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بربنیــاد اعــام شــورای عالــی صلــح 
دینــی  علمــای  از  هیأتــی  افغانســتان، 
ــت های  ــورد نشس ــو در م ــرای گفت وگ ب
دوجانبــه و تأمیــن صلــح و امنیــت در 
ــرده  ــفر ک ــام آباد س ــه اس ــتان، ب افغانس

ــت. اس
ایــن هیــأت تحــت رهبــری عطــااهلل 
ــی  ــای دین ــورای علم ــس ش ــن، ریی لودی

ــرد. ــفر ک ــتان س ــه پاکس ــتان ب افغانس
ــر و  ــادل نظ ــت تب ــن نشس ــدف از ای ه
توافــق دربــارۀ پایــان جنــگ در افغانســتان 

ــود. ب
به گزارش...                ادامه صفحه 3

نشست علمای افغانستان 
و پاکستان بازهم بی نتیجه ماند

جايي كه مردم از دولت  شان بترسند، ستم حاكم است
 و جايي كه دولت از مردم بترســد، آزادي وجود دارد.
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ــومین بار  ــرای س ــت ب ــرار اس ــتان ق در افغانس
طــی شــانزده ســال گذشــته انتخابــات پارلمانی 
ــی  برگــزار شــود. از حــاال پیکارهــای انتخابات
ــه  ــاش دارد ک ــزدی ت ــر نام ــده و ه ــاز ش آغ
ــومین  ــازد. س بیشــترین رای را از آِن خــود س
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــات پارلمان دورِ انتخاب
ــۀ  ــوا در عرص ــِر محت ــتان از نظ ــوز افغانس هن
انتخابــات تغییــر چندانــی نکــرده اســت. 
هنــوز شــعارها همــان شعارهاســت و فضــای 
ــت  ــی هش ــای انتخابات ــان فض ــی، هم انتخابات
ــی  ــد سیاس ــه از بُع ــل این ک ــل. مث ــال قب س
ــکل  ــک مش ــای دموکراتی ــناخت رونده و ش
انتظــار  برجاســت.  پــا  همچنــان  جامعــه 
ــناخت  ــن ش ــن دور ضم ــه در ای ــت ک می رف
بیشــتر از ســازوکارهای پارلمانــی، کســانی 
وارد میــدان می شــدند کــه واقعــًا بتواننــد 
ــود  ــه وج ــردِ آن ب ــس و کارک ــر در مجل تغیی
آورنــد. البتــه نمی تــوان انــکار کــرد کــه 
ــم  ــن دور ه ــا همی ــته و حت در دو دورِ گذش
چهره هــای تاثیرگــذار و مســوولیت پذیر در 
میــان نامــزدان دیــده می شــوند. امــا ایــن 
افــراد چنــان انــدک انــد کــه در برابــر طیــِف 

ــد.  ــم نمی آین ــمار ه ــا در ش ــل حت مقاب
مجلــس نماینــده گان جــای تصمیم گیری هــای 
ــب  ــت. از تصوی ــه اس ــطح جامع کان در س
قوانیــن شــروع، تــا نظــارِت مســووالنه بــر کار 
نهادهــای اجرایــی و ایجــاد رابطــه میــان مــردم 
و دولــت. بســیاری از نامــزدان حتــا بــا همیــن 
ســازوکارهای ســاده نیــز آشــنایی الزم ندارنــد. 
شــعارهای عــام و ُکلــی و گاه خنــده آورِ برخی 
ــوز  ــه هن ــد ک ــان می ده ــزدان نش ــن نام از ای
جایــگاه مجلــس را به خوبــی درک نکــرده 
ــاِص  ــای خ ــه هدف ه ــاید ب ــی ش ــد. عده ی ان
مــادی خواســته باشــند کــه وارد مجلــس 
شــاید  هــم  عده یــی  شــوند،  نماینــده گان 
ــا را  ــای کان  شــان آن ه شــهرت طلبی و پول ه
بــه ایــن فکــر انداختــه باشــد کــه در انتخابــات 
شــرکت ورزنــد. امــا آیــا ایــن افــراد بــا چنیــن 
ــود  ــی از خ ــطحی و غیرمردم ــای س هدف ه
ــس  ــا در مجل ــور آن ه ــه حض ــیده اند ک پرس
می توانــد چــه بایــی بــر ســِر جامعــه و 

ــاورد؟ ــردم بی م
انتخابــات  نامــزدی در   متأســفانه شــرایط 
پارلمانــی چنــان ســطحی و ســاده گرفتــه شــده 
ــل و  ــود را از مح ــد خ ــی می توان ــه هرکس ک
منطقــه نامــزد انتخابــات ســازد. برخــی از ایــن 
افــراد حتــا ســواد نوشــتن و خوانــدن ندارنــد. 
مــن افــرادی را می شناســم کــه به ســختی 
ــرون  ــاده بی ــن س ــک مت ــدِن ی ــدۀ خوان از عه
ــه  ــا چ ــراد ب ــن اف ــد. آن گاه ای ــده می توانن ش
توانایی هایــی می تواننــد در مــورد قوانیــن 
ــوای  ــت از متح ــم درس ــد و فه ــت کنن صحب
ــه  ــراد چگون ــن اف ــند؟ ای ــته باش ــا داش آن  ه

مجرییــه  قــوۀ  کار  بــر  کــه  می خواهنــد 
ــه کــه شایســته اســت، نظــارت کننــد؟ آن گون
ــان  ــته پارلم ــاِل گذش ــانزده س ــرف ش ــا ظ م
قــوی و نیرومنــدی کــه بتوانــد بــه مطالبــات و 
خواســته های مــردم پاســخ دهــد، نداشــته ایم. 
ــی کار در  ــًا توانای ــه واقع ــداها ک ــی صـ برخ
پارلمــان را داشــتند، صدای شــان در هیاهــوی 
ــد.  ــنیده نمی ش ــت ش ــراد بی کفای ــاِی اف صداه
تجربــۀ مــا متأســفانه از پارلمــان، تجربــۀ 
خوبــی نیســت. مــا اگــر نگوییــم کــه در ایــن 
ــه  ــم، گفت ــًا شکســت خــورده ای عرصــه کام
می توانیــم کــه پیــروزی چندانــی نداشــته 
ــه این همــه تاجــر  ــد ک ــا فکــر کرده ای ــم. آی ای
ــات  ــزد انتخاب ــود را نام ــرا خ ــازرگان چ و ب
پارلمانــی کرده انــد؟ آیــا این هــا می تواننــد 

ــوند؟  ــردم ش ــی م ــده گان واقع نماین
ــود  ــای خ ــکای پول ه ــه ات ــط ب ــی فق عده ی
پیــدا می کننــد.  ایــن موقــف دســت  بــه 
ــک  ــی ی ــتادهای انتخابات ــه س ــری ب ــر س اگ
ــی  ــات پارلمان ــزدان انتخاب ــاد از نام ــداد زی تع
آن گاه  در والیت هــای مختلــف زده شــود، 
ــی  ــات پارلمان ــۀ انتخاب ــق فاجع ــوان عم می ت
ــا  را دریافــت. همیــن حــاال برخــی نامــزدان ب
ــداری  ــاِل خری ــای کان در ح ــع پول ه توزی
رای مــردم انــد. البتــه ایــن افــراد راهکارهــای 
ــه  ــر گرفت ــن کار در نظ ــرای ای ــز ب ــی نی جالب
ــم  ــزدان را می شناس ــماری از نام ــن ش ــد. م ان
ــوذ  ــراد صاحب نف ــان و اف ــا برخــی ارباب ــه ب ک
ــه  ــد ک ــق کرده ان ــهری تواف در محــاِت غیرش
ــا،  ــه آن ه ــای کان ب ــورت دادن رای ه در ص
ــت  ــا دریاف ــق صرافی ه ــود را از طری ــول خ پ
ــان  ــد نش ــوض بای ــا در ع ــا آن ه ــدـ ام می کنن
دهنــد کــه مثــًا از فــان مرکــز چنــد رای بــه 

ــد.  ــخص آورده ان ــزد مش ــع نام نف
ــه  ــا ب ــی از نامزده ــده ی ــال، ع ــن ح در همی
ــای  ــدان و اعض ــا کارمن ــات ب ــژه در والی وی
ــد  ــد کرده ان ــی جورآم ــیون های انتخابات کمیس
کــه بــه نفع شــان تقلــب صــورت گیــرد. حتــا 
در برخــی مــوارد اعضــای کمیســیون های 
انتخاباتــی بــه اشــخاص پــول دار مراجعــه 
ــه آن هــا وعــدۀ تقلب هــای کان  ــد و ب می کنن
ــد. در ضمــن، از نقــش ارگ و برخــی  می دهن
احــزاب نیــز در ایــن رونــد نبایــد چشم پوشــی 
کــرد. ارگ شــماری از مشــاوراِن خــود را 
ــه  ــه ب ــتاده ک ــف فرس ــای مختل ــه والیت ه ب
ــع آوری  ــِت آن رای جم ــورد حمای ــزدان م نام
ــت  ــی می گف ــتاِن هرات ــی از دوس ــد. کس کنن
کــه یکــی از مشــاوراِن رییس جمهــوری از 
دو هفتــه بــه این ســو در هــرات در حــال 
ــه نفــع نامــزدان  کمپایــن و جمــع آوری رای ب
ــب این جاســت  ــد ارگ اســت. جال مــورد تأیی
ــای  ــی، آق ــت هرات ــن دوس ــۀ ای ــه گفت ــه ب ک
ــورد  ــی در م ــات دولت ــا از امکان ــاف حت ع

ایــن نامــزدان اســتفاده می کنــد. ایــن درحالــی 
ــی  ــکایات انتخابات ــیون ش ــه کمیس ــت ک اس
اعــام کــرده کــه نبایــد از امکانــات دولتــی در 
انتخابــات اســتفاده شــود. آیــا ایــن ممانــت در 

ــد؟ ــدق نمی کن ــورد ارگ ص م
ــث  ــان بح ــر، هم ــدۀ دیگ ــوع نگران کنن  موض
قومــی بــودِن انتخابــات پارلمانــی اســت. 
و  قــوم  موضــوع  دور،  ایــن  در  متأســفانه 
از  پُررنگ  تــر  انتخابــات  در  قوم گرایــی 
دورهــای گذشــته برجســته اســت. بســیاری از 
نامــزدان بــا اتــکا بــه قــوم و دامــن زدِن برخــی 
ــر  ــه ب ــد ک ــاش می کنن ــی ت ــاِت قوم تعصب
رقبــای خــود پیــروز شــوند. ایــن وضعیــت بــه 
جــای این کــه بــه نفــع مناســباِت دموکراتیــک 
در کشــور تمــام شــود، بیشــتر آن را بــه ســمت 
شــکاف ها و اختاف هــای قومــی می  بــرد. 
ــس  ــا نف ــن اختاف ه ــی از چنی ــا در برزخ م
ــه از  ــه جــای این ک ــی ب ــی عده ی می کشــیم ول
ــتر  ــد، بیش ــری کنن ــا جلوگی ــه تنش ه این گون
ــد.  ــرار می دهن ــر ق ــر یکدیگ ــردم را در براب م
موضــوع جالــب دیگــر، اتــکای برخــی از 
شــخصیت های  و  چهره هــا  بــه  نامــزدان 
ــی از  ــت. یک ــار اس ــا اعتب ــده و ب ــناخته ش ش
ایــن نامــزدان در کنــار تصویــر خــود، تصویــر 
ــردم  ــا م ــرده اســت ت ــز نشــر ک ــدرش را نی پ
ــان کــس اســت.  ــد ف ــه او فرزن ــد ک را بفریب
امــا بــا ایــن حــال می تــوان گفــت کــه 
چهره هــای جــوان، تحصیل یافتــه و متعهــِد 
ــه  ــن دوره ب ــزداِن ای ــان نام ــز در می ــادی نی زی
ــت،  ــده اس ــه امیدوارکنن ــد ک ــم می خورن چش
امــا بــه ســختی می تــوان پیش بینــی کــرد کــه 
برنامه هــای آن هــا بتوانــد هواخــواهِ زیــادی را 

ــد. ــب کن ــا جل ــه ســوی آن ه ب
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احمـد عمران

سومین دوِر انتخابات پارلمانی؛
 روندی رو به قهقرا

 

ــی  ــزدان پارلمان ــی نام ــای انتخابات ــار روز از رقابت ه چه
ــای  ــک فض ــته اند ی ــزدان توانس ــردم و نام ــذرد و م می گ
انتخاباتــِی خــوب را در کشــور شــکل دهنــد. خوشــبختانه 
هیــچ رویــدادی کــه ســبب برهــم خــوردِن محافــِل 
انتخاباتــی در گوشــه یی از افغانســتان شــده باشــد، گــزارش 
نشــده و ایــن به تنهایــی امیــدی اســت بــرای آنانــی کــه بــه 

ــته اند.  ــات دل بس ــذر انتخاب ــدرت از رهگ ــال ق انتق
ــاِن  ــرای مردم ــته ب ــاِت شایس ــک انتخاب ــن ی ــکل گرفت ش
کشــور کــه ســبب ایجــاد یــک مجلــس نماینــده گاِن 
ــات  ــه برگــزاری یــک انتخاب ــدواری ب ــد گــردد، امی آبرومن
در  می بخشــد.  نویــد  را  ریاســت جمهوری  بهتــِر 
ــعی  ــد س ــت بتوان ــرف حکوم ــر از یک ط ــا اگ انتخابات ه
در ایجــاد فضــای مســاعد بــرای برگــزاری بهتــِر آن کنــد، 
ــد  ــعی کنن ــد س ــه بای ــتند ک ــردم هس ــر م ــرِف دیگ در ط
انتخاب شــان به جــا باشــد و انتخابات شــان را زیبنـــده 
برگــزار کننــد و در آن ســهِم عالمانــه بگیرنــد. بالعکــس اگر 
ــات دخــل و تصــرف و  ــه در انتخاب ــد ک ــت بخواه حکوم
ــد  ــن مردم ان ــم ای ــد، بازه ــته باش ــی داش ــب و مهندس تقل
ــن  ــِر ای ــان در براب ــارکِت آگاهانۀ ش ــا مش ــد ب ــه می توانن ک

