي ادارې پــورې رســويل 

دي .

هڅــه مــو وکــړه چــې د یــادې موسســې لــه مســؤلینو رسه هــم 

ــايل  ــوره هڅــو رسه رسه بیاهــم بری ــه پ خــرې وکــړو، خــو ل

نشــو.

ــه  ــې ل ــت ک ــه والی ــه دغ ــې پ ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــو  ــو طالبان ــله وال ــې وس ــتو راهیس ــااوخوا دوه میاش ــرو ش تې

۵۰ روغتیايــي مرکزونــه پــه دې هــدف تــړيل چــې روغتیايــي 

روغتیايــي  خــو  ومنــي،  غوښــتنې  دوی  د  دې  مســؤلین 

مســؤلین چــې د وســله والــو طالبانــو دغــه غوښــتني يــې تــر 

ــره ده. ــه خ وس پورت

لــه دې رسه بیــا د دغــه والیــت د والیتــي شــورا مســؤلین لــه 

ــه کســان دې عــديل  ــت څخــه غوښــتنه کــوي چــې هغ دول

او قضايــي ارګانونــو تــه وســپاري، کــوم چــې د وســله والــو 

طالبانــو پــه امــر دفــر او یــا روغتیايــي مرکزونــه تــړيل وي.

ــه  ــو ت ــزي ازادي راډي ــان بارک ــس امیرخ ــورا رئی ــي ش د والیت

ــل: ــې ووی داس

»زه لــه عــديل او قضايــي ارګانونــو غوښــتنه کــوم چــې د »ای.

اېــچ. ډي. اېــس« موسســې مســؤلینو څخــه پوښــتنه وکــړي 

چــې تاســو ولــې د دولــت بــې مشــورې پــه خپــل رس وررسه 

ــه  ــې ل ــې چ ــرې وررسه کول ــو خ ــې م ــې او ول ــې کول ژمن

هغــوی رسه کــړې وعــدې نشــئ پــوره کــوالی. »

ــه وار وار  ــس پ ــدې د ارزګان ول ــه دې وړان ــم ل ــه ه ــه څ ک

ــه  ــه دې ورت ــي مرکزون ــې چــې روغتیاي ــارې وهل چېغــې او ن

ــه  ــر اوســه غــوږ هــم ن ــې ښــکېلو غــاړو ت خــاص يش، ول

ــې  ــوي چ ــتنه ک ــا غوښ ــو وار بی ــو ی ــروالي، خ ــرې ګ دی پ

ــاص يش. ــه خ ــه ورت ــي مرکزون روغتیاي

د دوی لــه ډلــې یــو هــم محمــد نســیم او بــل هــم عــايل جــان 

دی چــې د ارزګان د خــاص ارزګان او چــورې ولســوالېو 

څخــه يــې د دغــه والیــت والیتــي روغتــون تــه یــې ناروغــان 

راوړي وو، وايــي چــې پــه ســیمه کــې لــه تېــرو شــااوخوا دوه 

میاشــتو راهیســې روغتیايــي مرکزونــه تــړيل دي او پــه خــره 

ــوازې د  ــه ی ــر روغتون ــه ت ــوالۍ څخ ــه ولس ــې اوس ل ــې چ ی

ناروغانــو پــر رارســولو تــر لســو زرو افغانیــو زیــات مــرف 

راځــي.

دغــه جګــړه ځپــي وايــي، کــه څــه هــم دغــه مقــدار پيســې 

مرفــوي، خــو اوس پــه والیتــي روغتــون کــې هــم ډاکټــران 

ــار  ــه ښ ــوي او پ ــاص ش ــل خ ــوږ درم ــې زم ــي چ ــه واي رات

ــې  ــې چ ــره ي ــه خ ــو پ ــه، خ ــو واخل ــه درملتونون ــې ل ــې ی ک

ــه لــرو. مــوږ يــې د رانیولــو تــوان ن

دوی ازادي راډيو ته وویل:

ــاص ارزګان  ــه خ ــاروغ ل ــه ن ــا دغ ــم، م ــیم ی ــد نس »محم

ــرې  ــه ډې ــوالۍ ل ــه ولس ــوږ پ ــه راوړی، زم ــوالۍ څخ ولس

ــل  ــک اوس خپ ــړيل دي او خل ــه ت ــې کلنیکون ــودې راهیس م

ناروغــان والیتــي روغتــون راوړي. »

»عــايل جــان نومېــږم، مــا دغــه نــاروغ د چــورې ولســوالۍ لــه 

اخــر کي څخــه راوړی دی، د چــورې د ناروغــۍ عملیــات 

يــې کــړی، زمــوږ الرې تــړيل دي، موټــر مــې دربــس کــړی او 

دغــه نــاروغ مــې دلتــه راوســتي، زمــوږ پــه ســیمه کــې زیــات 

شــمېر نــور داســې ناروغــان دي چــې اقتصــاد یــې ضعیــف 

دی او روغتــون تــه نــي راتــای او هلتــه د ناروغــۍ لــه کبلــه 

خپــل ژونــد لــه الســه ورکــړي. »

ــه  ــؤلینو پ ــي مس ــې د روغتیاي ــې ده چ ــال ک ــه دايس ح دا پ

خــره، د دغــه والیــت والیتــي روغتــون تــه هــم یــو ځــل بیــا 

وســله والــو طالبانــو د تړلــو ګــواښ کــړی چــې اوس خدمات 

ــې خاصــه ده. ــوازې دروازه ی ــه نشــت حســاب دي او ی پ

خــو لــه دې ټولــو رسه رسه د ارزګان والیتــي اداره بیــا دا بــوج 

ــي  ــت د ځاي ــا ریاس ــي روغتی ــې د عام ــت ک ــه ارزګان والی پ

ادارې پــر مســؤلینو غورځــوي او وايــي چــې هغــوی تــه بــه 

الرښــونه وکــړي چــې دا ســتونزې حــل کــړي.

