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ــرد م  ــی م ــده گ ــاه وبهســازی زن ــات کشــور، رف ــۀ ده ــه جانب ــات ، بخاطرانکشــاف هم ــا وانکشــاف ده وزارت احی
روســتاها وبــه منظــور رشــد اقتصــادی – اجتماعــی روستانشــین مــا ، همــواره ، قدمهــای بــزرگ و مؤثــری برداشــته اســت 
کــه ایــن تــاش هــای بطــور محسوســی ، موجــب رونمــا شــدن تغییــرات مثبــت وچشــمگیر درحیــات مــردم روســتایی 

کشــورما گردیــده اســت.  
ــای  ــت ه ــه ، توانســت فعالی ــک ده ــتر از ی ــدت بیش ــه درم ــن ادعاســت ک ــتۀ ای ــال برجس ــی ، مث ــتگی مل ــۀ همبس برنام
گســترده یــی را درزمینــه هــای مختلــف انکشــاف ، بازســازی ، کاهــش فقــر، رشــد اجتماعــی وتقویــت بنیــۀ اقتصــادی 

ــردم درروســتا هــای سراســر کشــور ، انجــام دهــد. م
ــتاهای  ــازی و انکشــاف درروس ــه نوس ــک ده ــتر از ی ــتن بیش ــر گذاش ــا پشــت س ــی ب ــۀ همبســتگی مل ــه برنام ــک ک این
ــه اختتــام  کشــوروبا بجــا گذاشــتن هــزاران دســتاورد درخشــان ) حتــی دردورافتــاده تریــن قریــه هــای افغانســتان ( روب
میــرود ، شــورا هــای انکشــافی قریــۀ آن بــه مثابــه نهــاد هــای مردمــی بــا تجربــه و باصاحیــت درزمینــۀ تصمیــم گیــری ، 

ــۀ برجســتۀ حکومــت  داری محلــی خــوب  ، ادامــه خواهــد یافــت. انتخــاب اولویــت هــا و نمون
هــزاران پــروژۀ عــام المنفعــه یــی کــه برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات درایــن مــدت بــرای تغییــر 
مثبــت درزنــده گــی روســتاییان مــا از خویــش بــه جــا گذاشــته اســت و ملیــون هــا افغانــی درآنهــا هزینــه شــده اســت 
نیــاز بــه حفــظ ومراقبــت مــداوم دارد  کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود. باوجویکــه مــردم محــل درایــن راســتا وقتــًا فوقتــًا 
بربنــای اســتطاعت مالــی شــان اقــدام کــرده انــد ولــی ایــن تــاش بــه تنهایــی از طــرف مــردم بســنده نخواهــد بــود. بنــااً 
ســال قبــل ، برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح از طــرف رهبــری جمهــوری اســامی افغانســتان بخاطــر ایجــاد زمینــه 
ــرای مــردم ، اعــام شــد کــه یــک بخــش عمــدۀ آن یعنــی پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی  هــای کار ب
)MCG( بوســیلۀ وزارت احیــا وانکشــاف دهــات درقریــه هــا وقصبــات سرتاســر افغانســتان تطبیــق میگــردد . براســاس 
ایــن اقــدام ، عــاوه بــر حفــظ ومراقبــت پــروژه هــا ، زمینــه هــای اشــتغال کوتــاه مــدت ودسترســی بــه معــاش نیــز بــرای 
مــردم بــی بضاعــت روســتا هــای کشــور منحیــث یــک هــدف عمــده ، مهیــا میگــردد. دو مرحلــۀ ایــن پــروژه درایــن مــدت 
بــا درنظــر داشــت اقلیــم ، وضعیــت امنیتــی  ومیــزان ســطح بیــکاری دروالیــات کشــور بــه ســر رســیده ومرحلــۀ ســوم آن 

نیــز د رجریــان اســت. 
قابــل یادآوریســت کــه ایــن پــروژه بــرای مــردم دهــات کشــور بیحــد مفیــد و مؤثــر بــوده اســت، زیــرا ازیکســو پــروژه 
هــای انکشــافی شــان  تــداوم مییابــد وازجانبــی هــم بــا کار درترمیــم وحفــظ ومراقبــت ایــن پــروژه هــا مقــداری پــول بــه 
حیــث اجــوره و حــق الزحمــه بدســت میآورنــد. دروضعیتــی کــه اکنــون مــردم بــی بضاعــت مــا بویــژه روســتاییان بــا فقــر 
ــان بینهایــت ســودمند بــوده و درزمینــۀ  وتنگدســتی مواجــه هســتند ، تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی بــرای آن
تقویــت اقتصــاد شــان نقــش بــه ســزایی داشــته اســت. بــا توجــه  بــا اثرمنــدی و اهمیــت اقتصــادی ایــن پــروژه، مــردم 
ــات  ــردم ده ــا م ــه ب ــاروی ک ــای روی ــت ه ــا برصحب ــدت آن هســتند. بن ــداوم بیشــتر ودراز م ــان ت ــا خواه روســتاهای م
صــورت گرفتــه اســت ، آنــان خوشــی خــود را ازپــروژه ابــرا زداشــته و آرزو دارنــد کــه درآینــده نیزتــداوم یابــد. چنانچــه 
)محمــد عالــم( باشــندۀ ولســوالی اندخــوی والیــت فاریــاب کــه )۴۲( ســال عمــر داشــته و مصــروف کار در پــروژۀ ســرک 

قریــۀ شــان بــود، گفــت : 

»  بیــش از )۱۰( روز میشــود کــه مــن شــامل کار شــده ام . قبــآ بیــکار بــودم و جهــت یافتــن کار بــه بــازار ولســوالی 
میرفتــم ، امــا بــه جــز یکــی دو روز در هفتــه ، بقیــۀ روز هــای هفتــه را بیــکار میمانــدم . حــال خیلــی خــوش اســتم کــه 
هــم ســرک قریــۀ خــود را آبــاد میســازیم و هــم از مــزد کار درایــن پــروژه ، مــواد اولیــۀ یکماهــۀ فامیــل خویــش رانیــز 
فراهــم میکنــم. چــون نفقــه و خــرج یکماهــۀ فامیلــم از کار ایــن پــروژه تأمیــن میشــود. آرزوی مــا ایــن اســت کــه پــروژۀ 
حفــظ ومراقبــت درآینــده نیــز دوام کنــد تــا مــردم مــا بتواننــد درمقابــل کار ســازندۀ شــان ، حتــی بــرای مــدت کــم هــم 

کــه باشــد از بیــکاری نجــات یافتــه و نفقــۀ فامیــل خویــش رانیــز بدســت آورنــد.«
بهــرام خــان یــک تــن ازباشــنده گان قریــۀ نــوی برڅاگــی ولســوالی شــیگل والیــت کنرنیزکــه ۵۷ ســال عمــر دارد دررابطــه 

بــا پــروژۀ حفــظ ومراقبــت ، چنیــن میگویــد: 
» مــن دارای ده ســر عیــال میباشــم  و مدتــی بــود کــه روزهــا وشــبها بــرای بــد ســت آوردن رزق حــال بــرای خانــواده ام 
، تــاش میکــردم ، در جســتجوی کاربــودم ، مگربرایــم کارپیــدا نمیشــد . حتــی اکثــراً پــول کرایــۀ موتــررا نیــز نداشــتم وبــا 
پــای پیــاده راهــای دوری را مــی پیمــودم. مگرحــاال ، الحمــد هلل برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات 
ازطریــق پــروژه حفــظ ومراقبــت ، بــرای مــا درقریــه زمینــۀ کاررا فراهــم نمــوده اســت . مــن توانســته ام ازطریــق بدســت 
آوردن اجــورۀ کارم ، مشــکات زنــده گــی خــود را تــا حــدود زیــادی حــل نمایــم. لهــذا تقاضــای مــا ایــن اســت کــه 
بخاطرکاهــش غریبــی و بیچــاره گــی مــردم قریــه ، ایــن پــروژه درآینــده هــم دوام کنــد تــا مــا بتوانیــم بــا پــول اجــرت آن 

یــک لقمــه نــان حــال بــرای اوالد خــود تهیــه نماییــم. «

)MCG( تأکید بر تداوم پروژۀ حفظ ومراقبت

د سرپل والي :

بهرنیو ترورېستانو رسپل کې 

د انتحاري زده کړو مرکزونه جوړ کړي

معاون دوم ریاست جمهوری:
  جلو مداخله در کمیسیون های انتخاباتی را می گیریم

فرمانی به خطرناکِی بمِب هسته یی

کمیشنراِن جدید 
نباید به مأموراِن 
رهبراِن سیاسی 

تبدیل گردند

تغییر نظام 
سیاسی با رویکرد

 به نظریۀ 
اجتماعِی 

احمدشاه مسعود
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اعضـای  مـورد  در  رییس جمهـوری  فرمـان 
پیشـیِن کمیسـیون های انتخاباتـی، یـک فرماِن 
تکان دهنـده اسـت. اشـرف غنی در یـک فرمان 
تـازه، اعضای پیشـین کمیسـیون های انتخاباتی 
را بـه عنـوان مشـاوراِن خـود برگزیده اسـت. 
ایـن فرمـان بـدون تردیـد تکان دهنـده اسـت 
و شـاید آقـای رییـس جمهـوری هنـوز پیامد 
ولـی  ندانـد،  را  اقدامـی  چنیـن  بازتـاِب  و 
نمی تـوان انـکار کرد کـه اثرهـاِی آن بر جامعه 

بسـیار گسـترده خواهـد بود. 
فرمـان تقـررِ اعضـای پیشـیِن کمیسـیون های 
رییـس  مشـاوران  عنـوان  بـه  انتخاباتـی 
جمهـوری، بـه انـدازۀ اسـتفاده از یـک بمـِب 
هسـته یی بـر یـک شـهر غیرنظامـی می توانـد 
غنـی  آقـای  آیـا  رود.  شـمار  بـه  خطرنـاک 
این قـدر سیاسـت می دانـد کـه چنیـن چیـزی 
را بـرآورد کـرده باشـد؟... من فکـر می کنم که 
اگـر آقـای غنـی کمی هم با الفــبای سیاسـت 
آشـنایی می داشـت، چنیـن حکـِم خطرناکی را 
صـادر نمی کـرد. ایـن حکـم واقعـًا خطرنـاک 
اسـت و حـاال بـه آن گفتۀ معروف پـی می برم 
کـه در سیاسـت، خـرد و نابخـردی بـه یـک 

میـزان جایـگاه داشـته انـد. 
خردمندانه یـی  اقدام هـای  زمـام داران  گاهـی 
انجـام داده انـد کـه باعـث تعالـی و شـکوفایی 
کشورشـان شـده اسـت و گاهـی نیـز بـر اثـر 
اقدام هـای نابخردانـۀ آن هـا، یـک کشـور بـه 
فاکـت و بدبختـی رسـیده اسـت. آقـای غنی 
نیـز بـا فرمـاِن خـود در مـورد اعضای پیشـیِن 
از  دیگـر  یکـی  انتخاباتـی،  هـای  کمیسـیون 
اقدام هـای ناسـنجیده اش را برداشـت که برای 
آینـدۀ کشـور پیامدهـای بسـیار بـدی را رقـم 

خواهـد زد. 
سـوال های زیـادی در مورد این فرمـان وجود 
دارد کـه بـه برخـی از آن هـا در ایـن مجـال 

اشـاره می کنـم. 
آیـا آقـای غنـی به یـک عدۀ زیـاد مشـاور در 
امـور انتخابـات نیـاز داشـت کـه بـه یک بـاره 
فکـر  را صـادر کـرد؟... مـن  فرمانـی  چنیـن 
نمی کنـم کـه رییـس جمهـوری بـه بیشـتر از 
ده نفـر ضـرورت داشـته باشـد کـه برایش در 
مسـایل انتخاباتی مشوره بدهند. او در مواردی 
که باید مشـوره کنــد، هیچ مشـوره یی با کسی 
انجـام نمی دهـد، پـس چـه ضــرور اسـت که 
در مسـایل انتخابـات بـا کسـانی مشـوره کنـد 
کـه چنـان بدنامـِی کانـی را بـرای انتخابـات 

افغانسـتان بـه ارمغـان آوردند. 
آقـای غنـی پـس از این حتـا فرصـت نخواهد 
بـار  یـک  سـال،  یـک  طـول  در  کـه  یافـت 
هـم مشـاوراِن جدیـِد خـود را ببینـد. پسـت 
مشـاوریت، یـک پسـِت بدنـام در افغانسـتان 
شـده که اکثراً کسـانی از آن بهره مند می شـوند 
کـه در خدمت گـذاری بـرای اربابـاِن قـدرت 
تمـام سـعی و تاِش خود را کـرده اند و دیگر 
جایگاهـی در جامعـه برای شـان باقـی نمانـده 
اسـت. آیـا آقـای غنـی با صـادر کـردن چنین 
فرمانـی تـاش کـرد که نسـبت بـه ایـن افراد 

ادای دیـن کنـد؟ 
در ایـن مـورد بایـد گفت کـه چنیـن احتمالی 
پیشـین  اعضـای  نمی رسـد.  نظـر  بـه  منتفـی 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـه تنهـا کسـی کـه 
توانسـتند بزرگ تریـن خدمت را انجـام دهند، 
آن کـس محمداشـرف غنی اسـت و الغیـر. این 
افـراد بـا دسـت کاری سـازمان یافته در نتایـج 
عمـًا  آن چنانـی،  تقلب هـای  و  انتخابـات 
رسـوایِی کاِن انتخاباتـی در کشـور را شـکل 
دادنـد و از آن بـه نفـع رییس جمهـورِی فعلی 

کردند.  اسـتفاده 
اعضـای  بـه  تـرس  از  غنـی  آقـای  آیـا 
کمیسـیون های انتخاباتـی این لطـف را کرد؟... 
بـه ایـن پرسـش هـم بـا احتیـاط می شـود که 

داد. مثبـت  پاسـِخ 
کـه  زبان هاسـت  ایـن شـایعه ورد  دیربـاز  از 
و  اسـناد  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  اعضـای 
انتخابـات  از  دارنـد کـه  اختیـار  مدارکـی در 

پـرده   ۱393 سـال  جمهـوری  ریاسـت 
برمـی دارد. چنیـن برخـوردی در گذشـته نیـز 
بـا چنیـن افـرادی شـده اسـت. حامـد کـرزی 
رییـس جمهوری پیشـین در دومیـن انتخابات 
وقتـی برنـده اعـام شـد، علـی نجفـی رییس 
داراالنشـای کمیسـیون انتخابـات را به وزارت 
برگزیـد، امـا چیزی نگذشـت کـه زبـاِن آقای 
نجفـی بـاز شـد و اعام کـرد که آقـای کرزی 

را او رییـس جمهـور سـاخته اسـت. 
حـاال هـم آقـای غنی شـاید بیـم از آن داشـته 
کمیسـیون های  پیشـیِن  اعضـای  کـه  باشـد 
انتخاباتـی، روزی زبـان بـاز کننــد و سـیر و 
پودینـۀ انتخابـات را برمـا سـازند. او بـرای 
بسـتن دهـاِن ایـن افـراد چنین ریسـِک کانی 
را انجـام داد و در ایـن شـکی نیسـت. آقـای 
غنـی بـه دلیـِل فهم و دانایـی این افـراد، چنین 
فرمانـی را صـادر نکـرده اسـت، ایـن را همـه 
می داننـد. در ایـن کشـور افـرادی هسـتند کـه 
خیلی بیشـتر از اعضای پیشـیِن کمیسـیون های 
انتخاباتـی آگاه، خبـره و متخصـص انـد. اگـر 
از  نیـاز می داشـت،  بـه مشــاور  آقـای غنـی 
آن هـا بایـد اسـتفاده می کـرد و نـه از کسـانی 
کـه بزرگ ترین تخصص شـان ریشـخند کردِن 