ــرار بگیرنــد.  ــا ق برنامه ه
ــار  ــروز نیســت و رفت ــا، جامعــۀ دی خوشــبختانه جامعــۀ م
حکومــت هــم نســبت بــه گذشــته بســیار تعدیــل یافتــه و 
ســعی دارد مطابــق قراردادهــای قانونــی حرکــت  کنــد. در 
جامعــۀ امــروز افغانســتان، مــردم حــِق خــود می داننــد کــه 
ــته  ــراف داش ــی اش ــی و اجتماع ــراِت سیاس ــۀ تغیی ــر هم ب
ــار  ــا ایــن حســاب، انتظــار ایــن اســت کــه این ب باشــند. ب
ــاِت  ــک انتخاب ــان ی ــال و آگاهانۀش ــارِک فع ــا مش ــردم ب م
عالــی را بــه نمایــش بگذارنــد. تجربه یــی کــه از انتخابــات 
ــی  ــۀ خوب ــتیم، تجرب ــته داش ــده گان در گذش ــس نماین مجل
ــایِق  ــق و س ــاِس عای ــر اس ــتر ب ــردم بیش ــرا م ــود؛ زی نب
ــد و نماینده هــای شایســته  ــی و ســمتی حرکــت کردن قوم
ــۀ  ــه تجرب ــاال ک ــا ح ــتادند. ام ــس فرس ــه مجل ــر ب را کمت
گذشــته چــراِغ پیــش روِی ماســت، شــهروندان می تواننــد 

ــد.  ــل کنن ــر عم ــان دقیق ت ــاِب خودش در انتخ
دادن رای بــه یــک نامــزد فهیــم، بــا دانــش و صاحب نظــر 
و پاک نفــس ولــو متعلــق بــه یــک قــوم دیگــر، بــه مراتــب 
ــومِ  ــردی از ق ــه ف ــان را ب ــه رای م ــت از این ک ــر اس بهت
ــردم را  ــه شایســته گی نماینده گــی از م ــم ک ــان بدهی خودم
نداشــته باشــد. امــا از آن جــا کــه شــاید ایــن نــوع انتخــاب 
ــه نظــر برســد، پیشــنهاد  ــه ب ــرای بســیاری ها آرمان گرایان ب
ــومِ  ــه ق ــوط ب ــزدی مرب ــه نام ــه ب ــود در صورتی ک می ش
را  »بهتریــن«  آنــان  میــان  در  می دهیــم،  رای  خویــش 
انتخــاب کنیـــم. ایــن بهتریــن را بایــد برخــی از ارزش هــا 
رای دهنــده گان  بــاالِی  درک  و  نامــزد  توانایی هــای  و 
ــک  ــردا، ی ــِت ف ــه دول ــد ک ــرار باش ــر ق ــد. اگ ــن کن تعیی
آینــده  انتخابــات ریاســت جمهورِی  و  دولــِت خــوب 
یــک انتخابــات شــفاف باشــد، تخــِم آن را بایــد امــروز بــا 
ــن راِی خویــش در صندوق هــای رای دهــِی مجلــس  ریخت
ــاس،  ــن اس ــر همی ــردا ب ــم و ف ــت  کنی ــده گان کش نماین
حاصــل کارمــان را در میــدان سیاســت درو خواهیــم کــرد: 

ــت«.  ــه کش ــت کار ک ــی آن درود عاقب »هرکس
اگــر نماینــده گاِن آگاه و بــا درک و پاک نفــس و ظیفه شــناس 
ــدان  ــران، فاس ــای قاچاق ب ــده گان به ج ــس نماین ــه مجل ب
ــد،  ــی راه یابن ــی و سیاس ــاراِن قوم ــا و بیم ــای مافی و اعض
ــروز  ــر از امـ ــتان بهت ــدۀ افغانس ــه آین ــت ک ــخص اس مش
خواهــد بــود و کارهــای خوبــی صــورت خواهــد گرفــت. 
امــا اگــر بازرگانــاِن سیاســی و افــراد فرصت طلــب و 
موج ســوار زیــر نــام حتــا »جــوان« بــا راِی مــا وارد مجلــس 
شــوند، وضعیــت بهتــری در انتظــار کشــور نخواهــد بــود. 
ــان  ــا رای ش ــروز ب ــردم ام ــه م ــت ک ــوب اس ــن خ بنابرای
ــس  ــه مجل ــی را ب ــه نماینده گان ــه چ ــد ک ــم بگیرن تصمی
ــه  ــد داد ک ــان خواه ــری نش ــن تصمیم گی ــتند؛ ای می فرس
طــی نزدیــک بــه دو دهــه چــه تغییراتــی در ذهــن و رواِن 
افغانســتانی ها به قــوع پیوســته و آیــا به راســتی قــادر 
هســتند کشورشــان را از مصایبــی کــه بــه آن دچــار اســت، 

ــد.   ــوق دهن ــرفت س ــات و پیش ــیر ثب ــج در مس به تدری

در زمیِن سیاست تخِم پاک 
بـکاریـد

موضوع نگران کنندۀ دیگر، بحث 
قومی بودِن انتخابات پارلمانی است. 
متأسفانه در این دور، موضوع قوم 
و قوم گرایی در انتخابات پُررنگ  تر 
از دورهاِی گذشته برجسته است. 
بسیاری از نامزدان با اتکا به قوم و 
دامن زدِن برخی تعصباِت قومی تالش 
می کنند که بر رقباِی خود پیروز شوند. 
این وضعیت به جای این که به نفع 
مناسباِت دموکراتیک در کشور تمام 
شود، بیشتر آن را به سمت شکاف ها و 
اختالف های قومی می  برد. ما در برزخی 
از چنین اختالف ها نفس می کشیم 
ولی عده یی به جای این که از این گونه 
تنش ها جلوگیری کنند، بیشتر مردم را 
در برابر یکدیگر قرار می دهند ACKU
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محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
می گویــد کــه از ایــن پــس شــهرداران وظیفــه دارنــد 
ــت کاری  ــی را در اولوی ــای دولت ــت زمین ه ــا تثبی ت

شــان قــرار دهنــد.
آقــای غنــی کــه دیــروز دوشــنبه، 9 میــزان در 
ســومین دور کنفرانــس شــهرداران صحبــت می کــرد، 
هم چنــان گفــت کــه بی توجهــی شــهرداران در 
ــده  ــب ش ــی موج ــای دولت ــت زمین ه ــمت تثبی قس
ــط« و  ــتفادۀ »غل ــی اس ــای دولت ــه از زمین ه ــود ک ب

ــوند. ــب ش ــا غص ی
ــس ادارۀ  ــک، ریی ــن بی ــر، عبدالمتی ــوی دیگ در س
ارگان هــای محلــی می گویــد کــه از ایــن پــس 
کرســی شــهرداری ها را بــه رقابــت آزاد می گــذارد و 
شــهردارهای از ســوی مــردم انتخــاب خواهنــد شــد.
بــد  دولــت داری  کــه  می گویــد  غنــی  آقــای 
عوامــل  مهمتریــن  ناقــص؛  دولــت داری  و 
گفتــۀ  اســت.به  کشــور  یــک  عقب مانده گــی 
ــی  ــی شــهرداران زمان رییــس حکومــت وحــدت مل
ــردم  ــا م ــه ب ــق باشــند ک ــد در کارشــان موف می توانن

کننــد. کار  مشــترکًا 
ــهرداری ها و  ــد در ش ــت داری ب ــاور او، حکوم ــه ب ب
پروژه هــای کوتاه مــدت، ناقــص بحــران شــهر و 

ــود آورده اســت. ــه وج ــهروندی را ب ش
ــهروند  ــر ش ــه ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــای غن آق
ــی خــاص« باشــد  ــد صاحــب یــک »ســاحۀ پان بای
ــزود:  ــد، اف ــاس کن ــون احس ــود را در آن مص ــا خ ت
»میــراث تاریخــی مــا بایــد در تمــام والیــات دوبــاره 
ــراث  ــال می ــزار س ــم ه ــل دونی ــود. حداق ــده ش زن
ــزرگ و کوچــک  ــام شــهرهای ب ــم. تم شــهری داری
ــد جهــت  ــا بای ــد. شــهرهای م ــا در راه ابریشــم ان م
ــه  ــی؛ بلک ــوب مل ــا در چارچ ــند، نه تنه ــته باش داش
در چارچــوب شــهرهای منطقــوی انکشــاف یابنــد«.
آقــای غنــی ارتباطــات و مناســباِت شــهرها بــا 
ــت  ــهرداران گف ــه ش ــد و ب ــف خوان ــات را ضعی ده
ــه  ــهر و ده را ب ــان ش ــبات می ــاط و مناس ــه ارتب ک

ــد. ــاد کنن ــی ایج ــورت اساس ص

ــِر  ــش دیگ ــی در بخ ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــردم  ــا م ــس ب ــکاری پولی ــه هم ــت ک ــخنانش گف س
ــود. او  ــی ش ــن م ــد تأمی ــادی بای ــورت بنی ــه ص ب
ــس  ــودن پولی ــلکی ب ــه مس ــت ب ــه امنی ــد ک می گوی
تعلــق دارد. بــه بــاور آقــای غنــی: »ایــن فرهنــگ کــه 
پولیــس فکــر کنــد فاتــح افغانســتان اســت، درســت 
ــد در  ــردم اســت و بای ــگار م نیســت. پولیــس خدمت

ــردم باشــد«. ــت م خدم
ــت  ــهرداران گف ــه ش ــاب ب ــی خط ــرف غن محمداش
کــه آنــان ســطح نخســت حکومــت انــد کــه بــرای 
دولــت عوایــد بــه دســت می آورنــد و او بــه عنــوان 
»رییــس حکومــت« از آنــان توقــع دارد تــا از عوایــد 
بــه دســت آمدۀ شــان طــرح هــای ابتــکاری بســازند.
ــه  ــهرداران ب ــه ش ــد ک ــی می گوی ــرف غن محمداش
ــرای ایجــاد تحــرک  ــک شــبکه متحــد ب صــورت ی
ملــی هســتند. او گفــت: »شــهرهای افغانســتان بایــد 
ــی،  ــا در چارچــوب مل ــند؛ نه تنه ــته باش جهــت داش
ــی انکشــاف  ــهرهای منطقه ی ــه در چارچــوب ش بلک

یابنــد.
ــر ســخنانش از شــهرداران  رییــس حکومــت در اخی
خواســت کــه تــا یــک مــاه دیگــر طرح هــای 
مشــخص شــان را بــرای موفقیــت ساخت وســاز 
شــهرک آمــوزگاران، شــهرک مهاجــران، مســکن قابل 
ــای  ــان نیروه ــای قربانی ــرای خانواده ه ــتطاعت ب اس
ــه  ــی« ب ــدل ســاختن ســاحات »غیرپان ــی و مب امنیت
ســاحات پانــی، بــه ریاســت جمهوری ارایــه کننــد.
همزمــان باایــن، عبدالمتیــن بیــک، رییــس ادارۀ 
ــت  ــت گف ــی در آن نشس ــای محل ــتقل ارگان ه مس
کــه تمــام شــهرداران براســاس پروســه رقابــت آزاد 
انتخابــات شــده و ایــن اداره در تــاش اســت تــا در 

ــد.  ــزار کن ــهرداری ها را برگ ــات ش ــده، انتخاب آین
ــهردارها  ــن ش ــش از ای ــد: پی ــک می گوی ــای بی آق
ــاال  ــتند و ح ــق نداش ــده و دقی ــاب ش ــۀ حس برنام
داری برنامــۀ جامــع اســت و احتمــال دارد بــه زودی 
شــاهد انتخابــات بــرای انتخــاب شــهردارها باشــیم. 
ــای  ــت و نیازه ــور اس ــهروند مح ــه ش ــن برنام ای

ــد. ــد ش ــع خواه ــاس آن رف ــر اس ــردم ب م
ــد کــه از دور اول  رییــس ارگان هــای محــل می افزای
کنفرانــس ملــی شــهرداران تــا کنــون، »تمرکزگرایــی« 

از بیــن رفتــه و صاحیت هــا تقســیم شــده اســت.
بــه بــاور آقــای بیــک، عوایــد شــهری رضایت بخــش 
نیســت و بایــد شــهرداران عوایــد شــهری را افزایــش 
ــه  ــد ب ــد مــی ورزد کــه شــهرداران نبای دهــد. او تأکی

ــرا  ــد؛ زی ــم کاری کنن ــان، ک ــت غاصب ــۀ موجودی بهان
ــد. ــتیبانی می کن ــهرداران پش ــت از ش حکوم

کــه  می شــود  مطــرح  درحالــی  گفته هــا  ایــن 
موجودیــت غاصبــان زمیــن، زورمنــدان و فرماندهــان 
تطبیــق  راه  ســد  عمــدۀ  مشــکات  از  محلــی 
برنامه هــای شــهرداران در کشــور خوانــده شــده 
اســت. گفتنــی اســت کــه هــدف از برگــزاری 
ــت داری  ــاد حکوم ــهرداران، ایج ــی ش ــس مل کنفران
ــردن  ــد ب ــر، بلن ــات شــهری بهت ــر، عرضــۀ خدم بهت
ظرفیــت کاری در شــهرداری ها و بلنــد بــردن عوایــد 
ــت. ــده اس ــده ش ــت خوان ــوی حکوم ــهرها از س ش

فرصتی دیگر  برای تقلب
مسووالن در فیفا:

هیچ نهادی از روند رأی دهی نظارت نخواهد کرد

 اشرف غنی در سومین دور کنفرانس شهردارها:

شهـردارها انتـخابی می شـوند
بهزاد

ناجیه نوری  

در 28 میــزان نهادهــای ناظــر برانتخابــات، بــرای 
ــد  ــر نخواهن ــچ ناظ ــی، هی ــۀ رأی ده ــارت از پروس نظ

ــت. داش
ــات  ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــی از نهاده ــووالن برخ مس
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  افغانســتان 
می گوینــد کــه اگــر کشــورهای کمک کننــده بــرای 
ــد،  ــک نکنن ــان را کم ــتان، آن ــات افغانس ــۀ انتخاب پروس
نظــارت از بزگــزاری انتخابــات بــا چالــش جــدی 