ــه  ــو ت ــان ازادي راډي ــد پټ ــتیال وايل عبدالواح د ارزګان مرس

ــل: ــې ووی داس

ــس د دې  ــا رئی ــې روغتی ــي د عام ــي مخک ــو ورځ ــوږ څ »م

ســتونزې د حــل پــه هــدف مرکــز تــه اســتولی چــې د عامــې 

روغتیــا وزیــر صیــب تــه زمــوږ پیغــام ورســوي او ورتــه وايــي 

چــې پــه ارزګان والیــت کــې دغــې ســتونزې تــه د پــای ټکــی 

کېــږدي، خــو مرکــزي ادارې لــه مــوږ رسه ژمنــې کــړي. »

وســله والــو طالبانــو کــه څــه هــم تــر اوســه پــه دې اړه څــه نه 

دي ويــي، خــو لــه دې وړانــدې يــې ویــي وو چــې دغلتــه 

ځکــه روغتیایــي مرکزونــه تــړيل چــې د دوی پــه خــره، تــش 

ــدې کــول  ــي خدمــات وړان ــه روغتیاي ــې خلکــو ت ــوم ي ــه ن پ

او دغــه راز يــې ویــي، ترڅــو چــې دوی زمــوږ لــه غوښــتنې 

رسه ســم خلکــو تــه خدمــات وړانــدې نــه کــړي، ترهغــه بــه 

روغتیايــي مرکزونــه تــړيل وي.

ــه  ــې ن ــت ک ــه والی ــه دغ ــې پ ــې ده چ ــال ک ــه دايس ح دا پ

یــوازې روغتیايــي مرکزونــه تــړيل دي، بلکــې ســلګونه 

ــې  ــوالېو رسه ټول ــه ولس ــبکې او ل ــرايت ش ــوونځي، مخاب ښ

مواصــايت الرې لــه تېرشــااوخوا یونیــم کال راهیســې تــړيل 

دي.

. . پنج. برنامه های  یۀ  ا ر ا
در وزارت فوایـد عامـه و حفظ و مراقبه از شـاهراه های 

کشـور تالش مـی کند.
نصیـر احمـد درانـی نامـزد وزارت زراعـت و مالداری 
نیـز وعـده داد که در راسـتای انکشـاف بخـش زراعت 
در کشـور از تجربـه کشـورهای موفـق جهـان اسـتفاده 

کرد. خواهـد 
بـه  نماینـده گان  صورتی کـه  در  افـزود،  درانـی  آقـای 
او رای اعتمـاد دهنـد در راسـتای بلنـد بـردن درآمـد 
در  تغییـرات  و  مارکیـت  بـه  دهقـان  وصـل  دهاقیـن، 

کـرد. کار خواهـد  زراعتـی کشـور  سیسـتم 
او بیـان داشـت کـه اولیـن دسـتگاه پروسـیس جلغـوزه 
را تـا 3 مـاه دیگـر در والیـت پکتیـا بـه کار خواهـد 

انداخـت.

شـهزاد گل آریوبـی نامـزد وزارت مخابـرات هم گفت، 
مجلـس،  نماینـده گان  اعتمـاد  رای  درصـورت کسـب 
زمینـه  کشـور  در  الکترونیکـی  داری  بـرای حکومـت 

می کنـد. سـازی 
آقـای آریوبـی بیـان داشـت که بـرای توزیع پاسـپورت 
الکترونیکـی  و  الکترونیکـی  تذکره/شناسـنامه های  و 

سـاختن سیسـتم ترافیکـی در کشـور کار می کنـد.
بـه گفتـه وی، مطالعـات در ایـن زمینـه تکمیل شـده و 

وزارت مخابـرات در مرحلـه آمادگـی قـرار دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه روز شـنبه نیـز 5 نامـزد وزیر 
جدیـد حکومت روز گذشـته برنامه های کاری شـان را 

بـه نماینـده گان مجلس ارائـه کردند.
حکومـت، هفته گذشـته 12 نامزد وزیر جدیـد کابینه را 

بـرای اخـذ اعتماد نماینـده گان به مجلـس معرفی کرد.

ACKU
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جنــاِب اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی کــه 
ــز  ــان و... را نی ــناس، متفکــر جه ــای مردم ش ــای لقب ه ادع
ــت  ــت و اهان ــر عصبی ــوز ب ــری اش هن ــاخت فک دارد، س
ــان  ــر ادعای ت ــد اگ ــش می گوی ــه منتقدان ــه ب ــت ک ــتوار اس ــیتی اس جنس
ــای ایــن  ــد«. معن ــد چــادر ســر کنی ــد، »بروی را در دادگاه ثابــت نمی توانی
ســخن ایــن اســت کــه شــما مــرد نیســتید، زن اســتید. زن بــودن هنــوز 
بــه بــاور رییــس حکومــت وحــدت ملــی مــا، دشــنام اســت؛ نــه امــکان 

و تفــاوت بشــری بیــن دو جنــس.

