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بـرای  ملـی  امنیـت  مشـاور  اتمـر  حنیـف 
اشـتراک در هشـتمین کنفرانـس مسـووالن 
عالـی رتبـه امنیتـی عـازم روسـیه گردیـد.
بربنیـاد خبرنامۀ شـورای امنیـت ملی، آقای 
اتمـر به دعوت نیکوالی پتروشـف مشـاور 
امنیـت ملـی روسـیه روز دوشـنبه غـرض 
اشـتراک درهشـتمین کنفرانـس مسـووالن 
کشـور  آن  رهسـپار  امنیتـی  رتبـه  عالـی 

ید. گرد
ایـن کنفرانـس در مسـکو پایتخت روسـیه، 
بـا حضـور نماینـده گان عالـی رتبـه امنیتی 
خواهـد  ادامـه  روز  دو  بـرای  کشـور   ۲۵

داشت.
کشـورهای عضـو ایـن کنفرانـس درکنـار 
روی  منطقه یـی،  موضوعـات  سـایر 
جلوگیـری فعالیـت گروه های ترورسـتی به 
خصـوص داعـش، در منطقـه و افغانسـتان 

بحـث خواهنـد کـرد.
توقـع مـی رود که اشـتراک کننـده گان عالی 
رتبـه این کنفرانس بـرای ایجاد اسـتراتیژی 
موثـر جهـت مبـارزه مشـترک و اقدامـات 
هماهنـگ دربرابر گروه هـای هراس افگن، 
بـه یـک سلسـله توافقـات در چهارچـوب 

اجمـاع منطقه یـی برسـند.
قـرار اسـت مشـاور امنیـت ملی در حاشـه 
ایـن کنفرانـس عـاوه بـر مقامات روسـی، 
بـا مشـاوران امنیت ملـی کشـورهای چین، 
ایـران، ازبکسـتان، قزاقسـتان و تاجکسـتان 
دربـاره روابـط دوجانبـه وهمـکاری هـای 

امنیتـی نیـز صحبـت نماید.

عطــا محمــد نــو، والــی بلــخ و رییــس 
اجرایــی جمعیــت اســامی افغانســتان، 
از شــیوۀ ســخن گفتــِن و برخوردهــای 
مــوردِ  در  حکمت یــار  گلب الدیــن 
حکومــت وحــدت ملــی انتقــاد کــرد.

ویــژه  در گفت وگــوی  نــور  آقــای 
ــه  ــت گفت ــنگتن پُس ــۀ واش ــا روزنام ب
اســت : " از رونــِد صلــح در افغانســتان 
ــای  ــارِ آق ــا رفت ــد؛ ام ــتیبانی می کن پش
ــه  ــت ک ــی اس ــه گونه ی ــار ب حکمت ی
گویــا حکومــت تســلیِم وی شــده 

ــد. " باش
رییــس اجرایــی جمعیــت اســامی 
بایــد کمــی  افــزوده اســت: " مــا 
ــم،  ــار بدهی ــای حکمت ی ــه آق ــت ب وق
ــِل  ــود و اص ــدار ش ــواب بی ــا از خ ت
دموکراتیــک را بپذیــرد؛ در صــورِت 
انجــامِ ایــن کار، همــه مــردمِ افغانســتان 

از وی ســتایش خواهنــد کــرد."
رهبــر حــزب اســامی اخیراً به پروســۀ 
ــار  ــای حکمتی ــا آق ــت. ام ــح پیوس صل
ــًا  ــور تلویح ــه کش ــض ورود ب ــه مح ب
ــرد. او  ــه ک ــابقش حمل ــای س ــر رقب ب
خواســتار نظــام متمرکــز ریاســتی شــد 
لغــو ریاســت اجرایــی  و خواهــان 

ــد.  ــت گردی حکوم

ــل  ــه خپ ــمرش ل ــکا ولس ــې د امری ــي چ ــۍ واي ــتان د ارګ ماڼ د افغانس

افغــان ســیال رسه پــه لنــډه کتنــه کــې ژمنــه کــړې چــې متحــده ایالتونــه 

بــه د ترهګــرۍ پــر وړانــدې د مبــارزې پــه برخــه کــې د افغــان دولــت او 

خلکــو پــه څنــګ کــې وي.

ــپ  ــډ ټرم ــې ډونال ــي چ ــب ازاد واي ــتیال نجی ــد مرس ــمرش د ویان د ولس

پــه دې کتنــه کــې لــه افغــان ولســمرش رسه ژمنــه کــړې چــې د ترهګــرۍ 

ــه امریــکا د افغانســتان پــه څنــګ  پــر وړانــدې د مبــارزې برخــه کــې ب

کــې وي.

ــه کــې چــې د ولســمرش  ــډه لیدن ــه دغــه لن ــه کــړه: "پ ښــاغيل ازاد زیات

ــځ وشــوه، ښــاغيل ټرمــپ  ــډ ټرمــپ ترمن ــي او ډونال محمــد ارشف غن

ــې  ــه ی ــړه او دا ژمن ــتاینه وک ــو س ــان پوځيان ــټونو او افغ ــي بنس ــه امنیت ل

د افغانســتان لــه دولــت رسه کــړې چــې دوی بــه د دولــت او پوځيانــو 

ــري. " ــډه همــکاري ول ــدې ګ ــر وړان ــګ وي څــو د ترهګــرۍ پ ترڅن

د نومــوړي پــه خــره افغــان ولســمرش لــه ډونالــډ ټرمــپ رسه لــه کتنــې 

رسبېــره د امریــکا د مــيل امنیــت لــه ســاکار رسه هــم کتــيل دي.

د ولســمرش غنــي او ډونالــډ ټرمــپ ترمنــځ لیدنــه پــه ریــاض کــې د ۵۴ 

اســامي او نــورو هېوادونــو د کنفــراس پــه څنــډه کــې شــوې ده.

د ریاض په ناسته کې ګډون کوونکې هېوادونو د ترهګرۍ پر 

وړاندې د مبارزې د څرنګوايل په اړه بحث وکړ.

افغــان ولســمرش او ډونالــډ ټرمــپ د لومــړي ځــل لپــاره پــه خپلــو کــې 

ــې  ــيل چ ــو رسه وی ــه خپرول ــې پ ــوې خرپاڼ ــۍ د ی ــپینې ماڼ ــل، س وکت

ــيل دي. ــل رسه کت ــو ب ــه ی ــر ډول ل ــه مخت ــو پ دواړو مرشان

ــرۍ  ــې د ترهګ ــه ک ــه کتن ــه دغ ــپ پ ــډ ټرم ــې ډونال ــه مخ ــې ل د خرپاڼ

پــر وړانــدې د افغــان ځواکونــو مبــارزه او د ولســمرش غنــي لــه کلیــدي 

ــو ســتاینه کــړې ده. اصاحات

حنیف اتمر 
عازم روسیه شد

والی بلخ:

حکمتیـار بیـدار شـود!

ټرمپ:

 د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې به امریکا د افغانستان څنګ کې وي

هرچه کار سخت باشد، بی کاری از آن سخت تر است.
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در اداره ها فرهنگ حق دسترسی 
به اطالعات وجود ندارد

»18 میلیون تن سند هویت 
ندارند«

رییس مواد نفتی اصالحات 
دلبخواه نیاورد!

صلح با حکمتیار و افزایش نیروهای 
امریکایی به خواهش غنی

ترجیح مي دهـم عملگرای 
اصول باور باشم،

 تا پوپولیست بی برنامه

از  دوم،  دور  بــه  انتخابــات  رفتــن  بــا 
ــتان  ــن از دوس ــنهاد یکت ــتمزاج و پیش اس
ــاختن  ــل س ــر كام ــی ب ــی مبن ــرح سیاس مط
چهــار ضلعــی قومــی تیــم تحــول و تــداوم، 
ــس  ــردم، پ ــت ك ــه ای مخالف ــۀ ریش بگون
ــم،  ــه آن تی ــرادرم ب ــتن ب ــا پیوس از آن ب
باوجــود  كــه  نمــودم  مخالفــت  بشــدت 
تــاش هـــا و هـــشدارباشم، قبــول نکــرد.

صفحه 3



بیشتر  نیروهای  افزایش  طرح  روزها  این  در 
نظامی روی میز رییس جمهور جدید امریکا قرار 
سیاست  نشر  دنبال  به  نیرو  افزایش  این  دارد. 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان 
سال ۲017 بوده است. اکنون رقمی که رسانه ها 
اما  است  متفاوت  می کنند  ارایه  افزایش  این  از 
است.  شده  گفته  سرباز  هزار  تاپنجاه  سی  بین 
یک افزایش پنج هزار نفری هم به خاطر کمک 
در عرصه آموزش و نیروهای نظامی افغانستان 
هم به گونه مشخص روی میز عمل قرار دارد. 
اعزام  طرح  ترامپ  که  گفته اند  امریکایی  منابع 
می کند  بازبینی  را  افغانستان  به  بیشتر  نیروهای 
در  امریکایی  سربازان  شمار  نیاز  در صورت  و 
این کشور را افزایش می دهد.  بربنیاد گزارش ها 
تماس  در  امریکا  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد 
غنی  رییس جمهور  به  دسامبر  ماه  در  تلفنی اش 
صورت  در  تا  دارد  نظر  در  که  است  گفته 
ضرورت، نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستد. 
برخی منابع گفته اند که افزایش نیروهای نظامی 
امریکایی به درخواست رییس جمهور غنی بوده 
است و در این صورت این افغانستان است که 
مطرح  را  امریکایی  بیشتر  سربازان  نیاز حضور 
این  از  هدف  که  میرسد  نظر  به  است.  کرده 
نظام  و  افغانستان  دولت  حمایت  نیرو،  افزایش 
مشترک  حمله های  برابر  در  تا  است  موجود 
دلیل  همین  به  نپاشد.  هم  از  طالب  و  داعش 
افغانستان  در  امریکایی  نظامی  نیروی  افزایش 
درست زمانی صورت می گیرد که ترامپ بارها 
را  امریکا  خارجی  کمک های  هزینه  بود  گفته 
اشتغال زایی  برای  را  آن  و  داد  خواهد  کاهش 
در داخل امریکا مصرف خواهد کرد؛ اما تاکنون 
به صورت رسمی هیچ طرح مشخصی در مورد 
افغانستان ارایه نشده  جنگ 1۵ ساله امریکا در 
و فقط تاش برای حفظ وضعیت موجود ادامه 

دارد.
این در حالی است که یکی از رهبران مخالف 
شده  صلح  روند  وارد  تازه  افغانستان  دولت 
است و مدعی است که با آمدن او به افغانستان، 
گل  می شوند.  خارج  کشور  از  امریکایی ها 
گفته  بارها  او  رسمی  هیات  و  حکمیتار  بدین 
اند  پیوسته  صلح  روند  به  دلیل  این  به  که  اند 
امریکا  اما  میروند  افغانستان  از  امریکایی ها  که 
است  نکرده  اعام  را  عزمی  چنین  گاهی  هیچ 
و اکنون هم دقیق می بینیم که عکس آن جریان 
با  حکمتیار  گلبدین  که  میرسد  نظر  به  دارد. 
حضور نیروهای نظامی امریکا در کشور موافق 

است و دیگر مشکلی با این قضیه ندارد. یعنی 
امریکا  نظامی  نیروی  افزایش  که  نیست  چنین 
پیشاور  به  را  حکمتیار  دوباره  افغانستان،  در 
پاکستان و یاهم کراچی یا شمشتو برگرداند. با 
آن هم این سوال مطرح می گردد که: »آیا پیوستِن 
گلبدین حکمتیار به دولت، آنهم در شرایطی که 
نیرو  افزایش  افغانستان  به  دوباره  امریکایی ها 
می دهند کمکی به صلح خواهد کرد و یا خیر؟«؛ 
پرسشی که باید پاسِخ آن را در نیاِت حکومِت 
آن  استخباراتِی  سازمان  مخصوصًا  پاکستان، 
حکمتیار  آقای  زیرا  کرد.  جست وجو  کشور 
چنان که که به همه گان معلوم است، روابط بسیار 
نزدیک و دیرینه با سازمان استخباراتی پاکستان 
دارد و از طرِف آن سازمان در گذشته به شدت 
حمایت می شده است و حاال هم تفاهم پاکستان 
با امریکا روی هر موضع گیری او تاثیر خواهد 
گذاشت. آقای حکمتیار حاال در کابل و در سایه 
دولتی به سر می برد که با حمایت امریکا روی پا 
ایستاده است. بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد 
که آقای حکمتیار در این شرایط معترض موثر 
این حساب  با  باشد.  امریکا  موضع  تغییر  برای 
شریکان  از  غنی  آقای  کنار  در  حکمتیار  آقای 
دیگر امریکا در افغانستان خواهد بود. این نشان 
می دهد رویارویی حکمتیار با امریکا بحثی بسیار 

جدی نبوده و این دو رفیق هم بوده اند.
در  حکمتیار  آقای  حضور  حاال  هرصورت،  به 
افغانستان یک امر مثبت است به شرطی که او 
بتواند به نفع ثبات منجر شود. اگر او در مسیر 
برنامه های اختاف برانگیز و خطرناک قومی و 
سیاسی که طی پروژه ها و برنامه های استخباراتی 
عملی می شوند، قرار بیگرد در آن صورت کشور 
به سمت بحران هایی خواهد رفت که به سختی 
به  باید  امریکا  این  بود. حاال  کرده  عبور  آن  از 
پاکستان هم تفهیم کند که آقای حکمتیار را در 
روند جنگ تشویق نسازد و خود امریکا نیز باید 
این روند آغاز شده را به خوبی حمایت کند و 
دولت  به  مخالفین  پیوستن  و  روند صلح  نباید 
هایی  بازی  سلسله  یک  را  مقدماتی  کشور  و 
سال های  برای  آن  آتش  در  افغانستان  که  باشد 
کند  درک  را  این  نیز  غنی  آقای  بسوزد.  دیگر 
که از حکمیار به عنوان یک ابزار فشار در برابر 

دیگران استفاده کرده نمی تواند. در عین 

از  اسامی  حزب  که  بدیهی ست  کامًا  حال 
دولت وحدت ملی در بدل توقِف عملیات های 
به  حکمتیار  آمدن  و  انفجاری اش،  و  انتحاری 

کابل متیازاتی دیگری هم می طلبد. اما امریکا و 
حکومت وحدت ملی باید متوجه باشد که اگر 
ناسنجیده و یا از روی خوش بینی خواست های 
این گروه عملی شوند و این گره به هیچ شرطی 
عمل نکند، اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند. در 
این صورت، حضور هواداراِن گروه حکمتیار در 
برای  تضمینی  که  در صورتی  افغانستان  دولت 
قطع روابط حکمتیار با آی اس آی وجود نداشته 
باشد، می تواند نفوذ و حضور آی اس آی را در 
درحالی ست  این  سازد.  بیشتر  افغانستان  دولِت 
دولت  در  پنجم  ستون  موجودیت  هم اکنون  که 
دولت  عملکردهای  و  سیاست ها  افغانستان، 
وحدت ملی را در امر مبارزه علیه تروریسم زیر 
شرایطی  چنین صورت  در  و  است  برده  سوال 
ده ها  یا  و  نفری  نیورهای چندین هزار  افزایش 
هزار نفری امریکایی هم نمی تواند به نفع ثبات 
و امنیت منجر شود. زیرا هدف اصلی پاکستان، 
و  است  افغانستان  دولت  داشتِن  نگه  بی ثبات 
انجام عملیات های انتحاری و حماِت گروهی 
از بیرون و نفوذ و حضور ستون پنجم در درون 
بهتر  را  پاکستان  هدِف  این  می تواند  دولت، 
این رو حکومت وحدت ملی  از  برآورده سازد. 
برای خنثا ساختن این هدف پاکستان، هم زمان با 
باید تدابیری  افزایش نیورهای نظامی امریکایی 
را جهت پاک سازی دولت از وجود جاسوسان 
و عناصر مربوط به آی اس آی روی دست بگیرد. 
از  نظام  ساختار  در  عناصر  این  و حضور  نفوذ 
طریق مشارکت سیاسی درحالی که هیچ تضمینی 
از قطع روابط این گروه ها با استخبارات منطقه 
در  استخباراتی  به جنِگ  ندارد، می تواند  وجود 
دولت  برای  چالش  عمده ترین  که  افغانستان 
افغانستان به شمار می آید، شدت بخشد. افزایش 
چنین  و  شرایطی  چنین  در  امریکایی  نیروهای 
افغانستان  جنگ  به  را  تری  تازه  ابعاد  موقعیتی 
خواهد گشود. بنابرین برای امریکا زیبنده است 
که از روند صلح در افغانستان حمایت کند و بعد 
به تقویت نیروهای داخلی کمک کند تا افزایش 
آقای  پیوستن  و  آمدن  زیرا  امریکایی.  نیروهای 
حکمتیار به روند صلح ثابت می کند که طالبان 
هم می توانند روزی با همین دولت مذاکره کنند 
و همان متغیرهایی که پای حکمت یار را به کابل 
کشانده است می تواند پای ما هیبت اهلل را هم به 
کابل بشکاند. اما مهم این است که روند صلح 

