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ــگ از  ــه جن ــزارش داد ک ــنبه گ ــد روز دوش ــل متح مل
ــن  ــزار ت ــش از۱۰۰ه ــو بی ــه این س ــال ۲۰۱۷ ب ــاز س آغ
ــد. ــرک گوین ــان را ت ــا خانه هایش ــده ت ــور گردانی را مجب
ــل  ــری مل ــی بش ــر هماهنگ ــط دفت ــه توس ــاری ک در آم
ــه شــمار  ــه شــده اســت ک ــه شــده، گفت ــز ارائ متحــد نی

۱۰۳ هــزار و ۲۲۹ نفــر  بیجــا شــده، کاهــش بیجــا 
ــال ۲۰۱۶  ــن دوره در س ــا عی ــه ب ــده گان را در مقایس ش

نشــان می دهــد.
تحلیلگــر دفتــر هماهنگــی امــور اجتماعــی ملــل متحــد 
ــده گان  ــا ش ــش بیج ــن کاه ــل ای ــادی را عام ــل زی دالی

خوانــده اســت. یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه برخــی 
ــه  ــه ادام ــن منطق ــته درعی ــال گذش ــد س ــا مانن جنگ ه
دارنــد، ایــن بــه معنــای آن ســت کــه بســیاری قبــًا فــرار 

کــرده انــد.
ــاد شــده اســت و برخــی  ــر بســیار زی ــه، فق ــن ک دوم ای
مــردم دیگــر توانائــی مالــی آن را ندارنــد تــا بــا خانــوده 

هــای بــزرگ  بــه ســایر مناطــق برونــد.
همچنــان نــا امنــی در شــهرهایی کــه قبــًا پناهــگاه امنــی 
ــش  ــز افزای ــل نی ــهر کاب ــًا ش ــدند، مث ــوب می ش محس
یافتــه اســت. ایــن شــهرها بــه طــور منظــم مــورد حملــه 
ــاه  ــد. ازم ــرار می گیرن ــش ق ــان داع ــان و جنگجوی طالب
ــه اینســو صدهــا ملکــی کشــته و یــا زخمــی  جنــوری ب

گردیــده انــد.
شــمال افغانســتان کــه قبــًا آرام بــود، اکنــون ۴۲ درصــد 
ــز  ــه مرک ــوب ک بیجــا شــده گان از آنجــا می باشــند. جن
ماه  هــای  در  می شــد،  پندانشــه  شورشــگری  اصلــی 
اخیــر شــاهد یــک سلســله از شــدیدترین جنگ هــا 
ــوده و ۳۱ در صــد بیجــا شــده گان از آنجــا می باشــند. ب
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جغرافیـا و تاریـخ هـرات، هـر دو بـا درد و تبعیـض 
عجیـن بـوده اسـت. چـه در گذشـته های دور و چه 
در سـال های پسـین، ایـن درد و تبعیـض را می توان 
در  مناسـبات و رویکردهـای مختلـِف سیاسـی  در 
برابـِر این شـهر و مردمِ آن شـاهد بـود. دورافتاده گی 
هـرات از مرکـز و انفعـال سیاسـِی باشـنده گان آن، 
شـاید مهم تریـن عوامـِل ایـن درد و تبعیض باشـند، 
ولـی در کنـار آن ده هـا عامـِل دیگـر نیـز دسـت بـه 
دسـِت هـم داده انـد کـه هـرات را به والیتـی منزوی 
و بـه دور از مناسـباِت قـدرت در مرکـز تبدیل کنند. 
کشـور  دو  بـا  تجارتـی  مـرز  دو  حداقـل  هـرات 
همسـایۀ افغانسـتان دارد کـه می توانـد بـرای رشـد 
بازرگانـی و سـرمایه گذاری بسـیار مفید باشـند، ولی 
همیـن دو مـرز نیـز بـه جـای این کـه ایـن والیت را 
در محـراق توجه قرار دهد، بیشـتر آن را خارِ چشـِم 
برخـی از سـمت گرایان کرده اسـت. همیشـه هرات 
اقتصـادی بـوده و  متهـم بـوده کـه شـهری آرام و 
نبایـد بـه آن بـه اندازۀ شـهرهایی که درگیـر مصیبِت 
جنـگ و ناامنـی  شـدید انـد، توجـه صـورت گیـرد. 
بـرای باشـنده گان هـرات همـواره بـه کنایـه و طنـز 
گفتـه شـده "شـما که آرام اید، شـهری آبـاد دارید و 
از امکانـات رفاهـِی خوبـی اسـتفاده می کنیـد، دیگر 
چـه می خواهیـد؟" امـا کمتـر کسـی خبر داشـته که 
این شـهر بـا همۀ ایـن ظرفیت هـای خـود، دردهای 
ناگفتـۀ فراوانـی نیـز دارد. کمتـر کسـی گفتـه کـه 
هـرات در سـال های پسـین شـهری نسـبتًا امـن و به 
دور از دغدغه هـای مخـوِف تروریسـم ویرانگر بوده 
و می توانسـت بـا توجـه بـه همیـن ویژه گی هـا، بـه 
شـهری مولـد و اقتصـادی تبدیل شـود. ظرفیت های 
هـرات حتـا بـرای تأثیرگـذاری بـر رشـد و توسـعۀ 
دیگـر والیت هـای کشـور نیـز غیرقابل انکار اسـت. 
ایـن شـهر اگر مدیریـِت درسـت و مدبرانه می شـد، 
توانایـی آن را داشـت کـه بتوانـد برای دیگـر مناطق 
کشـور نیـز از نظر اقتصـادی و توسـعۀ صنعت مفید 
واقـع شـود. امنیـِت هـرات هرچنـد زبـان زد بـوده 
قناعت بخـش  آن  باشـنده گاِن  بـرای  هرگـز  ولـی 
نبـوده اسـت. شـاید کمتـر خبـری در مـورد انفجـار 
نشـر  کشـور  رسـانه های  در  هـرات  از  انتحـار  و 
درگیـر  آن همیشـه  باشـنده گاِن  ولـی  باشـد،  شـده 
آدم ربایـی، ترورهـای فردی و گروهـی و دزدی های 
سـازمان یافته بوده انـد. ناامنی هـای هـرات هرچند آن 
را در سـرخط خبرهـا قـرار نـداده، ولـی نمی تـوان 
ادعـا کـرد کـه ایـن والیـت هیـچ نگرانـی امنیتـِی 

