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رییـس مجلـس سـنا، برخـورد نماینـده گان مجلس با شـرکت 
الکـوزی را در مـورد فـروش ۱۴۳ جریب زمیـن دولتی به این 

شـرکت، سیاسـی و برخالف منافـع اقتصادی کشـور خواند.
فضل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلـس سـنا کـه در نشسـت 
روز یکشـنبه )۷ جـوزا( ایـن مجلـس صحبت می کـرد، گفت: 
"شـماری از مافیـا در مجلـس می خواهند از طریق مانع شـدن 
فـروش زمیـن به شـرکت الکـوزی جیب خـود را پـر کنند".

آقـای مسـلم یار افـزود کـه از تطبیق قـرارداد فـروش زمین به 
شـرکت الکـوزی نظـارت می کنـد؛ در برابـر معامله گری هـای 
شـماری از اعضای مجلـس نماینده گان خاموش نمی نشـیند و 
برای تشـویق سـرمایه گذاری در کشـور در برابـر این موضوع 

می کند. ایسـتادگی 

مسـلم یـار افـزود کـه مـردم هـزاران جریـب زمیـن در کابـل 
غصـب کـرده انـد و کسـی چیـزی نمی گویـد؛ امـا شـرکت 
کارخانـه  زمیـن  جریـب   ۱۴۳ بـاالی  می خواهـد  الکـوزی 
تولیـدی درسـت کنـد، مانـع ایـن طـرح اقتصـادی می شـوند، 

حتمـًا کاسـه یی زیـر نیـم کاسـه اسـت.
ایـن گونـه سـرمایه  بـه  او، در کشـورهای دیگـر  بـه گفتـه 
گـذاران زمیـن رایـگان می دهند ولـی در افغانسـتان یک تعداد 
"جاسوسـان" بـا این مسـاله سیاسـی برخـورد کـرده و باعث 

فـرار سـرمایه از کشـور می شـوند.
فرهـاد سـخی دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیـز گفـت: "برخی 
می خواهنـد  کـه  را  تاجرانـی  نمی گذارنـد  زمیـن،  غاصبـان 
صادقانـه بـرای ملـت خدمـت کننـد، سـرمایه گذاری نمایند و 

بـه زمین هایـی کـه بـه شـرکت الکـوزی داده شـده نیز چشـم 
دوختـه اند".

آقـای سـخی افـزود، در کشـورهای دیگـر زمیـن رایـگان در 
اختیـار سـرمایه گـذاران قـرار مـی گیـرد ولـی در افغانسـتان، 
برخـی افـراد مغرض مانـع فروش زمیـن که قرار اسـت باالی 

آن سـرمایه گـذاری شـود، می شـوند.
برخـی دیگـر از سـناتوران در مجلـس سـنا تاکیـد ورزیدنـد 
کـه طرفـدار سـرمایه گذاری در کشـور هسـتند و از تصمیـم 
رییـس جمهـور مبنی بر فـروش ۱۴۳ جریب زمین به شـرکت 

الکـوزی حمایـت می کننـد.
مجلـس نماینـده گان روز چهارشـنبه هفته گذشـته، چهار مقام 
حکومتـی را در مـورد چگونگـی فـروش ۱۴۳ جریب زمین به 

شـرکت الکوزی، فراخواند.
در  حکومـت  کـه  می گوینـد  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
فـروش ایـن زمیـن قانـون را رعایـت نکـرده و ایـن زمیـن را 
بـدون داوطلبـی به شـرکت الکـوزی فروخته اسـت، در حالی 
کـه بـر بنیـاد مـاده ۶۶ قانـون اساسـی، رییـس جمهـور حـق 
نـدارد بـدون حکم قانـون امالک دولتـی را به فروش برسـاند 

و یـا هدیـه دهد.
مقام هـای حکومتـی در مجلـس نماینـده گان گفـت کـه هدف 
رییـس جمهـور از فـروش ایـن زمیـن بـه شـرکت الکـوزی 
تشـویق سـرمایه گـذاری جهـت رشـد اقتصـادی در کشـور 
اسـت؛ امـا نماینده گان مجلـس می گویند که شـرکت الکوزی 
در کمپاین هـای رییـس جمهـور غنـی کمـک مالـی کـرده و 
هـم اکنـون آقـای غنـی در بـدل مصـارف شـرکت الکـوزی 
زمین هـای هوانـوردی ملکـی را بـه قیمـت ناچیـز بـه ایـن 

شـرکت هدیـه داده اسـت.
هـر جریـب زمیـن هوانـواردی ملکی کـه در جـوار پارک های 
صنعتـی قـرار دارند بـه قیمت ۵هـزار دالر به شـرکت الکوزی 
فروختـه شـده در حالـی که قیمـت هرجریب زمین یاده شـده 

۲۵۰ هـزار دالر برآورد شـده اسـت.

دفاع تمام قِد مسلمیار از شرکت الکوزی:
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زبیگنیــو برژینســکی مشــاور امنیــت ملــِی امریــکا 
ــر،  ــی کارت ــوری جیم ــت جمه ــان ریاس در زم
بــه یــک قــرن زنده گــی،  از نزدیــک  پــس 
هفتــۀ گذشــته بــا جهـــان وداع گفــت. او مشــاور 
ــن  ــی از جنجالی تری ــکا در یک ــی امری ــت مل امنی
او،  بــود. در زمــان  برهه هــای جنــِگ ســرد 
ــش  ــاد و ارت ــاق افت ــران اتف ــالمی ای ــالب اس انق
ــن دو  ــاید همی ــد. ش ــتان ش ــرخ وارد افغانس س
رویــداد کفایــت می کنـــد کــه نــام برژینســکی را 
ــوان  ــه عن ــان ب ــی همچن ــال های طوالن ــرای س ب
ــان  ــت مرداِن جه ــن سیاس ــی از تأثیرگذارتری یک

ــه دارد.  ــده نگ زن
در زمانــی کــه برژینســکی عهــده دار ســمت 
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا بــود، مســالۀ 
گروگان گیــری در ســفارت امریــکا در ایــران 
ــاد و ســبب شــد کــه او وارد یکــی از  اتفــاق افت
داغ تریــن مســایِل منطقــه شــود. برژینســکی 
ــر  ــتین ب ــا آس ــی گروگان ه ــرای رهای ــاًل ب عم
ــت  ــه دول ــف ب ــای مختل ــۀ طرح ه ــا ارای زد و ب
ــران، نشــان داد  ــه ای ــه ب ــه حمل ــر و از جمل کارت
ــرد  ــگ س ــِق دوران جن ــرد موف ــد م ــه می توان ک
ــی  ــرای رهای ــای او ب ــی از طرح ه ــد. برخ باش
گروگان هــا از جانــب رییــس جمهــوری امریــکا 
پذیرفتــه نشــد، ولــی طــرح رویارویــی عــراق و 

ــد. ــق ش ــی محق ــه گونه ی ــران ب ای
ــز از  ــالۀ افغانســتان نی ــای برژینســکی در مس  آق
ــرح  ــود. ط ــکا ب ــی امری ــاِل سیاس ــای فع چهره ه
مجاهدیــن،  از  حمایــت  در  امریــکا  تشــویق 
از برنامه هایــی بــود کــه بــه وســیلۀ آقــای 
برژینســکی ارایــه شــد. گفتــه می شــود کــه 
حتــا حملــۀ نظامــی شــوروی بــه افغانســتان نیــز 

ــام  ــرده انتق ــالش ک ــه ت ــوده ک ــای او ب از طرح ه
امریــکا از شــوروی در جنــگ ویتنــام را بگیــرد. 
این کــه چقــدر چنیــن ادعایــی بــا واقعیــت 
همخوانــی دارد، بحــِث دیگــری اســت، امــا 
ــا  ــه ابرقدرت ه ــت ک ــک نیس ــای ش ــن ج در ای
همــواره در تغییــر معــادالت سیاســی در جهــان، 

ــد.  ــرده ان ــازی ک ــده ب ــش تعیین کنن نق
ــی  ــاِن یک ــن، از زب ــش از ای ــال ها پی ــده س نگارن
ــا  ــی ب ــه نزدیکی های از سیاســت مداراِن کشــور ک
ــنیده  ــت، ش ــکا داش ــت مداران امری ــی سیاس برخ
ــوروی در  ــت شـ ــۀ دخال ــکا نقش ــه امری ــود ک ب
ــیده  ــا کش ــش از این ه ــتان را پی ــایل افغانس مس
ــت  ــتان می گف ــت مدار افغانس ــن سیاس ــود. ای ب
ــد،  کــه از یکــی از کارمنــدان امریکایــی در هلمن
ــود کــه امریــکا  ــور شــنیده ب پیــش از کودتــای ث
افغانســتان را تــرک می کنـــد تــا شــوروی ها 
بــه افغانســتان بیاینــد، آن گاه پــس از رفتــن 
افغانســتان  بــه  امریــکا  دوبــاره  شــوروی ها 

برمی گــردد. 
شــنیدِن چنیــن ســخنی در آن ســال ها بــرای 
ــل  ــود، ب ــز می نم ــا تعجب آمی ــه تنه ــده ن نگارن
شــباهِت بســیار زیــادی بــا تیــوری توطیــه 
ــن  ــال ها ای ــل در آن س ــن دلی ــه همی ــت. ب داش
ــه  ــاال ک ــا ح ــم ام ــدی نگرفت ــاد ج ــخن را زی س
ــم،  ــرور می کن ــر را م ــال های اخی ــای س رویداده

بیشــتر حقانیــِت آن ســخنان را می پذیــرم. 
نقشــی  افغانســتان  جنــگ  در  برژینســکی 
ــِل  ــی از دالی ــاید یک ــت و ش ــده داش تعیین کنن
دارد،  ادامــه  هنــوز  جنــگ  ایــن  این کــه 
دخالت هــای کشـــورهای بیرونــی و افــرادی 
ــی  ــخناِن جالب چــون او اســت. از برژینســکی س

ــده  ــت ش ــتان ثب ــگ افغانسـ ــورد جن ــز در م نی
ــاد  ــه ایج ــرد ب ــگ س ــس از جن ــه پ ــت. او ک اس
گروه هــای افراط گــرا در منطقــه متهــم شــده 
بــود، در پاســخ بــه ایــن اتهام هــا گفتــه بــود کــه 
"آیــا بــرای جهـــان بــه وجــود آمــدن گروه هایــی 
شکســت  یــا  و  بــود  مهــم  طالبــان  مثــل 

ســابق؟"  شــوروی  مثــل  امپراتوری یــی 
ــرای برخــی کشــورهای جهــان از میــان  شــاید ب
ــر  ــا ارزش ت رفتــن امپراتــوری شــوروی خیلــی ب
ــتی  ــرا و تروریس ــروه افراط گ ــد گ ــاد چن از ایج
در منطقــه باشــد، ولــی انــکار نمی تــوان کــرد کــه 
ــا  ــد حت ــی می توانن ــتی گاه ــای تروریس گروه ه
ــد.  ــل کننـ ــوری عم ــک امپرات ــر از ی خطرناک ت
ــر  ــکی در براب ــون برژینس ــرادی چ ــای اف اقدام ه
ــن  ــد اضمحــالِل ای ــاید رون ــابق، ش ــوروی س ش
ــی  ــد، ول ــیده باش ــتاب بخش ــا را ش امپراتوری ه
ــه  ــان ب ــن جری ــه ُکِل ای ــرد ک ــول ک ــوان قب نمی ت

ــت. ــوده اس ــوط ب ــی من ــن اقدام های چنی
 نظــام شــوروی ســابق پیــش از آن کــه بــا خطــر 
ــا  ــد، ب ــوده باش ــه رو ب ــرون روب ــی از بی فروپاش
ــرم  ــت وپنجه ن ــی دس ــِر درون ــای ویرانگ خطره
فروپاشــِی  هســته های  نظــام  ایــن  می کــرد. 
ــا  ــود. ام ــرده ب ــاده ک خــود را عمــاًل در درون آم
حــاال کــه نظــام شــوروی ســابق از میــان رفتــه و 
ــرادی چــون  ــان رســیده، اف ــه پای ــِگ ســرد ب جن
برژینســکی کــه همــواره طـــرح هایی آمــاده 
ــه  ــد، در مقابل ــازه در آســتین دارن ــاِن ت ــرای زم ب

ــد؟ ــه می گوین ــم چ ــوالی تروریس ــا هی ب
 تروریســم در حــال حاضــر بــه انــدازۀ امپراتوری 
شــوروی ســابق قــدرت و تــوان پیـــدا کــرده تــا 
ــه  ــان حمل ــه هدف هــای خــود در سراســر جه ب
ــه  ــز ب ــابق نی ــوروی سـ ــان ش ــا در زم ــد. آی کن
ــان و  ــی در سراســر جه ــروز هدف های ــدازۀ ام ان
بــه ویــژه کشــورهای اروپایــی مــورد حملــه قــرار 

می گرفتنــد؟
ــان  ــود جه ــای خ ــا اقدام ه ــکی ب ــای برژینس  آق
را امن تــر از گذشــته نســاخت، بــل هیــوالی 
تازه یــی را در برابــر آن بیـــدار کــرد. شــاید 
ــکی  ــون برژینس ــرادی چ ــای اف ــر دخالت ه اگ
چنیــن  نیــز  افغانســتان  جنــگ  نمی بــود، 

نمی شــد. طوالنــی  و  مصیبت بــار 
ــاًل  ــون او، عم ــرادی چ ــکی و اف ــای برژینس  آق
ــه  ــتان را ب ــردم افغانس ــۀ م ــگ آزادی خواهان جن
نفــع هدف هــای سیاســِی کشــورهای خــود 
مصــادره کردنــد و جریانــی را کــه اگــر بــه 
ــه نتایــج  ــدا می کــرد ب صــورِت طبیعــی ادامــه پی
موفق تــری می رســید، ضربــۀ ســنگین زدنــد. 
ــتی در  ــروه تروریس ــا گ ــِت ده ه ــروز موجودی ام
منطقــه و جهــان، ثمــرۀ سیاســت هایی اســت کــه 
امریــکا و متحــدان غربــِی آن بــرای دسترســی بــه 
ــته  ــته و ناخواس ــورِت خواس ــه ص ــان ب منافع ش

ــد.  ــم زده ان رق
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ــور،  ــانه های کش ــرده در رس ــِث ُگل ک ــته، بح ــۀ گذش هفت
ــل  ــی کاب ــی بین الملل ــدان هوای ــروش زمین هــای شــرِق می ف
بــه شــرکت تجارتــی الکــوزی در بــدِل نرخــی بســیار ناچیــز 
بــوده اســت. ایــن شــرکت توانســت هــر متــر مربــع زمیــن را 
بــه بهــای ۱۶۷ افغانــی کــه معــادل ۲.۵ دالــر اســت، به دســت 
ــا ایــن نــرِخ ارزان زمانــی مســأله دار  بیــاورد. ایــن فــروش ب
ــه  ــی ب ــای غن ــخِص آق ــویم ش ــر می ش ــه باخب ــود ک می ش
ــرارداد  ــن ق ــی، در ای ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــوان ریی عن

علنــًا حضــور داشــته اســت. 
ــرکت  ــه ش ــا ب ــن زمین ه ــگاِن ای ــًا رای ــروش تقریب ــی  ف وقت
میلیون دالــرِی  حمایت هــاِی  و  کمک هــا  بــه  الکــوزی، 
ــی ارجــاع  ــن انتخابات ــی در کمپای ــای غن ــن شــرکت از آق ای
ــع  ــا در واق ــن زمین ه ــه ای ــت ک ــوان دریاف ــد، می ت می یاب
هدیه یــی بــه یــک هم پیمــاِن انتخاباتــی بــوده اســت. 
ــد  ــان می ده ــه، نش ــی عام ــی از دارای ــوع حاتم بخش ــن ن ای
کــه فســـاد در بلندتریــن ردۀ حکومــت نیــز رســوخ کــرده. 