صادقانه دنبال شود.
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صلح با حکمتیار 
و افزایش نیروهای امریکایی به خواهش غنی

 

ــت وحــدت  ــس  حکوم ــی و جناحــی ریی ــای تیم برخورده
ــه اســت. ــر انگیخت ــادی را ب ــی انتقادهــای زی مل

 اشــرف غنی در نتیجــۀ تقلبــات فراگیــر انتخاباتــی و بحــران 
ــۀ  ــای توافقنام ــس از امض ــور و پ ــی در کش ــتردۀ سیاس گس
ــر  ــید.  ب ــدرت رس ــه ق ــی ب ــت وحــدت مل تشــکیل حکوم
بنیــاد توافــق نامــۀ سیاســی، قــدرت میــان دو تیــم انتخاباتــی 
»مســاویانه« تقســیم گردیــد و غنــی در رأس و رقیــب 
ــوان  ــه عن ــی ب ــم اجرای ــگاه صدراعظ ــی اش در جای انتخابات

ــد.  ــی گردی ــرد دوم کشــور معرف ف
ــروع کارش  ــتین ش ــای نخس ــان روزه ــی، از هم ــای غن آق
دســت بــه عملکردهــای بــه شــدت بســتۀ جناحــی، 
ــر  ــر روز فضــا را ب ــا گذشــت ه ــی زد. او ب گروهــی و قوم
ــدرت و  ــاخت و ق ــگ س ــت تن ــش در دول ــرکای خوی ش
ــاخت و  ــز س ــه ارگ متمرک ــش ب ــتر از پی ــت را بیش صاحی
ــه دنبــال تضعیــف  ــا حلقــۀ تمامیت  خــواه و بی ریشــه اش ب ب

جریان هــا و شــخصیت های دیگــر افتیــد. 
ــوان  ــه عن ــی ب ــرف غن ــه اش ــت ک ــار می رف ــاز انتظ در آغ
یــک تکنوکــرات تحصیل یافتــه دســت بــه اصاحــات 
ــفتگی و  ــد و آش ــادی بزن ــی، اداری و اقتص ــتردۀ سیاس گس
نابــکار  نابســامانی های ناشــی از حکم رانــی ضعیــف و 
ــت  ــا گذش ــا ب ــد. ام ــران نمای ــی جب ــا اندازه ی ــرزی را ت ک
هــر روز مشــخص شــد کــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی 

ــدارد. ــر ن ــت داری بهت ــات و حکوم ارادۀ اصاح
آقــای غنــی بــا نــگاه اقتدارگرایانــه و بــا گرایشــی بــه شــدت 
قومــی و تیمــی، حکومــت وحــدت ملــی را درگیــر نبردهــای 
درونــی و سیاســی ســاخت و فرصت هــا و بســترهای تغییــر 
و اصاحــات را انــدک انــدک محــدود نمــود. بــه توافق نامــۀ 
مشــروعیت  مبنــای  کــه  حکومــت  تشــکیل  سیاســی 
ــش را  ــرکای خوی ــا زد و ش ــت پ ــد پش ــی اش می باش سیاس
ــی،  ــی و قوم ــگاه تیم ــن ن ــل همی ــه دلی ــده انگاشــت. ب نادی
ــورای  ــه ش ــه را ب ــوولیت های وزرات خارج ــف و مس وظای
امنیــت ملــی واگــذار کــرد و دســتگاه سیاســت خارجــی را 
ــس  ــی ریی ــفرهای خارج ــد. در س ــت بازمان ــًا از فعالی عم
ــد.  ــی نمای ــد او را همراه ــه می بای ــر خارج ــوری، وزی جمه
امــا آقــای غنــی بــه دلیــل بی اعتمــادی و نــگاه تنــگ، بســته 
و غرض آلــود قومــی از بــردن صاح  الدیــن ربانــی بــه 
ــورد،  ــن م ــد. در آخری ــفرهای خارجــی خــودداری ورزی س
ــه جــای وزیــر خارجــه،  ــه ریــاض ب در ســفر اشــرف غنی ب
ــی  ــی را همراه ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــر مالی وزی

می کنــد. 
چنیــن رویکردهایــی ضمــن این کــه خــاف مخالــف مصالــح 
و منافــع عمومــی اســت و جایــی در اصــول حکومــت داری 
ــی و  ــای سیاس ــای جناح ه ــات و واکنش ه ــدارد؛ احساس ن
ــۀ بیشــتر  ــزد و باعــث فاصل ــر می انگی ــردم را ب بخشــی از م

شــهروندان از حکومــت خواهــد شــد. 
ــار او  ــه اعتب ــت ک ــی زده اس ــه اقدمات ــت ب ــرف غنی دس اش
ــرده اســت. او  ــان ب ــوان یــک مهــرۀ سیاســی از می ــه عن را ب
دیگــر بــه عنــوان یــک سیاســت مدار مــورد اعتمــاد مــردم و 

جامعــۀ سیاســی کشــور نیســت. 
ــت  ــک اقلی ــت گروهــی ی ــر افغانســتان حاکمی ــۀ متکث جامع
حریــص را بــر نمی  تابــد.  آقــای غنــی بایــد بــه وقعیت هــای 
موجــود تــن بدهــد و بــه لحــاظ کــردن توافــق نامــه سیاســی 
ــار زدن  ــارد. کن ــت گم ــور هم ــی کش ــای سیاس و واقعیت ه
متحــدان تیمــی خــودش و نیــز کنــار زدن تیــم رقیــب، هیــچ 
ــن  ــدارد و ای ــدرت ن ــه ق ــی ب ــی غن ــگاه قوم ــی جــز ن معنای
ــی را  ــای قوم ــزان بی اعتمادی ه ــه می ــت ک ــی اس ــگاه کاف ن
ــاد  ــای ایج ــرده و فرصت ه ــاال ب ــهروندان کشــور ب ــان ش می
ــن  ــار ای ــن انتظ ــد. بنابری ــم کن ــدی را فراه ــای جدی نزاع ه
ــی کــه حامــی و حافــظ حکومــت  اســت کــه جامعــه جهان
ــد  ــود، بای ــته می ش ــباب پنداش ــر اس ــی در ام ــدت مل وح
اعمــال و رفتــار سیاســی آقــای غنــی را رســد کننــد و اجــازه 
ــبب  ــی اش، س ــر مل ــار غی ــا رفت ــی ب ــای غن ــه آق ــد ک ندهن
خلــق بحران هــای تــازه و رو در رو قــرار دان مــردم گــردد. 
داشــتن نــگاه قومــی افراطــی بــه بحــث قــدرت و سیاســت 
ــی  ــه تباه ــتان را ب ــد افغانس ــه باش ــی ک ــر کس ــب ه از جان
ــوق  ــی س ــر داخل ــای ویرانگ ــی و جنگ ه ــای قوم و تنش ه

ــود. ــن ش ــد چنی ــه نبای ــد ک می ده

غنی از عملکردهای 
جناحی دست بردارد
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حضــور آقــای حکمتیــار در افغانســتان یــک امــر مثبــت اســت بــه 
ــه نفــع ثبــات منجــر شــود. اگــر او در مســیر  ــد ب شــرطی كــه او بتوان
ــی  ــه ط ــی ك ــی و سیاس ــاک قوم ــز و خطرن ــاف برانگی ــای اخت برنامه ه
ــرد  ــرار بیگ ــوند، ق ــی می ش ــتخباراتی عمل ــای اس ــا و برنامه ه پروژه ه
ــه  ــه ب ــی خواهــد رفــت ك ــه ســمت بحران های در آن صــورت كشــور ب

ــود ــرده ب ــور ك ــختی از آن عب س

افزایش نیروهای امریکایی 
در چنین شرایطی و چنین 
موقعیتی ابعاد تازه تری را 
به جنگ افغانستان خواهد 
گشود. بنابرین برای امریکا 

زیبنده است كه از روند صلح 
در افغانستان حمایت كند و 

بعد به تقویت نیروهای داخلی 
كمک كند تا افزایش نیروهای 

امریکایی. زیرا آمدن و پیوستن 
آقای حکمتیار به روند صلح ثابت 
می كند كه طالبان هم می توانند 

روزی با همین دولت مذاكره 
كنند و همان متغیرهایی كه پای 

حکمت یار را به كابل كشانده 
است می تواند پای ما هیبت اهلل 
را هم به كابل بشکاند. اما مهم 

این است كه روند صلح صادقانه 
دنبال شود
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رییس مواد نفتی اصالحات 
                      دلبخواه نیاورد!

ـــواد  ـــدی م ـــدان تص ـــاب کارمن اعتص
نفتـــی، پـــای وزیـــر تجـــارت و 
ـــس  ـــه مجل ـــن تصـــدی را ب ـــس ای ریی

کشـــاند
وزیـــر  نماینـــده گان  مجلـــس   
تجـــارت و رییـــس تصـــدی مـــواد 
ــراآت  ــه اجـ ــد بـ ــی را در پیونـ نفتـ
ـــواد  ـــدی م ـــی در اداره تص ـــر قانون غی

ــرد. ــتجواب کـ ــی اسـ نفتـ
ــارت و  ــر تجـ ــا وزیـ ــون رسـ همایـ
ـــس  ـــم ریی ـــد تمی ـــع و عبدالولی صنای
ــی در نشســـت  ــواد نفتـ ــدی مـ تصـ
روز دوشـــنبه )اول جـــوزا( مجلـــس 

نماینـــده گان اســـتجواب شـــدند.
ــام  ــن دو مقـ ــتجواب ایـ ــل اسـ دلیـ
شـــکایات های  تجـــارت،  وزارت 
تقرری هـــای  مـــورد  در  موجـــود 
مشـــاوران و کارمنـــدان در تصـــدی 
مـــواد نفتـــی و انفـــکاک برخـــی 
کارمنـــدان ســـابق ایـــن تصـــدی 

ــد. ــوان شـ عنـ
ـــواد  ـــدان تصـــدی م ـــماری از کارمن ش
ـــو  ـــن س ـــه ای ـــه ب ـــه هفت ـــی از س نفت
ــراآت  ــان اجـ ــه آنـ ــل آنچـ ــه دلیـ بـ
و انفـــکاک غیرقانونـــی از ســـوی 
رییـــس ایـــن تصـــدی می خواننـــد، 

دســـت بـــه اعتصـــاب زده  انـــد.
برخـــی اعضـــای کمیســـیون اقتصـــادی 
شـــکایت های  کـــه  مجلـــس 
ـــی  ـــدی را بررس ـــن تص ـــدان ای کارمن
کرده انـــد نیـــز گفتنـــد کـــه رییـــس 
ایـــن تصـــدی بـــدون در نظـــر گرفتـــن 
ــدان  ــب اداری، کارمنـ ــله مراتـ سلسـ
و مشـــاوران را بـــا معاشـــات بلنـــد 
ـــنهاد و  ـــوری پیش ـــت جمه ـــه ریاس ب

اســـتخدام کـــرده اســـت.
ــارت و  ــر تجـ ــا وزیـ ــون رسـ همایـ
صنایـــع نیـــز بـــا تاییـــد ایـــن ادعـــا 
ـــه  ـــرادی ک ـــورد اف ـــا در م ـــت: "م گف
از ســـوی اداره نفتـــی بـــه ریاســـت 
ــود  ــده بـ ــنهاد شـ ــوری پیشـ جمهـ
ــراد  ــن افـ ــتیم؛ ایـ ــی داشـ ماحظاتـ
قبـــا بـــه اتهـــام فســـاد اداری از 
ـــار  ـــوری برکن ـــت جمه ـــوی ریاس س
شـــده بودنـــد و برخـــی آنـــان، 
ـــرده  ـــه ک ـــز ارای ـــی نی ـــناد تحصیل اس

ــد". ــته بودنـ نتوانسـ
ـــه گفـــت،  ـــه طـــور نمون ـــای رســـا ب آق
ـــده  ـــنهاد ش ـــی پیش ـــت ۲، کس در بس
بـــود کـــه درجـــه تحصیلـــی اش از 
لیســـانس پاییـــن تـــر بـــود و نیـــز 
ـــًا  ـــه قب ـــد ک ـــم بودن ـــر ه ـــراد دیگ اف
ــده  ــاکام مانـ ــی نـ ــان رقابتـ در امتحـ
ـــراد  ـــن اف ـــه، ای ـــن هم ـــا ای ـــد؛ ب بودن
ـــی  ـــواد نفت ـــوی اداره م ـــتقیمًا از س مس
ــنهاد  ــوری پیشـ ــه ریاســـت جمهـ بـ

ـــد.  ـــده ان ـــور ش ـــده و منظ ش
ـــتند  ـــد داش ـــس تاکی ـــده گان مجل نماین
کـــه رییـــس تصـــدی مـــواد نفتـــی 
ـــه و  ـــا تجرب ـــدان ب ـــماری از کارمن ش
ـــور  ـــه ط ـــدی را ب ـــن تص ـــته ای کارکش
ـــت. ـــرده اس ـــک ک ـــی منف ـــر قانون غی

امـــا، عبدالولیـــد تمیـــم رییـــس 
ــی گفـــت: "در  ــواد نفتـ ــدی مـ تصـ
ـــاس  ـــر اس ـــدی ب ـــن تص ـــت ای 1۸ بس
ــی را  ــرات و تبدیلی هایـ ــاز، تغییـ نیـ
اعمـــال کـــرده و هیـــچ کســـی نـــه 
ـــر از  ـــک نف ـــا ی ـــه حت ـــر و ن ۲00 نف
کارمنـــدان تصـــدی منفـــک نشـــده 

است".
ـــی  ـــماری برخ ـــا برش ـــم، ب ـــای تمی آق
ـــران  ـــی مدی ـــه برخ ـــت ک ـــوارد گف م
ســـابق ایـــن تصـــدی بـــرای ســـوء 
خـــود،  شـــخصی  اســـتفاده های 
ـــکیل  ـــی تش ـــاد و مافیای ـــه ای فس حلق
ـــن  ـــد ای ـــالها عوای ـــه س ـــد ک داده بودن
ــرده  ــل کـ ــف و میـ ــدی را حیـ تصـ

بودنـــد.
ـــی از  ـــه مافیای ـــن حلق ـــه او، ای ـــه گفت ب
ـــت  ـــدان حمای ـــی زورمن ـــوی برخ س
می شـــوند و بـــدون حکـــم رییـــس 
جمهـــور کار می کننـــد و مـــن و 
ــل  ــان را تبدیـ ــارت آنـ ــر تجـ وزیـ
کـــرده نمی توانیـــم؛ عریضـــه روان 
ــوری  ــت جمهـ ــه ریاسـ ــم بـ کردیـ
ــی  ــایل حزبـ ــل مسـ ــه دلیـ ــی بـ ولـ
و قومـــی تغییـــر و یـــا تبدیـــل 
ــزرگ  ــع بـ ــان مانـ ــوندو آنـ نمی شـ

بـــر ســـر راه اصاحـــات انـــد.
او خاطـــر نشـــان کـــرد کـــه بـــرای 
تصـــدی  در  اصاحـــات  آوردن 
مـــواد نفتـــی متعهـــد اســـت و بـــه 

ـــم کاری )1۴  ـــک تی ـــور ی ـــن منظ همی
ـــع(  ـــدان باالمقط ـــاوران و ۲ کارمن مش
را بـــا معاشـــات ۲0 تـــا 1۹۵ هـــزار 
ــرده  ــرر کـ ــنهاد و مقـ ــی پیشـ افغانـ

اســـت.
ـــت  ـــی گف ـــواد نفت ـــدی م ـــس تص ریی
کـــه اصاحـــات او در تصـــدی ســـبب 
ـــت و  ـــازار نف ـــوازن در ب ـــه ت ـــده ک ش
ـــظ  ـــه شـــکل نســـبی حف گاز کشـــور ب
گـــردد و نیـــز ۴00 میلیـــون افغانـــی 
یعنـــی ســـه برابـــر میـــزان درآمـــد 
ـــل  ـــالهای قب ـــه س ـــبت ب ـــت را نس دول

ـــرد. ـــاال بب ب
ـــش از  ـــول، پی ـــن پ ـــه وی ای ـــه گفت ب
ایـــن بـــه جیـــب همیـــن حلقـــه ای 
ــود  ــدی وجـ ــه در تصـ ــی کـ مافیایـ

داشـــت، مـــی رفـــت.
ــی  ــرووف ابراهیمـ ــر، عبدالـ در اخیـ
رییـــس مجلـــس گفـــت: "ریاســـت 
مـــواد نفتـــی بـــه حیـــث یـــک اداره 
تحـــت قیمومیـــت وزارت تجـــارت 
ــورد  ــن مـ ــون در ایـ ــد، قانـ می باشـ
مـــورد  در  بنـــًا  دارد  صراحـــت 
اداره  در  اصاحـــات  و  تقرری هـــا 
ـــاد اداری  ـــا فس ـــارزه ب ـــر مب ـــه خاط ب
ــد  ــاز اساســـی اســـت بایـ یـــک نیـ
سلســـله مراتـــب اداری جـــداً در 

