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ــد  ــا دارن ــس ادع ــده گان مجل برخــی نماین
ســفر  در  پاکســتان  نخســت وزیر  کــه 
اخیــرش بــه کابــل از رییــس جمهــور 
غنــی خواســته اســت، جنــرال عبدالــرازق 
ــد. ــار کن ــده پولیــس قندهــار را برکن فرمان

نماینــده گان در نشســت روز دوشــنبه )27 
ــن  ــه ای ــد ک ــد کردن ــس تاکی ــل( مجل حم
ــر  ــر پاکســتان مغای خواســت نخســت وزی
بــا اصــول بیــن المللــی و مداخلــه جویانــه 

اســت.
آنــان از حکومــت افغانســتان خواســتند که 
بــه هیــچ وجــه ممکــن چنیــن درخواســت 

صــدر اعظــم پاکســتان را نپذیــرد.
شــکیبا هاشــمی یــک عضــو مجلــس 
ــر  ــت وزی ــت: »نخس ــورد گف ــن م در ای
پاکســتان در ســفر یــک هفتــه پیــش 
ــنهاد  ــورد پیش ــش م ــل، ش ــه کاب ــود ب خ
ــه حکومــت افغانســتان ســپرده اســت  را ب
ــن  ــرال رازق یکــی از ای ــاری جن ــه برکن ک

پیشــنهادات اســت«.
خانــم هاشــمی افــزود کــه بــرای برکنــاری 
جنــرال رازق دســت هایی از درون و بیرون 
کار می کنــد و حکومــت هــم اکنــون او را 
بــه دلیــل برگــزاری نشســت چنــد مــاه قبل 

قندهــار، زیــر فشــار قــرار داده اســت.
بــه گفتــه او، خاقــان عباســی بــه دلیلــی که 
جنــرال عبدالــرازق مانــع بزرگــی بــر ســر 
ــار  ــت قنده ــتان در والی ــای پاکس پروژه ه
اســت، خواســتار برکنــاری او شــده اســت.

ــس  ــار در مجل ــردم قنده ــده م ــن نماین ای
هشــدار داد در صورتیکــه حکومــت جنرال 
عبدالــرازق را برکنــار کند، مــردم و بزرگان 
اقــوام قندهــار در برابــرش خواهند ایســتاد 
عبدالــرازق  جنــرال  برکنــاری  مانــع  و 

ــد شــد. خواهن
خانــم هاشــمی تصریــح کــرد کــه جنــرال 
ــرازق توانســته اســت امنیــت نســبی  عبدال
ــر  ــازد و در براب ــرار س ــار برق را در قنده
مداخــات پاکســتان ایســتادگی کنــد و 
مــردم قندهــار نیــز از او حمایــت می کننــد.
آصفــه شــاداب دیگــر عضــو مجلــس نیــز 
ــات  ــرط هی ــه ش ــرد ک ــان ک ــر نش خاط
ــه 6 ــه صفح ــتانی...            ادام پاکس

نماینده گان مجلس:
پاکستان خواستار برکناری جنرال 

عبدالرازق شده است
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کمــک  کــه  می گویــد  مالیــه  وزیــر 
بــه  افغانســتان  بــه  جهانــی  کننده هــای 
ــد. ــرده ان ــل نک ــان عم ــی ش ــدات مال تعه

اکلیــل حکیمــی وزیــر مالیــه کــه در نشســت 
اســتماعیه روز دوشــنبه )27 حمــل( مجلــس 
ــه  ــت ک ــرد گف ــت می ک ــدگان صحب نماین
نشســت  تعهــدات  افغانســتان،  دولــت 
امــا  اســت؛  بروکســل را عملــی کــرده 
ــدات  ــه تعه ــتان ب ــدگان افغانس ــل کنن تموی

ــد. ــرده ان ــل نک ــان عم ش
آقــای حیکمــی هرچنــد جزئیــات بیشــتری 
در ایــن خصــوص ارائــه نکــرد؛ امــا گفــت 
ــد  ــدود 70 درص ــتان ح ــت افغانس ــه دول ک
تعهداتــی نشســت بروکســل را عملــی کــرده 
در حــال  نیــز  باقی مانــده  درصــد   30 و 

ــد. انجــام ان
او همچنیــن خاطــر نشــان کــرد کــه نشســت 
کشــورهای کمــک کننــده بــه افغانســتان در 
ــیدی در  ــاری خورش ــال ج ــرب س ــاه عق م
ــافی  ــور انکش ــه و ام ــطح وزرای خارج س
و نماینــدگان نهادهــای کمــک کننــده بــرای 
ســویس  پایتخــت  ژنیــو  در  افغانســتان 

برگــزار می شــود.
حکیمــی افــزود کــه براســاس تصمیــم 
ــرار اســت در هــر دو  نشســت بروکســل، ق
ســال، یــک نشســت بیــن المللــی بــه هــدف 
تعقیــب تعهــدات دوجانبــه )میــان افغانســتان 

ــر گــردد. ــی( دای و جامعــه جهان
بــه گفتــه او، ایــن نشســت بــا حضــور 
ــس  ــد، ریی ــی متح ــازمان ملل ــی س سرمنش
وزیرخارجــه   72 و  افغانســتان  جمهــور 
انکشــافی کشــورهای کننــده و  امــور  و 
المللــی  بیــن  ســازمان   35 نماینده هــای 

برگــزار خواهــد شــد.
وزیــر مالیــه بیــان داشــت کــه در ایــن 
ــای  ــک ه ــه کم ــی ب ــه جهان ــت جامع نشس
شــان بــه افغانســتان تجدیــد تعهــد کــرده و 
نیــز تعهــدات دولــت افغانســتان را بررســی 

ــرد. ــد ک خواهن
بــه گفتــه وی، آجنــدای نشســت ژنیــو 
ترتیــب شــده و در مــاه ســرطان ســال 
ــور  ــه منظ ــی ب ــت مقدمات ــک نشس روان ی
ــل برگــزار  ــن کنفرانــس در کاب برگــزاری ای

. می شــود

در نشســت بروکســل دو ســال پیــش برگزار 
شــد، کشــورهای کمــک کننــده تعهــد کــرده 
ــده ســاالنه  ــار ســال آین ــا چه ــه ت ــد ک بودن
ــک  ــتان کم ــه افغانس ــر ب ــارد دال 15.2 میلی

مالــی خواهنــد کــرد.
ــه  ــود ک ــه ب ــان گفت ــه در آن زم وزارت مالی

بخشــی از ایــن کمــک هــا از طریــق بودجــه 
ملــی افغانســتان و بنــا بــر اولویــت بندهــای 

دولــت بــه مصــرف خواهــد رســید.
امــا آقــای حکیمــی امــروز گفــت کــه 
ــدات  ــه تعه ــتان ب ــدگان افغانس ــل کنن تموی

ــد. ــرده ان ــل نک ــان عم ش

اکلیل حکیمی: 

جهان به تعهداتش عمل نکرد!
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ــت  ــمی ثب ــاز رس ــه روز از آغ ــا گذشــت س ب
ــا از  ــات، گزارش ه ــده گان انتخاب ــام رای دهن ن
مشــارکت و رفتــن شــهروندان بــه مراکــز ثبت 
ــل  ــده و غیرقاب ــوس کنن ــدت مای ــه ش ــام ب ن
ــور  ــف کش ــای مختل ــت. از بخش ه ــاور اس ب
ــراد بســیار کمــی  ــه اف ــی رســد ک ــزارش م گ
ــور  ــام حض ــت ن ــت ثب ــز جه ــن مراک ــه ای ب
ــی  ــه م ــری چ ــن ام ــل چنی ــد. دلی ــه ان یافت
توانــد باشــد؟ چــرا ایــن بــار در برابــر مراکــز 
ثبــت نــام کــه در گذشــته مراکــز توزیــع کارت 
هــای شــرکت  در انتخابــات بــود، صف هــای 
طویلــی از متقضیــان وجــود نــدارد؟ برخی هــا 
حتــا نشــرات رســانه هــا را نیــز زیرنظــر 
ــاز  ــی از آغ ــی ده ــد آگاه ــی گوین ــد و م دارن
بــه کار مراکــز ثبــت نــام و نشــر آگهــی 
ــده  ــات آین ــورد انتخاب ــی در م ــای تبلیغات ه
ــیار  ــته بس ــات گذش ــر انتخاب ــه ه ــبت ب نس
ــه  ــن ب ــت و چنی ــدک اس ــز و ان ــیار ناچی بس
ــق  ــیون موف ــا کمیس ــه حت ــد ک ــی رس ــر م نظ
ــه ســاخت چنــد آگهــی کوچــک انتخاباتــی  ب
نیــز نشــده اســت. برخــی از آگاهــان بــه ایــن 
بــاور انــد کــه دلیــل اصلــی کــم رنــگ بــودن 
ــه  ــوط ب ــده گان من ــام رای دهن مراکــز ثبــت ن
اراده حکومــت در برگــزاری انتخابــات آینــده 
اســت. بــه بــاور ایــن آگاهــان بــا وجــود ایــن 
کــه آغــاز ثبــت نــام رای دهنــده گان بــه 
صــورت رســمی بــه وســیله ســران حکومــت 
ــق  ــت اراده الزم و دقی ــی دول ــد ول ــام ش انج
ــدارد و  ــده ن ــات آین ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــۀ   ــه فقــط جنب بیشــتر آن چــه کــه انجــام یافت
نمادیــن و شــعاری دارد. بــه گفتــه آن هــا ارگ 
ــد  ــان ده ــیله نش ــن وس ــه ای ــد ب ــی خواه م
ــات اســت، در  ــزاری انتخاب ــان برگ ــه خواه ک
ــن  ــا ای ــت ب ــن نیســت و دول ــه چنی ــی ک حال
اقــدام هــا فقــط مــی خواهــد اذهــان عمومــی 
را آرام ســازد و بــه اصطــاح » خــاک بــه 
ــا ارگ ارادۀ  ــر واقع ــد. اگ ــان بزن ــم« ش چش
بــرای برگــزاری انتخابــات مــی داشــت بــدون 
تردیــد حــاال مراکــز ثبــت نــام چنین ســاکت و 
آرام نمــی بــود. از جانــب دیگــری برخــی هــا 
بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کننــد کــه حکومــت 
ــه  ــردم را ب ــاره م ــاد دوب ــه اعتم ــدون آن ک ب
برگــزاری انتخابــات فراگیــر و شــفاف جلــب 
ــز  ــایش مراک ــه گش ــت ب ــد، دس ــرده باش ک
ــن عــده،  ــاد ای ــه اعتق ــام زده اســت. ب ــت ن ثب
شــهروندان افغانســتان دیگــر آن اعتمــاد ســال 

ــه  ــد و ب ــات را ندارن ــه انتخاب هــای گذشــته ب
همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــه انــد کــه حضــور 
ــا  ــند. آن ه ــته باش ــات داش ــری در انتخاب کمت
بــه گفتــه ایــن عــده بــه دو دلیــل انگیــزه شــان 
را بــه انتخابــات از دســت داده انــد. نخســت، 
عــدم باورمنــدی بــه شــفافیت و عادالنــه 
بــودن انتخابــات در موجودیــت برنامــه هــای 
ــه  ــرای مهندســی آن و دوم ب طراحــی شــده ب
ایــن دلیــل کــه گویــا افــراد از قبــل انتخابــات 
شــده انــد و رای مــردم در تعییــن سرنوشــت 
شــان هیــچ نقشــی نــدارد. بارهــا ایــن ســخن 
از زبــان شــهروندان کشــور شــنیده شــده 
ــدان  ــده گان را قدرتمن ــی برن ــه وقت ــت ک اس
تعییــن مــی کننــد و بــه هــر شــکل ممکــن آن 
ــد، چــرا آن هــا  ــده اعــام مــی کنن هــا را برن
خطــر کننــد و در انتخاباتــی شــرکت بورزنــد 
کــه نتایــج آن از پیــش مشــخص اســت. 
ــا ارگ  ــدارد؟ آی مگــر ایــن حــرف حقیقــت ن
ــات  ــه در انتخاب ــه چگون ــرده ک ــوش ک فرام
ریاســت جمهــوری گذشــته تقلــب هــای 
ســازمان یافتــه بــه نفــع یــک نامــزد مشــخص 
انتخابــات را بــه بحــران کشــاند؟ اگــر حــرف 
و حدیــث هــای دیگــران در مــورد انتخابــات 
ــد  ــل بای ــاد نباشــد، حداق ــورد اعتم ــدان م چن
ــورای  ــین ش ــاور پیش ــای مش ــراف ه ــه اعت ب
امنیــت ملــی کشــور بایــد اعتمــاد کــرد کــه در 
کتــاب خاطراتــش پــرده از راز هــای انتخابــات 
ــه  ــته ک ــح نوش ــورت واض ــه ص ــته و ب برداش
ــی  ــود ول ــری ب ــرد دیگ ــات ف ــده انتخاب برن
ــل در سیاســت افغانســتان از  ــدان دخی قدرتمن
ــی  ــه م ــد. چگون ــری کردن ــام آن جلوگی اع
شــود بــه کســانی اعتمــاد و در انتخابــات 
شــرکت ورزیــد کــه خــود عامــل و ســازمانده 
ــتند؟  ــی هس ــران انتخابات ــب و بح ــی تقل اصل
ایــن  پیشــین  رییــس جمهــوری  حداقــل 
ــد  ــه بگوی ــی داشــت ک ــدر جســارت سیاس ق
ــات از او  ــتکاری انتخاب ــا دس ــا ب ــی ه خارج
ــی  ــاختند ول ــف س ــوری ضعی ــس جمه ریی
آقــای غنــی ایــن جســارت اخاقــی و سیاســی 
ــدارد کــه بگویــد او بخشــی از یــک  را هــم ن
حکومــت ایتافــی و ســاخته گــی اســت کــه 
در اثــر نتیجــۀ انتخابــات بــه کرســی ارگ 
ــا وجــود  ــی ب ــای غن ــه اســت. آق دســت نیافت
ایــن کــه نتایــج انتخابــات بــا تشــکیل دولــت 
ــه  ــه و ب ــده گرفت ــا نادی ــی عم ــدت مل وح
ــه کمیســیون رفــت  ــا ابطــال شــد، ب یــک معن