یـک ملت اسـت. 
را  خطرهایـی  چـه  غنـی  آقـای  اقـدامِ  ایـن 

باشـد؟ داشـته  پـی  در  می توانـد 
پیامدهـای آن چنـان روشـن اسـت کـه حتـا 
نیـاز بـه برشـمردن نـدارد، ولـی بـا ایـن حال 
بـه چنـد مـورد اساسـی تر می توان بـه صورِت 
گـذرا اشـاره کـرد. نخسـت این کـه تقـررِ این 
افـراد بـه عنـوان مشـاوران رییـس جمهوری، 
هم کاسـه گِی رییـس جمهـوری را بـا کسـانی 
انـد و  و مجـرم  کـه خاطـی  نشـان می دهـد 
پرونده های شـان  بـه  رسـیده گی  بـرای  بایـد 
قانون گرایـی  این کـه  دوم  شـوند؛  محاکمـه 
دیگـر  بـارِ  یـک  کشـور  در  عدالت طلبـی  و 
بـا بزرگ تریـن مانـع روبـه رو می شـود و آن 
این کـه اگـر بـه نفـع قـدرِت حاکـم قانـون را 
زیـر پـا کردی، هیـچ نگـران نباش چـون قرار 
نیسـت کـه بـا تـو برخـوردی صـورت گیرد؛ 
و سـوم این کـه فرهنـگ معافیـت در کشـور 
همچنـان بـه تـداومِ خـود ادامه خواهـد داد و 
کسـی از پیامدهـای عمـِل خـود حتـا اگـر بـه 
بزرگـی تقلب در یـک انتخابات باشـد، نگران 

بود.  نخواهـد 
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شکایت های  و  انتخابات  کمیسیون های  جدید  اعضای 
کمیسیون  کردند.  آغاز  را  کارشان  رسمًا  دیروز  انتخاباتی، 
انتخابات در نخستین نشست؛ رییس، معاون، دبیر و سخنگوِی 

خویش را برگزید. 
کمیسیون انتخابات و شکایت های انتخاباتی در شرایطی به کار 
انتخابات  نتیجۀ تقلب های چند دوره در  آغاز می کنند که در 
ریاست جمهوری و پارلمانی، اعتبار مردم به انتخابات و حتا 

دموکراسی به شدت خدشه دار شده است. 
انتخابات در باورِ مردم به یک مسالۀ جنجال برانگیز و بحران ساز 
تبدیل شده و هیچ خاطرۀ خوشی از آن در میان شهروندان باقی 
نمانده است. اکنـون مسووالن جدیِد کمیسیون های انتخاباتی، 
مسوولیِت سنگین و آزموِن بزرگی را برعهده گرفته اند. چشم 
امید مردم افغانستان و جامعۀ جهانی به آن ها دوخته شده است 
آبروی  و  اعاده  را  انتخاباتی  نهادهای  رفتۀ  از دست  اعتبارِ  تا 

برباد رفتۀ دموکراسی در افغانستان را احیا سازند. 
مسووالن جدیِد کمیسیون های انتخاباتی، باید ساختار فاسد و 
متقلِب کمیسیون ها را از سر اصاح سازند و چهره های صادق، 
متعهد و باورمند به انتخابات و دموکراسی را در دبیرخانه و 
بخش های دیگِر کمیسیون ها به کار گمارند. چون تقلب صرف 
را  تقلب  بود.  نگرفته  صورت  کمیسیون ها  رهبرِی  جانب  از 
بودند.  مرتکب شده  کمیسیون ها  اصلِی  بدنۀ  و  میانی  سطوِح 
مسلمًا بدون اصاح بدنۀ کمیسیون ها، شعار اصاحات در نظام 
انتخاباتی، هیچ نتیجه یی به دنبال نخواهد داشت. باید به تغییر 
بنیادین در تشکیِل کمیسیون و کادر مسلکِی آن تمرکز صورت 

گیرد. 
موعِد  از  سال  دو  به  نزدیک  هم اکنـون  مسأله،  این  کنار  در 
به همین  پارلمانی گذشته است و  انتخابات  برگزاری  قانونِی 
دلیل، قوۀ مقننه از مشروعیت و مقبولیت افتاده است. کمیشنران 
جدید یعنی اعضای کمیسیون های انتخاباتی باید در نخستین 
گام، تاریخ برگزارِی انتخابات پارلمانی را مشخص سازند و 
تدابیر و تمهیداِت الزم را برای برگزاری یک انتخاباِت شفاف 

و عادالنه پی بگیرند. 
اعضای کمیسیون های انتخاباتی باید ثابت سازند که به کشور 
و مردم شان وفادار و صادق هستند و جز خیر و فاِح آن ها، 

آرزوی دیگری در سر ندارند. 
که  ساخت  ثابت   ۲۰۱۴ و   ۲۰۰9 سال  انتخاباِت  جنجال های 
دو  همین  صادقانۀ  کارکردِ  به  مستقیم  گونۀ  به  سیاسی  ثباِت 
باید  کمیسیون ها  اعضای  بنابراین  دارد.  بسته گی  کمیسیون 
در عملکرد و تصمیم گیری های شان اصِل بی طرفی را لحاظ 
نمایند. مردم انتظار دارند کمیشنران جدید، زیر تأثیر حکومت 
برابر  در  تسلیمی  هرگونه  بردارند.  گام  مستقانه  و  نباشند 
زیر  را  کمیسیون ها  این  مشروعیِت  حکومت،  خواست های 

سوال خواهد برد. 
کمیسیون های پیشیِن انتخابات به دلیِل وابسته گی به حکومت 
و سازمان دهی تقلبات، افغانستان را تا مرز فروپاشی و بحران 
پیش بردند. مسـلمًا اگر کمیشنراِن جدید به مأموراِن رهبران 
سیاسی تبدیل گردند، از همین اکنون باید فاتحۀ انتخابات و 
کمیسیون  ها  تصامیم  می گوییم  رو،  این  از  خواند.  را  عدالت 
و  گیرند  بدون ماحظاِت سیاسی و جناجی صورت  می باید 

رأی پاِک مردم ماِک داوری باشد. 
و  و شرم   ۲۰۱۴ انتخاباِت  از  درس  با  که  است  بر حکومت 
کارِ  در  شد،  کشور  نصیِب  رهگذر  این  از  که  کانی  آسیِب 
انتخاباتی  نهادهای  استقالیِت  به  نکند و  کمیسیون ها مداخله 
ارج بگذارد. یقینًا اعتبارِ کمیسیون ها بدون همکاری حکومت، 
تأمین و تضمین نخواهد شد. جامعۀ جهانی به ویژه نهادهای 
با  باید  نیز  انتخابات  عرصۀ  در  بین المللی  و  داخلی  ناظِر 
مشوره های سالم به ثبات و اقتدارِ قانونی و مسلکِی نهادهای 

انتخاباتی یاری رسانند. 
جدا از برگزاری انتخابات پارلمانی، بزرگ ترین و حساس ترین 
انتخابات  برگزاری  می تواند  انتخابات  مستقِل  کمیسیون  کارِ 
دیگر،  سال  سه  از  کمتر  ما  باشد.  بعدی  جمهورِی  ریاست 
از  هراس  و  بود  خواهیم  جمهوری  ریاست  انتخابات  شاهد 
تکرارِ تجربه های تلخ گذشته، همچنان روح و رواِن شهرونداِن 
عبور  با  فقط  انتخاباتی  کمیسیون های  می آزارد.  را  افغانستان 
افتخارآمیز،  تجربه یی  خلِق  و  هراس  این  از  کشور  دادِن 

می توانند ظرفیت و لیاقت و صداقِت خویش را ثابت کنند. 
این  از  انتخاباتی،  کمیسیون های  جدیِد  اعضای  امیـدواریم 
آزموِن بزرگ و تاریخی سرفراز بیرون شوند و براِی خود و 
تمامِ مردمِ کشور و نسل های بعدی افتخار و سعادت بیافریننـد.  

کمیشنراِن جدید نباید به مأموراِن 

رهبراِن سیاسی تبدیل گردند
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افــراد  ایــن  تقــرِر  این كــه  µنخســت 
ــوری،  ــوان مشــاوران رییــس جمه ــه عن ب
بــا  را  جمهــوری  رییــس  هم كاســه گِی 
و  خاطــی  كــه  می دهــد  نشــان  كســانی 
مجــرم انــد و بایــد بــرای رســیده گی بــه 
پرونده های شــان محاكمــه شــوند؛ دوم 
عدالت طلبــی  و  قانون گرایــی  این كــه 
در كشــور یــک بــاِر دیگــر بــا بزرگ تریــن 
مانــع روبــه رو می شــود و آن این كــه اگــر 
بــه نفــع قــدرِت حاكــم قانــون را زیــر پــا 
كــردی، هیــچ نگــران نبــاش چــون قــرار 
نیســت كــه بــا تــو برخــوردی صــورت 
گیــرد؛ و ســوم این كــه فرهنــگ معافیــت 
خــود  تــداوِم  بــه  همچنــان  كشــور  در 
ادامــه خواهــد داد و كســی از پیامدهــای 
عمــِل خــود حتــا اگــر بــه بزرگــی تقلــب در 
یــک انتخابــات باشــد، نگــران نخواهــد 

بــود
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در  مردم  نمایندۀ  و  دینی  پژوهشگر  منصور  عبدالحفیظ 
پارلمان، به منتقداِن اظهارات اخیرش پاسخ داد. 

در  نشستی  در  قوس(   ۷ دیروز)یکشنبه  که  منصور  آقای 
دانشگاه رنا صحبت می کرد، گفت که اظهاراتش از سوی 
رسانه ها به صورت کامل پخش نشده و به همین سبب از 

آن انتباه غلط صورت گرفته است. 
تعمیم  همه  به  اظهاراتش  که  داشت  بیان  هم چنان  او 
از  اسامی  ثقافت  تدریس  حذف  او  هدف  و  شده  داده 

دانشگاه های کشور نه، بلکه اصاح محتوای آن است.
از  یکی  در  گذشته  هفتۀ  منصور  عبدالحفیظ  آقای 
مبارزه  استراتیژی  که  بود  گفته  مجلس  علنی  نشست های 
است،  بوده  ناکارآمد  اخیر  در طول سال های  تروریسم  با 
باشند، فکر  منفجره  این که مواد  از  چون تروریستان پیش 

تروریستی و افراطی دارند.
پولیس می تواند  ارتش و  بود:  ادامۀ سخنانش گفته  او در 
جلو بم و انفجار را بگیرد، اما جلو فکر را که ذهن به ذهن 
بخش  رسانه ها  سوی  از  و  توزیع  زبان به زبان  می گردد، 

می شود، گرفته نمی تواند.
امنیتی  نهادهای  همیشه  "ما  بود:  داشته  اظهار  هم چنان  او 
را  تروریستی  حمات  جلو  چرا  که  کرده ایم  مامت  را 
نگرفته اند که این مامتی در جایش درست است. اما بخش 
بزرگ جلوگیری از اعمال تروریستی به وزارت های ارشاد 
معارف  فرهنگ،  و  اطاعات  عالی،  تحصیات  اوقاف،  و 
ما  اکثریت مساجد  بر می گردد.  علما  و شورای سراسری 
فکر افراطی بخش می کند، ثقافت اسامی در دانشگاه های 
کشور تروریست تربیه می کند، اما ما هیچ وقتی فکر این 

نکته را نکرده ایم."
اما آقای منصور دیروز گفت: "اظهارات من به هدف حذف 
اصاح کردن  من  هدف  نیست،  و  نبوده  اسامی  ثقافت 

محتوای این مضمون بوده است."
آقای منصور افزود: "مضامین دیگر برای ما می آموزاند که 
چه کاری انجام دهیم، اما مضمون ثقافت اسامی برای ما 
مسأله  این  دلیل،  همین  به  می آموزاند.  را  کار  چگونه گی 
جهت دهنده و تعیین کنندۀ راه است، ثقافت اسامی باید 

توسط علمای متخصص اصاح شود."
که  است  بیست سال  "حدود  داشت:  اظهار  منصور  آقای 
پانزده سال  افغانستان در یک جنگ خونین می سوزد، در 
توجه  پولیس  و  ارتش  باالی  افغانستان  حکومت  گذشته 
تأمین  کشور  در  امنیت  اما  کرد،  کان  مصرف  و  بیشتر 
است  نرسیده  آن  وقت  آیا  که  است  این  من  سوال  نشد، 
کنیم؟  نظر  تجدید  تروریسم  با  مبارزه  استراتیژی  در  تا 
پیشنهاد من این بود که باید در کنار ارتش و پولیس، مراکز 
تروریست پروریی که از پاکستان وارد افغانستان شده و در 
برخی مساجد جا گرفته است، شناسایی و بسته شوند، اما 
این حرف مرا تعمیم به تمام مساجد دادند که حساسیت 

خلق کرد."
ارشاد، حج و  باور است که وزارت  این  بر  آقای منصور 

وارد  پاکستان  از  که  مدارسی  تا  دارد  مسوولیت  اوقاف 
کسانی که  زیرا  کند،  بسته  و  شناسایی  را  شده  افغانستان 
امروزه در منبر پیامبر تکیه زده اند  که دیروز به نام طالب 
در برابر مردم جنگیدند و خانه ها و تاکستان های شان را به 

آتش کشیدند.
اعتنا  "عده یی در کشور بدون  این عضو مجلس:  به گفتۀ 
در  را  مجتهدان، خود  و  مذاهب  پیشوایان  و  امام  رأی  به 
دل بخواه  فتواهای  همه روزه  کرده،  تصور  مفتی  جایگاه 
صادر می کنند که به باور من، تنها به خود ظلم نمی کنند، 
بلکه سیمای درخشان ترین دین آسمانی و وجهه و اعتبار 

علما و اندیشمندان این دین را نیز خراب می کنند."
این نمایندۀ مردم در مجلس اظهار داشت: خود را محور 
حق دانستن و غیر خود را باطل و کافر دانستن، تروریست 

انفجار،  انتحار،  به  که  است  باورها  همین  است؛  پروری 
اختافات مذهبی و جنگ قومی دامن می زند.

او بر این باور است، برخی ها که خود را متولیان دین هم 
درحالی  کافرسازی،  ماشین  به  شده اند  تبدیل  می شمارند، 
که رسالت ما تشویق و دعوت دیگران به دین اسام است 
و این  کار تنها با تساهل و مدارا ممکن است، نه با تکفیر 

و راندن دیگران.
دین  آدرس  از  فتوا  صدور  داشت:  اذعان  منصور  آقای 
حساسیت فوق العاده یی دارد، بنٌا ایجاب می کند آن هایی که 
از این آدرس حرف می زنند، تاش کنند تا با خون سردی، 

خردمندی و مستدل حرف بزنند.
حرف  هرگز  خوب  مسلمان  گفت:  دینی  پژوهشگر  این 
می گویم  من  آنچه  که  نمی داند  ثابت  و  قطعی  را  خود 
درست و آنچه دیگران می گویند نادرست و خاف شرع 

و دین اسام است.
آقای منصور خطاب به کسانی که او را کافر و خارج شده 
از دین خوانده بودند، بیان داشت: "روزانه چند تن را به 
اسام دعوت و مسلمان می سازید که در بدلش به کسانی 
حکم تکفیر صادر می کنی؟ چه کسی برایت این جوازنامه 
دیگران  و  می گویی  حق  و  درست  تو  که  است  داده  را 

نادرست و کفر؟"
این پژوهشگر دینی اظهار داشت: مسلمان خوب در جیبش 
تاپۀ تکفیر نمی گرداند تا هروقت کسی به دلش حرف نزد، 
به  که  است  آن  خوب  مسلمان  بکوید.  پیشنانی اش  بر 
باورهای خود یقین دارد و آمادۀ پذیرش هرسخن نیکوی 

دیگر هم می باشد.
در  گفت وگو  و  بحث  آمادۀ  "من  ساخت:  خاطرنشان  او 
پیوند به آنچه گفته ام هستم و هیچ حرف خاف دین مبین 
اسام نیز نگفته ام. ما به عنوان مسلمان می توانیم اختاف 
داشته باشیم و اختاف داشتن یک اصل است، بنًا کسی که 
نمی تواند به شخصی بدون دانستن دلیل و شنیدن استدالل، 

تهمت ببندد و در موردش دروغ بگوید."
را  اخیرش  اظهارات  رسانه ها  این که  بیان  با  منصور  آقای 
مکمل و تا اخیر نشر نکرده اند، از اصحاب رسانه خواست 
تا "بنیادی ترین تعهدشان" که صداقت و راست گویی است 

را در خبررسانی در نظر بگیرند.
بخش  در  معروف  چهره های  از  منصور  عبدالحفیظ 
کتاب ها  و  است  کشور  در  تاریخی  و  دینی  پژوهش های 
و مقاالت فراوانی در زمینۀ روشنگری دینی، از او به نشر 

رسیده است. 