ــه بــود: ــه قرن هــا پیــش گفت ســعدی علیه الرحم
 "اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

برآورند غالماِن او درخت از بیخ"
ــرار هــر  ــن، ق ــب زمی ــن ۱۴۴ جری ــروِش ای ــی ف  حــاال وقت
ــع  ــِی او جم ــاِی انتخابات ــا بدهی ه ــر را ب ــع ۲.۵ دال ــر مرب مت
ــط  ــی فق ــای غن ــه آق ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب بزنی
ــده، بلکــه آن  ــا شــهروندان نچی ســیبی از درخــِت رعیــت ی
ــک  ــه َمل ــده اســت. و حــاال ک ــخ کن ــًا از بی درخــت را تمام
ــک  ــن ُمل ــاِن او در ای ــته، غالم ــه برداش ــت را از ریش درخ

ــرد!  ــد ک ــا خواهن چه ه
ــت  ــن مل ــرای ای ــی ب ــر راه و چاره ی ــن حســاب، دیگ ــا ای ب
ــد.  ــب کنن ــت طل ــد و عدال ــه داد بزنن ــز آن ک ــد ج نمی مان
تــا اکنــون تنهــا مرجعــی کــه ایــن مســأله را بســـیار جــدی 
ــا ایــن ظاهــِر ســادۀ  ــه، مجلــس نماینــده گان اســت. ام گرفت
قضیــه اســت؛ زیــرا در همیــن مجلــس نیــز برخــی از 
کســانی که در برابــر فــروِش ایــن زمین هــا بــه قیمــِت 
ــن  ــای زمی ــه مافی ــود از جمل ــد، خ ــراض کرده ان ــز اعت ناچی
و  کابــل  در  وحشــتناک  زمین خوری هــاِی  شــرکای  و 
ــه  ــل از این ک ــس، قب ــن مجل ــن در ای ــد. بنابری ــا ان والیت ه
بحــث انتقــاد از فــروِش غیراصولــِی ایــن زمین هــا بــه 
ــد،  ــرح باش ــه مط ــع عام ــر مناف ــه خاط ــوزی ب ــرکت الک ش

ــت.  ــرح اس ــر مط ــِی دیگ ــاری و مافیای ــازِی تج ــک ب ی
اگرچــه برخــی از نماینــده گان ماننــد همیشــه فقــط از روی 
ــد،  ــرح کرده ان ــأله را مط ــن مس ــتی ای ــت و وطن دوس صداق
ــد و  ــفید بودن ــس روس ــای مجل ــامِ اعض ــا ای کاش تم ام
می توانســتند بــه گونــۀ متفــق بــا اخــالص و جدیــِت کامــل 

ــانند.   ــوب برس ــه مقصــِد مطل ــده و ب ــر ش ــه را پی گی قضی
ــد از  ــده گان بع ــس نماین ــری مجل ــه، موضع گی ــن هم ــا ای ب
ــر  ــردم واضح ت ــه م ــد ک ــبب ش ــأله س ــدِن مس ــانه یی ش رس
ــه  ــد ک ــرار بگیرن ــی ق ــادهای کالن ــی از فسـ ــان یک در جری
ــورد  ــن م ــه در ای ــاال می شــود. البت ــار دامنــش از ارگ ب این ب
ــر  ــی مقص ــووِل اول، به تنهای ــوان مس ــه عن ــی ب ــای غن آق
ــازِی  ــم و زمینه س ــه در تنظی ــۀ کســانی ک ــه هم نیســت، بلک
ایــن عمــِل غیرقانونــی کوشــیده اند، شــامل انــد. ایــن 
ــی در  ــچ صداقت ــه او هی ــان داد ک ــی نش ــای غن ــورد آق برخ
زمینــۀ مبــارزه بــا فســاد نداشــته و اگــر هــم مــوردی بــوده، 

ــته اســت.  ــی ـ نمایشــی داش ــۀ سیاس ــتر جنب بیش
حــاال اگــر آقــای غنــی درک کــرده کــه ایــن کارش خــالِف 
ــدار  ــه یــک مســوول و دولت م ــون و ارزش هایی ســت ک قان
ــادر  ــۀ ص ــد روی فیصل ــد، بای ــد باش ــا پای بن ــه آن ه ــد ب بای
ــای  ــه رو یه ه ــد ک ــد و اجــازه ده شــده خــط بطــالن بکشـ
ــد.  ــاره حکــم صــادر کنن ــی در این ب ــی و اصــوِل منطق قانون
آقــای غنــی نبایــد فکــر کنــد کــه مــردم و رســانه ها چیــزی را 
نمی فهمنــد و می تــوان زیــر نــامِ حمایــت از ســرمایه گذاری، 
ــتان و  ــه دوس ــردم را ب ــای م ــی زمین ه ــت یعن ــی دول اراض
ــرمایه گذاری،  ــت از س ــه داد. حمای ــی هدی ــاِی انتخابات رفق
ــِق  ــون و منط ــِق قان ــد مطاب ــه بای ــت ک ــندیده اس کاری پسـ

ــرد.  ــانه ها انجــام گی ــِر چشــِم رس اقتصــاد و در براب

"غنـی"درخترا
ازبیخدرآورد
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آقــای برژينســکی بــا اقدام هــای خــود جهــان را امن تــر از گذشــته نســاخت، بــل 
هیــوالی تازه يــی را در برابــر آن بیـــدار كــرد. شــايد اگــر دخالت هــای افــرادی چــون 
ــد.  ــی نمی ش ــار و طوالن ــن مصیبت ب ــز چنی ــتان نی ــگ افغانس ــود، جن ــکی نمی ب برژينس
آقــای برژينســکی و افــرادی چــون او، عمــاً جنــگ آزادی خواهانــۀ مــردم افغانســتان 
ــه  ــی را ك ــد و جريان ــادره كردن ــود مص ــورهای خ ــِی كش ــای سیاس ــع هدف ه ــه نف را ب
اگــر بــه صــورِت طبیعــی ادامــه پیــدا می كــرد بــه نتايــج موفق تــری می رســید، ضربــۀ 
ســنگین زدنــد. امــروز موجوديــِت ده هــا گــروه تروريســتی در منطقــه و جهــان، ثمــرة 
سیاســت هايی اســت كــه امريــکا و متحــدان غربــِی آن بــرای دسترســی بــه منافع شــان 

بــه صــورِت خواســته و ناخواســته رقــم زده انــد



ناجیه نوری  
گــرم  بســیار  کابــل  در  زن  تعویذنویســان  بــازار 
شــده اســت. زنــان بــه خاطــر حــل مشــکالت و 
مراجعــه  تعویذنویــس  زنــان  بــه  چالش های شــان 

. می کننــد
ــه  ــت ک ــتری اس ــر از مش ــان پ ــرم چن ــازار گ ــن ب ای
ــد  ــران درآم ــاید بیشــتر از داکت ــه ش ــان آن ماهان صاحب
ــی و  ــازار توســط ک ــن ب ــه ای ــا اینک ــند؛ ام ــته باش داش
ــدود  ــد مس ــم بای ــا ه ــود ی ــارت ش ــد نظ ــه بای چگون
ــده  ــی مان ــخ باق ــی پاس ــه ب ــت ک ــوالی اس ــود؛ س ش

ــت. اس
ــل  ــد از قت ــد بع ــان هرچن ــذ نویس ــرم تعوی ــازار گ ب
فرخنــده کمرنــگ شــده بــود؛ امــا در ایــن اواخــر ایــن 

بازارهــا دوبــاره رونــق گرفتــه و در هــر کوچــه و پــس 
کوچــه و حتــا گاهــی در داخــل شــهر تعویذنویســان را 
بــه وضــوح می تــوان دیــد و مردمانــی را کــه بیشترشــان 
ــذ نویســان را گــرم  ــن تعوی ــازار ای خانم هــا هســتند؛ ب

ــته اند. ــه داش نگ
در میــان تعویــذ نویســان مــرد، اکنــون بــازار گرم تــری 
بــرای زنــان تعویــذ وجــود دارد و ایــن بانــوان تعویــذ 
خــود  مشــتریان  از  را  گزافــی  پول هــای  نویــس 

دریافــت می کننــد
ــدام قیمت هــای خــاص خــود  ــذ نویســان هــر ک تعوی
را دارنــد، تعویــذ نویســی به نــام "پــری زن" در تایمنی 
ــی  ــزار افغان ــت ه ــران هش ــت دخت ــردن بخ ــاز ک از ب
ــط زن و  ــاختن رواب ــوب س ــد و از خ ــت می کن دریاف

شــوهر در صــورت بــودن مشــکالت، ده هــزار افغانــی 
می گیــرد، یعنــی هــر مشــکلی کــه داشــته باشــید حــل 
ــا  ــن و مشــخص ام ــرخ معی ــدام ن ــا هــر ک ــد؛ ام می کن

گزافــی دارد کــه بایــد آن را بپردازیــد.
ــد  ــت بگیری ــد وق ــم بای ــن خان ــزد ای ــن ن ــرای رفت ب
ــد؛  ــره بگیری ــد و نم ــح بروی ــی ســاعت شــش صب یعن
ــد  ــاز می کن ــه کار آغ ــم ب ــم خان ــه و نی ــد ســاعت ن بع
ــرده و  ــات ک ــت او را مالق ــق نوب ــد طب و شــما می توان

ــد. مشــکل خــود را بگوی
ــا  ــه آی ــیدم ک ــم پرس ــن خان ــتریان ای ــی از مش از یک
ــر؟  ــا خی ــا حــاال مشــکلی کــه داشــتید حــل شــده ی ت
گفــت: بلــی، بــی بــی حاجــی) پــری زن( اگــر بخواهــد 
آب ســر پاییــن را ســرباال می ســازد؛ امــا پــول زیــادی 
ــه؛ کار  ــت دیگ ــق اش اس ــی ح ــرد؛ خدای ــم می گی ه

ــرد. ــوب می گی ــول خ ــد و پ ــوب می کن خ
مشــتریان ایــن خانــم خیلــی بیشــتر از مشــتریان 
داکتــران عصــاب و روان اســت و جالب  تــر اینکــه 
مشــتریان از دادن ایــن همــه پــول گــزاف اصلــن 

نمی شــوند. ناراحــت 
ــز بســیار  ــی حاجــی نی ــی ب ــام ب ــه ن ــم دیگــری ب خان
معــروف اســت و بــه قــول مشــتریان اش کارش حــرف 

ــد. ــته می کن ــر راس ــرچپه را س ــدارد، کار س ن
ــد از  ــا دو بع ــه ت ــاعت ن ــم از س ــن خان ــات کار ای اوق
ظهــر اســت، بعــد از ســاعت ۲ هیــچ کســی را مالقــات 
ــن  ــزد ای ــد ن ــما می خواهی ــر ش ــن اگ ــد؛ بنابرای نمی کن
ــت  ــد و نوب ــح بروی ــج صب ــد پن ــس بای ــم بروید،پ خان
بگیــرد و شــاید ســاعت ۱۲ نوبــت شــما برســد؛ زیــرا 
ــا تعجــب  شــما وقتــی ســاعت پنــج آن جــا برســید، ب
ــت  ــده و نوب ــما آم ــر از ش ــر زودت ــه ده نف ــد ک می بینن

شــما یازدهــم اســت.
ــازار تعویــذ نویســی  ایــن تنهــا خانم هــا نیســتند کــه ب
در افغانســتان را گــرم نگهداشــته انــد؛ بــی شــماری از 
مردهــا نیــز در ایــن بــازار کســب و کار خوبــی بــرای 
ــادی را  ــای زی ــول ه ــد و پ ــا کردن ــت و پ ــود دس خ

ــد. ــب می زنن ــه جی ــی ب ــچ زحمت ــدون هی ب
چیــزی  انــد  آگاه  همــه  کــه  تایمینــی  آقــای  از 
ــل  ــروان ایســتگاه دهــن ن ــه پ ــا در کارت ــم؛ ام نمی گوی
ــه جــات  ــه ظاهــر عســل و ادوی ــه ب ــن دوکان ک چندی
ــان  ــذ نویس ــه تعوی ــز از جمل ــد نی ــی می فرونش یونان

ــتند. ــل هس ــهر کاب ــروف ش مع
ایــن تعویــذ نویســان کــه اکثریــت و تمامــًا از بــرادران 
ــه  ــن راه ب ــی از ای ــای خوب ــد؛ پول ه ــود ان ــل هن اه

ــد. ــی دارن ــتریان فراوان ــد و مش ــت میاورن دس
از یکــی از مشــتریان ایــن تعویــذ نویســان پرســیدم کــه 
کار ایــن آدم چطــور اســت؟ گفــت: خــوب اســت مــن 
ایــن جــا زیــادی میایــم؛ عروســی ام همیشــه همــراه مه 
ــذ  ــن آغاصاحــب تعوی ــر ببی ــق تنگــی میکــرد، خی خل
داد حالــی رابطــه مــا خــوب اســت؛ از او پرســیدم کــه 
چقــدر پــول داده بــرای انجــام ایــن کارت؛ گفــت پنــج 
ــزار ! گفــت  ــج ه ــم پن ــا تعجــب گفت ــی، ب ــزار افغان ه
بلــی، مهــم مشــکل بــود کــه اکنــون حــل شــده اســت .

تعویــذ  ایــن  کــه  نهایــت جســت وجو کــردم  در 
نویســان بایــد توســط کــدام ارگان کنتــرول و نظــارت 
ــه هــر ارگان کــه مراجعــه کــردم، گفــت:  شــود؛ امــا ب
ــاف گفــت:  ــا نمی شــود؛ وزارت حــج و اوق ــوط م مرب
مــا فقــط می توانیــم بگویــم کــه ایــن کار جــواز 
شــرعی نــدارد؛ متباقــی مربــوط نهادهــای امنیتــی اســت 

ــرد. ــان را بگی ــذ نویس ــاذی تعوی ــو اخ ــه جل ک
بــه نهادهــای امنیتــی مراجعــه کــردم گفتنــد بایــد دلیــل 
مــدرک باشــد کــه تــاا اقــدام کنیــم در صورتی کــه دلیــل 
ــم؛ خالصــه  ــدام کنی ــم اق ــا نمی توانی ــد م ــدرک نباش م
در هــر ارگان و مرجعــه را کــه زدیــم جــواب ســرباال 
ــدام ارگان  ــه ک ــم و باالخــره نفهیمــد ک ــت کردی دریاف

بایــد جلــو اخــاذی تعویــذ نویســان کابــل را بگیــرد.
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۱۸۰۰جریبزمینشهرکهایرهایشیمهاجرانازغاصبانگرفتهشد
ــه  ــد ک ــده گان می گوی ــت کنن ــران و برگش ــر مهاج وزی
شــهرک های رهایشــی کــه بــرای برگشــت کننــده گان در 
نظــر گرفتــه شــده و در امــالک وزارت مهاجــران قــرار 
دارد، از طــرف برخــی افــراد و مافیــای زمیــن غصــب و 

بــاالی آن بلنــد منــزل اعمــار شــده اســت. 
ــر  ــر مهاجــران  و ب ــی بلخــی، وزی ــید حســین عالم س
ــوزا( در  ــنبه )۷ ج ــک ش ــروز ی ــده گان دی ــت کنن گش
یــک نشســت خبــری گفــت کــه ایــن قضیــه در والیات 
ــا  ــه ب ــود ک ــاده ب ــاق افت ــروان اتف ــی، خوســت و پ غزن
ــا را از  ــن زمین ه ــه ای ــتیم ک ــم، توانس ــای پی ه تالش ه

دســت غاصبــان پــس بگیریــم. 
ــهرک  ــن ش ــب زمی ــزود: ۱۸۰۰ جری ــی اف ــای بلخ آق
رهایشــی مهاجــران  در والیــت پــروان از طــرف برخــی 
ــه  ــران ب ــا وزارت مهاج ــود، ام ــده ب ــب ش ــراد غص اف
ــه  ــای مربوط ــایر نهاده ــه و س ــکاری وزارت داخل هم
ــن  ــرف ای ــاره از تص ــا را دوب ــن زمین ه ــت، ای توانس

ــد. ــرون کن ــراد بی اف
بــه گفتــۀ او، بلنــد منزل هــا در ســاحات تجارتــی 
شــهرک های رهایشــی مهاجــران اعمــار شــده کــه ایــن 
ــود. ــه ب ــرار گرفت ــن ق ــای زمی ــار مافی ــا در اختی زمین ه
ــب  ــزار جری ــک ه ــی ی ــت غزن ــه در والی ــت ک او گف
زمیــن شــهرک های رهایشــی مهاجــران را افــراد و 
باندهــای مافیایــی بــه قیمــت ۱۵ تــا ۳۰۰ هــزار بفــروش 
رســانیده بودنــد و بــاالی آن بلنــد منــزل اعمــار گردیــده 

بــود کــه دوبــاره پــس گرفتــه شــده اســت.
آقــای بلخــی خاطــر نشــان کــرد کــه حتــا  نقشــۀ اصلــی 
ــهر  ــای ش ــران و نهاده ــهرک در وزارت مهاج ــن ش ای
ســازی ناپدیــد شــده و تالش هــا بــرای دریافــت نقشــه 