ــر از  ــرد و بدت ــام ک ــده آن اع ــود را برن و خ
ــب  ــۀ کمیســیون متقل ــه اعتمــاد نام ــن ک آن ای
انتخابــات را نیــز بــه دســت آورد. چــه اعتمــاد 
ــات  ــی؟! آن انتخاب ــه انتخابات ــی و چ ــه ی نام
ــی  ــی بایگان ــوان درس تاریخ ــه عن ــد ب را بای
کــرد و ثبــت دفتــر روزگار ســاخت کــه 
چگونــه مــی شــود بــا سرنوشــت مــردم بــازی 
کــرد. امــا آقــای غنــی بــا کمــال پررویــی بــه 
ــه  ــا ب ــی رود، از آن ه ــب م ــیون متقل کمیس
خاطــر کارهــای تاریــخ سازشــان سپاســگزاری 
ــه گاه  ــدون پای ــۀ ب ــاد نام ــد و اعتم ــی کن م
ــد.  ــی کن ــت م ــم دریاف ــان را ه ــی ش حقوق
مثــل ایــن کــه کســی بــدون عبــور از آزمــون 
ــرود  ــاز ب ــد و ب ــا یاب ــر ارتق ــف باالت ــه صن ب
ــای  ــد. آق ــت کن ــی درخواس ــه کامیاب و پارچ
ــات  ــب انتخاب ــی در مکت ــدون کامیاب ــی ب غن
آورده  دســت  بــه  را  آن  کامیابــی  پارچــه 
اســت. آیــا ســخنان امــروز او بــرای برگــزاری 
ــدگاه  ــد دی ــی توان ــب م ــدون تقل ــات ب انتخاب
ــدگاه  ــک دی ــه ی ــد. البت ــر ده ــردم را تغیی م
ــس  ــه پ ــن ک ــم وجــود دارد و آن ای ــر ه دیگ
ــل  ــی و غیرقاب ــت فضای ــماری جمعی از سرش
ــب  ــر تقل ــار دیگ ــک ب ــد ی ــاور ارگ بخواه ب
هــای گســترده را از ایــن طریــق در انتخابــات 
ــه  ــم ک ــوش نکنی ــازد. فرام ــم س ــده فراه آین
سرشــماری نفــوس فضایــی دقیقــا رابطــه 
نزدیــک بــا انتخابــات دارد و مــی توانــد زمینــه 
هــای خــوب تقلــب را فراهــم ســازد. مســاله 
ــور  ــودن حض ــگ ب ــم رن ــورد ک ــر در م دیگ
شــهروندان در مراکــز ثبــت نــام ایــن هــم مــی 
توانــد باشــد کــه هنــوز حتــا جامعــه جهانــی 
ــه  ــده ب ــک دهن ــن کم ــی تری ــوان اصل ــه عن ب
ــی  ــچ تمایل ــور، هی ــات کش ــزاری انتخاب برگ
ــود  ــای آن از خ ــه ه ــن هزین ــر تامی ــی ب مبن
ــخص  ــا مش ــوز واقع ــت. هن ــداده اس ــان ن نش
ــده  ــات آین ــای انتخاب ــه ه ــه هزین ــت ک نیس
ــا  ــن ه ــود؟ ای ــی ش ــن م ــی تامی ــه منبع از چ
ــم  ــرای ک ــل روشــن ب ــد دالی ــی توانن همــه م
رغبتــی و بــی انگیــزه گــی شــهروندان کشــور 
ــای رای  ــدوق ه ــای صن ــه پ ــن ب ــرای رفت ب
ــزار  ــده در صــورت برگ ــات آین ــد. انتخاب باش
شــدن مــی توانــد از مهــم تریــن چالــش هــای 
ــه شــمار رود  دموکراســی نوپــای افغانســتان ب
ــته از  ــای برگش ــرات ه ــن تکنوک ــه یم ــه ب ک

ــه افتضــاح کشــیده شــده اســت. ــرب ب غ
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رأی دهنـده  گان انتخـابات 
آینـده کی ها انـد؟

 

نـام رأی دهنـدگان در  از سـه روز بدین سـو پروسـۀ ثبـت 
پایتخـت و مراکـز والیت هـا آغاز شـده اسـت. امـا گزارش ها 
می رسـاند کـه اسـتقبال عمومـی از ایـن پروسـه بسـیار اندک 
بوده اسـت. مردم افغانسـتان چندین دوره انتخابات را سـپری 
کرده انـد. هـر دورۀ انتخابـات بـا تقلبـات گسـترده بـه همراه 
بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل، شـهروندان دیگـر اعتمـاد و 

بـاوری بـه پروسـۀ انتخابـات ندارند. 
در چنیـن وضعیتـی، کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان، یک  بارِ 
دیگـر تعهـد سـپرده اسـت کـه انتخابـات پارلمانـی را برگزار 
می کنـد، امـا بـا چندمـاه تأخیـر. ایـن خبـر در حالی سـت که 
دو سـال از زمـاِن برگـزاری انتخاباِت پارلمانی گذشـته و قرار 
اسـت کـه ایـن انتخابـات در سـال سـومِ ایـن تأخیـر برگزار 
شـود. ولـی ایـن انتخابـات از همیـن حـاال بـا چالش هایـی 
مواجـه اسـت؛ از جمله این کـه احزاب و جریان های سیاسـی 
و مـردم افغانسـتان بـا توجه بـه تجربه یی کـه از انتخابات هاِی 
گذشـته دارند، بـاور ندارند که دیگـر انتخاباتی در افغانسـتان 
بـه سـامت و صابـت برگـزار شـود، به خصـوص از طـرِف 

کمیسـیونی کـه فقـط مـورد تأیید گلبدیـن حکمتیار باشـد!
امـا حـاال کـه رییـِس جدیـِد کمیسـیون انتخابات تعیین شـده 
و از برگـزاری انتخابـات خبـر می دهـد، پیشـنهادِ تغییـر در 
سـاختار کمیسـیون انتخابات نیز بـارِ دیگر برجسـته می گردد. 
یقینًا در شـرایطی که مردم اعتمادشـان را نسـبت بـه انتخابات 
از دسـت داده انـد، کنفراس هـای خبـرِی کمیسـیون انتخابات 
بکشـاند.  رای  صندوق هـای  پـای  بـه  را  آن هـا  نمی توانـد 
انتخابـات را  انتخابـات صرفـًا در نظـر دارد کـه  کمیسـیون 
برگـزار کنـد امـا انتخاباتی مملو از کاسـتی و نادرسـتی و یک 
انتخابـاِت کامـًا غیرشـفاف کـه در آن امـکاِن تزویـر و تقلب 

بیشـتر از گذشـته وجـود دارد.
بنابرایـن، بـرای این کـه مـردم احسـاس کننـد کـه می تواننـد 
شـاهد یـک انتخابـاِت سـالم و شـفاف باشـند، بایـد نخسـت 
ارادۀ سیاسـی بـرای برگـزاری آن بـه  میـان بیایدـ حـال آن که 
هنـوز چنیـن اراده یـی بـه نظـر نمی رسـد. ارگ از آن جـا کـه 
انتخابـاِت شـفاف و عادالنـه،  گمـان می کنــد کـه در یـک 
بازنده اسـت، ممکن اسـت کـه هم بـرای انتخابـاِت پارلمانی 
دیـده  را  مجـدد  تقلـِب  خـواِب  ریاسـت جمهوری،  هـم  و 
باشـد. از طـرف دیگـر، حتـا اگـر ارادۀ سیاسـی در حکومـِت 
موجـود مبنـی بر برگـزارِی یک انتخاباِت سـالم شـکل بگیرد 
ولـی نهــادهای انتخاباتـی اصـاح نگردند، ممکن نیسـت که 
انتخابـاِت شـفافی بـه منصـۀ ظهـور برسـد؛ زیـرا در نهادهای 
انتخاباتـی افـرادی حضـور دارنـد که بـه تقلب خو کـرده اند 
و انتخابـات از منظـر آنـان، چیـزی جـز یـک فسـاد و تقلـِب 

دیگـر معنـا نمی دهـد.
بـا ایـن اوصـاف، نیـاز اسـت کـه نهـاد کمیســیون انتخابات، 
هرچـه زودتـر اصاحـاِت عمیقی را بـا برکناری افرادِ پیشـین 
مهـِم  سـمت های  در  به خصـوص  انتخابـات  کمیسـیون  در 
مدیریتـی و اجرایـی در مرکـز و والیت هـا بـه هـدف وارد 
کـردِن افـراد جدیـد و متعهـد بـه برگـزاری یـک انتخابـات 
شـفاف، روی دسـت بگیرد. در کنار این مسـأله، منابع انسـانی 
و سـاختار سـازمانِی کمیسـیون انتخابات، غیرملی است و باید 
ایـن سـاختار به گونۀ بسـیار روشــن تغییر کند تـا ترکیبی از 
همـۀ اقـوامِ باهـم بـرادر کشـور، بـه این نهــاد وارد شـوند و 
بـرای برگـزاری انتخابـاِت سـالم و ثبات آفریـن کار کننـد. در 
غیـر ایـن مـوارد، هیـچ نشــانی از برگـزاری یـک انتخابـاِت 
بـا  انتخابـات  برگـزاری  و  آمـد  نخواهـد  به دسـت  شـفاف 
سـاختار و ارادۀ کنونـی، به حتـم می توانـد بن بسـت های تـازه  

و مشـکاِت جدیـدی را بـرای افغانسـتان خلـق کنـد.
اکنـون اگر کمیسـیون انتخابـات چنین نـکات و اصاحاتی را 
روی دسـت بگیـرد، بایـد انتخابـات را بـرای تنظیـم و تطبیِق 
ایـن مـوارد، چنـد مـاه دیگـر نیز بـه تعویـق بیــندازد. این به 
انتخابـاِت تقلب بـار  از برگـزاری یـک  بهتـر اسـت  مراتـب 
گـردد  بهانه یـی  نبایـد  اصاحـات  ایـن  امـا  غایله سـاز.  و 
بـرای طفره رفتـِن سلسـله  وار از برگـزاری انتخابـات. مسـلمًا 
افغانسـتان هیـچ راهی جـز برگـزاری انتخابات برای رسـیدن 
بـه ثبـات و پیشـرفت نـدارد امـا انتخاباتـی کـه در نهایـِت 
سـامت و شـفافیت برگـزار شـود و ابـداً ابـزاری در دسـِت 

سیاسـت گراِن بـر سـِر اقتـدار قـرار نگرفتـه باشـد.
سـفارت امریـکا در کابـل، جامعـۀ جهانـی و همـۀ دوسـتاِن 
انتخابـاِت  و  اصاحـات  اهمیـِت  می بایـد  مـا  بین المللـِی 
عـاری از تقلـب را بـرای آیندۀ افغانسـتان درک کننـد و مردمِ 
افغانسـتان را در مسـیر مردم سـاالری، صادقانه یاری برسـانند.

بـی باوری عمومی به انتخـابات
در افغانستان 

ACKU
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مسـووالن در اتـاق تجـارت و صنایـع کشـور 
می گویـد کـه تا یک مـاه دیگر، دهلیز مسـتقیم 
هوایـی میـان کابـل- اسـتانبول ایجاد می شـود.
عتیق اهلل نصـرت، رییس هیأت عامـل اتاق های 
تجارت و صنایع افغانسـتان که در یک نشست 
خبـری مشـترک بـا بازرگانـان ترکیـه سـخن 
مشـترک  سـرمایه گذاری های  بـه  می گفـت، 
میـان دو کشـور و هم چنـان زمینه سـازی برای 

افزایش صـادرات افغانسـتان تأکیـد کرد.
همزمـان بـا ایـن، فاتـح متیـن، معیـن وزارت 
اقتصـاد ترکیـه می گویـد کـه بازرگانـان ترکیه 
انـرژی،  آمـادۀ سـرمایه گذاری در بخش هـای 
صحـت، زراعـت و معـدن در افغانسـتان انـد.

دهلیز هوایی کابل-استانبول
عتیـق اهلل نصـرت در ایـن نشسـت گفـت کـه 
تـا یـک مـاه دیگـر، دهلیـز هوایی میـان کابل-
اسـتانبول ایجـاد می شـود و کاالهـای صادارتی 
افغانسـتان از طریـق شـرکت هوایـی »ترکیـش 

ایرالیـن« بـه ترکیـه منتقل می گـردد.
آقـای نصـرت از مقام هـای حکومـت ترکیـه 
کاالهـای  بـر  گمرکـی  تعرفـۀ  تـا  خواسـت 
صادراتـی افغانسـتان بـه ترکیـه را کاهش دهد 
و یـک مرکـز خدمـات تجارتـی بـرای تاجران 
افغانسـتان را نیـز در آن کشـور ایجـاد کننـد.

او می گویـد کـه اکثـر کشـورها بـرای تولیدات 
افغانسـتان بـرای امـوال صادراتـی افغانسـتان 
و  گرفتـه  نظـر  در  را  گمرکـی  ترجیحـات 

افغانسـتان نیـز خواسـتار ایـن اسـت.
آقـای نصـرت از مقام هـای حکومـت ترکیـه 
خواسـت تا تعرفه هـای گمرکی را بـر کاالهای 

صادراتـی افغانسـتان کاهش دهنـد و یک مرکز 
افغانسـتان  تاجـران  بـرای  تجارتـی  خدمـات 
را نیـز در آن کشـور ایجـاد کننـد، تـا بتواننـد 
امـوال خـود را بـه بـازار ترکیـه و از آن جـا بـه 

کشـورهای اتحادیـۀ اروپـا انتقـال دهند.
کاهش میزان تجارِت کابل-استانبول

آقای نصری در بخشـی از سـخنانش به کاهش 
میـزان تجـارت میان افغانسـتان و ترکیه اشـاره 
کـرد و گفـت: »در سـال های گذشـته میـزان 
تجارت بین افغانسـتان و ترکیـه به 300 میلیون 
دالـر می رسـید، امـا در حال حاضر ایـن رقم به 
120 میلیـون دالـر کاهـش یافتـه اسـت. از این 
میـزان، 32 میلیـون دالـر را صادارت افغانسـتان 
بـه ترکیـه و 88 میلیون دالـر دیگـر، واردات از 

ترکیـه تشـکیل می دهد«.
و  تجـارت  اتاق هـای  عامـل  هیـأت  رییـس 
صنایـع  گفـت که حکومـت افغانسـتان تاش 
می کنـد تـا پروسـه ها را بـرای سـرمایه گذاران 

داخلـی و خارجـی، سـهل تر بسـازد.
آقـای نصرفـت گفت: »به خاطر اسـتفاده از این 
فرصت هـا دولـت مـا در قسـمت سهل سـازی 
کاری  طرزالعمل هـای  ساده سـازی  قوانیـن، 
اقدامـات بسـیار جـدی را روی دسـت گرفتـه 
و حتـا در قسـمت پارک های صنعتی، پالیسـی 
جدیـد پارک هـای صنعتـی از طـرف دولـت 
ترتیـب شـده کـه عنقریـب تصویـب خواهـد 

. شد«
ترکیه آمادۀ سرمایه گذاری در افغانستان

در سـوی دیگـر، فاتـح متیـن، معیـن وزارت 
کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  ترکیـه  اقتصـاد 

بازرگانـان آن کشـور آمـادۀ سـرمایه گذاری در 
بخش هـای انـرژی، صحـت، زراعـت و معدن 
در افغانسـتان انـد و همچنـان حاضـر انـد تـا 
تجارب خود را با بازرگانان افغانسـتان شـریک 
سـازند و مواد خام را به افغانسـتان صادر کنند.
آقـای متیـن در مـورد کاهـش تعرفـۀ گمرکـی 
کاالهـای صادراتـی افغانسـتان بـه آن کشـور 
گفـت: »شـما در بخـش صـادرات، فهرسـت 
انـواع صـادرات را بـرای ما ارایه کنیـد تا ما در 

آن بـا شـما همـکاری کنیم«.