هارون مجیدی
معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم آغاز به کار اعضای 
به  حکومت  که  گفت  انتخاباتی  کمیسیون های  جدید 

استقالیت کمیسیون های انتخاباتی احترام می گذارد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که دیروز )یکشنبه، 
۷ قوس( در مراسم معرفی اعضای جدید کمیسیون شکایات 
کمیسیون های  که  کرد  تأکید  داشت،  حضور  انتخاباتی 

انتخاباتی باید استقالیت و بی طرفی خود را حفظ کنند.
رییس  عنوان  به  احمدزی  نجیب اهلل  دیروز  حال،  این  در 
معاون  عنوان  به  بادغیسی  وسیمه  انتخابات،  کمیسیون 
تخنیکی، عبدالقادر قریشی به عنوان منشی و گاجان صیاد 

به عنوان سخنگوی این کمیسیون تعیین شدند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم معرفی 
که  گفت  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  جدید  اعضای 
حکومت جدا از این که به استقالیت کمیسیون های انتخاباتی 
کاری  امور  در  دیگر  افراد  مداخله  جلو  می گذارد،  احترام 

کمیسیون ها را نیز می گیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری اضافه کرد که حکومت حاضر 
است، تا از کمیسیون های انتخاباتی، حمایه مالی و تخنیکی 

کند.
آقای دانش در حالی این گفته ها را ایراد می کند که دو روز 
استقالیت  عدم  از  انتخاباتی  نظارت کنندۀ  نهادهای  پیش 
کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی اظهار نگرانی کرده 

بودند.
که  کرد  تصریح  هم چنان  ریاست جمهوری،  دوم  معاون 
واژۀ "مستقل" از سوی وزارت عدلیه از پیشوند نام بعضی 
ارگان ها از جمله کمیسیون های انتخاباتی حذف شده است.

آقای دانش، در بخش دیگر  سخنان خود، تقرر کمیشنران 
تازه را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که کمیسیون های 
از گذشته کار خود را شروع  ارادۀ مستحکم تر  با  انتخاباتی 

کند.
معاون دوم ریاست جمهوری خطاب به کمیشنران تأکید کرد 
که فرصت کم است و شما باید از این زمان بیشترین استفاده 

را برای اصاحات )اداری، اسناد تقنینی و لوایح( ببرید.
از  برخی  "علی رغم  کرد:  نشان  رییس جمهور خاطر  معاون 
و  گزینش  که  می دانند  همه  بی اساس،  ادعاهای  و  شایعات 
یک  در  انتخاباتی  جدید  کمیسیون های  اعضای  انتخاب 

پروسۀ کامًا شفاف و روشن صورت گرفته است." 
مردم  به  امروز  این که  از  "خوشحالم  افزود:  دانش  آقای 
مستقل  جدید  کمیسیون  دو  هر  که  کنم  اعام  افغانستان 
را  خود  کار  امروز  از  سر  انتخاباتی،  شکایات  و  انتخابات 
در  پاسخ گویی  امروز وظیفه  از  رسمًا شروع می کنند و سر 

قبال سرنوشت مردم و یک مسوولیت مهم و بی مانند ملی 
را به دوش گرفته و برای برگزاری انتخابات تدابیر الزم را 

اتخاذ می کنند."
فراروی  مهم  مکلفیت های  به  اشاره  با  رییس جمهور  معاون 
این که  برای  گفت:  انتخابات  جدید  کمیسیون  اعضای 
به عنوان یک محکمه  را  بتواند نقش اصلی خود  انتخابات 
ایفا کند و باعث  ملی و یک قضاوت عادالنه و علنی ملی 
صلح و ثبات شود، باید معیارهای خاصی در این پروسه به 

وسیله اعضای جدید رعایت شود.
آقای دانش شفافیت و کسب اعتماد مردم را از موارد اصلی 

افزود:  کرده  عنوان  انتخابات  اساسات  و  اصول  رعایت  در 
اجرایی  دست گاه  که  می شود  تأمین  صورتی  در  شفافیت 
مسوولیت  اعتماد،  با  مطمین،  دست گاه  یک  آن  مدیریت  و 
مصالح  و  ملی  منافع  به  وفادار  و  ایمان  با  صادق،  شناس، 

مردم باشد. 
علنی  شفافیت،  تأمین  برای  رییس جمهور،  معاون  گفتۀ  به 
بودن همه فعالیت ها، تصمیمات و فیصله های کمیسیون الزم 

و ضروری است. 
معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد که باید همه برنامه ها 
و  رسانه ها  دید  معرض  در  انتخابات  کمیسیون  تصامیم  و 

ناظرین و مشاهدین و همه طرف های ذی نفع باشد و هیچ 
کاری نباید به طور سری و پنهانی انجام شود.

در  وقت  شدن  تلف  به  اشاره  ضمن  رییس جمهور  معاون 
برگزاری انتخابات، تصریح کرد که نباید بیشتر از این زمان 
افغانستان این است که بدون  انتظار مردم  از دست برود و 
فوت وقت با دقت و سرعت تمام برای برگزاری انتخابات 

آماده گی بگیرد. 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
که  افزود  و  کرد  یاد  انتخاباتی  مرجع  باالترین  عنوان  به  را 
برگزاری  از  مراتب  به  انتخاباتی،  شکایات  به  رسیدهگی 

انتخابات، مهم تر و با ارزش تر است.
آقای دانش خطاب به کمیشنران گفت که مردم افغانستان از 
شما انتظار دارند که به عنوان یک قاضی عادل در رسیدهگی 

به شکایات انتخاباتی عمل کنید.
کمیشنران  از  نمایندهگی  به  در همین حال، حمیرا حقمل، 
به  که  خواست  حکومت  از  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 
کمیسیون های  و  گذاشته  احترام  کمیشنران  استقالیت 
مردم  باور  آنان  تا  کند  تخنیکی  و  مالی  را حمایه  انتخاباتی 

نسبت به انتخابات را بار دیگر احیا کنند.
نامزدان  نهایی  لیست  گزینش،  کمیته  پیش،  هفته  دو  حدود 
به  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون 

ریاست جمهوری فرستاد. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  برای  نامزد   ۲۱ لیست،  این  در 
انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  برای  دیگر  تن   ۱۵ و 

معرفی شده بودند.
عنوان  به  را  تن   ۷ هفته گذشته  ریاست جمهوری  سرانجام، 
عضو کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به عنوان 

عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کرد.
نجیب اهلل احمدزی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه 
عبدالبدیع  بیدار، گاجان  رفیع اهلل  دولتی،  معاذاهلل  بادغیسی، 
صیاد هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات هستند که هر 

کدام برای پنج و سه سال انتخاب شده اند.
علی  فایز،  عبدالبصیر  هدایت،  دستگیر  غام  هم چنان، 
عنوان  به  آریایی  عبدالعزیز  و  حقمل  حمیرا  روحانی،  رضا 

کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند.

روح اهلل بهزاد

عبدالحفیظ منصور:

برخی ها به ماشین کافرسازی تبدیل شده اند!

معاون دوم ریاست جمهوری:

  جلو مداخله در کمیسیون های انتخاباتی را می گیریم
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بخش ســوم و پایانی
مهــدی رعنایی

همه جانبه یی  و  فراگیر  ارتباط  از  پیش  تا 
و  مردمان  بین  معاصر  روزگار  در  که 
بسیاری  است،  شده  برقرار  مختلف  ادیان 
و  عقاید  از  کامل  بی خبری  در  مردمان  از 
بودند  خویش  هم نوعان  دیگر  معتقدات 
میان  تفاوت های  از  به ندرت  گاه  حتا  و 
اعتقادات و مذاهب مختلف آگاهی داشتند، 
میان  این  نیز در  بزرگی  استثناهای  هرچند 
وجود دارد. بسیاری از ارتباطاتی نیز که بین 
یا مکاتب فکری و عقیدتی  ادیان مختلف 
مبنای  بر  بیشتر  می آمد،  وجود  به  مختلف 
خصومت و دشمنی بود تا تاش برای فهم 
و درک طرف مقابل. به عنوان مثال می توان 
و  مسیحیان  بین  صلیبی  جنگ های  به 
مسلمانان اشاره کرد. حدود صد سال است 
تمدن های  و  ادیان  گسترده تر  ارتباط  که 
مختلف با یکدیگر، مهاجرت ها، ارتباطات 
بین انسان ها و هم چنین پژوهش های علمی 
شده  باعث  جهان،  مختلف  ادیان  باب  در 
شناخت  و  عمیق تر  درک  به  انسان ها  تا 
این  اما  برسند؛  دیگر  ادیان  از  کافی تری 
دین  فیلسوفان  توجه  تا  شده  باعث  مساله 
مسالۀ  را  آن  که  شود  جلب  مساله یی  به 
نامیده اند، یعنی بررسی دعاوی  تکثر دینی 
متعارض ادیان در باب مسایل مختلف که 
خدا،  مسالۀ  به  می توان  آن ها  مهم ترین  از 
حیات پس از مرگ و جاودانه گی و مسایل 

دیگری از این دست اشاره کرد. 
آن طور که جان هیک در کتاب فلسفۀ دین 
بیان می کند، اگر انسانی در هند به دنیا بیاید، 
یا  هندو خواهد بود، اگر در مصر  احتماالً 
عربستان به دنیا بیاید، احتماالً مسلمان و اگر 
در انگلستان به دنیا بیاید، احتماالً مسیحی 
خواهد بود و مسلمًا در صورت اعتقاد به 
هر یک از این ادیان، اعتقادات مختلفی در 
فعل  تاثیر  غایی، چه گونه گی  باب حقیقت 

بودن  غیرشخص وار  یا  شخص وار  الهی، 
از مرگ و...  خدا، چه گونه گی حیات پس 
خواهد داشت. مسلمًا می توان به این تنوع 
نگریست:  گوناگونی  زاویه های  از  تکثر  و 
مورخانه؛  یا  انسان شناسانه  روان شناسانه، 
اما هنگامی که فیلسوفان دین و در این جا 
تمرکِز من بر فیلسوفان تحلیلی دین است، 
به این تنوع و تکثر می نگرند، پرسش های 
تا  تنوع و تکثر  این  خاص خود را دارند: 
چه میزان اساسی و تعیین کننده است؟ آیا 
اساسًا این تنوع و تکثر نیازمند پاسخ است؟ 
آیا انسانی که این تنوع و تکثر را می پذیرد، 
موجه  ادیان  از  یکی  درستی  به  اعتقاد  در 
است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، آیا 
ما اخاقًا مجاز هستیم دیگران را به دیدگاه 
خود دعوت کنیم؟ آیا می توان تنها یکی از 
این ادیان را صحیح دانست و دیگر ادیان را 
عاری از حقیقت دانست؟ آیا تنها یک دین، 
راه درست رسیدن به خدا و سعادت است؟
از  دیگری  پرسش های  و  پرسش ها  این   
تعداد  بر  نیز  روز  به  روز  که  دست  این 
این که  بر  عاوه  می شود،  افزوده  آن ها 
ذهن بسیاری از فیلسوفان دین را به خود 
با  نیز  مستقیمی  ارتباط  کرده،  مشغول 
هر  به  پاسخی  هر  دارد،  انسان ها  زنده گی 
یک از پرسش هایی که در باال مطرح شد، 
انسان ها  زیست  نحوۀ  در  اساسی  تغییری 

خواهد داشت. 
مسالۀ  به  پاسخ هایی  چه  دید  باید  حال 
از  یکی  است.  ممکن  ادیان  تنوع  و  تکثر 
پاسخ های ممکن که در طول تاریخ به این 
حقیقت  که  است  این  شده،  داده  پرسش 
می گویند،  سخن  آن  از  ادیان  که  غایی یی 
وجود ندارد و بنابراین تمام مدعیات ادیان 
عده  این  واقع  در  هستند.  غلط  مختلف 
را  جهان  این  ورای  حقیقتی  وجود  اساسًا 
منکر هستند و معتقدند برای مدعیات دینی 
یافت.  خارج  عالم  در  مصداقی  نمی توان 
این افراد خود به گروه های مختلفی تقسیم 
می شوند که البته در این جا مجال بحث در 
حداقل  اما  ندارد،  وجود  آن ها  تمام  باب 
شاید بتوان ادعا کرد که همۀ آن ها در انکار 
با  ادیان  صادق بودِن گزاره های دینی همۀ 
یکدیگر هم صدا هستند. پاسخ دیگری که 

از طرف نسبیت گراهای دینی )کسانی نظیر 
جوزف رانزو( به این مساله داده شده، این 
ادیان  متفاوت  ادعاهای  به  وقتی  که  است 
که  می شویم  متوجه  می کنیم،  نظر  مختلف 
متضاد  ادعاهای  از  مجموعه  یک  از  بیش 
نمی توان  تنها  بنابراین  و  هستند  صحیح 
صحیح  را  دین  یک  معتقدات  مجموعه 
قبلی،  موضع  خاف  بر  هم چنین  دانست، 
کاذب  نمی توان  نیز  را  معتقدات  این  تمام 
دانست. در واقع این افراد معتقد به کذب 
برعکس  بلکه  نیستند،  دینی  مدعیات  تمام 
تفاوت که  این  با  آن ها را صادق می دانند، 
یک  از  بیش  معتقدند  و  هستند  نسبیت گرا 
این  باشد، هرچند  می تواند صحیح  موضع 

مواضع با یکدیگر در تضاد باشند. 
نگاهی  دین  فیلسوفان  اکثر  امروزه  اما 
عموم  بنابراین،  دارند؛  دین  به  واقع گرایانه 
امروزه  دینی،  تکثر  باب مسالۀ  بحث ها در 
است:  مختلف  دیدگاه  سه  بر  متمرکز 
ناانحصارگرایی  دینی،  انحصارگرایی 
انحصارگرایی  دینی.  تکثرگرایی  و  دینی 
تنها  است  معتقد  که  است  موضعی  دینی 
از  یکی  مثال  عنوان  )به  دینی  سیستم  یک 
یکی  یا  است  پذیرفتنی  ابراهیمی(  ادیان 
ادیان )به  این  از  از تقسیمات داخلی یکی 
عنوان مثال مسیحیت کاتولیک یا پروتستان( 
صحیح است و دیگر ادیان یا نگرش ها قابل 
نیز  دینی  ناانحصارگرایی  نیست.  پذیرش 
یا  دین خاص  یک  برتری  انکار  معنای  به 
یکی از تقسیماِت آن بر دیگر ادیان است، 
تنها  نمی توان  است  معتقد  مثال  عنوان  به 
بر  را  کاتولیک  مسیحیت  تنها  یا  مسیحیت 
حق دانست. تکثرگرایان دینی نیز معتقدند 
نه تنها هیچ یک از ادیان بر دیگری برتری 
ندارد، بلکه مدعی است بیش از یک سنت 
دینی یا تقسیمات داخلِی آن به طور مساوی 