میالد نعیمی

ــت.  ــارت نیس ــودن حق ــور! زن ب ــاب رییس جمه جن
در  را  شــریف تان  عمــر  بیشــتر  کــه  شــمایی  از 
ــه  ــت ک ــد اس ــد، بعی ــده ای ــی گذران ــورهای غرب کش
ایــن چنیــن ســخن بگوییــد. ســخن تان، بــه شــدت مردســاالرانه و 

اســت. کوچه بــازاری 
ــو  ــک عض ــه ی ــا دارد ک ــه ادع ــی ک ــی: »هرکس ــور غن رییس جمه
ــراه  ــره هم ــا غی ــه و ی ــط رتب ــا وس ــن کشــور ی ــه از ای ــی رتب عال
داعــش شــامل اســت، جرئــت کنــد بــه محمکــه بیایــد و ادعــای 

ــه چــادر بپوشــد.« ــد ور ن ــت کن خــود را تثبی

ناهید فرید

ــس  ــیدن ریی ــادر پوش ــش چ ــه چال ــد ب در پیون
ــی:  ــدت مل ــت وح حکوم

در افغانســتان، زنــاِن چــادر به ســر، نمــاد غیــرت 
ــخصی  ــخنرانی های ش ــتیزانه در س ــات زن س ــتفاده از ادبی ــد. اس ان
ــد،  ــان بودن ــش زن ــد رأی دهنده گان ــد 40 درص ــا می کن ــه ادع ک
ــان و  ــون منــع آزار و اذیــت زن مایــۀ شرم ســاری اســت. طبــق قان
کــودکان، هــر نــوع نــگاه جنســیتی و مثــال زدن بــه خاطــر تحقیــر 
کســی بــا اســتفاده از نــام زن، خشــونت در برابــر زنــان محســوب 
می شــود. از منظــر تاریخــی نیــز تــا حــاال چــادر هیــچ زنــی، هیــچ 

نقطــۀ ایــن کشــورِ جنــگ زده را بــه آتــش نکشــیده اســت.

حوریه مصدق

نکردیــد  ثابــت  اگــر  می گویــد:  رییس جمهــور 
ــت  ــش دس ــت داع ــه ام در تقوی ــات بلندپای ــه مقام ک
دارنــد، پــس چــادر بپوشــید! تأســف اســت بــه حــال 
بیشــتر  دارد،  انسان شناســی  دوکتــورای  کــه  رییس جمهــوری 
ــن  ــکا شــده، در بهتری عمــرش صــرف زنده گــی در غــرب و امری
ــا نشــاندن  ــر کار کــرده و ب پســت ها در نهادهــای بین المللــی معتب
بی بــی گل در صــف اول، می خواهــد اکــت آدم هایــی را کــه گویــا 
بــه تســاوی حقــوق مــرد و زن بــاور دارد، می کنــد، امــا بدبختانــه 
کــه در عمــق ســر ایــن انســان ماننــد تمامــی متحجــراِن دیگــر زنان 
نقــش انســان های درجــه دوم و خنثــی را دارنــد. رییس جمهــوری 
کــه زبــان و دهنــش همچنــان بــه لغزش هــای فــراوان عــادت دارد، 
ــاز کــرد و ثابــت ســاخت کــه درس  ــار صحفــۀ دیگــری را ب این ب
ــی  ــازد و زنده گ ــری نمی س ــان بهت ــر، انس ــک متحج ــم از ی و تعلی
ــطی  ــرون وس ــر ق ــرز فک ــد ط ــا نمی توان ــرب و اروپ و کار در غ
یــک فــرد را کــه بــا آن زاده و بــزرگ شــده اســت را تغیــر بدهــد.

احمد ذكی معنوی

»آزادی بیــان بایــد مســووالنه باشــد. هــر کســی کــه ادعــا 
ــد  ــت، بیای ــش اس ــا داع ــان ب ــام افغ ــک مق ــه ی ــد ک می کن
ــن  ــًا، ای ــر آن چــادر بپوشــد«. عجالت ــد و در غی ــت کن و ثاب
ــت. ــش برانگیز اس ــی ارزش و پرس ــت ب ــی از دو جه ــرف غن ــرف اش ح

حقوقی-سیاسی
بایــد از آقــای غنــی پرســید، کــدام اثبــات؟ اثبــات، کارِ دســتگاه قضایــی 
کشــور اســت. همــان دســتگاه قضایــی کــه بــه فرمــان شــما مصوبــۀ 212 
ــان  ــۀ ادارۀ تدارکات ت ــی، فیصل ــون اساس ــالف قان ــد و برخ ــادر می کن ص
را از دایــرۀ صالحیــت دادگاه هــا بیــرون می کنــد؟ همــان دســتگاهی کــه 
ــه  ــما باخت ــای ش ــه پ ــه ب ــا هم ــه قضای ــیده گی ب ــتقاللیتش را در رس اس
ــه  ــی ب ــوۀ اجرای ــه شــده، جــزی از ق ــن پذیرفت اســت و برخــالف موازی

ــود؟  ــناخته می ش ــما ش ــری ش رهب
اخالقی-اجتماعی

ــر  ــم ب ــۀ مته ــد، رابط ــخص می کن ــن مش ــون روش ــرا را قان ــف افت تکلی
افتــرا بــا چــادر پوشــیدن چیســت کــه آقــای غنــی طــرح می کنــد؟ ایــن 
دیــد تحقیرآمیــز نســبت بــه زنــان و جایــگاه آنــان در اجتمــاع، شــرم آور 
اســت. توهیــن این گونــه کوچه بــازاری بــه زنــان ریشــه در ســنت 
مردســاالر جامعــۀ افغانــی دارد و ایــن، دو رویــی اشــرف غنــی را در امــر 
ــی گل ببرســد،  ــد از بی ب ــان نشــان می دهــد. کســی بای ــرای زن ــارزه ب مب
ــارزۀ  ــر مب ــی در ام ــت اشــرف غن ــر صداق ــوز ب ــن تفکــر شــما هن ــا ای ب

بــرای زنــان بــاور داریــد؟

تیم افغانستان؛
دو قهرمانی در دو هفته

زیدان:
چرا ۸ امتیاز از بارسلونا عقب هستیم؟ 

چون گل نمی زنیم

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم کرکــت افغانســتان، در مســابقات بین القاره یــی، تیــم امــارات متحــدۀ 
عــرب را شکســت داد و جــام قهرمانــی ایــن رقابت هــا را بــه دســت آورد.
ــی  ــاز خوب ــگ، آغ ــارات متحــدۀ عــرب در دور دوم بتین ــم ام ــا آنکــه تی ب
ــه ســوی مســاوی شــدن  داشــت و طــوری معلــوم می شــد کــه رقابــت ب
بــه پیــش مــی رود، امــا راشــد خــان، بالــر جــوان افغانســتان، ایــن تصــور را 