گفتنی اسـت که معین وزارت اقتصـاد ترکیه با 
30 تن از بازرگانان آن کشـور به روز یکشـنبه، 
26 حمـل بـه کابـل سـفر کـرده و بـا مقام های 
سـکتور خصوصی افغانسـتان دیـدار کردند که 
یک نشسـت مشـترک اقتصادی و تجاری میان 
مقام هـا، بازرگانان و سـرمایه گذاران افغانسـتان 
و ترکیـه، بـا حضـور معـاون وزارت اقتصـاد 
ترکیه در کابل برگزار شـد. در این نشسـت، بر 
سـرمایه گذاری های مشـترک میان دو کشـور و 
هم چنین زمینه سـازی بـرای افزایـش صادرات 

افغانسـتان تأکید شد.
ایـن در حالـی اسـت کـه دومین دهلیـز هوایی 
افغانسـتان-هند در 28 جـوزای سـال گذشـته 
افتتـاح گردید که از طریق ایـن دهلیز، کاالهای 
صادراتـی کشـور بـه شـهر تجارتـی و صنعتی 
ممبـی هندوسـتان انتقـال می بایـد کـه یکی از 
شـهرهای بـزرگ و اقتصـادی آن کشـور بـه 

می رود. شـمار 

ــس  ــی، ریی ــان پیشــنهاد محمــد اشــرف غن ــروه طالب گ
حکومــت وحــدت ملــی، مبنــی بــر اشــتراک در رونــد 
انتخابــات پارلمانــی و شــورای های ولســوالی را رد 

ــد. کردن
ــام   ــد ن ــاز رون ــا آغ ــنبه ب ــی روز ش ــرف غن ــد اش محم
نویســی و تهیــه فهرســت رأی دهنــدگان از طالبــان 
ــد،  ــردم را دارن ــت م ــر حمای ــه اگ ــت ک ــلح خواس مس
در انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی اشــتراک 

ــد. کنن
آقــای غنــی گفــت: اگــر  گــروه طالبــان بــاور دارنــد کــه 
ــات  ــس انتخاب ــد، پ ــردم افغانســتان ریشــه دارن ــان م می

موقــع آن اســت.
  طالبــان بــا نشــر خبرنامه یــی، از شــهروندان نیــز 
ــاری  ــد. ق ــتراک نکنن ــات اش ــا در انتخاب ــته اند ت خواس
ــل  ــان دلی ــروه طالب ــخنگوی گ ــدی، س ــف احم یوس
ــای  ــور نیروه ــات را حض ــردن در انتخاب ــرکت نک ش
ــه  ــت ک ــه اس ــده و گفت ــتان خوان ــی در افغانس خارج

اولویــت ایــن گــروه بــه پایــان رســانیدن حضــور 
نیروهــای خارجــی در افغانســتان اســت.

ــه در  ــم ک ــا دیدی ــده اســت: » م ــان آم ــۀ طالب در خبرنام
ــب داده  ــات فری ــام انتخاب ــردم به ن ــته م ــات گذش انتخاب
ــری،  ــم جان ک ــاز ه ــی را ب ــم نهای ــا تصمی ــده اند، ام ش
ــام  ــه ن ــی ب ــت و حکومت ــکا گرف ــه امری ــر خارج وزی
وحــدت ملــی در ســفارت امریــکا و از ســوی مقام هــای 

امریکایــی ایجــاد و اعــام شــد«.
در خبرنامــۀ طالبــان گفتــه شــده کــه در انتخابــات آینــده 
هــم نبایــد جــز این توقــع داشــت. طالبــان از شــهروندان 
ــتراک در  ــوض اش ــه ع ــه ب ــته اند ک ــتان خواس افغانس

انتخابــات، بــا ایــن پروســه »مقاطعــه« کننــد.
در همیــن حــال، برخــی آگاهــان می گوینــد کــه موضــع 
کنونــی گــروه طالبــان آخریــن گزینــه اســت و در 
صــورت عقــب نشــینی از ایــن گزینــه، گروهــی به نــام 

ــان وجــود نخواهــد داشــت.  طالب
وحیــد مــژده آگاهــان سیاســی نزدیــک بــه گــروه طالبان 

بــه روزنامــۀ مانــدگار گفــت: طالبــان ناگزیــر  انــد تــا بــر 
ــن  ــد، در صــورت کوچک تری ــد کنن موضــع خــود تأکی
ــود  ــان ناب ــف طالب ــه، تعری ــن  گزین ــینی از ای عقب نش

می شــود. 
ــروه  ــرای گ ــتان ب ــات افغانس ــه انتخاب ــاور دارد ک او ب
طالبــان مــورد قبــول نیســت و ایــن گــروه بــاور دارنــد 
ــن  ــات تعی ــری افغانســتان را انتخاب کــه سرنوشــت رهب
ــود.   ــن می ش ــا تعیی ــط بیرونی ه ــه توس ــد بلک نمی کن
ــری و  ــگاه فک ــان از ن ــه طالب ــد ک ــژده می گوی ــای م آق
ایدیولــوژی بــا برگــزاری انتخابــات مشــکل ندارنــد. امــا 
تنهــا برخــی ماحظــات را در رابطــه بــه رونــد رای دهی 
و افــرادی کــه در ایــن رونــد اشــتراک می کننــد، دارنــد. 
او گفــت: مولــوی  »عبدالباقــی افغــان« یــک عضــو گــروه 
طالبــان در کتابــی بــه نــام نظــام اســامی نوشــته اســت:  
بایــد رای افــراد صالــح و دانشــمندان بــا افــراد عــوام - 

تفکیــک شــود. 
او گفــت کــه گــروه طالبــان بیشــتر تمایــل بــه شــورای 
»حــل و عقــد« دارنــد. امــا نتیجه انتخابــات کنونــی را در 

کشــور بــر آمــده از آرای مــردم نمی داننــد.
ــای  ــی از نظریه ه ــد(  یک ــل و عق ــورا )ح ــه ش   [نظری
ــه  ــت ک ــنت اس ــل س ــی اه ــه سیاس ــرح در اندیش مط
ــدرت  ــت و ق ــتقرار حکوم ــروع اس ــیوه مش ــر ش بیانگ

سیاســی می  باشــد].
مذاکرۀ طالبان با امریکا

طالبــان همــواره گفته انــد کــه طــرف آنهــا در افغانســتان، 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا اســت و حاضــر هســتند کــه بــا 

ــه  ــع نزدیــک ب ــد. اکنــون مناب واشــنگتن گفت وگــو کنن
ــکا  ــا امری ــان ب ــی طالب ــای پنهان ــان از گفت وگوه طالب

ــد.  ــر می دهن خب
ــت  ــان حکوم ــروه طالب ــه گ ــد ک ــژده می گوی ــای م آق
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــدی نمی گیرن ــتان را ج افغانس
ــت  ــمند نیس ــان ارزش ــت برای ش ــکش های حکوم پیش
ــن گــروه حکومــت  ــد. ای ــه آن ندارن ــن ب ــچ تکمی و هی
و  می داننــد  بیرونی هــا  دست نشــانده  را  افغانســتان 
ــادار ایــن حکومــت صحبــت  ــا ب ــا ب ــد م ــد می کنن تأکی

می کنیــم.
ایــن آگاه مســایل سیاســی  نزدیــک بــه طالبــان می گویــد 
کــه حکومــت ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــا گــروه طالبــان 
ــکا  ــت و امری ــام داده اس ــی را انج ــای پنهان گفت و گوه
دریچــۀ  از  بایــد  افغانســتان  مســألۀ  کــه  پی بــرده 

ــود. ــل ش ــو ح گفت وگ
پیــش از ایــن نیــز محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومت 
وحــدت ملــی در نشســت پروســۀ - کابــل کــه در مــاه 
ــد و  ــی قی ــکش های ب ــا پیش ــده ب ــزار ش ــاری برگ ج
شــرط بــه گــروه  طالبــان، از ایــن گــروه خواســت تــا به 
رونــد گفت وگوهــای صلــح »بین شــهروندی« بپیوندنــد، 
امــا ظاهــراَ گــروه طالبــان بــه ایــن پیشــنهاد آقــای غنــی 
ــا  ــای مســتقیم ب ــان گفت وگوه ــد و خواه پشــت  پازدن
ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــه عنــوان بزرگ تریــن حامــی 

افغانســتان شــدند.

رییس اتاق های تجارت و صنایع:

افغانستان  میان 
ایجاد می شود ترکیه دهلیز هوایی  و 

طالبان به دومین پیشنهاد غنی پشت   پا زدند

مذاکرات پنهانی طالبان با امریکا

بهــــزاد

ACKUابوبکر صدیق
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شهرنشــینان افریقایــی روز و شــب بــا ســر و صــدا و آلودگــی صوتــی درگیرنــد. 
ــا از  ــت غن ــات حکوم ــی، مقام ــی صوت ــش آلودگ ــا کاه ــه ب ــور مقابل ــه منظ ب
مســلمانان خواســته انــد تــا بــه جــای بلندگــوی مســاجد، از »واتســاپ« بــرای 

ــد. خبرکــردن نمازگــزاران اســتفاده کنن
ــث  ــا، باع ــتفروش ه ــدای دس ــا و ص ــیقی از بلندگوه ــم، موس ــک مزدح ترافی
آلودگــی صوتــی شــدید در بیشــتر شــهرهای کشــورهای افریقایــی شــده اســت. 
امــا بــه نظــر مــی رســد کــه در غنــا مســاجد و کلیســاها هــم چیــزی بــه ایــن 

ــد. آلودگــی صوتــی افــزوده ان
در اکــرا، پایتخــت غنــا مقامــات دنبــال راه حلــی بــرای کاهــش آلودگــی صوتــی 

ایجــاد شــده توســط مــکان هــای مذهبــی، بــه ویــژه مســاجد هســتند.
ــه جــای پخــش اذان  ــه ب ــن منظــور از مســاجد خواســته شــده اســت ک ــه ای ب
ــام  ــه نمازگــزاران خــود پی از طریــق بلندگــو از طریــق اپلیکیشــن »واتســاپ« ب

ــد. ــر کنن ــت نمــاز باخب ــا را از وق ــی بفرســتند و آنه صوت
کاهش »آلودگی صوتی«

کوابینــا فریمپــوگ بواتنــگ، وزیــر محیــط زیســت غنــا مــی گویــد: »چــرا بایــد 
ــس اپ  ــا وت ــی مث ــام متن ــق پی ــزاران از طری ــه نمازگ ــد ک ــته باش ــکان نداش ام
مطلــع شــوند؟ مثــا امــام مســاجد مــی تواننــد از طریــق وتــس اپ بــه هــر کــس 

پیــام بفرســتند«.
او مــی گویــد: »مــن فکــر مــی کنــم کــه ایــن کار کمــک مــی کنــد تــا آلودگــی 
صوتــی کاهــش یابــد. ممکــن اســت ایــن موضــوع جنجالــی باشــد امــا راه حلــی 

اســت کــه بــه نظــر مــا مــی رســد«.
حکومــت مــی گویــد کــه امیــدوار اســت چنیــن تغییــری ســبب کاهــش بیــش 

از حــد آلودگــی صوتــی در ایــن کشــور شــود.
بــرای بســیاری از مســلمانان کــه در پایتخــت ایــن کشــور افریقایــی زندگــی مــی 
کننــد، تمــاس تلفنــی از طریــق موبایــل بــرای خبــر کــردن نمازگــزاران هــم کار 

آســانی نیســت.
شــیخ اوســان احمــد، امــام مســجد »فادمــا« روز پنــج بــار اذان می گویــد. او بــه 
دویچــه ولــه گفــت کــه هرچنــد او بــا ایــن مســئله موافــق اســت کــه بــا پیــام 
نوشــتاری و پیــام وتــس اپ آلودگــی صوتــی کاهــش مــی یابــد، امــا چنیــن کاری 

هــم مصــارف اقتصــادی دارد.
شــیخ احمــد مــی گویــد: »امــام مســاجد ماهانــه پــول نمــی گیرنــد. پــول چنیــن 
ــد؟ مــا کوشــش مــی کنیــم کاری کــه ممکــن اســت را  کاری را از کجــا بیاورن
انجــام دهیــم. پیــام نوشــتاری یــا هرگونــه پیــام دیگــر مســئله نیســت امــا فکــر 

نمــی کنــم کــه ضــروری باشــد«.
دیگــر مســلمانان کــه بــا دویچــه ولــه مصاحبــه کردنــد، ایــن ایــده را رد کردنــد. 
ــای  ــه ماه ــد ک ــتباهی باش ــم کار اش ــی کن ــر نم ــد: »فک ــی گوی ــیه م ــورا ناس ن
ــرای دعــوت نمازگــزاران اســتفاده  ــد و از بلندگــو ب مســلمان ســحرگاه برخیزن
کننــد، چــون کلیســاهای مســیحی هــم همیــن کار را مــی کننــد. آنهــا هــم صبــح 

زود نیایــش مــی کننــد«.
کویــن پــرات، یــک باشــنده دیگــر پایتخــت نیــز پیشــنهاد و طــرح وزیــر محیــط 
زیســت را رد مــی کنــد. او مــی گویــد: »همــه افــراد در رســانه هــای اجتماعــی 

حضــور ندارنــد و همــه مــردم هــم مثــل او باســواد نیســتند«.
ــور  ــه ط ــدای اذان ب ــه ص ــد ک ــی گوی ــلمان م ــنده مس ــک باش ــی ی ــب عل حبی
ــا نمازگــزاران  ــه دوردســت برســد ت ــکان دارد ب ــی کــه ام ــا جای ــد ت ســنتی بای

ــد. ــش بیاین ــرای نیای ب
بــا ایــن حــال حکومــت غنــا گفتــه اســت کــه نهایتــا مجبــور مــی شــود تــا بــرای 

کاهــش هیاهــو و آلودگــی صوتــی، قانونــی را ایجــاد کند.

ــرات  ــاره مض ــه درب ــت ک ــدت هاس ــی« )WHO( م ــت جهان ــازمان صح »س
آلودگــی صوتــی بــر صحــت عمــوم جامعــه هشــدار داده اســت. ایــن ســازمان 
فهرســتی از بیمــاری هــای ناشــی از آلودگــی صوتــی را ترتیــب داده اســت کــه 
در آن بیمــاری هــای کوتــاه مــدت و مزمــن قلــب و عــروق، اختــال خــواب و 

بیمــاری هــای شــعوری دیــده مــی شــود.