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
ــورهای  ــر کش ــا، اگ ــن نهاده ــووالن ای ــۀ مس ــه گفت ب
کمک کننــده بــرای انتخابــات افغانســتان و جامعــه 
جهانــی آنــان را حمایــت مالــی نکننــد، تــوان نظــارت 
از ایــن رونــد نخواهنــد داشــت. مســووالن ایــن نهادهــا 
خاطــر نشــان می کننــد: »ســال های پیــش جامعــه 
جهانــی و چنــد نهــاد بین المللــی مــا را از لحــاظ مالــی 
ــک  ــه ی ــا را ک ــران م ــزد ناظ ــرد و کارم ــت می ک حمای
ــا  ــد، ام ــت می کردن ــا پرداخ ــن نهاده ــد، ای روز می باش
اکنــون مــا بــا چندیــن نهــاد خارجــی در ایــن خصــوص 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــون هی ــی تاکن ــم؛ ول ــت کردی صحب
ــد«. ــزد ناظــران را بپردازن نهادهــا حاضــر نشــدند کارم
ــای  ــران نهاده ــارت ناظ ــووالن نظ ــن مس ــۀ ای ــه گفت ب
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــوا« در برگ ــا« و »اگ ــا«، »تیف »فیف
ــن  ــور ای ــت و حض ــده اس ــفاف کمک کنن ــالم  و ش س
ناظــران ســبب می شــود تــا کارمنــدان کمیســیون 
انتخابــات و ناظــران نامــزدان دســت بــه تقلــب نزننــد.
بــه گفتــۀ مســووالن در ایــن نهادهــا در ایــن دور 
ــان در  ــرف آن ــری از ط ــچ ناظ ــی هی ــات پارلمان انتخاب

روز انتخابــات حضــور نخواهنــد داشــت.
ــه  ــه روزنام ــا ب ــی فیف ــس اجرای ــید ریی ــف رش یوس
مانــدگار می گویــد، بــه دلیــل مشــکات مالــی و نبــود 
ــد در  بودجــه در ایــن بخــش نهادهــای ناظــر نمی توانن
ــارت  ــی نظ ــد رای ده ــات از رون ــزاری انتخاب روز برگ

ــد. کنن

ــی در  ــاد خارج ــن نه ــا چندی ــه ب ــد ک ــید می گوی رش
ایــن خصــوص صحبــت کــرده انــد، امــا تاکنــون هیــچ 
نهــاد خارجــی یــا بین المللــی حاضــر نشــدند تــا آنــان 

را در ایــن راســتا کمــک مالــی کنــد.
ــزدان  ــی و نام ــزاب سیاس ــد: »اح ــا می گوی ــس فیف ریی
ــت  ــام حمای ــد، اع ــاس گرفتن ــان تم ــا آن ــان ب پارلم
کردنــد و گفتــه انــد کــه بــرای نظــارت نهادهــا ناظــر را 
کمــک می کننــد و افــرادی را بــه عنــوان ناظــر بــه ایــن 

ــد«. ــی می کنن ــا معرف نهاده
ــا  ــه ناظــر م ــم ک ــا نمی خواهی ــا م ــد: »ام رشــید می گوی
از میــان حامیــان نامــزدان و یــا احــزاب سیاســی باشــد، 
ــی  ــزاب سیاس ــزدان و اح ــان نام ــارت حامی ــرا نظ زی

ــود«. ــد مــردم افغانســتان نخواهــد ب مــورد تایی
نهادهایــی کــه قــرار اســت در روز برگــزاری انتخابــات، 
ــا«،  ــا«، »تیف ــد، »فیف ــارت کن ــی نظ ــۀ رأی ده از پروس

ــد. ــی می باش ــای مدن ــماری از نهاده ــوا«  ش »اگ
ــای  ــران نهاده ــتن ناظ ــور نداش ــی حض ــان سیاس آگاه
ــب دانســته  ــرای تقل ــی ب ــات را فرصت ــر انتخاب ــر ب ناظ
می گوینــد: اگــر ناظــران نهادهــای ناظــر از رونــد 
رأی دهــی نظــارت نکــرده نتواننــد، بــدون شــک زمینــه 
ــرای  ــم ب ــیون و ه ــدان کمیس ــرای کارمن ــم ب ــب ه تقل

ــد. ــد ش ــم خواه ــزدان فراه نام
ــا،  ــن نهاده ــران ای ــدم حضــور ناظ ــان، ع ــه آن ــه گفت ب
ممکــن  و  کــرده  خدشــه دار  را  انتخابــات  اعتبــار 
ــات  ــد انتخاب ــج مانن ــام نتای ــس از اع ــه پ ــت ک اس
بــه طــرف بحــران  ریاســت جمهوری ســال 1303 
برویــم کــه بــدون شــک مهــار آن بســیار مشــکل 

ــود. ــد ب خواه
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــران، ب ــن تحلیل گ ــاور ای ــه ب ب
هنــوز فرصــت داریــم؛ بنابرایــن، خــوب اســت کــه در 
ــت شــود و  ــی صحب ــا نهادهــای بین الملل ــورد ب ــن م ای
آنــان را از خطــر تقلــب گســترده آگاه ســازیم تــا ایــن 

رونــد را بتوانیــم نظــارت درســت کنیــم.

نشست علمای افغانستان... 
ــج ملموســی در  ــگ افغانســتان نتای ــح و جن ــورد صل ــی در م ــای دین ــانه های پاکســتان نشســت علم  رس

پــی نداشــت.
ــتان و  ــتان، عربس ــت های افغانس ــرکت در نشس ــا ش ــتان ب ــتان و پاکس ــای افغانس ــم علم ــن ه ــش از ای پی
اندونزیــا بــه صــورت جداگانــه، فتوا هایــی را در مــورد عــدم مشــروعیت جنــگ افغانســتان صــادر کردنــد 

کــه از جانــب طالبــان پذیرفتــه نشــد.
طالبــان فتــوای علمــا در جاکارتــا را نپذیرفتنــد و آن را نقشــۀ امریــکا و دولــت افغانســتان دانســتند. طالبــان 

ــه  ــان جانبداران ــرا آن ــد، زی ــد در چنیــن کنفرانس هایــی شــرکت کنن ــد علمــای پاکســتانی نبای اعــام کردن
ــد. ــر می دهن نظ

در کنفرانــس علمــا کــه در ریــاض تشــکیل شــد بیشــتر شــخصیت های مذهبــی پاکســتان شــرکت نکردنــد 
و فقــط عامــه ایــاز بــه عربســتان ســفر کــرد. طالبــان درخواســت علمــا در ریــاض را هــم نپذیرفتنــد.

ــا حضــور علمــای  ــزاری کنفرانســی ب ــرای برگ ــدام پاکســتان و افغانســتان ب ــان اق در حــال حاضــر، طالب
مذهبــی علیــه ایــن گــروه و اعــام ایــن گــروه بــه عنــوان یــک گــروه غیــر اســامی را محکــوم می کنــد.

ــتان  ــا پاکس ــت، ام ــی نداش ــام آباد نتیجه ی ــا در اس ــت علم ــه نشس ــا اینک ــد، ب ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب آگاه
ــن  ــد و فشــار های بی ــل اســتفاده کن ــن اســام آباد و کاب ــرای اعتمادســازی بی ــن فرصــت ب ــد از ای می توان

المللــی را کاهــش دهــد.

ACKU
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خداشناســی،  مــورد  در  ابوحنیفــه  امــام   
کــه  اســت؛ طــوری  نکــرده  ســخت گیرانه عمــل 
ــن  ــد. لک ــل کرده ان ــن عم ــی و متکلمی ــای اله حکم
امــام در کتــاِب ثمیــن وپُرقیمــِت خویــش »الفقــه 
ــوده اســت:  ــه فطــرت واداشــته و فرم ــا را ب ــر« م االکب
ــت وجو  ــان جس ــلیِم انس ــرِت س ــدا در فط ــود خ وج
ــه  ــی یافت گــردد، فطــرت الهــی در وجــود انســان تجل
ــان  ــود انس ــد، وج ــن دارن ــرت تمکی ــر فط ــه ب وهم
ــت واو را  ــس اس ــی از انف ــاق وبخش ــی از آف نمونه ی
ــده شــود. فطــرت  ــت در آن دی ــا کمــاِل دق واداشــته ب
ــان، او را  ــت انس ــعور در معنوی ــی از ش ــرِف خال وظ
ــازد واندیشــۀ  ــان جــازم می س ــق هســتی وایم ــه خال ب
خداجویانــه اش باعــث می گــردد کــه قبــل از همه چیــز 
بــه حرکت دهنــدۀ گنبــد نیلوفــری بی محابــا اقــرار 
ــاِن  ــد دل وج ــۀ توحی ــه ادای کلم ــد وب ــراف کن واعت
دایــرۀ  از  را  بخشــد وخویــش  را حــاوت  خــود 
ــته واز  ــتقرار داش ــال ها در آن اس ــه س ــن ک ــِگ ذه تن
ــم  ــودی عال ــان وج ــود، در کی ــده ب ــاز مان ــش ب معرفت
ــِل  ــدن کام ــا از تم ــد ت ــه کن ــرار عرض ــهور وپُراس مش
ــا  ــت اســت، ب ــات معرف ــه ســرآغاز حی ــی ک ــام اله نظ
همــۀ دشــواری هایی کــه در شــناخت اســت، اســتفاده 
کنــد. تولــد انســان در اندیشــۀ بــارزِ خلقــت بــه مثابــۀ 
ــاء و  ــری در انش ــفه تدبی ــۀ فاس ــه گفت ــه ب ــول ک عق
ــور  ــش مجب ــرد خوی ــود را در عمل ک ــاد دارد وخ ایج
ــل  ــتقاِل عم ــا اس ــی ت ــفته گی ذهن ــد، از برآش نمی دان
ــت  ــت ورحم ــای موهب ــش را در اوجن ــرت خوی وفط
ــر  ــق دیگ ــرت از طری ــز فط ــه ج ــه ب ــد ک ــی می یاب اله
غیرممکــن اســت؛ زیــرا پــروردگار لــوح فطرتــش را در 
اعیــان ثابتــه، در انتهــای تنــزه وخالــی از غبــار واوهــام 
آفریــده بــود و در ایــن فطــرت وآفرینــش، راز توحیــد 
و خداجویــی نهفتــه اســت وپیونــدی بــا خــدای 

عزوجــل دارد. 
امــام بــدون وارد ســاختن بحث هــای فلســفی وبــه دور 
ــودش  ــناخِت خ ــه ش ــان را ب ــل، انس ــوع تخی ــر ن از ه
ــد ودر  ــاط می ده ــدا ارتب ــه خ ــوری ب ــم حض ــه عل ب
نبــض وجــودی دروِن خویــش تپــش خداجویــی 
می آفرینــد. فطــرت، بزرگ تریــن مصــدر خداشناســی و 
خداجویــی بــرای انســان اســت، آن گاه کــه با رســوبات 
ــدوده نشــده باشــد. اگــر امــراض  وزنگ هــای درون ان
ــه  ــرد وب ــوم ب ــرت هج ــر فط ــرک ب ــر وش ــِک کف مهل
ــورت  ــپرد، در آن ص ــش س ــِت جراثیم ــه دس ــوی ب نح
تربیــت  از  امــا  بــود؛  نخواهــد  کارســاز  فطــرت 
نبایــد  واصاحــش در حوزه هــای ادبــی وتربیتــی 
ــدش  ــه تجری ــود ب ــل می ش ــد واز رذای ــوس گردی مأی
ــی  ــتی تجرب ــان هس ــری می ــرت جس ــا فط ــپارند ت بس
وملمــوس و ماوراءالطبیعــه شــود و در خداشناســی 
کوتاه تریــن راه بــه هــدف اســت وامــام اعظــم در یــک 
گامِ خداشناســانه از فطــرت تــا خــدا موضــوع را عنــوان 
کــرده اســت. جذابیــت وبــارز بودنِایــن عنــوان برگرفتــه 
از کام خداســت: »فأقــم وجهــک للدیــن حنیًفــا فطــرۀ 
اهلل التــي فطــر النــاس علیهــا التبدیــل لخلــق اهلل ذالــک 
الذیــن القیــم لکــن أکثــر النــاس ال یعلمــون«: روم 30: 
پــس راســت کــن روی خــود را بــه دیــن خالــص بــه 

ــده اســت. ــه آن آفری ــردم را ب ــه م همــان سرشــتی ک
پیرامون ایمان

ایمــان در لغــت بــه معنــی تصدیــق کــردن،   
ــده داشــتن اســت  ــرار دادن وعقی ــن ق ــدن، در ام گروی
مســمای  در  آن  وشــرعِی  اصطاحــی  مفهــوم  ودر 
ــد واز تنازع شــان  ــاف ورزیده ان ــن اخت ــان، متکلمی ایم
بــوی افــراط وتفریــط استشــمام می شــود. امــا بــه نظــر 
ــه  ــرار ب ــه دل واق ــق ب ــارت از تصدی ــان عب ــام، ایم ام
زبــان و شــرط اجــرای احــکام آن اســت؛ پــس ایمــان 

ــت.  ــرار اس ــق واق ــمی از تصدی اس
ــل  ــا واه ــی فقه ــوارج، برخ ــا، خ معتزلی ه  
ــد. از  ــت ورزیده ان ــف مخالف ــن تعری ــا ای ــث ب حدی
ــرار  ــه دل، اق ــق ب ــان تصدی ــر ایشــان، مســمای ایم نظ
بــه زبــان وعمــل بــه جــوارح اســت. بــه قــول خــوارج، 
ــان  ــد، از ایم ــرک کن ــب را ت ــل واج ــردی عم ــر ف اگ
ــرک  ــه، ت ــب معتزل ــه مذه ــردد. ب ــر می گ ــارج وکاف خ
ــد. ــرار می ده ــر ق ــام وکف ــاِن اس ــل، او را در می عم

گــروه ســوم عقیــده بــر آن دارد کــه ایمــان   
همــان اقــرار زبــان اســت وبــه هــر آن چیــزی کــه بــه 
پیامبــر از جانــب خــدا رســیده باشــد، رقاشــی یکتــن از 
پیــروان همیــن گــروه در کنــار اقــرار، معرفــت بــه دل 
ــرار  ــان اق ــان هم ــه نظــر وی، ایم ــد وب ــز می افزای را نی