نظـــر گرفتـــه شـــود".
ـــزود، در صـــورت  ـــای ابراهیمـــی اف آق
ـــی  ـــدی نفت ـــت تص ـــد ریاس ـــه درآم ک
ســـه چنـــد افزایـــش یافتـــه باشـــد؛ 
جـــا دارد کـــه از رییـــس ایـــن اداره 
ــه  ــا بـ ــم مـ ــد کنیـ ــر و تمجیـ تقدیـ
جمـــع آوری درســـت درآمدهـــای 

ـــم". ـــرورت داری ـــت ض دول
او تاکیـــد ورزیـــد کـــه در آوردن 
ـــه اصـــول  ـــق ب ـــد مطاب ـــات بای اصاح
و قانـــون عمـــل شـــود و افـــراد 
ــود در  ــرای بهبـ ــرایط بـ ــد شـ واجـ
ـــوند. ـــتخدام ش ـــد کاری اداره اس رون
ـــدان  ـــه کارمن ـــی اســـت ک ـــن در حال ای
ــواد نفتـــی در  ریاســـت تصـــدی مـ
ـــن  ـــس ای ـــراآت ریی ـــه اج ـــراض ب اعت
اداره امـــروز هـــم در مقابـــل دروازه 
ـــد. ـــرده بودن ـــع ک ـــی تجم ـــورای مل ش

وطنـدار عزیـزم، من از ریشـه با سـاختار 
و  اسـتبدادی  یک نفـره،  سیاسـی  نظـام 
آنجایی کـه  تـا  مخالفـم  تمامیت خـواه 
بـا همسـنگران سیاسـی ام کـه بـا چنیـن 
مخالفـت  بوده انـد،  موافـق  سـاختاری 

داشـته ام.
طـی مدت 16 سـال بـا وجـود فرصت ها 
حتـی  هیچگاهـی  مکـرر،  تقاضاهـای  و 
بـرای یـک لحظـه هـم کـه شـده بـا هیچ 
پیشـنهادی و مأموریتـی در نظامـی که در 
آن سیسـتم اربـاب رعیتـی، انحصارگرایی 
و تک محـوری حاکـم بوده اسـت، موافق 
نبـوده ام و کوچکتریـن تردیـدی هـم بـه 

نـداده ام. راه  خود 
دوبـار در مقابـل پیشـنهاد معاونیـت اول 
ریاسـت جمهـوری، بـار اول در حضـور 
داشـت آقـای کـرزی و داکتـر صاحـب 
عبداهلل در سـکاتلند و بار دوم در ماقات 
خصوصـی و شـبانۀ آقای کـرزی و داکتر 
اشـرف غنـی احمـدزی در ارگ ریاسـت 
جمهــوری بـا وجـود اصرار پیهــم آقای 
کـرزی، بـه خاطـر اصـول و ارزش هایـی 
کـه همـواره بـه آن معتقد و پابنـد بوده ام، 

کشـیده ام. رد  دست 
امـور خارجـه  پیشـنهاد تصـدی وزارت 
را پـس از انتخابـات ۲00۴ بـا تعویـض 
داکتـر صاحـب عبـداهلل، از جانـب آقـای 
خلیلـزاد و به تعقیب آن پیشـکش وزارت 
مخابـرات را از جانـب آقـای قیوم کرزی 
بـه  کـرزی  جمهـور  رییـس  نیابـت  بـه 

شـدت پـس زدم.
انتخاباتـی  تکت هـای  در  همراهـی  از 
و در آخریـن مـورد، از هیـأت ۲۵ نفـرۀ 
بـه سـرکرده گی  اقـوام  شـخصیت هـای 
آقـای قیـوم کـرزی کـه بـا وعـدۀ رییس 
جمهـوری کـرزی بـه خانـه آمـده بودند، 

خواسـتم. معـذرت 
از  دوم،  دور  بـه  انتخابـات  رفتـن  بـا 
از دوسـتان  یکتـن  پیشـنهاد  اسـتمزاج و 
مطـرح سیاسـی مبنـی بـر کامـل سـاختن 
چهـار ضلعی قومـی تیم تحـول و تداوم، 
بگونـۀ ریشـه ای مخالفـت کـردم، پس از 
آن بـا پیوسـتن بـرادرم به آن تیم، بشـدت 
مخالفـت نمودم که باوجود تاش هــا و 

هــشدارباشم، قبـول نکرد.
سـال گذشـته، وقتـی آقـای حنیـف اتمر 
بـا پیشـنهاد و اجرائی شـدن آجندای ملی 
در چارچـوب دولـت به منزلـم آمد، پس 
از رایزنـی بـا اعضـاء و دوسـتان آجندای 

ملـی از خیر آن گذشـتیم.
بـر  مبتنـی  بنـده،  گیری هـای  موضـع 
اصـول )نه پوپولیسـتی یـا عـوام گرایانه( 
شـما  اسـت،  معلـوم  مـا  مـردم  بـرای 
کنفرانس هـا،  بـه  سـری  می توانیـد  نیـز 
بیاندازیـد.  مـا  مصاحبه هـای  و  مقـاالت 
تنهـا تأسـیس و سیاسـتگذاری روزنامـۀ 

وزیـن مانـدگار در جایـگاه پیشـتازترین 
و پُـر صداتریـن اپوزیسـیون درشـت در 
تمامیت خواهانـه،  سیاسـت های  مقابـل 
دولـت  افراطی گرایی هـای  و  قوم گرایانـه 
و  عدالتخواهـی  تحقـق  راسـتای  در  و 
ارزش هــا، کافیسـت تا موضع گیری های 

برحـق مـا را بـه اثبـات برسـاند.
بحیـث  ام  رسـمی  مآموریـت  آخریـن 
دورۀ  از  لنـدن  در  افغانسـتان  سـفیر 
امـا  داشـت،  ادامـه  همچنـان  مقاومـت 
پـس از شـهادت آمرصاحب شـهید، کلیه 
در  افغانسـتان  داخـل  در  فعالیت هایـم 
چارچـوب نهضـت ملـی و بنیـاد شـهید 

گردیـد. متمرکـز  مسـعود 
قطـع کامـل روابـط بـا حکومـت آقـای 
کرزی بـا دو تصـادم کان، نهایی گردید. 
بـار اول قبـل از تصویـب قانـون اساسـی 
در لویـه جرگـه ۲00۴ کـه در کل بنده به 
شـدت طرفـدار نامتمرکز سـاختن قدرت 
در مرکـز و قدرت گیـری محـات بـودم، 
بـار دوم در سـال ۲00۵ در کنفرانس مهم 
و خاص در یونیورسـتی هـاروارد آمریکا 
در حضـور ده هـا کارشـناس آمریکائـی، 
میـان مـن از یکطرف و تیم آقـای کرزی، 
آقـای امیـن ارسـا، آقـای داکتـر احدی، 
آقـای داکتـر جالـی، آقـای زاخیلـوال از 
ملـی،  مسـایل  بحـث  در  دیگـر،  طـرف 
بخصـوص پروسـۀ دولـت ـ ملت شـدن 
تبـادل نظـر جـدی بـا الفـاظ شـدید بـاال 
گرفـت. داکتـر صاحـب روان فرهـادی و 
تیـم معیتـی شـان از نمایندگی افغانسـتان 
بعـداً  نیویـارک حضـور داشـتند کـه  در 
" سـخن  گفـت:  برایـم  فرهـادی  آقـای 
هـای ی کـه در طـول تاریخ برایـم بغض 

شـده بـود، گفتید".
و  باورهایـم  از  مختصـری  بـود  ایـن 
ایسـتاده گی بـه خاطـر ارزش هـا در برابر 
مجامـع  حضـور  در  و  داخلـی  حلقـات 
خارجـی کـه انشـااهلل یکجـا بـا موضـع 
زودی  بـه  پرمدعـا،  پوپولیست هــای 
در قالـب یـک کتـاب بـه گونـۀ مفصـل 
بیـرون خواهـم داد، تـا برگه یـی باشـد از 
ملـی  حافظـۀ  در  تاریخـی  واقعیت هـای 
نسـل جـوان مـا تـا دوبـاره تاریـخ جعل 

نگـردد.
باورم این اسـت، هــر زماني که توانسـتیم 
نظـام را بگونـۀ تغییر دهــیم کـه نخبگان 
قومـی(،  داران  تیکـه  )نـه  اقـوام،  هــمۀ 
آناني کـه بتوانند ارزش هــا و آرزوهــای 
مـردم را در چرخـۀ تصمیـم گیری هــا و 
سیاست گذاری هــای دولتـی و کشـوری 
نماینده گـی کننـد، )نـه قبولـی ماموریـت 
اینوقـت اسـت کـه  و چوکـی سـرکار(، 
خدمت در سـاختار چنیـن نظامی، افتخار 

و خدمـت بـه خلـق اهلل میباشـد.

ترجیح مي دهـم عملگرای اصول 
باور باشم، تا پوپولیست بی برنامه

احمد ولی مسعود



ارتباطات ميان فرهنگي  
    فرهنگ و ارتباطات، سنگ بناِي تحوالِت جوامع 
پیدایِش انسان تا  انساني به شمار مي روند. از آغازِ 
بوده  انساني  جامعۀ  همراه  ویژه گي  دو  این  کنون، 
قلمداد  دیگر  موجوداِت  از  انسان  ممیزۀ  وجه  و 
به  بسیار سخن  مفهوم،  دو  این  دربارۀ  است.  شده 
میان آمده و تعریف هاي زیادي ارایه گردیده است. 
و  متداول  عرِف  تک صدایي  بیستم،  قرِن  اواخِر  تا 
است  بوده  ارتباطات  و  فرهنگ  عرصۀ  در  معمول 
دولتها  اغلب  نیز  این عرصه  اصلي  و صحنه گرداِن 
نفوذشان  کردِن  عمیق  زمینه هاي  آن ها  بوده اند. 
فرهنگي  یک ساِن  الگوهاي  انداختِن  جا  در  را 
تعلیم  واحِد  نظامِ  اجراي  و  نموده  جست وجو 
تاریخ سازیهاي  زباني،  یکسان سازي  تربیت،  و 
غیرواقعي، بزرگ نماییهاي تاریخي، اسطوره پردازي، 
برتري طلبي هاي نژادي، قومي و تمدني، به انحصار 
نظام  فرهنگي  ارزشهاي  تحمیل  رسانه ها،  گرفتن 
برنامه هاي  از  را  حاکم  ایدیولوژیکي  و  سیاسي 
عمدۀ شان  به شمار مي آوردند، اما در دهه های اخیر 
به وجود  مهمي  تغییراِت  و  کرده  تغییر  معادله  این 
تغییر، خارج شدِن  این  مهِم  است. شاخصۀ  آورده 
مجموعه هاي انساني از انزوا و ورودشان به عرصۀ 
حاضر  شرایِط  در  است.  میان فرهنگي  ارتباطاِت 
ابرمتن   فنآوري  که  دارد  وجود  جدي  نشانه هایي 
میاِن  در  انسان ها  که  مي کند  فراهم  را  امکان  iاین 
بر  و  کنند  گزینش  و  سیر  اطاعات،  از  کهکشاني 
موضوع  این  به  باید  البته  بیـفزایند.  فهم شان  غناي 
تنها  نباید  ارتباطات میان فرهنگی را  توجه شود که 
بلکه  کرد،  محدود  بی واسطه  و  مستقیم  ارتباط  در 
و  متن ها  تعامل  پیچیدۀ  شبکۀ  در  را  آن ها  می باید 
واقع،  در  داد.  قرار  یکدیگر  بر  تأثیرگذاری شان 
یافت  را  متنی"  "هیچ  یا  فرهنگ  هیچ  نمی توان 
باشد.  بوده  میان فرهنگی  ارتباطات  از  دور  به  که 
"گوهر  و  میان فرهنگی  متنی  هر  خاطر،  همین  به 
است")تودوروف،1377  گفت وگویي  زنده گي 
:1۸۴(؛ گفت وگوي دوامدارِ "من" با "دیگري"، به 
همین جهت برخاِف دکارت که مي گفت "من فکر 
مي کنم پس هستم" سخِن باختین  iiجلوۀ بیشتري 
من  پس  هستي  "تو  است:  گفته  که  مي کند  پیدا 

هستم". )انصاري، 13۸۴: 7۸ ( 
گرچه چنین رابطه یی میان متن های میان فرهنگی از 
دیرباز وجود داشته است، اما از قرن بیستم بدین سو 
می توان  همچنین  است.  شده  بیشتر  و  گسترده تر 
گفت که هیچ متنی به یک فرهنِگ واحد و خالص 
مي برد  بهره  بینامتنیت  فضاي  از  بلکه  ندارد،  تعلق 
با فرهنگ هاي دیگر قرار  متقابل  تأثیرگذاري  و در 

دارد.
در نظر باید داشت که هر نظام اندیشه گی، هرچند 

بکوشد معنا را به صورت میان فرهنگی کشف کند، 
ناگزیر آن را در آینۀ نظام های ارزشی خود خواهد 
را  خاصی  تأکید  نقاط  و  کیفیات  بنابراین  و  دید، 
برجسته یا حذف خواهد کرد؛ بنابراین "کلید تبیین 
و کاربست چنین ابزاری پرهیز از اطاق ارزش های 
است  دیگر  فرهنگ های  به  نامتناسب  و  ساخته گی 
که آداب و روش های خاِص خود را دارند". ) 209: 

 )1995 ,Anderson

برجسته ترین  که  مي کنند  تأکید  تحلیل گران 
فرهنگي  جهت گیري هاي  را  انسان ها  خصوصیِت 
ارتباطي  از گذرگاه هاي  آن ها تشکیل مي دهد، که  
و  اسطوره ها  تصورات،  و  افکار  طریِق  از  و 
انتقال  عادات،  و  فکر  الگوهاي  زیبایي شناسي ها، 
و  دوام  ارتباطات  بدوِن  فرهنگ  بنابراین،  مي یابند. 
بقا نمي یاید و ارتباطاِت بدوِن فرهنگ نیز از محتوا 
مي توان  جهت  همین  به  مي ماند.  بي بهره  پیام  و 
و  تجزیه  غیرقابِل  گونۀ  به  را  ارتباطات  و  فرهنگ 
"ارتباطات  و  داد  قرار  مطالعه  موردِ  پیوسته  به هم 
میان فرهنگي را، به عنواِن زیرمجموعه یی از فرهنگ 
شمار  به   )  336  :  1978  ,prosser  ( ارتباطات"  و 
آورد؛ حوزه هایي که به گونۀ کامل و ملموس به هم 
فرهنگي(  میان  )ارتباطات  جدید  حوزۀ  و  پیوسته 
آن  ضرورت  که  حوزه یی  اند،  آورده  به وجود  را 
احساس  گونۀ جدي  به  عصِر جدید  پیامِ  بازار  در 
مي شود، از این رو، دربارۀ اهمیِت مطالعۀ ارتباطات 
دانش  این  که  نمود  مطرح  مي توان  میان فرهنگي، 
ما  پیرامون  یاري مي رساند که خود و جهاِن  ما  به 
بشناسیم؛  را  دیگر[  فرهنگ هاي  و  خود  ]فرهنِگ 
وجوه  به  توجه  در  دیگري،  و  خود  مفهومِ  زیرا 
جهت  همین  به  است،  نهفته  تفاوت ها  و  مشترک 
توجه به فرهنگ هاي دیگر درحوزۀ ارتباطات، نقطۀ 
آغازِ این بحث به شمار مي آید. در واقع ارتباطات 
میان فرهنگي، فراینِد تماس با فرهنگ هاي دیگر را 
دادوستد یا  به وجود مي آورد که مي تواند زمینه سازِ 
روابِط  نظریه،  این  اساس  بر  شود.  فرهنگي  مبادله 
میان فرهنگي به کنِش متقابل انسان ها از فرهنگ هاي 
مي کند  بیان  تعریف  این  مي شود.  مربوط  گوناگون 
که "وقوع ارتباطات میان فرهنگي هنگامي است که 
فرهنگ  در  باید  فرهنگ،  یک  در  شده  تولید  پیام 
با   ،)7  :1995  ,Samovar شود")  پردازش  دیگر 
استفاده از این برداشت، مشخص مي شود که وجودِ 
به  فرهنگي  از  پیام  انتقال  و  فرهنگ  چند  یا  دو 
میان فرهنگي  ارتباطات  ویژه گي  دیگر،  فرهنگ هاي 
باشد.  داشته  گوناگوني  اثرهاي  مي تواند  که  است 
بنابراین، بررسي نوع فهم و دریافِت مخاطب از پیامِ 
ارسالي، و نیز مطالعه دربارۀ آن، در قلمرو ارتباطات 

میان فرهنگي صورت مي گیرد.
به  باید  میان فرهنگي،  ارتباطاِت  عناصِر  بررسي  در 
عناصِر اجتماعي  ـ فرهنگي توجه شود که در زماِن 
و  مي آمیزند  هم  در  ارتباطات  نوع  این  برقراري 

به صورت مجموعۀ واحد آشکار مي شوند. 
   عناصِر اجتماعی ـ فرهنگي که تواِن فراهم کردِن 
تاریخي  سابقه هاي  و  فرهنگي  ارتباِط  تأمیِن  زمینۀ 