مذکــور جریــان دارد.
رهایشــی  نمــرات  کــه  کــرد  بیــان  هم چنــان،  او 
بــرای  کــه  بلــخ  والیــت  قالین باف هــا  شــهرک 
برگشــت کنند ه گان توزیــع می گــردد، بــرای افــرادی 
ــود، در حــال حاضــر  ــده ب ــع گردی ــر مســتحق توزی غی
ــان دارد. ــرات جری ــن نم ــری ای ــرای پس گی ــالش ب ت
ادامــۀ  وزیــر مهاجــران و برگشــت کننــده گان، در 
صحبت هــای خــود گفــت کــه در شــهرک شــیخ 
مصــری جالل آبــاد، ۲هــزار جریــب زمیــن بــه برگشــت 
ــش  ــا نســبت افزای ــود، ام ــده ب ــع گردی ــده گان توزی کنن

برگشــت کننــده گان در ســال گذشــته بــه کمبــود نمــره 
مواجــه شــدیم، ۳ هــزار ۴ صــد و ۷۵ نمــرۀ دیگــر کــه 
ــت  ــه برگش ــود ب ــران نب ــالک وزارت مهاج ــت ام تح
ــن  ــی ای ــأت بررس ــا هی ــد، ام ــع گردی ــده گان توزی کنن
نمــرات، دریافــت کــه اختــالس در توزیــع ایــن نمــرات 
ــت  ــت حکوم ــه ریاس ــزارش آن ب ــت و گ ــود داش وج
ــم  ــورد تصمی ــا در م ــده ت ــتاده ش ــی فرس ــدت مل وح

ــه شــود.  گرفت
او گفــت کــه در والیــت پــروان، ۱۸۰۰ جریــب زمیــن 
شــهرک مهاجــران، از طــرف افــراد غصــب شــده بــود. 
امــا، در ســال گذشــته ایــن زمین هــا از دســت عاصبــان 
پــس گرفتــه شــد و بــرای برگشــت کننــده گان مســتحق 
توزیــع گردیــده اســت. هم چنــان، در والیــت خوســت 
ــب  ــه، غص ــوال مین ــهرک قالت ــی ش ــاحۀ تجارت ــه س ک
شــده بــود و بــا کمــک نهادهــای مســوول، تأسیســاتی 
ــب  ــود تخری ــده ب ــاد ش ــان ایج ــرف عاصب ــه از ط ک

گردیــده و ســاحه بــرای مهاجــران توزیــع گردیــد. 
آقــا بلخــی هم چنــان، درادامــه افــزود کــه کمیتــۀ مــک 

ــنهاد  ــن را پیش ــع زمی ــفافیت در توزی ــت ش در خواس
کــرده بــود کــه از طــرف وزارت مهاجــران طرزالعمــل 
توزیــع زمیــن ســاخته شــده بــه وزارت عدلــی فرســتاد 
تــا موضوعــات حقوقــی آن بــه بررســی گرفتــه شــود.
ــراد  ــی اف ــای شناس ــران کمیته ه ــت وزارت مهاج او گف
مســتحق و در نظــر داشــت شایســته گی و ظرفیــت 
ــاد  ــن وزارت را ایج ــه ای ــتخدام ب ــد اس ــراد در رون اف
کــرده و شــفافیت را از اولویت هــای مهــم در ایــن 

می دانــد.  وزارت 
ــران ۲۴۹  ــال ۱۳۹۵ وزارت مهاج ــه در س ــت ک او گف
تــن را در ایــن وزارت بــه کار گماشــت کــه از جملــه 
ــد  ــانس ۱ – ۵ درص ــد لس ــتر، ۳۷ درص ــد ماس ۲ درص
بکلوریــا  و فــوق بکلوریــا بوده انــد. هم چنــان، در 
ــته  ــه کار گماش ــن وزارت ب ــن را در ای ــال ۹۶، ۷۲ ت س
شــده کــه ۴۲ درصــد لســانس،  ۱۲ درصــد بکلوریــا، ۱۲ 
درصــد فــوق بکلوریــا کــه ظرفیــت و شایســه گی را در 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ تقرری ه
مشکالت مهاجران در اروپا

آقــای بلخــی همچنــان بــا اشــاره بــه مشــکالت 
مهاجــران دراروپــا افــزود کــه وزارت مهاجــران هیأتــی 
را به یونــان فرســتاده تــا بــا مســووالن یونانــی در 
مــورد بهبــود وضعیــت زنده گــی مهاجــران افغانســتانی 

ــد. ــت کنن صحب
ــأت  ــا آنکــه نتیجــه گفت وگــوی هی ــر مهاجــران ب وزی
ــت  ــه وضعی ــد ک ــادآور ش ــا ی ــد؛ ام ــوب خوان را خ
ــم  ــوز ه ــان هن ــتانی در یون ــران افغانس ــی مهاج زنده گ

ــت. ــوب نیس مطل
او تاکیــد کــرد کــه در حــال حاضــر آنــان ســعی دارنــد 
مشــکالت  دیپلماتیــک  فعالیت هــای  طریــق  از  تــا 

ــد.  ــل کنن ــان را ح ــران در یون مهاج
ــت زندگــی مهاجــران  ــی وضعی عالمــی بلخــی در حال
ــش  ــه پی ــد ک ــان را دشــوار می خوان افغانســتانی در یون
ــران در  ــای مهاج ــادی از کمپ ه ــدادی زی ــن تع از ای
ــران  ــادی از مهاج ــدادی زی ــده و تع ــته ش ــان بس یون
شــده  بی خانمــان  افغانســتانی  مهاجــران  به شــمول 

ــد.  بودن
وزیــر مهاجــران و برگشــت کننــده گان، از افزایــش 
رونــد اخــراج مهاجــران از اروپــا خبــر داد و گفــت کــه 
از آغــاز ســال ۲۰۱۷ میــالدی تاکنون ۳۲۹ افغانســتانی از 

ــده اند.  ــراج ش ــا اخ اروپ
ــن از  ــز ۵۸۰ ت ــه در ســال ۲۰۱۶ نی ــرد ک ــح ک او تصری
ــتان  ــه افغانس ــاره ب ــراج و دوب ــی اخ کشــورهای اروپای

ــد.  برگشــتانده شــده بودن
ــا  ــه از اروپ ــانی ک ــه کس ــاره ب ــا اش ــران ب ــر مهاج وزی
ــا و  ــه از اروپ ــرادی ک ــوند،گفت: اف ــتانده می ش برگش
ــل  ــر متاه ــد، اگ ــت می کنن ــایه برگش ــورهای همس کش
ــه آن هــا می دهــد.  ــن ب ــک نمــره زمی ــت ی باشــند، دول
آقــای بلخــی بــه مشــکالت مهاجــران در پاکســتان نیــز 
اشــاره کــرد و افــزود: در ســفری کــه پیــش از ایــن بــه 
پاکســتان انجــام شــد توافقــه صــورت گرفت تا کســانی 
کــه مــدرک دارنــد تــا آخــر ســال ۲۰۱۷ تمدیــد شــود و 

نیــز افــراد فاقــد مــدرک راجســتر شــوند. 
ــد  ــراد فاق ــن اف ــزودی راجستریش ــرد: ب ــه ک او اضاف
مــدرک در پاکســتان شــروع مــی شــود کــه رهبــری آن 
برعهــده دولــت افغانســتان و مراحــل شناســایی و دادن 

ــب پاکســتان اســت.  ــه عهــده جان مــدرک ب

ابوبکر صديق
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فصل ششم
فلسفة ميان فرهنگي: نقـدها و نظـرها 

زنده گـي بـدون تفکـر و تأمـل، زنده گـي نیسـت و ارزش 
ندارد.

سـقراط      
فلسـفۀ میان فرهنگي با وجـودِ این کـه از جاذبه هاي منطقي 
و مواضـع ِخَردگرایانـه برخـوردار اسـت، امـا بـا انتقاداتـي 

روبه روسـت و پرسـش هایي نیـز در برابـرش قـرار دارد.
منتقدین  پرسش هایي را  به گونۀ ذیل مطرح مي کنند:

آیـا حقیقـِت فلسـفۀ میان فرهنگـي چنان کـه باید و شـاید، 
بـراي ما شـناخته شـده اسـت؟

 آیا این فلسفه از محِک آزمون کارآمد به در شده است؟
آیا بنیان هاي فلسـفۀ میان فرهنگي که  موردِ نقد واقع شـده، 

از نقِد ناقدان به سـالمت رسته است؟ )بلخاري،۱۳۹۱( 
     آ ن هـا دالیـِل طـرح فلسـفۀ میان فرهنگي را کـه به گونۀ 
زیـر عنـوان شـده اند، مـورد تأمـل دانسـته و جدال برانگیـز 

تلقـي مي کنند:
ـ جهان دسـتخوِش تحوالِت جدي اسـت، مرزهاي سنتي  ۱
از بیـن رفتـه و تداخِل فرهنگي به اوِج خود رسـیده اسـت، 
بنابرایـن رویارویي پدیده هاي فرهنگـي در وضعیِت جدید 

را بایسـتي به گونۀ مؤثـر مهار نمود. 
ـ شـرایِط جدید، جهان را به جهاني با مرزهاي شیشـه یي  ۲
تبدیل کرده اسـت، امروزه سـیطرۀ وسـیع فضاي اطالعاتي 
و ارتباطي سـبب گشـته اسـت که نگاهِ جدیدي در رابطه با 

فرهنگ ها و تمدن ها داشـته باشـیم.
اطالعـات و  این کـه شـکل گیري سـپهر  بـه جهـت  ـ  ۳
ارتباطـات، همزیسـتي میـان آدمیـان را اجتناب ناپذیر نموده 
وضعیـت،   ایـن  در  نیـز  تمدن هـا  و  فرهنگ هـا  اسـت، 
را  تسـامح  و  یکدیگرپذیـري  مزیت هـاي  از  بهـره وري 

پُراهمیـت تلقـي کنند. 
منتقـدان مطـرح مي کننـد: درسـت اسـت که مسـایل فوق 
توجیهـي بـراي ضـرورِت فلسـفۀ میان فرهنگـي در عصـِر 
حاضـر را  به وجـود آورده انـد، امـا این که غایت چیسـت؟، 
دنبـاِل کـدام پاسـخ  هـا بـه سـؤاالت انـد و چـه چیـزي را 

جسـت وجو مي کننـد؟، چنـدان مشـخص نیسـت. 
منتقـدان اضافـه مي کننـد: وقتـي دیـدگاهِ مطرح کننـده گاِن 
فلسـفۀ میان فرهنگـي، دسـت یافتـن بـه افِق مشـترک میان 
فرهنگ هاسـت، ترجیـح یک نظـرگاه بـر نظـرگاهِ دیگر را 
نیـز برنمي تابـد؛ زیـرا  محتوایش امـکاِن ارتبـاِط صلح آمیز 
و عـاري از خشـونت در میـان فرهنگ هاسـت. بـه عبارِت 
دیگـر این فلسـفه در پـي ایجادِ سـامانه یی در جهان اسـت 
کـه فرهنگ هـا را به دیالـوگ فرا مي خواند تا شـاهِد جهاني 
عـاري از خشـونت باشـیم؛ آیا ایـن آموزه صورِت فلسـفِي 
تمدن هـا(   )گفت وگـوي  سیاسـي  مشـهور  نظریـۀ  یـک 

؟  نیست
منتقـدان اسـتدالل مي کننـد کـه: بـر اسـاِس آرای برخـي 
نظریه پردازان، جهاِن معاصر میل به سـوي جامعۀ شـبکه یي 
دارد، چنان چه  مانوئل کاسـتلز  i در آثارش مسـتندات بسیار 
جـدي در علـِل گرایـِش جوامـع جهانـي در قـرِن ۲۱ بـه 

جامعـۀ شـبکه یي )و نـه جامعـۀ باز یا جامعۀ بسـته( اشـاره 
کـرده اسـت، جامعۀ شـبکه یي کـه مهم تریـن و اصلي ترین 
بسـتر ِچالش برانگیـز در برابـرِ فرهنـِگ گفت وگوسـت؛ آیا 
نظریه پـردازاِن فلسـفۀ میان فرهنگي براي این مسـأله فکري 
کرده انـد؟ آیـا ایـن طـرح در بـرِج عاج گونـه و شیشـه یي، 
بـدون در نظرگرفتـِن واقعیت هایـي کـه در صحنـۀ اجتماع 
انسـاني امـروز وجـود دارد، شـکل گرفتـه اسـت؟ یـا با در 
نظـر گرفتـِن واقعیت ها پرورده شـده اسـت؟، "اگر پاسـخ، 
در نظرداشـِت تحوالت و واقعیت هاي معاصر باشـد، آن گاه 
بـا اسـتناد به تحلیـِل جامعۀ شـبکه یي درخواهیـم یافت که 
این جامعه هیچ گاه بسـتري براي تحقق این فلسـفه نخواهد 

بـود". )همان(
منتقـدان ایـرادِ دیگـري را نیـز این گونـه مطـرح مي کننـد: 
همچنان کـه در نقـِد اجتماعي و جامعه شناسـانۀ هنـر، میاِن 
نـگاه بـه متـن و ماهیِت اثـر )عوامـل درون متني( بـا نگاه به 
عوامـِل برون متنـي آن، بیـن جامعه شناسـان ِمارکسیسـت و 
فرمالیسـت ها اختـالف نظـر وجـود دارد و پیر بوردیـو ii با 
رعایـِت حِد اعتدال هـردو را ناکارآمد دانسـته و علت آن را 
در جامعه شناسـي هنـر عدمِ التفـات به قطب هایـي مي داند 
کـه در بسـترِ هنـر شـکل گرفتـه و حضـور یافته انـد، این 
حضـورِ قطب هـاي مسـتقل و وابسـته اسـت کـه هویت و 
ماهیـِت هنـر را تعییـن مي کنـد نه هنرمنـدان و نـه عوامل 
اقتصـادي و سیاسـي. حـال بـا در نظـر گرفتِن ایـن معنا که 
در زنده گـي امـروزي نیـز گرایـِش انسـان و به طـور کلـي 
جوامع انسـاني بیشـتر به عیني انگاشـتِن تمایزات اسـت تا 
اشـتراکات، فلسـفۀ میان فرهنگي در امرِ چگونه گي برخورد 

بـا ایـن تمایزات چـه تمهیـدات و تیوري هایـي دارد؟ 
فلسـفۀ  گفت وگـوي  پارادیـم  بـا  رابطـه  در  منتقدیـن 
میان فرهنگـي نیـز ایراد مي گیرنـد، آن ها مي پرسـند: "هدف 

از گفت وگـو چیسـت؟"،  یـا:
الـف. گفت وگو مي کنیـم؛ زیرا بـر اثرِ ایـن گفت وگو تبادل 
آرا شـکل مي گیـرد و در پنـاه آن اندیشـه فربه مي شـود، اما 
در متـِن ایـن غایـت،  نوعـي خودگرایي نهفته اسـت که با 

دیگرگرایِي مطرح در فلسـفۀ میان فرهنگي تعـارض دارد.
ب. گفت وگـو مي کنیـم، اسـتدالل مي ورزیـم و حجـت 
مي آوریـم. این فرایند نیز معطوف بـه خودخواهي و خالِف 
محتـواي بینِش میان فرهنگي اسـت؛ زیرا غایـِت گفت وگو 
بنا بر سـنجش هاي عقالني با توجیـه خودخواهي همخوان 
اسـت، درحالي که هویِت فلسـفۀ میان فرهنگي دیگرخواهي 
و دیگرپذیري سـت. منتقدان مي پرسـند که: "جمـع خود و 
دیگـري چگونـه ممکن اسـت؟" آن هـا تأکیـد مي کنند که 
"فلسـفۀ میان فرهنگـي مـوردِ تأمـل جـدي و نقـِد دقیق و 
عالمانـه قـرار گیـرد و به سـادگي و به صرِف مطرح شـدن 
در موِضع و مکاني به سـرعت از آن تیوري فلسـفي سـاخته 

نشـود". )همان( 
سلسـله انتقادات و اِشـکاالِت مطرح شده را متفکران فلسفۀ 
میان فرهنگـي گـوش فـرا داده و پاسـخ ارایه کرده انـد. آن ها 
مفاهیـم کلیـدي فلسـفۀ میان فرهنگـي ماننـِد گفت وگـو و 
مـدارا، کثرت گرایي و مواجهۀ مشـترک با معضالِت معاصر 
را شـرح مي کننـد و در معـرِض داوري قـرار مي دهند. آن ها 
راهـکار فلسـفۀ میان فرهنگـي را رسـیدن بـه گفت وگـوي 
برابرانـه مي داننـد کـه هدفـش نه مغلـوب کـردِن دیگري و 
نـه نـگاه در آن هرمـي اسـت. آن هـا تأکیـد مي کنند کـه در 
دیالـوِگ  هرمي انگارۀ نگاهِ مسـلط متعلق بـه ایدیولوژي ها 
و گفتمان هاي قدرت اسـت و مخاطبان کسـاني هسـتند که 