ــت.  ــه دل اس ــت ب ــا معرف ــوأم ب ت
گــروه چهــارم، ایــن مذهــب ایمــان را   
ــه تصدیــق قلــب معرفــی کــرده اســت. ایــن  اســمی ب
ــق  ــز تصدی ــه ج ــع دارد ب ــزمِ قاط ــان وج ــروه اذع گ
بســیط در مســمای ایمــان، چیــِز دیگــری داخل نیســت. 
بــر مبنــای ایــن، هــر شــخصی کــه بــر یگانه گــی خــدا 
ــر  ــتدالل ونظ ــدون اس ــی ب ــی وتفصیل ــرایع اجمال وش

ــت.  ــن اس ــد، مؤم ــته باش ــده داش عقی
ومذهــب پنجــم، معرفــت قلبــی را مســمای   

ایمــان می گوینــد وایــن نظــر بــه مذهــب شــیعه جهــم 
بــن صفــوان وابی حســین صالحــی اختصــاص دارد. در 
ــده موجــود اســت  ــرق عم ــق ف ــت وتصدی ــن معرف بی

می شــود. داده  وتذکــر 
ــات  ــرای اثب ــام ب ــه: ام ــام ابوحنیف ــل ام دلی  
ــم،  ــرآن کری ــات ق ــه آی ــل ب ــش متوس ــی خوی مدع
حدیــث پیامبر)صلــی اهلل علیــه وســلم( و دالیــل عقلــی 
ــل: ــات ذی ــه آی ــتدالل ب ــه اس ــت؛ از جمل ــده اس ش
أولئــک کتــب فــی قلوبهــم اإلیمــان، مجادله   -1
22: در دل های شــان ایمــان را جاگزیــن ســاخته اند. 
إاّل مــن أکــره وقلبــه مطمئــن باإلیمــان،   -2
ــش  ــد ودل ــاخته ش ــور س ــه مجب ــر آن ک نحــل 106:مگ

بــه ایمــان اســتوار بــود. 
ــن  ــم تؤم ــم ول ــا بأفواهه ــوا آمن ــن قال الذی  -3
ولــی  داریــم  ایمــان  گفتنــد  مائــده41:  قلوبهــم، 

اســت. نیــاورده  ایمــان  دل های شــان 
قالــت األعــراب أمنــا قــل لــم تؤمنــوا ولکــن   -4
ــم،  ــي قلوبک ــان ف ــل اإلیم ــا یدخ ــلمنا ولم ــوا أس قول
حجــرات 14: بادیه نشــینان گفتنــد ایمــان آوردیــم، 
ــه ایشــان بگــو ایمــان نیاورده ایــد بلکــه بگوییــد کــه  ب

ــم. ــردن نهادی گ
وقــال النبــي )صلــی اهلل علیــه وســلم( اللهــم   -5
ــه  ــروردگارا ! قلــب مــرا ب ثبــت قلبــي علــی دینــک: پ

ــاش.  ــته ب ــتوار داش ــت اس دین
6ـ ومــن کان فــي قلبــه مثقــال حبــۀ خــردل مــن 
اإلیمــان دخــل الجنــۀ: وبــه دل کســی کــه انــدک ایمــان 

ــود. ــت می ش ــل جن ــد، داخ باش
ــر  ــات فوق الذک ــی آی ــان در تمام محــل ایم  

ــدارد. در  ــاط ن ــرار ارتب ــه اق ــت وب ــب اس ــا قل همان
مذهــب امــام کســی کــه بــه اجبــار وادار بــه خوانــدن 
ــه  ــود در صورتی ک ــر نمی ش ــود،  کاف ــر ش ــۀ کف کلم
ــی  ــن در مذهب ــد، لک ــان باش ــه ایم ــن ب ــش مطمی قلب
کــه ایمــان را منحصــر بــه اقــرار می ســازد، کافــر 

می گــردد.
ــۀ  ــن آی ــوا الصالحــات.در ای ــوا وعمل ــن آمن 7ـ إن الذی
ــر مغایرت شــان  ــل ب ــاالی ایمــان دلی کریمــه، عطــف ب
ــرار باشــد،  ــارت از اق ــان اگــر ایمــان عب اســت. همچن
در وقــت خــواب ایمــان از وجــود مکلــف ازالــه 
ــان  ــرۀ ایم ــز از دای ــت آن نی ــت غفل ــود ودر وق می ش
ــان  ــی در ایم ــق قلب ــر تصدی ــا اگ ــود. ام ــارج می ش خ
ــِت  ــان صف ــت ایم ــر حال ــود، در ه ــده ب ــور وعم مح
الینفــِک انســان می شــود، هــم در حالــت خــواب 
ــه وادار  ــی ک ــم در حالت ــت و ه ــت غفل ــم در حال وه
بــه کفرپذیــری شــود. در مســلک امــام، اقــرار بــه ایــن 
ــان  ــرار ایم ــط اق ــه توس ــده ک ــت داده ش ــر اهمی خاط
ــِت  ــه قرائ ــان ب ــار ایم ــی دارد. اظه ــار م ــود را اظه خ
ــی  ــن تلق ــرض عی ــخ ف ــه ... ال ــاهلل ومائکت ــت ب آمن
شــده اســت. همچنــان مذهــب کامــی امــام ابوحنیفــه 
ــِب  ــدال وســهولت اســت وبرعکــس مذاه حــاوی اعت
ــور  ــه ط ــت. ب ــرده اس ــل ک ــخت گیرانه عم ــر س دیگ
ــس در  ــرار وعمــل جــزِو ایمــان باشــد، پ ــر اق مثال،اگ
آن صــورت خرابــی در گفتــار وکــردار موجــب خرابــی 
ــه  ــار وادار ب ــه اجب ــه ب ــی ک ــردد. کس ــان می گ در ایم
خوانــدن کلمــۀ کفــر شــود، کســی کــه بی هــوش شــود 
ــرده  ــان ک ــه ایم ــرار ب ــان اق ــرود وهم زم ــاء ب ــه اغم وب
ــاِل  ــه ح ــان ب ــا، ایم ــن صورت ه ــی ای ــد، در تمام نتوان
ــارت از  ــان عب ــر ایم ــی، اگ ــد. بل ــی مان ــی م خــود باق
ــر  ــت خلل ناپذی ــر حال ــود، در ه ــب ب ــق بهقل تصدی
اســت، همان طــوری کــه محــل اســتقرارش قلــب 

ــت  ــل در ماهی ــوارح داخ ــل ج ــان فع ــت، همچن اس
ــه  ــان ب ــه ایم ــد ک ــده ش ــش فهمی ــت. دلیل ــان نیس ایم
ــاط  ــا دل ارتب ــه وی ــس ناطق ــزم نف ــان وج ــل اذع فع
ــی آن  ــای اقتضای ــا از پدیده ه ــا و اعتباره دارد و باوره
اســت و بــه اعضــای دیگــری قطعــًا بی ارتبــاط اســت. 
ــال را داخــل در  ــه افع ــی ک ــب کام آن شــمار از مکات
ســنخیِت ایمــان قــرار می دهنــد نــه تنهــا کــه مخالفــت 
بــه مفهــوم بیشــتر اســتدالل منصــوص می کنــد، از ادب 
عربــی و فهــم قــرآن کریــم ســرباز می زنــد ومشــکاِت 
دیگــری نیــز دامن گیرشــان می شــود کــه اندیشــه 

ومشــرب کامی شــان را بــه بحــث می گیریــم. 
ــه  ــه تاحــال ارای ــی ک ــل عمده ی   ایشــان دلی
می کننــد، ایــن اســت: »ومــا أمــروا إاّل لیعبــدوا اهلل 
ــه الدیــن حنفــاء ویقیمــوا الصــاۀ ویؤتــوا  مخلصیــن ل
الــزکاۀ وذالــک دیــن القیمۀ«البینــۀ 5: “درحالی کــه 
ــا  ــدا را ب ــه خ ــه این ک ــر ب ــد مگ ــده بودن ــور نش مأم
کمــال اخــاص بپرســتند کــه دیــن از جانــب اوســت 
و در همیــن حــال از هــر نــوع انحــراف برکنــار باشــند، 
نمــاز را بــا تمــام و کمــال ادا کننــد وزکات بدهنــد واین 
ــه  ــۀ کریم ــن آی ــتوار”.در ای ــح واس ــن صحی ــت دی اس
هرآن چــه کــه پــس از حــرِف اســتثنا ذکــر شــده، 
ــان داخــل  ــر ایم ــب ایشــان در مســما وجوه ــه مذه ب
می شــود ودیــن را تشــکیل می دهنــد، ادای نمــاز، 
پرداخــت زکات وعبــادت در اکمــال دیــن دخیــل 
ــن  ــه ای ــا ب ــام وماتریدی ه ــب ام ــا در مذه ــتند، ام هس
دلیــل پاســخ گفته انــد: کــه یکــی از اصــل ایمــان اســت 
ــان  ــیط  وهم ــان بس ــد ایم ــرات آن، باتردی ودوم ثم
ــق جــازم اســت وثمــرات ایمــان افعــال حســنه  تصدی

ــی دارد.در  ــت و هماهنگ ــان مازم ــا ایم ــه ب ــت ک اس
آیــۀ کریمــه  اطــاق اســم ایمــان بــه ثمــرات آن شــده 
اســت، نــه بــه ایــن مفهــوم کــه اعمــال در نبــود اصــل 
ایمــان دخیــل باشــد ودر تمامــی جاهــای منصــوص از 
ایــن ایــراد همین گونــه پاســخ ارایــه می کنیــم وبعــد مــا 
می پرســیم حــال کســی کــه عمــل وحــی را تــرک کنــد، 
ــت؟  ــق در کجاس ــگاه فاس ــی جای ــود؛ یعن ــه می ش چ
ــب  ــت دارد؟ مذه ــه بهش ــدی ب ــا امی ــت ی دوزخ اس
ــه  ــد. ب ــر می گوی ــل را کاف ــارک عم ــی خوارج،ت افراط
ــر  ــه کاف ــرد، ن ــرار می گی ــا ق ــوم ج ــه در س ــزد معتزل ن
و نــه هــم مســلمان، لکــن بــه اعتقــاد ابی هاشــم 
ــه  ــی وب ــال واجب ــان اعم ــال هم ــراد از اعم ــی م معتزل
ــاور عبدالجبــار مطلــق فعــل طاعــت عــدم مغفرتــش  ب

ــتحب.  ــا مس ــد وی ــب باش ــود واج می ش
ــه  ــدگاه ک ــن دی ــه ای ــق ب ــان مطاب و همچن  
تــرک فعــل موجــب نقصــان در ایمــان می شــود 
وفاســق می گــردد، بــه مذهــب امــام شــافعی از ایمــان 
ــه  ــن نظری ــت از ای ــت درس ــود. برداش ــارج نمی ش خ
بســیار مشــکل اســت، بــه ایــن معنــی کــه اگــر عمــل 
ــه  در مســمای ایمــان داخــل اســت وایمــان بســتگی ب
ارکان ســه گانه دارد، پــس چطــور تــارک عمــل از 
ــود  ــده می ش ــاظ دی ــن لح ــود. بدی ــارج نش ــان خ ایم
مســلک،  معتدل تریــن  و  مســلک  ســهل ترین  کــه 
ــن  ــان مخالفی ــت. همچن ــاف اس ــب احن ــا مذه همان
ــان  ــه زب ــته گی ب ــان بس ــه: ایم ــد ک ــا دارن ــاف ادع احن
ــد: »ومــن  ــۀ کریمــه استشــهاد می کنن ــه ایــن آی دارد وب
النــاس مــن یقــول آمنــا بــاهلل وبالیــوم اآلخــر ومــا هــم 
ــد  ــانی ان ــان کس ــه مردم ــره 8 :از جمل ــن« البق بمؤمنی
ــان  ــه روز آخــرت ایم ــد وب ــه خداون ــد ب ــه می گوین ک

ــد. ــان ندارن ــت ایم ــان در حقیق ــم وایش آوردی

اندیشه های 
کالمِی 
امام 
ابوحنیفه
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 محمد بهارلو 
نقاشــان مــدرن، آن هــا کــه قریحــۀ مــدرن داشــتند و 
ــا  ــه کنجــکاوي مي نگریســتند، از طراحي ه در طبیعــت ب
ــوار  ــر دی ــا ب ــدوي م و نقاشــي هاي اجــدادِ پشــمالو و بَ
ــا  ــه ب ــد ک ــفالي آموختن ــاي س ــۀ ظرف ه ــا و بدن غاره
ــظ  ــاي غلی ــز از لکه ه ــادي و پرهی ــوِط زی ــذِف خط ح
رنــگ نقاشــي را بــه خلــوِص خــود برســانند. آن هــا بــه 
صرافــِت طبــع دریافتنــد وقتــي کــه مي شــود گاو وحشــي 
را بــه چنــد خــِط نــازک کشــید و خیــزش و جنبــش او 
ــران  ــود ـ و دیگ ــد خ ــرا بای ــس چ ــان داد، پ ــم نش را ه
ــرد  ــي و کارب ــوِط اضاف ــیدِن خط ــد. کش ــل کنن ـ را معط
ــده  ــا پرن ــت؟ م ــراي چیس ــگ ب ــِت رن ــاي زمخ لکه ه
را در آســمان چه گونــه مي بینیــم، یــا ریــزش بــاران 
ــال  ــا خی ــم ی ــم مي بینی ــه چش ــه ب ــرف را؟ آن چ را و ب
ــر از  ــر و خاصه ت ــي کم ت ــم، خیل ــه مي بینی ــم ک مي کنی
آن چیــزي اســت کــه اغلــب تصــور مي شــود. ذهــِن مــا 