برهــم زد و بــرای هــم تیمــان خــود، پیــروزی بــه ارمغــان آورد.
راشــد خــان ســه بازیکــن تیــم حریــف را در دور نخســت و پنــج بازیکــن 
آن را در دور دوم از بــازی حــذف کــرد کــه بــا ایــن کارنامــه اش، در پایــان 

بــازی »مــرد میــدان« نیــز برگزیــده شــد.
در بخــش بتینــگ، ســه بازیکــن افغانســتان توانســتند هــر یــک، صــد دوش 
را تکمیــل کننــد. احســان اهلل جنــت توانســت بیشــترین دوش هــا را انجــام 
دهــد و 124 امتیــاز کمایــی کنــد؛ پــس از او، اصغــر ســتانکزی کپتــان تیــم 

114 امتیــاز، و رحمــت شــاه زرمتــی 103 امتیــاز بــه دســت آوردنــد.
ــار اســت کــه تیــم افغانســتان، جــام قهرمانــی رقابت هــای  ایــن دومیــن ب
بین القاره یــی کرکــت را بــه دســت مــی آورد. پیــش از ایــن، افغانســتان در 

ســال 2013 بــه ایــن مقــام دســت یافتــه بــود.
ایــن همچنــان آخریــن بــاری بــود کــه تیــم کرکــت افغانســتان، بــه حیــث 
ــار روزه  ــای چه ــت، در بازی ه ــی کرک ــم درجــه دومِ شــورای بین الملل تی
ــد. افغانســتان اکنــون عضویــت کامــل شــورای بین المللــی  اشــتراک ورزی
ــه دســت آورده و انتظــار مــی رود کــه در آغــاز ســال آینــده،  کرکــت را ب
بــرای انجــام نخســتین بــازی مســابقۀ تیســت یــا پنــج روزه، در برابــر تیــم 

زیمبابــوی بــه میــدان بــرود.
پیــش از ایــن بازی هــا، تیــم جوانــان افغانســتان در مســابقات جــام آســیا، 
شکســت فاحشــی بــه تیــم پاکســتان وارد آورد و جــام قهرمانــی را حاصــل 

. د کر
بازی های آینده

تیــم کرکــت افغانســتان بــه روزهــای پنجــم، هفتــم و دهــم همیــن مــاه بــا 
ــا در  ــن بازی ه ــت. ای ــد داش ــی خواه ــابقۀ بین الملل ــه مس ــد س ــم آیرلن تی
ســتدیوم شــارجۀ امــارات متحــدۀ عــرب برگــزار خواهــد شــد کــه »هــوم 
گراونــد« یــا ورزشــگاه خــودی تیــم افغانســتان محســوب می شــود. پــس 
ــیریز  ــن نخســتین س ــت، ای ــی کرک ــت شــورای بین الملل از کســب عضوی

ــود. ــان افغانســتان و آیرلنــد خواهــد ب ــا سلســلۀ بازی هــا می ی

سـرمربی فرانسـوی تیـم فوتبـال رئال مادریـد در ناکامی هـای ایـن فصـل 
کهکشـانی ها در اللیـگا، انگشـت اتهـام را بـه سـمت مهاجمانـش نشـانه 

گرفـت.
تیـم فوتبـال رئال مادریـد در شـبی کـه رقیـب دیرینـه اش بارسـلونا در خانۀ 
برابـر سـلتاویگو بـا تسـاوی 2-2 متوقـف شـد، فرصـت خوبـی داشـت تا 
فاصلـه اش را بـا آبی و اناری  هـای کاتالونیـا به شـش امتیـاز کاهش دهـد، اما 
در عـوض بـه تسـاوی بـدون گل در خانـۀ اتلتیـک بیلبائـو بسـنده کـرد تـا 
نه تنهـا اختـالف بـا کاتاالن هـا را کمتر نکـرده باشـد، بلکه از همشـهری اش 

اتلتیکومادریـد رده سـومی هـم دو امتیـاز عقـب بیفتد.
زین الدیـن زیدان، سـرمربی کهکشـانی ها کـه تیمش در دومین بـازی خارج 
از خانـه متوالـی اش نتوانسـت گلـی بـه ثمـر برسـاند، از عملکـرد ضعیـف 

شـاگردانش مقابـل دروازه رقبـا گالیـه کرد.
زیـدان در کنفرانـس خبـری پـس از بازی اظهار داشـت: رئال مادرید هشـت 
امتیـاز از بارسـلونا عقـب اسـت، چـون بـه انـدازۀ کافـی گل نمی زنیـم. در 
قیـاس بـا سـال گذشـته، نتایجـی کـه مـا داریـم می گیریم، فـرق کـرده اند. 
سـال گذشـته مـا برخـی از بازی های مـان را در دقایـق پایانـی می بردیـم و 
امسـال نمی توانیـم چنیـن کاری را انجـام دهیـم. نگـران نیسـتم، امـا بـرای 
بازیکنانـم ناراحتـم. وظیفـۀ مـن ایـن اسـت کـه مطمیـن شـوم عملکردمان 
مثبـت اسـت و بایـد این روند ادامه داشـته باشـد تا گل ها هم از راه برسـند.