جدی یـی نـدارد. 
همیـن لحظـه، بخش هـای وسـیعی از ولسـوالی های 
نیروهـای  به وسـیلۀ  والیـت  ایـن  نزدیـِک  و  دور 
مخالـِف مسـلح کنتـرول می شـوند کـه حتـا سـاحۀ 
هرازگاهـی  نیـز  آن  شـهر  دروِن  تـا  را  ناامنی هـا 
می گسـترند. گشـت وگذار افراد مسـلِح غیرمسـوول 
بـا لباس هـای شـخصی، از دیگـر مـوارد ناامنـی در 
هـرات اسـت که ایـن روزها نمـود تازه یافته اسـت. 
هیـچ معلـوم نیسـت کـه ایـن افـراد چگونـه مسـلح 
شـده و بـه داخـل شـهر آورده شـده اند. عـاوه بـر 

آن، هـرات در ماه هـای پسـین مشـکاِت دیگری نیز 
داشـته کـه کمتـر به آن هـا پرداخته شـده اسـت. این 
مشـکات را بـا تفکیـِک مـوارد می تـوان بـه چنـد 

تقسـیم کرد: دسـته 
نهادهـای  در  به ویـژه  ـ  هـرات  نهادهـای  در   )۱
اقتصـادی چـون شـهرداری، گمـرک و مـواد نفتی ـ 
فسـاد سرسـام آور وجـود دارد و ایـن نهادهـا را بـه 
ایـن شـهر و  در  برخی هـا  بـرای  گاوهـای شـیرده 
مرکـز کشـور تبدیل کـرده اسـت. افرادی با اسـتفاده 
از روابـط و شـناخت های خود در مرکز، سـکاِن این 
نهادهـا را در اختیـار گرفته انـد و عمـًا زمینه هـای 

توسـعه و پیشـرفِت هـرات را سـد می شـوند.
۲( مشـکل دیگـری که در این سـال ها بر مشـکاِت 
هـرات سـایۀ سـنگیِن خـود را افکنـده، زدوبندهـا و 
قومـی  آدرس هـای  از  خطرنـاک  سوءاسـتفاده های 
و  بـرق  رییـس  والیتـی،  شـورای  رییـس  اسـت. 
شـهردار سـابِق هـرات از ایـن وضعیـت بیشـترین 
سـبب  قومـی  گرایش هـای  برده انـد.  را  سـود 
بـرای  مـردم  احساسـاِت  از  می شـوند کـه عده یـی 
منافـِع خـود سـرمایه گذاری کنند. در آخریـن مورد، 
شـاهد بودیـم کـه در پیوند با مشـکل بـه وجودآمده 
در رابطـه با صرفیه هـای برق، چگونه از احساسـات 
مـردم بـرای منافـع شـخصی سوءاسـتفاده صـورت 
گرفت. شـهردار سـابق هرات، شـب از منابر مساجد 
از مـردم خواسـت کـه فـردا بـرای حل مشـکِل برق 
دسـت بـه تظاهرات بزنند اما فـردای آن روز به جای 
مطـرح شـدن مشـکل بـرق، برخی هـا در تظاهـرات 
بـا بلنـد کـردن تصویرهـای ضربـدر زده شـدۀ والی 
ایـن شـهر، خواهـان برکنـاری او شـدند. این مسـأله 
عمـًا با خواسـت اصلـِی تظاهر کننـده گان در تضاد 
قـرار داشـت. هـرات در سـال های پسـین بـه شـهر 
در  تظاهـرات  ایـن  ولـی  شـده،  تبدیـل  تظاهـرات 
بسـیاری مـوارد سمت وسـوی قومـی گرفتـه اسـت.
۳( همـواره وقتـی مشـکلی در هرات حاد می شـود، 
بـرای رفـع آن هیأت هایـی از مرکـز بـه ایـن شـهر 
فرسـتاده می شـوند. تجربه نشـان داده کـه هیأت های 
گسـیل شـده از مرکـز، بـه جـای حل مشـکات، بر 
فربـه شـدِن آن هـا کوشـیده انـد. بـه گونۀ مثـال، در 
مـورد همیـن معضـل بـرق هیاتـی بـه هـرات آمـد، 
ولـی بـا توجـه بـه زدوبندهایـی کـه وجـود دارد، 
هیـأت گـزارش ناقـص و دسـت کاری شـده را بـا 
خـود بـه مرکـز کشـور بـرد. هیـأت در مشـاهداِت 
خـود گفتـه کـه فقط بیـن دو تا سـه صد نفر مشـکل 
بـرق را مطـرح کرده انـد کـه این گـزارش عمـًا در 
منافـات بـا واقعیـت قـرار دارد. فرسـتادن هیـأت از 
مرکـز بـه شـیوۀ فعلـی، همان گونـه کـه در دیگـر 
مـوارد نـاکام بـوده، در مورد هـرات نیز ایـن ناکامی 