مقدمه
مطالعــات روان شناســان دربــاره خاقیــت 
نشــان داده اســت کــه خاقیــت نیــز 
از  انســان  جنبه هــای  ســایر  هماننــد 
ــا  ــر آنه ــه نظ ــد. ب ــروی می کن ــی پی الگوی
ــدا در  ــی و ابت ــل زندگ ــت در اوای خاقی
بــازی کــودک ظاهــر می شــود و بــه 
تدریــج در جنبه هــای دیگــر زندگــی 
فعالیت هــای   ، مدرســه   ، کار  قبیــل  از 
می کنــد.  تجلــی  مشــاغل  و  تفریحــی 
ــدات خــاق در طــول  ــا تولی ــکارات ی ابت
ســال های 30 و 40 بــه اوج می رســد. 
ــد،  ــدا می کن ــات پی ــت ف ــد از آن حال بع

بــه تدریــج کاهــش می یابــد.
ــی  ــن بحران ــالی را س ــون ، میان س اریکس
ــی  ــد یعن ــه در آن تولی ــت ک ــده اس نامی
ــود آوردن  ــه وج ــا ب ــق ی ــه خل ــل ب تمای
ــه  ــد. ب ــد ش ــا خواه ــود حکمفرم ــا رک ی
ــل محیطــی از  ــان عوام ــده روان شناس عقی
ــل فقــر بهداشــتی ، اوضــاع و احــوال  قبی
ــودن  ــی و نب ــارهای مال ــی ، فش خانوادگ
ــه اوج رســیدن خاقیــت  وقــت آزاد در ب
مؤثرنــد و شــواهد دال بــر کاهــش آن بــه 
ــود  ــی وج ــای موروث ــبب محدودیت ه س

ــدارد.  ن
رشــد  در  تســریع کننده  عوامــل 

قیــت خال
ــدن  ــاق ش ــرای خ ــودکان ب ــت: ک *وق
ــکار  ــا اف ــا ب ــد ت ــادی الزم دارن ــت زی وق
و مفاهیــم درگیــر شــوند و بــا آنهــا بــازی 
کننــد و آنهــا را بــه اشــکال نــو و ابتــکاری 

ــد. در آورن
*ترغیــب و تشــویق: کــودکان بــرای 
خاقیــت و خــاق بــار آمــدن بــه تشــویق 
و ترغیــب نیــاز دارنــد و انتقــاد مانــع 

خاقیــت ایشــان می شــود.
*مــواد: بدیهــی اســت وجــود مــواد 
گوناگــون مثــا کاغــذ ، خمیــر و... بــرای 
تحریــک خاقیــت در کــودکان ضــرورت 

دارد.
*محیــط محــرک: محیــط خانه و مدرســه 
بایــد بــا تشــویق و راهنمایــی کــودکان در 
ــت ایشــان  ــواد و اشــیا ، خاقی ــرد م کارب

را بــر انگیــزد.
والدیــن  انحصــاری  غیــر  *روابــط 
کــودک: والدینــی کــه نــه حامــی افراطــی 
ــود  ــد خ ــی فرزن ــر افراط ــه انحصارگ و ن
ــکا  ــه اســتقال و ات هســتند، طبعــا او را ب
بــه خویــش تشــویق خواهنــد کــرد و ایــن 
ــد. ــت دارن ــتری در خاقی ــر بیش دو تاثی

*روش هــای پــرورش کــودک: روش آزاد 
منشــانه و آســان گیر در پــرورش کــودکان 
ــریع  ــت را تس ــه خاقی ــه و مدرس درخان
ــختگیری از  ــه س ــی ک ــد، در صورت می کن

ــد.  ــری می کن ــو گی آن جل
ــت  ــات : خاقی ــب معلوم ــت کس *فرص
در خــا انجــام نمی گیــرد، بلکــه مســتلزم 
ــای  ــر بن ــه زی ــات اســت ک کســب معلوم

خاقیــت بشــمار مــی رود. 
جلوه های خالقیت در کودکان

را  خــود  خاقیــت  فراینــد  کــودکان 
شــکل های  بــه  مختلــف  درســنین 
بــه  کــه  می کننــد  آشــکار  گوناگــون 
ایــن  معروفنــد.  خاقیــت  جلوه هــای 

 : از  عبارتنــد  عمدتــا  جلوه هــا 
جاندار پنداری

عاقــه بــه نســبت دادن هشــیاری بــه اشــیا 
ــوه  ــن جل ــدار. ای ــر جان ــودات غی و موج
را غالبــا در کــودکان خردســال کــه هنــوز 
نمی تواننــد جانــدار را از غیــر جانــدار 
ــبت  ــا از نس ــم، آنه ــد، می بینی ــز دهن تمی
دادن صفــات زنــدگان بــه موجــودات 
غیــر زنــده لــذت می برنــد و معمــوال 
ــه  ــد ک ــا نســبت می کن ــه آنه ــی را ب صفات
والدین شــان بــه خــود ایشــان نســبت 

می دهنــد. 
بازی سازنده

ــه  ــن مدرس ــه س ــه ب ــی ک ــودکان زمان ک
بافــی  خیــال  می تواننــد  و  می رســند 
ــد،  ــخیص دهن ــم تش ــت را از ه و واقعی
ــه  ــی ب ــازی نمایش ــود را از ب ــه خ توج

بــازی ســازنده معطــوف می کننــد. 
دوستان خیالی

ــا  ــوان ی ــی از شــخص ، حی دوســت خیال
ــش  ــم خیال ــودک در عال ــه ک ــزی ک چی

می آفرینــد تــا نقــش دوســت را بــا او 
ــرای  ــا ب ــتر بازی ه ــرا بیش ــد، زی ــا کن ایف
ــاز  ــازی نی ــه همب ــودن ب ــش ب ــذت بخ ل
ــد  ــازی ندارن ــه همب ــی ک ــد و کودکان دارن
بــرای  خیالــی  همبــازی  یــک  غالبــا 
ــه  ــی ک ــد. کودک ــق می کنن ــان خل خودش
ــایند  ــخ و ناخوش ــی تل ــارب اجتماع تج
ــی را  ــازی خیال ــت همب ــن اس دارد، ممک

ــد.  ــح ده ــی ترجی ــازی واقع ــر همب ب
رویای بیداری

رویــای بیــداری ماننــد بازی هــا ، فعالیتــی 
ــه آن  ــن ب ــخص از پرداخت ــه ش ــت ک اس
ــی  ــازی ذهن ــکلی از ب ــرد. ش ــذت می ب ل
پــردازی  خیــال  معمــوال  کــه  اســت 
ــرل  ــای کنت ــا جلوه ه ــود ت ــده می ش خوان

ــود.  ــخص ش ــل مش ــده تخی ش
دروغ های مصلحت آمیز کودک

ــان  ــایع می ــیار ش ــای بس ــی از جلوه ه یک
کــودک خردســال ، گفتــن دروغ هــای 
ــی کــه  ــا دروغ های ــی اســت کــه ب مصلحت
ــاوت دارد.  ــد تف ــر می کنن ــاالن فک بزرگس
ــاف  ــر خ ــودک ب ــه دروغ را ک ــن گون ای
درســت  عمــا  بزرگســاالن  تصــور 

می پندارنــد. 
شوخی سازی

شــوخی دو جنبــه دارد: توانایــی ادراک 
شــوخی و دیگــری توانایــی تولیــد آن 
هــم  را  اجتماعــی  پذیــرش  جنبــه  و 
بایــد بــه آن افــزود، زیــرا جالــب یــا 
غیرجالــب بــودن شــوخی را اطرافیــان 
ــد شــوخی مســتلزم  ــد. تولی تعییــن می کنن
همچنیــن  اســت،  موقعیــت  شــناخت 
ــرش  ــه پذی ــخص ب ــه ش ــزان عاق ــا می ب
اجتماعــی بســتگی دارد. بــه ایــن معنــا کــه 
ــه  ــا ب ــزان آن طبع ــودکان ناراضــی از می ک
تولیــد شــوخی انگیــزش بیشــتری خواهند 
داشــت تــا بــه هــدف خــود برســد. 
ــد  ــده دارن ــواع ســاده و پیچی شــوخی ها ان
کــه خاقیــت عمدتــا در شــوخی های 

پیچیــده بــه چشــم می خــورد. 
داستان گویی

یکــی دیگــر از جلوه هــای خاقیــت ، 
داســتان گویی اســت. کــودکان خــاق 
ــت  ــو فقی ــتان م ــان داس ــاب و بی در انتخ
بیشــتر  و  بهتــر  و  دارنــد  بیشــتری 
می تواننــد توجــه شــنوندگان خــود را 

ــد.  ــب کنن جل
مفهوم خود آرمانی

مفهــوم خــود آرمانــی آرزوی کــودکان بــه 
ایــن اســت کــه آن باشــند یــا آن چیــز را 
ــد  ــت دارن ــود دوس ــه خ ــد ک ــه کنن عرض
بــه آن برســند. بــه عبــارت دیگــر منظــور 
ــه  ــخص ب ــه ش ــی ، عاق ــود آرمان از خ
ــان  ــران او را آنچن ــه دیگ ــت ک ــن اس ای
ــم  ــد. اع ــد دریابن ــودش می خواه ــه خ ک
ــداری  ــی و خــود پن ــداری بدن از خــود پن

ــناختی. روان ش
منبع: سایت رشد

رشد خالقیت 
در کودکان 

و جلوه های

 آن

ذان  ا « که  سته  خوا مساجد  ز  ا غنا 
کنند« ده  ستفا ا تساپ  ا و ز  ا نگویند؛ 
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مجموعـه  تـا  داد  دسـت  نیکویـی  فرصـت  پیـش  چنـدی 
مباحـث اندیشـه وران معاصـر را در قالـب جزواتـی دسـته 
بنـدی کنم. قسـمت کنونی، چکیـده ای از اندیشـه های دکتر 
مصطفـی ملکیـان اسـت کـه در آن جـزوه آمـده، البتـه ایـن 
مطالـب مربـوط به یک سـال پیـش بـوده و رای نگارنده در 
ایـن یـک سـال تطـور و تحول فـراوان یافتـه با ایـن وجود 
خالـی از لطـف ندانسـتم تـا بخشـی از آن را در ایـن باگ 

کنم: عرضـه 
از نقطـه ای آغـاز می کنـم کـه بـه زعـم ایـن قلـم لـب لباب 
اندیشـه ملکیـان اسـت. ابتـدا سـخنی از وی نقـل میکنـم و 
سـپس تاویلی از آن را در ادامه بسـط می دهـم و فی النهایت 
نکاتـی پیرامـون اندیشـه وی طـرح کنـم. بدیهـی اسـت که 
نگارنـده تنهـا فهـم خـود را از کام ملکیـان بیان مـی دارد و 
مدافـع و متنقـد همیـن فهم خواهـد بود نه شـخص ملکیان 

و یـا تصـورات حقیقی وی.
»مـن نه دل نگران سـنت ام، نـه دل نگران تجدد، نـه دل نگران 
تمـدن، نـه دل نگـران فرهنـگ و نـه دل نگـران هیـچ امـر 
انتزاعـی  دیگـری از ایـن قبیـل. من فقـط نگران انسـان های 
گوشـت  وخون داری هسـتم کـه می آینـد، رنـج می برنـد و 
می رونـد. سـعی کنیـم انسـان ها هـر چـه بیش تر بـا حقیقت 
مواجهـه یابنـد و به حقایق هـر چه بیش تری دسترسـی پیدا 
کننـد؛ عـاوه بـر آن هر چه کم تـر درد بکشـند و رنج ببرند؛ 
و عـاوه بـر آن هـر چـه بیش تـر بـه نیکـی و نیکـوکاری 
بگراینـد. بـرای تحقـق ایـن سـه هـدف، از هـر چیـزی کـه 
سـودمند می توانـد بـود بهـره گیرنـد؛ از دین گرفتـه تا علم، 
فلسـفه، عرفـان، هنر، ادبیات و همه ی دسـتاوردهای بشـری 

دیگر.
مصطفی ملکیان«

......
ملکیـان بـه زعـم ایـن قلـم یـک ایدئولـوگ اسـت، البتـه 
ایدئولوژی وی نه مارکسیسـم اسـت و نه اسـام ایدلوژیک 
این هـا.  بـه  شـبیه  دیگـری  ایدئولـوژی  هیـچ  نـه  و  شـده 
ایدئولـوژی را اگـر »جهان بینـی« معنا کنیم و فـرد ایدئولوگ 
را »فـردی قائـل بـه جهان بینـی و آرمـان مشـخص« آنـگاه 
ملکیـان را می تـوان یک ایدئولوگ توانا دانسـت. یادداشـت 
اندیشـگی  نظـام  عیـار  تمـام  مانیفسـت  فـوق هـم  کوتـاه 
ایـن دانشـمند اسـت. سـه اصـل بنیادیـن زیـر رکـن رکیـن 

ایدئولـوژی وی بـه شـمار می آیـد:
1-     فهم و درک حداکثری حقیقت

2-     تقلیل رنج و مرارت
3-     زندگی نیکو و اخاقی

شـاید در نظـرگاه اول صحبـت های وی را کلیشـه و تکرار 
کام فیلسـوفان مختلـف و صاحبـان ادیـان بدانیـم امـا بـا 
کام  تفاوت هـای  اندیشـمند  ایـن  اندیشـه های  در  غـور 
وی را فهـم خواهیـم کـرد. همچنیـن ذکـر این نکتـه بدیهی 
اسـت کـه ملکیـان مطلقـا مدعـی ابتـکار ایـده ای نـو نبـوده 
و دعـوی ارائـه اندیشـه جدیـد را نداشـته. بـاری کوشـیدن 
در ایـن امـر کـه آرای وی را تبـار شناسـی کنیـم و بـه ایـن 
متفکـر و آن اندیشـمند آنهـا را منتسـب کنیـم مطمئنا ذره ای 
غبـار بر کار وی نخواهد نشـاند. سـنت مخروبـه و ناکارآمد 
درج برچسـب هایی اعـم از غرب زدگـی، لیبرالیسـم،ترجمه 
گری،اومانیسـم و امثالهـم نیـز در ایـن بین جهـد بی توفیقی 
اسـت کـه اگـر بخواهیـم کار را از آنجا شـروع کنیـم جز به 
ترکسـتان نمی رسـیم. لـذا بهتر اسـت ابتـدا در مقـام ایضاح 
ایـن مفاهیـم و مبانـی و مبادی کار را شـروع کنیم سـپس به 
صـدق و کذب ایـن دعـاوی بپردازیم و تطبیق آنهـا با آرای 

متفکران. دیگـر 
در بـاب هـدف اول سیسـتم ملکیـان امـا ذکـر ایـن نکته به 
فهـم حداکثـری بـه ما کمـک می کند کـه در نظـام فکری و 
اندیشـگی ملکیـان اصـل و اسـاس، فهـم و درک و تقـرب 
بـه حقیقـت اسـت نـه وصـول تـام و تمـام و یکباره بـه امر 
حقیقت.البتـه وی وصـول بـه حقیقـت یک معنـا را ناممکن 
و  تاش هـا  داسـتان  مسـلم  قـدر  و  هـدف  امـا  نمی دانـد 

درک  بـه  حداکثـری  تقـرب  صرفـا  را  بشـری  جهدهـای 
و فهـم حقیقـت می دانـد. مـن بـاب مثـال یـک فیلسـوف 
ممکـن اسـت زمانـی بـه حکم الف برسـد و چند سـال بعد 
متوجـه شـود کـه این حکـم صدقیت تـام نـدارد وحکم ب 
صحیـح اسـت امـا نکتـه اینجـا اسـت که بـار اول کـه جهد 
معرفتـی وی بـه حکـم الف منتج شـد بـا این کـه این حکم 
فهـم کاملـی نبـود امـا از آنـرو کـه وی تاشـی جهـت فهم 
حقیقـت کـرده بـود تـاش وی نوعـی تفلسـف بـه شـمار 
می آیـد، یعنـی گویـا بشـر در بیشـه ای ظلمانی پرتاب شـده 
کـه هیـچ از دنیـای اطـراف خـود بـا خبـر نیسـت و ضمن 
گذشـت زمـان بـا انباشـت تجـارب بـه شـناختی از محیـط 
خـود می رسـد، حـال ایـن امـکان کامـا محتمـل اسـت که 
تمـام احـکام شـناختی وی و یـا بخشـی از آنهـا در آینـده 
نقـض و متکامـل شـوند امـا الجـرم بایـد بـه همیـن حد از 
معرفـت هـای نامطمئـن و ابطال پذیـر اعتمـاد کنـد و تجربه 
را هرچـه بیشـتر امتـداد دهـد تـا به شـناختی هر چـه کامل 
تـرو مقـرب تـر بـه حقیقـت واصل شـود. بـاری؛ در مکتب 
اندیشـه ملکیان بشـر در چنیـن جایگاهی قـراردارد و دارای 
فهمـی اسـت کـه در رونـد تحـول و تکامل اسـت و وظیفه 
انسـان در ایـن نـگاه تقـرب هرچـه بیشـتر )و در طریقـت 