باید فهمانده شـوند و مطالب به آن ها منتقل گردند. در نگاهِ 
هرمي شـخصي که در جایـگاهِ باالتري قرار مي گیـرد، براي 
مخاطباِن خود ارزش و اعتبارِ همسـاِن خویش قایل نیست، 
بلکـه بـه یـک عبـارت آن هـا را فرودسـت خـود مي دانـد. 
فلسـفۀ میان فرهنگـي از چنیـن گفت وگوهایـي به شـدت 
گریـزان اسـت و به جـاي آن، گفت وگوهاي مبتنـي بر نگاهِ 

افقـي را ترجیـح مي دهد. 
ویژه گـي دیگـر این گفت وگو، مدارا اسـت؛ زیـرا در قلمرو 
گفت وگـوي میان فرهنگـي مي بایـد منطـِق مـدارا حاکـم 
باشـد، مـدارا نـه بـه معنـاي "تحمل دیگـري" بلکـه بدین 
معنـا کـه براي دیگـري نیز به انـدازۀ خود حق قایل شـویم، 
و ایـن مي طلبـد که هـر مجموعه بـه جهان بیني خـود نگاهِ 
معتدل تـري داشـته و ایده هـاي خـود را کران منـد ببینـد. تا 
چنیـن فضایـي به وجـود نیایـد، بسـتري بـراي گفت وگـو 

فراهم نخواهد شـد.
متفکـراِن فلسـفۀ میان فرهنگـي تأکیـد مي کننـد کـه بـه 
گفت وگـوي ِصـرف و میکانیکـي اعتقـاد ندارنـد، بلکـه 
معتقـد بـه ایجـادِ فرهنگ گفت وگویي هسـتند کـه ماهیت 
آن، صرف نظـر کـردِن متقابـِل گفت وگوگـران از نهایـي 
شـمردِن نظرگاه شـان و محدود نمودِن دامنۀ اعتبار آن است؛ 
زیـرا از نظـرِ آن هـا رسـیدن بـه چنیـن فرهنگي یـک حکِم 
اخالقـي یا موعظـۀ معنوي نیسـت، بلکه آگاهي بخشـي به 
گفت وگوگـران، حکایـت از ایـن دارد کـه جهان بیني شـان 

کران منـد و مکالمۀ شـان تاریخ منـد اسـت. 
متفکـران فلسـفۀ میان فرهنگي بـا وجود این که مدعـي ارایۀ 
روایـِت رهایي بخـش نیسـتند، امـا در برابـر جزم اندیشـي 
آرای  و  واضـح  پیـامِ  از  انحطـاط آور  مطلق گرایي هـاي  و 
منسـجم برخـوردار انـد. بـه همیـن جهـت رام ادهـر مـال 
در مقالـۀ مشـهورش "فلسـفۀ مطلـق نداریـم: طـرح یـک 
فلسـفۀ  میان فرهنگـي" بـه تبییـِن مسـأله و رفـع شـبهات 
پرداخته اسـت. ایشـان در ابتـدا توضیح مي دهد که فلسـفۀ 
میان فرهنگـي چـه چیزهایـي نیسـت. بـه نظـر وي، نبایـد 
فلسـفۀ میان فرهنگي را فلسـفه یی در برابرِ سـایر فلسـفهها 
تصـور کرد. فلسـفۀ میان فرهنگـي رقیبي براي فلسـفه هاي 
دیگر نه، بلکه در کنار هر اندیشـیدِن فلسـفي قرار مي گیرد. 
فلسـفۀ میان فرهنگـي قبل از هـر چیز و بعد به طـور مدام به 
واقعیت هـاي موجـود و تجـارب اندیشـه در تاریـخ رجوع 
مي دهـد. ایشـان توضیـح مي کنـد کـه در زمـاِن مـا دیگـر 
نمي تـوان بدوِن اندیشـیدن به "دیگـري" و بدوِن تصورِ غیر 
که متفاوت از ما مي اندیشـد، اندیشـید و حکم کـرد. وجودِ 
دیگـري و وجـود فرهنگ هایـي جـز فرهنـِگ مـا حجـت 
موجـه بـراي مطلق نبودن حقیقتي اسـت که ما بـدان اعتقاد 
داریـم. "دیگـري" باید همـواره براي ما نشـانه و تذکرِ عدمِ 
اطالِق حقیقت و شـناختي باشـد که نزد ماسـت. ادهر مال 
تعامـل بـا دیگـري را بااهمیـت مي خوانـد و تأکیـد مي کند 
کـه: "چنیـن دیدگاهـي بـدوِن هـراس از سـپردِن خـود به 
دیگـري و کوشـش بـراي مفتـوِن خود کـردِن دیگـري، راه 
مباحثۀ میان فرهنگي ثمربخشـي را میسـر مي سـازد". )مال، 

همان،۵۷( 
i. Manuel Castells  ( 1942 )  
ii. Pierre Bourdieu ( 1930 –2002 ) 

بيگانه 
در مــاه ســرطان ســال ۱۳۶۸ خورشــیدی، در یکــی از مهمانی هــا 
در قلعــۀ قــادرو ـ منطقــۀ داراالمــان، بــا اســتاد واصــف باختــری، 
ــدم.  ــا ش ــا یک  ج ــزاهلل ایم ــا و عزی ــاد دری ــی، فره ــار عاص قه
ــی  ــه« معن ــی »بیگان ــان فارس ــه در زب ــردی« ک ــخن از واژۀ »پ س
می دهــد، بــه میــان آمــد؛ بســیار خوشــم آمــد و تصمیــم گرفتــم 

ــم.  ــِص خــود انتخــاب کن ــن کلمــه را تخل ای
موضــوع را بــه بــرادرم، ایمــا، گفتــم و ایمــا نیــز بــه عاصــی گفت 
ــیدند:  ــب پرس ــا تعج ــری ـ ب ــتاد باخت ــر از اس ــه غی ــه ـ ب و هم

ــه!؟..." "بیگان
ــن واژه  ــت؛ ای ــوب اس ــت: خ ــری گف ــف باخت ــتاد واص ــا اس ام

ــادی دارد.  ــای زی معناه
از آن روز به بعد، بیگانه شــدم. 

شورِ جوانی 
جوانی پُرشورترین مرحلۀ زنده گی است.

ســال ۱۳۶۹ خورشــیدی بــود. روزی عبدالقهــار عاصــی ـ دوســتم 
ـ کــه بســیاری از اوقــات بــه دکاِن مــا در پــل باغ عمومــی 
ــعار  ــنیدن اش ــه ش ــم ب ــا بروی ــه بی ــت: بیگان ــم گف ــد، برای می آم

ــراید! ــوب می س ــی خ ــه خیل ــی ک جوان
ــی  ــل کوچک ــم. محف ــنده گان رفت ــِن نویس ــه انجم ــی ب ــا عاص ب
ــادم نیســت  ــه ی ــل ب ــدۀ آن محف ــی گردانن ــود ول برگــزار شــده ب
چــه کســی بــود. او شــاعِر جــوان و پُرشــوری را تمجیــد نمــود و 
لحظاتــی بعــد، جوانــی الغرانــدام روی ســتیژ جــا گرفــت و خــود 

ــرد.  ــی ک ــد« معرف را »عبدالســمیع حام
پیــش از ایــن، نــام ســمیع حامــد را تنهــا یک بــار آن هــم از زبــان 

قهــار عاصــی شــنیده بــودم.
ــعرهای  ــا و ش ــه در مقدمه ه ــود ک ــاعری ب ــی یگانه ش ــار عاص قه
ــا  ــم وم ــرد: »ن والقل ــتفاده می ک ــث اس ــات و احادی ــود، از آی خ
یســطرون، ایــاک نعبــدو و ایــاک نســتعین، ســبحان ربــی االعلــی.«
امــا وقتــی پــای صحبت هــای ســمیع حامــد نشســتم و شــعرهایش 

را شــنیدم، اســالم گرایِی قهــار عاصــی فراموشــم شــد.

از ناتوانی می ترسم 
همــراه بــا عاصــی در مکروریــاِن اول قــدم می زدیــم کــه موتــری 
ــزب  ــاِت ح ــه از مقام ــد ک ــوم می ش ــتاد. معل ــا ایس ــِل م در مقاب
خلــق و یــا پرچــم اســت. بعــد از ســالم و علیــک، خطــاب بــه 
ــردم شــما را دوســت داشــتند،  عاصــی گفــت: عاصی صاحــب م
امــا بــا ســرودن شــعر »جنــاب کهنــۀ روشــن فکر« همــه شــما را 

ــد. ــد می گوین ب
و  دورو  روشــن فکراِن  بلنــد،  شــعر  یــک  در  کــه  عاصــی 
ــرِف  ــه ط ــود را ب ــود، روِی خ ــرده ب ــت ک ــب را مّذم فرصت طل
ــه  ــی  ک ــر زمان ــرادر، ه ــرو ب ــت: »ب ــرده گف ــی ک ــام دولت ــن مق ای
خــودت جــرأِت ســخن گفتــن را پیــدا کــردی، بــاز بیــا در ایــن 

ــم!« ــپ می  زن ــو گ ــا ت ــورد ب م
ــی  زدم،  ــدم م ــۀ مرنجــان ق ــار عاصــی در قبرســتان تپ ــا عبدالقه ب
ــود،  ــه دســِت خــودت می ب ــن عمــر ب از وی پرســیدم: اگــر تعیی

ــی؟ ــر کن ــال عم ــد س ــتی چن می  خواس
ــم  ــاد را ه ــر زی ــی می ترســم و عم ــن از ناتوان ــت: م عاصــی گف
نمی خواهــم، فقــط شــصت ـ شــصت وپنج ســال می خواهــم 

عمــر داشــته باشــم.
گفتم: بسیار کم نیست؟ 

گفت: می  خواهم پیش از پیری، دیگر زنده نباشم. 
ــه ایــن آرزویــش، در اوج جوانــی در ۳۸  امــا عاصــی نارســیده ب

ــد. ــهید ش ــاله گی ش س

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتویکم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه
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بــدون شــک کــه صحیــح بخــاری و مســلم درســت ترین 
ــِث  ــل احادی ــد و مجم ــدا ان ــاب خ ــد از کت ــا بع کتاب ه
آن هــا بــه گونــۀ درســت بــه رســول خــدا رســیده اســت، 
امــا ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه هــر حدیثــی کــه در 
ایــن دو کتــاب ذکــر گــردد، صحیــح باشــد؛ زیــرا چندیــن 
حافــظ حدیــث بــر صحیــح بخــاری و مســلم رد کرده انــد 
کــه از جملــۀ آن هــا: أحمــد بــن حنبــل، علــي بــن المدیني، 
ــۀ،  ــو زرع ــم، أب ــو حات ــو داود، أب ــن، أب ــن معی ــی ب یحی
الترمــذي، العقیلــي، النســائي، أبــو نعیــم، الدارقطنــي، ابــن 
منــده، البیهقــي، ابــن الجــوزي، ابــن حــزم، ابــن عبــد البــر، 
ــام  ــخ. و شــخص ام ــم، واأللباني...ال ــن القی ــۀ، اب ــن تیمی اب
بخــاری یــک و یــا دو حدیــث صحیــح مســلم را تضعیــف 

کــرده اســت.
در بخــاری و مســلم تقریبــًا چهــل حدیــث وجــود دارنــد 
ــا را رد  ــث آن ه ــم حدی ــِغ عل ــا و نواب ــی از علم ــه یک ک
ــان  ــاًل بی ــال چنــدی از آن هــا را ذی ــۀ مث ــه گون ــد. ب کرده ان

ــی دارم:  م
ــده  ــح بخــاری آم ــه در صحی ــر اســت ک ــو زبی ــث اب حدی
ــت  ــه وســلم زار البی ــی اهلل علی اســت: »أن رســول اهلل صل
لیال«)رســول خــدا خانــۀ کعبــه را در شــب زیــارت کــرد(. 
ــع اســت  ــن منقط ــزد م ــث ن ــن حدی ــد: ای ــی می گوی ذهب
ــکاری  ــتباه آش ــث اش ــن حدی ــد: "ای ــم می گوی ــن قی . اب
اســت، و مخالفــت بــا چیــزی دارد کــه از رســول خــدا بــه 
اثبــات رســیده کــه هیــچ کســی از اهــل علــم در آن شــک 

ــد.  و تردیــد ندارن
ــلم  ــح مس ــه در صحی ــی ک ــه گونه ی ــفیان ب ــث ابوس حدی
ــت  ــدا خواس ــول خ ــفیان از رس ــه »ابوس ــت ک ــده اس آم
ــد  ــم بع ــن قی ــد«. اب ــه ازدواج کن ــرش ام حبیب ــا دخت ــا ب ت
از بحــث مفصلــی پیرامــون ایــن حدیــث می گویــد:» 
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن حدیــث محفــوظ نیســت، 
بلکــه در آن خلــط و اشــتباهی صــورت گرفتــه«. و از 
ــث  ــن حدی ــه »ای ــه وی گفت ــد ک ــل می کن ــزم نق ــن ح اب
بــدون شــک موضوعــی اســت« . و ابــن تیمیــه می گویــد: 
ــن  ــل ای ــلم را در نق ــث، مس ــان حدی ــی از حافظ »گروه

ــد« .  ــرده ان ــط ک ــه غل ــم ب ــث مته حدی
ــاب  ــوف )آفت ــاز کس ــه نم ــاط ب ــلم در ارتب ــث مس حدی
ــی  ــت. البان ــه اس ــت گفت ــت رکع ــه هش ــی( را ک گرفته گ
ــلم  ــه مس ــت اگرچ ــف اس ــث ضعی ــن حدی ــد: »ای می گوی
آن را اخــراج کــرده اســت« . ابــن تیمیــه می گویــد: 
»حاذقــان اهــل علــم، ایــن حدیــث را ضعیــف می داننــد« .
ــوا إال  ــت: »ال تذبح ــده اس ــه در آن آم ــلم ک ــث مس حدی
مســنۀ« )جــز یک ســاله – در قربانــی- ذبــح نکنیــد(. 
ــود  ــب ب ــد: »مناس ــث می گوی ــن حدی ــارۀ ای ــی درب البان
ایــن حدیــث را در زمــرۀ احادیــث ضعیــف می آوردنــد« . 
و تنــی چنــد از علمــای حدیــث کتــاب مســتقلی در نقــد 
ــت  ــته و عل ــاری نوش ــلم و بخ ــث مس ــی از احادی برخ
ضعــف در ســند و متــن را نیــز بیــان کرده انــد، کــه 
ــه  ــی اســت ب ــاب دارقطن مشــهورترین آن کتاب هــا، دو کت
ــد  ــاب »غررالفوائ ــع«. و کت ــات« و »التتب ــای: »االلزام نام ه
ــح مســلم مــن  ــع فــي صحی ــا وق ــان م ــي بی المجموعــۀ ف
ــث  ــل األحادی ــاب »عل ــار، و کت ــۀ« عط ــانید المقطوع األس

ــار.  ــن عم ــلم« ابوالفضــل ب ــح لمس ــاب الصحی ــي کت ف
و عالمــه ناصرالدیــن البانــی - کــه از شــیوخ علــم حدیــث 
ــث  ــا حدی ــد – ده ه ــاب می آی ــر به حس ــر حاض در عص
ــه بیشــتر  ــرده اســت. البت ــف ک مســلم و بخــاری را تضعی

ــاری.  ــا بخ ــد ت ــلم ان ــده از مس ــث تضعیف ش احادی
ــح  ــث وارده در صحی ــام احادی ــا تم ــروز، برخی ه ــا ام ام
ــد و اجمــاع علمــا را  ــح می دانن بخــاری و مســلم را صحی
در ایــن زمینــه نقــل می کننــد. چنیــن طــرز تفکــری زمانــی 
رواج یافــت کــه علــوم حدیــث بــا انحطــاط مواجــه شــد 

و تقلیــد حاکــم گردیــد.
ــه  ــا اســتناد ب ــث بخــاری و مســلم را ب ــد حدی ــی چن تراب
ــوص  ــا نص ــارض ب ــا را مع ــت و آن ه ــه داش ــی ک فهم
بــه  وی  کارِ  ایــن  کــرد.  رد  می دانســت،  قرآن کریــم 
ــنت  ــودِن س ــت ب ــن در حج ــا طع ــکیک و ی ــای تش معن
نبــوی نیســت. راهِ درســت ایــن بــود کــه اهــل علــم بــا وی 
ــِن  ــا نپذیرفت ــِل رد و ی ــه گفت وگــو نشســته و از وی دلی ب
ــر  ــه تکفی ــه ب ــای این ک ــدند به ج ــا می ش ــث را جوی احادی

ــد. ــیق او بپردازن و تفس
دیدگاه جنجال برانگيز ترابی در باب مسایل زنان

ترابــی در مســایل زنــان، گفتمانــی را پذیرفتــه و مبنــا قــرار 
داده کــه بــه جنبش هــای آزادی زنــان و فمینیســم معاصــر 
ــالمی و  ــان اس ــه گفتم ــا ب ــت ت ــر اس ــرب نزدیک ت در غ
ــدان  ــن مســیر چن ــی در ای ــان شــرقی. تراب ــه گفتم ــا ب حت
ــرد،  ــان زن و م ــق می ــری مطل ــه براب ــه ب ــی رود ک ــش م پی
ــا در اصــِل آفرینــش تأکیــد می کنــد و خواهــان آزادی  حت
ــاب را  ــود و حج ــالط می ش ــش و اخت زن در کار و پوش
ــی،  ــن تراب ــکیالت حس ــد. تش ــر می دان ــان پیامب ــژۀ زن وی
ــۀ«، نخســتین تشــکیالت و  یعنی»الجبهــۀ االســالمیۀ القومی
ــا در درون  ــالط را حت ــه اخت ــت ک ــالمی اس ــازمان اس س

ــه اســت.  ــاختار تشــکیالتی خــود پذیرفت س
ــی  ــدگاه قرآن ــرد از دی او مدعــی شــده اســت کــه زن و م
ــاس« ـ  ــه »ن ــی ب ــای قرآن ــتند و خطاب ه ــان هس یک س
ــا  ــا ب ــوع خطاب ه ــت و ن ــرد اس ــم از زن و م ــردم ـ اع م
ــده  ــی دی ــات قرآن ــاء« در آی ــا »النس ــال« ی ــر: »الرج تعبی

نمی شــود.