همــواره بــه کمــک حــواس مــا 
ــت،  ــه الزم اس ــد، و آن چ مي آی
خــود مي افزایــد. تجربــۀ مــا، 
و  معلومــات  و  مشــاهدات 
ــا، آن چــه  ــردي م ــاي ف آگاهي ه
در حافظــه ذخیــره کرده ایــم، 
خطــوط  خالــي،  جاهــاي 
ــرا  ــد؛ زی ــر مي کن ناپیوســته، را پ
ذهــن ذاتــًا خصلــِت ســازنده گي 
ــد،  ــه مي بین ــه طرحــي ک دارد، ب
یــا مي شــنود، یــا مي خوانــد، 
»ســاختار« مي دهــد. بــه عبــارت 
حــدس  همــواره  مــا  دیگــر 
مي زنیــم و درج مي کنیــم، و از 
آن چــه مي بینیــم و مي شــنویم 
ــا  ــم ی ــم، برمي گذری و مي خوانی

فراتــر مي رویــم.
          هــر تصویــري کمابیــش 
ــرا آن را  ــت؛ زی ــاخته گي اس س
ــد  ــد( مي نویس ــنده )هنرمن نویس
ــازد؛  ــي مي س ــردازد، یعن و مي پ
بنابرایــن هیــچ تصویــري جــاي 
واقعیــت را، آن گونــه کــه هســت 

ــوالً  ــرد. اص ــت، نمي گی ــه هس ــود ک ــود مي ش ــا وانم ی
ــه  ــي اســت. ب ــِت واقع ــر از واقعی ــتاني غی ــت داس واقعی
ــه  ــراي رســیدن ب ــر، نویســنده ب ــا فنّي ت ــر ی ــاِن دقیق ت بی
ســاختار ادبــي مــوردِ نظــِر خــود همــۀ عناصــر وابســته 
ــن  ــه ممک ــن کار ن ــرد؛ ای ــه کار نمي ب ــول را ب ــه مدل ب
اســت نــه الزم. بنابرایــن طبیعــي اســت کــه در نقــل یــک 
داســتان همیشــه چیزهایــي ناگفتــه بمانــد. آن چــه ناگفتــه 

آن چــه  از  کم اهمیت تــر  هیچ وجــه  بــه  مي مانــد، 
ــنده  ــرا نویس ــت؛ زی ــود نیس ــه مي ش گفت

پاره هایــي  گونه یــي  بــه  بایــد 
حــذف  را  روایــت  از 

ــده  ــه خوانن ــد ک کن
ــا  ــد آن ه بتوان

حدس  را 
بزنــد 

همیــن  کام،  در  ایجــاز  دریابــد.  فراســت  بــه  یــا 
ــان  ــه وجودش ــت ک ــي اس ــودداري از آوردِن پاره های خ
ــد،  ــتان نمي کن ــر داس ــم بیش ت ــه فه ــي ب ــط کمک ــه فق ن
ــه  ــر نگ ــده را فعال ت ــن خوانن ــا ذه ــدان آن ه ــه فق بلک
مــي دارد. نویســنده یي کــه قریحــۀ مــدرن دارد، خواننــده 

ــرد. ــل در نظــر مي گی ــه منفع ــال و ن ــدۀ فع را گیرن
          به گمان 

مــن، داســتاِن خــوب داســتاني اســت که همیشــه داســتان 
ــد.  ــا بلن ــد ی ــاه باش ــه کوت ــر از این ک ــد؛ قطع نظ مي مان
ــا  ــه عنوان گذاري ه ــي ب ــه عاقه ی ــخصًا هیچ گون ــن ش م
ــتاني  ــاِت داس ــۀ ادبی ــج در عرص ــیم بندي هاي رای و تقس
ــۀ  ــراي گون ــازي هــم، علي االطــاق، ب ــچ امتی ــدارم. هی ن
خــاص ادبــي قایــل نیســتم. داســتان یــا رمــان »نــوع« 
نــدارد. متــِن 

روایــي، خــواه طــرح باشــد، خــواه داســتاِن کوتــاه، خــواه 
ــم  ــوع«ي ه ــر »ن ــه ه ــان، و ب ــد و خــواه رم ــتاِن بلن داس
ــه خــودي خــود متضمــن  کــه گرایــش داشــته باشــد، ب
ــتان  ــه داس ــت ک ــن اس ــم ای ــت. مه ــي نیس ــچ ارزش هی
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــتان بمان ــد، و داس ــتان باش داس
ــه  ــزي را بنویســد ک ــان چی ــد هم ــد بکوش نویســنده بای
ــه ـ  ــزي را ک ــه آن چی ــد، و ن ــس مي کن ــتي ح ــه راس ب
ــه  ــد و ب ــس کن ــت ح ــرار اس ــوي ـ ق ــر همینگ ــه تعبی ب
او آموخته انــد کــه حــس کنــد. منظــور همینگــوي 
ــي«،  ــد »عنصــر زمان ــد از قی ــن اســت کــه داســتان بای ای
وابســته گي بــه مــدارات و جاذبه هــاي یــک زمــاِن 
ــتان  ــه داس ــرون ب ــت از بی ــن اس ــه ممک ــن، و آن چ معی
تحمیــل شــود، مبــرا باشــد. رســیدن بــه مرحلــۀ خلــوِص 
ــِن تراشــیده و پیراســته، فقــط  ــه مت ــي، دســت یابي ب کاف
در بازنویســي، بازآفریني هــاي مکــرر، میســر اســت. 
ــه  ــي ک ــان خوب ــه هم ــتاني را ب ــم داس ــر نمي توانی اگ
ــد  ــا ح ــي ب ــت، یعن ــا هس ــوان م در ت
اعــاي قــدرت و قابلیــت، وابنویســیم، 
پــس دیگــر چــرا آن را منتشــر مي کنیــم؟ 
ــا حــذف  ــن از ســطح، ب ــر رفت ــا فرات ب
مقهــورِ  و  زیــادي  شــاخ وبرگ هاي 
»شبه شــاعرانه«  و  »ادبــي«  کلمــاِت 
ــات  ــه تزیین ــردن ب ــت ک ــدن و پش نش
ادبــي، اســت کــه  و زلم زیمبوهــاي 
ــه جوهــر داســتان، دســت  ــه عمــق، ب ب

مي یابیــم.
ایجــاز در داســتان یــک فضیلــت اســت. 
ــه  ــتاني ک ــتاِن موجــز، داس ــتِن داس نوش
ــود  ــب خ ــي و مناس ــِل طبیع ــه حداق ب
ــع  ــهل و ممتن ــد، س ــده باش ــرده ش فش
ــتاِن  ــي داس ــه گاه اصل ــن تکی ــت. م اس
ــه  ــي ک ــم؛ زبان ــان مي دان ــز را زب موج
و  فروتنــي  و  ســاده گي  نهایــِت  در 
کم تریــن  آن  در  و  باشــد،  انضبــاط 
تکلــف و تصنــع و ضعفــي بــه کار 
ــش از  ــت را بی ــن کیفی ــه باشــد. ای نرفت
هرچیــز در زبــان زنــده، زبــان گفتــاري 
تــودۀ مــردم، مي تــوان یافــت، کــه در آن 
تشــبیه و اســتعاره و مجــاز بــه حداقــل 
خــود مي رســد، و ارزش هــر کام، اگــر اصــوالً ارزشــي 
حاصــل باشــد، در جنبــۀ کارکــردي و ســیالیِّت آن اســت. 
ــي و  ــه کوتاه ــد ب ــتان را نبای ــاي ایجــاز در داس ــا معن ام
ــز  ــزي ج ــن چی ــت؛ ای ــن فروکاس ــه در مت ــِع جمل تقطی
ســاده و عامیانــه کــردِن مفاهیــم پیچیــده و باریــک 
نیســت. اصــوالً پیراســته گي و خلــوص، یــا همــان 
فشــرده گي و ایجــاز، بــه اصــِل گزینــش و ترکیــِب 
ــز  ــش از هرچی ــه بی ــود، بلک ــور نمي ش ــات مقص کلم
ــت  ــوط اس ــي مرب ــا احساس ــا ی ــه آن معن ب
ــوند.  ــان مي ش ــات بی ــا کلم ــه ب ک
در حقیقــت آن چــه اهمیــت 
ــۀ  ــِت ارای دارد، کیفی
معنــاي موجــز 

ــت. اس
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بــه  نشــریات  ســردبیران  انترنــت،  ظهــور  بــا 
داســتان هایی کــه کوتاه تــر بودنــد و مطالعۀشــان 
ــود، توجــه بیشــتری  ــر آســان تر ب ــر صفحــۀ کمپیوت ب
ــوع  ــن ن ــورد ای ــج در م ــاح رای ــد. اصط ــان دادن نش
فلشفیکشــن ها  اســت.  فلشفیکشــن  داســتان ها، 
ــی 1000 کلمــه، تشــکیل شــده اند؛  معمــوالً از 300 ال
ــن 10  ــه بی ــن ها )ک ــر از میکروفیکش ــی طوالنی ت یعن
تــا 300 کلمــه دارنــد( و کوتاه تــر از داســتان های 
ــی کــه در نشــریات چــاپ می شــوند و  ــاه معمول کوت
حــدوداً 3000 الــی 5000 کلمــه را شــامل می شــوند. 
ــر  فلشفیکشــن ها معمــوالً داســتان هایی هســتند کــه ب
حادثــۀ واحــدی )کــه در بیشــتر مــوارد همــان بزنــگاه 

ــد. ــه دارن ــتان اســت(، تکی داس
نوشــتن  در  کــه  اصــل  چنــد  بــه  زیــر  نبشــتۀ 
ــرد  ــار هــم کارب ــا در کن ــی ی ــه تنهای فلشفیکشــن ها، ب

می شــود: پرداختــه  دارنــد، 

۱- ایده هاى كوچك انتخاب كنید
موضوع هــای ســاده را از بیــن موضوع هایــی کــه 
احتیــاج بــه پرداخــت بیشــتری دارنــد، انتخــاب کنیــد. 
ــن و  ــن والدی ــده بی ــط پیچی ــه رواب ــن ب ــرای پرداخت ب
فرزنــد، شــما بــه یــک داســتان بلنــد نیــاز داریــد؛ پس 
بــه جنبه هــای کوچک تــر ایــن موضــوع پیچیــده 
ــودک،  ــاس ک ــه احس ــال ب ــوان مث ــه عن ــد. ب بپردازی
ــا  ــد ی ــاب نمی آورن ــه حس ــو ب ــی او را در گفتگ وقت
ــه اش  ــادر بی حوصل ــدر و م ــراه پ ــه هم ــه ب ــی ک وقت

داخــل موتــر نشســته اســت. ایده هــای کوچــک 
ــد. ــا را بپرورانی ــد و آن ه ــاب کنی انتخ

۲- مقدمه چینى نكنید
ــا  ــات را ب ــوده صفح ــتان، بیه ــتن داس ــگام نوش هن
توضیحــات و مقدمه هــای ورود بــه داســتان پــر 
نکنیــد. ســعی کنیــد تمــام ایــن مقدمه هــا را در یــک 
ــر  ــد س ــتقیماً بروی ــد و مس ــه کنی ــراف خاص پاراگ

ــت. ــتان اس ــگاه داس ــان بزن ــه هم ــب ک ــل مطل اص

3- داستان را از بطن اتفاق آغاز كنید
همان گونــه کــه در پاراگــراف 2 اشــاره کــردم، داســتان 
را از بطــن اتفــاق آغــاز کنیــد. بــه عنــوان مثــال، مردی 
در حــال دویــدن اســت و بمبــی در مســیر حرکــت او 
قــرار دارد؛ شــرح بیشــتری از جزییــات الزم نداریــد. 
جاخالی هــای  کــه  می توانــد  خــودش  خواننــده 

داســتان را پــر کنــد.

۴- روى تصویر مركزى داستان تمركز كنید
ــوان  ــه عن ــد و آن را ب ــدا کنی ــدی پی ــر قدرتمن تصوی
ــه عنــوان  تصویــر مرکــزی داســتان تان قــرار دهیــد؛ ب
ــان  ــاب در خیاب ــز آفت ــروب غم انگی ــر غ ــال تصوی مث
وارتــون، چنــان صحنــۀ تاثیرگــذاری را می ســازد 
ــا  ــا را ب ــر اســت. تصویره ــه گویات ــزار کلم ــه از ه ک
کلمــات نقاشــی کنیــد؛ مطمیــن باشــید کــه ایــن کار 
ــتان در  ــد. داس ــتان نمی زن ــل داس ــه اص ــی ب لطمه ی

ــرد. ــکل می گی ــا ش ــار تصویره کن

۵- از تعلیق مناسب بهره بگیرید
یــک معمــای کوچــک، جذابیــت داســتان را تــا انتهــا 
ــد  ــما نمی توان ــتان ش ــدۀ داس ــد. خوانن ــظ می کن حف
حــال  در  حادثه یــی  چــه  کــه  بزنــد  حــدس 
ــا  ــت ت ــه اس ــن طعم ــن بهتری ــت. ای ــکل گیری اس ش
ــب  ــن ترتی ــه ای ــای داســتان بکشــانید. ب ــا انته او را ت
خواننــده داســتان را بــا خاطــرۀ خــوش و حــس لــذت 

ــرد. ــان می ب ــه پای ب

6- از ارجاعات بینامتنی تی استفاده کنید
ــای  ــه داســتان ها و اتفاق ه ــری از ارجــاع ب ــا بهره گی ب
ــردن  ــد از به کارب ــده، می توانی ــناخته ش ــهور وش مش
کلمــات و توضیحــات غیراضافــی، پرهیزکنیــد. از 
اتفاق هــای تاریخــی و وقایــع آشــنای دنیــای ادبیــات 

ه  بهر
اگــر  بگیریــد. 