بیـش از پیـش خـود را نشـان داده اسـت.
۴( والـی هـرات بـه دلیـل این کـه آشـنایی الزم بـا 
بافتـار سیاسـی و اجتماعی هـرات نـدارد، نمی تواند 
بـه عمِق مسـایل دسـت پیدا کنـد و به همیـن لحاظ 
و شـاید هـم بـه لحاظ هـای دیگـری کـه در حـال 
اجـرای  قاطعیـت الزم در  اسـت،  پوشـیده  حاضـر 

او  نـدارد.  را  ایـن شـهر  باشـنده گان  خواسـت های 
از این کـه بـه فکـر رفـع مشـکات باشـد،  بیشـتر 
بـه  دردسـرهای  از  می خواهـد  مصلحت گرایـی  بـا 

وجـود آمـده خـود را بـه دور نگـه دارد.
مختلـف  نام هـای  بـه  هـرات  باشـنده گان  از   )5
مالیات هـا و جریمه هـای ناعادالنـه گرفتـه می شـود 

کـه بـا هیـچ معیـار قانونـی برابـری نمی کنـد.
بـه ویـژه  نهادهـای هـرات و  میـان  اختافـات   )۶
ارایـه می کننـد،  نهادهایـی کـه خدمـات اجتماعـی 
واقعـًا بیـداد می کنـد. ایـن مسـأله سـبب  شـده کـه 
پروژه هـای توسـعه یی در ایـن والیـت در بسـیاری 

مـوارد بـه حـال تعلیـق قـرار گیـرد.
۷( برگشـت نزدیـک بـه ۷5 درصد بودجۀ انکشـافی 
هرات در سـال گذشـته و کسر سـه میلیارد افغانیگی 
از مـوارد تکان دهنده یـی اسـت  آن در سـال روان، 
کـه ُکل پروژه هـای توسـعه یی را می توانـد بـه رکود 
افغانسـتان بـه جـای کسـری  سـوق دهـد. دولـت 
والیـت  ایـن  در  ظرفیت سـازی  بـه  بایـد  بودجـه 

بپردازد.
8( در این جـا الزم اسـت بـه مشـکل بـرق هـرات 
کـه در ایـن روزهـا بـه یـک معضـل کان تبدیـل 
شـده، بـه صـورِت مفصل تـری پرداختـه شـود. همه 
می داننـد که صرفیـۀ برق در هـرات در دو روز اخیر 
بـه صـورِت سرسـام آور افزایـش یافتـه بـدون آن که 
دلیـل واقعـی برای آن وجود داشـته باشـد. بـه گفتۀ 
یکـی از نماینـده گان در پارلمـان کشـور، محصـول 
شـش برابر  ناگهانـی  صـورت  بـه  هـرات  در  بـرق 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت. درحالی کـه بـر اسـاس 
محاسـبات دقیـق کـه حـاال جایـش این جـا نیسـت 
کـه بـه جزییاِت آن اشـاره شـود، برقی را کـه خرید 
آن بـرای دولـت سـه ونیم افغانـی خـرج برمـی دارد، 
بـه قیمـت هشـت افغانی بـرای مصرف کننـده گان به 
فـروش می رسـانند. عرضـۀ بـرق از خدمـات اولیـۀ 
دولـت شـمرده می شـود کـه حتـا بایـد در توزیـع 
آن دولـت متقبـل سوبسـاید شـود، امـا در هـرات 
برخـاف آن بـه یـک منبـع اقتصـادی بـرای عده یی 
تبدیـل شـده اسـت. حـاال با توجـه به ایـن وضعیت 
آیـا خانواده یـی کـه در مـاه بیـن پنـج تـا ده هـزار 
سرسـام آورِ  هزینـۀ  می توانـد  دارد،  عوایـد  افغانـی 
بـرق را کـه در حال حاضـر چندبرابر عوایـد آن باال 