در 
رابطــه بــا مســایل مربــوط بــه زنــان، ترابــی تصریــح کــرد 
کــه شــهادت یــک زِن آگاه و دانشــمند، می توانــد برتــر از 
شــهادِت چهــار مــرد جاهــل و غیرعالــم، در امــور قضایــی 

محســوب شــود. 
ــام  ــد »ام ــز می توانن ــان نی ــه زن ــوا داد ک ــان فت وی همچن
جماعــت« باشــند و مســتند فتوایــش عمــل رســول خــدا 
اســت؛ طوری کــه رســول خــدا بــه یکــی از زنــان عالــم و 
متبحــر صحابــی اجــازه داد تــا بــه امامــت اهــل بیــِت خود، 
خــواه مــردان باشــند یــا زنــان، بپــردازد. ترابــی  می گویــد: 
»مانعــی بــرای امامــت زنــان بــرای مــردان وجــود نــدارد، 
امــا الزم اســت کــه مــردان بــا زنــان در صــف نمــاز بــا هــم 
چســپیده نباشــند تــا باعــث تحریــک شــهوت و منصــرف 

شــدن از نمــاز نگــردد« . 
در صورتــی کــه »رشــیده« باشــند و خوفــی برای دیــن آن ها 
ــیحیان ـ  ــاًل مس ــلمان« ـ مث ــا »غیرمس ــد ب ــد، می توانن نباش
ازدواج کننــد. و دلیــل فقهــی وی، قاعــدۀ شــرعی یی اســت 
ــر  ــت« مگ ــت اس ــیاء اباح ــل در اش ــد: »اص ــه می گوی ک
ــاره  ــه در این ب ــود...، ک ــم وارد ش ــی از تحری ــه دلیل این ک
ــا  ــلمان ب ــه ازدواج زِن مس ــی ک ــِث صحیح ــت و حدی آی

ــدارد. اهــل کتــاب را مطلقــًا منــع کنــد، وجــود ن
کــه  یاوه گویی هایــی  و  »دروغ هــا  می گویــد:  ترابــی 
دربــارۀ منــع ازدواج زِن مســلمان بــا اهــل کتــاب گفته انــد، 
اصــل و اساســی در دیــن نــدارد و اســتوار بــر ادلــۀ شــرعی 
نیســت... بلکــه مجــرد خیــاالت، گمراه ســازی، نــادان 
ــِب خردهاســت کــه اســالم  ــی و فری شــمردن، پیچیده گوی

ــرا اســت« . از آن مب
ــلمان را  ــته ها زِن مس ــه در گذش ــد: این ک ــان می کن وی بی
از ازدواج بــا مــرد کتابــی بازمی داشــتند، از بــاب سیاســِت 
ــا  ــلمانان ب ــۀ مس ــان رابط ــرا در آن زم ــود...؛ زی ــرعی ب ش
ــه  ــک ک ــود ... این ــتوار ب ــگ اس ــاِس جن ــر اس ــران ب دیگ
ــع ازدواج  ــه من ــی )ک ــم عارض ــده ... حک ــل ش ــبب زای س

ــه اســت.   ــن رفت ــز از بی ــود( نی ب
»این کــه  می گویــد:  زنــان  شــهادت  زمینــۀ  در  وی 
ــهادت دو زن  ــادل ش ــرد مع ــک م ــهادت ی ــد ش می گوین
ــه  ــوده بلک ــالم نب ــن و اس ــخنی از دی ــن س ــت، چنی اس
مجــرد اوهــام و باطل گویــی و فریبــی بیــش نیســت کــه از 
ایــن طریــق می خواهنــد خردهــا را نادیــده گرفتــه و آن را 
در بنــد اندیشــه های تاریکــی کــه هیــچ ربطــی بــه اســالم 

ــد« .  ــه دارن ــدارد، نگ ن
ــا  ــی ب ــه دست پُرس ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــان او ب همچن
ــی  ــد: »دست پرس ــد. وی می گوی ــز می باش ــه جای زِن بیگان
ــر در  ــت، اگ ــارف اس ــردم متع ــان م ــه می ــودآگاه ک ناخ
فضــای پــاک انجــام پذیــرد جایــز بــوده و اشــکالی نــدارد« 

 .
ــد  ــه زن می توان ــت ک ــده اس ــن عقی ــه ای ــان وی ب  همچن
ــت  ــد: »درس ــردد. او می گوی ــی گ ــِت عموم ــی والی متول
ــز  ــه "هرگ ــد ک ــهوری می گوی ــث مش ــه حدی ــت ک اس
ــروز  ــه زن بســپارند، پی ــور خــود را ب ــام ام ــه زم ــی ک قوم
ــه مناســبتی خــاص  ــث ب ــن حدی ــا ای ــد شــد"، ام نخواهن

و دربــارۀ کشــورِ خاصــی گفتــه شــده اســت و فقهــا نیــز 
ــد... امــا مذهبــی را  در ایــن زمینــه مذاهــب مختلفــی دارن
ــد  ــه زن می توان ــت ک ــن اس ــم ای ــاب می کنی ــا انتخ ــه م ک

ــردد« .  ــام قضــا گ ــی تم متول
ــۀ »حجــاب« برخــورد  ــه مثاب ــاب« ب ــا مســالۀ »نق ــی ب تراب
ــاب«  ــام »نق ــه ن ــی ب ــه پوشش ــود ک ــد ب ــت و معتق داش
ویــژۀ همســران پیامبــر اکــرم بــوده و عمومیــت نــدارد. و 
ــاز مانــدن »وجــه و کّفیــن« در ایــام حــج و در  اســتثنای ب
ــود  ــای موج ــه حجاب ه ــد ک ــان می ده ــرام، نش ــال اح ح
در بــالد عربــی ـ افریقایــی و یــا اســالمی، در واقع اســتفاده 
ــه حجــاب  از نوعــی لباس هــای محلــی اســت و ربطــی ب
ــورد  ــد: »برخ ــاره می گوی ــدارد. وی در این ب ــالم ن در اس
ــِت  ــم نادرس ــی از فه ــان، خال ــاب زن ــا حج ــروزی ب ام
ــاب و  ــوِص حج ــه در خص ــی ک ــات قرآنی ی ــد آی مقاص
چــادر زنــان نــازل شــده اســت، نیســت... آیــات حجــاب 
ــه وســلم اســت...  ــی اهلل علی ــر صل ــان پیامب مخصــوص زن
ــان  ــان زن ــه می ــت ک ــی اس ــای پرده ی ــه معن ــاب ب و حج
پیامبــر و مهمانــان صحابــِی او حایــل واقــع می شــد... امــا 
چــادر بــرای پوشــانیدن ســینۀ زن و پاره یــی از محاســِن او 
آمــده اســت... ایــن بــه هیــچ وجــه بــه معنــای پوشــانیدن 
ــت،  ــدن زن نیس ــای ب ــام اعض ــتِن تم ــی نگه داش و مخف

ــته اند« . ــات دانس ــن آی ــران از ای ــه دیگ چنان ک
ــاال ذکــر کردیــم، حــاال  فشــردۀ آرای دکتــر ترابــی را در ب
ــا  ــا، ت ــی از آن ه ــۀ برخ ــل و تجزی ــه تحلی ــم ب می پردازی
ببینیــم کــه آیــا ایــن آرا و نظریــات، توجیــه و دلیــِل 
شــرعی دارنــد یــا خیــر، و آیــا ترابــی تنهــا کســی اســت 
ــه در  ــا این ک ــت ی ــرده اس ــان ک ــی را بی ــن آرای ــه چنی ک
گذشــته ها نیــز علمایــی بوده انــد کــه این گونــه فکــر 

می کردنــد و مطابــق آن فتــوا می دادنــد. 
مــردان  بــرای  زنــان  امامــت  بــه  مثــال،  گونــۀ  بــه 
بــه  را  قولــی  تیمیــه  ابــن  این بــاره  در  می پردازیــم. 
احمدبــن حنیــل نســبت می دهــد کــه وی در برخــی 
ــت. وی  ــته اس ــز می دانس ــان را جای ــت زن ــا امام حالت ه
ــد: »احمــد در روایــت مشــهوری کــه از وی نقــل  می گوی
ــرای  ــی ب ــر ضرورت ــت زن را به خاط ــت، امام ــده اس ش
مــردان جایــز دانســته اســت، مثــل این کــه وی قــاری باشــد 
و مــردان قــاری نباشــند، در چنیــن صورتــی می توانــد در 
ــد، چنانچــه رســول خــدا ام  ــت کن ــا را امام ــح آن ه تراوی
ــل  ــه اه ــازه داد ک ــود، اج ــرآن ب ــظ ق ــه حاف ــه را ک ورق
ــرای  ــد، و ب ــد امامــت کن ــاری نبودن ــه ق ــواده اش را ک خان
ایــن زن مؤذنــی نیــز تعییــن کــرد. امــا بایــد زن در پشــت 
مقتدی هــای خــود بایســتد اگــر چــه مقتدی هــا بــه 
ــود  ــن خ ــی. و ای ــرای ضرورت ــم ب ــد، آن ه ــدا کنن وی اقت
ــر  ــدی ب ــدن مقت ــش ش ــانی که پی ــرای کس ــت ب حجتی س
ــن  ــپس اب ــد« . س ــز می دانن ــی جای ــر ضرورت ــام را بناب ام
تیمیــه می گویــد: »گفتــم: بنابــر روایــت مشــهور از احمــد 
کــه: اقتــدای مــردان امــی بــه زن قــاری در نمــاز تراویــح 
ــت  ــل دو روای ــای نف ــر نمازه ــد. و در دیگ ــز می باش جای
اســت« . امــا نــووی در این بــاره می گویــد: »ابوثــور، 
مزنــی و ابــن جریــر می گوینــد: کــه نمــاز مــردان، پشــت 

ــب و  ــی ابوالطی ــخن را قاض ــن س ــت و ای ــز اس زن جای
ــد« . ــت کرده ان ــا روای ــدری از آن ه عب

ابــن رشــد نیــز می گویــد: »علمــا دربــارۀ امامــت زن 
ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای ــا ب ــور علم ــد، جمه ــرده ان ــالف ک اخت
کــه امامــت زن بــرای مــردان جایــز نیســت، و در امامــت 
ــام  ــه ام ــی ک ــه گونه ی ــد، ب ــالف کرده ان ــان اخت ــه زن زن ب
شــافعی چنیــن امامتــی را جایــز دانســته و امــام مالــک آن 
ــور و طبــری شــذود کــرده و  ــع کــرده اســت. و ابوث را من

ــد«.  ــز دانســته ان ــًا جای ــت زن را مطلق ــر دو، امام ه
ــر  ــوا، دکت ــن فت ــر ای ــا به خاط ــی از علم ــه برخ ــا این ک ام
ــد، در حقیقــت قــول امــام احمــد  ــی را تکفیــر می کنن تراب
ــر  ــی به خاط ــر کس ــد، اگ ــه ان ــده گرفت ــران را نادی و دیگ
ــام  ــه ام ــش از هم ــد پی ــود، بای ــر ش ــخنی تکفی ــن س چنی
احمــد ابوثــور و طبــری باشــند.  ترابــی بــه دالیلــی در ایــن 
زمینــه اســتناد می جویــد کــه پیــش از او ابوثــور، طبــری و 
مزنــی اســتناد جســته بودنــد. از جملــۀ آن دالیــل، حدیــث 
ــود و  ــرده ب ــظ ک ــرآن را حف ــه »وی ق ــت ک ــه اس ام ورق
ــود را  ــل دارِ خ ــه اه ــتور داد ک ــش دس ــدا برای ــر خ پیامب
ــل  ــت اه ــه امام ــت و ب ــم داش ــی ه ــد و مؤذن ــت کن امام
ــت:  ــده اس ــر آم ــت دیگ ــت« . و در روای دارش می پرداخ
ــود را  ــل دار خ ــه اه ــازه داد ک ــش اج ــدا برای ــول خ »رس

ــرض...« . ــای ف ــد در نمازه ــت کن امام
ــه  ــی عربســتان ســعودی ب ــه مفت ــی از جمل ــن تراب مخالفی
ــردی را  ــی م ــچ زن ــه »هی ــد ک ــته ان ــتناد جس ــی اس حدیث
ــرای  ــت ب ــب اس ــتنادی غری ــن اس ــد« و چنی ــت نکن امام
این کــه محدثیــِن برجســته بــه ضعــف حدیــِث فــوق قــول 
کرده انــد کــه از جملــۀ آن هــا: بیهقــي   و نــووي   و مــزي   
و ذهبــي  و ابــن ملقــن   و ابــن قیــم  و ابــن کثیــر   و ابــن 

ــران.  ــي...   و دیگ حجــر  و شــوکاني   و البان
دکتــر ترابــی در مســالۀ شــهادت زنــان نیــز ظاهــراً مخالفِت 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــل نش ــی ذی ــت قرآن ــا آی ــکاری ب آش
ــإن  ــم، ف ــن رجالک ــهیدین م ــهدوا ش ــد: »واستش می فرمای
ــان ممــن ترضــون مــن  ــا رجلیــن فرجــل وامرأت ــم یکون ل
ــر إحداهمــا األخــری«:  الشــهداء، أن تضــل إحداهمــا فتُذکِّ
دو نفــر از مــردان )عــادل( خــود را )بــر ایــن حــق( شــاهد 
ــرد و دو زن از  ــک م ــد، ی ــرد نبودن ــر دو م ــد و اگ بگیری
ــتند،  ــما هس ــان ش ــت و اطمین ــورد رضای ــه م ــانی ک کس
ــرار  ــا هــم شــاهد ق ــد ب ــن دو زن بای ــد )و ای انتخــاب کنی
ــه او  ــری ب ــت، دیگ ــی یاف ــی انحراف ــر یک ــا اگ ــد( ت گیرن

ــد« .  ــادآوری کن ی
امــا بایــد تذکــر داد کــه بــا نهــادِن ایــن آیــت ضمــن ســیاق 
ــالۀ  ــه مس ــردد ک ــکار می گ ــت آش ــن حقیق ــری، ای عام ت
تســاوی زن و مــرد در شــهادت، مســالۀ اجتهــادی اســت. 
ــر  ــه در عص ــت این ک ــه عل ــان ب ــه زن ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــی در  ــی و تجربه ی ــالم، آگاه ــی اس ــر گرام ــان پیامب و زم
ــتند،  ــی نداش ــتد مال ــرمایه و دادوس ــارت و س ــۀ تج عرص
ــه  ــرد ب ــک م ــهادت ی ــادل ش ــا مع ــِن آن ه ــهادت دو ت ش

حســاب می آمــد.