اولـی وصـول( بـه فهـم کامـل از حقیقـت می باشـد.
هـدف دوم ظاهـری تکـراری اما محتوایی نوین و دلچسـب 
دارد. بشـر از زمانـی کـه حافظـه تاریخـی به او اجـازه داده 
همـواره در جهـت تحصیـل سـعادت حداکثـری و بهشـت 
زمینـی اسـت و بنیـادا همیـن امـر نیـز موجـب شـده تـا به 
ادیـان و ایدئولـوژی هـای مختلف متمسـک شـود و از آنها 
سـود بجویـد، لـذا بیـراه نخواهـد بـود اگـر ادعا کنیـم نوع 
بشـر حـال چـه دینـدار و چـه غیـر دینـدار همـواره بدنبال 
ملکیـان  اندیشـه  در  امـا  بـوده.  زمینـی  بهشـتی  احـداث 
کام جالبـی نهفتـه اسـت و آن هـم عکـس نقیـض همیـن 
خواسـته بشـری اسـت. ملکیان همـواره یک دغدغه داشـته 
کـه رنـج و مـرارت حداقلـی مناسـب ترین عنوان بـرای آن 
اسـت. ملکیـان نـه وعده بهشـت و اتوپیـا میدهـد و نه بدان 
بـاوری دارد، او در پـی آن اسـت کـه بجـای آنکـه لـذت را 
حداکثـری کنیـم رنـج را حداقلـی کنیم و این حکمی اسـت 
کـه اوراق سانسـور نشـده کتـاب تاریـخ بشـری مویـد آن 
اسـت. یعنـی این بشـر دو پـا گویا هـرگاه که دسـت به کار 
سـاخت بهشـتی برین در زمین شـده فقط و فقط آتشـی بر 
ایـن جهنـم افـزوده. از سرگذشـت مارکسیسـم و شـوروی 
و سوسیالیسـم کـه دعـوی امپراطـوری پرولتاریـا داشـت تا 
بلـوک غـرب. جایـی که بهشـت شـدن سـرمایه داران قرین 
بـه جهنم شـدن زیسـت طبقه های پایین دسـت بـود، تاریخ 
بـه مـا می آموزد کـه بزرگتریـن لطفی کـه بشـریت می تواند 
بکنـد آن اسـت کـه دیگـر قصـدی بـرای اقامـه بهشـت در 
زمیـن نکنـد و بـا ایـن کار حداقـل آتـش بـر جهنـم عالـم 
نیفزایـد! بشـر عاقـل در می یابـد کـه در ایـن پویـه ی وقفـه 
ناپذیـر زندگـی هنـوز بـه آن قسـم از عقانیـت و حقانیـت 
نرسـیده کـه مدینـه فاضلـه بـر زمیـن بسـازد و خوشـی را 
بـه حداکثـر برسـاند. در نظـرگاه اندیشـه ملکیان بشـر عاقل 
بدیـن نکتـه واقف اسـت کـه تمام هنـر عقانی زیسـتن آن 
اسـت کـه مرحم درد و مایـه ی تقلیل مرارت باشـد تا وعده 

دهنـده بهشـتی کـه گویـا هرگز سـاخته نخواهد شـد.
امـا هـدف سـوم در سیسـتم ملکیان هدفـی اسـت دلربا هم 
بـر کامجویـان سـکوالر و غیـر معنـوی و هم بر دیـن ورزان 
و معنویت گرایـان و مومنـان. بسـط نوعـی زیسـت اخاقـی 
شـاید شـریف تریـن هـدف بشـر از آغاز تـا به امـروز بوده 
کـه همـواره در طـول تاریـخ موجبـه ارتقـا کیفیت زیسـت 

بشـری می شـده. ملکیـان امـا فـارغ از ایـن خواسـت عظیم 
و تاریخـی حاجـت بشـر امروز را به اخاقی زیسـتن بسـی 
موکدتـر می دانـد. در دیـدگاه فکـری ملکیان بین سـه پدیده 
تمایـز مشـخصی وجـود دارد و او هیـچ گاه اختـاط آنهـارا 

درسـت نمی دیـده. وی همـواره اخـاق را امـری ورای
1-     زیست حقوقی و قانونی

2-     زیست مبتنی بر آداب و رسوم
3-      زیست مبتنی بر  آداب معاشرت

می دانـد.از همیـن رو بـرای ملکیـان فقـه نیـز غیـر اخـاق 
اسـت چراکـه فقـه مخلوطـی از سـه مـورد فوق بـه انضمام 
اخـاق اسـت. ملکیـان اخـاق را بـه معنـای خالـص کلمه 
امـری می دانـد کـه در سـه سـطح جامعـه روان شـناختی و 

فـردی موجـب سـعادت بشـری می شـود
از نظـرگاه ملکیـان حضور اخـاق در بین افـراد یک جامعه 
موجـب بـروز 5 مطلـوب اجتماعـی: آزادی، عدالـت، رفاه، 
امنیـت و نظـم اسـت. بـه تعبیـر دقیق تـر می تـوان گفـت 
در جامعـه ای کـه افـراد آن دارای زیسـت اخاقـی ) صرفـا 
اخاقـی بـه معنـای خالص کـه بدان اشـارت رفت( باشـند 
تحقـق حداقـل ایـن 5 مطلـوب اجتماعـی سـهل تر خواهـد 

. بود
امـا اخـاق در زاویـه فکـری ملکیـان کارکـرد دومـی نیـز 
داراسـت، انجـام فعل اخاقی توسـط یک فـرد موجبه بروز 
حداقـل سـه مطلـوب روان شـناختی یعنی آرامش،احسـاس 
شـادی و رضایـت، معنایافتگـی زندگـی خواهد شـد و فرد 
اخاقـی همـواره بواسـطه اخاقـی بودنش از ایـن مطلوب 
هـا حظـی متناسـب بـا ظرفیـت هـای وجـودی اش خواهد 
بـرد. و نهایتـا کارکـرد سـوم اخاقـی زیسـتن تبـدل حال و 
تغییـر و ارتقـا ظرفیـت هـای وجـودی فرد اخاقـی خواهد 
بـود کـه ایـن کارکـرد در تفکـر ملکیـان جایـگاه خاصـی 

داراست.
بـا وجـود تمـام کارکرد هـای مثبت اخـاق که در بـاال ذکر 
آن رفـت و حاجـت موکـد تر بشـر امـروزی به اخـاق اما، 
از نظـر ملکیـان اخاق برای بشـر امـروز دسـت نایافتنی تر 
و صعـب تـر شـده. از ایـن رو رسـالت یک فرد روشـنفکر 
در سیسـتم روشـنفکری ملکیـان بیـش و پیـش از هـر چیـز 
اخاقی زیسـتن و سـوق دادن حرکت جامعه به سـمت یک 

جامعـه اخاقی می باشـد.
امـا فـارغ از اهـداف سـه گانه حرکـت ملکیـان چهـار نکتـه 
دربـاره وی قابـل طرح می باشـد. نکتـه ی اول آنکـه ملکیان 
رویکـردی وجـودی بـه حیـات بشـری دارد لـذا بـا عینـک 
عینـی و ابژکتیـو بـه جهان هسـتی می نگـرد و کم تـر دیدگاه 
سـوبژکتیو در اندیشـه وی یافت می شـود. خـود ملکیان نیز 
بـر ایـن نکته انگشـت تاکیـد می نهد کـه همواره به مسـائل 
وجـودی )اگزیستانسـیال( از رویکـرد تحلیلـی )آنالتیـک( 
می نگـرد، در حقیقـت بـرای ملکیـان فلسـفه تحلیلـی بـه 
مثابـه ابزار و فلسـفه اگزیستانسیالیسـتی به مثابـه هدف بوده 
و از همیـن رو بـه مسـائل وجـودی همواره بـه دقت نظری 
مثـال زدنـی می نگـرد، به حـدی که از نـگاه برخـی منتقدان 
گاه وی بـه وسـواس نظری متهم می شـود. ملکیـان در کام 
سـاده و بی آالیـش و در عیـن حـال واضـح و روان خـود 
توانایـی پیش بـردن مباحـث نظـری را بـا دقتـی مثال زدنـی 
داراسـت. وی در کام و قلـم خود هیـچ گاه نیش و کنایه و 
گزنـد بـه مخالفـان خود نثـار نمی کنـد و این خـود یکی از 
ممیـزه های مهم شـخصیتی وی می باشـد. او زمانی شـاگرد 
مصبـاح یـزدی در قـم بـود و زمانـی هـم شـاگرد اسـتاید 
فلسـفه دانشـگاه و از همیـن رو دارای اشـراف کاملـی بـر 
مباحـث حـوزوی و مدرن اسـت و بنـا به تعریفـی که دکتر 

سـروش از روشـنفکری ارائـه داده )حرکـت بیـن شـکاف 
سـنت و مدرنیتـه( یکـی از روشـنفکران قهـار معاصـر بـه 

می رود. شـمار 
نکتـه دوم آن که ملکیان را باید روشـنفکر فرهنگی دانسـت 
و نـه روشـنفکر سیاسـی. در تفکـر ملکیـان همـواره اصاح 
نفـس مقـدم بـر اصـاح اجتماع بـوده و از همیـن رو حجم 
کارهایـی کـه وی در بخـش هـای فرهنگـی و اخاقـی و 
روانشـناختی ارائه داده نسـبت بـه دیگر روشـنفکران )مانند 

سـروش و شـریعتی و ...( قابل مقایسـه نیسـت.
نکتـه سـوم: ممکـن اسـت بپرسـید کـه در تفکـر و نظـام 
اندیشـگی ملکیـان دین چـه جایگاهی دارد و چـرا در مدلی 
کـه در باال از وی ارائه شـد هیچ نقطه ای در اشـاره مسـتقیم 
بـه ادیـان الهـی نبـوده؟ امـا در پاسـخ به این مسـئله بـاز به 
نکتـه اول اشـاره میکنـم کـه در تفکر ملکیـان امـور ابژکتیو 
مقـدم بـر امور سـابژکتیو هسـتند، یعنـی امور عینـی بر امور 
ذهنـی تقـدم نظـری دارنـد لـذا پرداخـت بـه موضوعاتی از 
قبیـل دیـن و خـدا و انبیـا و به طـور کل اموری کـه ناظر بر 
چیسـتی بشـر و طبیعـت و هسـتی می باشـند درجـه اهمیت 
کم تـری دارنـد نسـبت بـه امـوری که ناظـر بر »راهـی برای 
رهایـی« هسـتند، یعنـی مهـم تر از آنکه بپرسـیم آیـا خدایی 
هسـت و اینکـه آیا جبر بر هسـتی حاکم اسـت یـا اختیار و 
یـا نقطـه کمال بشـری کجاسـت و امثالهم، این امـر اهمیت 
دارد کـه چـه بایـد کرد و راه خـروج بشـریت از درد و رنج 

؟ چیست
البتـه پر واضح اسـت کـه در هر دینی چهار سـطح کام،فقه 
و اخـاق و عرفـان موجود اسـت که بحث اخـاق در ادیان 
کامـا ناظـر بـر همیـن موضوعـات اسـت و این بـه معنای 
تاقـی پـروژه ملکیـان بـا ادیـان اسـت امـا دقـت کنیـد که 
ملکیـان تنهـا در دو بخـش اخـاق و عرفـان بـا ادیـان روبه 
رو می شـود و بـه کام کاری نـدارد، چراکـه کام بحثـی 

سـوبژکتیو امـا حـوزه کار ملکیـات ابژکتیو می باشـد.
نکتـه چهـارم: ملکیـان در قالـب همیـن سـه هـدف مهـم و 
تحـت روشـی که شـرح آن در بـاال رفـت )روش آنالتیک و 

عینـی( بـه اصلـی جالب می رسـد:
محـوری،  دلیـل  از  اسـت  عبـارت  مـدرن  تفکـر  »شـاکله 
انسـان مـدرن از آن رو کـه مـدرن اسـت بـرای هـر مطلـب 
طالـب دلیـل اسـت یعنی بـرای حکـم »الف،ب اسـت« باید 
بـرای او دلیـل آورد کـه »الـف،ج اسـت« و »ج،ب اسـت« 
و نتیجتا»الـف،ب اسـت«. یعنـی انسـان مـدرن دیگـر ایـن 
عبـارت را نمیپذیـرد که »الف،ب اسـت چـون د میگوید که 
الف،ب اسـت« باری؛ انسـان مـدرن دیگر نمی توانـد بمانند 
انسـان سـنتی براحتی بپذیـرد که »الف ب اسـت چون آیت 
ا... فـان می گویـد« و از همیـن رو شـاکله دیـن ورزی در  
جامعـه مـدرن کـه ابتنـا بـر همیـن نقل محـوری داشـت از 
هـم فرومی پاشـد. امـا ملکیـان بـرای آنکه بشـر امـروز را از 
گوهـر معنویـت که هسـته ی ادیـان میباشـد، محروم نشـود 
و همچنیـن مـدرن بـودن بشـر امـروز کـه اقتضای مـکان و 
زمـان میباشـد نیز حفظ شـود اقـدام به طـرح نظریه معروف 
»عقانیـت و معنویـت« می کنـد و قرائـت و شـکلی از دیـن 
را ارائـه می کنـد کـه هـم واجـد دلیل محـوری باشـد و هم 

» معنویت  واجـد 
البتـه ورود بـه پـروژه عقانیـت و معنویـت خـود بابی جدا 
می طلبـد کـه شـرح آن مطمئنـا از حوصله ایـن بحث خارج 
اسـت. کـه بـه امیـد خداونـد، در آینـده ای نزدیـک بـدان 

پرداخت. خواهـم 
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د افغانســتان ولــي جرګــه د غــزين پــر 

امنیتــي وضعیــت اندېښــنه څرګنــدوي 

ــه  ــې د دغ ــواړي چ ــه غ ــه حکومت او ل

والیــت امنیتــي وضعیــت تــه ځانګــړی 

پــام وکــړي.

ــرداری  ــه خ ــي جرګ ــتان ول د افغانس

غــزين  د  حکومــت  کــه  ورکــوي، 

والیــت امنیتــي وضعیــت تــه پــام 

ــه  ــدز ل ــت د کن ــه والی ــړي، دغ ونه ک

برخلیــک رسه مــخ کېــږي.