به حقیقت نزدیک اند. 
به یک  معتقد  دینی و شخص  منظر  از  اما 
دین، فی المثل از منظر یک مسلمان، مسلمًا 
که خودِ  است  دینی  همان  دین  کامل ترین 
ادیان،  سایر  و  است  معتقد  بدان  فرد  آن 
اگر هم بهره یی از حقیقت داشته باشند، در 

مرتبۀ ناقص نسبت به این دین هستند.
منبع: جام جم آنالین

مسالۀ 
وحدت 
یا تکثر 

دینی

علی رضا تاجریان
به وجــود  عوامــِل  از  را  فقــر  جامعه شناســان،  از  برخــی 
ــت  ــردِ تهی دس ــه در ف ــد ک ــته و می گوین ــرم دانس ــدۀ ج آورن
ــرم  ــکاب ج ــه ارت ــود و او را ب ــاد می ش ــارت ایج ــدۀ حق عق

ــی دارد.   وام
در پیونــِد برخــی از انــواع کجروی هــا بــا فقــر ماننــد 
روســپی گری، گدایــی و برخــی از دزدی هــا، بیماری هــای روحــی و... 
تردیــدی نیســت و بررســی های متعــددی گــواه بــر آن اســت؛ »فورناســاری 
ــک بررســی  ــه یکــی از پیشــتازان جرم شناســی اســت، طــی ی دی ورس« ک
نشــان داده اســت کــه در ایتالیــا خانواده هــای فقیــر ۶۰ درصــد جمعیــت را 
تشــکیل می دادنــد ولــی جرایــم مربــوط بــه آن هــا ۸۵ درصــد تــا 9۰ درصــد 

ــوده اســت.  ــم ب درصــد کل جرای
ــزه کار جــوان« حاکــی اســت  تحقیقــات دکتــر »ســیریل بــرت« در کتــاب »ب
کــه ۱9 درصــد جرایــم مربــوط بــه فقــرای لنــدن بــوده اســت، در صورتــی 

ــد.  ــت را تشــکیل می دادن ــان ۸ درصــد جمعی ــه آن ک
ــادی  ــوری »اقتص ــارۀ تی ــود درب ــی خ ــاب تاریخ ــال« در کت ــرد مارش »آلف
ــار  ــای نابه هنج ــش پدیده ه ــر در پیدای ــل فق ــه عام ــرمایه داری« )۱۸9۱( ب س
اجتماعــی اشــاره کــرده، می نویســد: »درســت اســت کــه به رغــم فقــر، تحــت 
تاثیــر عوامــل دینــی، روابــط دوســتی و محبت هــای خانــواده، ممکــن اســت 
انســان احســاس بزرگتریــن خوشــبختی را بکنــد و امــکان یابــد اســتعدادهای 
خویــش را شــکوفا ســازد؛ ولــی بــا وجــود ایــن بایــد اذعــان داشــت کــه در 
محیــط فقــر، به ویــژه در مناطــق پرجمعیــت، فقــر اقتصــادی موجــب از بیــن 

ــرده شــدن اســتعدادهای انســانی می شــود.«  ــن و پژم رفت
مارکــس معتقــد اســت کــه جنایــت، فحشــا، فســاد و رفتــار خــاف اخــاق 
ــدۀ سیســتم ســرمایه داری  در درجــۀ نخســت ناشــی از فقــر اســت کــه زایی
اســت. بدین ســان کــه عــدۀ معــدودی بــا در اختیــار گرفتــن وســایل تولیــد، 
ــی  ــات جامعه ی ــد و تناقض ــیم می کنن ــاوی تقس ــور نامس ــه ط ــا را ب ثروت ه

ــد. ــد می آورن را پدی
ــه  ــخص و جامع ــرای روی ش ــر را ب ــرات فق ــی اث ــت کل ــوان در حال می ت
ــواده  ــگ خان ــی فرهن ــتی، چه گونگ ــر روی تندرس ــرد؛ فق ــان ک ــه بی این گون
ــر همــه، فقــر مانــع می شــود  ــر می گــذارد. مقــدم ب و امکانــات تحصیلــی اث
کــه فــرد بــه عنــوان عضــو فعــال جامعــه، وظیفــه و دیــن خــود را نســبت بــه 
ــد  ــادی بهره من ــی و اقتص ــی، سیاس ــوق جامعه ی ــام داده و از حق ــه انج جامع

شــود. 
نکات پایانی  

نکتــۀ اول این کــه نبایــد چنیــن انگاشــت کــه همــۀ فقــرا بزهــکار هســتند، بــه 
قــول دکتــر »ســیریل بــرت«: »اگــر اکثــر مجرمــان و منحرفــان فقیــر باشــند، 

اکثــر فقــرا مجــرم و بزهــکار نیســتند.« 
ــته و  ــل داش ــد قلی ــه درآم ــر را ک ــا نف ــوان میلیون ه ــع می ت ــام جوام در تم
فقیرانــه زندگــی می کننــد، پیــدا کــرد کــه هرگــز مرتکــب جرمــی نمی شــوند 

ــد.  و از جــادۀ »درســتی« منحــرف نمی گردن
ــات  ــان طبق ــات در می ــه »انحراف ــه را ک ــن گفت ــد ای ــه نبای ــۀ دوم این ک نکت
ــح  ــل صحی ــور کام ــه ط ــت« ب ــتر اس ــات بیش ــایر طبق ــه از س ــن جامع پایی
دانســت، چــرا کــه مقــدار زیــادی از انحرافــات ناشــی از طبقــات کــم رفــاه، 
بیشــتر از گروه هــای مرفــه جامعــه، تحــت مراقبــت مقامــات دولتــی اســت. 
ــر  ــای توانگ ــای گروه ه ــی بزهکاری ه ــه برخ ــت ک ــر آن اس ــن ام ــت ای عل
ــت  ــر ثب ــًا دزدی در دفات ــات دارد؛ مث ــود مناف ــط موج ــا و ضواب ــا معیاره ب
می شــود، ولــی کم فروشــی، گران فروشــی، تقلــب بــه انــواع و اقســام 
ــت  ــر ثب ــا کمت ــود و ی ــام می ش ــر اع ــا کمت ــر آن ی ــور نظی ــف و ام مختل

می گــردد.
ــۀ  ــی در درج ــات اجتماع ــری از انحراف ــرای جلوگی ــه ب ــی این ک ــۀ پایان نکت
اول بایــد بــه توزیــع درآمدهــا در جامعــه توجــه داشــت، چــرا کــه یکــی از 
ــۀ  ــع ناعادالن ــده و تشــدیدکنندۀ فقــر، توزی مهمتریــن عوامــل به وجــود آورن
درآمدهــا در جامعــه اســت کــه ایــن نابرابری هــای اقتصــادی زاینــدۀ فســاد، 
ــود را در راه  ــش خ ــد کوش ــن بای ــت. بنابری ــواع کجروی هاس ــی و ان تباه
بهبــود وضــع توزیــع درآمدهــا بــه کار گیریــم و بــر نابرابری هــای اقتصــادی 

فایــق آییــم.
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ــن  ــام دی ــر اس ــه اگ ــود ک ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
ــی  ــه تمام ــی دارد ک ــر یگانه ی ــت و گوه ــترک اس مش
ادیــان در آن مشــترک اند، پــس چــرا ادیــان الهــی 
ــا  ــان ب ــی اعتقادی ش ــه و مبان ــول اولی ــه در اص این هم
ــی  ــًا مبان ــد. مث ــا متناقض ان ــاوت، و حت ــر متف یکدیگ
ــی  ــام تفاوت ــا اس ــیحیت ب ــت و مس ــادی یهودیّ اعتق
بنیادیــن دارنــد، درحالی کــه همــۀ آن هــا از آدرس 
واحــدی آمده انــد و بایســتی بنیادهــای اعتقــادی آن هــا 
ــش  ــن پرس ــه چنی ــخ ب ــد. در پاس ــی باش ــم یک ــا ه ب
ــم،  ــنِ  خات ــوان دی ــه عن ــی اســت کــه اســام ب بنیادی ی
ــر تحریــف اصــول اعتقــادی ادیــان پیشــین انگشــت  ب
می نهــد و بــا ایــن کار، فلســفۀ وجــودی اش را اصــاح 
ــف  ــه دســت خوِش تحری ــد ک ــی می دان ــادی ادیان اعتق

شــده اند.
اســام بــر تحریــف تــورات و انجیــل بــه مثابــۀ 
ــد دارد  ــان و مســیحیان تأکی ــدِس یهودی ــای مق کتاب ه
ــام  ــای اس ــت ادع ــر صح ــز ب ــی نی ــواهد تاریخ و ش
گواهــی می دهــد. تحقیــق روی کتــِب مقــدس در قــرن 
ــال ها  ــا س ــن کتاب ه ــه اوالً: ای ــان داد ک ــم نش هجده
ــًا:  ــده اند؛ ثانی ــته ش ــان نوش ــاِت پیامبران ش ــد از وف بع
کتــِب مقــدس در زمان هــای مختلــف نگاشــته شــده و 
ــًا: کتاب هــای  در زمــان واحــدی تحریــر نشــده اند؛ ثالث
ــده اند و  ــته ش ــف نگاش ــن مؤل ــط چندی ــدس توس مق
ــا  ــن پژوهش ه ــۀ ای ــته اند. نتیج ــدی نداش ــِف واح مؤل
چیــزی جــز تردیدافکنــی در منشــای الهــی دیــن 
ــتاوردهای  ــور دس ــا ظه ــه ب ــردم ک ــود. م ــیحیت نب مس
علمــی، اطمینــان بیشــتری بــه علمــا پیــدا کــرده بودنــد، 
بــه نتایــِج تحقیــِق آن هــا نیــز ارج قایــل شــدند. کتــب 
مقــدس کــه بــا عبــور از تاریــخ بــه مســیحیان رســیده 
ــل  ــه دالی ــرد ک ــظ می ک ــیّتش را حف ــی قدس ــود، زمان ب
تاریخــی کافــی بــر الهــی بــودِن آن وجــود می داشــت. 
تحقیقــات تاریخــی دانشــمندان در مــوردِ کتــب مقــدس 
ــاند،  ــات برس ــه اثب ــا را ب ــودِن آن ه ــی  ب ــت اله نتوانس
ــط  ــا توس ــن کتاب ه ــه ای ــان داد ک ــه برعکــس نش بلک
ــته  ــی نگاش ــای مختلف ــف و در زمان ه ــخاص مختل اش
ــه  ــا را ب ــن کتاب ه ــیِّت ای ــأله قدس ــن مس ــده اند. ای ش
ــِی طــرد  ــای علم ــرد و زمینه ه ــام ب ــر ســایه های ابه زی
مســیحیت از حوزه هــای عمومــی و حتــا خصوصــی را 

ــرد. ــر ک ــش فراهم ت ــش از پی بی
ــان  ــه ادی ــان، از جمل اســام گوهــر مشــترک همــۀ ادی
ــه در  ــدی ک ــد؛ توحی ــد می بین ــر توحی ــی را ب ابراهیم
ــده، و در  ــوی درآم ــرک اقن ــورِت ش ــیحیّت به ص مس
یهودیـّـت بــا آمــوزۀ »عزیــر فرزنــد خداســت« شــایبه دار 
ــن  ــر دو دی ــان، ه ــن بی ــا ای ــه: 3۰[. ب شــده اســت ]توب
ابراهیمــی کــه آورنــده گان آن هــا پیامبــران برحــق 
انحــراف  بــه  توحیــد  اصلــی  مســیر  از  الهی انــد، 
ــاره  ــت دوب ــز بازگش ــی ج ــام داعیه ی ــد و اس رفته ان
بــه توحیــد کــه پیــام مشــترک انبیــا خوانــده می شــود، 

ــدارد.  ن
ــق  ــاب از طری ــه اهــل کت ــه ب ــی ک ــم در خطاب قرآن کری
پیامبــر اکــرم اســام دارد، آن هــا را بــه کلمــۀ مشــترکی 
فرامی خوانــد کــه همانــا عبــادت خــدای یگانــه اســت.
ــا  ــاِب تََعالـَـْوا إِلـَـیٰ َکلَِمــٍۀ َســَواءٍ بَیْنَنَ ﴿ُقــْل یَــا أَْهــَل الِْکتَ
َک بـِـهِ َشــیْئًا َواَل یَتَِّخــَذ  َ َواَل نُْشــرِ َوبَیْنَُکــْم أاَلَّ نَْعبـُـَد إاِلَّ اهللَّ
ُــوا  ــْوا َفُقول ــإِن تََولَّ ِ ۚ َف ــن ُدوِن اهللَّ ًــا مِّ ــا بَْعًضــا أَْربَاب بَْعُضنَ
اْشــَهُدوا بَِأنَّــا ُمْســلُِموَن﴾ ]آل عمــران:۶۴[ ترجمــه: بگــو: 
ــه ســوی ســخنی کــه میــان  »ای اهــل کتــاب! بیاییــد ب
مــا و شــما یکســان اســت، کــه جــز خداونــد یگانــه را 
نپرســتیم و چیــزی را همتــای او قــرار ندهیــم؛ و بعضــی 
از مــا، بعضــی دیگــر را - غیــر از خــدای یگانــه - بــه 
ــاز  ــن دعــوت،( ســر ب ــرد.« هــرگاه )از ای ــی نپذی خدای

زننــد، بگوییــد: »گــواه باشــید کــه مــا مســلمانیم!«. 
ــز  ــه ج ــه، و این ک ــدای یگان ــادت خ ــم از عب قرآن کری
خداونــد کــس دیگــری را اربــاب اختیــار نکننــد، 
ــاد  ــیحیت ی ــام و مس ــترک اس ــه مش ــوان وج ــه عن ب
می کنــد. ایــن رویکــرد قرآنــی، بــرای انســان مســلمانی 
کــه امــروز از تفرقــه و اختــاف بــه رنــج افتــاده اســت، 
واجــد پیــام بزرگــی اســت، و آن این کــه بایســتی 
ــه از  ــرد، ن ــاز ک ــاق آغ ــورد اتف ــاط م ــوت از نق در دع
نقــاط مــورد اختــاف. شــورمندانه در روزگار مــا غالبــاً  
از نقــاط تفرقه انگیــز بــه هــر مســأله یی نگریســته 
ــون  ــاق کان ــورد اتف ــوارد م ــه م ــدون آن ک ــود، ب می ش
ــه  ــت ک ــرد. از همین جاس ــرار گی ــِت ق ــه و عنای توج
ــاء  ــق العلم ــود »اتف ــه ب ــی گفت ــن افغان ســید جمال الدی
ــاق  ــه اتف ــد ک ــاق کرده ان ــا اتف ــوا«: علم ــی أن الیتفق عل
نکننــد. نیافتــن وجــه مشــترک خــود بــا دیگــران و یــا 
هــم بی توجهــی بــه آن، معضــل کان و دســت وپاگیری 
ــا کنــون دو گــروه  ــا آن روبه روییــم. ت اســت کــه مــا ب
اهــل ســنت و اهــل تشــیّع علی رغــم اشــتراکات 
ــم  ــه تفاه ــد، نتوانســته اند ب ــم دارن ــا ه ــه ب ــی ک بنیادین
ــد روی  ــد. تأکی و هم زیســتِی مســالمت آمیز دســت  یابن