کپـی رایت 
و احتـرام به کتـاب

کپی رایـت فقـط حفاظت از حقوق مـادی و معنوی پدیدآورنـده در مقابل 
سـارقان ادبـی و دالالن کتاب نـدان و کتاب نخـواِن کتاب فـروش نیسـت؛ 
بلکـه حفاظـت از یـک فرهنـگ و پرسـتیژ اسـت. در اروپـا کتـاب یـک 
کاالی محتـرم اسـت. کتـاب فـراوان اسـت. سـاالنه میلیون ها جلـد کتاب 
تولیـد می شـود، امـا تک تـک کتاب هـا مثـل موجـودات زنده یـی محتـرم 
انـد. همـه خـود را موظـف می دانند کـه به کتاب احتـرام بگذارنـد. کتاب 
رایـگان هـم زیـاد اسـت و آن هم محترم اسـت. جمـع آوری کتـاب هنری 
نیسـت، خوانـدن آن هـم فضیلتی حسـاب نمی شـود، بلکه یـک ضرورت 
اسـت، یـک عـادت، یک فرهنگ. همه حـق دارند کتاب بخرنـد یا نخرند، 
امـا نخریـدِن کتـاب، حق دسترسـی به کتاب را از کسـی نمی گیـرد، چون 
می شـود هـر کتابـی را بخواهنـد از کتاب خانـۀ محـل خـود بـه دسـت 
بیاورنـد. نیـازی بـه دزدی کتـاب و تکثیـر غیرقانونـی آن نیسـت. این ها و 
ویژه گی هـای مثـل آن، در ُکل یـک فرهنـگ اسـت و مقـررات کپی رایـت 
از ایـن فرهنـگ حافظـت می کنـد. به نویسـنده و مترجم و ناشـر و هر آن 

کسـی در کار تولیـد کتـاب اسـت، شـخصیت و پرسـتیژ می دهد. 
در افغانسـتان )و ایـران( کتاب ابزار کاسـبی اسـت؛ محترم نیسـت. چیزی 
شـبیه کچالـو و پیـاز و زردک اسـت. همین اسـت کـه مثاًل وزیـر خارجۀ 
سـابق افغانسـتان چندسـالی وقـت می گـذارد و کتابی می نویسـد )فارغ از 
آنکـه بـا محتـوای آن موافق باشـیم یا مخالـف(، آن وقت کاسـب کارهای 
فیسـبوکی پسـتی می نویسـند با این مضمـون که ایمیل خـود را در کامنت 
بنویسـید کـه »سـاف« این کتـاب را که »انقالب کـرده« برای تان بفرسـتیم. 
سـه چهـار سـال وقـت یـک وزیـر خارجـۀ پیشـین، می شـود بازیچه یـی 
بـرای جمـع آوری الیـک برای یـک صفحۀ مزخـرف فیسـبوکی و هزارها 

نفـر هم ای میـل خـود را در کامنت می نویسـند؛
بـرای ایـن هزارهـا نفر هم کتاب چیزی شـبیه یک زردک یا کچالو اسـت. 
چطـور ممکـن اسـت بـرای کتـاب ارزشـی قایـل باشـند و بـه ذهن شـان 
خطـور نکنـد که آخـر چطور امـکان دارد »سـاف« این کتـاب را به همین 
راحتـی کسـی بـه دسـت آورد و بعـد بنشـیند و بـه هـزاران نفـر ایمیلش 
کنـد؟ حتـا اگـر چنیـن امـر مزخرفـی ممکن باشـد، چـرا این هـزاران نفر 
فکـر می کننـد، حـق آن را دارند که نسـخۀ غیرقانونی این کتاب را داشـته 
باشـند؟ چون کسـی به کتـاب احترام نمی گـذارد. چـون کتاب خوانی یک 
ضـرورت یـا عادت نیسـت، تجملی  اسـت که باید به چشـم دیگـران فرو 

کـرد. »نقل قولـی« زینت اسـتاتوس های فیسـبوکی. 
وقتـی وبسـایت ها و اپلیکیشـن ها و صفحات فیسـبوکی ده ها هـزار کتاب 
تکثیـر می کننـد و هنـوز هـم کسـی  پدیدآورنـده  بی اجـازه  را  بی زبـان 
نمی خوانـد، اشـکال در کتاب نخوانـی مـا نیسـت، اشـکال در ایـن اسـت 
کـه پیـاز و زردک انگاشـته شـدن کتـاب، ایـن کاال را از چشـم مشـتری 
انداختـه اسـت. وقتـی نویسـنده یی دلـش بـه ایـن خـوش می شـود کـه 
کتـاب او را ناشـری نشـر کنـد و به رایگان عرضـه کند، ایـن عمق فاجعۀ 
کتـاب در جامعه اسـت. ایـن عرضه کنندۀ فرصت طلب اسـت که مشـتری 
کتاب نخـوان بـار آورده و در نتیجه، کار نویسـنده  آن قـدر بی ارزش و پوچ 
و بی ربـط شـده کـه ناچـار می شـود در مقابـل روزهـا و ماه هـا زحمت  و 
فکـر کـردن، دلـش را بـه همیـن خوش کنـد که حداقـل کارش را کسـی 

بخوانـد. ایـن یک فاجعه اسـت. 
اگـر واقعـًا بـه کتـاب عالقه منـد هسـتید، لطفـًا بـه آن و بـه پدیدآورنـدۀ 
آن احتـرام بگذاریـد. اگـر نمی خواهیـد کتابـی را بخریـد، اشـکالی ندارد. 
نخریـد، ولـی وقتـی نسـخۀ غیرقانونـی همان کتـاب به دسـت تان می آید، 
بـه ریـش پدیدآورنـده و ناشـرش نخندیـد. فکر نکنیـد زرنگی کـرده اید. 
قبـول کنیـد کـه مرتکب یـک عمل خـالف قانـون و خالف اخالق شـده 
ایـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه ناشـر و نویسـنده نمی تواننـد کاری 
بکننـد. حداقـل بـه کتابـی کـه در دسـت داریـد، احتـرام بگذاریـد. آن را 
بخوانیـد. اگـر خوش تـان نیامد هـم حق تان اسـت. دیگر نخوانیـد و فایل 
آن را حـذف کنیـد. تکثیـر نکنیـد. تکثیـر کتـاب غیرقانونـی فقـط سـبب 