فرادگردهاي  ادراکات،  از طریق  دارند،  را  متفاوت 
یکدیگر  با  متازم  غیرکامي  فراگردهاي  و  کامي 
مي بخشند.  عینیت  را  میان فرهنگي  ارتباطات 
"آگاهي  یک طرف  از  که  میان فرهنگي  ارتباطات 
زمینه سازِ  دیگر  جانب  از  و  مي دهد  ارتقا  را  مردم 
.)vi :2007 ,Martin("دنیاي بهتر براي همۀ ما مي شود

اعالمية جهاني تنوع فرهنگي 
آزادي هاي  و  بشر  حقوق  کامِل  اجراي  به  تعهد  با 
اساسي مندرج در اعامیۀ جهاني حقوق بشر و سایر 
و  جهاني،  شدۀ  شناخته  رسمیت  به  حقوقِي  اسناد 
"حقوق   :1۹66 سال  جهاني  پیماِن  دو  به  توجه  با 
مدني و سیاسي" و "حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي"؛ با اشاره به مقدمۀ اساس نامۀ یونسکو که 
آموزش  و  فرهنگ  گستردۀ  "اشاعۀ  مي دارد:  مقرر 
و  آزادي  عدالت،  استقرارِ  براي  بشري  جامعۀ 
صلح،  جزِو الینفِک کرامت و شأِن انسان و وظیفۀ 
همکاري  با  باید  ملت ها  همۀ  که  مقدسي ست 
مادۀ  یادآوري  انجام دهند"؛ همچنین  را  متقابل آن 
موافقت نامه هاي  انعقاد  که  سازمان  اساس نامۀ   1
افکار  آزادِ  جریاِن  ترویج  براي  الزم  بین المللي 
به وسیلۀ کام و تصویر را یکي از هدف هاي اساسي 
خود توصیه کرده است؛ با اشاره به مقررات موجود 
در اسناد بین المللي مصوِب یونسکو در زمینۀ تنوع 
تأکید مجدد  با  فرهنگي و اجراي حقوق فرهنگي؛ 
خصوصیات  از  مجموعه یی  فرهنگ،  این که  بر 
یا یک گروه  است که یک جامعه  معنوي  و  مادي 
متمایز  جوامع  و  گروه ها  دیگر  از  را  اجتماعي 
بلکه  نشده،  ادبیات  و  هنر  به  محدود  و  مي سازد 
ارزشي،  نظام هاي  همزیستي،  زنده گي،  شیوه هاي 
توجه  با  مي گیرد؛  بر  در  نیز  را  باورها  و  سنت ها 
به این که فرهنگ در بطِن مباحثات کنوني راجع به 
هویت، انسجام اجتماعي و "توسعۀ اقتصادي مبتني 
بر دانش" قرار دارد؛ با تأیید این مطلب که احترام 
به تنوع فرهنگي، تساهل، گفت وگو و همکاري در 
ضامِن  بهترین  متقابل،  تفاهم  و  اعتماد  از  فضایی 
آرزوي  با  است؛  بین المللي  امنیت  و  استقرارِ صلح 
تنوع  پذیرش  پایۀ  بر  بیشتر  بین المللي  همبسته گي 
فرهنگي و آگاهي از وحدِت جامعۀ بشري و توسعۀ 
رونِد  این که  به  توجه  با  و  فرهنگي؛  بین  مبادالت 
فن آوري هاي  سریع  توسعۀ  از  ناشي  شدن  جهاني 
اطاعاتي و ارتباطي جدید از یک سو تنوع فرهنگي 
براي  دیگر،  سوي  از  و  مي اندازد  مخاطره  به  را 
برقراري گفت وگو میان فرهنگ ها و تمدن ها شرایط 
جدیدي ایجاد مي کند؛ با آگاهي از رسالت خاصي 
براي  متحد  ملل  نظام  مجموعۀ  در  یونسکو  که 
تضمیِن حفظ و ترویج تنوع فرهنگي مثبت دارد؛ با 
اعام اصول زیر اعامیۀ جهاني تنوع فرهنگي را ]در 
سي و یکمین اجاس کنفرانس عمومي یونسکو در 
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به من زنده گی دادی!  
در سـال 136۴ خورشـیدی، یک تـن از کارمنـدان خدمـات دولتی )خاد(، 

دوسـتم بـود و نامِ خـود را عبـداهلل می گفت.
عبـداهلل روزی بـه دکاِن مـا در پـل بـاغ  عمومی آمـد و در جریـاِن قصه به 
مـن گفـت: "همـو اسـتاد دارالحفاظ را می شناسـی کـه حنان نـام داره؟" 
گفتـم: "منظـورت قـاری صاحـب حنـان اسـت؟" گفـت: "بلـی همو که 
چشـمایش کمـی می بینـه." گفتـم: "بلـی شـناختم، چـی کـرده؟" گفت: 
"آدمِ خطرنـاک اسـت، شـاید یکـی ـ دو روز بعد دسـتگیر شـود، باالیش 

کار جریـان دارد!"
عبـداهلل کـه فارغ دانشـکدۀ شـرعیات کابـل بود، فکـر نمی کـرد و حتا به 

گمانـش نمی آمـد که شـخِص مـورد نظـرش را از نزدیک بشناسـم.
قـاری عبدالحنـان اسـتاد دارالحفـاظ کابل بـود و مدِت زیادی می شـد که 
در یـک مسـجد نماز می خواندیم. او صدای شـیرینی داشـت و هر شـِب 
جمعـه در مسـجد ما سـورۀ تبارک الذی شـریف را برای تبـرک می خواند 

و مـا گـوش می دادیم. 
بـه عبـداهلل چیـزی نگفتـم، امـا در ذهـن بـا خـود مشـغول شـدم. بعد از 

سـکوتی کوتـاه پرسـیدم: "جرمش سـنگین اسـت؟"
قاضـی عبـداهلل گفـت: از ایـن کـرده خطرناک تـر چـه می تواند باشـد که 

وابسـته بـه اشـرار اسـت و در کابـل شـب نامه پخـش می کند! 
چیـزی نگفتـم و بعـد از دقایقـی، قاضی عبـداهلل دکان را ترک کـرد و مرا 
وسـواس احاطـه که چگونـه قاری عبدالحنان را آگاه سـازم؛ نشـود او نیز 
کارمنـد امنیـت باشـد و مـن بـه مصیبت دچار شـوم! دوبـاره امـا با خود 
فکـر  کـردم: این آدم را سال هاسـت می شناسـم، آدمِ مسـلمانی اسـت، در 

یـک مسـجد نمـاز می خوانیـم، چگونه بـه من خیانـت کند؟ 
خاصـه بعـد از سـبک و سـنگین کـردن موضـوع، نماز شـام به مسـجد 
رفتـم، قـاری صاحـب نیـز حضـور داشـت، امـا بـه او چیـزی نگفتـم. 
می دانسـتم که شـب بـه جماعـت می آیـد و در آن خلوِت شـب می توانم 

موضـوع را برایـش بگویم. 
در نمـاز بازهـم متـردد بـودم کـه کـدام پـان و دسیسـه باالی من نشـود 
و قـاری خـود از عمـاِل امنیـت نباشـد. مـن  کـه تـازه از زنـدان رهایـی 
یافتـه بـودم، می ترسـیدیم که در مورد من اسـنادی به دسـِت اسـتخبارات 

بیـفتد. 
بـه  هـر صـورت، نمـاز ختـم شـد و مردم از مسـجد یکـیـ  یکـی بیرون 
شـدند و مـن قـاری صاحـب را منتظر نگه داشـتم. در راه رفتن به  سـوی 
خانـه، زیـر چراغ سـرِک عمومـی لحظۀ کوتاهـی به قـاری صاحب حنان 
گفتـم: »خـودت زیـر تعقیـِب خـاد اسـتی؛ احتیـاط کـن و هرچـه داری 

پنهـان کـن و مراقب خـودت باش!«
قـاری بـا شـنیدِن این حـرف دگرگـون گردید و دیگـر زبانش بـه حرفی 
نگشـت، مـات و مبهـوت ماند و بـا خداحافظی سـردی از من جدا شـد.
روزهـا گذشـت، مـن مشـغوِل کارهـای روزانـۀ خـود شـدم و قـاری را 
فرامـوش کـردم. امـا روزی یک آدم در مسـجد، آهسـته به گوشـم گفت: 

"خبـر شـدی کـه قـاری حنـان را بردند؟"
از شـنیدِن ایـن خبـر ناراحـت شـدم، می دانسـتم کـه چـه روزهـای بدی 

بـاالی قـاری خواهـد آمد.
ماه هـا گذشـت، از قـاری خبـری نبـود، یـک روز در مسـجد هلهلـه برپا 
شـد و مـردم َدورِ یـک نفـر جمع شـدند. متوجه شـدم که قـاری صاحب 

حنـان اسـت و همـه بـا او احوال پرسـی می کنند.
آن زمـان کسـانی که از زنـداِن خـاد رهـا می شـدند، بسـیار مورد اسـتقباِل 
مـردم قـرار می گرفتنـد. مـن هم بـا او مصافحـه کـردم. اما بعـد از این که 
مسـجد خلـوت شـد، بـه من گفـت: »بیگانـه صاحب تـو به مـن خدمِت 

بزرگـی کـردی کـه در غیـر آن، مـن در جمـِع کشـته گان می بودم!«
قاری حنان، برخاف گذشـته ها، شـادابی و جوانِی خود را از دسـت داده 
بـود، گونه های سـرخش بـه زردی و الغـری گراییده بـود، ریش زیبایش 
هـم جـاِی گذشـته را نداشـت، ریشـش کم حجـم معلـوم می شـد. حال 

آن کـه در گذشـته اصًا چنیـن نبود. 
او گفـت: »بـا وجـود این کـه خـاد هیچ گونه سـندی در مورد من نداشـت 
و خـودم هـم بـا وجـود جزاهـای سـنگین چیـزی نگفتـم، امـا بـا آن هم، 
تـار تـارِ ریش هایـم را کندنـد و مرا سـخت جـزا دادند. این خادیسـت ها 

بسـیار مردمی خـدا ناتـرس و بی رحم اسـتند!« 
 

پاره اهی ویپستهبخش هجـدهم
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شراق
ن ا

سی
د ح

سی

بخش بیسـت ویکم

ي 
ــد

کلي
م 

هي
مفا

گي
هن

فر
ان 

مي
فة 

لس
ر ف

د



علما و دانشمندان ستاره های درخشاِن سیارۀ ما هستند که 
با افول آن ها، تاریکی معنوی بر دنیای ما حاکم می شود و با 
مرِگ آن ها، جهانیان مرده محسوب می گردند. مگر نگفته اند 
بر  آدم  فرزنداِن  مگر  و  است؛  عالَم  مرگ  عالِم،  مرگ  که 

فرشته گان و مخلوقاِت دیگر به چه چیز شرف یافته اند؟ 
که  است  دانش  و  علم  ستاره گاِن  این  از  یکی  ترابی  دکتر 
تقریبًا هفت دهه از عمِر خود را در راه مبارزه با استعمار و 
بازسازی اندیشۀ دینی صرف کرد. وی به ساِن دیگر مبارزان 
تمسک  در  را  موجود  از وضعیِت  بیرون رفت  راه  مسلمان، 
به نظر وی،  تعالیمی که  تعالیِم واالی اسام می دانست؛  به 
با گذشِت زمان با اندیشه های بیگانه خلط شده و از ترقی 
اندیشۀ  میان  تفکیک  برای  مانده است. وی  باز  پیشرفت  و 
بازنگری  به  دعوت  وارداتی،  اندیشه های  و  اسامی  ناِب 
اثر آن؛ ماهای سنتی، سلفی ها و  به  میراِث دینی نمود که 
اخوانی های افراطی در برابرش ایستادند و برای ُکند ساختن 
حرکِت وی، دست به تبلیغاِت گسترده یی زدند و حتا برخی 

از نهادهای سلفی و اخوانی وی را تکفیر نمودند. 
ما در این بحث، به شرح حال و اندیشه های تجددطلبانۀ این 
اندیشمنِد فرزانه که غالبًا با درِک سنتی از دین ناسازگاری 
اجتهاداِت  که  می کنیم  تاش  وحتی المقدور  پرداخته  دارد، 
وی را با اجتهاداِت علمای سلف آشتی بدهیم، تا باشد که 
از اندیشه های ناِب وی برای اصاح دینی در کشورمان که 
نموده  استفاده  می برد،  رنج  افراطی گری  و  دگم اندیشی  از 
افراطی گری  و  خرافات  حصار  در  که  را  واقعی  اسام  و 

گیرمانده است، نجات دهیم. 
شرح حال دکتر ترابی

دکتر حسن عبداهلل ترابی در سال 1۹3۲م درخانواده یی متدین 
و سرشناس در والیِت »کسا« در شرق کشورِ سودان دیده 
قاضیاِن شرع  از مشهورترین  یکی  پدرش  به جهان گشود. 
در عصِر خود بود. حسن ترابی در کودکی قرآن را به طور 
ادبیات عرب  کامل حفظ نمود و در کنار پدر، به آموختن 
و مقدمات علوم شرعی پرداخت و به سرعت در این رشته 
پیشرفت کرد و سپس به آموختن زبان های خارجی و فلسفه 
و فرهنِگ غربی مشغول شد و با گذراندن مدارج و مراتب 
تحصیلی، گواهی لیسانس حقوق را در سودان دریافت کرد 
و سپس به اروپا سفر کرد و فوق لیسانس را از دانشگاه لندن 

و دکترا را از دانشگاه سوربن پاریس دریافت نمود. 
علی  دکتر  با  فرانسه،  در سوربن  تحصیل  روزهای  در  وی 
زبان های  بر  و  بود  هم دوره  حنفی  حسن  دکتر  و  شریعتی 
گونه های  به  و  داشت  تسلط  آلمانی  و  فرانسوی  انگلیسی، 

مختلف، علوم و معارِف غربی را خوب درک کرده بود. 
سودان  کشورش  به  تحصیل،  دورۀ  پایان  از  پس  ترابی 
شد،  خارطوم  دانشگاه  حقوِق  دانشکدۀ  رییس  و  برگشت 
ساخت  خود  حرکتِی  و  فکری  پایگاه  را  دانشکده  این  و 
این  به  دلبسته گی خاصی  زنده گی اش  روزهای  اواخر  تا  و 
سودان  نظام  قیدوبنِد  از  که  هرازگاهی  و  داشت  دانشگاه 
رهایی می یافت، در این دانشگاه سخنرانی می کرد. او پس از 
استعفای »رشید طاهر« ناظر اخوان المسلمین در سودان در 
سال 1۹6۴م به عنوان ناظِر این جنبش شروع به فعالیت کرد. 
در  لحاظ  همین  به  بود؛  متخصص  دستوری  فقه  در  ترابی 
متحدۀ  امارات  دولت  و  پاکستان  اساسی  قانون  نگارش 
عربی در سال های 1۹6۴ تا 1۹6۹ مشارکت ورزید. وی در 
همین اثنا، جنبش میثاق اسامی را که محصول یکپارچه گی 
اخوان المسلمین و جنبش رهایی بخش اسامی بود، رهبری 
کرد و با آغاز دهۀ هفتاد و روی کار آمدن جعفر نمیری، در 

کابینۀ دولِت او به وزارت رسید.
که تحت رهبری  اسامی  ملی گرای  در سال 1۹۸۵م جبهۀ 
صادق المهدی  ریاسِت  به  ائتافی  حکومت  به  بود،  ترابی 
ابتدا  وی  زمان،  این  در  پیوست.  ترابی(  حسن  )برادرزن 
و  خارجه  وزارت  سپس  و  عدلیه  وزارت  به  او  کابینۀ  در 
ترابی  سپس  رسید.  نخست وزیری  معاونیِت  به  آن  از  پس 
عمر  ژنرال  رهبری  به  نجات بخش  انقاِب  نظریه پرداز  به 
حسن البشیر تبدیل شد که در سال 1۹۸۹م برضد حکومت 

ائتافِی صادق المهدی و احزاِب دیگر به راه افتاد.  
حسن ترابی را نظریه پرداز اصول گرای برجستۀ جنبش های 
اسامی در شمال افریقا دانسته اند. وی همچنین نظریه پرداز، 
که  بود  سودان  اسامی  قومی  کنگرۀ  کِل  دبیر  و  بنیان گذار 
تأثیر فراوانی در حکومت سودان داشته است. وی در سال 
در سال ۲001م  پارلمان سودان رسید و  ریاست  به   1۹۹6
سوی  از  قدرت،  سر  بر  عمرالبشیر  با  اختاف  جریان  در 
عمرالبشیر از تمامی مناصبش عزل شد و در سال ۲00۲ در 
اقامتگاه اجباری اش تحت نظر قرار گرفت و در اکتوبر ۲003 
آزاد شد، اما بار دیگر به اقامتگاه اجباری محکوم شد و در 

آگوست ۲00۴ دوباره آزاد گردید.
که  می دانند  اندیشمندی  را  ترابی  تحلیل گران،  از  بسیاری 
توانست از نگاه فکری، اندیشه یی متکامل و منسجم و نزدیک 
کند.  ارایه  زماِن خود  به چالش های  پاسخ گو  و  واقعیت  به 
تا نوشته هایش.  بیشتر در سخنرانی هایش بود  قدرت ترابی 
کسانی که پای سخنرانی و صحبت های وی نشسته اند، وی 
را سخنگویی چیره دست می دانند. با این حال، نوشته هایش 
از  نیز،  است  تجددگرایانه  نظریات  و  اندیشه ها  حاوی  که 

اهمیِت خاصی برخوردار می باشد. 
ترابی به سان هر نواندیش و اصاح طلب دینی دیگر، دارای 
اندیشه های  با  موارد  بسا  در  که  بود  اندیشه هایی  و  افکار 
تقلیدی مخالفِت تام داشت؛ به همین لحاظ هرازگاهی مورد 
قرار  کاسیک  دینِی  نهادهای  و  حوزه ها  تفسیِق  و  تکفیر 

می گرفت.