بــی؛ ا دکتــر     تر
و سیاست مداری جنجالی  تابوشکن   مجتهدی 

احمـد ذكی خاورنیا   //////////////////////////////////////////////////////// بخش سوم
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ــس  ــرپل در مجلـ ــده سـ ــک نماینـ یـ
ســـنا هشـــدار داد کـــه اگـــر بـــه 
وضعیـــت امنیتـــی ایـــن والیـــت 
ـــرپل  ـــرد، س ـــورت نگی ـــیده گی ص رس

ــرد.  ــد کـ ــقوط خواهـ سـ
ــده  ــاش نماینـ ــم قویـ ــد عظیـ محمـ
مـــردم ســـرپل در مجلـــس ســـنا روز 
عمومـــی  نشســـت  در  یک شـــنبه 
ــی  ــت امنیتـ ــنا، وضعیـ ــس سـ مجلـ
ســـرپل را بـــد توصیـــف کـــرد و 
خواســـتار کمک رســـانی فـــوری بـــه 

ایـــن والیـــت شـــد.
آقـــای قویـــاش افـــزود: "طالبـــان از 
ــری  ــا ۶ کیلومتـ ــرف روز در ۵ تـ طـ
مرکـــز شـــهر ســـرپل بـــا نیروهـــای 
از  و  می شـــوند  درگیـــر  امنیتـــی 
ـــام  ـــری مق ـــا ۲۰۰ مت ـــب ت ـــرف ش ط
ـــش  ـــس پی ـــی پولی ـــت و فرمانده والی
ـــای  ـــا نیروه ـــری ب ـــه درگی ـــده و ب آم

می پردازنـــد". امنیتـــی 
بـــه گفتـــۀ او، وضعیـــت امنیتـــی 
ســـرپل شـــکننده اســـت و اگـــر 
دولـــت مرکـــزی توجـــه نکنـــد، 
احتمـــال ســـقوط ایـــن والیـــت بـــه 

دســـت طالبـــان وجـــود دارد.
ـــرپل  ـــت س ـــس والی ـــده پولی او فرمان
را شـــخص بی کفایـــت خوانـــد و 
گفـــت: "فرمانـــده پولیـــس ناتـــوان 
اســـت و بـــرای نجـــات ســـرپل 
ــه  ــر بـ ــد؛ اگـ ــرده نمی توانـ کاری کـ
زودتریـــن فرصـــت تغییراتـــی در 
ــردم  ــاورد، مـ ــرپل نیـ فرماندهـــی سـ
را  نایـــاب  تحفـــه  ایـــن  ســـرپل 
ـــد  ـــه خواهن ـــه وزارت داخل ـــاره ب دوب

ــتاد". فرسـ
نماینـــده ســـرپل می گویـــد کـــه 
ـــدود  ـــی از ح ـــای امنیت ـــد نهاده هرچن
ــاه پیـــش عملیـــات بزرگـــی را  دومـ
ـــا  ـــد؛ ام ـــاز کردن ـــت آغ ـــن والی در ای
ـــچ  ـــود و هی ـــات نمایشـــی ب ـــن عملی ای
تاثیـــری در بیـــرون رانـــدن و یـــا 
ـــرپل  ـــان در س ـــراس افگن ـــف ه تضعی

برجـــا نگذاشـــته اســـت.
ســـرپل از ابتـــدای ســـال جـــاری 
ناامنی هـــای  شـــاهد  خورشـــیدی 

ــت. ــده اسـ فزاینـ
ـــت  ـــن والی ـــتانات ای ـــوالی کوهس ولس
ـــرل  ـــش در کنت ـــال پی ـــدود دو س از ح
ـــان  ـــراس افگن ـــز ه ـــان اســـت و نی طالب
در بســـیاری نقـــاط دیگـــر ایـــن 

والیـــت فعالیـــت دارنـــد.
ــرپل در  ــی سـ ــال، والـ ــن حـ در ایـ
ــه  ــوری گفتـ ــا رییس جمهـ ــدار بـ دیـ
اســـت کـــه نبـــود امنیـــت جریـــان 
ــن والیـــت را  ــداری در ایـ حکومت  ـ
بـــا چالـــش روبـــرو ســـاخته اســـت. 
ـــه  ـــه ک ـــوری گفت ـــس جمه ـــه ریی او ب
ــد  ــرپل نیازمنـ وضعیـــت کنونـــی سـ

ــخص  ــع شـ ــق و قاطـ ــه عمیـ توجـ
ـــزون  شماســـت. چـــون دشـــمن روز اف
شـــهرک های  می یابـــد،  ســـلطه 
اقتصـــادی را در دســـت می گیـــرد، 
ــه  ــی رو بـ ــی و دولتـ ــورال مردمـ مـ
ـــر.  ـــوارد دیگ ـــا م ـــت و ده ه ـــزل اس تن
فقـــط نیروهـــای جـــان برکـــف 
ـــد  ـــه س ـــت ک ـــی هس ـــی و مردم امنیت
ــت  ــت و دهشـ ــترش وحشـ راه گسـ

ــده اســـت . شـ
او هشـــدار داده کـــه اگـــر یـــک 
ـــم  ـــع وق ـــرای قل ـــب ب ـــت مناس حرک
دشـــمن راه انـــدازی نشـــود ممکـــن 
عواقبـــش وخیم تـــر از آنچـــه شـــود 

ــیم . ــرده باشـ ــی نکـ ــه پیش بینـ کـ
ـــت  ـــس حکوم ـــه ریی ـــاب ب ـــه خط او ب

ـــت: ـــه اس ـــی گفت ـــدت مل وح
بـــه داد ســـرپل و ســـرپلیان برســـید. 
چنانچـــه تصامیـــم الزم در قبـــال 
وضعیـــت رو بـــه وخامـــت ســـرپل 
بـــه اســـرع وقـــت اتخـــاذ نگـــردد، 
ـــور  ـــن کش ـــرد ای ـــک ف ـــث ی ـــن حی م
کـــه ملـــت و میهنـــم را ســـخت 
دوســـت دارم و ننـــگ تاریخـــی را 
بـــه  کارم  دوام  نمی پذیـــرم،  هـــم 
حیـــث والـــی بـــه خیـــر حکومـــت 
مرکـــزی و مـــردم ســـرپل نخواهـــد 

بـــود.
ـــت:  ـــه اس ـــی گفت ـــای غن ـــه آق در ادام
مـــن در جریـــان اوضـــاع ســـرپل هســـتم. 
ـــق  ـــه دقی ـــس از مطالع ـــار هـــم پ ـــن ب ای
گـــزارش کتبـــی شـــما در هماهنگـــی بـــا 
ـــرپل  ـــال س ـــط در قب ـــای ذیرب بخش ه
تصمیـــم مقتضـــی اتخـــاذ می نمایـــم.

بــا فــرا رســیدن مــاه مبــارک 
ــی  ــواد خوراک ــای م رمضــان، به
افغانســتان  بازارهــای  در  نیــز 
افزایــش یافتــه اســت. شــماری از 
ــد  ــت می گوین ــنده  گان پایتخ باش
کــه بهــای مــواد خوراکــی در 
دلیــل  بــه  کشــور  بازارهــای 
ــش  ــت افزای ــی حکوم بی توجه
یافتــه و حکومــت بــرای کاهــش 
ــی روی  ــۀ عملی ی ــچ برنام آن هی

ــدارد. ــت ن دس
بــه گفتــۀ آنــان، بــا مــزد کمــی که 
ــد،  ــت می آورن ــه دس ــه ب روزان
ــا  تــوان خریــد مــواد خوراکــی ب

بهــای بلنــد را ندارنــد.
ایــن باشــنده گان از حکومــت 
ــش  ــو افزای ــه جل ــد ک می خواهن
ــرد  ــواد خوراکــی را بگی ــای م به
در  خریدوفــروش  رونــد  از  و 
گونــۀ  بــه  کشــور  بازارهــای 

ــد. ــارت کن ــدی نظ ج
امــا مســافر قوقنــدی، ســخنگوی 
صنایــع  و  تجــارت  وزارت 
ــن  ــاد قوانی ــر بنی ــه ب ــد ک می گوی
ــواد  ــای م ــذ در کشــور، از به ناف
ــۀ  ــه گون ــا ب ــی در بازاره خوارک
او  می شــود.  نظــارت  جــدی 
فروشــنده  گان  اگــر  می گویــد، 
را  نرخ هــا  دلیلــی  هــر  بــه 
آنــان  بــا  کننــد  دســت کاری 
ــد. ــد ش ــی خواه ــورد قانون برخ
ــن پســرلی، ســخنگوی  صیام الدی
صنایــع  و  تجــارت  اتاق هــای 
نیــز از افزایــش بهــای مــواد 
ــور  ــای کش ــی در بازاره خوراک
می گویــد  و  می کنــد  نگرانــی 
ــواد  ــای م ــش به ــرای کاه ــه ب ک
ــا بخــش خصوصــی  ــی ب خوراک

گفت وگــو خواهنــد کــرد.
شــماری از اعضــای مجلس ســنا 

ــه  ــروز فیصل ــت ام ــز در نشس نی
کردنــد کــه بــرای کاهــش بهــای 
مــواد خوراکــی در مــاه رمضــان، 
کشــور  بازرگانــان  بــا  بایــد 

گفت وگــو شــود.
آگاهــان  از  شــماری  امــا 
ــای  ــن به ــه بلندرفت ــد ک می گوین
ــارک  ــاه مب ــی در م ــواد خوراک م
رمضــان در کشــور بــه یــک 
فرهنــگ تبدیــل شــده، در حالــی 
کــه در دیگر کشــورهای اســالمی 
از رونــد خریدوفــروش مــواد 
ــۀ  ــه گون ــا ب ــی در بازاره خوراک
ــا  جــدی نظــارت می شــود و حت
ــه  ــد ک ــالش می کنن ــا ت دولت ه
بــا واردکــردن مــواد خوراکــی در 
ــان،  ــاه رمض ــان در م بازارهای ش
ــی را بیشــتر  ــواد خوراک ــای م به

ــد. ــش دهن ــش کاه از پی

www.mandegardaily.com

ـــتیو  ـــه وروس ـــې ل ـــوالۍ ک ـــن ولس ـــه اچی ـــار پ د ننګره

ــايف  ــه اضـ ــوالۍ تـ ـــې ولسـ ــم دغ ــړو رسه سـ جګـ

ــوي دي. ــتول شـ ــه اسـ ــي ځواکونـ امنیتـ

اچیـــن  منـــګل  ګالب  محمـــد  وايل  ننګرهـــار  د 

ـــو  ـــر هغـــې د اضـــايف ځواکون ـــه وروســـته ت ولســـوالۍ ت

د اســـتولو پرېکـــړه وکـــړه چـــې د جمعـــې پـــه ورځ د 

ـــوې  ـــه ی ـــو پ ـــیمې خلک ـــې د س ـــوټ ک ـــه وچ ک ـــن پ اچی

نښـــته کـــې د داعـــش ۱۵ وســـله وال ووژل.

ـــي  ـــه کـــې وی ـــوې اعالمی ـــه ی ـــر پ ـــار د وايل دف د ننګره

ـــدون  ـــه ګ ـــځې پ ـــوې ښ ـــې د ی ـــړه ک ـــه دې جګ ـــې پ چ

ـــوي دي. ـــم وژل ش ـــړي ه ـــي وګ ـــه ملک پنځ

د ننګرهـــار وايل ښـــاغي منـــګل د داعـــش پـــر وړانـــدې 

د اچیـــن د ولســـونو مېړانـــه ســـتایلې ده.

پـــه افغانســـتان کـــې د مېشـــتو امریکايـــي ځواکونـــو 

ـــې د روان  ـــوي چ ـــل ش ـــې وی ـــه ک ـــتۍ اعالمی ـــه وروس پ

ـــان  ـــه افغ ـــې ل ـــې ي ـــل راهیس ـــه پی کال ل

ـــش ۷۵۰  ـــډه د داع ـــه ګ ـــرو رسه پ رستې

ـــله وال وژيل دي. وس

ـــتان  ـــه افغانس ـــې پ ـــه مخ ـــې ل د اعالمي

کـــې د داعـــش مـــر حافـــظ ســـیعد 

ناســـتی  ځـــای  هغـــه  د  بیـــا  او 

عبدالحســـیب د افغـــان او امریکايـــي 

ــو  ــي او ځمکنیـ ــه هوايـ ــو پـ ځواکونـ

بریدونـــو کـــې وژل شـــوي دي.

دا پـــه داســـې حـــال کـــې ده چـــې د 

ــټولټنربګ  ــس سـ ــي ینـ ــو رسمنـ ناټـ

ـــډه  ـــه غون ـــړون پ ـــۍ د دې ت ـــره اوون تې

کـــې ټینـــګار وکـــړ چـــې لـــه افغـــان 

حکومـــت رسه بـــه د ترورېـــزم پـــر 

ضـــد مبـــارزه کـــې خپلـــو همکاریـــو 

ــه دوام ورکـــړي. تـ

نوموړي زیاته کړه:

"مـــوږ د ترورېـــزم پـــر ضـــد مبـــارزه 

کـــې خپـــل رول پـــراخ کـــړی دی، 

مـــوږ لـــه څـــو کلونـــو راهیســـې د دې مبـــارزې پـــه 

لومـــړۍ کرښـــه کـــې وو، مـــوږ بـــه پـــه افغانســـتان، 

ـــو  ـــو رشیکان ـــه خپل ـــې ل ـــو ک ـــورو هېوادون ـــراق او ن ع

رسه مرســـتو تـــه دوام ورکـــړو چـــې خپـــل ځواکونـــه 

پیـــاوړي او خپـــل هېوادونـــه باثباتـــه کـــړي."

ــې د  ــل میاشـــت کـ ــره اپرېـ ــه تېـ ــو پـ ــده ایاالتـ متحـ

ننګرهـــار پـــه اچیـــن ولســـوالۍ کـــې د داعـــش پـــر 

مرکـــز او پټن ځایونـــو خپـــل تـــر ټولـــو لـــوی غیـــر 

اټمـــي بـــم وغورځـــاوه چـــې د افغـــان مقاماتـــو پـــه 

ــې ووژل  ــیان په کـ ــوي داعشـ ــه نـ ــه د پاسـ ــربه څـ خـ

شـــول.

افغـــان حکومـــت او متحـــده ایـــاالت وايـــي، د روان 

ـــې  ـــتان ک ـــه افغانس ـــه پ ـــه ب ـــر پای ـــالدي کال ت ۲۰۱۷ می

ـــړي. ـــم ک ـــش خت داع

د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته د وسله والو 

د ځپلو لپاره اضايف ځواکونه استول شوي

هشـدارازسقـوطسـرپل
والی سرپل به رییس  حکومت وحدت ملی: 

بهدادمردمسرپلبرسید

رمضانوافزایش
سرسامآوربهایموادخوراکی
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مکثیبراستبدادفکری
درجامعۀما

امراهلل صالح

ضحاک های ماربدوش عصر ما:
ــز و  ــای پندآمی ــطوره و نماده ــر از اس ــا پُ ــن م ــات که ادبی
ــوم،  ــر مفه ــای پُ ــن نماده ــی از ای ــت. یک ــز اس عبرت انگی
داســتان ضحــاک ماربــدوش اســت کــه در شــاهنامه آمــده اســت. وقتــی 
ــار را  ــه پادشــاهی رســید، از شــیطان کمــک جســت و شــیطان دو م او ب
ــود.  ــان ب ــز انس ــان مغ ــه خوراک ش ــاخت ک ــف س ــانه های او موظ در ش
هــر روز بــه خاطــر حفاظــت از ســلطنت ضحــاک دو تــا انســان قربانــی 
می شــد. ایــن یــک افســانه اســت. امــا امــروز رهبــران احــزاب فریبــکار 
ــدوش  ــای مارب ــان ضحاک ه ــت، هم ــت افگن و تروریس ــات دهش و حلق
ــان ایــن خــاک را  ــرای بقــای خــود مغــز جوان ــان ب عصــر مــا اســتند. آن
ــان  ــن جوان ــازند. ای ــش می س ــرص خوی ــس و ح ــای نف ــی ماره طعمه ی
یــا تخیلــۀ مغــزی می شــوند و یــا هــم عمــاًل قربانــی حــرص و آز ایــن 

ــد. ــب کاران می گردن فری
آن زمــان تنهــا یــک ضحــاک ماربــدوش بــود، امــروز عــالوه بــر طالبــان 
کــه ابــر ماربدوشــاِن عصــر مــا اســتند و بــه یقیــن کــه از شــیطان کمــک 
ــان  ــار آن ــرزده اند. رفت ــا س ــوم ضحاک ه ــه و ق ــر محل ــته اند، در ه جس
اســتوار بــر مشــوره و حمایــت از آموزه هــای شــیطان اســت، نــه 
پــروردگار. افســوس بــه مغزهایــی کــه خــوراک روزمــرۀ ایــن ماربدوشــان 

ــات فارســی، ســمبول حــرص و آز اســت( ــار در ادبی ــد. )م ان

حنیف فرزان

تلفات سنگين نيروهای امنيتی، دردناک است!
از چنــد مــاه بدین ســو، نیروهــای امنیتــی بــه ویــژه ارتــش 
ــار تروریســتی در  ــات ســنگین در حمــالت مرگب ــی تلف مل
شــفاخانۀ چهارصــد بســتر، قــول اردوی مزارشــریف، در چندیــن پاســگاه 
ــار آن  ــه آم ــت ک ــته اس ــور داش ــر کش ــاط دیگ ــار و نق ــی در کنده امنیت

تــکان دهنــده اســت.
فســاد گســترده در نهادهــای امنیتــی، ترحــم بــه دشــمن، تغییــر تاکتیــک 
جنگــی دشــمن، بی برنامه گــی و عــدم هماهنگــی درســت در میــان 
ارگان هــای امنیتــی، نســپردن کار بــه اهــل آن، زد و بندهــای سیاســی، عدم 
توجــه اساســی بــه امکانــات و تجهیــزات نیروهــای امنیتــی، نفــوذ دشــمن 
در میــان ارگان هــای امنیتــی، همــکاری حلقاتــی بــا دشــمن، عــدم مکافات 
ــخِص  ــن و مش ــی روش ــود پالیس ــون، نب ــق قان ــدم تطبی ــازات، ع و مج
ــی  ــات نیروهــای امنیت ــار تلف ــه آم ــد ک ــواردی ان ــه م جنگــی و... از جمل
ــه  ــان ب ــداف شوم ش ــه اه ــد ب ــفانه می توان ــمن متأس ــرده و دش ــاال ب را ب

آســانی دســت یابنــد.
روح شهدای نيروهای شجاع امنيتی شاد!