بـی ارزش شـدن آن می شـود.
مـا در نبشـت )سـایت کتاب خـوان نبشـت( کتـاب رایـگان داریـم، امـا 
از کتاب هـای رایـگان هـم حفاظـت می کنیـم. چـون بـرای تولیـد آن هـا 
روی  داریـد  خـوش  اگـر  داریـم.  دوست شـان  و  کشـیده ایم  زحمـت 
اپلیکیشـن نبشـت بخوانیـد، اگـر خـوش نداریـد،  در پناه حق باشـید. حتا 
راهـی سـنجیده ایم کـه بـرای کسـانی که واقعـًا امـکان پرداخـت و خرید 
یـک کتـاب را ندارنـد،  »پـول« مانـع کتاب خوانـی نشـود. نصـف قیمـت 
کتـاب را بـه یـک سـازمان خیریـه بدهیـد، و رسـید آن را بـرای نبشـت 

بفرسـتید و مـا کتـاب را بـه حسـاب کاربـری شـما می گذاریـم.
در نبشـت بـه کتاب و پدیدآورنـده اش احترام می گذاریـم و حداقل کاری 
کـه می توانیـم بکنیـم، ایـن اسـت کـه در فراینـد بـی ارزش شـدن کتـاب 
سـهم نگیریـم. لطفـًا عادت »سـافت این کتـاب را برایم به ایـن امیل روان 

کـن«  را کنـار بگذاریم.

عزیز حکیمی

ACKU



 ظهـور و حضـور داعـش در سـوریه و عراق طی سـه سـال اخیر، 
برعکـس، موجـب برتـری و پیروزی تهراِن شـیعه بر ریاض سـنی 
شـد. جمهـوری اسـالمی ایـران، چالش داعـش را بـه فرصت بدل 
کـرد و هـالل شـیعه را از تهـران تا لبنان شـکل داد. پیش چشـمان 
بهـت زدۀ عربسـتان سـنِی سـلفی نفـوذ خود را بـر چهـار پایتخت 
عربـی: دمشـق، بیـروت، بغـداد و صنعـا گسـترش داد. حـاال کـه 
داعـش هزیمـت یافـت و چالـش داعش بـرای جمهوری اسـالمی 
ایـران بـه پایان رسـید، آیـا ایران بـه نگهـداری و اسـتحکام آن چه 
کـه از فرصـِت ایـن چالـش به دسـت آورد، قـادر خواهـد بـود؟ 
یـا این کـه هزیمـت داعـش برعکـس بـرای تهـران از فرصـت بـه 

تبدیل می شـود؟ چالـش 
 شـواهد نشـان می دهـد کـه شکسـت داعـش در عـراق و سـوریه 
به جـای آن کـه بـازی را بـه سـود ایـران در برابـر عربسـتان تغییـر 
دهـد، بـازی را در مسـیر زیـاِن ایـران قـرار داده اسـت. شکسـت 
داعـش، دشـمناِن پدرُکشـته و قدیمـی عـرب و اسـراییل را بـرای 
مقابله با ایران شـیعه، به دوسـتی و توافِق نانوشـته کشـانده اسـت 
تا از پُر شـدن خالی این شکسـت توسـط تهران جلوگیری شـود!
بـر چهـار  تهـران  تسـلط  پایدارسـازی  و  شـیعه  هـالل  تثبیـت   
پایتخـت عربـی مذکـور، هم برای عربسـتان سـنی مسـلمان و هم 
بـرای اسـراییل یهـودی نامسـلمان، یـک کابـوس اسـت، و یـک 
رویـداد غیرقابـل تحمـل. اگر چنین شـود، تهران بـه جوالن وصل 
می شـود و ایـران می توانـد بـه جـادۀ همـوار و آسـان زمینـی در 
زمین این هالل شـیعه تا سـواحل مدیترانه و مرز اسـراییل برسـد. 
و اگـر چنیـن شـود، عربسـتان بازنـدۀ اصلـی ایـن بـازی خواهـد 
بـود و بازیگـران اصلـی در منطقـه، فقـط ایـران و اسـراییل باقـی 

می ماننـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه عرب هـا و اسـراییلیان توافـق کرده انـد تـا 
مسـیر بـازی را بـه زیـان ایـران تغییـر دهنـد. اسـراییل هرچند در 
طـول جنگ سـوریه صـد بار بر اهدافـی در خاک سـوریه با راکت 
و هواپیمـا حملـه کـرد، امـا در روزهـای اخیـر و پـس از هزیمت 
داعـش، بـه ایـن حمـالت همـراه بـا هشـدارهای شـدیدالحن که 
مانـع تثبیـت حضور ایران در سـوریه و دسترسـی بـه راه زمینی از 

تهـران تـا لبنـان می شـود، افزوده اسـت.