داســتان شــما بــر عرشــۀ کشــتی 
دادن  شــرح  از  می افتــد،  اتفــاق  تایتانیــک 

بســیاری ازجزییــات و اتفاقــات بی نیــاز هســتید. 
ــن کار را  ــن، ای ــش از ای ــرون پی ــز کام ــخ و جیم تاری
ــید  ــب باش ــاً مراق ــد. ضمن ــام داده ان ــما انج ــرای ش ب
کــه از پرداختــن بــه جزییــات اساســی داســتان غافــل 
ــگ و  ــما گن ــتان ش ــورت، داس ــن ص ــد. در ای نمانی
نامفهــوم خواهــد شــد و خوانندۀتــان قــدرت اســتنتاج 

ــت. ــد داش نخواه

ACKU



ــه آنکــه 70 درصــد  ــا توجــه ب ــه گــزارش رســانه ها، ب ب
از خــاک افغانســتان در معــرض تهدیــد طالبــان قــراردارد، 
ــن  ــت مهمتری ــی، امنی ــفافیت انتخابات ــدم ش ــار ع در کن
ــور  ــن کش ــی ای ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــوع برگ موض

اســت. 
ــا  ــه ب ــی نوشــته اســت ک ــک مطلب ــزه در ی شــبکه الجزی
افزایــش حمــات نیروهــای طالبــان و حمــات انتحــاری 
از  شــماری  و  پایتخــت  کابــل،  به ویــژه  شــهرها  در 
شــهرهای افغانســتان از جملــه جال آبــاد در شــرق ایــن 
ــای  ــی از چالش ه ــات یک ــت انتخاب ــن امنی ــور؛ تأمی کش
ــال  ــن ح ــا ای ــود ب ــی می ش ــتان تلق ــت افغانس ــم دول مه
تعــداد 54 هــزار نیــروی امنیتــی افغانســتان مســئول 

ــند. ــری می باش ــز رأی گی ــت مراک ــظ امنی حف
محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی نیــز 
ــرده  ــد ک ــده و تأکی ــی خوان ــش  رو را حیات ــات پی انتخاب
ــی و  ــروعیت مل ــات، مش ــزاری انتخاب ــدون برگ ــه ب ک

بین المللــی حکومــت تأمیــن نمی شــود.
بــه گفتــۀ آقــای غنــی، تفــاوت مــا بــا طالبــان در 
ــه  ــه و تکی ــردم مراجع ــه آرای م ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ای
ــچ  ــد. هی ــکا می کنن ــگ ات ــه تفن ــان ب ــا طالب ــم، ام می کنی
ــی  ــات، مشــروعیت مل ــدون انتخاب ــه ب شــکی نیســت ک
ــک  ــات ی ــن انتخاب ــود. ای ــن نمی ش ــی تأمی و بین الملل
فرآینــد عــادی نیســت بلکــه فوق العــاده مهــم و حیاتــی 

ــت. اس
از طــرف دیگــر، فرســتادۀ ویــژۀ دبیــرُکل ســازمان ملــل 
متحــد در امــور افغانســتان می گویــد کــه بــه  دلیــل 
چالش هــای امنیتــی، حــدود یــک ســوم مراکــز رأی  
دهــی در انتخابــات پارلمانــی افغانســتان بســته خواهنــد 

ــد. مان
ــت  ــورای امنی ــژۀ ش ــو در نشســت وی تادامیچــی یاماموت
ســازمان ملــل در مــورد افغانســتان گفــت: بــدون شــک 
انتخابــات پارلمانــی یــک آزمــون بــزرگ در برابــر 
ــود.  ــک جــوان افغانســتان خواهــد ب اداره هــای دموکراتی
یــک ســوم مراکــز رأی دهــی کــه شمارشــان بــه 7 هــزار 
ــود، و  ــد ب ــدود خواه ــی مس ــه ناامن ــد، در نتیج می رس
ــمول  ــه  ش ــورد هم ــی را در م ــأله نگرانی های ــن مس ای

ــت. ــود آورده  اس ــه  وج ــات ب ــودن انتخاب ب
عــاوه برایــن، کمیســیون انتخابــات افغانســتان نیــز 
چالش هــای امنیتــی را یکــی از نگرانی هــای بــزرگ  

خــود در مــورد برگــزاری انتخابــات می دانــد.
ــظ هاشــمی ســخنگوی کمیســیون،  ــۀ ســید حفی ــه گفت ب
مســأله امنیــت و چــاپ اوراق از چالش هــای مهــم 

ــه کمــک  ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــاش م ــا ت ــا اســت، ام م
ــام  ــر تم ــکاران ب ــد و هم ــن رون ــل در ای ــای دخی نهاده

ــم. ــروز گردی ــکات پی ــن مش ای
مقام هــای ایــن کمیســیون می گوینــد کــه نیروهــای 
امنیتــی متعهــد شــده انــد کــه امنیــت پنــج هــزار و صــد 
مرکــز رأی دهــی را بــه کمــک نیروهــای خارجــی در روز 

ــات تأمیــن خواهنــد کــرد. انتخاب
ــتان،  ــات افغانس ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــۀ س ــه گفت ب
در پنــج هــزار و صــد مرکــز رأی دهــی در سراســر 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــزار محــل رأی  ده افغانســتان، 21 ه

ــت. ــده  اس ش
ــی  ــاون ارشــد امنیت ــد ابراهیمــی مع ــن، اخترمحم همچنی
ــس  ــی ریی ــریف یفتل ــرال محمدش ــه و ژن وزارت داخل
ــیون  ــت و کمیس ــه حکوم ــتان، ب ــش افغانس ــتاد ارت س
ــد  ــت رون ــه امنی ــد ک ــان داده ان ــات اطمین ــتقل انتخاب مس
ــی،  ــرح و پیشــنهادهای امنیت ــه ط ــا توجــه ب ــات ب انتخاب

ــد. ــد ش ــن خواه تأمی
افغانســتان  از ســویی هــم، مقام هــای وزارت دفــاع 

می گوینــد کــه 12 عملیــات نظامــی را صرفــا بــه منظــور 
تأمیــن امنیــت مراکــز انتخاباتــی در چندیــن والیــت بــه 

انداخته انــد. راه 
ــخنگوی وزارت  ــاون س ــش، مع ــد رادمن ــۀ محم ــه گفت ب
ــن  ــور ای ــه منظ ــا ب ــای م ــتان، عملیات  ه ــاع افغانس دف
ــازیم.  ــاده بس ــات آم ــرای انتخاب ــرایط را ب ــه ش اســت ک
ــت  ــن امنی ــز را تأمی ــادی از مراک ــداد زی ــون تع ــا تاکن م
کرده ایــم و مصمــم هســتیم در ایــن ارتبــاط کار مــا 

ــد. ــته باش ــت داش ــج مثب نتای
ــره  ــا الجزی ــه ب ــی در مصاحب ــر سیاس ــر تحلیلگ حرورمی
برایــن باوراســت کــه قــدرت طالبــان در ماه هــای اخیــر 
نســبت بــه تقویــت نیروهــای امنیتــی افغانســتان کاهــش 
ــد روز  ــکا در چن ــل امری ــن دلی ــه همی ــت و ب ــه اس یافت
ــان اســت.  ــا طالب ــره مســتقیم ب ــال مذاک ــه دنب ــته ب گذش
قــرار بــود نشســتی پیرامــون همــکاری طالبــان در تأمیــن 
امنیــت روز انتخابــات بــا مســووالن حکومــت در ریــاض 
ــن  ــه ای ــن ب ــان از رفت ــروه طالب ــه گ ــود ک ــزار ش برگ

ــد. نشســت خــودداری کردن
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الویرا جایگزین کوکنار
 در افغانستان می شود

تـالش 
برای برگزاری انتخـاباتی بدون چـالش

پادخوايب: 

پاکستان له نړیوالو د باج 

اخېستو لپاره له طالبانو 

د مالتړ اعرتاف کوي

وزارت زراعـت و آبیـاری، برنامـه  جدیدی را روی دسـت 
الویـرا جایگزیـن کشـت  گیـاه  آن  براسـاس  کـه  گرفتـه 

کوکنـار در کشـور خواهـد شـد.
دیـروز  آبیـاری،  و  زراعـت  وزیـر  درانـی  نصیراحمـد 
)دوشـنبه، 9میـزان( در برنامـۀ ترویج کشـت بدیـل کوکنار 
در کابـل گفـت کـه ایـن وزارت تـاش دارد تـا بدیل های 

بیشـتری را بـرای کوکنـار در افغانسـتان معرفـی کنـد.
از چنـد سـال بدین سـو، حکومـت افغانسـتان بـه ویـژه 
وزارت زراعـت بـه منظور محو کشـت کوکنار در کشـور، 
بدیل هایـی چـون زعفـران، عطـر گل نارنـج و گل گاب 
و تخم هـای بـذری اصـاح  شـده را معرفـی کـرده اسـت.
وزارت زراعـت حـال در نظـر دارد تـا گیـاه الویـرا را بـه 

عنـوان کشـت بدیـل کوکنـار معرفـی کنـد.
وزیـر زراعـت از گیـاه الویـرا به حیـث بدیلی دیگـر برای 
کوکنـار یـاد کـرد که نتایـج خوبی را در پی داشـته اسـت.

او می گویـد: »در سـال جـاری وزارت زراعـت، آبیـاری 
و مالـداری عـاوه بـر رشـد به سـطح کشـور و انکشـاف 
سـبزخانه ها و گل خانه هـا، تصمیـم گرفت کـه ترویج گیاه 

الویـرا کـه هـم از لحاظ عوایـد و هم از لحـاظ مقاومت آن 
در برابـر کمبـود آب کـه در نتیجـۀ تغییـر اقلیـم بـه وجود 
آمـده، یک گیاه مناسـب اسـت و بایـد آن را ترویج بکند«.
الویـرا یـا »آلوئـه ویرا« یک گیاه طبی سـاقه یی اسـت که از 
فراورده هـای آن بـرای زیبایـی پوسـت، بیماری هـای دهان 
و معـده، دفـع سـموم بدن و مراقبت موهای سـر، اسـتفاده 

. می شود
بـه گفتـۀ درانی، کشـت این گیـاه در والیت هـای بادغیس، 
فـراه و ننگرهـار، نتایـج مثبـت داده اسـت و قراردادهـای 

ترویـج آن نیـز امـروز امضا شـد.
زمین هـای  کـه  کـرد  تأکیـد  افغانسـتان،  زراعـت  وزیـر 
آزمایشـی کشـت الویـرا در والیات فراه و بادغیس، سـبب 
شـده اسـت کـه کشـت کوکنـار در آن مناطـق صفر شـود.
وزیـر زراعـت، کشـت کوکنار در کشـور را رو بـه افزایش 
خوانـد و گفـت کـه تقاضـای گسـترده مـواد مخـدر در 
مارکیـت سـیاه بیـن  المللـی و درآمـد نسـبتاً بلنـدی که از 
کشـت مـواد مخـدر بـه دهاقیـن می رسـد باعـث گردیـده 
کـه کشـت کوکنـار در کشـور حتـا در نواحی که قبـًا زیر 

کشـت مـواد مخـدر نبـوده انـد افزایـش یابد.
او گفـت، براسـاس دو عامـل یاد شـده شـماری از دهاقین 
در برخـی والیـات کـه قبـًا از کشـت مـواد مخـدر پرهیز 

کـرده بودنـد به کشـت ایـن مـواد روی آورده اند.
وزیـر زراعـت، مجمـوع زمین هـای زراعتـی زیـر کشـت 
کوکنار در سراسـر کشـور را براسـاس آمارهای سال 2017 

حـدود 328 هزارجریـب زمیـن خواند.
او انکشـاف کشـت بدیـل از جملـه زعفـران، بوتـه تـازه 
ترویـج شـدۀ الویـرا و انکشـاف اقـام زراعتـی عنعنه یـی 
در کشـور را از راهکارهـای کاهـش کشـت مـواد مخـدر 

درکشـور عنـوان کـرد.
درانـی از رهبـری حکومـت و جامعه جهانی خواسـت که 
بـه منظـور کاهـش میزان کشـت مـواد مخدر در کشـور از 

برنامـۀ انکشـاف کشـت بدیل حمایـت کنند.
در همیـن حـال، او پیمان هـای را بـا شـوراهای انکشـافی 
محـات در چهـار والیت کشـور امضـا کرد که بر اسـاس 
آنهـا دهاقانـان عمـًا در رونـد اجرایی برنامه کشـت بدیل 

می گیرند. سـهم 
بر اسـاس شـش پیمـان جداگانه بـرای ایجاد سـبز خانه ها 
بـه منظور کشـت بوتـه الویـرا، بادنجـان رومـی و بادرنگ 
در والیت هـای جوزجـان، بادغیـث، فـراه و ننگرهـار کـه 
میـان وزیـر زراعـت و روئسـای اوپراتیف هـای دهاقیـن 
ایـن والیـات امضا شـد، قرار اسـت دهاقانان در انکشـاف 

برنامه کشـت بدیـل سـهم بگیرند.
مجموعـا 192میلیـون  کـه  قراردادهـا  ایـن  درچارچـوب 
افغانـی هزینـه در بـردارد، 275 سـبز خانـه تجارتـی کـه 
هرکـدام 301 متـر مربـع مسـاحت خواهنـد داشـت بـه 
منظـور کشـت اقام سـودمند زراعتی در چهـار والیت یاد 

شـده اعمـار خواهنـد شـد.
از سـوی هـم، مارک کولر رییـس دفتر سـازمان ملل درامر 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر در ایـن برنامـه گفـت کـه برنامـه 
کشـت بدیل که از روی دسـت حکومت افغانسـتان اسـت 
میتوانـد در امـر کاهـش کشـت مـواد مخـدر موثـر واقـع 

. شود
او نبـود هماهنگـی الزم میـان ادارات حکومـت دخیـل در 
ایـن برنامـه، دهاقانـان و نهادهـای بین المللـی را از نقطـه 
ضعف هـا در ایـن رونـد دانسـته خواسـتار افزایـش ایـن 
هماهنگـی شـده و از حمایـت برنامۀ کشـت بدیل توسـط 

سـازمان ملـل تعهد سـپرد.
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ــیون  ــو کمېس ــو اړیک ــې د نړیوال ــي جرګ ــتان ول د افغانس

ــو د  ــه نړیوال ــو او ل ــخيص ګټ ــو ش ــتان د خپل ــي، پاکس واي

ــړ اعــراف کــوي. ــو د مالت ــاره لــه طالبان ــاج اخېســتلو لپ ب

د ولــي جرګــې د نړیوالــو اړیکــو کمېســیون او يــو شــمېر 

ــه  ــو ت ــې نړیوال ــاره چ ــتان د دې لپ ــي، پاکس ــان واي کارپوه

ځــان مهــم وښــيې او امتیــازات ترالســه کــړي لــه طالبانــو د 

مالتــړ اعــراف کــوي.