ــه  ــوف ب ــم آن معط ــش اعظ ــه بخ ــی -ک ــاط اختاف نق
فروعــات دیــن اســت – چنــان اســت کــه قــدرت دیــد 
ــاق و  ــتاند و اتف ــی می س ــان را از آدم ــاِت همس وجوه
ــد. ــیده گی می ده ــراق و کش ــه افت ــش را ب ــی جای باهم
ــد  ــا تأکی ــوز ب ــا هن ــته اند ت ــلمان ها نتوانس ــی مس وقت
ــیّع  ــل تش ــنت و اه ــل س ــروه اه ــترکات دو گ ــر مش ب
کــه هــر دو از منبــع مشــترکی آب می خورنــد، بــه 
ــد در  ــه می توانن ــد، چگون ــه دهن ــان خاتم ــزاع میان ش ن
ــا  ــر از آن، ب ــاب، و فرات ــل کت ــا اه ــیع تر ب ــرۀ وس دای
ــن در حالی ســت  ــد. ای ــار آین ــر کن ــان دیگ ــروان ادی پی
کــه میثــاق مدینــه کــه بــه دســتان مبــارک آن حضــرت 
ــمی از  ــۀ مجس ــده، نمون ــته ش ــلم نوش صلی اهلل علیه وس
ــا  ــر ب ــان دیگ ــروان ادی ــا پی ــلمان ها ب ــدن مس ــار آم کن
ــت. در  ــان آن هاس ــترک می ــات مش ــر وجوه ــه ب تکی
ــدرت  ــد وحدت بخشــی به ن ــان دی ــا، چن ــا ام روزگار م
بُعــد  وقتــی  کشــاکش ها  و  می خــورد  چشــم  بــه 
سیاســی و اقتصــادی به خــود می گیرنــد، پیچیده تــر 

می شــوند. مهارنشــدنی تر  و 
بــه هــر روی، مســالۀ اصلــی ایــن اســت کــه اســام بــر 
ــی  ــای اله ــان انبی ــی ورزد و در می ــد م ــترکات تأکی مش
ــم را  ــا خات ــه از آدم ت ــد ک ــتۀ مشــترکی می بین ــز رش نی
به هــم وصــل می ســازد. بــا ایــن بیــان، تفریــق در 
اســام جایــی نــدارد. تفریــق بدیــن معناســت کــه یــک 
و یــا چنــدی از پیامبــران الهــی از سلســلۀ انبیــاء بیــرون 
کشــیده شــوند و شــماری از آن هــا مــورد پذیــرش قــرار 
ــتۀ  ــی رش ــن نگرش ــه. چنی ــر ن ــماری دیگ ــد و ش گیرن
ــلد و در  ــی را می گس ــران اله ــِل پیامب دوام دار و مسلس
ــکار  ــری و ان ــورد بی مه ــا م ــماری از آن ه ــه، ش نتیج

ــد.  ــرار می گیرن ق
امــروزه یکــی از عوامــِل درون دینی یــی کــه مســلمان ها 
ــت و  ــژه یهودیّ ــر، به وی ــران دیگ ــه پیامب ــت ب را از اهان
ــّوات  ــه نب ــا ب ــاد آن ه ــی دارد، اعتق ــاز م ــیحیّت ب مس
ــران  ــی پیامب ــه تمام ــاد ب ــه اســت. مســلمان ها اعتق عام
الهــی، از آن جملــه حضــرت موســی و حضــرت عیســی 

بــودِن خویــش  مســلمان   الزمــۀ  را  علیهما الســام 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــا س ــه آن ه ــت ب ــد و اهان می دانن
از دایــرۀ اســام بیــرون شــوند. روی ایــن بیــان، 
هــرگاه هــم اگــر اهانتــی بــه پیامبــران دیگــر صــورت 
ــرد، خــودِ مســلمان ها شــخص موهــن را مجــازات  گی
می کننــد و لزومــی نــدارد تــا پیــروان آن پیامبــر – اگــر 
پیــروی داشــته باشــد - اعتــراض کننــد و بــه جاده هــا 
ــأله  ــن مس ــد. ای ــان دهن ــش نش ــد و القصــه واکن بریزن
ــه  ــه نیســت. از آن جایی ک ــاب این گون ــل کت ــا، در اه ام
مســیحیان و یهودی هــا اعتقــادی بــه پیامبــر اکرم اســام 
ــی  ــاد دین ــر اعتق ــایبه یی ب ــه او را ش ــن ب ــد، توهی ندارن
خویــش نمی انگارنــد و لــذا تکلیفــی بــه لحــاظ دینــی 
ــی  ــن اســت وقت ــد. همی ــِر آن احســاس نمی کنن در براب
کاریکاتــوری از پیامبــر اســام را رســم می کننــد، 
پیــروان دیــن مســیح واکنشــی نشــان نمی دهنــد و حتــا 
ــز از آن پشــتیبانی  ــتگاه های سیاســی  نی شــماری از دس
می کننــد و آن  را آزادی بیــان می خواننــد. بــا ایــن 
بیــان، اگــر »پــاپ« مســیحی نیــز نیــز واکنشــی در برابــر 
ــرم اســام نشــان  ــر اک ــه پیامب ــز ب رفتارهــای اهانت آمی
می دهــد، بیــش از آن کــه ناشــی از اعتقــاد دینــی آن هــا 

ــت. ــی اس ــر مصلحت اندیش ــر ب ــد، دای باش
بــه هــر روی، اعتقادمنــدی بــه نبــّوات عامــه هیچ گونــه 
ــی  ــج عمل ــی از نتای ــن، یک ــد و ای ــی را برنمی تاب اهانت
و مثبتــی اســت کــه چنیــن اعتقــادی در پــی دارد. 
ــه از  ــد ک ــادی دارن ــذر، اعتق ــن رهگ ــلمان ها از ای مس
هــر دیــن دیگــری جامع تــر اســت. ایــن در حالی ســت 
کــه عــدم اعتقادمنــدی اهــل کتــاب بــه پیامبــر گرامــی 
ــل  ــه اص ــا ب ــدۀ آن ه ــِت عقی ــزان جامعیّ ــام، از می اس

ــد.  ــالت می کاه رس
تــا این جــا روشــن شــد کــه اســام اعتقــاد بــه نبــّوات 
ــران  ــان پیامب ــق می ــمارد و تفری ــی می ش ــه را الزم عام
را برنمی تابــد. امــا ایــن بــه معنــای عــدم وجــود 
مراتــب میــان انبیــای الهــی نیســت. پیامبــران همــه در 
ــه در ادای  ــم ک ــی ه ــه نیســتند  و آزمون های ــک مرتب ی

رســالِت خویــش از آن عبــور کرده انــد، به یکســان 
نیســت. قرآن کریــم از تناســب آزمــون و جایــگاه 
ــاً   ــد. مث ــه می بین ــان آن دو رابط ــد  و می ــخن می زن س
ــام از آن  ــم علیه الس ــرت ابراهی ــه حض ــی ک آزمون های
ــراِن  ــیاری از پیامب ــا بس ــوان ب ــت را نمی ت ــته اس گذش
ــه  ــختی هایی ک ــان، س ــه همین س ــرد. ب ــاس ک ــر قی دیگ
نبــی مکــّرم اســام دیــده و تحّمــل کــرده اســت، در نوع 
خــود منحصــر به فــرد اســت. شــاید بــر پایــۀ مســایلی 
ــی  ــران اله ــماری از پیامب ــه ش ــن دســت اســت ک از ای
ــتری  ــت بیش ــده اند و از فضیل ــده  ش ــم خوان اولوالعظ
ــان  ــی می ــاوت مراتب ــود، تف ــن وج ــا ای ــد. ب برخوردارن
ــا  ــان آن ه ــق می ــب تفری ــد موج ــی را نبای ــای اله انبی
ــق  ــدم تفری ــًا از ع ــم صریح ــرا قرآن کری ــت. زی دانس
ــم،  ــویی  ه ــد و از س ــر می ده ــی خب ــای اله ــان انبی می
ــته  ــب دانس ــت و ذومرات ــف اس ــۀ کی ــل از مقول تفضی
می شــود، در حالــی کــه تفریــق ناظــر بــر کمیّــت 
اســت و بــر وجــدان و فقــدان – نــه مراتــب - داللــت 

دارد. 
ســخن پایانــی این کــه، اســام حقیقــِت مشــترکی 
ــان  ــری جری ــخ بش ــاه رگ های تاری ــه در ش ــت ک اس
داشــته و پیامبــران الهــی در هــر دوره یــی از دوره هــای 
ــت  ــح، یهودیّ ــن توضی ــا ای ــد. ب ــغ آن بوده ان ــخ مبّل تاری
و مســیحیّت نیــز در معنایــی عــام »اســام« اند؛ بــا ایــن 
تفــاوت کــه اولــی بــه خــدای مــورد اعتقادشــان )یهــوه( 
و دومــی بــه بــه آورنــدۀ پیــام خداونــد )مســیح( نســبت 
یافته انــد. ایــن ماننــد آن اســت کــه مثــاً  اســام را بــه 
ــدۀ  ــه آورن ــم و ب ــت« بنامی ــاص آن »محمدیّ ــای خ معن
ــان در  ــن ادی ــۀ ای ــه، هم ــا این هم ــم. ب ــبت دهی آن نس
گوهــر اصلی شــان مشــترک اند و در معنایــی عــام، 
ــای خــاص  ــه معن ــده می شــوند. اســام ب اســام خوان
امــا، بــر مجموعــه  عقایــد، آموزه هــا و دســتورات 
توســط جبرئیــل  کــه  اطــاق می شــود  عملی یــی 
علیه الســام بــر پیامبــر خاتــم از جانــب خداونــد فــرو 
ــر  فرســتاده شــده اســت. امــروزه اصطــاح مســلمان ب
ــدۀ آن  ــه آورن ــی رود ک ــه کار م ــن ب ــن دی ــروان همی پی

محمــد صلی اهلل علیه وســلم اســت.

ربــط منطقــی اســالم بــه معنــای عــام و اســالم بــه 
معنــای خــاص 

ــای عــام و  ــه معن ــط منطقــِی اســام ب ــه رب ــد ب در پیون
اســام بــه معنــای خــاص آن چندیــن احتمــال وجــود 
دارد. احتمــال اول آن اســت کــه اســام را لفظ مشــترک 
بدانیــم. لفــظ مشــترک لفظــی اســت کــه میــان چندیــن 
ــا  ــن معناه ــک از ای ــر ی ــه ه ــوده و ب ــترک ب ــا مش معن
ــری  ــّدم و تأخ ــه تق ــدون آن ک ــه، ب ــورت جداگان به ص
ــام را  ــر اس ــد. اگ ــده باش ــع ش ــد، وض ــان باش در می
لفــظ مشــترک بینگاریــم، آنــگاه اطــاق اســام بــر دیــن 
پیامبــر خاتــم، معنــای جداگانه یــی خواهــد داشــت کــه 
بــا اســام بــه معنــای عــام آن کامــًا متفــاوت خواهــد 

بــود.
ــن دو  ــی ای ــاط مفهوم ــه ارتب ــال دوم آن اســت ک احتم
ــا  ــن معن ــه ای ــم. ب ــاز بدانی ــت و مج ــوع حقیق را از ن
کــه، اطــاق واژۀ »اســام« بــه معنــای عــام حقیقــی، و 
اطــاق آن بــر دیــِن خاتــم از نــوع مجــاز اســت. ایــن 
ــی  ــرا تمام ــه رو اســت. زی ــا اشــکال روب ــز ب ــرض نی ف
ادیــان ذاتــًا دارای حقیقــت واحدنــد و اســام خوانــده 
می شــوند. بنابرایــن، لفــظ اســا را نمی تــوان بــر دیــن 

ــه کار بســت. ــای مجــازی آن ب ــه معن ــم ب خات
احتمــال ســومی آن کــه اســام را از نــوع الفــاظ 
ــه کار  ــه معنــای عــام ب منقــول بدانیــم. چنان کــه ابتــدا ب
ــم  ــِن خات ــور دی ــا ظه ــداً ب ــا بع ــت، ام ــه اس می رفت
معنــای اصلــی اش را از دســت داده اســت و اکنــون واژۀ 
ــم( اطــاق  ــای خــاص آن )دیــن خات ــر معن »اســام« ب
ــر  ــه  نظ ــه ب ــدان مؤج ــز چن ــدگاه نی ــن دی ــود. ای می ش
نمی رســد. زیــرا قرآن کریــم »اســام« را ابتــدا بــر 
ــر  ــی دای ــت و قرینه ی ــرده اس ــه کار ب ــین ب ــاِن پیش ادی
ــه  ــه کار رفت ــین آن ب ــای پس ــه معن ــام ب ــه اس ــر آن ک ب
ــت  ــوان گف ــان می ت ــن بی ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــت، وج اس
کــه واژۀ »اســام« مشــترک لفظــی اســت کــه بــر افــراد 
ــا  ــود. ام ــل می ش ــا حم ــک معن ــه ی ــق آن ب و مصادی
ــِق آن  ــی مصادی ــان تمام ــری می ــای براب ــه معن ــن ب ای
نیســت؛ بلکــه داللــت اســام بــر مصادیــق آن ذومراتب 
ــا  ــد. ب ــر کمیت هــای مختلفــی صــدق می کن اســت و ب
ــم مطابقــی  ــِن خات ــر دی ــت اســام ب ــن وجــود، دالل ای
ــدان جهــت اســت کــه ایــن دیــن  ــا ب اســت، و ایــن ی
یــا  و  اســت،  عــام  اســام  مصــداق  روشــن ترین 
ــه  ــت ک ــردی اس ــر به ف ــای منحص ــل ویژه گی ه به دلی
ایــن دیــن دارد، و یــا هــم بــه ســبِب »خاتمیـّـت« داللــت 

ــی اســت.  ــن مطابق ــن دی ــر ای اســام ب

عبدالبشیر فکرت
بخش دوم و پایانی 
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از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
بایـد  خـود  کشـور  در  »مـا 
سیسـتمی را ایجـاد نماییـم کـه 
بتوانیـم هـم بـا خـود زنده گـی 
کنیـم و هـم بـا دنیـای بیـرون.«
تمـام  بـا  مسـعود  نظـر  ایـن 
شـیوایی اش، بیانگر اساسـی ترین 
معضل تاریخی و ملی افغانسـتان 
کـه همانـا حـل معمـای خونیـِن 

می باشـد. اسـت،  قـدرت 
بـا چنیـن دیدگاهـی  مسـعود 
کـه هـم نـگاه آسیب شناسـانه 
بـه گره هـای تاریخـی دارد و 
بـرای  چشم اندازی سـت  هـم 
داده  رهنمـودی  آینده هـا، 
ریشـه یِی  حـل  بـرای  اسـت 
امـروزه  کـه  بحران هایـی 
ماسـت.  کشـور  دامن گیـر 
ایـن رهنمـود با خط کشـیدن 
و  ناجـور  گذشـته های  روی 
سـاختن  بـرای  غیرعادالنـه، 
نظـام آینده و با در نظرداشـت 
واقعیِت تکثـر قومی و فرهنگی 
کشـور، راهکار گفتمان، تفاهم 
و همگرایـی را تجویـز می کند.