محمد اكرام انديشمند

فلسفه و حکمت روزه در چيست؟
ــه  ــد ک ــاه روزه می گوین ــا م ــام ی ــاه صی ــان را م ــاه رمض م
مســلمانان در ایــن مــاه مکلــف بــه صــوم یــا روزه داشــتن 
ــردن،  ــرک ک ــف، ت ــاک، توق ــودداری، امس ــی خ ــه معن ــوم ب ــتند. ص اس
اجتنــاب و پرهیــز اســت. اجتنــاب از خــوردن و نوشــیدن در وقــت معیــن 
و مشــخص)قبل از طلــوع تــا غــروب آفتــاب( و خــودداری از آنچــی کــه 

ــد. ــام می انجام ــال صی ــه ابط ب
ــا  ــلماناِن روزه دار ب ــه مس ــد ک ــن باش ــت روزه ای ــفه و حکم ــر فلس اگ
و  گرســنه گان  حالــت  و  ســختی  تشــنه گی خویــش،  و  گرســنه گی 
ــدون آنکــه  ــا ب ــد، هــر آدمــی و هــر مســلمانی حت تشــنه گان را درک کنن
خــود را گرســنه و تشــنه نگــه دارد، بــه خوبــی می فهمــد کــه گرســنه گی 
ــرای چیســت و  ــس روزه ب ــخ اســت. پ ــیار ســخت و تل ــنه گی بس و تش

ــت؟  ــه اس ــی نهفت ــه نکته ی ــی آن در چ ــت دین حکم
پاســخ ایــن پرســش را در ایــن آیــۀ قــرآن کریم)ســورۀ بقــره آیــه ۱۸۳( 
ــا  ــاُم َکم ی ــُم الصِّ ــَب َعَلیُْک ِ ــوا ُکت ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــت: ی ــوان دریاف می ت

ــوَن ــْم تَتَُّق ــْم لََعلَُّک ــْن َقبْلُِک ــَن مِ ــی الَِّذی ِــَب َعَل ُکت
ترجمعــه: ای مومنان)مســلمانان( روزه بــر شــما نوشــته شــده، همان گونــه 

بــر کســانی کــه قبــل از شــما بودنــد، تــا متقــی یــا پرهیــزگار شــوید. 
در ایــن آیــه، حکمــت و فلســفۀ روزه بــدون هیــچ ابهامــی بیــان می شــود. 
ــه تقــوی و  ــا ب ــا مســلمانان فــرض شــده اســت ت ــان ی ــرای مومن روزه ب
ــن  ــه ای ــت روزه ب ــی حکمــت و فلســفۀ فرضی ــند. یعن ــزگاری برس پرهی
بــر نمی گــردد کــه مســلمانان از صبــح تــا شــام خــود را گرســنه و تشــنه 
نگه دارنــد. پــس روزه در واقــع تمریــن تقــوی و پرهیــزگاری اســت کــه 
از راه روزه داری یعنــی از راه »امســاک و اجتنــاب« حاصــل می شــود. 

تقــوی چیســت؟ 
ــالم  ــریعت اس ــه در ش ــاری ک ــال و رفت ــی اعم ــاب از تمام ــوی؛ اجتن تق
ــالم،  ــه در اس ــی ک ــه آنچ ــل ب ــت و عم ــرات اس ــات و منک ــامل منهی ش

ــود.  ــوب می ش ــرعی محس ــب ش ــروف و واج مع
ــار،  ــار، انتح ــری، انفج ــل، ویران گ ــی، قت ــی، بی عدالت ــتم گری، حق تلف س
تجــاوز، مــردم آزاری، بدامنــی، دروغ، تقلــب، دزدی، رشــوت خواری، 
ــض  ــب، تبعی ــازی، تعص ــکاری، حقه ب ــت، فریب ــت، منافق ــکار، غیب احت
ــه در  ــد ک ــه از منکرات ان ــه ورزی و... هم ــژادی، کین ــی و ن ــی و زبان قوم
مــاه رمضــان و روزه داری همچــون امســاک از خــوردن و نوشــیدن، بایــد 
از انجــام و ارتــکاب آن اجتنــاب و امســاک شــود، زیــرا در فضــای ایــن 
ــه  ــه روزه، روزه دار مســلمان را ب ــز و امســاک از منکــرات اســت ک پرهی
ــا  ــراه ب ــر آن، روزه داری هم ــاند. در غی ــوی می رس ــت تق ــام و منزل مق
انجــام انــواع منکــرات و ارتــکاب خیانــت و جنایــت، تظاهــر ریاکارانــه و 

ــی بیــش نیســت. دروغین

كمال الدين حامد
زده  اسـالم  بـه  را  آسـیب  بزرگ تریـن  فکـری،  تمامیت خواهـِی 
اسـت و ایـن آسـیب در حوزه های معرفت شناسـی، هستی شناسـی 
)جهان بینـی( و فلسـفۀ تاریـخ میـراث دینـی مـا عمیق تر اسـت در 
مقایسـه بـا حوزه هـای دیگـر. ایـن مصیبت فضـای را حاکـم کرده 
اسـت که مـا نمی توانیـم از طریـق معرفت شناسـی، ابزار شـناخت 
اهـداف و انگیزه هـای احـکام دینـی خـود را مـورد بازبینـی قـرار 
دهیـم تـا از ایـن طریـق، تقابـل جریـان واقعـی جامعۀ خـود را با 

برخـی احـکام دینـی خود کـم کنیم.
معرفت شناسـی روایـات مـا مبتنـی بـر نقـل یـک متـن اسـت تـا 
این کـه مبتنـی بـر نفـس متـن و نقـل آن. از طـرف دیگـر، ارزیابی 
بـوده اسـت و  بـه لحـاظ اخـالق شخصی شـان مدنظـر  راویـان 
گاهـی هـم گـروه فکری شـان. مـوارد زیادی دیده شـده اسـت که 
برخـی افـراد بـه لحـاظ این که شـخصًا یک انسـان با اخـالق بوده 
اسـت، شایسـته گی اعتمـاد برخویـش را بـه دسـت آورده اسـت و 
یـا این کـه مربـوط بـه یکـی از گروه های کالمـی یا فقهـی مخالف 
بوده اسـت، اعتماد برخویش را از دسـت داده اسـت. در حالی که 
جامعه شناسـی روایـت نشـان می دهـد کـه آثـار شـرایط اجتماعی 
و گفتمـان حاکـم علمـی بـر نظریـه و روایـت افـراد بـه مراتـب 
باالتـر اسـت نسـبت بـه اخـالق و گروه های کـه او بدان منسـوب 

می باشـد.
باب هـای در روایـات مـا کـه بـه فضیلت یک شـهر و یـا یک قوم 
اختصـاص یافته انـد، از قبیـل اثرگـذاری شـرایط اجتماعـی حاکـم 
بـر ذهنیـت راوی اسـت و ایـن ذهنیـت به لحـاظ اجتماعی شـکل 
می گیـرد کـه در ایـن صـورت اخـالق شـخصی راوی نمی توانـد 
مانـع ایـن یـک جانبه گرایی گـردد. همان طـوری که امـروز ذهنیت 
اجتماعـی قومـی و زبانـی مـا سـبب می شـود کـه معرفـت مـا از 
تاریـخ و ارزش هـای اجتماعـی متفـاوت بـا دیگـران باشـد، ایـن 
ذهنیـت موجـب شـد کـه از روایـات بـه عنـوان ابـزار ارزش دهی 
بـه واقعیت هـای اجتماعـی اسـتفاده گـردد. روایاتـی در فضیلـت 
زبـان عربـی یـا زبـان دیگـر، شـهرهای خـاص یـک کشـور، قوم 
خـاص )ماننـد االئمـۀ مـن قریش(، گـروه خـاص مانند الـرد علی 
الجهمیـۀ طیف هـای سیاسـی خـاص ماننـد نـام بـردن از قبایل که 
مرتـد شـده اند در برخـی روایـات، همه وهمه نشـان گر تأثیرگزاری 

شـرایط اجتماعـی بـر کار راویـان و نقـل کننده گان می باشـد.
ایـن نـوع نقـل قول هـا را نمی تـوان علی الظاهر کذب قلمـداد کرد، 
زیـرا صاحـب آن به لحاظ اخالق شـخصی متعهد به راسـت گویی 
اسـت، ولـی درسـت یا راسـت هـم نمی تواند باشـد، بـرای این که 
تحـت تأثیـر شـرایط اجتماعی و بر وفـق نظام سیاسـی و فرهنگی 
حاکـم تلقـی، قبول و نقـل گردیده اسـت. به همین ملحـوظ، تمام 
ایـن روایـات در زمـرۀ روایـات آحـاد قـرار می گیرد، نـه احادیث 
شـده اند،  هـم  مشـهور  روایـات  ایـن  اگـر  متواتـر.  روایـات  یـا 
شهرت شـان مرهـون غلبـۀ فضایـی اسـت کـه در آن عصـر حاکـم 
بـوده اسـت. این گونـه روایات معمـوالً مرتبـط با قضایـای اخالق 
فـردی اسـت، یـا اطالعـات تاریخـی بی ضرر و یـا دعاهـا و اذکار 
معمـول روزانـه و کمتـر به مسـایل و موضوعات کـه در قرآن غلبه 
دارد، ماننـد مبـارزه بـا اسـتبداد، حمایـت از آزادی تعقـل و تفکر، 
عدالـت اجتماعـی و حقوق شـهروندی )أهل المدینـه که اصطالح 
قـرآن اسـت، ولی بعـداً روی واژۀ رعیـت تأکید زیاد شـد با وجود 
کـه در قـرآن نبـود، چـون بـا فضـای اسـتبدادی حاکـم انطبـاق 
داشـت( و تأکید بر فلسـفۀ حیـات و اصول علمی، پرداخته اسـت.
در  مـا  معرفتـی  ابزارهـای  از  یکـی  حتـم  صـورت  بـه  روایـت 
کنـار محسوسـات )امـور تجربـی و علمـی( و عقـل اسـت. در 
امتـداد زمـان، علـوم تجربـی بـه صـورت خـودکار و یـا بـه گونۀ 
شـگفت آوری رشـد می کنـد و رشـد کـرده اسـت کـه بـه اثـر آن، 
داده هـای علمـی نیـز از اتقـان بیشـتری برخـوردار اسـت و امروز 
داده هـای پزشـکی و فزیکـی را هیچ کسـی نمی توانـد نقض کند و 
انـکار آن افسـانه و بی خبری پنداشـته می شـود. چارچوب معرفت 
عقلـی نیـز تغییـری زیادی به خود دیده اسـت. در اوایل، اسـالم از 
تعقل اسـتقرایی سـادۀ در شـناخت قضایا استفاده می شـد که نشان 
گـردرک ابتدایـی و سـادۀ همان زمان بـود و بعداً در عصر عباسـی 
بـا ترجمۀ منطـق جدلی یونان، تعقـل جدلی جای تعقل اسـتقرایی 
را گرفـت کـه کار و اثبـات قضایـا را از طریـق عقـل سـخت کرد، 
امـا ایـن فضا در غـرب باقی نمانـد و آن ها دوباره منطق اسـتقرایی 
را جایگزیـن منطـق جدلـی یونانـی  کردند که امروز فکر اسـالمی 

نیـز از متأثـر از همین گونـه منطـق دانسـته می شـود.
ادامه دارد...

کرکتبازانافغانستانوپاکستان

بهمصافیکدیگرمیروند

تکواندوکارانکشورپیروزجام
دوستیپاکستانشدند

فیـسبـوک نـــامــه

تیم هــای افغانســتان و پاکســتان در ۲ رقابــت ۲۰ اووره کریکــت در 
یکــی از شــهرهای پاکســتان بــه رقابــت می پردازنــد.

شــهریار خــان، رییــس عمومــی کریکــت پاکســتان در جریــان یــک 
ــیون  ــس فدراس ــعل، ریی ــف مش ــا عاط ــری ب ــترک خب ــِت مش نشس
ــا  ــن رقابت ه ــه ای ــت ک ــور گف ــهر اله ــتان در ش ــت افغانس کریک

ــده برگــزار شــود. ــاه آین ــان ســه م ممکــن در جری
ــت دوم در  ــل و رقاب ــت در کاب ــت نخس ــه رقاب ــزود ک ــهریار اف ش

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــتان ص ــهرهای پاکس ــی از ش یک
او افــزود کــه سلســله رقابت هــا بیــن تیم هــای ملــی دو کشــور نیــز 
ــودن  ــه دلیــل مشــغول ب آغــاز خواهــد شــد، امــا زمــان دقیــق آن ب

تیــم ملــی کریکــت افغانســتان مشــخص نشــده اســت.
آقــای شــهریار افــزود کــه رقابت هــای آینــده ممکــن در افغانســتان، 

پاکســتان یــا شــارجه برگــزار شــود.
ــا،  ــش مربی ه ــه در بخ ــت ک ــرده اس ــد ک ــن تعه ــتان هم چنی پاکس
رقابت هــا و در ســایر بخش هــای فنــی بــه افغانســتان کمــک 

ــرد. ــد ک خواه
عاطــف مشــعل، رییــس فدراســیون کریکــت افغانســتان تأکیــد کــرد 
ــر  ــزود: ه ــود. اواف ــته ش ــت دور نگه داش ــد از سیاس ــه ورزش بای ک
ــد رنــگ  ــه ورزش بای ــا ب ــد، ام ۲ کشــور منافــع ملــی خــود را دارن
سیاســی داده نشــود. اگــر تیــم ملــی کریکــت پاکســتان بــه افغانســتان 
ســفر کنــد، نخســتین تیــم بین المللــی خواهــد بــود کــه بــرای انجــام 

ــود. ــتان می  ش ــت وارد افغانس ــای کرک رقابت ه
تیــم ملــی کریکــت پاکســتان عضویــت کامــل شــورای بین المللــی 
کریکــت را دارد، درحالــی کــه افغانســتان از جملــه تیم هــای درجــه 

دوم اســت.
ــی  ــورای بین الملل ــه دوم ش ــای درج ــد از تیم ه ــتان و ایرلن افغانس
ــرفت های  ــش پیش ــا نمای ــد ب ــالش دارن ــه ت ــتند ک ــت  هس کریک
ــورا را  ــن ش ــل ای ــت کام ــت، عضوی ــۀ کریک ــم گیری در عرص چش

ــد. کســب کنن

ملی پوشــان تکوانــدوی )آی تــی اف( افغانســتان در ســکوی نخســت 
جــام دوســتی پاکســتان ایســتادند.