د دغــې جرګــې رئیــس عبدالــرؤف 

د  دوشــنبې  د  جرګــې  د  ابراهيمــي 

ورځــې پــه عمومــي غونــډه کــې د 

غــزين امنیتــي وضعیــت د اندېښــنې وړ 

ــه. وبال

ښاغيل ابراهیمي زیاته کړه:

»د غــزين د ناامنــۍ مســئله ډېــره د 

اندېښــنې وړ ده، هغــه څــه چــې د 

غــزين اســتازو مطــرح کــړل، مــوږ هــم 

ــې  ــوو چ ــږ ک ــؤلینو غ ــي مس ــه امنیت پ

د غــزين د امنیتــي وضعیــت پــه اړه 

ــوې  ــې ی ــۍ کــې ي ــره اوون ــه تې چــې پ

ولســوالۍ ســقوط هــم کــړی و او اوس 

ــه  ــقوط وړاندوین ــت د س ــول والی د ټ

کېــږي، پــه دې برخــه کــې بایــد جــدي 

ــړي.« ــام وک پ

اندېښــنې  دا  ابراهیمــي  ښــاغيل 

وروســته لــه هغــې رشیکــې کــړې 

ــې  ــنبې د ورځ ــې د دوش ــې د جرګ چ

پــه عمومــي ناســته کــې د دې والیــت 

ــه  ــې پ ــل چ ــتازو ووی ــمېر اس ــو ش ی

دې وروســتیو کــې د غــزين والیــت 

ــله والو  ــاتو د وس ــي تأسیس ــه حکومت پ

مخالفينــو حملــې او پــه ښــار کــې 

هــديف وژنــې زیاتــې شــوي چــې 

لــه ســختو ســتونزو رسه  خلک یــې 

مــخ کــړي دي.

ــي  ــيل اخالق ــد ع ــې محم ــې ي ــه ډل ل

ــل: ووی

»د غــزين او د دې والیــت د یــو شــمېر 

ولســوالیو د ســقوط خطــر یــوه جــدي 

حکومــت  مرکــزي  کــه  ده،  مســئله 

ــړي،  ــه ونه ک ــدي پاملرن ــه ج ــزين ت غ

ــخ  ــت رسه م ــه حال ــقوط ل ــزين د س غ

ــه  دی او کــوم ترخــه څــه چــې مــوږ پ

ــه  ــه پاملرن ــه کــړل، ک ــدز کــې تجرب کن

ونــه يش، نــو د کنــدز پېښــه بــه پــه 

ــرار يش.« ــم تک ــې ه ــزين ک غ

مطــرح  مهــال  داســې  اندېښــنې  دا 

ــله والو  ــۍ وس ــره اوون ــې تې ــږي چ کې

طالبانــو د غــزين والیــت د خواجــه 

عمــري ولســوالۍ د دوو ســاعتونو لپاره 

ونیولــه چــې د افغــان امنیتــي مســؤلینو 

پــه وینــا، د ولســوال او امنیــت امــر پــه 

ــس  ــااوخوا ۱۲ پولی ــې ش ــډون، په ک ګ

ــول. ووژل ش

خــو د غــزين د والیتــي شــورا یــو 

ــل  ــه ووی ــو ت ــړو ازادي راډي ــمېر غ ش

چــې پــه یــاده حملــه کــې ۲۳ تنــه 

دي. شــوي  وژل  رستېــري  افغــان 

ــي  د ولــي جرګــې دغــه اســتازي واي

چــې د غــزين پــه شــپږو ولســوالیو کــې 

اوس مهــال وســله وال طالبــان پــراخ 

ــل  ــت الم ــري او دا وضعي ــه ل فعالیتون

ــر  ــه خط ــت ل ــول والی ــې ټ ــوی چ ش

ــړي. ــخ ک رسه م

پــه ورتــه وخــت کــې دفــاع وزارت پــه 

ــي ګواښــونه  ــت کــې امنیت غــزين والی

ــه  ــزين پ ــې د غ ــي چ ــو واي ــي، خ من

ګــډون پــه بېالبېلــو والیتونــو کــې 

ــات روان  ــي عملی ــال ۱۹ پوځ اوس مه

دي.

ــد دفــر رسپرســت  د دې وزارت د ویان

ــه ورځ  ــنبې پ ــش د دوش ــد رادمن محم

ــل: ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــدل  ــه ب ــو پ ــو د قربانی ــو رسون »د خپل

مــوږ پرېکــړه کــړې چــې د غــزين 

امنیتــي وضعیــت څرنګــه چــې الزمــه 

ده، کنــرول کــړو.«

د  چــې  وايــي  رادمنــش  ښــاغلی 

وســله والو مخالفینــو پــر ضــد د غــزين 

د مرکــز پــه ګــډون پــه انــدړ، زنــه خان، 

ــوالیو  ــري ولس ــه عم ــاغ او خواج قره ب

ــې  ــوي چ ــات ش ــوي عملی ــې تصفی ک

ښــه نتیجه يــې ورکــړې ده.

ــل  ــزين د کاب ــې غ ــو وړ ده چ د یادول

کندهــار پــه لویــه الر پــروت هغــه 

والیــت دی چــې وخــت ناوخــت تــرې 

ــږي. ــول کې ــه ورک ــۍ خرون د ناامن
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وليس جرګه: 

که د غزين امنیتي وضعیت ته پام ونه يش، 

د کندز له برخلیک رسه مخ کېږي

درون  مشـکات   ،1393 انتخاباتـی  چالش هـای 
پارلمـان، فسـاد گسـتردۀ درون حکومتی و مشـکات 
و چالش هـای امنیتـی مـردم را از حضـور در انتخابات 

دل سـرد سـاخته اسـت.
شـماری از نماینـده گان مجلـس و نهادهـای ناظـر بـر 
انتخابـات بـا ابـراز این مطلـب اما از مـردم می خواهند 
کـه بـا شـرکت در رونـد ثبـت نـام رای دهنـده گان و 
شـرکت در انتخابـات بـه تقلـب و تخلف نـه بگویند.
آنـان تاکیـد دارنـد کـه نرفتـن بـه پـای صندوق هـای 
رای، راه حـل نیسـت، بـل راه حـل حضـور پرشـکوه 
مـردم در پروسـه ثبـت نامـه رای دهنـده گان و حضـور 

در انتخابـات اسـت
ایـن واکنش هـا در پـی حضـور نیافتـن مـردم در روند 
نـام رای دهنـده گان کـه روز شـبنه 25 حمـل/  ثبـت 

فروردیـن آغـاز شـده اسـت، ابـراز می شـود.
حضـور بسـیار کمرنـگ مـردم در روند ثبت نام نشـان 
بـه حکومـت، کمیسـیون  دیگـر  مـردم  کـه  می دهـد 
انتخابـات و رهبـران سیاسـی بی باور شـدند و حضور 
خـود در انتخابـات را بـه دلیـل تقلبـات و تخلفاتی که 
اتفـاق   1393 سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 

افتـاده بـود، موثـر و مفیـد نمی داننـد.
تقلبات گسـترده و سـازمان یافتـه در انتخابـات 1393 
کمیسـیون  کمیشـنران  سـوی  از  ریاسـت جمهوری 
انتخابـات و حکومـت حامـد کرزی سـبب تنـش میان 
دو جریـان سیاسـی شـده و در نهایت با پـای در میانی 
حکومـت  امریـکا،  اسـبق  خارجـه  وزیـر  جان کـری 
وحـدت ملـی با حضـور دو نامزد پیشـتاز در انتخابات 
تشـکیل شـد، چیـزی کـه نتوانسـت قناعـت مـردم را 
فراهـم کنـد و تاکنـون مـردم محمداشـرف غنی را کـه 
از سـوی امریـکا رییس جمهـور اعام شـد، بـه عنوان 
رییس جمهـور بیرون آمـده از تقلـب می خوانند و باور 
دارنـد کـه انتخابات پیـش روی نیز با تقلبات سـازمان 
یافته و سیسـتماتیک افراد وابسـته بـه حکومت را وارد 

پارلمـان خواهد سـاخت.
بـر  ناظـر  و  مدنـی  نهادهـای  سیاسـی،  رهبـران  امـا 
انتخابـات و نماینـده گان مجلـس می گویند: شـاید اگر 
مـردم در انتخابـات 93 بـه جـای حمایـت از فیصلـه 
می کردنـد،  حمایـت  خـود  رای  از  سیاسـی  رهبـران 
امـروز وضعیت طـوری دیگری بـود و بـاور مردم هم 

نسـبت بـه ایـن رونـد آسـیب نمی دیـد.  
یوسـف رشـید رییـس اجرایـی فیفـا می گویـد: یـک 
بـه  مربـرط  انتخابـات  در  تقلـب  و  تخلـف  بخـش 
حکومـت، زورمنـدان و رهبـران سیاسـی اسـت؛ امـا 
یـک بخـش بـزرگ آن مربـوط به مـردم اسـت. اگر ما 

در پروسـه انتخابـات احسـاس مسـوولیت می کردیـم، 
پروسـه را محافظـت می کردیـم و از رای خود صیانت 
کـم  تخلـف  و  تقلـب  خطـرات  شـاید  می کردیـم، 

می شـد.
رشـید در خصـوص این که آیـا مـردم در انتخابات 93 
از رای خـود دفـاع نکردنـد، گفـت: مـردم بـا شـور و 
شـوق بـه پـای صندوق هـای رای رفتنـد و رای دادند؛ 
امـا در قسـمت نظـارت و این که رای ما بـه یک نتیجه 
قابـل قبول برسـد، ایسـتاده گی نکردند و ایـن کوتاهی 
مـا باعـث شـده کـه رهبـران سیاسـی تصمیـم گیرنده 

باشند.
حمایـت  خـود  رای  از  مـردم  اگـر  کـرد:  تاکیـد  او 
می کردنـد، ممکـن امـروز وضعیت به گونـه ی دیگری 
می بـود؛ بنابرایـن اکنـون مـردم بایـد به جـای مایوس 

شـدن، از گذشـته درس بگیرنـد، در رونـد ثبـت نـام 
شـرکت کننـد، بـه کاندید مـورد نظر خـود رای  بدهند 

و بعـدن از رای خـود حفاظـت و نظـارت کننـد.
بـه گفتـه رییـس اجرایـی فیفـا: مـردم از تقلبـات و 
ندهنـد  اجـازه  و  بیاموزنـد   93 انتخابـات  تخلفـات 
کـه رهبـران سیاسـی و حکومـت سرنوشـت مجلـس 
نماینده گان شـان را رقـم بزننـد، بـا حضور گسـترده در 
انتخابـات و نظـارت و دفـاع از رای، افـراد شایسـته را 

وارد پارلمـان نماینـد.
یوسـف رشـید می گوید:«امـا حضـور نیافتـن در روند 
ثبـت نـام و شـرکت نکـردن در انتخابـات بـه معنـای 
مردم سـاالری  رونـد  و  دموکراسـی  تیشـه  بـه  ریشـه 
زدن اسـت؛ بنابرایـن یکبـار دیگـر تکـرار می کنـم کـه 
بـرای رفتـن افـراد شایسـته بـه پارلمـان رای بدهید و 

بـا حفاظـت و نظـارت از رای خود دسـت تقلب کاران 
درون و بیـرون کمیسـیون انتخابـات را کوتـاه سـازید.
رییـس اجرایـی فیفـا بـه روزنامـه مانـدگار گفـت: مـا 
از لحـاظ سیاسـی، تخنیکـی و امنیتـی در یک پروسـه 
بسـیار خـراب قرار داریـم و خواهی نـه خواهی تقلب 
صـورت خواهـد گرفـت؛ امـا بایـد بـاور داشـت کـه 
بـرای بهتـر شـدن ایـن وضعیت نیاز بـه مبـارزه داریم.
مجلـس  عضـو  مجـروح  غام فـاروق  حـال  باایـن 
در  حضـور  بـا  می خواهـد  مـردم  از  نماینـده گان 
انتخابـات بـه تقلـب و تخلف نـه بگویند و با شـرکت 
در انتخابـات زمینـه را بـرای افـراد کارا، در پارلمـان 

فراهـم کننـد.
چالش هـای  گفـت:  مانـدگار  روزنامـه  بـه  مجـروح 
انتخاباتی سـال 1393، مشـکات درون پارلمان، فسـاد 
گسـترده ی درون حکومتـی و مشـکات و چالش های 
امنیتـی بـدون شـک مـردم را از حضـور در انتخابـات 

دل سـرد سـاخته است.
او می گویـد: امـا نرفتـن به پـای صندوق هـای رای راه 
حـل نیسـت، بـل راه حـل حضور پرشـکوه مـردم در 
پروسـه ثبت نامه رای دهنـده گان و حضور در انتخابات 
اسـت؛ ولـی بایـد بـه خاطـر داشـت کـه برای بسـیج 
کـردن مـردم در انتخابـات، پارلمـان جمـع نهادهـای 
مدنی، حکومت، احزاب سیاسـی و کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات تـاش خـود را بکننـد و بـه مـردم اعتمـاد 
ببخشـند کـه انتخابات پیش روی یک انتخابات شـفاف 

و بـه دور از تقلـب خواهـد بود.
بـه گفتـه ایـن عضـو مجلـس:  اگـر مـردم با شـرکت 
نکـردن در انتخابـات، انتخابـات را به احزاب سیاسـی 
و حکومـت واگـذار کننـد، بدون شـک کار مشـکل تر 
خواهـد شـد و افـراد وابسـته بـه حکومـت و احـزاب 
سیاسـی در پارلمـان حضـور خواهنـد یافـت؛ بنابراین 
تنهـا راهـی غیـر حکومتـی سـاختن پارلمـان، حضور 

گسـترده مـردم در انتخابات اسـت.
حضـور  انتخابـات  در  مـردم  اگـر  کـرد:  تاکیـد  وی 
گسـترده داشـته باشـند، خود ناظـر انتخابات باشـند و 
نهادهـای ناظـر هم سـهم خودشـان را ادا نمایند، بدون 
تردیـد حکومـت نمی توانـد در انتخابـات دخالت کند 

و افـراد وابسـته بـه خـود را وارد پارلمـان نماید.
او افـزود: پـس بازهـم تکـرار می کنـم کـه تنهـا راه 
جلوگیـری از تقلـب و عـدم حضـور افـراد وابسـته به 
حکومـت حضـور گسـترده مـردم در انتخابات اسـت 

و بـس.