هرچند از مودل مشـخصی چون 
سیسـتم ریاسـتی، پارلمانـی و... 
نام نبرده اسـت، امـا روی هم رفته 
و  شـاخصه ها  و  معیارهـا 
کـه  را  سیسـتمی  مصداق هـای 
وی در نظـر دارد، چنیـن بیـرون 

می دهـد: 
»اگـر می خواهیـم در افغانسـتان 
داشـته  قـوی  مرکـزی  دولـت 
باشـیم، قـوِت ایـن دولـت بایـد 
از والیـات بـه مرکـز بیــاید، نـه 
این کـه ماننـد گذشـته های نـاکام 

از مرکـز بـه والیـات بـرود.« 
بـه تعبیـر دیگر، مودل قـدرت از 
پاییـن بـه بـاال به جـای از بـاال به 

یین.   پا
معـروف  گفتـۀ  بـه  هــم  یـا  و 

ایشـان "ایجـاد وحـدت ملـی در 
افغانسـتان در گـرو تأمین عدالت 

مي باشـد.« اجتماعـی 
 هــمۀ ایـن روایـات در اندیشـۀ 
قطعـًا  را  بـاور  چنـد  مسـعود، 

می سـازد: روشـن 
سـاختن  نامتمرکـز  ضـرورت  ـ 
میـان  موازنـه  ایجـاد  و  قـدرت 
ضـرورت  والیـات،  و  مرکـز 
تشـکیل دولـت مرکـزی قـوی، 
ضرورت تفاهــم و هــمگرایی، 
سـرانجام تـا رسـیدن بـه عدالت 
اجتماعـی، وحدت ملـی و صلح 

افغانسـتان.  در  پایـدار 
مسـعود،  نـگاه  حقیقـت،  در 
برعکـس  اسـت؛  تعـادل  مـودل 
نظـام  افراطـی،  نظریـۀ  دو 
تک محـور ریاسـتی از یک طرف 
از  افغانسـتان  چندپارچه گـی  و 
طـرف دیگـر. نامتمرکز سـاختن 
قـدرت در افغانسـتان در هرسـه 
و  محتوایـی  سـاختاری،  بُعـد 
نظرداشـت  در  بـا  مدیریتـی 
تفکیـک جایـگاه مدیریـت مرکز 
تعییـن  در  را  مـردم  و والیـات، 

سرنوشت شـان حاکـم می سـازد 
و دولـت مرکـزی قـوی شـکل 
می گیـرد. زمانـی هـم کـه رابطـۀ 
نوعیـت  آمـد،  میـان  بـه  تعـادل 
نظـام در یـک تفاهـم همه گانـی 

می شـود.  مشـخص 
مسـعود با ایـن نظریـۀ اجتماعی 
حـل  بـه  واقـع  در  خویـش، 
مشـکل تاریخی مرکـز و والیات 
و از بیـن بـردن حاشـیه و متـن 
پرداختـه اسـت. از نگاه مسـعود، 
مرکـز باید از جایـگاه تصمیم گیر 
ُکل در یـک تعـادل بـا والیـات 
برسـد تـا معمـای قـدرت حـل 
گردد و کشـور در مسـیر توسـعۀ 

ملـی قـرار گیرد.  
امـروزه اصل حقیقت تشـکیل 

متـن  ملـی،  وحـدت  دولـت 
نظـام  تغییـر  و  موافقت نامـه 
بایـد بـر همیـن نظریه اسـتوار 
صـورت  تغییـر  نـه  باشـد، 
مسـأله  صـورت  مسـأله. 
در  اشـخاص  نصـب  همـواره 
مأموریت هـای دولتـی بـه نـام 
بـا  حتـا  اسـت،  بـوده  اقـوام 
و  خیالـی  پسـت های  ایجـاد 
ایـن  فراقانونـی.  سـاختارهای 
میـان  قـدرت  تقسـیم بندِی 
برعکـس  کامـاًل  اشـخاص 
روپوشـی  مسـعود،  نظریـۀ 
گردیـده اسـت روی آجنـداِی 
هرچـه بیشـتر متمرکز سـاختن 
قدرت و ثروت توسـط رهبری 
امتیازدهـی  ایـن  حکومـت. 
بـه  اسـت  بهانه یـی  فـردی، 
و  مطالبـات  از  عبـور  منظـور 
و  مـردم  برحـق  خواسـته های 

کشـور.  نیـاز 
زدن  َدور  از  وقتـی  واقـع  در 
حکومـت  توسـط  توافق نامـه 
َدور  معنـی  بـه  می گوییـم، 
ـ چـون  نیسـت  اشـخاص  زدن 
بـه  دادن  بـاج  بـرای  حکومـت 
آماده گـی  هــمیشه  اشـخاص 
دارد ـ بلکـه بـه معنـی َدور زدن 
محتوایـی  سـاختاری،  تغییـرات 
سیاسـی  نظـام  مدیریتـی  و 
می باشـد. اشـخاص همـواره در 
سـاختارهایی جاگزیـن شـده اند 
امـا در مدیریت و محتـوای نظام 
و سرنوشـِت مـردم هیـچ فرقـی 

اسـت.  نیامـده 
در نتیجـه می توانیـم به صراحت 
بگوییـم که آجنـدای حکومِت 
تیـم  و  احمـدزی  آقـای 
مبتنی اسـت  ایدیولوژیکـش، 
تـداوم  انحصـار،  تـداوم  بـر 
تـداوم  بی موازنه گـی، 
بی عدالتـی و تداوم کشـمکش 
میـان مرکـز و پیرامـون و میاِن 
گذشـته و آینده. این سیاسـت 
می گیـرد  را  حقـی  جـای  نـه 
و نـه هـم قـادر اسـت حقـی 
را انـکار نمایـد، فقـط تکـرار 
دور باطـِل گذشـته های ناکام، 
بی ثباتـی  و  جنـگ  بحـران، 
کـه چرخـۀ پیشـرفت کشـور، 
تأمیـن صلح و عدالـت را برای 
عقـب  دیگـر  نامعلـومِ  مـدت 

می انـدازد.  

و  جهانی حمل  کنفرانس  حاشیه  در  پاکستان  وزیر  نخست 
نقل پایدار در پایتخت ترکمنستان با رییس جمهور افغانستان 

دیدار و درباره مسایل مختلف گفت وگو کرد.
همچنین  کشور  دو  سران  آنادولو،  خبرگزاری  گزارش  به 
تقویت  و  ثبات  و  صلح  قبال  در  متعددی  اقدامات  درباره 

روابط میان دو کشور به تبادل نظر پرداختند.
براساس بیانیه یی که وزارت خارجه پاکستان پس از این دیدار 
این  در  کشور  این  وزیر  نخست  نواز شریف،  کرده،  منتشر 
دیدار متعهد شده که تا به اقدامات بیشتری برای صلح و ثبات 

در افغانستان دست بزند.
در این بیانیه آمده است، درخصوص این مساله نخست وزیر 

تعمیق  برای  تاکید کرده است که اسام آباد  پاکستان مجدداً 
بر ضرورت  اینکه  دارد ضمن  تمایل  افغانستان  با  همکاری 
توسعه روابط سیاسی دوجانبه، همکاری های امنیتی، مبادالتی 
ارتباطاتی و مبادالت فرد به فرد بین دو کشور  و ترانزیت، 

تأکید کرده است.
طریق  از  صلح  سیاسی  مذاکرات  بر  همچنین  بیانیه  این  در 
روند صلح تحت رهبری افغانستان به عنوان مهم ترین و قابل 

اعتمادترین گزینه صلح در این کشور تاکید شده است.
نواز شریف همچنین از توافق اخیر صلح میان دوت افغانستان 

و حزب اسامی این کشور ابراز حمایت کرد.
نشست  حاشیه  در  پاکستان  و  افغانستان  کشور  دو  سران 

کنفرانس جهانی حمل و نقل پایدار که در عشق آباد پایتخت 
ترکمنستان برگزار می شد، درباره ضرورت همکاری ها برای 

مبارزه با افزایش موج تروریسم نیز گفت وگو کردند.
نخست وزیر پاکستان در این باره خاطرنشان کرد که حذف 
امنیتی،  سازمان های  میان  همکاری   به  تروریسم  نابودی  و 

اطاعاتی و ضد تروریستی نیاز دارد.

نیز از بسته  افغانستان  در مقابل اشرف غنی، رییس جمهور 
توسعه جدید دولت افغانستان به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر که 

ماه گذشته در بروکسل اعام شد، قدردانی کرد.
سران این دو کشور همچنین بر ضرورت تداوم همکاری ها در 
سایر حوزه ها از جمله همکاری برای بازگرداندن پناهجویان 

در شرایطی امن و آرام توافق کردند.

ــش، وزارت  ــه پی ــنگین در دو هفت ــۀ س ــس از حمل پ
ــرال قونســلگری خــود  خارجــۀ آلمــان ســاختمان جن
در شــهر مزارشــریف را بــرای همیشــه می بنــدد. 
ــی  ــپ نظام ــه کم ــت ب ــرار اس ــان ق ــلگری آلم قونس

ــود. ــل ش منتق
مجلــۀ خبــری آلمانــی "شــپیگل" در شــمارۀ تــازۀ خود 
ــی در  ــای آلمان ــه دیپلومات  ه ــت ک ــزارش داده اس گ
ــۀ  ــان در حوم ــل اردوی آلم ــپ مارم ــه کم ــوض ب ع
ــرار دارد،  ــت ق ــت مراقب ــدیداً تح ــه ش ــهر، ک ــن ش ای

ــد. ــل می  گردن منتق
ــا  ــا ب ــری ه ــب و درگی ــا بم ــوءقصد ب ــۀ س در نتیج
ــان،  ــلگری آلم ــۀ قونس ــان در محوط ــان طالب جنگجوی
ــدت  ــه ش ــک ب ــی دیپلوماتی ــن نماینده گ ــاختمان ای س
ــرآن  ــزون ب ــان اف ــت. اردوی آلم ــده اس ــاره دی خس
هشــدار داده اســت کــه ایــن ســاختمان در یــک جــادۀ 
ــات  ــر از حم ــۀ موث ــه گون ــوان ب ــردد را نمی ت ــر ت پ

ــه داشــت. مصــون نگ
یــک ســخنگوی وزارت خارجــۀ آلمــان تأکیــد کــرده 
ــرال قونســلگری در  ــرای بســتن ایــن جن اســت کــه ب
ــی  ــدارد، "ول ــی وجــود ن ــچ ماحظه  ی مزارشــریف هی
ــن  ــه ای ــم ک ــم گرفتی ــا تصمی ــی ه ــس از بازرس ــا پ م
ســاختمان را دیگــر اســتفاده نکنیــم". او افــزوده اســت: 
»آلمــان بــر تعهــدش در قبــال افغانســتان پابرجــا 
ــی  ــاال ارزیاب ــخنگو ح ــن س ــول ای ــه ق ــد.« ب ــی مان م
می شــود کــه حضــور آلمــان در آینــده در افغانســتان، 
بــا درنظرداشــت امنیــت دیپلومــات هــا، چگونــه 

ــرد. ــکل گی ــد ش می توان
ــدار  ــه صــورت دوام ــر قونســلگری ب ــن دفت اینکــه ای
ــا اینکــه  ــد و ی ــی خواهــد مان ــی باق در محوطــۀ نظام
وزارت خارجــۀ آلمــان ســاختمان دیگــری را جســت و 

جــو خواهــد کــرد، تــا هنــوز روشــن نیســت.
ــر  ــخ ۱۰ نوامب ــه تاری ــتی ب ــۀ تروریس ــۀ حمل در نتیج
امســال بــر جنــرال قونســلگری آلمــان در شــهر 
مزارشــریف، دســت کــم ۴ تــن کشــته شــدند و ۱۲۸ 
تــن دیگــر زخمــی گردیدنــد. بــه آلمانــی هــا در ایــن 
ســوءقصد آســیبی نرســید. همچنــان یــک حملــه 

ــد. ــت ش ــر بازداش ــی دیگ ــته و یک ــده کش کنن
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بهرنیــو  د  کــې  والیــت  دې  پــه  چارواکــي  رسپــل  د 

د  جنګونــو  چرکــي  او  نظامــي  د  له خــوا  ترورېســتانو 

ــه دې  ــدو خــر ورکــوي او پ ــه جوړې ــو ل زده کــړو د مرکزون

اړه اندېښــنه ښــيي.

ــت  ــل والی ــو د رسپ ــو جنګیالی ــي بهرني ــل وايل واي د رسپ

ــه امــن پټن ځایونــه جــوړ  پــه غرنیــو ســیمو کــې ځانونــو ت

کــړي او د دولــت مخالفــو وســله والو تــه د افغــان امنیتــي 

ــدې د جکــړې زده کــړې ورکــوي. ــه وړان ــو پ ځواکون

ــړه د  ــې جګ ــت ک ــي چــې دې والی ــر وحــدت واي ظاه

ــايل  ــتان د ش ــړي ډول د افغانس ــه ځانګ ــړو پ ــو وګ بهرنی

ــري  ــوا ره ــو له خ ــو د اتباع ــو هېوادون ــويب ګاونډی او جن

ــږي. کې

ــاري  ــو د انتح ــو جنګیالی ــې بهرني ــړه چ ــه ک ــوړي زیات نوم

ــو  ــويب پول ــتان د جن ــه د افغانس ــې مرکزون ــو د تربی بریدون

لــه هخــوا څخــه د رسپــل کوهســتاناتو ولســوالۍ تــه 

ــه  ــې ۶۰ تن ــې ی ــرڅ ک ــه ت ــتو پ ــو میاش ــږدويل او د څ رالې

انتحــاري کســان روزيل دي.

ــله والو  ــې وس ــل چ ــه ووی ــو ت ــدت ازادي راډی ــر وح ظاه

طالبانــو د څــه بانــدې یــوه کال پــه تــرڅ کــې د کوهســتاناتو 

د ســقوط راوروســته پــه دې ســیمه کــې لویــه نظامــي 

پانګونــه کــړې او عمــًا پــه رسپــل والیــت کــې څلــور زره 

ــو  ــه د بهرنیان ــوالۍ څخ ــدې ولس ــان د هم ــله وال طالب وس

ــږي. ــري کې ــوا ره له خ

نوموړي زیاته کړه:

"د کوهســتاناتو ولســوالۍ لــه ۱۳ میاشــتو راپدېخــوا د 

ــې او  ــو د تربی ــه د طالبان ــې وه او هلت ــه ک ــه ولک ــو پ طالبان

ــو  ــه د بهرنی ــوي، دوی ت ــوړ ش ــه ج ــوی مرکزون ــګ ل ترېنن

او  کېــږي  زده کــړې ورکــړل  له خــوا جنګــي  اســتادانو 

ــږي." ــه کې ــه تربی ــان دلت ــاري کس انتح

ــیمو  ــمېر س ــن ش ــه ګ ــت پ ــي د دې والی ــل چارواک د رسپ

کــې د داعــش ډلــې د غــړو لــه پــراخ فعالیــت څخــه خــر 

ــه  ــه پ ــتي ځواکون ــرًا دا ترورېس ــې اک ــي چ ــوي او واي ورک

صیــاد ولســوالۍ کــې او د جوزجــان او رسپــل پــه رسحدي 

ســیمو کــې د فعالیــت مرکزونــه لــري.

هغه یې په اړه زیاته کړه:

"داعــش پــه رسپــل کــې فعالیــت کــوي او اکــرًا د فاریــاب، 

جوزجــان پــه رسحــدي ســیمو او د رسپــل صیــاد او د 

جوزجــان د درزاب او قوشــتپې ولســوالیو تــر منــځ مرکزونــه 

لــري."