د ولــي جرګــې د نړیوالــو کمېســیون رئیــس زمــرک 

پادخــوايب د دوشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې 

ــه  ــړ اعــراف ل ــه مالت ــړ او ن ــو د پاکســتان د مالت ــه طالبان ل

ــاره دی. ــتو لپ ــاج اخېس ــو د ب نړیوال

دی وايــي: »لــه نړیوالــو غــواړي چــې بــاج واخــي او په دې 

پلمــه ځــان مهــم وښــيې، د دوی همدغــه درواغجــن 

ــو  ــه طالبان ــې دوی ل ــه چ ــره کل ــه نظ ــا ل ــت دی، زم سیاس

ــا نه کــوي، خــره ټولــه د دوی  د مالتــړ اعــراف کــوي او ی

ــه بده مرغــه چــې دوی ال تراوســه  ــو کــې ده، خــو ل ــه ګټ پ

پــه ســمه توګــه تــر نړیــوال فشــار النــدې نــه دي راغــي.«

د ښــاغي پادخــوايب پــه خــره، پاکســتاين چارواکو لــه تېرو 

څلــورو لســیزو راهیســې دا هڅــه کــړې چــې د افغانســتان 

لــه بــې ثباتــۍ او ناامنــۍ ګټــه پورتــه کــړي او په دغــه هېــواد 

کــې د جګــړې اور تــه ملــن ووهــي.

دا په داســې حــال کــې ده چــې د پاکســتان د بهرنیــو چــارو 

ــي  ــه دې وروســتیو کــې وی ــر شــاه محمــود قریــي پ وزی

چــې پاکســتاين جرناالنــو د پاکســتان د ګټــو پــه خاطــر لــه 

ــړ کــړی دی. ــو مالت طالبان

ــت او  ــه الزم قناع ــو ت ــه طالبان ــي، ک ــي وی ــاغي قری ښ

ــړي. ــه رد نه ک ــرې ب ــولې خ ــړل يش د س ــزه ورک انګې

نومــوړی دا خــرې داســې مهــال کــوي چــې ټــاکل شــوې 

پــه نېــږدې راتلونکــي کــې پاکســتان د افغانســتان د ســولې 

پــه تــړاو د دینــي عاملانــو د یــوې مشــوريت ناســتې کوربــه 

وي.

ــې د  ــړه ک ــه جګ ــتان پ ــل د افغانس ــرناالن ت ــتاين ج پاکس

ــه دې  ــتان ل ــو پاکس ــوي، خ ــورن ش ــړ ت ــه مالت ــو پ طالبان

وړانــدې دا شــان تورونــه رد کــړي وو.

ــزه حملــه کــې هــم  ــه ډله یی ــو پ ــه غــزين والیــت د طالبان پ

د دغــه والیــت ســیمه ییزو چارواکــو ویــي وو چــې د 

ــه الس وو. ــو پ ــتاين جرناالن ــت د پاکس ــړې مدیری جګ

د افغانســتان د ســولې او جګــړې د انســټیټیوټ رسپرســت 

حکمت اللــه اعظمــي پــه دې بــاور دی چــې پاکســتان 

غــواړي لــه دې الرې پــر طالبانــو د خپــل نفــوذ نه ســیايس، 

ــې واخــي. ــورې ګټ اقتصــادي او ن

اعظمــي زیاتــوي: »زه فکــر کــوم، دوی غــواړي لــه دا شــان 

ــه دا وښــيې چــې  ــو ت ــه واخــي او نړیوال ــه ګټ ــو ن اعرافون

دوی پــه طالبانــو نفــوذ لــري او نړیــوال بایــد لــه دوی رسه 

اړیکــې ښــې او فشــارونه کــم کــړي چــې دوی خپــل رول 

ولوبــوي.«

ــر  ــه دې نظ ــا پ ــادم بی ــوه انتظارخ ــو کارپ ــو اړیک د نړیوال

ــان  ــه دا ش ــت پ ــوی حکوم ــتان ن ــايې د پاکس ــې ښ دی چ

اعرافونــو رسه غــواړي، د ســیمې هېوادونــو رسه پــه اړیکــو 

ــيې. ــتینويل وښ ــه رښ ــې خپل ک

د ښــاغي خــادم پــه خــره، لــه طالبانــو د پاکســتاين 

جرناالنــو د مالتــړ پــه تــړاو د هغــه هېــواد د بهرنیــو چــارو د 

وزیــرد اعــراف يــو المــل دا هــم کیــدای يش چــې نړیوالــو 

ــه  ــات ورســوي چــې پاکســتان د افغانســتان پ ــه اثب ــه دا پ ت

مســئله کــې دخیــل او د ســولې پــه بهیــر کــې یــې رول مهــم 

ــن دی. او اغېزم

ACKU
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پیامبــر  سیاســی  عملکردهــای  کــه   همانطــور 
ــان  ــات زم ــق مقتضی ــدی شــده اســت و طب مرحله بن
ــز  ــدین نی ــای راش ــان خلف ــد. در زم ــول می یاب تح
ــا  ــگام ب ــان هم ــای آن ــی عملکرده ــواه هم آهنگ گ
تغییــرات شــرایط و زمــان هســتیم. طــوری کــه 
در نظــر مــا متاخریــن، گاهــی چنــان می نمایــد 
ــکام  ــن و اح ــِر قوانی ــا ظاه ــان ب ــورد ش ــه  برخ ک
ــوف از  ــه القل ــد لغــو مولف ــز دارد؛ مانن شــرعی  تمای
ــل اجــرای حــدود  لیســت مســتحقین زکات و تعطی
شــرعی ماننــد قطــع دســت دزد در ســال قحطــی در 
ــدم اجــرای قصــاص در  ــر و ع ــان حضــرت عم زم
زمــان حضــرت عثمــان و حضــرت علــی در مــورد 
قاتلیــن و غیــره. زیــرا آنــان روح احــکام شــریعت  را 
ــان  ــای زم ــود و اقتض ــاد خ ــه اجته ــتند و ب می دانس

عمــل می کردنــد. 
پــس از خلفــای راشــدین مــا گــواه فاصلــه گرفتــن 
رهبــران جنبش هــای سیاســی و اجتماعــی مســلمانان 

ــۀ شــان هســتیم. ــای جامع از واقعیت ه
ایــن ذهن گرایــی چــه بســا ســبب شکســت رهبرانــی 
ــوا،  ــخ   تق ــه تاری ــت ک ــده اس ــام ش ــخ اس در تاری
صــاح، ایثــار و شــجاعت کــم نذیــر آنــان  را تاییــد 
ــت  ــام و حمای ــت ع ــود محبوبی ــا وج ــد و ب می کن
ــد. ایــن نمونه هــا را  مســلمانان شکســت  خــورده ان
در قیام هــای مردمــی علیــه حــکام امــوی و عباســی 
بــه خوبــی می تــوان یافــت، امــا بــه عنــوان بهتریــن 

ــن  ــی ب ــن عل ــد ب ــام محم ــی، قی ــۀ ذهن گرای نمون
زیــد بــن علــی بــن ابــی طالــب اســت، او مــردی از 
اهــل بیــت و در فضیلــت و تقــوا شــهره بــود بــه آن 

ــد. ــه می گفتن ــس ذکی ــد نف ــبب او را محم س
او در زمــان دومیــن خلیفــه عباســی قیــام کــرد. 
عباســیان  به نــام خویشــاوندی بــا پیامبــر خــود 
ــی از  ــون یک ــتند؛ اکن ــت می دانس ــتحق خاف را مس
ــود،  ــرده ب ــام ک ــان قی ــر در مقابل ش ــت پیامب ــل بی اه
ــود  در رابطــۀ خونــی و  در فضیلــت و تقــوا برتــر ب

خانواده گــی از  فرزنــدان پیامبــر.
او حقانیــت آنــان را بــه چالــش کشــیده و  در سراســر 

قلمــرو اســام نشــانه های همدلــی بــا دعــوت 
ــود.  ــم آشــکار شــده ب ــرادرش ابراهی ــد و ب محم

منصــور بزرگتریــن شــخصیت خانــدان عباســی چنان 
ــگ دوام  ــه جن ــه در 50 روزی ک ــود ک ــرب ب مضط
یافــت، بــا آنکــه شــخصًا درجنــگ اشــتراک نداشــت، 
ــد  ــا محم ــود ام ــرده ب ــز ک ــردن پرهی ــام ک از حم
ــازمان دهی  ــم در س ــرادرش ابراهی ــه و ب ــس ذکی نف
طــرف داران خــود موفــق نبودنــد. وقتــی کــه جنــگ 
ــره  ــم در بص ــه  وابراهی ــد در مدین ــد محم ــاز ش آغ

ــد. بودن
اشــخاص خبــره بــه محمــد پیشــنهاد کردنــد کــه از 
ــرای جنــگ خــارج شــوند، او نپذیرفــت و  ــه ب مدین
گفــت طبــق ســنت پیامبــر در اطــراف شــهر خنــدق 

می زنــد.
ظهــور محمــد المهــدى و كشــته شــدن او نقــل از 

ــن خلدون ــخ اب تاری
»مشــورۀ یارانــش را کــه بــه او گفتنــد از شــهر 
بیــرون رود نپذیرفــت و در مدینــه بمانــد و گــرد آن 
را خنــدق زد تــا بــه رســول اهلل اقتــدا کــرده باشــد«.
مــردم مدینــه از شــهر فرارکــرده بــه کوه هــا پناهنــده 
بودنــد، یارانــش پراکنــده شــدند و تنهــا 300 نفــر بــا 
اوماندنــد، یکــی ازیارانــش گفــت: »شــمار مــا چــون 

شــمار اهــل بــدر اســت«.
ــا  ــس نشــاند ت ــار دشــمن را واپ ــد ب ــد و چن »جنگی
بــر اوضربتــی آمــد و بــه زانــو درافتــاد و حمیــد بــن 
ــرش را  ــس س ــینۀ او زد پ ــر س ــزه ب ــا نی ــه ب قحطب

ــد.« ببری
ــود  ــای خ ــر مص ــان ب ــاه روز همچن ــور پنج »منص
مقــام کــرد و جامــه و جبــه خــود دگرگــون نســاخت 
ــاس  ــا لب ــود. ب ــده ب ــوخگن گردی ــه ش ــه هم چنانک

ــد.« ــر می ش ــردم ظاه ــر م ــیاه ب س
ــردر  ــزار نف ــد ه ــد ص ــره روان ش ــم از بص »ابراهی

ــت«. ــرف دار داش ــه ط کوف
»بــرای جنــگ صف هــا راســت کردنــد. یــاران 
ابراهیــم گفتنــد: ســپاه را بــه شــکل دســته های 
متعــدد )کرادیــس( تعبیــه کنیــم زیــرا ثبــات در 
ــف  ــرا ص ــت، زی ــر اس ــرد بهت ــش نب ــه آرای آنگون
ــکند،  ــم ش ــمتی از آن در ه ــه قس ــار ک ــد هرب واح
پــی  در  نیــز  را  دیگــر  قســمت های  شکســت 
ــد  ــف واح ــز ص ــم ج ــا ایراهی ــت. ام ــد داش خواه
نمی خواســت ،صــف أهــل اســام ان اهلل یحــب 
ــاب  ــی اصح ــا باق ــبیله صف ــی س ــون ف ــن یقاتل الذی
ــدون  ــن خل ــخ اب ــد.« )تاری ــا او موافقــت کردن ــز ب نی

جلــد دوم قیــام محمدالمهــدی(.
در ایــن جــا هــر دو بــه ظاهــر نــص و ســنت 
ــده  ــد آن را نادی ــد و روح و مقص ــل می کنن پیامبرعم
می گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب، می بینیــم کــه  بــه 
ســاده گی شکســت خــورده و شــهید می شــوند.

نهضت اخوان المسلمین
ســید  ترکیــه،  امپراتــوری  ســقوط  آســتانۀ  در 
ــی اندیشــه و راهــکار جدیــدی از  جمال الدیــن افغان
ــاد  ــی را بنی ــر اســاس اندیشــه دین ــارزۀ سیاســی ب مب
ــه واســطۀ شــاگردانش شــیخ  گذاشــت. ایــن فکــر ب
محمــد عبــده، رشــید رضــا و عبدالرحمــن کواکبــی 
ــا   ــید؛ ام ــا رس ــن البن ــه حس ــا ب ــد، ت ــری ش ــی گی پ
حســن البنــا بــود کــه ایــن مبــارزه را بــا تشــکیات 

ــید. ــجام بخش ــازمانی انس س
اخوان المسلمین را چنین توصیف می کرد:

ــت  ــلفی، طریق ــۀ س ــک اندیش ــلمین ی ــوان المس اخ
ســنی، یــک حقیقــت صوفــی، یــک ســازمان سیاســی 

و یــک باشــگاه ورزشــی اســت.
ــل  ــتر از چه ــی بیش ــا کم ــی ت ــت از جوان او توانس
ســاله گی کــه شــهید شــد، بــا نبــوغ خــود ســازمانی 
ــش از ســرحدات  ــان حیات ــه در زم ــد ک ــان نه را بنی
ــر رفــت و طبــق نظــر محققیــن بیــش از  مصــر فرات

ــرو داشــت. ــون عضــو و پی دو میلی
بــه قــول نویســنده یی در اواخــر قــرن بیســتم، 
ــی  ــلمانان زنده گ ــی از مس ــان جمع ــا در جه ــر ج ه
ــز  ــرو اخــوان المســلمین نی ــی پی ــد، عده ی ــی  کردن م

ــت. ــود داش وج
ایــن ســازمان در تاریــخ مبــارزات خــود دچــار 
ــت.  ــده اس ــی ش ــی مختلف ــری و عمل ــوالت فک تح
ــور  ــا ظه ــی در آن، ب ــری و عمل ــول نظ ــن تح اولی
ســید قطــب، تیوریســن اخــوان و پــس از اندکــی از 
مــرگ حســن البنــا بــه وقــوع پیوســت. او کــه پیــش 
ــوان  ــه اخ ــی ب ــۀ چندان ــا عاق ــن البن ــل حس از قت
ــا  ــه ایــن جمــع پیوســت و ب ــه ناگهــان ب نداشــت، ب
ــود  ــذوب خ ــان را مج ــش جوان ــا و نظریات کتاب ه