بپـردازد؟ رفته، 
نتیـجه

خسـته  واقعـًا  فعلـی  وضعیـِت  از  هـرات  مـردم 
شـده اند. بـا توجـه بـه کش وگیرهای قومـی، حضور 
هفتـاد هـزار معتاد، فقر کمرشـکن، بیـکاری و ناامنی 
نمی تـوان امیـدوار بـود کـه هـرات همچنـان بتوانـد 
بـه گونۀ سـال های گذشـته در برابِر مشـکات دوام 
آورد. اگـر دولـت مرکـزی بـه بازنگـری وضعیـت 
نپـردازد و راه حـِل منطقـی و دقیق به مشـکاِت این 
شـهر سـراغ نکنـد، بـدون شـک هـرات دسـتخوش 
نابسـامانی های بزرگ تـری خواهـد شـد کـه دامـِن 
دیگـر والیت ها و دولـِت مرکـزی را خواهد گرفت.  
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در نشسـت سـران ناتو در بروکسـل که یکی از مهم ترین بحث هاِی 
آن در مـورد افغانسـتان بـود، هیـچ هیأتـی از دولـت وحـدِت ملـی 
بـرای شـرکت در ایـن نشسـِت مهـم دعوت نشـده بود. بسـیاری ها 
بـه ایـن باورنـد کـه اختافات میـان سـراِن دولـِت موجود بـا ناتو، 
سـبب اصلـِی ایـن تصمیـم بوده اسـت. گفته می شـود کـه امریکا به 
عنـوان یکـی از مهم تریـن اعضـای ناتو، خواهـان افزایش سـربازاِن 
ایـن کشـور در افغانسـتان اسـت. بـه گفتـۀ برخـی منابـع، دولـت 
ترامـپ در حـاِل بررسـِی اعـزام سـربازاِن بیشـتر به افغانسـتان برای 
وارد کـردِن فشـار بـر طالبـان و دیگـر نیروهایی سـت کـه در حـاِل 

جنـگ با دولـت افغانسـتان قـرار دارند. 
بـه بـاور ایـن منابـع، دولـت ترامـپ فکـر می کنـد کـه وارد کـردِن 
فشـار بیشـتر بر طالبان سـبب می شـود که ایـن گروه به میـز مذاکره 
تمایـل نشـان دهـد؛ موضوعـی کـه گفتـه می شـود بـا دیدگاه هـای 
دولـت وحـدت ملـی چنـدان سـازگار نیسـت. دولـت افغانسـتان 
بـه گفتـۀ ایـن منابـع فکـر می کنـد کـه افزایـش سـربازان بـه پایـان 
جنـگ کمـک نمی کنـد، بلکـه احتمال طوالنی تر شـدِن آن را بیشـتر 
می سـازد. منابـع می گوینـد کـه دولـت وحـدت ملـی از وارد کردِن 
فشـار بـر طالبـان حمایـت می کنـد امـا خواهان فرسـتادن سـربازان 

خارجـی بـه میدان هـای جنگ نیسـت. 
موضـوع اعـزام سـربازاِن بیشـتر بـه جنـِگ افغانسـتان هرچنـد در 
نشسـت بروکسـل نیـز مطرح نشـد، ولـی گفته می شـود کـه دولت 
ترامـپ همچنـان به عنوان گزینـۀ موثر در این جنـگ از آن حمایت 
می کنـد و قـرار اسـت طی روزهـای آینده کـه رییس جمهـوری این 
کشـور از سـفر خاورمیانه اش دوبـاره به کاخ سـفید برمی گرد، روی 
آن بحـث کنـد. بـا این همـه در نشسـت بروکسـل، مسـایل دیگـری 
در رابطـه بـا افغانسـتان مطـرح شـد کـه بـدون شـک می تواننـد در 
تغییـر وضعیـت موثـر تلقـی شـوند. در نشسـت یـک بـارِ دیگـر بر 
حمایـِت قاطـع از نیروهـای امنیتی افغانسـتان در جنگ با تروریسـم 
تأکیـد صـورت گرفـت و اعضای ناتـو متعهد بـه پشـتیبانِی مالی از 
ایـن نیروها شـدند. ایـن موضوع نشـان می دهد که افغانسـتان هنوز 
در صـدرِ توجـه جهانـی قـرار دارد و خـاف آن چـه کـه برخـی از 
منطقه یی شـان فکـر می کننـد،  تمامیت خـواه و حامیـان  گروه هـای 
حـل مشـکِل افغانسـتان از راه جنـگ نمی توانـد بـه عنـوان گزینـۀ 
منطقـی مطـرح باشـد. اعضـای ناتو در این نشسـت همچنـان تأکید 
کردنـد کـه به آمـوزش نیروهای افغانسـتان ادامه خواهنـد داد تا این 
نیروهـا در مقابلـه بـا شورشـیان بتوانند بـه نحو مؤثری عمـل کنند. 
در همیـن حال، بحث تجهیز نیروهای افغانسـتان بـه جنگ افزارهای 
پیشـرفته تر نیـز از دیگر مسـایل مطرح شـده در نشسـت سـراِن ناتو 
بـود. امـا در ایـن نشسـت به صـورِت قاطـع گفتـه شـد کـه ادامـۀ 
کمک هـای ناتـو بـه افغانسـتان مشـروط بـوده و تـا زمانی کـه ناتـو 
احسـاس نکنـد کـه دولـت افغانسـتان در اجـرای تعهـداِت خـود 
به درسـتی عمـل می کنـد، این کمک هـا در اختیـار دولت افغانسـتان 