د رسپــل وايل وايــي چــې د دولــت ضــد وســله والو د 

ــا امنــه ســیمو  ځپلــو پــه مقصــد بــه ډېــر ژر د رسپــل پــه ن

ــړي. ــل ک ــات پی ــي عملی ــراخ پوځ ــې پ ک

تغییر نظام سیاسی

 با رویکرد به نظریۀ اجتماعِی احمدشاه مسعود

اشرف غنی و نوازشریف
 در عشق آباد دیدار کردند

آلمان قونسلگری اش را 
در بلخ می بندد

د سرپل والي:

بهرنیو ترورېستانو رسپل کې 

د انتحاري زده کړو مرکزونه جوړ کړي
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ــن مســجد  ــه چندی ــس از این ک ــکا پ ــط اســامی امری ــورای رواب ش
ــلمانان  ــه مس ــی علی ــد نسل کش ــا تهدی ــی را ب ــا نامه های در کالیفرنی
ــت  ــکا، دریاف ــب امری ــور منتخ ــپ، رییس جمه ــین از ترام و تحس
کرده انــد، خواســتار افزایــش مراقبــت ایــن مســاجد از ســوی 

پولیــس شــده اند.
گفتــه شــده اســت کــه ایــن نامه هــای تهدیدآمیــز بــه مرکــز اســامی 
ــور  ــامی ای ــز اس ــوت و مرک ــامی کلرم ــز اس ــچ و مرک ــگ بی »الن
ــال شــده اند. ــته ارس ــۀ گذش ــول هفت ــان خــوزه در ط ــن« در س گری

روزنامــۀ الس آنجلــس تایمز گــزارش داده کــه در ایــن تهدیدنامه های 
ــده و  ــاب ش ــیطان« خط ــدان ش ــلمان ها »فرزن ــه مس ــت نویس، ب دس

ــد. آن هــا را »مــردم پلیــد و بداخــاق« خوانده ان
بــه گفتــۀ مرکــز اســامی الس آنجلــس، در ایــن نامه هــا نوشــته شــده 
ــر  ــهر دیگ ــت. ش ــیده اس ــرا رس ــما ف ــاب دهی ش ــت: "روز حس اس
ــکا را  ــپ. او امری ــد ترام ــور دونال ــد دارد " رییس جمه ــس جدی ریی
ــا شــما مســلمانان  ــاره درخشــان خواهــد ســاخت.  او ب پــاک و دوب

ــد. ــاز می کن ــن کار را آغ ای
ایــن تهدید نامه هــای دســت نویس هم چنــان نگاشــته شــده  در 
ــه  ــرد ک ــد ک ــا شــما مســلمانان کاری را خواه ــپ ب ــه ترام اســت ک

ــود. ــرده ب ــا ک ــا یهودی ه ــر ب هیتل
براســاس آمــار جدیــد نشــر شــده از ســوی پولیــس فــدرال امریــکا 
ــلمانان  ــرت از مس ــا نف ــا آن ه ــه منش ــی ک ــی آی( رویدادهای )اف ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــه ۶۷ درص ــال ۲۰۱۵، ب ــت، در س اس

شــده  مطــرح  شــایعات  بــه  واکنــش  در  مراکــش  پادشــاه 
درخصــوص پروژه هایــی کــه ایــن کشــور در ماداگاســکار کلیــد 
ــد و گفــت: حضــور مراکــش  زده، خــود را "امیرالمومنیــن" خوان

ــت. ــایند نیس ــی خوش ــرای برخ ــا ب ــارۀ افریق در ق
محمــد ششــم، پادشــاه مراکــش در حاشــیۀ ســفر رســمی اش بــه 
ــوو، پایتخــت کشــور ماداگاســکار اظهــار داشــت:  شــهر آنتاناناری
می دانــم کــه حضــور مراکــش در قــارۀ ســیاه و بــه شــکل خــاص 
ســفر کنونــی ام بــرای برخــی خوشــایند نیســت، امــا همــه 
ــۀ  ــه اتحادی ــاط ب ــت رب ــام بازگش ــر اع ــا منتظ ــه م ــد ک می دانن
ــم. ــاره نمی مانی ــن ق ــرمایه گذاری در ای ــت کار و س ــا جه افریق

محمــد ششــم در اولیــن مصاحبــۀ رســانه یی خــود از ســال 
ــه برخــی کشــورهای افریقایــی  ۲۰۰۵ گفــت: ســفرهای اخیــرم ب
و پروژه هایــی کــه در ایــن کشــورها کلیــد زدیــم، در راســتای بــه 
اشــتراک گذاری تجربیــات بودنــد. مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه 
ــس  ــا ح ــی و ی ــری و خودبزرگ بین ــس برت ــه ح ــدون هیچ گون ب

ــم. ــا دیگــران تقســیم کنی اســتعماری تجربیــات خــود ب
پادشــاه مراکــش افــزود: همــه کشــورهای چــه دوســتان قدیمــی 
ــورد  ــی در م ــا همه گ ــرق افریق ــژه در ش ــه وی ــد ب ــه جدی و چ
حمایــت از عضویــت مجــدد مراکــش در اتحادیــۀ افریقــا اتفــاق 

ــد. نظــر دارن
او  در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد کــه کشــورش بتوانــد نمونه یــی 
ــورهای  ــی کش ــان برخ ــته گی می ــوی و همبس ــای ق از همکاری ه

افریقایــی را ایجــاد کنــد.
پادشــاه مراکــش در ادامــۀ ایــن مصاحبــه برخــی شــایعات مبنــی 
بــر این کــه پروژه هایــی کــه در ماداگاســکار آغــاز شــده تنهــا بــه 
نفــع مســلمانان اســت را تکذیــب کــرد و گفــت: ایــن شــایعات 
بی اســاس بــوده و پروژه هــای مذکــور طبیعتــًا بــرای همــه 

ســاکنان ماداگاســکار اســت.
ــن اســت،  ــش امیرالمومنی ــاه مراک ــرد: پادش ــد ک ــه تأکی او در ادام
ــی  ــن تبلیغات ــز کمپی ــش هرگ ــان و مراک ــی ادی ــه تمام ــان ب مومن
ــه راه نینداختــه و در راســتای تحمیــل اســام تــاش نمی کنــد. ب
محمــد ششــم تأکیــد کــرد: اســام در مراکــش میانــه رو و 

اســت. گشــاده رو 
ــه  ــود ب ــفر خ ــته س ــۀ گذش ــنبه هفت ــش روز دوش ــاه مراک پادش

ــرد. ــاز ک ــکار را آغ ــور ماداگاس کش
ــور  ــا رییس جمه ــوو ب ــوری در آنتاناناری او در کاخ ریاســت جمه
توافق نامــه   ۲۲ طــرف  دو  و  کــرده  دیــدار  کشــور  ایــن 
ــت  ــخص نیس ــاندند. مش ــا رس ــه امض ــه ب ــای دوجانب همکاری ه

ــت. ــد داش ــه خواه ــد روز ادام ــفر چن ــن س ای
محمــد ششــم در ایــن ســفر دو پــروژۀ ســاخت بیمارســتان کودک 
و مــادر و مرکــز آمــوزش حرفه هــای حــوزه گردش گــری، 

ــرد. ــاز ک ــی را آغ ــات عموم ــاز و تاسیس ساخت وس

ــی  ــه میزبان ــی ب ــای جهان ــتان در رقابت ه ــای افغانس ــکاران موی ت ورزش
ــر  ــدند. ب ــز ش ــدال برن ــدۀ 3 م ــان برن ــت  حریف های ش ــا شکس ــیه، ب روس
ــتان،  ــک افغانس ــی المپی ــۀ مل ــوی کمیت ــده از س ــات داده ش ــی معلوم پایه ی
ــن  احمدشــجاع جمــال، ســیدروح اهلل موســوی و ســهراب سلحشــور در ای

ــد. ــت یافتن ــدال دس ــه م ــا ب رقابت ه
ســیدروح اهلل موســوی در وزن ۵۱ کیلوگــرام در برابــر رقیــب فرانســوی اش، 
ــر حریــف روســی اش  احمدشــجاع جمــال در وزن ۴۵ کیلــو گــرام در براب
ــر حریــف  و هم چنیــن ســهراب سلحشــور در وزن ۷۵ کیلــو گــرام در براب
ــده گان  ــروزی رســیدند و هرکــدام از ســوی برگــزار کنن ــه پی ازبکســتانی ب

ــدال شــناخته شــدند. ــدۀ م ــن رقابت هــا برن ای
ــتین  ــرام در نخس ــو گ ــز در وزن ۶۷ کیل ــری نی ــی  نظ ــا، عل ــار این ه در کن
بــازی حریــف ازبکســتانی اش را شکســت داد و در بــازی بعــدی در برابــر 

ــی اش شکســت خــورد. ســلیمان کاوه حریــف ایران
ایــن رقابت هــا کــه بــه میزبانــی کشــور روســیه هفتــۀ پیــش در شــهر کازان 
ــن  ــده گان ای ــرای برن ــز ب ــدای جوای ــس از اه ــروز پ ــود، ام ــده ب ــاز ش آغ

رقابــت  بــه پایــان رســید.
ــری از  ــروه ۱۰ نف ــک گ ــمول ی ــه ش ــای کار ب ــا ۷ موی ت ــن رقابت ه در ای
ــرار  ــه ق ــای ک ــی موی ت ــای جهان ــی در رقابت ه ــدف راه یاب ــه ه ــور ب کش
ــتراک  ــردد، اش ــزار می گ ــده برگ ــال آین ــد در س ــی پولن ــه میزبان ــت ب اس
ــرای افغانســتان شــدند. ــدال ب ــدۀ م ــان 3 تن شــان برن ــن می ــد و از ای کردن

ــر گســترش  ــدار روســای جمهــور افغانســتان و ترکمنســتان ب در دی
ــد. ــد ش ــتان تأکی ــی در افغانس ــای ورزش فعالیت ه

ترکمنســتان  رییس جمهــور  محمــدوف،  بــردی  قربان قلــی 
پیشــرفت های ورزش افغانســتان و موفقیــت جوانــان افغانســتان 
ــۀ  ــا زمین ــتیم ت ــاده هس ــا آم ــت: م ــت و گف ــتایش دانس ــل س را قاب
تمرینــات ورزشــی را بــرای جوانــان ورزشــکار افغانســتان در داخــل 

ــازیم. ــم س ــور فراه ــن کش ای
محمداشــرف غنــی رییس جمهــور کشــور و قربان قلــی بــردی 
محمــدوف، رییس جمهــوری ترکمنســتان در دیدارشــان، بــر تقویــت 
ــور  ــن ۲ کش ــف بی ــای مختل ــا در عرصه ه ــبات و همکاری ه مناس

ــد. ــد کردن تأکی
ــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهــوری افغانســتان نوشــته اســت:  پای
در ایــن دیــدار کــه شــب گذشــته در اقامتــگاه رییس جمهــور 
افغانســتان در پایتخــت ترکمنســتان انجــام شــد، رییس جمهــور 
ــر  ــه کشورشــان خی ــی را ب ترکمنســتان، حضــور محمــد اشــرف غن
ــس  ــن دعــوت جهــت شــرکت در »کنفران مقــدم گفــت و از پذیرفت

ــرد. ــکر ک ــدار« از او تش ــل پای ــل و نق ــی حم جهان
بــه  اشــاره  بــا  دیــدار   ایــن  در  ترکمنســتان  رییس جمهــور 
پیشــرفت های ورزش افغانســتان و موفقیــت جوانــان افغانســتان 
در عرصــۀ ورزشــی، گفــت: مــا آمــاده هســتیم تــا زمینــۀ  تمرینــات 
ورزشــی را بــرای جوانــان ورزشــکار افغانســتان در داخــل کشــورمان 

ــازیم. ــم س فراه
مهمان نــوازی  و  گــرم  اســتقبال  از  نیــز  غنــی  اشــرف  محمــد 
رییس جمهــور ترکمنســتان ســتایش  کــرد و گفــت: تحکیــم روابــط 
و همکاری هــا طــی یــک و نیــم ســال گذشــته بیــن ۲ کشــور، ســبب 

ــده اســت. ــه ش ــعۀ منطق پیشــرفت و توس

ارسال نامه های تهدیدآمیز علیه 

مسلمانان ایالت کالیفورنیای امریکا

پادشاه مراکش:

امیرالمومنین هستم!

موی تای کاران کشور 

با کسب 3 مدال برگشتند

مناسبات ورزشی افغانستان 

و ترکمنستان گسترش می یابد

یعقوب یسنا

جهان پس از مردهای مقتدر
ایدئولوژیک،  و  بسته  جامعه های  قبیلهیی،  ساختارهای 
قهرمان پُرور است؛ زیرا ساختارها مناسبات اجتماعی را 
شکل می دهد و ارزش گذاری می کند. فیدل کاسترو نیز نتیجۀ مناسبات 
ایدئولوژیک در  مناسبات  این  که  بود  ایدئولوژیک جامعه  و  اجتماعی 
این مناسبات  نیز  روزگار به قدرت رسیدن او نقش داشت و کاسترو 
بخشید.  سیاسی-ایدئولوژیک  استحکام  و  کرد  تقویت  را  ایدئولوژیک 
پیدا کرده  ارزش  اقتدارها شکل گرفته است و  با  بشر  زنده گی  تاریخ 
دیانت، شیوه های  تا  پیشوایی جامعه  و  رهبری  از  اقتدارها  این  است؛ 
تفکر، هنر و سینما و... وجود داشته/به نوعی وجود دارد. هرکدام ما به 

نوعی تعلق خاطر به این چهره های مقتدر داشته/داریم.
از یک طرف این چهره های مقتدر، خاهای روحی هستی شناختی ما 
را پُر کرده است و ما با برچسپ زدن و فرافکنی روحی خود به این 
نیاز  کرده ایم، چون  هستی شناسانه  توجیه  را  اقتدارها، حضور خویش 
این  دیگر،  طرف  از  داریم.  منجی گرایی  و  منجی  به  اساطیری-روانی 
است؛  بوده  بشر  زنده گی  در  اساسی  در هرعرصه، مشکات  اقتدارها 
زیرا انسان در هر مرحله یی از تاریخ، با اقتداری روبه رو به بوده است. 
در  است.  افتاده  دیگر  اقتدار  دامن  به  و  است  برانداخته  را  اقتدار  آن 
و  میتافزیکی  معرفت  قتدارهای  با  مبارزه  با  مارکسیسم  معاصر،  دورۀ 
سلطنتی، در بسا جامعه ها توانست اقتدارهای میتافیزکی و حاکمیت های 
اما خود مارکسیسم همان  شاهی را شکست بدهد و به حاشیه براند، 
میتافزیکی  اقتدارهای  از مارکسیسم  قبل  پیدا کرد که  را  نقش معرفتی 
و حاکمیت سلطنتی داشت. نمونۀ بقایایی سیاسی-ایدیولوژیک آن را 
می توان حضور کیم جون اون به جای پدر در کوریای شمالی و کاسترو 

در کوبا دانست که قدرت را به برادرش انتقال داد.
مدیریت  برای  گذشته  جامعه های  در  مقتدرسازی  و  اقتدارها  حضور 
مرد  یک  زیرا حضور  است؛  داشته  هدایت گرانه  نقش  جامعه  و  قبیله 
مقتدر پشت و پناه معنوی و روحی جامعه و قبیله تلقی می شده است و 
این پشت و پناه اساطیری که انرژی یی بوده از حضور پیشوا در تصور 
و احساس جامعه به عنوان پیرو، به وحدت و هم گرایی جامعه در مقابله 
با خطر و فروپاشی کمک می کرده است. در تاریخ دیده شده است که 
هیچ جامعه یی به قدرت نرسیده یا از اسارت رهایی نیافته است که یک 

پیشوا و رهبر مقتدر نداشته است.
و  مدیریت  به  جامعه  آرامش  و  آسایش  معاصر،  روزگار  در  اما 
رهبر  و  پیشوا  مقتدر،  مرد  یک  حضور  به  نه  دارد؛  نیاز  سیستم سازی 
کاریزماتیک. بنابر این، حضور پیشوا و مردان مقتدر در عرصۀ مدیریت 
جامعه، سعادت نه؛ بلکه مشکل و ای بسا که آفت برای تطبیق ساختار 
و مناسبات دموکراتیک در جامعه است. امریکا را مرد مقتدر و پیشوا 
مدیریت نمی کند؛ بلکه سیستم و نظام مدیریت می کند؛ مردان و زنان در 
سیستم و نظام، مهرهای موقت و کاربردی است، نه هدف؛ زیرا هدف، 
هدف  ایدئولوژیک،  و  بسته  جامعه های  در  اما  است.  سیستم  و  نظام 
حضور و رهبری مرد مقتدر و پیشوا است؛ نجات و رستگاری جامعه 
طوری تلقی می شود که بسته گی به حضور مرد مقتدر در قدرت دارد.