نگارنده در این بحث می خواهد خاصۀ آرا و نظریاِت وی 
بیان داشته است، ذکر کنـد و  را که در حوزه های مختلف 
منابع  به  استناد  با  بود،  بیان  و  توضیح  به  نیازی  اگر  سپس 

معتبِر دینی آن را شرح دهد. 
این را نیز باید در نظر گرفت که جریان های اسامی بنیادگرا 
نصوِص  فهم  و  تأویل  وصِی  وکیل  یگانه  را  خود  همواره 
دینی می دانند و هرگونه مشارکت فکری بیرون از محدودۀ 
خودشان را فوراً محاکمه کرده و از ساحۀ فکر و اندیشۀ دینی 
اندیشمنداِن  تمام تاِش  باعث شده است که  این  می رانند. 
عقل گرایی که با گروه های سلفی و بنیادگرا نسبتی ندارند، با 

مشکاِت زیادی روبه رو شود و به ناکامی بیانجامد. 
ترابی از جمله اندیشمندانی ست که تأثیر زیادی بر جوانان 
اصاح طلِب  وی  که  آن جا  از  است.  داشته  اسامی  جنبش 
اندیشه های  با  وی  اندیشه های  موارد  بسا  در  بود،  دینی 
مروج در جنبش اسامی در تضاد و تصادم قرار می گرفت 
و هرازگاهی نظریاِت و آرای وی ـ چنان که گفتیم ـ علما 
و نهادهای دینی را وامی داشت که در برابِر وی موضع گیری 
کرده و در بسا موارد، وی را به خروج از دین متهم کنند. 
را  وی  دینی،  نهادهای  و  علما  سوی  از  برخوردی  چنین 
از  برخی  نقادِی  به  نه تنها  پیش  از  بیشتر  که  مجبور می کرد 
داشت،  وجود  شبه اجماع  تقریبًا  آن  در  که  بپردازد  مسایل 
که  بکند  مفتیانی  و  فقیهان  علیه  بی رحمانه یی  هجومِ  بلکه 
دین و دیانت را در انحصارِ خود قرار داده و برای افکار و 
اندیشه های دیگران ارزشی قایل نیستند. وی می گوید: معنی 
این  از  را  مردم  بقیۀ  فقیه،  و  مفتی  عنوان  به  عده یی  ندارد 
شرایط  تحصیل  با  مسلمانی  هر  بلکه  بدارند،  محروم  مهم 
و مراتب، می تواند به این مقام برسد و ضرورتی ندارد که 
»فارغ التحصیل«ِ دانشگاه »االزهر« یا دانشگاه اسامی مدینۀ 

منوره باشد... .
فقه  حوزۀ  در  که  شاذی  ظاهراً  فتواهای  برعاوۀ  ترابی 
اسامی بیان داشته است، در حوزه های فکری و عقیدتی نیز 
مخالفت هایی با اندیشمنداِن قدیم و معاصر نیز داشته، که در 

صفحاِت بعدی پیراموِن آن ها بحث خواهیم کرد. 
ترابی، مفکرِ نواندیش

با  تام  اختاِف  اما  واقعیت گراست،  ترابی  اندیشۀ  هرچند 
اندیشه ها و آرای مروج و حاکم در میان جنبش های اسامی 

و حتا نهادهای دینِی رسمی دارد. 
می گوید:  اإلسامی«  الفکر  »تجدید  کتاب  در  ترابی  دکتر 
»یکی از موانعی که فراراهِ تجدید قرار گرفته این است که 
کسانی می گویند: کتاب و سنت کافی است. ]اما[ این سخن 
باید  است،  شده  شایع  مردم  میاِن  که  نیست  بیش  توهمی 
وضعیِت  برای  جدید  فقِه  به  نیاز  ما  برخیزند،  فقیه  علمای 

جدید هستیم« .1
فکر  دیگران  چنان که   – دین  که  است  باور  این  به  ترابی 
را  خود  نهایِی  شکل  و  نرسیده  کمال  حِد  به   - می کنند 
نگرفته است. وی می گوید: »شکل و شمایلی را که دین در 
زمان های مختلف به خود گرفته است، شکل نهایی نیست، 
ارادۀ خداوند در هر عصر و زمانی، دین در شکل و  به  و 

شمایِل جدید شگوفایی می یابد« .۲
دارد  ـ  سنت  و  کتاب  یعنی  ـ  اصول  به  متفاوتی  نگاه  وی 

در  اعتزالی  عقانی  روش  به  را  مسلمانان  هرازگاهی  و 
زمینۀ رشد و بالنده گِی عقیده و شریعت فرا می خواند. وی 
می گوید: »باید روش نوینی را در پیش گرفت. پیشرفت های 
اصول  تجدید  به  قبًا  ما  و  می خواهد  جدید  فقه  جوامع، 
فقه دعوت کردیم؛ باید نگاه مان به اصول تغییر یابد، هرگاه 
اصول یونانی در منطق تغییر چشمگیری  کند، به گونه یی که 
روش علمی طبیعی و روش اجتماعی آن را تکمیل نماید، 

)نگاه ما به اصول نیز باید تغییر یابد(« .3
-------------------

1- تجدید الفکر االسالمی، ص25.
2- همان ص 38.

3- مجلة المجتمع الکویتية، شماره )573(.

تفسیر  خواهان  تجدیدطلبانه اش  پروژۀ  تکمیل  برای  وی 
من،  نظر  »به  می گوید:  زمینه  این  در  و  است  قرآن  جدیِد 
نگاه سالم به اصول فقه اسامی از قرآن شروع می شود که 
ما نیاز به تفسیر جدید آن داریم. هرگاه تفسیرهای مروج را 
بخوانید، درمی یابید که ارتباط به وضعیِت همان عصری دارد 
که در آن نوشته شده است. هر تفسیر، از عقانیت زماِن خود 
تعبیر می کند، مگر زماِن ما که تفسیری مطابِق این عصر که 

شافی و کافی باشد، وجود ندارد« .۴
 وی به تجدید اعتقاد نیز فرا می خواند و می گوید: »هرگاه 
ارتباط  موجود  وضعیِت  با  قرن  هر  در  اسامی  اندیشۀ 
میراث  عنوان  به  جز  جاودانه گی  از  نصیبی  پس  می گیرد، 
یا فقه  این زمینه، فقه عقیده  فرهنگی و عبرت ندارد و در 

شریعت تفاوتی ندارند« .۵
به باور وی، در عصر حاضر به عقیده یی که در زمان سلف 
رواج داشت، نیازی نیست؛ بل: »مناسب است که فقه عقیدۀ 
امروز از علم کامِ قدیم بی نیاز باشد، و به علم جدیدی که 

در زمان سلف وجود نداشت، روی آورده شود« .6 
به  تنها  االسامی«  الفکر  »تجدید  کتاب  در  ترابی  حسن 
اندیشۀ  بر  بلکه  نکرده،  اکتفا  نظریاِت جدید  و  آرا  پیشنهاد 
اسامی معاصر هجوم برده و آن را به ناکارآمدی و دوری از 
واقعیت ها معرفی می کند. به نظر وی، اندیشه های قدیمی که 
در زمان های گذشته مطرح بوده، هرگز نمی تواند پاسخی به 
پرسش های عصر کنونی داشته باشد؛ از این رو به نظر وی، 
حِد  از  بتواند  تا  است  حیات  تجدیِد  نیازمند  دینی  اندیشۀ 
شکل و مظاهری که اندیشمندان اسام گرای معاصر فریفتۀ 

آن شده اند، فراتر برود.
وی همچنان به اندیشمندان اسامی هجوم برده و آن ها را 
متهم به کوتاهی و تقصیر و ناتوانی در زمینۀ طرِح نظریه ها و 
اندیشه ها می کند. و به همین منوال، به دیگر عناصر جنبش 

اسامی نیز حمله
-----------------------

۴- حسن الترابی، المرأۀ بین تعالیم الدین وتقالید المجتمع، ص۲7.
۵- حسن الترابی، تجدید الفکر اإلسامي ص۸6-۸7.

6- همان، ص۲۴-۲۵.

کرده و آنان را به دگم اندیشی و کوته فکری متهم نموده و 
از  بیش  اسامی  جنبش های  رهبران  که  است  باور  این  به 
آن که اهل فکر و اندیشه باشند، اهل فرهنگ و مدیریت و 

سیاست  اند. 
باشد.  دین  ابعاد  باید شامل همۀ  ترابی،  منظر  از  نواندیشی 
وی در سخنرانی یی تحت عنوان »قضایا فکریه و اصولیۀ«، 

وی  است.  اسامی  فقه  در  تجدیدگرایانه  انقابی  خواهان 
فقه اسامی را به جمود، تقلید، احیای گذشته، منت کشی از 
گذشته و حصر دین در سنِت قدما متصف می کند و بدون 
هیچ تردیدی اعام می کند که پشت سر گذاشتن تمام میراث 
فقهی ضروری است؛ زیرا نقب زدن از درون میراث فقهی، 
نیاز ما را به عرصۀ فتاوای جدید و عصری برآورده نمی کند.
ترابی، تجدیدنظر طلبی در مسایل اسامی و  محور فکری 
تعامل با جامعه بر پایۀ درک واقعیت ها و اهمیِت مسالۀ زمان 
و مکان در بررسی امور جاری و قانونی است و روی همین 
اجتهاد  و  نیست  بسته  اجتهاد  باب  که  بود  معتقد  او  اصل، 
منحصر  سنت  اهل  مذاهِب  ائمۀ  چهار  در  فقط  نمی تواند 
گردد، بلکه هر انساِن عالم مسلمان و آگاه به زمان و مسلط 
داشته  اجتهاد  دربارۀ همه چیز  می تواند  اصول شریعت،  بر 
باشد و نوآوری کند و در همین رابطه، او به مسالۀ »عرف«، 
به مثابۀ یکی از منابع قانون گذاری تأکید می ورزید و مسالۀ 

»استصحاب« را هم یکی از منابع تشریع می شمرد.
از اجتهاد  البته در مورد اجتهاد، ترابی می گوید: منظور من 
به شیوه یی که در فروع دینی و مسایل فقهی مطرح  کردن 
»شناخت«  که  است  این  من  مقصود  بلکه  نیست.  است، 
می تواند  متعال،  خداوند  به  مطلق  ایمان  از  آمده  به دست 
اجتهادی پاک، مبتنی بر آزادی های عمومی به وجود آورد و 
این یک تکلیِف عام است و مردم، همه گی باید در این زمینه 
کوشا بوده و مشارکت داشته باشند و بتوانند آرا و نظراِت 
خود را برای ادارۀ کشور و وضع قوانین جدید، برای »مسایل 
برای  باید،  »ما  واقع  در  یعنی  کنند،  بیان  آزادانه  مستحدثه« 

تأمین منافع جامعه اجتهاد کنیم« .7 
وی تنها به تجدید فقه اسامی اکتفا نکرده، بلکه تجدیدطلبی 
را به حوزۀ اصول فقه نیز امتداد داده و خواهان بنیان گذاری 
روش اصولِی جدیدی برای اجتهاد است؛ زیرا روش اصولی 
قدیم دیگر کارآمدِی خود را از دست داده و نمی تواند در 

پی ریزی جامعۀ معاصر کاربرد داشته باشد. به همین
-----------------------

7- سید هادی خسروشاهی، حرکت اسامی در سودان، چاپ تهران، صفحه1۹0.

 لحاظ، »علم اصول جدید« برای افتتاح باب اجتهاد پویا را 
پی ریزی کرد و در این راستا کتابی هم تحت عنوان »تجدید 
اصول الفقه« منتشر ساخت و خواستار ایجاد تحول در میراث 
فقهی با توجه به عناصر ثابت ـ کتاب و سنت ـ متناسب با 
تفاوت های محیطی و فرهنگی و اجتماعی و مادی گردید. 

میراث  تمام  از  فراتر  جدید  روش  حدود  ترابی،  باور  به   
اسامی است و اعتبار و ارِج آن به شاهدی از دِل تاریخ یا 
پیشینه یی در سلف نیاز ندارد؛ زیرا میراث دینی از نظر وی، 
پس از تنزیل )قرآن و سنت( کًا ساخته و پرداختۀ مسلمانان 
است و این بخش از میراِث دینی باید در دوره های زمانِی 
مختلف به تناسب تفاوِت محیط های فرهنگی و اجتماعی و 

مادی تحول یابد .۸
------------------------

۸- حسن الترابی، تجدید الفکر اإلسامي ص7۵ و ص۹0.

دکتــر ترا   بــی؛
 مجتهدی تابوشکن و سیاست مداری جنجالی 
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ــت و  ــن و اداره ثبـ ــه، مهاجریـ ــای خارجـ وزارت هـ
احـــوال نفـــوس افغانســـتان تفاهمنامه یـــی را امضـــا 
کردنـــد کـــه براســـاس آن بـــرای  اتبـــاع افغانســـتان 
ـــی  ـــارس زنده گ ـــج ف ـــوزه خلی ـــورهای ح ـــه در کش ک
ــود. ــع می شـ ــپورت توزیـ ــره و پاسـ ــد تذکـ می کننـ
روز  افغانســـتان  خارجـــه  وزارت  در  مقام هـــا 
ـــد  ـــه گفتن ـــن تفاهمنام ـــای ای ـــگام امض ـــنبه در هن دوش
ـــتان  ـــهروندان افغانس ـــی ش ـــناد هویت ـــکل اس ـــه مش ک
در کشـــورهای ایـــران، پاکســـتان، امـــارات متحـــده 
ـــره و  ـــع تذک ـــا توزی ـــعودی ب ـــتان س ـــی و عربس عرب

پاســـپورت حـــل خواهـــد شـــد.
افغان هایـــی کـــه در ایـــن کشـــورها زنده گـــی 
می کننـــد از نظـــر هویتـــی بـــا مشـــکات زیـــادی 
ـــت  ـــند هوی ـــا س ـــا ب ـــی از آنه ـــتند. برخ ـــرو هس روب
ــتان و ایـــران در کشـــورهای حـــوزه خلیـــج  پاکسـ
فـــارس زنده گـــی می کننـــد. حکومـــت افغانســـتان 
توزیـــع ۲ تـــا 3 میلیـــون پاســـپورت را بـــرای 
افغان هـــای مقیـــم در ایـــن کشـــورها در نظـــر 

گرفتـــه اســـت.
براســـاس آمـــار وزارت خارجـــه افغانســـتان در 
ــپورت  ــد پاسـ ــه 1000 جلـ ــر روزانـ ــال حاضـ حـ
بـــرای افغان هـــای مقیـــم امـــارات متحـــده عربـــی 
ــن  ــود و ایـ ــع می شـ ــعودی توزیـ ــتان سـ و عربسـ
رونـــد ادامـــه دارد. نصیـــر احمـــد اندیشـــه، معیـــن 
ــن  ــت ایـ ــرار اسـ ــه قـ ــت کـ ــه گفـ وزارت خارجـ
ــا در  ــرای افغان هـ ــپورت بـ ــره و پاسـ ــع تذکـ توزیـ
ـــود. او  ـــاز ش ـــز آغ ـــتان نی ـــران و پاکس ـــورهای ای کش
ـــره  ـــع تذک ـــد توزی ـــود رون ـــاش می ش ـــه ت ـــزود ک اف
ـــرود. ـــش ب ـــه پی ـــتری ب ـــرعت بیش ـــا س ـــپورت ب و پاس
آقـــای اندیشـــه گفـــت: »ایـــن تفاهمنامـــه راه 
همکاری هـــای مشـــترک را بـــاز می کنـــد. جزییاتـــی 
کـــه همیشـــه باعـــث عـــدم هماهنگـــی می شـــود، 
رویـــش تاکیـــد شـــده و وظایـــف هـــر ســـه اداره 

مشـــخص شـــده اســـت.«

جعل هویت
بـــرای  پاســـپورت  و  تذکـــره  هویتـــی  اســـناد 
ـــود  ـــع می ش ـــر توزی ـــورهای دیگ ـــی در کش افغان های
ــی  ــند هویتـ ــوع سـ ــچ نـ ــن هیـ ــش از ایـ ــه پیـ کـ
ـــرای  ـــت ب ـــت هوی ـــر تثبی ـــوی دیگ ـــته اند. از س نداش
ـــن در  ـــش از ای ـــت. پی ـــکل اس ـــتان مش ادارات افغانس
ـــورهای  ـــهروندان کش ـــه ش ـــاده ک ـــاق افت ـــواردی اتف م
ـــت آورده و  ـــه دس ـــتان ب ـــت افغانس ـــند تابعی ـــر س دیگ