نهادهای ناظر بر انتخابات و نماینده گان مجلس:

شرکت نکردن درپروسۀ ثبت نام، 
تیشه به ریشۀ دموکراسی زدن است

ناجیه نوری  

پاکستان خواستار برکناری... 
)برکنــاری جنــرال رازق( بــرای همــکاری بــا حکومــت 

افغانســتان مغایــر اصــول بیــن المللــی اســت.
خانــم شــاداب بیــان داشــت کــه مشــارکت اســتخباراتی 
ــردود  ــا م ــتان کام ــردم افغانس ــد م ــتان از دی ــا پاکس ب
ــور  ــس جمه ــد ریی ــرد؛ بای ــی پذی ــت و آن را نم اس

ــر باشــد. ــن ام متوجــه ای
عبــدال اهلل محمــدی دیگــر عضــو مجلــس نیــز یــاد آور 
شــد کــه سیاســت های پاکســتان همــواره فریــب کارانــه 
بــوده اســت و صدراعظــم آن کشــور ایــن بــار نیــز بــا 
درخواســت برکنــاری جنــرال عبدالــرازق فرمانــده 
پولیــس قندهــار در پــی فریــب دولــت افغانســتان بــوده 

اســت.
بــا ایــن وجــود عبدالرئــوف ابراهیمــی رییــس مجلــس 
نماینــده گان نیــز حضــور جنــرال عبدالــرازق را در 
ــتان  ــتراتژی پاکس ــر اس ــدی در براب ــار س ــت قنده والی
ــه  ــرد و گفــت: »پاکســتان خــوب شــناخته ک ــوان ک عن
جنــرال رازق مانــع ســقوط والیــات جنــوب و جنــوب 
ــاری او  ــتار برکن ــن رو خواس ــرب می شــود و از همی غ

شــده اســت«.
آقــای ابراهیمــی تصریــح کــرد کــه حتــا وجــود جنــرال 
رازق بــاالی اوضــاع امنیتــی والیت هــای همجــوار 
ــم  ــد تصمی ــت نبای ــت دارد و حکوم ــر مثب ــار تأثی قنده

ــرد. ــاری او را بگی برکن
رییــس مجلــس خاطرنشــان کــرد کــه ایــن گونــه 
ــه  ــودند ن ــر ش ــور تقدی ــطح کش ــد در س ــا بای جنرال ه
اینکــه بــه دســتور یــک کشــور بیگانــه برکنــار شــوند.
ــراً  ــود، اخی ــی ش ــه م ــه گفت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مناســبات جنــرال عبدالــرازق فرمانــده پولیــس قندهــار 
بــا حکومــت مرکــزی نیــز دچــار تشــدد شــده و 
ــی  ــت در پ ــه حکوم ــت ک ــده اس ــرح ش ــایعاتی مط ش

ــد. ــدار می باش ــده نام ــن فرمان ــار ای برکن

ACKU
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وحید عمر

آغـاز رونـد ثبت نـام رأی دهنـده گان یک قـدم کان به پیش 
اسـت. اگـر ایـن رونـد درسـت و شـفاف مدیریـت شـود و 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات فهرسـت های رأی دهنـده گان را 
قبـل از روز انتخابـات بـه گونـۀ شـفاف همه گانـی بسـازد، امـکان تخطـی 
و تقلـب در انتخابـات را بـدون شـک کـم می کنـد. ولـی مهم تریـن بحث 
ایـن اسـت کـه مـردم بـه مراکـز ثبـت نـام برونـد و بـرای رأی دادن، ثبت 
نـام کننـد. کمیسـیون تنهـا تطبیـق کننـدۀ ایـن رونـد اسـت. اصـل کار بـه 
دوش کسـانی اسـت کـه تصمیم دارنـد در انتخابـات پارلمانی، شـوراهای 

ولسـوالی، شـوراهای والیتـی و ریاسـت جمهـوری نامزد باشـند.
مثـًا اگـر شـما برنامـه داریـد کـه در انتخابـات پارلمانـی نامـزد باشـید و 
ادعـا داریـد کـه از طریـق یـک رونـد شـفاف و بـدون تقلـب می توانیـد 
رأی بیاوریـد، کارتـان از دیـروز شـروع شـد. اولیـن کارتـان این اسـت که 
حداقـل هـزار نفـر را بـه مراکز ثبـت نام بکشـانید و تشـویق شـان کنید تا 
ثبـت نـام کننـد. اگر شـما هزار نفـر را به مرکـز ثبت نـام بـرده نمی توانید، 
توقع نداشـته باشـید کـه در انتخابـات پارلمانی آینـده رأی بگیرید و یا اگر 

نگرفتیـد اعتـراض کنید.
ولـی  اسـت،  فهـم  قابـل  مـورد  ایـن  در  رأی دهنـده گان  نگرانی هـای 
رأی دهنـده گان بـه یـاد داشـته باشـند کـه جـای هـر رأی قانونـی را که به 
صنـدوق ریختـه نمی شـود، امـکان دارد یـک رأی تقلبـی بگیـرد. یعنـی با 
هـر رأی پـاک و قانونـی که شـما بـه صنـدوق می ریزید، جلواسـتفادۀ یک 
رأی غیرقانونـی را گرفتـه ایـد. احتمـاالً کـه ایـن انتخابات هـم صددرصد 
شـفاف و قابـل قبـول نباشـد؛ ولـی یـک انتخابـات نسـبتًا شـفاف و قابـل 

قبـول هنـوز هـم یگانـه سـنگر برای حفـظ ثبـات در افغانسـتان اسـت.

عبدالحی خراسانی

مشــارکت در رونــد برنامــۀ ثبــت نــام رأی دهنــده گان، 
ــب،  ــری از تقل ــت جلوگی ــن در جه ــدم ممک ــتین ق نخس
تخطــی و تخلــف در انتخابــات آینــدۀ پارلمــان و شــورای 
ــی،  ــام رأی ده ــت ن ــرکت در ثب ــد. ش ــتان ها می باش ــتان ها و شهرس اس
ــما  ــی ش ــی و اجتماع ــق مدن ــتفاده از ح ــرای اس ــم ب ــت مه ــک فرص ی
ــا  ــک شــهروند مســوول و ب ــوان ی ــه عن در جهــت مشــارکت سیاســی ب

صاحیــت می باشــد.
ــچ  ــه هی ــود را ب ــتفاده از رأی خ ــت حــق اس ــد و صاحی ــام کنی ــت ن ثب
فاســد مافیــا و تاراج گــِر مردم فریــب واگــذار نکنیــد. کســانی کــه 
ــداً  ــد عم ــأس می خوانن ــۀ ی ــد و آی ــت می ورزن ــه مخالف ــن پروس ــا ای ب
ــب و  ــرای تقل ــرایط را ب ــا، ش ــان م ــاختن جوان ــا دلســرد س ــهواً ب ــا س ی
ــی و گوســفندی فاشیســم همــوار می ســازند و خواســته  ــات هوای انتخاب

ــد. ــت می ورزن ــا خیان ــردم م ــه م ــته ب ــا ناخواس ی

نوراهلل ولی زاده

ــی  ــه والیت هــای جنوب ــی ب ــم اشــرف غن ســفرهای پیه
ــتان  ــان افغانس ــرزی می ــری م ــرقی، درگی ــوب ش و جن
ــی ازبکســتان،  ــرق واردات ــه ب ــب پای و پاکســتان و تخری
باهــم مرتبــط انــد. صف بندی هــای سیاســی در داخــل کشــور 
بــرای انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری آغــاز شــده و 
منجــر  نیــز  منطقه یــی  بــه صف بندی هــای  ایــن صف بندی هــا 
خواهــد شــد. روســیه، چیــن، ایــران و پاکســتان قضایــای افغانســتان 
ــدۀ  ــت آین ــه حکوم ــد ک ــد و می خواهن ــال می کنن ــک دنب را از نزدی

ــد. ــان همســو باش ــع آن ــا مناف ــتان ب افغانس
شــقاق ملــی تحــت نــام وحــدت ملــی در افغانســتان اوج گرفتــه و این 
ــا و  ــۀ کشــورهای همســایه. امریکایی ه ــرای مداخل ــی اســت ب زمینه ی
ــا  ــی و گاه ب ــا بی میل ــِگ افغانســتان، گاه ب ــای خســته از جن اروپایی ه
عــزمِ جــازم بــا قضایــای برخــورد می کننــد کــه انــگار در مرحله یــی 
از تصمیم گیــری دشــوار بــر ســر مانــدن و رفتــن از افغانســتان قــرار 
ــده و  ــم گن ــم فه ــی در افغانســتان هنوزه ــد. سیاســت گران داخل دارن
ــان  ــدی را از رفتارش ــچ امی ــد و هی ــت دارن ــی از سیاس غیرعقانی ی
ــی  ــس ضعیف ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــل نو ب ــرد. نس ــتخراج ک ــوان اس نمی ت
در حاشــیه سیاســت ورزی بــه نظــر می رســد. مــردم همچنــان دنبــال 
نــان انــد و فهــم ناچیــزی از سیاســت و شــناختی اندکــی از سیاســیون 
ــت.  ــوار اس ــده دش ــی آین ــال، پیش بین ــع وح ــن وض ــا ای ــد. ب دارن
ناروشــن بــودن تحلیــل آینــده، فضــا را بــرای پخــش هرگونــه شــایعه 

و افواهــات مســاعد ســاخته اســت.

فیـسبـوک نـــامــه

آیا محمد بن سلمان، 
عربستان سعودی را تغییر می دهد؟

ــلمان در  ــن س ــد ب ــدۀ محم ــور پدی ظه
ســلطنت مونارشــی عربســتان:

شــاید مبالغــه نباشــد کــه از ظهــور شــهزاده 
ســلطنت  ولیعهــد  ســلمان،  بــن  محمــد 
زمــان  در  ســعودی  عربســتان  مونارشــی 
حاضــر بــه عنــوان پدیــدۀ محمــد بــن 
ســلمان نــام بــرد، زیــرا آنچــه را کــه در ســر 
ــون در درون  ــا کن ــه ت ــای را ک دارد و خیزه
نظــام ســلطنتی آل ســعود و در کشــور بســته و 
ســنتی قبیله یــی عربســتان برداشــته در طــول 
ــواده بی ســابقه اســت. او  پادشــاهی ایــن خان
ــک  ــرۀ ی ــلطنت در چه ــد س ــام ولیعه در مق
ســلطان بلنــد پــرواز، خودشــیفته، ســتیزه جو 
و مهاجــم ظاهــر شــده اســت. ایــن ولیعهــِد 
ــان  ــت و از می ــم کی س ــیفته و مهاج خودش
صدهــا شــهزادۀ آل ســعود در درون ســلطنت 

ــرد؟  ــور ک ــه ظه ــواده چگون ــن خان ای
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزیز آل ســعود، 
ارشــد  پســر   1985 آگســت   31 متولــد 
ــی  ــاه کنون ــلمان، پادش ــک س ــومین زن مل س
عربســتان ســعودی اســت. مــادر محمــد بــن 
ــۀ  ــس قبیل ــوادۀ ریی ــان خان ــه زن ــلمان ب س
ــلمان  ــن س ــد ب ــق دارد. محم ــان تعل عجم
ــا ســارۀ بنــت مشــهور بــن  در ســال 2008 ب
عبدالعزیــز آل ســعود ازدواج کــرد و تــا کنــون 
ــلمان،  ــای س ــه نام ه ــد ب ــه فرزن ــب س صاح
فهــدۀ و نــورۀ می باشــد. محمــد بــن ســلمان 
ــد و ســند تحصیــل  در ریــاض مکتــب خوان
را در رشــتۀ حقــوق از دانشــگاه ملــک ســعود 
ــارچ 2013  ــه دســت آورد. او در م ــاض ب ری
ــاور  ــتان و مش ــد عربس ــر ولیعه ــس دفت ریی
خــاص بــه رتبــۀ وزیــر تعییــن شــد. یکســال 
بعــد در اپریــل 2014 بــه فرمــان پادشــاه بــه 
عضویــت شــورای وزیــران و وزیــر مشــاور 

منصــوب شــد.
ــا  ــوری 2015 ب ــلمان در جن ــک س ــی مل وقت
ــه ســیزدهمین پســر  ــداهلل ک ــک عب ــرگ مل م
ــود،  ــز ب ــک عبدالعزی ــر مل ــان 37 پس در می
ــت،  ــت گرف ــه دس ــعودی را ب ــلطنت س س
ســرعت  بــه  محمــد  شــهزاده  پســرش 
پله هــای دسترســی بــه قــدرت را پیمــود 
ــادی  ــی و اقتص ــای نظام ــام نهاد ه ــر تم و ب
تســلط یافــت. او نخســت بــه ریاســت دفتــر 
پادشــاه رســید و بافاصلــه بــه وزارت دفــاع 
ــاه  ــان پادش ــه فرم ــپس ب ــد. س ــوب ش منص
معــاون مقــام ولیعهــد ســلطنت و معــاون دوم 
ــن شــد و در رأس شــورای  ــم تعیی صدراعظ
امــور اقتصــادی و توســعه قــرار گرفــت. 
ســرانجام در 21 جــون 2017 بــا فرمــان دیگر 
پادشــاه بــه مقــام ولیعهــد ســلطنتی و معــاون 
شــورای وزیــران رســید. پــس از فرمــان 

ولیعهــدی و معاونیــت شــورای وزیــران، 
تفویــض صاحیت هــا و مقامــات دولتــی 
همچنیــن از ســوی شــاه بــرای ولیعهــد ادامــه 
یافــت کــه ریاســت او بــه کمیتــۀ مبــارزه بــا 

ــود. ــمت ها ب ــی از آن س ــاد یک فس

بــا  جــوان  ولیعهــد  بلنــد  خیزهــای 
اصالحــات در داخــل و تهاجــم در بیرون:

ــتین روز  ــان نخس ــلمان از هم ــن س محمدب
ــدرت در  ــاالی ق ــای ب ــه پله ه ــی ب دسترس
ــرای  ــود را ب ــد خ ــای بلن ــتان، خیزه عربس
رســاندن دولــت ســلطنتی عربســتان بــه 
بازیگــر و قــدرت برتــر منطقه یــی آغــاز کــرد. 
ــه در جهــت  او برنامه هــای بســیار بلندپروازن
توســعۀ اقتصــادی و تغییــرات اجتماعــی 
ــوان دورنمــای 2030  ــه عن ــه کــرد کــه ب ارای
شــناخته می شــود. طــرح اقتصــادی 2030 او 
ــه اقتصــاد  ــی عربســتان از وابســته گی ب رهای
ــای  ــاعد و فض ــای مس ــاد زمینه ه ــی، ایج نفت
بازتــر بــرای شــرکت های اقتصــادی، حــذف 
کمک هــا و معاشــات اضافــی و امتیــازات 
ــی از  ــازی بخش ــی و خصوصی س کان دولت

ــت عربســتان، اعــان شــد. شــرکت نف
توســعۀ اجتماعــی مــورد نظــر ولیعهــد، 
ــز و  ــیار بحث برانگی ــرات بس ــع تغیی در واق
ــی  ــای مذهب ــرات و باور ه ــابقه در تفک بی س
در عرصه هــای مختلــف زنده گــی جامعــه 
ــای  ــت. از آزادی ه ــی اس ــات اجتماع و طبق
قبیله یــی  نامتعــارف در جامعــۀ ســنتی و 
ــرش  ــاد نگ ــا ایج ــان ت ــرای زن ــتان ب عربس
و  مختلــف  مســایل  از  مذهبــی  و  دینــی 
ارایــۀ فهــم و قرائــت جدیــد متعــادل از 
ــلفیت و  ــم س ــت حاک ــوای قرائ ــام، س اس
افراط گرایــی کــه بــا نــام وهابیــت نیــز 
شــناخته می شــود. امــا خیز هــای محمــد 
بــا  خارجــی  سیاســت  در  ســلمان  بــن 
ســتیزه جویی و تهاجــم آغــاز گردیــد. وقتــی 
او از ســوی پــدرش ملــک ســلمان بــه عنــوان 
ــن  ــتان تعیی ــاع عربس ــر دف ــن وزی جوان تری
شــد، کارش را در ایــن وزارت بــا حملــۀ 
ــاف  ــرد. او ائت ــاز ک ــن آغ ــر یم ــی ب نظام
شــیعیان حوثــی را کــه بــر صنعا مســلط شــده 
ــران  ــت ای ــانده گان حکوم ــد، دست نش بودن
خوانــد و جمهــوری اســامی ایــران را حامی 
بی ثباتــی و تروریســم در منطقــه معرفــی 
کــرد. او بــرای مقابلــه بــا ایــران، رابطــۀ 
ــرد  ــرار ک ــا اســراییل برق ــک ناآشــکار ب نزدی
و در ســفر اخیــرش در مــارچ ســال روان 
2018 بــه امریــکا، ایــران را دشــمن مشــترک 