 دو روز پیـش )11 قـوس 1396( اسـراییل بـر پایـگاه نظام کسـوه 
واقـع 14 کیلومتـری جنـوب دمشـق کـه گفتـه می شـود پایـگاه 
نظامـی ایران اسـت، حمله کرد. امـروز بنیامیـن نتانیاهو صدراعظم 
اسـراییل در یـک پیـام ویدیویـی در صفحـۀ فیس بوک خـود گفته 
اسـت: »مـا اجـازه نخواهیـم داد کـه رژیـم ایـران برای رسـیدن به 
هـدف اعـالم کـرده اش - نابودی کشـور ما - حضـور نظامی خود 

را در سـوریه تثبیـت کند.«
 اگـر ریـاض بـا جلـب حمایـت و همـکاری علـی عبـداهلل صالح 
متحـد حوثی هـای متحـد ایـران )علـی عبـداهلل صالـح که تا سـال 
2011 مـدت 35 سـال ریاسـت جمهوری را بـه دوش داشـت و 
در جنـگ جـاری بـا شـیعیان حوثـی برضد عربسـتان اتحـاد کرد، 
دیـروز از مذاکـره و آشـتی بـا عربسـتان سـخن گفـت و ریاض از 
موقـِف او اسـتقبال کـرد( وضعیـت جنـگ یمـن را بـه سـود خود 
دگرگـون سـازد، و اسـراییل بـه گونـۀ جدی بـا حمـالت بالوقفۀ 
هوایـی و موشـکی از تثبیـت حضـور نظامـی ایـران در سـوریه و 
ایجـاد دهلیـز زمینـی از مـرز ایـران تـا مـرز لبنـان از طریـق زمین 
عـراق و سـوریه جلوگیـری کنـد، بـازی در خـاور میانـه بسـیار 
خونیـن و بسـیار پیچیـده می گـردد. ایـران در مرحلـۀ جدیـد و 
دشـوار ایـن بازی برخـالف مرحلۀ قبلـی ظهور و حضـور داعش، 
قـرار می گیـرد. تشـدید حمـالت  در موقعیتـی بسـیار دشـوارتر 
اسـراییل بـر سـوریه و به خصـوص بـر اهـداف ایرانـی کـه حتـا 
عربسـتان سـعودی هزینـۀ آن را متقبـل می شـود، چالـش بزرگـی 
را در فـراروی ایـران قـرار می دهـد. روسـیه علی رغـم همسـویی 
و رفاقـت بـا ایـران در جنـگ سـوریه در ایـن مقابله جانـب ایران 
را نمی گیـرد و بـا اسـرائیل درگیـر نمی شـود. هرگونه حملـۀ ایران 
بـر اسـرائیل چـه بـه گونۀ مسـتقیم و یـا از سـوی حـزب اهلل لبنان، 
ایـران را در معـرض ضربـات شـدید نظامـی امریکا و غـرب قرار 
می دهـد. امـا اگـر باز شانسـی همچـون گذشـته برای تهـران پیش 
بیایـد و یـا بتوانـد وقوع و گسـترش حمـالت اسـراییل را در تقیۀ 
سیاسـی و زدوبندهـای غیرعلنـی با اسـراییل و امریکا مهـار کند و 
بـار دیگـر چالـش پیـش آمده را بـه فرصـت تبدیل کنـد، می تواند 

از دشـواری هـای غیـر قابـل عبـور ایـن مرحلـه بگذرد

ابوبکر صدیق
وزارت داخلـۀ کشـور می گوید: نیروهای ناتـو تنها دو 
وسـیلۀ بررسـی وسـایطه و وسـایل در اختیـار وزارت 

داخلـه قـرار داده اند.
وزارت  سـخنگوی  دفتـر  سرپرسـت  دانـش،  نجیـب 
داخلـه، در رابطـه بـه نشـر گزارشـی از طـرف نهـاد 
یـا  افغانسـتان  بازسـازی  امـور  امریـکا در  سـرمفتش 
سـیگار، در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: 
نیروهای ناتو دو دسـتگاه بررسـی  وسـایط و و سـایل 
را در اختیـار وزارت داخلـه قـرار داده انـد کـه یکی آن 
در یکـی از میدا ن هـای هوایـی فعالیـت دارد، امـا یکی 
دیگـر آن پـس از 11 سـال مشـکل تحنیکی پیـدا کرده 

و از فعالیـت بـاز مانده اسـت. 
آقـای دانـش افـزود: بـدون پنچ دسـتگاهی که سـیگار 
در  افـراد  بررسـی  اسـت، 20 دسـتگاه  داده  گـزارش 
کـه شـامل گـزارش  دارد  قـرار  ایـن وزارت  اختیـار 
سـیگار نیسـت، اما از این 20 دسـتگاه  بررسـی 19 آن 

فعـال اسـت و یکـی آن مشـکل تخنیکـی دارد.
ایـن درحالـی اسـت کـه پیـش از این سـیگار یـا نهاد 
سـرمفتش ویـژۀ ایاالت متحـده امریکا برای بازسـازی 
افغانسـتان گـزارش داده کـه بیشـتر تجهیزاتـی را کـه 
مـواد  قاچـاق  از  جلوگیـری  بـرای  امریکایـی  قـوای 
مخـدر بـرای سـرحدات افغانسـتان خریـداری کـرده 

بـود، مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته اسـت.
سـیگار بـا اشـاره بـه قیمـت گزاف ایـن دسـتگاه ها در 
گـزارش خـود نوشـته اسـت کـه فرماندهـی مرکـزی 
تجهیزاتـی  میـالدی   2006 سـال  در  متحـده  ایـاالت 
گذرگاه هـای  در  بایـد  آن  از  کـه  کـرد  را خریـداری 
سـرحدی بـرای جلوگیـری از قاچـاق مـواد مخـدر، 
مـواد کیمیایی و سـایر مـواد غیر قانونی نصب می شـد 

و مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت.
بیـان می شـود کـه مرزهـای  ایـن گفته هـا در حالـی 
افغانسـتان نظـر بـه برخـی دالیـل  امنیتی باز هسـتند، 
گروه هـای تروریسـتی و قاچاقیچـان مـواد مخـدر بـا 
اسـتفاده از ایـن فرصـت مـواد مخـدر و سـایر مـواد 
کیمیایـی را از طریـق گذرگاه های مرزی به کشـورهای 