قـرار نخواهـد گرفت. 
سـران ناتـو از مدیریـِت ضعیـِف نیروهـای افغانسـتان در رهبـری 
جنـگ انتقـاد کـرده و خواهـان تغییـراِت بنیـادی در ایـن عرصـه 
شـدند. بـه گفتۀ آن هـا تـا زمانی کـه نیروهـای افغانسـتان به صورِت 
دقیـق مدیریـت نشـوند، احتمـال پیـروزی در میدان هـای جنگ اگر 

ناممکـن نباشـد، ولـی بسـیار دشـوار خواهـد بود. 
در همیـن حـال، نشسـت سـران ناتـو از فسـاد موجـود در نهادهای 
امنیتـی افغانسـتان نیز به شـدت انتقاد کـرده و خواهـان مبارزۀ جدی 
بـا ایـن پدیده شـده اسـت. بـه گفتۀ دبیـرکل ناتـو در این نشسـت، 
فسـاد مالی سـبب می شـود که قـدرت دفاعـی و تهاجمـِی نیروهای 
افغانسـتان به شـدت کاهـش یافتـه و کمک هـای جهانـی بـه ایـن 
نیروهـا بـه هـدر بـرود و یـا در اختیـار مخالفاِن مسـلح قـرار گیرد. 
در سـال های اخیـر، گزارش هـای متعـددی مبنی بر فسـاد گسـتردۀ 
مالـی در نهادهـای امنیتـِی کشـور منتشـر شـده و ایـن گزارش هـا 
در مجمـوع از وضعیـت نابسـاماِن نهادهـای امنیتـی کشـور پـرده 
برداشـته اندـ بـدون آن که واقعا توانسـته باشـند در جلوگیری از این 

وضعیـت موثـر واقع شـوند. 
جـان سـپکو گزارشـگر ویـژۀ امریـکا در امور بازسـازی افغانسـتان 
اخیـراً با نشـر گزارشـی مدعی شـد کـه بخش بزرگـی از کمک های 
امریـکا به نیروهای افغانسـتان حیف ومیل شـده اسـت. این گزارش 
و گزارش هـای مشـابه، همـه از عـدم توجـه دولـت افغانسـتان بـه 
امنیتـی سـخن می گوینـد. درحالی کـه  نهاد هـای  در  فسـاد  مسـالۀ 
سـران دولـت از زمـان تصـدی امـور تـا بـه امـروز، از تعهـِد خـود 
در مبـارزه بـا فسـاد سـخن می گوینـد و دولـِت پیشـین را مقصـِر 
وضعیـِت به وجـود آمـده معرفـی می کنند. اما سـوال این جاسـت که 
آیـا این بار هشـدارهای ناتو سـبب تغییـر در وضعیت خواهد شـد؟
 پاسـخ بـه چنین سـوالی بـا توجه بـه سـابقۀ وفـاداری دولت مردان 
به جـای  ناتـو  باشـد.  منفـی  می توانـد  تعهدات شـان،  بـه  کشـور 
وضـع شـرایط بـرای دولـت افغانسـتان بـه عنـوان نهادی کـه پیمان 
اسـتراتژیک بـا ایـن کشـور امضا کـرده، باید بـه اقدام هـای جدی تر 
متوسـل می شـد. بـرای دولت مردان افغانسـتان، وضع شـرایط گزینۀ 
مناسـب نمی توانـد باشـد، بل این شـرایط بایـد همراه بـا اولتیماتوم 
مطـرح می شـد که حداقـل آن هـا را در اجرای تعهدات شـان بیشـتر 

از گذشـته بـه تکاپـو وادار می کرد.    

پیـامها
وپیامدهاِینشستبروکسل
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روز نخســت مــاه مبــارک رمضــان بــود 
شست وشــو  را  موتــرم  می خواســتم  و 
ــویی  ــن موترش ــه نزدیک تری ــم ب ــم. رفت کن
ــای  ــۀ نجاره ــع قلع ــه واق ــان ک ــه منزل م ب
ــم  ــۀ یازده ــوِط ناحی ــت و مرب ــه اس خیرخان
ــردن  ــک ک ــرگرمِ خش ــی س ــود. عده ی می ش
ــروف  ــم مص ــی ه ــری بودنــد و عده ی موت
شســتن موتــر دیگــر. متنظــر مانــدم تــا نوبتــم 
ــی  ــر و صدای ــت و س ــی گذش ــد. اندک برس
مــرا بــه خــود متوجــه ســاخت. دیدم بیــن دو 
کارمنــد پولیــس و یــک کارمنــد موترشــویی 
ــم  ــن ه ــردم بی ــر ک ــان دارد. فک ــوا جری دع
ــه  ــس ب ــد پولی ــا کارمن ــد، ام ــزاح می کنن م
یکباره گــی ســیلی محکمــی بــه صــورت 
ــه  ــدم کــه قضی ــد موترشــویی زد. فهمی کارمن
ــردم.  ــر می ک ــه فک ــت ک ــر از آن اس جدی ت
ــرار  ــس ف ــزد پولی ــویی از ن ــد موترش کارمن
ــس  ــویی. پولی ــل موترش ــت داخ ــرد و رف ک
اصــرار داشــت کــه او را می زنــد. بــه حــدی 
ــمن  ــردی دش ــر می ک ــه فک ــود ک ــی ب عصبان
خونــی اش را بــه چنــگ آورده اســت. در ایــن 
جریــان دشــنام های زشــت و رکیکــی هــم بــه 
ــان  ــرد. مردم ــه می ک آدرس موترشــویی حوال
اطــراف جمــع شــدند و از پولیــس خواســتند 
آرام باشــد، امــا گویــی کــِر مــادر زاد باشــد. 