ـــد. ـــرده ان ـــفر ک ـــر س ـــورهای دیگ ـــه کش ـــا آن ب ب
آقـــای اندیشـــه گفـــت کـــه بـــرای جلوگیـــری از 
ـــتفاده  ـــک اس ـــتگاه های بایومتری ـــت از دس ـــل هوی جع
ــن  ــم ایـ ــا کردیـ ــه مـ ــن کاری کـ ــود: »آخریـ می شـ
ــم.  ــخاص را می گیریـ ــک اشـ ــه بایومتریـ ــت کـ اسـ
ـــد،  ـــل کن ـــش را جع ـــند هویت ـــد س ـــه بخواه ـــی ک کس
تـــاش می کنـــد تـــا خـــود را بایومتریـــک نکنـــد 
ـــود.« ـــت می ش ـــه ثب ـــت او در وزارت داخل ـــرا هوی زی
ـــد  ـــز گفتن ـــوس نی ـــوال نف ـــت و اح ـــووالن اداره ثب مس
ـــت،  ـــل هوی ـــری از جع ـــای جلوگی ـــی از راه ه ـــه یک ک
تمـــاس بـــا زادگاه شـــخص اســـت تـــا هویـــت او 
ثابـــت شـــود. بررســـی اســـناد کســـانی کـــه ســـند 
هویـــت بـــه دســـت می آورنـــد نیـــز راه دیگـــری 
ـــد. ـــوان ش ـــت عن ـــل هوی ـــری از جع ـــرای جلوگی ب

داکتـــر عالمـــه، معیـــن وزارت مهاجریـــن در ایـــن 
ـــرای  ـــت ب ـــناد هوی ـــع اس ـــه توزی ـــت ک ـــس گف کنفران
ـــت در  ـــت موق ـــای اقام ـــع کارت  ه ـــن از توزی مهاجری
ـــاله  ـــن دو مس ـــت: »ای ـــزا اس ـــایه مج ـــورهای همس کش
ـــت  ـــاله کارت موق ـــی مس ـــم. یک ـــط کنی ـــد خل را نبای

بـــرای مهاجریـــن اســـت تـــا در پاکســـتان و ایـــران 
ـــران  ـــتر مهاج ـــت و راجس ـــوند.« ثب ـــت و آزار نش اذی
ـــاز  ـــده آغ ـــاه آین ـــت م ـــرار اس ـــتان ق ـــان در پاکس افغ

ـــود. ش
ـــت  ـــناد هوی ـــع اس ـــا توزی ـــه ب ـــزود ک ـــه اف ـــم عالم خان
تعـــداد زیـــادی از افغان هـــا بـــه آرزوی شـــان 
می رســـند: »مـــا می توانیـــم تعـــداد زیـــادی از 
افغان هـــا را بـــه آرزوی شـــان کـــه داشـــتن هویـــت 

افغانـــی اســـت برســـانیم.«
همایـــون محتـــاط رییـــس اداره توزیـــع تذکره هـــای 
ـــن  ـــه قوانی ـــت ک ـــس گف ـــن کنفران ـــی در ای الکترونیک
ـــا  ـــی افغان ه ـــند هویت ـــا س ـــط ب ـــر مرتب ـــت و پاگی دس
ـــتر  ـــرای کار بیش ـــن راه ب ـــس از ای ـــده و پ ـــل ش تعدی

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــه ب ـــن عرص در ای
ـــزار  ـــزده ه ـــن اداره پان ـــه ای ـــزود ک ـــاط اف ـــای محت آق
ـــادر  ـــان ص ـــف جه ـــاط مختل ـــی را در نق ـــره غیاب تذک
ــج  ــوزه خلیـ ــتر آن در حـ ــه بیشـ ــت کـ ــرده اسـ کـ

ـــت. ـــده اس ـــادر ش ص
براســـاس آمـــار اداره ثبـــت و احـــوال نفـــوس، در 
ـــد در  ـــره دارن ـــان تذک ـــون افغ ـــر 1۲ میلی ـــال حاض ح
ـــت  ـــند هوی ـــد س ـــر فاق ـــون دیگ ـــه 1۸ میلی ـــی ک حال
ـــک  ـــر ی ـــال حاض ـــتان در ح ـــت افغانس ـــتند. دول هس
ــتان  ــهروندان افغانسـ ــرای شـ ــی را بـ ــره ورقـ تذکـ
توزیـــع می کنـــد و هنـــوز توزیـــع تذکره هـــای 

الکترونیکـــی آغـــاز نشـــده اســـت.
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مســـووالِن کمیســـیون نظـــارِت بـــر دسترســـی بـــه 
اطاعـــات می گوینـــد، از یـــک ســـال بـــه این ســـو، 
ـــی  ـــر اطاعات ده ـــی در ام ـــای حکومت ـــت نهاده اکثری

ــانه ها و مـــردم همـــکاری نمی کننـــد. بـــه رسـ
ــری در  ــت خبـ ــک نشسـ ــروز در یـ ــه دیـ ــان کـ آنـ
کابـــل صحبـــت می کردنـــد، ادارۀ امـــور، کمیســـیون 
اصاحـــات اداری و وزارت اطاعـــات و فرهنـــگ 
را نهادهـــای ســـد کننـــدۀ دسترســـی بـــه اطاعـــات 

خواندنـــد.
ــارِت  ــیون نظـ ــت کمیسـ ــان، حکومـ ــۀ آنـ ــه گفتـ بـ
ـــاک زدن  ـــر خ ـــه خاط ـــات را ب ـــه اطاع ـــی ب دسترس
بـــه چشـــم مـــردم ایجـــاد کـــرده و ایـــن برای شـــان 
ــات{  ــه اطاعـ ــی بـ ــارِت دسترسـ ــیون نظـ }کمیسـ

قابـــل قبـــول نیســـت.
ســـید اکـــرام افضلـــی، رییـــس کمیســـیون نظـــارِت 
ــیوِن  ــه کمیسـ ــات گفـــت کـ ــه اطاعـ ــی بـ دسترسـ
ــق  ــررۀ حـ ــات مقـ ــه اطاعـ ــی بـ ــارت دسترسـ نظـ
ـــن  ـــت ای ـــر تقوی ـــات را به خاط ـــه اطاع ـــی ب دسترس
قانـــون آمـــاده کـــرده  و هم چنـــان تـــاش دارد تـــا 

ایـــن قانـــون تقویـــت گـــردد.
آقـــای افضلـــی گفـــت کـــه مـــا کار بـــاالی تدویـــن 
ـــاز  ـــات را آغ ـــه اطاع ـــی ب ـــی دسترس ـــتراتژی مل اس
ـــای  ـــام جناح ه ـــورۀ تم ـــا مش ـــه زودی ب ـــم و ب کرده ای
دخیـــل نهایـــی خواهیـــم ســـاخت و بـــرای تطبیـــق 
آن نیـــز از رســـانه ها، نهادهـــای مدنـــی و اداره هـــای 
دولتـــی تقاضـــا داریـــم تـــا مـــا را در ایـــن زمینـــه 

ـــد. ـــک کنن کم
ـــک ســـال گذشـــته،  ـــا در ی ـــی: م ـــای افضل ـــۀ آق ـــه گفت ب
ـــع  ـــی را قان ـــای دولت ـــا اداره ه ـــم ت ـــاش کردی ـــیار ت بس
بســـازیم کـــه رســـانه ها و شـــهروندان حـــق دارنـــد 
ـــِت  ـــا اکثری ـــه اطاعـــات دسترســـی داشـــته باشـــند، ام ب

ـــد. ـــکاری نکرده ان ـــا هم ـــا م ـــی ب ـــای دولت اداره ه
ـــی  ـــگ دسترس ـــه فرهن ـــی ب ـــای دولت ـــت: "اداره ه او گف
ــن  ــت ایـ ــتند. اکثریـ ــد نیسـ ــات باورمنـ ــه اطاعـ بـ
اداره هـــا هنـــوز بـــاور دارنـــد کـــه هـــر اطاعاتـــی 
ـــۀ  ـــک بهان ـــزار و ی ـــا ه ـــناد را ب ـــت و اس ـــرم اس مح

غیـــر موجـــه بـــه متقاضـــی نمی دهنـــد".
آقـــای افضلـــی بـــا بیـــان این کـــه میکانیســـم و 
سیســـتمی در اداره هـــای دولتـــی وجـــود نـــدارد تـــا 
ـــرم  ـــات مح ـــرده و اطاع ـــدی ک ـــات را طبقه بن اطاع
و غیـــر محـــرم را تفکیـــک کنـــد، بیـــان داشـــت: تـــاش 
ــدی  ــی طبقه بنـ ــوب حقوقـ ــا چارچـ ــا بـ ــم تـ داریـ
اطاعـــات را ایجـــاد کنیـــم و آن را در اختیـــار اداره هـــای 
دولتـــی قـــرار دهیـــم تـــا آنـــان بربنیـــاد آن، اطاعـــات را 

ــد. ــدی کننـ طبقه بنـ
ـــات  ـــه اطاع ـــی ب ـــارِت دسترس ـــیون نظ ـــس کمیس ریی
ـــد  ـــی گفته ان ـــای دولت ـــه اداره ه ـــان ب ـــه آن ـــد ک می گوی
ـــه  ـــان ادام ـــدادن ش ـــات ن ـــِد اطاع ـــه رون ـــر ب ـــه اگ ک
ــود  ــای خـ ــیون از صاحیت هـ ــن کمیسـ ــد، ایـ دهنـ
ـــد. ـــدی می کن ـــورد ج ـــان برخ ـــا آن ـــرده و ب ـــتفاده ک اس
آقـــای افضلـــی از وزارت فوایـــد عامـــه، وزارت 
امـــور  و  کار  وزارت  برشـــنا،  شـــرکت  معـــادن، 
ــا  ــارزه بـ ــارت و وزارت مبـ ــی، وزارت تجـ اجتماعـ
مـــواد مخـــدر بـــه عنـــوان نمونه یـــی از نهادهایـــی 
ـــارت  ـــیون نظ ـــا کمیس ـــۀ او، ب ـــه گفت ـــه ب ـــرد ک ـــاد ک ی

ــد. ــکاری نکرده انـ ــات همـ ــه اطاعـ ــی بـ دسترسـ
ـــون  ـــور، کمیس ـــه ادارۀ ام ـــت ک ـــان گف ـــی هم چن افضل
ــان و  ــی، پارلمـ ــات ملکـ ــات اداری و خدمـ اصاحـ
ـــه  ـــتند ک ـــای هس ـــگ اداره ه ـــات و فرهن وزارت اطاع
ــیون  ــن کمیسـ ــا ایـ ــی بـ ــر اطاع دهـ ــا در امـ نه تنهـ
هـــم کاری نکرده انـــد، بـــه عنـــوان مانـــع در برابـــر 

دسترســـی بـــه اطاعـــات نیـــز قـــرار گرفته انـــد.
او شـــماری از نماینـــده گان مـــردم در پارلمـــان را متهـــم 
ــه  ــواردی کـ ــکاری در مـ ــن کاری و همـ ــه کمیشـ بـ
ـــت:  ـــرد و گف ـــد ک ـــل باش ـــان دخی ـــخصی ش ـــع ش مناف
ـــا  ـــه ب ـــه صادقان ـــتند ک ـــان هس ـــی در پارلم نماینده گان
ـــه رو  ـــی روب ـــا اکثریت ـــا ب ـــد، ام ـــکاری می کنن ـــا هم م
هســـتیم کـــه هیـــچ پایبنـــدی بـــه قانـــون ندارنـــد و 
تنهـــا بـــه دنبـــال رقابـــت و منافـــع شـــخصی شـــان 

ـــتند. هس
ـــات  ـــه اطاع ـــی ب ـــارِت دسترس ـــیون نظ ـــس کمیس ریی
در قســـمتی از ســـخنانش از وزارت اطاعـــات و 
ـــت:  ـــان داش ـــرد و بی ـــاد ک ـــدت انتق ـــه ش ـــگ ب فرهن
"نـــام اطاعـــات بایـــد از پیشـــونِد ایـــن وزارت 

ـــع  ـــام آن گذاشـــته شـــود، »وزارت من حـــذف شـــود و ن
ـــی  ـــی از وزارت های ـــرا یک ـــگ!«، زی ـــات و فرهن اطاع
ــا  ــا مـ ــترین هـــم کاری را بـ ــه بایـــد بیشـ اســـت کـ
ـــش در  ـــع و چال ـــن مان ـــا بزرگ تری ـــد، ام ـــته باش داش
ـــات  ـــه اطاع ـــی ب ـــارِت دسترس ـــیون نظ ـــر کمیس براب
بـــوده اســـت. ایجـــاد مشـــکل، همـــکاری نکـــردن، 
ـــی در  ـــع اطاع ده ـــردِن مرج ـــاد نک ـــکنی و ایج کارش
ـــوردش  ـــن وزارت در برخ ـــای ای وزارت، از ویژه گی ه

ـــوده اســـت". ـــا ب ـــا م ب
ـــووالن  ـــه مس ـــد دارد ک ـــان تأکی ـــی هم چن ـــای افضل آق
وزیـــران  همـــواره  ملـــی  وحـــدت  حکومـــت 
فرهنـــگ  و  اطاعـــات  وزارت  در  را  بی کفایـــت 
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــک س ـــه ی ـــک ب ـــد و نزدی ـــته ان گماش
ــن وزارت  ــت در ایـ ــوان سرپرسـ ــه عنـ ــی را بـ کسـ
تعییـــن کـــرده اســـت کـــه حتـــا مدیریـــِت معینیـــت 

خـــود را نیـــز نـــدارد.
او گفـــت: "در دو ســـال گذشـــته مـــا بایـــد کار 
بـــاالی بهتـــر شـــدن رونـــد دسترســـی شـــهروندان 
ـــان،  ـــدت زم ـــن م ـــا ای ـــم، ام ـــات می کردی ـــه اطاع ب
ـــی.  ـــای دولت ـــا اداره ه ـــه ب ـــت منازع ـــده اس ـــا ش کار م
کارشـــکنی های حکومـــت و وزارت اطاعـــات و 
ـــداف  ـــه اه ـــم ب ـــا نتوانی ـــه م ـــد ک ـــبب ش ـــگ س فرهن

مـــا برســـیم".
ـــه اطاعـــات پـــس  ـــر دسترســـی ب کمیســـیون نظـــارت ب
از توشـــیح قانـــون حـــق دسترســـی بـــه اطاعـــات 
ایجـــاد شـــده اســـت. قانـــون حـــق دسترســـی بـــه 
اطاعـــات در 6 فصـــل و 3۲ مـــاده در مـــاه مـــارچ 
ســـال گذشـــتۀ میـــادی از ســـوی محمـــد اشـــرف 
غنـــی، رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی توشـــیح 
ـــی  ـــواره انتقادهای ـــدن آن هم ـــی نش ـــا عمل ـــد، ام گردی

را برانگیختـــه اســـت.
بســـیاری از خبرنـــگاران از ایجـــاد ایـــن کمیســـیون 
هـــم،  ســـویی  از  کرده انـــد.  خوشـــبینی  ابـــراز 
کمیســـیون نظـــارت دسترســـی بـــه اطاعـــات 
در حالـــی ایـــن ســـخنان را بیـــان می کنـــد کـــه 
خبرنـــگاران از مدت هـــا بـــه این ســـو از عـــدم 
ـــی  ـــای دولت ـــوی اداره ه ـــات از س ـــه اطاع ـــی ب دسترس

داشـــته اند. شـــکایت 
ـــرده  ـــد ک ـــواره تعه ـــی هم ـــدت مل ـــت وح ـــا حکوم ام
کـــه بـــه خاطـــر ارایـــه معلومـــات بـــه رســـانه ها و 

مـــردم همـــکاری می کنـــد.

www.mandegardaily.com

کمیسیون نظارِت دسترسی به اطالعات:

در اداره ها فرهنگ حق دسترسی به اطالعات وجود ندارد

به مهاجرین در عربستان و امارات پاسپورت توزیع می شود

»18 میلیون تن سند هویت ندارند«

         روح اهلل بهزاد
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ورزش

کرزی اگر کرزی می    ماند ! میرویس بلخی

ـــی  ـــال و ب ـــه آدم فع ـــرازم ک ـــک و هم ـــتان نزدی از دوس
ـــرم  ـــون گ ـــی خ ـــا خیل ـــت: م ـــت گف ـــم اس ـــراری ه ق
ـــما آرام  ـــا ش ـــاش، ام ـــب و ت ـــه در ت ـــتیم و همیش هس
ـــد.  ـــم بیاموزانی ـــا ه ـــه م و مشـــغول. کمـــی از خـــون ســـردبودن را ب
ـــم.  ـــی گذاری ـــال م ـــه در یخچ ـــود را روزان ـــون خ ـــا خ ـــم، م گفت
اگرنـــی خـــون مـــا هـــم بســـیار گـــرم اســـت و از تـــرس ایـــن 
ـــن  ـــم. ای ـــی کنی ـــردش م ـــم، س ـــاد ندهی ـــه ب ـــود را ب ـــر خ ـــه س ک
ـــت  ـــه ظرفی ـــوایان ک ـــرخ روز پیش ـــه ن ـــره و ب ـــای روزم سیاســـت ه
ـــردی  ـــون س ـــی خ ـــک مدت ـــد، ی ـــم ندارن ـــنیدن را ه ـــه ش ـــک کلم ی
ـــرم  ـــه گ ـــا ن ـــون م ـــتم روزی خ ـــن هس ـــا مطئم ـــد. ام ـــی خواه م
ـــد  ـــا نخواه ـــل م ـــا نس ـــت ی ـــد. آن وق ـــد آم ـــوش خواه ـــه ج ـــه ب ک