بیرونـی و از آنجـا بـه داخـل انتقـال می دهنـد.
بازسـازی  بـرای  متحـده  ایـاالت  ویـژۀ  سـرمفتش 
بیـن  کـه  تجهیـزات  ایـن  اسـت،  گفتـه  افغانسـتان 
59 میلیـون تـا 62.6 میلیـون دالـر ارزش دارد کـه از 
طـرف نیروهـای ناتـو بـه رهبـری امریکا بـه حکومت 
ایـن  گذرگاه هـای  در  تـا  بـود  شـده  داده  افغانسـتان 

کشـور نصـب شـود و از قاچـاق مـواد مخـدر و مواد 
کنـد. جلوگیـری  کیمیایـی 

در ایـن گـزارش آمده اسـت که از مجموعـۀ تجهیزات 
میـدان  در  آن  دسـتگاه  یـک  تنهـا  شـده،  خریـداری 
هوایـی کابـل نصب گردیـده و از آن اسـتفاده صورت 
ایـن  هـای سـیگار،  یافتـه  اسـاس  بـر  امـا  می گیـرد. 
تجهیـزات پـس از آن که توسـط قـوای ایـاالت متحده 
در چهـار گذرگاه هـای سـرحدی نصـب گردیـد و بـه 
حکومـت افغانسـتان تحویـل داده شـد، بـه زودی از 

فعالیـت بـاز مانده اسـت.
یافتـه هـای سـیگار نشـان مـی دهـد کـه آن تجهیزات 
تـرک  را  مربیـان خارجـی سـرحدات  آنکـه  از  پـس 
کردنـد و تجهیزات به حکومت افغانسـتان تسـلیم داده 

شـد، در بیـرون کابـل غیـر فعـال گردیـده اسـت.
اکثـر مقامـات افغانسـتان گفته اند که شـیوۀ اسـتفاده از 
آن تجهیـزات را آموختـه انـد، امـا یکی از ایـن مقام ها 
ادعـا کـرده کـه آنـان بـرای اسـتفاده و حل مشـکالت 

جزیـی آن تجهیـزات هیچگونـه آموزشـی ندیده اند.
در گـزارش سـیگار آمـده اسـت که بـدون اسـتفاده از 
چنیـن تجهیـزات، احتمـال جلوگیـری از قاچـاق مواد 
مخـدر، مـواد کیمیایـی و سـایر مـواد غیـر قانونی، بی 

نهایـت اندک اسـت.
افغانسـتان از جمله کشـورهای فقر در در جهان اسـت 
کـه بیشـتر مـواد مخـدر جهـان را تولید می کنـد. تولید 
مـواد مخـدر عمدتـَا در والیت هـای صـورت می گیرد 
کـه ناامـن و تحـت قلمـرو گـروه تروریسـتی طالبـان 

دارد. قرار 
در همیـن حـال، برخـی آگاهان به این باور هسـتند که 
امـکان دارد کـه ایـن تجهیـزات از طـرف برخـی افراد 
به شـکل عمـدی از فعالیـت افتاده باشـد.  چون بیشـتر 
مسـووالن ارشـد دولتـی با مافیـا مواد مخـدر همکاری 
دارنـد و در امـر قاچـاق مـواد مخدر و سـایر موادهای 
کـه از گذرگاه هـای مـرزی افغانسـتان به بیـرون داخل 

انتقال داده می شـود شـریک هسـتند. 
تجهیزاتـی  چنیـن  نصـب  هرچنـد  آنـان  بـاور  بـه 
می توانـد، در امـر کاهـش قاچـاق مـواد مخـدر و مواد  
کیمیایـی موثـر تمـام شـود، امـا دسـت های کالنـی که 
دارد هرگـز  آن وجـود  قاچـاق  فـروش و  در پشـت 
طـرف دار نصـب چنیـن دسـتگا ه های کـه کار آنـان را 

بـه چالـش مواجـه سـازد نیسـتند.

رییس مجلس سنا می گوید که نشست قندهار به هدف تامین منافع 
شخصی برگزارکننده گان این نشست برگزار شده بود.

فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا که در نشست روز یکشنبه 
قندهار  »نشست  گفت:  می کرد،  صحبت  مجلس  این  )12قوس( 
از  ملی؛  منافع  نه  بود  شده  برگزار  منافع شخصی  تامین  هدف  به 
کینه های  که  می خواهیم  حکومت  سیاسی  اپوزیسیون/مخالفان 

شخصی را کنار بگذارند و منفی بافی نکنند«.

آقای مسلم یار افزود، نشست های انتقادی هرکس حق دارد برگزار 
کند؛ اما به چالش کشیدن حکومت توسط برگزارکنندگان نشست 
را  ملی  منافع  باید  آنان  و  نیست  افغانستان  مردم  خیر  به  قندهار 

درک کنند.
به گفته وی، مردم افغانستان برای نظام موجود قربانی های زیادی 

داده اند و باید به این قربانی ها احترام شود.
او تاکید کرد: »ما از نظام موجود با سر و جان خود حمایت می کنیم 
و پیام ما به کسانی که خواب تخریب یا سرنگونی نظام را در سر 

می پرورانند این است که این خواب شان را به گور ببرند«.
در همین حال، برخی سناتوران دیگر می گویند که نشست قندهار 
مردم  خواست  با  تالش  این  و  بود  نظام  تخریب  برای  تالشی 

افغانستان همخوانی ندارد.

نشانه هایی  و  داعش  هزیمت 
از تغییر بازی در زمین خاور میانه

سیگار:

 دستگاه های جلوگیری از قاچاق 
در افغانستان استفاده نشده است

وزارت داخله:

19 دستگاه فعال است

رییس مجلس سنا:

گردهمایی کندهار 
به خاطر منافع شخصی برخی ها بود
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www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

محمداكرام اندیشمند
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