بــه حــرف هیچ کســی اعتنــا نمی کــرد.
درگیــری جریــان داشــت کــه از طرفــی، 
صاحــب موترشــویی رســید. او از کارمنــدان 
پولیــس خواســت تــا ماجــرا را برایــش 
ــاح دو  ــه اصط ــان ب ــا آن ــد. ام ــف کن تعری
ــا را در یــک مــوزه کــرده بودنــد و اصــرار  پ
ــنام داده  ــا را دش ــوی م ــه موترش ــتند ک داش
اســت و بایــد او را بــه چنگــش دهنــد 
تــا دســت یــا پایــش را بشــکند. مالــک 
موترشــویی هرچــه اصــرار کــرد کــه اگــر از 
ــود، خــودش حاضــر  ــر ش اصــل ماجــرا خب
ــا  ــد و حت ــازات کن ــدش را مج ــت کارمن اس
ــن  ــا ای ــد، ام ــی کن ــل حــوزۀ امنیت او را تحوی
ــک  ــت، مال ــرد. در نهای ــر نک ــه و زاری اث الب
موترشــویی هــم گفــت کــه شــما حــق 
نداریــد بــدون موجــب مــادون مــرا بزنیــد و 
ــه  ــا ب ــن حــرف گوی ــد. ای ــا خــود ببری ــا ب ی
دمــاغ پولیــس خــوش نخــورد و شــروع کــرد 

ــویی. ــک موترش ــنام دادن مال ــه دش ب
ــه  ــویی ب ــک موترش ــۀ مال ــرانجام، حوصل س
ســر رســید و زنــگ زد بــه آمــر حــوزۀ 
مالــک  بیــن  گفت وشــنودی  امنیتــی. 
ــد.  ــدل ش ــوزه رد و ب ــر ح ــویی و آم موترش
چیــزی در حــد ســه تــا پنــج دقیقــه گذشــت 
کــه دو رنجــر پولیــس حــوزۀ یازدهــم امنیتــی 
ــویی  ــه موترش ــا ک ــید -از آنج ــس رس پولی
ــس  ــی پولی ــت حــوزۀ یازدهــم امنیت ــه آمری ب
نزدیــک بــود، زود رســیدن پولیــس بــه محــل 
ــت!-. از  ــگفت آور نیس ــم ش ــاد ه ــه زی واقع
داخــل یکــی از ایــن موترهــا آمــر حــوزه کــه 

»صابــر آریــن« نــام دارد، پاییــن شــد. لبــاس 
ــت،  ــن داش ــه ت ــیک ب ــی ش ــخصی و خیل ش
ــیی  ــه عروس ــا ب ــی و ی ــه میهمان ــی ب توگوی
ــه را  دعــوت اســت. او مدعــی و مدعــی علی
ــک ســمت ایســتاد کــرد و  ــه یک ســو در ی ب
پرســید کــه چــه کســی برایــش تلفــون کــرده 

ــود؟ ب
ــگ پاســخ داد کــه  ــک موترشــویی بی درن مال
او برایــش تیلفــون کــرده اســت. در ایــن 
ــهر  ــی ش ــم امنیت ــوزۀ یازده ــر ح ــگام آم هن
ــود  ــر ش ــرا خب ــه از ماج ــدون این ک ــل ب کاب
ــا اصــل مشــکل را  ــد ت ــا بخواه و از طرف ه
ــچ حــرف  ــدون هی ــد، ب برایــش تعریــف کنن
در  کــه  را  مخابره یــی  دیگــر،  پرســش  و 
ــورت  ــه ص ــرد ب ــه ک ــت، حوال ــت داش دس
مالــک موترشــویی و شــروع کــرد بــه دشــنام 
و  افســران  او.  کــردن  لت وکــوب  و  دادن 
پیش دســتی  نیــز  حــوزه  آمــر  محافظــان 
ــورت  ــر و ص ــه س ــد ب ــد لگ ــد و چن کردن
ــت  ــن فرص ــد. در ای ــویی زدن ــک موترش مال
آمــر حــوزه آنچــه دشــنام در حافظــه داشــت، 
ناموســی و خیلــی  از جملــه دشــنام  های 
ــۀ مالــک موترشــویی  زشــت و رکیــک، حوال
ــی  ــت کوتاه ــویی فرص ــک موترش ــرد. مال ک
ــا اســتفاده از آن، پــا بــه فــرار  پیــدا کــرد و ب