ــد. ــراییل خوان ــتان و اس عربس

بــا  درونــی  نافرجــام  مخالفت هــای 
ولیعهــد: خیزهــای 

نظریــات و اقدامــات محمدبــن ســلمان و 
ــرات  ــک ســلمان در عرصــۀ تغیی ــدرش مل پ
ــان اوالد  ــم در می ــادی، ه ــی و اقتص اجتماع
ــۀ  ــان جامع ــم در می ــعود و ه ــاد آل س و احف
بســته و ســنتی بــا تردید هــا و مخالفت هایــی 
ــل  ــان داخ ــت. از مخالف ــوده اس ــه رو ب روب
خانــوادۀ ســعود می تــوان بــه امیــر طــال بــن 
عبدالعزیــز 84 ســاله هجدهمیــن پســر ملــک 
عبدالعزیــز بنیان گــذار عربســتان ســعودی 
ــان  ــی  2015 و در هم ــه در م ــرد ک ــاره ک اش
ــیلقه یی  ــرات را س ــات و تغیی ــاز، اصاح آغ
ــا شــریعت اســامی و ســاختار  ــق ب و نامنطب
ــا  ــت ب ــتار مخالف ــد و خواس ــی خوان حکومت
آن و تشــکیل اجــاس شــورای خانــوادۀ 
ــودش  ــه او خ ــد ک ــر چن ــد. ه ــلطنتی ش س
ــروطه  ــلطنت مش ــتار س ــل خواس ــال ها قب س
ــاردرش  ــود و پســر ملی در عربســتان شــده ب
امیرولیــد بــن طــال از ثروتمندتریــن مــردان 
جهــان طرفــدار ایجــاد اصاحــات در کشــور 

بــود.
ــی  ــا اعتنای ــدر، نه تنه ــاه پ ــد و ش ــا ولیعه ام
ــد،  ــا نکردن ــا و انتقاد ه ــن اعتراض ه ــه ای ب
ایــن  بــه  آهنیــن  مشــت  بــا  برعکــس 
ــلمان  ــک س ــد. مل ــخ گفتن ــا پاس مخالفت ه
ــد  ــهزاده محم ــراض، ش ــن اعت ــم ای علی رغ
پســرش را به جــای شــهزاده محمــد بــن 
ــد  ــدام بع ــدی گماشــت. اق ــه ولیعه ــف ب نای
او بــا ولیعهــد بــه بازداشــت دو صــد تــن از 
ــات  ــران و مقام ــاهزاده گان، تاج ــران و ش امی
دولتــی در 14 نوامبــر 2017 در هوتــل ریتــز 
ــا فســاد،  ــارزه ب ــام مب ــه ن کارلتــون ریــاض ب
ــود. در  ــن ب ــت آهنی ــن مش ــی از ای نمونه های
میــان بازداشت شــده گان امیرولیــد بــن طــال 
نیــز قــرار داشــت. هــر چنــد این هــا پــس از 
چنــد مــاه بــا پرداخــت یکصــد ملیــارد دالــر 

ــا شــدند. ره
ــی  ــان دین ــنتی عالم ــه کار و س ــر محافظ قش
ــا  ــا ب ــی از آن ه ــوع، بخش ــه در مجم ــر ن اگ
اصاحــات ولیعهــد جــوان و سنت شــکن 
ــار  ــم اظه ــا کم ازک ــد و ی ــت می ورزن مخالف
ــن  ــا ای ــد، ام ــی می کنن ــی و ناراحت نارضایت
مانــع  و  مشــکل  کنــون  تــا  مخالفت هــا 
قابــل ماحظــه بــرای محمدبــن ســلمان 
ایجــاد نکــرده اســت. بیــش از نیــم جمعیــت 
ــه از  ــتند ک ــوان هس ــت ج ــتان، جمعی عربس
می کننــد.  حمایــت  ولیعهــد  اصاحــات 
او در مصاحبه یــی در ســال 2017 گفــت: 
درصــد  هفتــاد  و  هســتم  جــوان  »مــن 
ــا هــم جــوان هســتند.  شــهروندان کشــور م
در  را  خــود  عمــر  تــا  نمی خواهیــم  مــا 
ــته  ــال گذش ــی 30 س ــه ط ــرداب ک ــن گ ای
ــه  ــم ب ــا می خواهی ــم. م ــدر دهی ــتیم، ه داش
ــر،  ــوی دیگ ــم.« از س ــان بدهی ــن دوره پای ای
ــوذ  ــم نف ــتان علی رغ ــلطنتی عربس ــت س دول
ســنتی علمــای دینــی بــر مــردم و بــر باورهــا 
ــد  ــانی می توان ــه آس ــی ب ــگ اجتماع و فرهن
آن هــا را تحــت نظــارت و ســلطۀ خــود قــرار 
دهــد و توانایی شــان را در تحریــک و بســیج 
افــکار عمومــی مهــار و خنثــی کنــد. ثــروت 
سرشــار و بــاد آوردۀ نفــت بــه ســلطنت 
آل ســعود توانایــی ایــن ســلطنت را در مهــار 
ــت.  ــرده اس ــاال ب ــا ب ــع آن ه ــان و تطمی عالم
ــان  اگــر شــمار اندکــی از مخالفــان و ناراضی
ــه  ــی در جامع ــان دین ــر عالم ــه قش ــق ب متعل
کــه قصــد اعتــراض و اعــان مخالفــت 
ــرکوب و  ــه س ــه ب ــند، بافاصل ــته باش داش

زنــدان مواجــه می شــوند.
ادامه دارد...

 

بخش دوممحمد اكرام اندیشمند

دستگیر روشنیالی

د يــو بــل لــه فکرونــو زده کــړه کــول يــو رضورت دی، 

خــو هغــه څــه چــی د مــا شــخصيت جــوړوي او هغــه 

څــه چــي پــه ټولنــه کــي د مــا فرديــت را څرگنــدوي د 

مــا خپــل فکــر دی او زه بايــد فکــر کــول زده کــړم. د نــورو فکرونــه 

نــه د مــا شــخصيت جــوړوي او نــه مــا تــه فرديــت راکــوي او زه د 

يــوه بالــغ انســان پــه توگــه رضورت نلــرم چــي نــور د مــا لــه پــاره 

فکــر وکــړي. پــه دا ډول حالــت کــي زه دواړه فکــر کــول او فکــری 

ــه هــم د شــخصيت او  خپلواکــي لــه الســه ورکــوم او ددي دو بايلن

هــم د فرديــت بايلنــه دی.

ACKU



Year 10 y NO 2246 y Tuesday 17 April 2018

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

و  والیتــی  شــورای  اعضــای  از  شــماری 
چنــد  از  می گوینــد،  غــور  مدنــی  فعــاالن 
ــری  ــه  رهب ــان ب ــروه طالب ــو گ ــه این س روز ب
و  غــوری  طالبــان  معــاون  مااحمدشــاه، 
ــروه  ــن گ ــان ای ــی از فرمانده ــرت، یک ماهج
ــور  ــت مان ــن والی ــی ای ــه ولســوالی غرب در س

ــت. ــرده  اس ــا ک ــی برپ نظام
عبدالرحمــان عطشــان،  معــاون شــورای والیتــی 
ــان  ــد، جنگجوی ــه ســام وطندار می گوی غــور ب
طالبــان در ولســوالی های شــهرک، تولــک و 
ســاغر ایــن والیــت حضــور فعــال دارنــد و در 

پــی ســازماندهی حمــات  هســتند.

ــور،  ــی غ ــن عضــو شــورای والیت ــه  ای ــه گفت ب
بــر  افــزون  ولســوالی ها  ایــن  در  طالبــان 
ــغ و بســیج  ــی در حــال تبلی ــای نظام آموزش ه
مــردم علیــه حکومــت می باشــند. عطشــان 
ــن  ــه تأمی ــی ب ــت توجه ــر حکوم ــد، اگ می گوی
امنیــت ایــن ولســوالی ها نکنــد، وضعیــت 

ــد. ــد ش ــن خواه ــر از ای ــی بدت امنیت
خدایــار واقــف، مســؤول جامعــه ی مدنــی غــور 
ولســوالی های  در  را  امنیتــی  نیــز وضعیــت 
ــد و  ــده می دان ــت نگران کنن ــن والی ــی ای غرب
ــور-  ــاهراه غ ــمول ش ــان به ش ــد، طالب می گوی
هــرات، در ســه ولســوالی غربــی ایــن والیــت 
ــت  ــا حکوم ــد،  ام ــترده دارن ــور گس ــز حض نی
تاکنــون در برابــر فعالیت هــای ایــن گــروه 

ــوده اســت. ــوش ب خام
ــا ایــن حــال، عبدالحــی خطیبــی،  ســخنگوی  ب
ــان را  ــی طالب ــور نظام ــرای مان ــور اج ــی غ وال
رد می کنــد و می گویــد، افــراد ایــن گــروه 
تنهــا در مســیر شــاهراه غــور- هــرات نســبتن 

ــد. ــری دارن ــور فعال ت حض
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
اعضــای شــورای والیتــی و فعــاالن مدنــی غور 
می گوینــد، همیــن اکنــون نیــز شــش ولســوالی 
ــد  ــای بلن ــت تهدیده ــت تح ــن والی ــی ای غرب
ــه ی  ــه گفت ــرار دارد. ب ــای تروریســتی ق گروه  ه
آنــان در تازه تریــن درگیری هــا در ولســوالی 
ــس  ــرباز پولی ــک س ــت، ی ــن والی ــهرک ای ش
جــان باختــه و شــماری هــم زخمــی شــده اند.

ماکرون:

مانـور طالبـان در غـور اسالم واقعی افراطی نیست

رییــس جمهــور فرانســه بــه منظــور حفــظ اتحــاد کشــورش 
ــی در فرانســه شــد و  ــه آزادی هــای دین ــرام ب خواهــان احت
گفــت، بــه هــر زنــی کــه حجــاب دارد، احتــرام می گــذارد.
ــور  ــس جمه ــرون، ریی ــل ماک ــره، امانوئ ــزارش النش ــه گ ب
فرانســه در دیــدار بــا خبرنــگار کانــال »پــی اف ام« و پایــگاه 
ــا  ــه دنی ــی ک ــال مهاجرت های ــه دنب ــارت« گفــت، ب ــا پ »مدی
در ســال های اخیــر شــاهد اســت، دیــن اســام در فرانســه 

در حــال گســترش اســت.
ــن  ــه بی ــلمانان فرانس ــداد مس ــروز تع ــزود، ام ــرون اف ماک
ــا  ــام تقریب ــن اس ــت و دی ــن اس ــون ت ــش میلی ــا ش 4.5 ت
در فرانســه تازگــی دارد و بســیاری از شــهروندان از اســام 
می ترســند، آنهــا بایــد بــه آزادی احتــرام بگذارنــد تــا 

ــد. ــی بمان ــد باق ــه متح فرانس
وی ادامــه داد، تــرس از اســام ناشــی از بــزرگ جلــوه دادن 
ــی  ــام واقع ــت و اس ــی اس ــی و افراط ــای رادیکال جریان ه

ــت. ــری نیس افراط گ
ــه  ــه ســوال داشــتن حجــاب گفــت: ب ماکــرون در پاســخ ب
ــذارم،  ــرام می گ ــد احت ــته باش ــاب داش ــه حج ــی ک ــر زن ه
فرانســوی ها هــم بایــد او را احتــرام کننــد، مــن از حامیــان 

منــع حجــاب نیســتم.

دیده بـان حقوق بشـر پاکسـتان می گویـد، این 
کشـور در بهبـود سـوابق حقـوق بشـری خود 

نـاکام بوده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس، ایـن 
دیده بـان مسـتقل حقـوق بشـری در گـزارش 
جدیـد خـود که روز دوشـنبه منتشـر شـد، از 
وضعیـت حقوق بشـری در پاکسـتان در سـال 
و  کـرده  انتقـاد  شـدت  بـه  میـادی  گذشـته 
می گویـد، اسـام آباد در بهبـود ایـن وضعیـت 
نـاکام مانـده و از قانـون توهیـن به مقدسـات 
سوءاسـتفاده می کنـد و انتقـاد از دولت متوقف 

است. شـده 
پاکسـتان در گـزارش  دیده بـان حقـوق بشـر 
در  شـدن  ناپدیـد  کـه  کـرده  اعـام  خـود 

پاکسـتان ادامـه دارد و برخـی اوقـات بـه ایـن 
دلیـل رخ می دهـد کـه ایـن افـراد از ارتـش 
قدرتمنـد پاکسـتان انتقـاد می کننـد و در برخی 
اوقـات هـم به دلیـل حمایت از داشـتن روابط 
بهتـر بـا هندوسـتان ایـن ناپدیـد شـدن اتفـاق 

می افتـد.
سـال گذشـته میادی، یکی از کمیسـیون های 
دولـت پاکسـتان دربـاره ناپدید شـدن ها، 868 
مـورد در ایـن بـاره دریافـت کرد که ایـن آمار 
دو برابـر دو سـال گذشـته بود. این کمیسـیون 
بـه 555 مورد رسـیدگی کرد امـا 313 نفرهنوز 

مفقود هسـتند.
کـرد:  اعـام  پاکسـتانی  بـان  دیـده  ایـن 
در  همچنـان  وباگ نویس هـا  و  خبرنـگاران 

معـرض تهدیـدی، حملـه و ربوده شـدن قرار 
دارنـد و قانـون توهیـن بـه مقدسـات ابـزاری 

بـرای سـاکت کـردن ایـن افـراد اسـت.
در ادامـه ایـن گـزارش همچنیـن آمده اسـت: 
قانـون مناقشـه برانگیـز توهیـن بـه مقدسـات 
همچنـان مـورد سوءاسـتفاده قـرار می گیرد به 

ویـژه علیه مخالفـان کاربـرد دارد.
بـا وجود اینکـه مرگ هـای مرتبط بـا اقدامات 
تروریسـتی در سـال 2017 کاهـش داشـته، در 
ایـن گـزارش آمـده کـه حمـات علیـه اقلیت 

هـای پاکسـتانی رو به رشـد بوده اسـت.
 گـزارش 296 صفحـه ای امسـال ایـن گـروه 
همچنیـن بـه تعصـب مذهبـی در پاکسـتان و 
امتنـاع دولـت در مقابله با متعصبـان مذهبی به 
دلیـل هـراس از مقابله بـه مثل آنهـا می پردازد 
و در آن  آمـده اسـت: ایـن حق مردم اسـت که 
در فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصادی شـرکت 
داشـته باشـند امـا عـدم تحمـل و افراط گرایی 
بـر آن سـایه افکنـده و مقام هـای دولـت هـم 
نمی کننـد.  کاری  مثـل،  بـه  مقابلـه  تـرس  از 
سـازمان های محافظـه کار مذهبـی بـه مقاومت 
در برابـر ایـن قوانین با هدف از میان برداشـتن 

خشـونت علیـه زنـان ادامـه می دهند.
در ایـن گـزارش همچنیـن ذکـر شـده اسـت: 
در سـالی کـه گذشـت، آزادی عقیـده، ایـده و 
مذهـب همچنـان نادیده گرفته شـد و به جای 
آن انزجـار و تعصـب رشـد یافـت و صبـر و 

شـکیبایی کمتر شـد.

دیده بان حقوق بشر پاکستان:

اسالم آباد از قانون توهین به مقدسات سوءاستفاده می کند
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