ایــن رقابت هــا بــا شــرکت ۲۰۰ ورزشــکار از کشــورهای افغانســتان، 
پاکســتان و بنــگالدش در گجــرات پاکســتان برگــزار شــده بــود کــه 
ملی پوشــان افغانســتان بــا کســب ۵ مــدال طــال در جایــگاه نخســت 

ایــن رقابت هــا قــرار گرفتنــد.
ــام دوم را  ــتان مق ــام اول و پاکس ــتان مق ــا افغانس ــن رقابت ه در ای
کســب کردنــد. ایــن مســابقات از ۲۱ مــی مــاه میــالدی آغــاز شــده 
بــود کــه تیــم پاکســتان میزبــان ایــن پیکارهــا، در مــکان دوم ایســتاد.
بربنیــاد یــک خبــر دیگــر، مســوول فنــی فدراســینون فوتبــال کشــور 
ــی  ــی اردوی تمرین ــال کشــور در دوب ــی فوتب ــم مل ــه تی ــد ک گفته ان

ــد.  ــا می کن برپ
در  حضــور  آماده گــی  بــرای  افغانســتان  فوتبــال  ملــی  تیــم 
ــی  ــی اردوی تمرین ــهر دب ــیا در ش ــای آس ــام ملت ه ــای ج رقابت ه

ــد. ــا می کن ــر پ ب
ــه  ــتان ب ــال افغانس ــیون فوتب ــی فدراس ــوول فن ــی، مس ــر روف طاه
امــروز  از  تمرینــی  اردوی  ایــن  کــه  اســت  گفتــه  بی بی ســی 

دوشــنبه، هشــتم جوزا/خــرداد فعــال می شــود.
او گفــت: بــرای آماده گــی بهتــِر تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان قــرار 
ــم  ــا تی ــتانه یی ب ــدار دوس ــون دی ــخ ۶ ج ــم در تاری ــن تی ــت ای اس
ملــی مالدیــو داشــته باشــد و ۱۳ جــون نیــز بــه مصــاف تیــم ملــی 

کامبــوج خواهــد رفــت.
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فواد پويا، 
دانشجوی مقطع دكترای حقوق بین الملل

محیــط زیســت ســالم، به عنــوان یکــی از 
ــن  ــه و از مهم تری ــِن جامع ــای بنیادی ارزش ه
مصادیــق نســل ســوم حقــوق بشــر به حســاب 
زیســت محیطی  چالش هــای  مــی رود. 
چگونگــی  توســعه یافته گی،  ســطح  بنابــر 
ســاختارهای اقتصــادی، کاربــرد تکنالــوژی 
ــت محیطی  ــت های زیس ــدات و سیاس در تولی
در کشــور های مختلــف، متفــاوت اســتند. 
زیســت محیطی  دشــواری های  همچنیــن، 
اســت.  توســعه نیافته گی  از  ناشــی  گهــی 
ــه آب آشــامیدنِی  ــد، نداشــتِن دسترســی ب مانن
صحــی. گاهــی هــم، مشــکل در فعالیت هــای 
ــوند.  ــادی می ش ــد اقتص ــه رش ــر ب ــه منج ک
مثلــن، آلودگــی آب و هــوا. امــا در افغانســتان 
کنــارِ  در  زیســتی  محیــط  چالش هــای 
توســعه نیافته¬گــِی اقتصــادی، بیشــتر بــه 
ــِل  ــتان در ح ــت افغانس ــی دول بی¬برنامه¬گ
ایــن معضــل بــزرگ برمی گــردد. به ویــژه، 
حکومــت وحــدت ملــی کمتــر بــه ایــن 
ــک  ــچ ی ــا در هی ــرده و حت ــه ک موضــوع توج
از برنامه هــای کالِن حکومتــی، بــه مســایل 
ــت.  ــده اس ــت داده نش ــت محیطی ارجحی زیس
از کنفرانس هــای حکومتــی تــا برنامه هــای 
زیســت  محیــط  هیچگاهــی  کاغــذ،  روی 
به عنــوان یــک مســئله ای مهــم و حیاتــی 

ــت.  ــوده اس ــرح نب مط
قانــون اساســی افغانســتان در پاراگــراف دهــِم 
مقدمــه خویــش بــه ایــن مســئلۀ مهــم پرداختــه 
و یکــی از اهــداف وضــع ایــن قانــون را تأمین 
زندگي مرفــــه و محیـط زیســـت سالم بــراي 
هـمه ساکنان افغانســتان می دانــد. از ســوی 
دیگــر، مــاده پانزدهــم قانــون اساســی، دولــت 
افغانســتان را ملــزم بــه اتخــاذ تدابیــر الزم 
ــط  ــود محی ــگالت و بهب ــظ جن ــورد حف در م
ــوولین  ــال، مس ــن ح ــازد. درعی ــت می س زیس
امــور، هــر چنــد بــدون مطالعــه دقیــق و 
ــر  ــه نیازمندی هــای کشــور، اکث عــدم توجــه ب
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــی ک ــدات بین الملل معاه
مســایِل  از  ناشــی  حقوقــی  مکلفیت هــای 
زیســت محیطی مــی شــوند، را بــه امضــا 
رســانیده انــد. امــا در تطبیــق و رعایــِت همه ای 
ایــن هنجارهــا، کمتــر توجــه صــورت گرفتــه 
ــتان  ــت افغانس ــم، حکوم ــی ه ــت. از جانب اس
ــط  ــت محی ــی حفاظ ــاد اداره مل ــز از ایج به ج
زیســت یــا NEPA و گماشــتِن یکــی از 
نوه هــای شــاه پیشــین افغانســتان در رأس آن، 
ــکام  ــاختن اح ــری در عملی س ــِت دیگ گام مثب
ــدات  ــور و تعه ــی کش ــون اساس ــدرج قان من

ــف،  ــا تأس ــت. ب ــته اس ــی نه برداش ــن الملل بی
رهبــری ایــن نهــاد نیــز در مــدت بیــش از ده 
ســاِل پــس از ایجــادِ ایــن اداره، کوچک تریــن 
و  شــهروندان  به زیســتی  غــرِض  اقدامــی 
ــت  ــدِت زیس ــتراتیژی¬های بلندم ــن اس تدوی

ــت.  ــرده اس ــی نک محیط
ــه و  ــوه مقنن ــتان، ق ــت افغانس ــارِ حکوم در کن
ــوولیت  ــز مس ــی نی ــی- قضای ــای عدل نهاده
دارنــد تــا در بهبــود وضعیــت محیــط  زیســت 
ــد. از آن جایی کــه قانــون محیــط  تــالش بورزن
زیســت در افغانســتان تــا حــال فرمــان تقنینــی 
ــوه  ــل دارد. ق ــه تعدی ــدی ب ــازِ ج ــت و نی اس
مقننــه می توانــد بــا ایجــاد تعدیــالت الزم، بــا 
ــویق  ــهروندان از راهِ تش ــاختِن ش ــوول س مس
جرم انــگاری ای  و  رضاکارانــه  مشــارکت  و 
ــالم،  ــت س ــط زیس ــا محی ــر ب ــای مغای رفتاره
ــردازد.  ــتی بپ ــت به زیس ــت و تقوی ــه حمای ب
عــالوه برایــن، منطــق حقوقــی حکــم می کنــد 
ــت و  ــط زیس ــه محی ــدی ک ــت قواع ــا رعای ت
حفاظــت آن را تضمیــن مــی کنــد، نــه تنهــا بــه 

تدابیر اداری و مســوولیت مدنی نیازمند اســت، 
ــروری  ــز ض ــی از آن نی ــت جزای ــه حمای بلک
پنداشــته مــی شــود. از ایــن رو، شناســایی 
ــض  ــخاص ناق ــرای اش ــی ب ــوولیت جزای مس
و ایجــاد و تقویــت نهادهــای نظارت کننــده 
ــمرده  ــش ش ــن بخ ــادی در ای ــایِل بنی از مس
ــاد  ــا و ایج ــن رفتاره ــه در تعیی ــوند ک می ش
نقــش  زیســت محیطی  اخــالق  توســعه  و 
ــد. از ســوی دیگــر،  ــا می کنن ســازنده ای را ایف
ــگاری ای  ــه جرم ان ــد ک ــم می نمای ــز مه ــن نی ای
ــد  ــت نبای ــط زیس ــا محی ــر ب ــای مغای رفتاره
ــورهای  ــادی کش ــعه اقتص ــرای توس ــی ب مانع
هم چــون افغانســتان باشــد. بدیــن گونــه، 
ــان توســعه  ــوازن می ــا ایجــاد ت ــد ب ــت بای دول
ــالم در  ــت س ــط زیس ــظ محی ــادی و حف اقتص
کشــور ســعی نهایــی خویــش را به خــرچ 

ــد.  ده
ــش  ــتی نق ــط زیس ــن محی ــه قوانی ــه ک آن گون
برجســته یی را در تضمیــن محیــط زیســت 
بــرای  هندوســتان  می کننــد.  بــازی  ســالم 

اولیــن بــار، در زمــان صــدارت اندراگانــدی و 
ــال ۱۹۷۲،  ــتاکهلم در س ــس اس ــس از کنفران پ
ــد،  ــای جدی ــت ها و برنامه ه ــرح سیاس ــا ط ب
بــه تعدیــل قانــون اساســی خویــش پرداخــت. 
ــط  ــتن محی ــِق داش ــل، ح ــن تعدی ــاس ای براس
زیســت ســالم، یکــی از حقــوق اساســی 
آن  برابــر  در  و  شــد  پنداشــته  شــهروندان 
ــت  ــظ و نگهداش ــه حف ــف ب ــهروندان مکل ش
ــال،  ــه ای مث ــه گون ــدند. ب ــت ش ــط زیس محی
ــات  ــکار حیوان ــد، ش ــای هن ــر ایالت ه در اکث
وهیــچ  اســت  شــده  ممنــوع  پرنــدگان  و 
ــدون اجــازه شــهرداری و  ــد ب ــردی نمی توان ف
مقامــات مســوول، بــه قطــع درختــان بپــردازد. 
ــورهای در  ــی از کش ــوان یک ــز به عن ــن نی چی
ــتاکهلم،  ــس اس ــس از کنفران ــعه، پ ــال توس ح
ــاختاری  ــراِت س ــله تغیی ــه یک سلس ــت ب دس
ــی  ــی و حفاظت ــای مدیرت ــن و نهاده در قوانی
محیــط زیســت زد. در نخســتین گام، چــوکات 
حقوقــی ویــژه ای را بــرای مدیریــت زباله هــای 
صنعتــی ایجــاد کــرد و پــس از آن، اســتراتیژی 

ــرمایه  ــدار و س ــعه پای ــرای توس ــدت ب بلندم
گــزاری در انرژی هــای تجدیدپذیــر را روی 
دســت گرفــت. همچنیــن، در روســیه مســایل 
محیــط زیســتی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت و حتــا آن را در چارچــوب امینــت ملــی 

ــد.   ــف می دانن ــل تعری قاب
در  می توانــد  قضاییــه  قــوه  همین طــور، 
ــی  ــون اساس ــکام قان ــدن اح ــت اجرایی ش جه
ــِط دیگــر، نقــش ســازنده ای را  ــن مرتب و قوانی
ــعه ای  ــال توس ــد. در کشــورهای درح ــا کن ایف
چــون هندوســتان، نقــش قضــا خیلی برجســته 
ــه  ــب ب ــژه ای ملق ــای وی ــا قاضی ه ــوده و حت ب
ــه مســایل  ــا Green Judge ب قاضــی ســبز ی

ــد.  ــی پردازن ــط زیســتی م محی
از ایــن رو، تقاضــا می گــردد تــا حکومــت 
مســایِل  مدیریــت  بــرای  ملــی-  وحــدت 
و  حقوقــی  ســاختارهای  زیســت محیطی، 
اســتراتیژی  و  کــرده  اصــالح  را  نظارتــی 
نظرداشــِت  بــا  را  میان مــدت و درازمــدت 
ــرا  ــه ی اج ــه منص ــرح و ب ــدار، ط ــعه پای توس
مدیریــِت  عالــی  شــورای  ایجــاد  درآورد. 
محیــط زیســت در ســطح ملــی، یکــی دیگــر از 
مهماتــی انــد کــه حکومــت وحدت ملــی را در 
چگونگــی تدویــن، مدیریــت و نظــارت بهتــر 
ــک  ــتی کم ــط  زیس ــتگذاری های محی از سیاس
میکنــد. درپــی، دولــت بــا برخــوردِ جــدی بــا 
آالینــده گان محیــط زیســت اعــم از اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی، تعییــن مجــازات مناســب 
تنبهــی در چارچــوب قوانیــن  اقدامــاِت  و 
ــرادی کــه در قطــع جنــگالت )جــدا  ــرای اف ب
ــدهِ  ــواد آالین ــن م ــاق آن( و دف ــِث قاچ از بح
زهــری و شــکارِ پرنــدگان و حیوانــات ســهیم 
ــا  ــت ب ــن، دول ــد، وارد عمــل شــود. هم چنی ان
ــِت  ــتم ارزان قمی ــویق سیس ــدازی و تش راه ان
ــبز  ــای س ــاد کمربنده ــا، ایج ــِت زبالهه بازیاف
و اجباری ســاختِن غــرس نهــال بــه تعــدادِ 
اعضــای خانواده هــای ســاکن -به ویــژه در 
شــهر کابــل- و نام گــذاری هــر نهــال بــه 
ــا  ــا و ب ــن خانواده ه ــای ای ــی از اعض ــامِ یک ن
شــعارِ "یــا ســبزه یــا اســفالت" و بــا اســتفاده 
ــث  ــه حی ــزل ب ــوِض پترول/دی از CNG درع
مــواد ســوخت در موترهــا، حداقــل در کوتــاه 
مــدت، می توانــد نقــش موثــری را جهــِت 
محیــط  از  شــهروندان  ســاختن  برخــودار 
زیســت ســالم، بــازی کنــد. در پایــان، جایــگاهِ 
حتــا  و  علمــی  و  پژوهشــی  سیســتم های 
ــان و  ــا کتاب هــای روم ــات ســبز ب ایجــاد ادبی
ــوان در گســترش اخــالق و  شعِرســبز را نمی ت
ــده  ــت محیطی نادی ــای زیس ــوزِش ارزش ه آم

ــت.   گرف

ـــتان  ـــی افغانس ـــای محل ـــتقل ارگان ه اداره مس
می گویـــد وظیفـــه فرهـــاد نیایـــش، شـــهردار 
هـــرات و حمیـــد افغـــان، شـــهردار جـــالل 

ـــت. ـــده اس ـــق درآم ـــه تعلی ـــاد ب آب
منیـــره یوســـف، زاده ســـخنگوی ایـــن اداره 
ـــکایاتی  ـــو ش ـــن س ـــه ای ـــی ب ـــد از مدت می گوی
ـــاد  ـــالل آب ـــرات و ج ـــهروندان ه ـــوی ش از س
از شهرداران شـــان بـــه ایـــن اداره و ریاســـت 

ـــت. ـــیده اس ـــوری رس جمه
بـــه گفتـــه وی، بـــه دنبـــال ایـــن شـــکایات، 
محمـــد اشـــرف غنـــی، رئیـــس جمهـــوری 
ــرات و  ــهرداران هـ ــف شـ ــتان وظایـ افغانسـ

جـــالل آبـــاد را بـــه تعلیـــق در آورد.

او افـــزود کـــه ریاســـت جمهـــوری هیاتـــی 
ــن  ــکایات تعییـ ــن شـ ــی ایـ ــرای بررسـ را بـ
ــو  ــرای گفتگـ ــهردار بـ ــر دو شـ ــرده و هـ کـ
ــل  ــه کابـ ــکایات بـ ــه شـ ــخگویی بـ و پاسـ

ــدند. ــده شـ فراخوانـ
خانـــم یوســـف زاده در مـــورد جزئیـــات 
شـــکایات معلوماتـــی ارائـــه نکـــرد امـــا 
ـــه  ـــاد را از جمل شـــهرداران هـــرات و جـــالل آب
ـــد. ـــوب خوان ـــای خ ـــا کارکرده ـــهردارانی ب ش

ـــای  ـــا نارضایتی ه ـــرری ب ـــر تق ـــد ه او می گوی
ـــت  ـــه رضای ـــدارد ک ـــکان ن ـــت و ام ـــراه اس هم

ـــود. ـــن ش ـــا تامی ـــه در تقرری ه هم
ـــه  ـــاد از جمل ـــالل آب ـــرات و ج ـــهرداران ه ش
شـــهردارانی بودنـــد کـــه از ســـوی رئیـــس 
ــت و  ــس از رقابـ ــتان پـ ــوری افغانسـ جمهـ

مصاحبـــه، شـــخصا تعییـــن شـــده بودنـــد.
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