ــت. گذاش
ــرف  ــه ط ــوزه رخ ب ــر ح ــگام آم ــن هن در ای
ــود آورده  ــه وج ــرا را ب ــه ماج ــی ک کارمندان
بودنــد کــرد و آنــان را زیــر لت وکــوب 
ــظ  ــده و محاف ــه رانن ــد ک ــان گفتن ــت. آن گرف
مدیــر جنایــی حــوزۀ یازدهــم امنیتــی پولیــس 
کارمنــد  این کــه  خاطــر  بــه  و  هســتند 
موترشــویی بــه آنــان دشــنام داده اســت، 
ــر  ــد. آم ــوزه ببرن ــه ح ــتند او را ب می خواس
حــوزه بــدون این کــه کســی را مخاطــب 
قــرار دهــد، گفــت: "ده تــا ره ســرم واســطه 
ــد دادی  ــم. چن ــد نکن ــه کارش را بن ــرده ک ک
کــه بــاز برایــم تیلفــون هــم می کنــی؟". 
ــرد و گفــت:  ــی ک ــاون تول ــه طــرف مع رو ب
ــرده  ــاره شــروع ک ــم کارش را دوب ــر ببین "اگ
ــره  ــم." باخ ــاز می فهم ــو ب ــی ت ــت، کت اس
ــت. ــرش نشســت و رف ــه موت ــر حــوزه ب آم
رویــداد بــه شــدت متأثــرم ســاخت. کنجــکاو 
شــدم و رفتــم نــزد کارمنــد موترشــویی و از 
ــف  ــم تعری او خواســتم اصــل ماجــرا را برای
ــه  ــت ک ــوم اس ــار س ــه ب ــت ک ــد. او گف کن
را  موترشــان  و  می آینــد  موترشــویی  بــه 
امــا  نمی دهنــد،  پــول  امــا  می شــویند، 
این بــار شیشــه های موترشــان را خشــک 
نکــرده بــودم و می خواســتم بــه مشــتری 
دیگــر برســم کــه مــرا صــدا زد و دشــنام داد 

ــم! ــنام بده ــدم دش ــر ش ــم ناگزی ــن ه و م
به هــررو، بــه عنــوان باشــندۀ ناحیــۀ یازدهــم 
ــا  ــد و ب ــوزه می آی ــر ح ــتم آم ــار داش انتظ
ــک  ــرای مشــکل ی ــری اصــل ماجــرا، ب پیگی

ــد  ــه می کن ــی ارای ــی و عقان ــل منطق راه ح
ــا  ــذارد، ام ــان می گ ــۀ پای ــه نقط ــه غایل و ب
دیــده شــد کــه آمــر حــوزه نه تنهــا مشــکل را 
شناســایی نکــرد، بلکــه خــود عامــل مشــکل 
دیگــری شــد. او بــا ایــن کار، تصویــر زشــت 
و نازیبایــی از خــود بــرای باشــنده گان ناحیــۀ 
یازدهــم به جــا گذاشــت. برخــورد آن چنانــی 
ــه  ــد ک ــد ش ــبب خواه ــوزه س ــک ح ــر ی آم
مــردم باورشــان را نســبت بــه نیروهــای 
ــات  ــد و در موضوع ــت بدهن ــی از دس امنیت
و  جرگه هــا  روبــه  امنیتــی،  و  جنایــی 
مجالــس ریــش ســفیدان بیاورنــد کــه در ایــن 
صــورت، کســی بــه قانــون و قانون گرایــی و 
ــد داشــت. ــاور نخواه ــی ب ــای حکومت نهاده
ــه  ــاه ب ــد م ــه از چن ــت ک ــی اس ــن درحال ای
این ســو جرم هــای جنایــی، قتــل، دزدی و 
آدم ربایــی در مربوطــات ناحیــۀ یازدهــم شــهر 
ــنده گان  ــت و باش ــه اس ــش یافت ــل افزای کاب
ــکایت  ــورد ش ــن م ــا از ای ــه باره ــن ناحی ای

کرده انــد.
ایــن یــک نمونــه از زورگویی هــا و کارهــای 
غیــر قانونــی پولیــس در شــهر کابــل اســت. 
ــه رخ  ــت روزان ــن دس ــادی از ای ــوارد زی م
ــاید  ــتیم. ش ــر هس ــا بی خب ــا م ــد، ام می ده
ــدا  ــس پی ــوف پولی ــی را در صف ــر کس کمت
کنیــد کــه مســوولیت قانونــی و انســانی خــود 

ــه وجــه احســنش انجــام دهــد. را ب
ــی  ــس و نظامی ــچ پولی ــون، هی ــه لحــاظ قان ب
ــورد  ــم را م ــا مته ــون و ی ــدارد مظن ــق ن ح
ــش  ــر جرم ــا اگ ــد، حت ــرار ده ــوب ق لت وک
افغانســتان  در  امــا  باشــد.  شــده  ثابــت 
ــه قــدرت می رســد، خــود را  هرکســی کــه ب

ــد.  ــر می کن ــون فک ــر از قان فرات
پولیــس وظیفــه دارد تــا از آشــوب، درگیــری، 
ســرقت، هرج ومــرج و ســایر موضوعــات 
جنایــی و امنیتــی پیش گیــری کنــد و نگــذارد 
ــان  ــی و روانی ش ــی، مال ــت جان ــردم امنی م
ــد و  ــن نباش ــر چنی ــد، اگ ــره بیفت ــه مخاط ب
ــود،  ــا ش ــن قضای ــل چنی ــود عام ــس خ پولی
ــه  ــادی ب ــودی نه ــت وج ــور ماهی از یک س
ــی رود و  ــر پرســش م ــه زی ــام وزارت داخل ن
ــام  ــه ن ــزی ب ــه چی ــردم ب از ســوی دیگــر، م
پولیــس بــاور نخواهنــد داشــت؛ مــوردی کــه 
ــاک اســت. ــا بســیار خطرن ــۀ م ــرای جامع ب