درگذشت کاسترو از نظر فلسفۀ سیاسی معاصر می تواند درگذشت یک 
اقتدار باشد!

ژكفر حسینی

بود نبود بودگار بود؛ بود
زمین نبود؛ ُشدیار بود

دو مردارخورِ ُمردار بود
یکیش قدیفه دار بود؛ دیگیش نکتایی دار بود

سر ُگردۀ ملت ملت سوار بود
عملشان َد مثقال؛ گپش َد خروار بود

بـود نبود، یک کشـور بدبخت بـود؛ به نام افغانسـتان، بیش تـر به »خانۀ 
مـردِ دو زنـه« شـباهت داشـت. تمـام روز ای دو مـردک بـی کاره سـر 
تقسـیم چوکـی جنـگ داشـتند، پاک یادشـان رفته بـود که یـک تعداد 
موجـود بدبخـت و بی چـاره به نـام ملـت هـم وجـود داره. نیم شـان 
در انتحـار می میرنـد و نیم شـان را بـرف و سـرما می کشـد. ای کشـور 
کـه افغانسـتان نـام داشـت، یـک بدنـۀ مهم و یک سـرزمین وسـیع هم 
به نـام »سـمت شـمال« داشـت کـه میلیون هـا انسـان بدبخـت در آن جا 

زنده گـی می کردنـد و بـا مـرگ و سـرما دسـت بـه گریبـان بودند.
سـمت شـمال یـک شـاهراه داشـت کـه از یـک دره به نـام »تنگـی 
کشـور وصـل  نقـاط  سـایر  بـه  را  مـردم  و  می گذشـت  تاشـقرغان« 
می کـرد. می گـن در سـال های قدیـم سـیل آمـد و راه را از بیـن بـرد. 
همـو بـود کـه یک تعـداد مـردم سـمت شـمال ناچار برای سـفر سـر 
بـه کـوه و بیابـان کشـیدند بسیاری های شـان سـبب غازی شـدن طالبان 

کـرام شـدند و تـا امـروز زنـده و مردۀشـان گـم شـدند.
دو امباقـا دیدنـد کـه میـزان غازی شـدن »بـرادران ناراضی شـان« رو به 
افزایـش اسـت، ناچـار شـدند چهـار کانتینـر زنگ زده گـی ره از کـدام 
بغـل و بُغـول پیدا کـرده آوردنـد و از اضافی خاک هایی کـه در جریان 
انتخابـات در چشـم ملـت زده بودنـد پُـر کردنـد و بـر ملـت منـت 
گذاشـتند کـه اینـی هـم راه؛ دگـه ُچنگ تـان بنـد! خداوند دیـد که ای 
دو امباقـا بـاز مردمـه بـازی داد، برفـه روان کد کـه بـزن ای کانتیرهای 
شـاریده گی را پرخچایشـه بـاد کـو؛ تا ای ملـت َخو برده و سـیل برده؛ 

بیـدار شـوند کـه دگـه فریـب ای دو امباقـا و امثالهـم را نخورند.

فیـسبـوک نـــامــه



Year 8 y NO 1911 y Monday 28 November 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزير اکبر خانه کوچه چهارم 
دست چپ

ایــن  روی  آلمــان  صدراعظــم  مــرکل  انــگا 
حســاب مــی کنــد کــه در ســال جــاری میــادی 
حــدود ۱۰۰ هــزار مهاجــر و پناهجویــی کــه حــق 
ــرک  ــان را ت ــد، آلم ــرده ان ــت نک ــت دریاف اقام
ــده  ــان رد ش ــردادن پناهجوی ــا وی بازگ ــد؛ ام کنن

ــد. ــکل خوان ــان مش ــه کشورش ــتان را ب افغانس
ــی  ــس دولت ــه در کنفران ــرکل روز جمع ــگا م ان
حــزب اتحــاد دموکــرات مســیحی "ســی.دی.یو" 
ــک  ــه ی ــت ک ــان گف ــتر آلم ــه مونس ــهر نوی در ش
ــه  ــاری ب ــورت اجب ــه ص ــران ب ــن مهاج ــوم ای س
ــده مــی شــوند.  ــی شــان برگردان کشــورهای اصل
ــران  ــن مهاج ــن از ای ــزار ت ــول وی ۶۰ ه ــه ق ب
داوطلبانــه  بازگشــت  برنامــه  چهارچــوب  در 
ــان  ــورهای ش ــه کش ــان ب ــت خودش ــه خواس ب

ــت. ــد گش برخواهن
فــدرال  آلمــان  ایالتــی  دولت هــای  از  مــرکل 
خواســت، در صورتــی کــه نیــاز باشــد، پناهجویان 
رد شــده را بــه صــورت عاجــل از کشــور اخــراج 
کننــد. ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه بازگشــت 
داوطلبانــه مهاجــران بــه کشــورهای شــان افزایــش 

یابــد.
ــان  ــه پناهجوی ــه ب ــت داوطلبان ــه بازگش در برنام
هزینــه تکــت طیــاره و مقــداری پــول بــرای آغــاز 
ــت  ــان پرداخ ــور مبداءش ــد در کش ــی جدی زندگ

می شــود.
ــا مــرکل هشــدار داد: »اگــر دولت هــای ایالتــی  ام
از اخــراج اجبــاری مهاجــران امتنــاع ورزنــد، 
ــه  ــن داوطلبان ــه م ــت ک ــد گف ــان خواهن پناهجوی
اخــراج  را  مــن  آنهــا  چراکــه  برنمی گــردم، 
ــم  ــارات تصمی ــن اظه ــل ای ــرد«. دلی ــد ک نخواهن
ــن  ــنای "ســرخ، ســرخ، ســبز"، در برلی ــد س جدی

ــه  ــان را ب ــران از آلم ــراج مهاج ــه اخ ــد ک می باش
ــد. ــی ده ــش م ــدت کاه ش

مــرکل از مشــکات بازگشــت دادن مهاجــران 
افغانســتان بــه کشورشــان اذعــان کــرد. افغانســتان 
یــک مشــکل خــاص دارد؛ چراکــه در حــال 
ــده  ــان رد ش ــت پناهجوی ــار بازگش ــر در کن حاض
ــزار  ــا دو ه ــک ت ــه روزه ی ــان، هم ــان از آلم افغ
مهاجــر از پاکســتان بــه کشــور ویــران شــده شــان 

ــد.  ــی گردن ــی بازم ــگ داخل در جن
ایــن موضــوع هــم در بازگشــت مهاجــران افغــان 
تغییــری بــه میــان نمــی آورد. مــرکل گفــت: »نمی 
توانــد چنیــن باشــد کــه همــه انســان هــای جــوان 

از افغانســتان بــه آلمــان بیاینــد«.
براســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی وزارت 

ــر ۲۱  ــاه اکتوب ــان م ــا پای ــدرال، ت ــه آلمــان ف داخل
ــده  ــراج ش ــور اخ ــن کش ــن از ای ــزار و ۷۸9 ت ه

ــد. ان
ــزار  ــپتمبر ۴۵ ه ــاه س ــان م ــا پای ــن ت ــاوه برای ع
تــن نیــز بــه صــورت داوطلبانــه از آلمــان خــارج 

ــد. ــه کشــورهای شــان برگشــته ان شــده و ب
ــزار و ۲۰۰  ــرای ۲۰۶ ه ــر ب ــاه اکتوب ــان م ــا پای ت
پناهجــو در آلمــان برگــه تــرک خــاک داده شــده 
کــه از ایــن میــان بــرای ۱۵3 هــزار و ۷۰۰ تــن از 
آنــان بــه طــور موقــت یــک برگــه تاخیــر اخــراج 
ــان  ــا "دولدونــگ" داده شــده اســت. در ایــن می ی
پناهجویــان کســانی  از  تــن  ۵۲ هــزار و ۴۸۰ 
هســتند کــه بایــد بافاصلــه خــاک آلمــان را تــرک 

کننــد.

پیشنهادات  با  همراه   ۱39۶ مالی  سال  ملی  بودجه 
سناتوران، از سوی مجلس سنا تایید شد.

)۷قوس(  شنبه  یک  روز  نشست  در  سنا  مجلس    
خود طرح بودجه ملی را با اکثریت آرای سناتوران، 

تایید کرد.
پیش  افغانی  میلیارد  ملی ۴۶۶  بودجه  این  مجموع 
آن  میلیارد   ۲۸۷ میان  این  از  که  است  شده  بینی 
بودجه  آن  افغانی  ۱۷۸میلیارد  و  عادی  بودجه 

انکشافی دولت در سال آینده مالی می باشد.
آینده،  مالی  سال  بودجه  طرح  در  شود  می  گفته 
به سال جاری حدود  نسبت  انکشافی  بودجه  رقم 

3 درصد افزایش دارد.
سال  بودجه  طرح  چگونگی  از  انتقاد  با  سناتوران 
در  توازن  طرح  این  در  که  می گویند  آینده،  مالی 
انکشاف والیات، عدالت و اولویت های مردم در 

نظر گرفته نشده است.
سناتوران بیش از 3۰ مورد نظریات مشورتی شان را 

جهت گنجانیدن در طرح بودجه ارائه کردند.
نظریات  شدن  پذیرفته  از  سناتوران  وجود،  این  با 

مشورتی شان در مورد بودجه نگرانی دارند.
محمد علم ایزدیار در این مورد گفت: "هیچ گونه 
قرینه یی دیده نمی شود که نظریات مشورتی ما در 

بودجه  تایید  از  قبل  شود،  گنجانیده  بودجه  سند 
برخی  در  گیرد؛  صورت  مورد  در  زنی  چانه  باید 
والیت ها هیچ بودجه انکشافی در نظر گرفته نشده 
زیادی  بودجه  دیگر  والیت های  برخی  در  ولی 
بی عدالتی  و  فاجعه  یک  این  داده شده،  اختصاص 

محض است".
افضل شامل دیگر عضو مجلس نیز گفت: "انکشاف 
در  بودجه  سند  در  کشور  های  والیت  در  متوازن 
نظر گرفته نشده و اگر پیشنهادات سناتوران پذیرفته 

نشود، این طرح غیر قابل است".
یاد  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  هادی  فضل  اما، 
آور شد که هیات اداری این مجلس برای گنجانیدن 
پا  بودجه  طرح  در  سناتوران  پیشنهادی  نظریات 

فشاری می کند.
سناتوران  به  نیز  غنی  جمهور  رییس  این  از  پیش 
در  پیشنهادی شان  نظریات  که  است  داده  اطمینان 
می  پذیرفته  حکومت  سوی  از  ملی  بودجه  مورد 
شود و پس از گنجانیدن در سند بودجه به مجلس 

نمایندگان فرستاده خواهد شد.
ویژه  های  از صاحیت  ملی  بودجه  سند  تصویب 
مجلس نمایندگان است و مجلس سنا تنها نظریات 
پیشنهادی شان را در مورد بودجه ارائه می کند و 

صاحیت دیگری ندارد.
طرح بودجه پس از ارائه نظریات مشورتی سناتوران 
مجلس  به  تصویب  جهت  مالیه  وزارت  طریق  از 

نمایندگان فرستاده خواهد شد

صدراعظم آلمان:

 اخراج مهاجران افغانستانی مشکل است

مجلس سنا بودجۀ سال ۱3۹6 را تأیید کرد واکنش ترامپ به بازشماری 
آرای انتخابات امریکا

شورای ژورنالیستان افغانستان: 

شورای امنیت ملی 
در پی سانسور رسانه ها است

رییس  جمهوری منتخب آمریکا بازشماری آرا در ایاالت جنجالی را 
"نقشه و حقه" خواند و تاکید کرد، پیروزی او در انتخابات باید مورد 
احترام قرار بگیرد نه اینکه آن را "به چالش بکشند و یا سوء استفاده" 

کنند.
در  ترامپ  دونالد  پیروزی  از  پس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
گمانه زنی هایی  آمریکا،  در  نوامبر  هشتم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
درباره احتمال وقوع تقلب در شمارش آرای برخی از ایاالت مطرح 
شد. ترامپ توانست با کسب 3۰۶ الکترال کالج سایر رقبایش از حمله 

هیاری کلینتون دموکرات را شکست دهد.
و  میشیگان  ویسکانسین،  ایالت های  در  بازشماری  درخواست  حال 
و  است  ارائه شده  سبز  نامزد حزب  استین،  از سوی جیل  پنسیلوانیا 

تغییر احتمالی در نتایج، برنده انتخابات را هم تغییر می دهد.
ایالت ها بسیار نزدیک بود. ترامپ در میشیگان 3 / ۰  رقابت در این 
درصد، در پنسیلوانیا ۲ / ۱ درصد و در ایالت ویسکانسین تنها ۷ / ۰ 
درصد رای بیشتر آورده است. اگر کلینتون می توانست ۴۶ الکترال کالج 
این سه ایالت را به دست آورد، برای پیروزی او در انتخابات ریاست 

جمهوری کافی می بود.  
ستاد انتخاباتی هیاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا هم 
از بازشماری آراء استقبال کرده است؛ با این حال تاکید دارد که هیچ 

موردی از تخلف در رقابت انتخاباتی مشاهده نکرده است.
مردم  گفت:  بیانیه ای  در  ترامپ  دونالد  تحوالت،  این  به  واکنش  در 
در  که  همانطور  و  است  رسیده  پایان  به  انتخابات  و  می زنند  حرف 
جریان هستیم، هیاری کلینتون خودش در شب انتخابات به شکست 
اذعان کرد و به من تبریک گفت. پس باید این نتایج را بپذیریم و به 

آینده چشم داشته باشیم.
او افزود: الزم است تاکید کنم که با کمک میلیون ها تن از رای دهندگان 
در سراسر کشور توانستیم 3۰۶ رای الکترال در روز انتخابات به دست 
جمهوری خواه  حزب  برای   ۱9۸۸ سال  از  میزان  باالترین  که  داریم 
است. این حقه و نقشه حزب سبز است که خودشان قبا به شکست 
اذعان کردند. باید به نتایج انتخابات احترام گذاشت نه اینکه آن را به 
چالش کشید و یا از آن سوءاستفاده کرد؛ این دقیقا همان کاری است 

که جیل استین انجام می دهد.

حفیظ اهلل بارکزی، رییس شورای ژورنالیستان افغانستان دیروز طی یک 
کنفرانس خبری گفته است که شورای امنیت ملی و حکومت افغانستان 

در پی سانسور رسانه های کشور هستند.
خشونت ها  گراف  »افزایش  عنوان  تحت  کنفرانسی  در  بارکزی  آقای 
علیه خبرنگاران« گفت که در این اواخر شاهد هستیم که شورای امنیت 
ملی یک طرزالعمل را تهیه کرده که نشان دهنده تاش ها برای سانسور 

رسانه ها می باشد.
رییس شورای ژورنالیستان افغانستان گفت که با این طرزالعمل تاش 
دارند تا کاری کنند که سانسور را با اشکال مختلف عملی سازند. وی 
گفت: »کشور را فساد فرا گرفته و شورای امنیت و حکومت در تاش 

وضع سانسور بر رسانه ها هستند.«
آقای بارکزی با انتقاد از کمیته مصونیت خبرنگاران گفت که این کمیته 
نیز ساختارش بر اساس سلیقه از جانب شورای امنیت ملی ایجاد شده 

است و بدین وسیله تاش دارند بر رسانه ها سانسور وضع کنند.
افزایش آمار خشونت علیه خبرنگاران  به  با اشاره  بارکزی  حفیظ اهلل 
گفت که در سال جاری میادی، ۱۶ خبرنگار کشته شده و ۴۰۰ مورد 

لت و کوب، خشونت و تهدید علیه خبرنگاران گزارش شده است.
وی همچنین فعالیت های کمیسیون دسترسی به اطاعات را ناکارامد 

خواند.
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