ـــری. ـــم گی ـــی تصمی ـــا در کرس ـــا آنه ـــد ی مان
"خـــون ســـرد بـــودن تمریـــن ســـخت دارد. امـــا همـــه بـــرای 
همدیگـــر پذیـــری و اجمـــاع یـــک نســـل اســـت نـــه شـــنیدن 

ــوایان". مهمـــات پیشـ

دستگیر روشنیالی

هـــدف مطـــرح کـــردن حـــرف هـــای مبنـــی بـــر 
ـــتیک  ـــه ای پلورالس ـــک جامع ـــت در ی ـــت و اقلی اکثری
ـــت. ـــی اس ـــری خواه ـــض و برت ـــردن تبعی ـــه ک توجی
برابـــری تنهـــا و تنهـــا بـــا حاکمیـــت ارزش هـــای انســـانی در 
ـــانی- در  ـــرد انس ـــرد - ف ـــه ف ـــي ک ـــود. زمان ـــن میش ـــه تامی جامع
ـــر  ـــوق براب ـــراد حق ـــه اف ـــد و هم ـــون باش ـــت و قان ـــز سیاس مرک
ـــی  ـــا قوم ـــی و ی ـــی، مذهب ـــض جنس ـــاله ی تبعی ـــند مس ـــته باش داش
ـــی  ـــم ب ـــت ه ـــت واقلی ـــم اکثری ـــت و مفاهی ـــان نیس ـــر در می دیگ

ـــوند. ـــر میش تاثی

پرتو نادری

ــاف  ــرد خ ــی ک ــگ کاری م ــا نیرن ــردی ب ــاری م ب
اخــاق و ارزش هــای دینــی، چــون کارش تمــام شــد 
ــارش ایســتاده  ــر شــیطان! شــیطان کن گفــت: لعنــت ب
بــود و مــی دیــد کــه او چگونــه چنیــن کار ناروابــی را انجــام مــی 
دهــد. شــیطان بــر او ظاهــر شــد و گفــت: چــرا نمــی گویــی لعنــت 
بــر خــودم. مــن کــه شــیطانم؛ امــا ایــن نیــرگ کــه تــو در ایــن کار 

بــه کار بســتی در خــرد پــدر کان مــن هــم نگذشــته اســت. 
***

نمــی دانــم چــرا انســان هــا هــر بــار کــه جنایتــی مــی کننــد، بــر 
مــی گردنــد و آن را توجیــه مــی کننــد ، بــا هــزار و انــد دلیــل کــه 
ــاف  ــه کار خ ــار ک ــت. هرب ــی اس ــان پذیرفتن ــرای خودش ــا ب تنه
ــر  ــی ب ــد، نفرین ــی دهن ــام م ــانی انج ــی و انس ــای دین ارزش ه
شــیطان مــی فرســتند و مــی رونــد وبــاز فــردا همــان کار اســت و 

ــن! همــان نفری
مــا بــر تفنــگ نفریــن مــی فرســتیم کــه ســبب کشــتار انســان هــا 
ــت  ــن انگش ــه ای ــیم ک ــی پرس ــی نم ــچ گاه ــا هی ــردد؛ ام ــی گ م
ماســت کــه ماشــه را کــش مــی کنــد. ایــن خواســته ی ماســت کــه 
ایــن تفنــگ را بــه کار مــی انــدازد. ایــن دســتان ماســت کــه گلولــه 
ــه هــدف کشــتن  در شــاژر تفنــگ مــی گــذارد! ایــن ماییــم کــه ب
ــدرکان  ــم کــه دهــان پ ــان نیــرگ مــی بافی ــا کســانی چن کســی ی

شــیطان هــم بــاز مــی مانــد!
تفنــگ هــای مــا در ذهــن ماســت، تــا ذهــن مــا خلع ســاح نشــود، 
ــا  ــد. اگــر ذهــن م ــی آین ــه صــدا م ــان ب ــن تفنــگ هــا هــم چن ای
خلــع ســاح نشــود، بــاز مــا بــا چــوب، چمــاق و ســنگ همدیگــر 

را مــی کشــیم
وقتــی ذهــن مــا انبــار خانــه ی هــزار گــون جنــگ افــزار اســت، مــا 

خــود مــادر همــه بــم هــای جهانیم!

محمد عمر اندیشه 

فســاد دریــک جامعــه دوقســم اســت: یکــي موقعــي 
ــن درد  ــد، ای ــات نمي کنن ــن را مراع ــا قوانی ــه توده ه ک
ــن توده هــا را  ــان پذیراســت. ودیگــر اینکــه قوانی درم
ــي از  ــرا دردي ناش ــدارد زی ــي ن ــن درد درمان ــد، ای ــد مي کن فاس
ــه  ــد ک ــن قوانین ان ــا ای ــان" اســت. متأســفانه در وطن م خــود "درم
دســت وپاِ مــردم را ُغــل وزنجیــر مي زننــد. وزمینــۀ تولیــد فســاد را 
ــاي  ــن یکــي از اصــول وفکتوره ــازند. بازنگــري قوانی ــا مي س مهی

کاهــش فســاد خواهــد بــود.

برنا صالحی
آدم های تاثیر گذار گاهی به ساده گی تاثیر می پذیرند. از خوی و خاصیت 

دیگران، از رفتار و منش دیگران و از مشورت و همنشینی با دیگران .
در اقوال بزرگان به این "خوپذیری" اشارات بسیاری رفته است، مانند 

زیر:
با بدان کم نشین که در مانی / خو پذیر است نفس انسانی 
با بدان کم نشین که صحبت بد / گرچه پاکی ترا پلید کند .

در  کار و  به  از ورود  قبل  نبوده اند، حتی  بد  آدم های سیاسی همیشه   
وهلۀ نخست جلوس به مسند قدرت دارای نیت  نیک و خیر اندیشانه 

نیز بوده اند .
قبول ترین  قابل  و  سیاسی  چهرۀ  محبوب ترین   ۲001 کرزی  که  طوری 

زعیم سیاسی افغانستان بود .
نه به خاطر دانش سیاسی اش، نه به خاطر تعلق قومی اش و نه به خاطر 
وابستگی حزبی اش، بلکه به جهت انعطاف  پذیری، مسالمت جویی، مدارا 
و همدیگر پذیری اش، او را به شکل بی سابقه یی همۀ مردم افغانستان به 

استقبال نشستند.
و دقیقا دوسال و شش ماه اول کار اورا می توان از طایی ترین دوره های 

تاریخ معاصر کشور نام برد.
شعار مسلط روز های نخستین پس از طالبان تحمل گرایی و همدیگر 
پذیری بود و کرزی یکی از کسانی بود که در رأس همه باید درین خط 

پیش می رفت.
باعث  که  معنوی  های  امتیاز  گرفتن  و  دادن  با  جز  نبود  ممکن  این  و 
حضور و دلگرمی اقوام و جریان های سیاسی برای تحکیم نظام نوپا و 

آیندۀ سیاسی کشور می شد.
اگر آقای کرزی برای کسی به قول خودش لقب قهرمان ملی داده، در 
عوض لقب بابای ملت گرفته و اگر رتبۀ مارشالی داده رنگ بیرق و سرود 
ملی گرفته که البته بحث سرود ملی به زبان پشتو با ذکر نام اقوام و اهلل 

اکبر به نحوی تقسیم امتیاز برای همه در آن زمان تلقی می شد.
اگر آقای کرزی امروز پشیمان است از آنچه که انجام داده معنایش این 
است که اول مقتضای آن زمان را فراموش کرده و جایگاه خویش را، دوم 

اینکه خود به روی کار نامۀ درست خود خط بطان می کشد.
فراموش نکنیم که در آن زمان قدرت سیاسی و نظامی کشور در بست به 
دست دیگران بود نه شخص کرزی و دیگران بودند که به صورت حتی 
بی رویه و بیشتر از آنچه که ایجاب می کرد، از سر منافع واقعی خویش به 

نفع همگرایی ملی و به گل روی حامد کرزی گذشتند.
دیگران  روی  کرزی  حامد  چرا  یک سو،  به  گذشته  و  بوده  هرچه  حاال 

منت می گزارد؟
آیا  و  نیست؟  شایسته  ملی  قهرمان  لقب  را  بزرگ  مسعود  احمدشاه  آیا 

مارشال فهیم حق آن را نداشت تا مارشال مملکت باشد؟
قدرت و نفوذ مارشال فهیم در روزهایی که از آن صحبت می کنم تا آنجا 
بود  که اگر می خواست می توانست به نفع قوم چی که حتی قدرت را 
در خانواده اش موروثی کند. شاید عدۀ این حرف ها را افراط در برداشت 

تلقی کنند در حالیکه واقعیت مسلم آن روزها همین بود که نوشته ام .
 در صورتی که آقای کرزی خود می داند این القاب به درستی و به جا 
بکار رفته اند چیزی را که امروز می گوید حرف دل او نیست، ناشی از 
خود  با  کاری اش ،  نخست  روزهای  از  گرفتن  فاصله  با  او  پذیری  خو 
بزرگ بینی ناشی از جذبه های قدرت مادی و در سایۀ هم نشینی با افراد 
و گروه های قبیله گرا و متعصب بوده می تواند.) کاری را که امروز می 

خواهند در حق حکمتیار بکنند(.
کجای تاریخ این کشور سراغ دارد که القاب بزرگ ملی از آدرس یک 
شخصیت  یک  زعامت  متقابا  و  شود  اعطا  دیگر  قوم  به  قومی  بزرگ 
سیاسی متعلق به قوم دیگر بواسطۀ همه اقوام با اجماع و رضایت پذیرفته 
شود؟ این دست آورد بزرگی در جهت ملت  سازی بود که در زعامت 

کرزی اتفاق افتاد.
قربانی  افکار  این  وقتی  دارند  بزرگ  افکار  بزرگ  های  آدم  خاصه 
تنزیل  پایین  به  باال  سطوح  از  نیز  آدم ها  می شوند،  کوچک  ملحوظات 

می کنند .
علی الرغم همه خا ها و خطاها، کرزی باید کرزی می ماند و اگر می ماند 
امروز ما اینگونه در تبعیض و تعصب دست و پا نمی زدیم و از شوونیسم 

و تمامیت خواهی نمی نالیدیم.
شایسته نیست که آقای کرزی برای هدف های کوچک، خود را تا سطح 

یک مشر قومی سقوط بدهد.
من با وجود همه اختاف نظر ها و انتقادها منحیث یک شخصیت موثر 

در یک مرحلۀ از تاریخ کشور به او احترام قائلم .

کوه نوردان 

در تالش فتح قله های کوه بابا

افغانستان برندۀ چهار مدال برنز 

در مسابقات کشورهای اسالمی

فیـسبـوک نـــامــه

بـرای نخسـتین بـار گروهی از دختـران وپسـران کوه نورد آماتـور در والیت 
بامیـان، در تاش انـد تـا قله هـای بلند کـوه بابا را فتـح کنند.

هرچنـد بامیـان از والیـات کوهسـتانی کشـور اسـت، و باشـنده گان اکثریت 
روسـتاهای ایـن والیـت، در دامنـۀ کوه هـا زیسـت دارنـد امـا کوه نـوردی 
هنـوز بـه عنـوان یـک ورزش، در بیـن مردم جـا باز نکـرده وبـرای دختران 

ورزشـکار، ایـن رشـتۀ ورزشـی کار دشـوار پنداشـته می شـود.
اخیـراً باشگاه  ورزشـی)عقاب(در والیت بامیـان با راه اندازی تـور کوه نوردی 
کـه در آن ۸ دختـر و۲۲ پسـر ورزشـکار اشـتراک دارنـد در تـاش ترویـج 
فرهنـگ ورزش کوه نـوردی وجلـب توجـه سـیاحان خارجی به داشـته های 

طبیعـی این والیت اسـت.

نصراهلل عادلی مسـئوول باشـگاه ورزشـی عقـاب دراین باره گفـت که اولین 
باراسـت کـه تـور کوه نـوردی را برگـزار کرده اند وامیـد وار اند کـه درآینده 

به شـکل مسـلکی این رشـتۀ ورزشـی را دربامیان مروج سـازند.
بانـوان کوه نـورد در بامیـان می گوینـد کـه آنـان بـه هـدف تشـویق دختـران 
افغانسـتان بـه رشـته های ورزشـی، اشـتراک در مسـابقات جهانـی وفتـح 

قله هـای کـوه بابـا در ایـن والیـت کوه نـوردی می کننـد.
این گروه از دختران و پسـران ورزشـکار، در نخسـتین تجربۀ تورکوه نوردی 
 شـان، حـدود 16 کیلومتـر فاصلـه را در ارتفـاع ۴۴۴0 متـراز سـطح بحـر 

کردند. صعـود 
افضـل نـوری یکـی از ورزشـکاران گفـت: بامیـان بـا داشـتن جاذبه هـای 

اسـت. کوه نـوردی  بـرای  مکان هـا  بهتریـن  از  یکـی  گردش گـری 
ورزشـکاران می گوینـد کـه از اولیـن تجربـۀ کوهنـوردی شـان در دامنـۀ 
سلسـله کوه هـای بابـا، لـذت بردنـد و در تاش انـد تـا بـا ترویج این رشـتۀ 
ورزشـی دربیـن ورزشـکاران، بلندترین قلۀ شـاه فوالدی را کـه ۵1۴0 متر از 

سـطح بحـر ارتفـاع دارد، فتـح کنند.
هرچنـد کوه نـوردی در افغانسـتان تاریـخ پنج هزار سـاله دارد، اما این رشـتۀ 
ورزشـی هنـوز بـه صورت خـوب دربیـن جوانان ورزشـکار به ویـژه بانوان 

رشـد چندانی نکرده اسـت.
درحالـی کـه این ورزشـکاران، لباس و لوازم مناسـب کوه نـوردی ندارند، اما 
می گوینـد از این کـه دختـران آزادانه همراه پسـران ورزشـکار بـه کوه نوردی 

می پردازنـد، خوشـحال اند و بـه آیندۀ شـان امید وار می شـوند.
صدیقـه، یکـی از کوهنـوردان آماتـور می گویـد بسـیار خوشـحال اسـت که 
در بامیـان محدودیـت بـرای زنـان و دختـران وجـود نـدارد و آن هـا آزادانه 

می تواننـد در رشـته های مختلـف ورزشـی رو آورنـد.
ورزش هـای فصلـی در بامیـان در سـال های اخیر رشـد چشـم گیری داشـته 
اسـت. اکنـون در سـطح والیـت بامیـان، بیـش از یـک صـد بانـو عضویـت 

تیم هـای بایسـکل  رانی، بدمینتـون، اسـکی، فوتبـال و والیبـال را دارنـد.