ــاخت. س
ــش  ــا روش و من ــادی ب ــد زی ــا ح ــای او ت تیوری ه

ــت. ــی داش ــای اساس ــا تفاوت ه ــن البن حس
مثــًا: حســن البنــا در تمــام دورۀ حیــات خــود 
ــاده  ــف اســتراتژی خــود را آم ــق شــرایط مختل مطاب
ــف  ــزاب مختل ــا و اح ــا حکومت ه ــاخت و ب می س
مصــر در حــال گفت وگــو و تعامــل بــود؛ حتــا 
برخــی از جوانــان بــه کارهــای سیاســی او نــام 
»ســازش کاری« گذاشــته و از اخــوان المســلمین 

ــد. ــعاب کردن انش
ــه  ــز از آنچــه ک ــی اش نی ــن مراحــل زنده گ در آخری
ــت  ــر روای ــبق مص ــور اس ــادات رییس جمه انورالس
می کنــد، واقع بینــی و سیاســت فهمــی او را مــی 
تــوان درک کــرد. )ســادات در جوانــی شــیفتۀ حســن 

بنــا بــوده اســت(.
ــا  ــادات ب ــی س ــتفاده از نزدیک ــا اس ــا ب ــن البن حس
ــته  ــر از او خواس ــاه مص ــاروق پادش ــک ف ــار مل درب
بــود کــه رابطــه اش را بــا شــاه ترمیــم کنــد و زمینــۀ 

ــازد. ــاعد س ــش را مس ماقات
سادات نقل مى كند:

حســن البنــا گرفتاری هــا و خطراتــی کــه از دو 
ــوم آورده  ــه او هج ــا ب ــاه و خارجی ه ــب، پادش جان
بودنــد را شــرح داد. ســپس گفــت! او بیم نــاک 
ــه اوج  ــش ب ــش از رســیدن جنب ــادا پی ــه مب اســت ک
نیرومنــدی خــود، پادشــا ضربه یــی را وارد آورد. ایــن 
ــا از آســیب پذیری  ــه حســن البن ــود ک نخســتین بار ب
اخــوان المســلمین ســخن می گفــت. او گفــت: 
وحــدت نظــر میــان پادشــاه و اجانــب خطــر بزرگــی 
ــن روزی  ــت - در چنی ــرده اس ــوان ک ــه اخ را متوج
مشــخص نخواهــد بــود ضربه هــا از کــدام ســو وارد 

می آینــد.
ــد و  ــره ش ــمانم خی ــه چش ــادی ب ــدت زی ــد، م بع
ــاه  ــه پادش ــرا ب ــات م ــۀ ماق ــو زمین ــر ت ــت: اگ گف
مســاعد کنــی، می توانــم اطمینــان او را جلــب کنــم؛ 
ــان بخــش ایجــاد شــود کــه  ــان جــو اطمین بایــد چن
ــورد  ــدون برخ ــد ب ــلین بتوان ــوان المس ــتی اخ کش
ــم  ــز خش ــد. )پایی ــال کن ــود را دنب ــی راه خ ــا مانع ب

ــه 58( ــکل صفح ــنین هی حس
ــلمین  ــوان المس ــدی اخ ــر بع ــی، رهب حســن الهضیب
نیــز قاضــی بــر حــال دادگاه دولــت مصــر بــود و بــه 
ایــن شــرط رهبــری اخــوان را پذیرفــت کــه وظیفــۀ 

خویــش را نیــز حفــظ کنــد.
ــت  ــا حکوم ــا ب ــه تنه ــه ن ــود ک ــید قطــب ب ــن س ای
ــه  ــرد بلک ــمنی ک ــام دش ــر، اع ــران آزاد و ناص افس
جامعــۀ مصــر و دیگــر کشــورهای اســامی را جامعۀ 
ــد و  ــش از اســام خوان ــت پی ــد جاهلی ــی مانن جاهل
ــلمین  ــوان المس ــرد و از اخ ــه ک ــرک آن را توصی ت
ــد. ــاز نخوانن ــا در مســجدهای مصــر نم خواســت ت
گروه هــای  دیگــر  و  الهجــره  و  التکفیــر  گــروه 
افراطــی بــه تاکیــد محققــان عــرب و اروپایــی، الهــام 
ــم فــی الطریــق« ســید قطــب  گرفتــه از کتــاب »معال
بودنــد کــه دنبالــۀ آنــان امــروز بــه القاعــده و داعــش 

کشــیده شــده اســت
.

اخوانى ها در افغانستان
احمدشــاه مســعود معتقــد بــود کــه اندیشــۀ اخــوان 
المســلمین بــا ورود غام محمــد نیــازی رییــس 
ــگاه  ــل، و دانش ــه کاب ــر ب ــرعیات از مص ــۀ ش فاکولت
ــتاد  ــد اس ــری مانن ــتادان دیگ ــپس اس ــد. س ــل آم کاب
ــرای  ــک او ب ــا کم ــه ب ــیاف ک ــتاد س ــی و اس ربان
ــکار او  ــن راه هم ــد، در ای ــر رفتن ــه مص ــل ب تحصی

ــدند. ش
صنــف  در  او  می گفــت،  مســعود  احمدشــاه 
ــز را  ــچ چی ــت هی ــم گرف ــه تصمی ــود ک ــم ب دوازده
بــدون قناعــت عقلــی و وجدانــی نپذیــرد. بــا وجــود 
داشــتن احســاس اســامی تــا مدتــی بــه هیــچ یــک 

نپیوســت. از گروه هــا 
ــا و راســت ها-  ــاح -چپ ه ــی دو جن ــت: وقت می گف
در پوهنتون/دانشــگاه اجتمــاع می کردنــد، مــن عضــو 
هیــچ  کــدام نبــودم. ظاهــراً او در ماقــات بــا انجینــر 
حبیب الرحمــن شــهید کــه در آن وقــت محصــل 
ــر نفــوذ کام  ــه اث ســال ســوم پولیتخنیــک بــوده و ب
ــذب  ــل او ج ــخصیت بی بدی ــق و ش ــدرت منط ، ق
می شــود و بــه عضویــت جمعیــت جوانــان در 

می آیــد.
ابولعای معری شعری به این مضمون دارد:

ــد و عقــل  ــن دارن ــا دی ــد، ی ــه ان ــا دو گون »اهــل دنی
ــا  ــد«. ام ــن ندارن ــد و دی ــل دارن ــا عق ــد و ی ندارن
حبیــب رحمــن مــردی بــوده جامــع عقــل و دیــن که 
ــرده و از  ــک ک ــل و دل را تفکی ــته کار عق می توانس
ــد. ســخنرانی های  ــتفاده کن ــش اس ــک در جای ــر ی ه

ــت. ــته اس ــادی داش ــرف داران زی او ط

محمدحسین سعید

بخش سوم
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رییـس کمیسـیون انتخابـات می گوید 
کـه نزدیـک بـه 600 هـزار اسـتیکر/ 
ثبـت  رونـد  در  تکـراری  برچسـب 
نـام رأی دهنـدگان از فهرسـت نهایی 

حـذف شـده اسـت.
کمیسـیون  رییـس  صیـاد  عبدالبدیـع 
رونـد  کـه  می گویـد  انتخابـات 
و  جعلـی  شناسـنامه های  شناسـایی 
اسـتیکر های تکراری در کمیسـیون به 

اسـت. رسـیده  پایـان 
او گفـت کـه پـس از ختـم ایـن روند 
و  برچسـب  هـزار   600 بـه  نزدیـک 
شناسـنامه تکـراری در میان فهرسـت 
ایـن  از  و  شناسـایی  دهنـدگان  رای 

فهرسـت حـذف شـده اسـت.

حـذف  بـا  کـه  گفـت  صیـاد  آقـای 
نـام 600 هـزار تـن از فهرسـت رای 
رأی  شـمار  اکنـون  هـم  دهنـدگان 
دهنـده گان در33 والیـت کشـور بـه 

اسـت. یافتـه  کاهـش  میلیـون   8.8
رییـس کمیسـیون انتخابات شناسـایی 
برچسـب ها در کمیسـیون محـدود به 
شـناس نامه ها  کـه  دانسـت  مـواردی 
بـه  او،  گفتـۀ  بـه  انـد.  شـده  تکـرار 
دلیـل آنکـه ثبت نـام رأی دهنـده گان 
به شـکل غیـر بایومتریک انجام شـده 
شناسـایی  بـه  قـادر  کمیسـیون  بـود 
کسـانی کـه با نام هـای مختلـف برای 
چندیـن بارثبـت نـام کـرده انـد نبوده 
و بـرای ایـن کار سیسـتم بایومتریـک 

الزم اسـت.
رییس کمیسـیون خاطر نشـان کرد که 
درصـورت آنکـه سیسـتم بایومتریک 
در اختیار کمیسـیون انتخابات گذاشته 
شـود، ایـن کمیسـیون قـادر خواهـد 
یـک  از  باالتـر  دادن  رای  کـه  شـد 
بـار شـهروندان را شناسـایی کـرده و 
متخلفیـن را تـا یک صد هـزار افغانی 

کند. جریمـه 
تاییـد  از  کمیسـیون  ایـن  مسـووالن 
دهنـده گان 18  نهایـی رأی  فهرسـت 
کمیسـیون  اعضـای  توسـط  والیـت 
خبـرداده گفـت کـه ایـن فهرسـت تا 
روزهـای دیگـر در مراکـز رأی دهـی 
ایـن 18 والیـت انتقـال داده می شـود.
از  حالـی  در  انتخابـات  کمیسـیون 
برچسـب  هـزار   600 و  شناسـایی 
رأی  نـام  ثبـت  رونـد  در  تکـراری 
دهنـده گان خبـر می دهـد کـه پیشـتر 
احـزاب سیاسـی رونـد ثبت نـام رأی 
خوانـده  آمیـز  تقلـب  را  دهنـده گان 

بودنـد.
بیـن  کـه  اختافـات جـدی  از  پـس 
رونـد  روی  احـزاب  و  کمیسـیون 
ثبـت نـام رأی دهنـده گان ایجاد شـده 
بـود، کمیسـیون مجبـور بـه پذیـرش 
ثبـت  بـر  مبنـی  احـزاب  خواسـت 
روز  در  دهنـده گان  رأی  بایومتریـک 

شـد. انتخابـات 

حکومــت  ریاســت  دوم  معــاون 
کــه  می گویــد  ملــی  وحــدت 
حکومــت مکلفیــت دارد از آزادی 

بیــان حمایــت کنــد. 
ســرور دانــش کــه روز دوشــنبه 
در نشســتی زیــر عنــوان معرفــی 
بــه  دسترســی  قانــون  بهتریــن 
مرکــز  در  جهــان  اطاعــات 
ــت  ــانه های حکوم ــات و رس اطاع
ســخنرانی می کــرد، گفــت: »موقــف 
حکومــت در رابطــه بــه آزادی بیــان 
قابــل ســتایش اســت. حکومــت 
ــی  ــان مانع ــرای آزادی بی ــا ب ــه تنه ن
ایجــاد نکــرده بلکــه همــواره از 
واز  کــرده  حمایــت  بیــان  آزادی 
آزادی بیــان بــه عنــوان خــط ســرخ 
دولــت وحکومــت یــادآوری نمــوده 

ــت.« اس
ایــن گفتــه هــای آقــای دانــش 
کــه  می شــود  مطــرح  حالــی  در 
ــا  ــانه ه ــی آزادی رس ــای حام نهاده
ــان  ــش قربانی ــتان از افزای در افغانس
ــکایت  ــتان ش ــان در افغانس آزادی بی
کــرده و گفتــه انــد حکومــت در 
ــی و دادن  ــن امنیــت جان ــۀ تأمی زمین
ــگاران کوتاهــی  ــه خبرن ــات ب اطاع

کــرده دارد.

حکومــت  ریاســت  دوم  معــاون 
وحــدت در ادامــۀ ســخنانش گفــت 
کــه قانــون دسترســی بــه اطاعــات 
ــد  ــری ش ــال بازنگ ــه در اول امس ک
ودر جریــدۀ رســمی به نشــر رســید، 
بهتریــن قانــون بــرای تضمیــن حــق 

ــات اســت. ــه اطاع دسترســی ب
او می گویــد از نشــانی حکومــت 
اطمینــان می دهــم کــه بــرای تطبیــق 
احــکام قانــون از تمــام امکانــات کار 
ــامل  ــت واز ادارات ش ــم گرف خواهی
ــون را  ــن قان ــق ای ــم تطبی می خواهی
در اولویــت کاری خــود قــرار دهنــد.

نماینــدۀ  افضلــی،  اکــرام  ســید 
کمیســیون  در  مدنــی  جامعــه 
نظــارت دسترســی بــه اطاعــات 
در  کمیســیون  ایــن  و سرپرســت 
نشســت معرفــی بهتریــن قانــون 

ــه  ــه ب ــات ک ــه اطاع ــی ب دسترس
دسترســی  جهانــی  روز  مناســبت 
ــود،  ــده ب ــزار ش ــات برگ ــه اطاع ب
بــه  دسترســی  قانــون  گفــت: 
ــطح  ــتان در س ــات در افغانس اطاع
ملــی می توانــد دسترســی مــردم، 
جامعــه مدنــی و رســانه ها را بســیار 
آســان کنــد و در ســطح بیــن المللــی 
ــۀ  ــتان در زمین ــار افغانس ــث اعتب باع

دسترســی بــه اطاعــات باشــد.
قانــون  مرکــز  تازه گــی،  بــه 
وموسســه  ومردم ســاالری 
ــی  ــون دسترس ــا قان ــات اروپ اطاع
ــه اطاعــات افغانســتان را بهتریــن  ب
قانــون در ســطح جهــان دانســت 
ــون در  ــن قان ــه ای ــرد ک ــام ک و اع
گرفتــه  قــرار  نخســت   جایــگاه 

اســت.

کمیسیون انتخابات:
 600 هزار برچسب تکراری

 در روند ثبت نام رأی دهنده گان شناسایی شد

افزایش قربانیان آزادی بیان در افغانستان
دانش:

حکومت متعهد به حمایت از آزادی بیان است

ACKUآگهـی