از چهارمیــن دورِ  افغانســتان در دهمیــن روز  ورزشــکاران زورخانــۀ 
مســابقات کشــورهای اســامی پــس از کســب مقــام ســوم و مــدال 

ــدند. ــز ش ــدال  برن ــار م ــدۀ چه ــردی برن ــک ف ــۀ ت ــه گون ــی، ب گروه
مشتاق حســن شــریفی، احمدشــکیب عطایــی و حکیــم اهلل بیــگ زاده، 

ــد. ــابقات ان ــن دور مس ــدال آوران ای م
ورزشــکاران 7 رشــتۀ ورزشــی از افغانســتان در چهارمیــن مســابقات 
ــا تنهــا ورزشــکاران  ــد، ام کشــورهای اســامی-آذربایجان اشــتراک کرده ان

ــده اند. ــز ش ــدال برن ــدۀ م ــۀ برن زورخان
قابــل یــادآوری اســت کــه ورزشــکاران زورخانه یــی بــدون حمایــت مالــی 
ــتراک  ــا اش ــن رقابت ه ــان در ای ــول شخصی ش ــا پ ــت ب ــک و حکوم المپی

کرده انــد.
عبدالــرزاق، ووشــوکار افغانســتانی نیــز امــروز در وزن ۴۸ کیلوگــرام رقیــب 
ترکمنســتانی خــود را شکســت داد و بــا کســب مقــام ســوم، برنــدۀ مــدال 
برنــز شــد، امــا هنــوز هــم بــرای رســیدن بــه مــدال طــا و نقــره می توانــد 

مبــارزه کنــد.
ــتانی از  ــکار افغانس ــدود ۹0 ورزش ــابقات ح ــن دور مس ــود در ای ــرار ب ق
ــه  ــود ک ــه  می ش ــا گفت ــوند، ام ــان ش ــازم آذربایج ــف ع ــته های مختل رش
بــه علــت عــدم پرداخــت بودجــه از ســوی حکومــت، تنهــا 30 ورزشــکار 
از رشــته های دوش، تکوانــدو، ووشــو، جــودو، کشــتی ، آب بــازی و 

زورخانه یــی در ایــن رقابت هــا اشــتراک کرده انــد.
ــون  ــه تاکن ــت ک ــته اس ــا توانس ــن رقابت ه ــان ای ــور میزب ــان کش آزربایج

ــاورد. ــت بی ــه دس ــف ب ــته های مختل ــدال را در رش ــش از 100 م بی
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از جملــه مهم تریــن نــکات نشســت ســران کشــورهای 
عربــی، اســامی و امریکایــی کــه روز یکشــنبه در 
ــد ترامــپ،  ــود کــه دونال ــن ب ــاض برگــزار شــد، ای ری
ــه  ــا ب ــد امریکایی ه ــه ۴۸ درص ــوری ک ــس جمه ریی
ــاری اش هســتند،  خاطــر نژادپرســتی اش خواهــان برکن
ــه  ــه ب ــت و ادای واعظــی را درآورد ک ــر رف ــاالی منب ب
ــران  ــرای رهب ــد! او ب ــری دعــوت می کن تســامح و براب
ــا را  ــه آن ه ــه هایی" ک ــه  مدرس ــل "بچ ــه مث ــی ک عرب
گردهــم آورده بودنــد، چگونگــی مبــارزه بــا تروریســم، 
ــن  ــای ام ــع آن، عــدم ایجــاد پناهگاه ه خشــکاندن مناب
ــی و  ــت مال ــی حمای ــع تمام ــت ها، قط ــرای تروریس ب

ــا را درس داد. ــانه ای از آنه ــی و رس سیاس
دونالــد ترامپــی کــه توجــه رســانه ای، سیاســی و 
ــوف  ــش معط ــران زیبای ــه زن و دخت ــتر ب ــی بیش مردم
ــا خــود وی، در ســخنرانی اش در درجــه  ــود ت شــده ب
ــد و  ــز ش ــامی" متمرک ــم اس ــر "تروریس ــت ب نخس
تأکیــد کــرد کــه کشــورهای اســامی بایــد مســئولیت 

ــد. ــده بگیرن ــا آن را برعه ــارزه ب مب
بــا  از فرهنــگ همزیســتی  لــزوم حمایــت  از  وی 
دیگــران صحبــت و بــر لــزوم مقابلــه بــا بحــران 
تنــدروی و "تروریســم اســامی" تأکیــد کــرد. ترامــپ، 
اردن و ترکیــه را بــه دلیــل میزبانــی از آوارگان ســوری 
ســتود و سیاســت های نژادپرســتانه خــود دربــاره 
مخالفــت بــا همزیســتی بــا مســلمانان و بســتن درهــای 
ــع  ــه در واق ــه روی مهاجــران ســوری را ک کشــورها ب
ــه  ــد، ب ــدروی باش ــترش تن ــاز گس ــد زمینه س می توان

ــپرد. ــی س ــت فراموش دس
منطقــه  در  امریــکا  مداخله هــای  و  جنگ هــا 
انــواع  اســام خونین تریــن  و جهــان  عرب نشــین 
ترامــپ  کــه  تروریســت هایی  بوده انــد.  تروریســم 
ــدا را  ــه خ ــد ک ــد و می گوی ــت می کن ــا صحب از آن ه
ــال  ــته اند ح ــی را کش ــداد اندک ــا تع ــتند تنه نمی پرس
ــراق،  ــکا در ع ــک های امری ــا و موش ــه جنگنده ه آنک
ــادی را  ــداد زی ــتان تع ــن و افغانس ــی، یم ــوریه، لیب س

ند. کشــته ا
ــرای  ــری ب ــر و عملی ت ــی دقیق ت ــم ارزیاب ــر بخواهی اگ
ــاض داشــته باشــیم  ــپ در ری مراســم اســتقبال از ترام

بایــد بــه نــکات زیــر اشــاره کنیــم:
اول: پافشــاری ترامــپ بــر حملــه بــه حــزب اهلل 
ــتی"  ــه "تروریس ــا ک ــن ادع ــه ای ــاس ب ــش حم و جنب
هســتند، نشــان می دهــد کــه هــدف واقعــی ایــن 

برابــر  در  مقاومــت  دانســتن  جنایتــکار  نشســت 
اشــغالگری اســرائیل و مقدمــه ای بــرای گردهــم آوردن 
جهــان اســام جهــت مقابلــه بــا آن و تشــکیل "ائتــاف 
ــت. ــت اس ــن مأموری ــام ای ــرای انج ــو" ب ــامی نات اس
دوم: تنــدروی از نظــر ترامــپ و میزبانانــش بــه معنــای 
دشــمنی بــا اســرائیل و امریــکا و میانــه روی بــه 
معنــای رفتــن بــه زیــر پرچــم ایــن دو و قبــول تمامــی 
ــوی  ــان ق ــک هم پیم ــوان ی ــه عن ــا ب سیاســت های آن ه

اســت.
ــد تنــش و آشــوب  ــی کــه ترامــپ می گوی ســوم: ایران
ــه ای را در  ــری طایف ــار آورده و درگی ــه ب ــی ب و ویران
منطقــه تشــدید می کنــد و نــوک پیــکان حمایــت 
ــا او  ــد ب ــه بای ــت ک ــمنی اس ــت، دش ــم اس از تروریس
مبــارزه کــرد نــه اینکــه بــا اســرائیل میانــه رو و متمــدن 

ــرد! ــارزه ک مب
تشــکیات  رییــس  عبــاس،  محمــود  چهــارم: 
خودگــردان فلســطین در ایــن نشســت فرصتــی بــرای 
ــی کســی وجــود او  ــه او داده نشــد و حت ســخنرانی ب
را احســاس نکــرد ایــن بــه معنــای بــه حاشــیه رانــدن 
کامــل مســاله فلســطین در ایــن نشســت و در مرحلــه 
آتــی بــرای ممانعــت از در تنگنــا قــرار دادن ترامــپ و 
ــوده اســت هرچنــد کــه عبــاس نیــز  شــاید اســرائیل ب
ــل  ــپ تمای یکــی از آن هاســت و شــاید بیشــتر از ترام

ــد. ــمگین نکن ــرائیل را خش ــه اس ــد ک ــته باش داش
نشســت کشــورهای اســامی و ترامــپ هرگــز آن طــور 
ــه و  ــح در خاورمیان ــاز صل ــود آغ ــه ب ــپ گفت ــه ترام ک
جهــان نخواهــد بــود و تــا زمانــی کــه ظلم و ســتم هایی 
ــان پابرجاســت و  ــه جــا نهــاده همچن کــه تروریســم ب
همگــی ناشــی از سیاســت های جانبدارانــه امریــکا 
ــت  ــن نشس ــتند، ای ــرائیل هس ــت از اس ــاره حمای درب

آغــاز جنــگ علیــه تروریســم نخواهــد بــود.
ــای  ــره، پول ه ــا طــا، نق ــا دار و دســته اش ب ــپ ب ترام
عربســتان و کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج 
ــه  ــت. او ب ــد گش ــاز خواه ــفید ب ــه کاخ س ــارس ب ف
 ۵00 ارزش  بــه  نظامــی  و  اقتصــادی  قراردادهــای 
میلیــارد دالــر دســت یافتــه کــه صدهــا هــزار و شــاید 
میلیون هــا فرصــت شــغلی را بــرای امریکایی هــا و 
ــا  ــد و ب ــش بودن ــه میزبان ــلمانانی ک ــراب و مس ــه اع ن

ــد. ــاد کن ــد، ایج ــی کردن ــواری از او پذیرای بزرگ
ــاز نکــرد بلکــه  ــه تروریســم را آغ ــگ علی ترامــپ جن
جنــگ طایفــه ای در جهــان اســام را آغــاز کــرد و آن 
ــوان اعــراب و مســلمان  ــه عن ــا ب جنگــی اســت کــه م
صــرف نظــر از نــژاد و مذهب مــان مهم تریــن قربانیــان 

آن هســتیم.

رییس جمهــور تاجیکســتان اعــام 
ــدات تروریســتی در  ــه تهدی ــرد ک ک
آســیای مرکــزی بــه دلیــل وضعیــت 
افغانســتان  در  نامناســب  امنیتــی 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

رییس جمهــور  رحمــان  امام علــی 
کــه  کــرد  اعــام  تاجیکســتان 
از  برخــی  دوگانــه  سیاســت های 
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب کشــورها باع
چالــش در مبــارزه بــا تروریســم 

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: حمایــت سیاســی، مالــی 
ســازمان ها  برخــی  اطاعاتــی  و 
باعــث  تروریســتی  گروه هــای  از 
ــن  ــت ای ــرو و فعالی ــترش قلم گس
گروه هــا در منطقــه شــده اســت.

ایــن  تاجیکســتان  رییس جمهــور 
ســران  اجــاس  در  را  اظهــارات 
کــه  عربی-امریــکا  کشــورهای 
ــا تروریســم در  ــارزه ب ــوان مب زیرعن
ریــاض برگــزار شــد، عنــوان کــرده 

ــت. اس
امامعلــی رحمــان تصریــح کــرد کــه 
ثبــات و امنیــت آســیای مرکــزی 
امنیتــی  بــه چگونگــی وضعیــت 

افغانســتان ارتبــاط دارد.
وی در ایــن نشســت اظهــار داشــت: 
بایــد راه هــای موثــری را بــرای قطــع 

کمک هــای  سرچشــمه    و  منشــا 
سیاســی، نظامــی و مالــی گروه هــای 
تررویســتی مــورد بررســی قــرار 

ــم. دهی
رییس جمهــور تاجیکســتان گفــت 
صدهــا  اخیــر  دهــه  دو  در  کــه 
بین المللــی  همایــش  و  نشســت 
بــا  مبــارزه  بــرای  منطقــه ای  و 
ــج  ــا نتای ــد ام ــزار ش ــم برگ تروریس

قابــل توجهــی بدســت نیامــد.
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــا  ــتان ب ــمالی افغانس ــای ش والیت ه
ــیای  ــورهای آس ــتان و کش تاجیکس
مرکــزی مــرز مشــترک دارنــد و 
گروه هــای  فعالیــت  گســترش 
تروریســتی بــه ویــژه داعــش در 
ایــن  نگرانــی  افغانســتان  شــمال 

اســت. برانگیختــه  را  کشــورها 

درس های ترامپ به جهان اسالم

امام علی رحمان:

امنیت آسیای مرکزی به امنیت افغانستان وابسته است

سرپرست وزارت معادن:
بیشتر معادن 

به شکل غیرقانونی استخراج می شود

ابوبکر صدیق
سرپرســت وزارت معــادن می گویــد کــه از امکانــات دســته داشــته در 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــت ص ــتفاده درس ــادن اس ــش مع بخ
ــروز ) اول جــوزا( در  ــت دی ــادن و نف ــان سرپرســت وزارت مع ــس نه نرگ
ــات  ــتان امکان ــادن افغانس ــش مع ــه در بخ ــت ک ــری گف ــت خب ــک نشس ی

ــت.   ــش نیس ــت بخ ــت آوردها قناع ــا دس ــود دارد، ام وج
بانــو نهــان افــزود کــه بــه اســاس آمــار ارایــه شــده از طــرف وزارت اقتصــاد 
ــا،  ــت؛ ام ــده اس ــرمایه گذاری ش ــادن س ــش مع ــر در بخ ــون دال 1،3 میلی
ــا  ــایر بخش ه ــر از س ــب کمت ــه مرات ــش  ب ــن بخ ــرمایه گذاری  در ای س

ــوده اســت. ب
ــی  ــود کفای ــه خ ــد ب ــی می توان ــع نفت ــه مناب ــی ک ــه گفتــۀ او، در حال ب
افغانســتان موثــر تمــام شــود و معــادن افغانســتان بــرای ایجــاد کار و 

ــردد.  ــع گ ــد واق ــور مم ــی کش ــاف اجتماع انکش
ســر پرســت وزارت معــادن بیــان کــرد کــه بــه اســاس توافق هــای صــورت 
گرفتــه میــان افغانســتان - کشــورهای منطقــه و همســایه، مشــکات 
ترانزیتــی افغانســتان کاهــش می یابــد و ایــن کار باعــث رشــد در انکشــاف 

ــود.  ــور می ش ــی کش زیربنای
او گفــت: افغانســتان نســبِت موقعــت جغرافیایــی اش جایــگاه پــل ارتباطــی 

میــان کشــورهای آســیایی میانــه و جنــوب آســیا را دارد. 
بانــو نهــان تصریــح کــرد کــه تاش هــا بــرای تعدیــل قانــون معــادن جریــان 
دارد و صحبت هایــی کــه بــا نهادهــای مســوول صــورت گرفتــه،روی 
ــدارکان  ــه ادارۀ ت ــادن ب ــای مع ــا قرارده ــود ت ــدی کار می ش ــزم جدی مکانی
ــادن کشــور  ــای اســتخراج مع ــه  بیشــتر قرارداده ــی ک ــرود. در حال ــی ن مل
ــت  ــوی در دس ــات ق ــه و امکان ــه تجرب ــده ک ــذار ش ــرکت هایی واگ ــه ش ب

ــد. ندارن
او خاطــر نشــان کــرد کــه در حــال حاضــر وزارت معــادن هیــچ شــناختی 
از شــرکت هایی کــه در بخــش اســتخراج معــادن کار می کننــد، نــدارد. 
امکانــات و ســرمایه  ایــن شــرکت ها نیــز بــرای ایــن وزارت معلــوم نیســت. 
ــادن کار  ــتخراج مع ــرای اس ــه ب ــرکت هایی ک ــات ش ــت معلوم ــرای دریاف ب
می کننــد، برنامــۀ ثبــت و راجســتر روی دســت گرفتــه شــده تــا یــک تصویــر 

ــیم. ــته باش ــرکت ها داش ــن ش ــی از ای کل
بانــو نهــان می گویــد کــه شــرایط در کشــور تغییــر کــرده اســت، چنــد ســال 
پیــش معــادن به خاطــر ناامنــی اســتخراج نمی شــد، امــا امــروز بیشــتر معــادن 

ــی اســتخراج می شــود.  ــر قانون به شــکل غی
ایــن در در حالــی اســت  کــه گزارش هــای نشــر شــده نشــان می دهــد کــه 
در چنــد ســال گذشــته 710 مــورد اســتخراج غیــر قانونــی از معــادن صورت 
ــای  ــر از عرصه ه ــد بســیاری دیگ ــادن افغانســتان همانن ــه اســت و مع گرفت
مربــوط ســرمایه های ملــی ایــن کشــور بــه صــورت بــی رحمانــه بــه حــراج 

گذاشــته شــده و تــاراج مــی شــود.
هــم چنــان، خــان جــان الکــوزی معــاون اتاق هــای تجــارت و صنایــع، در 
ــرمایه گذاری  ــادن س ــش مع ــه در بخ ــی ک ــه تاجران ــت ک ــت گف ــن نشس ای
ــان  ــد می ــت و بای ــرو اس ــاد روب ــای زی ــه چالش ه ــان ب ــد، کارش کرده ان
ــک  ــرده تفکی ــذاری ک ــرمایه گ ــادن س ــه در مع ــاری ک ــران و تج قاچاقب

ــرد. ــورت گی ص
ــرق و  ــد ب ــرمایه گذاران بای ــار و س ــرای تج ــه ب ــت ک ــوزی گف ــای الک آق
زمیــن توزیــع گــردد و گرفتــن جــواز فعالیــت ســرمایه  گــذاری در معــادن، 
ــن  ــورد چندی ــن م ــود، در ای ــیده ش ــی کش ــی فعل ــت بروکراس ــد از حال بای
مرتبــه پشــنهاد شــده، امــا ایــن کار عملــی نشــده و ایــن بروکراســی  کار را 

ــت. ــرده اس ــر ک پیچیده ت
بــه گفتــۀ او، اســتخراج ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی بــه شــرکت های 
ــام  ــد. تم ــم کن ــتان فراه ــس را در افغانس ــات پروس ــه امکان ــود ک داده ش
ــد ثبــت و راجســتر وزارت معــادن  ــا ظرفیتــی کــه دارن شــرکت های بایــد ب
شــوند و ظرفیت هــای تولیــدی در والیــات بــرزگ کابــل، قندهــار، مــزار و 

... بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
او گفــت کــه معــادن ذعــال ســنگ در کشــور وجــود دارد و بایــد اســتخراج 
آن بــا تکنالــوژی پیشــرفته صــورت گیــرد. در حالــی کــه در بخــش پروســس 

ذغــال ســنگ ســرمایه گــذاری نشــده اســت. 
دولــت افغانســتان تاکنــون 1۴00 منطقــه را شناســایی کــرده کــه گفتــه مــی 
ــه در  ــود دارد ک ــاری وج ــی سرش ــی و معدن ــر زیرزمین ــود در آن ذخای ش
صــورت اســتخراج مــی توانــد اقتصــاد کشــور را دســتخوش یــک جهــش 

عظیــم کنــد.

       عبدالباری عطوان
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