مــن بــه عنــوان یــک شــهروندی کــه رســالت 
خــود پنداشــتم تــا اتفــاق بــدی را کــه حافــظ 
منافــع شــهروندان، در برابــر شــهروندی انجام 
ــه  ــدگار ب ــۀ مان ــف روزنام ــی داد را از طری م
گــوش مســووالن برســانم. شــاید ده هــا 
ــه در  ــوادث روزان ــت ح ــن دس ــورد از ای م
ــهرونداِن  ــد و ش ــاق می افتن ــهر اتف ــطح ش س
بی شــماری مــورد ضــرب و شــتم و توهیــن 
قــرار می گیرنــد، امــا راهــی را بــرای بازتــاب 

ــد. ــود نمی یابن ــکایات خ ش

3 www.mandegardaily.com2017    30 می  y 1438     4 رمضا ن   y    1396        سه   شنبه       9 جو  ز ا   /   خرد ا  د  y 2035     شما  رة y        سا  ل    نهم گزارش

پولیس؛
خـدمتـگاریـادرِدسـر؟

ــاری  ــور از برکن ــی کش ــاع مل وزارت دف
۲۴ افســر در ارتبــاط بــه حملــه بــه قــول 
اردوی ۲۰۹ شــاهین در والیــت بلــخ 

خبــر می دهــد.
دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت دفــاع 
روز دوشــنبه )8 جــوزا( در یــک نشســت 
خبــری در کابــل گفــت کــه ۲۴ افســر در 
ارتبــاط بــه حملــه بــه قــول اردوی ۲۰۹ 

ــار شــده اند. شــاهین برکن
ــن  ــه ای ــت ک ــان داش ــری بی ــای وزی آق
ــز  ــه نی ــد رتب ــران بلن ــامل افس ــراد ش اف
ــرای تحقیقــات بیشــتر  ــان ب هســتند و آن

ــدند. ــی ش ــتانی معرف ــه دادس ب
گروهــی از مهاجمــان بــه تاریــخ اول ثور 
ــع در  ــاهین واق ــول اردوی ۲۰۹ ش ــه ق ب
ولســوالی دهــدادی والیــت بلــخ حملــه 
کردنــد. در ایــن حملــه تروریســتی ۱۳5 
ــن دیگــر زخمــی  ســرباز کشــته و ۶۴ ت

شــدند.
همچنــان  دفــاع  وزارت  ســخنگوی 
ــود ،  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ در بخ
هلیکوپترهــای  برخاســت  و  نشســت 
فاریــاب،  والیت هــای  در  ناشــناس 
ســرپل و بدخشــان را ادعاهــای بی ســند 

ــد.  خوان

آقــای وزیــری افــزود کــه وزارت دفــاع 
ملــی هیــچ نــوع ســندی در ایــن راســتا 
ــوع  ــر ن ــد ه ــردم می خواه ــدارد و از م ن
ســندی که وجــود دارد، شــریک ســازند، 
اتخــاذ  تــا در روشــنایی آن تصمیــم 

ــردد.  گ
و  نشســت  حالــی  در  دفــاع  وزارت 
برخاســت چرخبال هــای ناشــناس در 
والیت هــای شــمالی و شــمال شــرقی را 
ــد  ــه چن ــد ک ــند می خوان ــای بی س ادعاه
ــخنگوی  ــی س ــح اهلل امان ــش ذبی روز پی
ــود  ــه ب ــانه ها گفت ــه  رس ــرپل ب ــی س وال
کــه چرخبال هــای ناشــناس به هــدف 
دولــت  مخالفــان  تســلیح  و  تجهیــز 
به ویــژه طالبــان در ولســوالی صیــاد ایــن 
ــد. ــت نشســت و برخاســت می کنن والی
ــت  ــه نشس ــت ک ــار نیس ــن ب ــن اولی ای
قلمــرو  در  ناشــناس  چرخبال هــای 
طالبــان و مخالفــان دولــت گــزارش 
می شــود؛ پیــش از ایــن نیــز بارهــا 
در دولــت قبلــی و دولــت کنونــی از 
در  ناشــناس  هلیکوپترهــای  نشســت 
دولــت  مخالفــان  حاکمیــت  قلمــرو 

گــزارش داده شــده  بــود.

نماینده گان مجلس:

مردمدرحکومتکنونیخلعقدرتشدهاند

ادعاهادربارةنشستهلیکوپترهایناشناس
درمناطقطالبانبیبنیاداست

شـماری از نماینـده گان مجلـس می گویند 
کـه تمامـی اسـتخدام های دولتـی در گرِو 
تایید و یا رد سـه نفر در اداره امور اسـت 
و بـدون اجـازۀ آنـان دیگـر هیـچ کسـی 
حق اسـتخدام کردن و یا اسـتخدام شـدن 

ندارند. را 
حکومـت وحدت ملـی همـواره در مورد 
اسـتخدام ها بـه خـود کامه گـی و خویـش 
خـوری متهم شـده اسـت؛ اما هیچ کسـی 

بـه ایـن انتقادها پاسـخی نگفته اسـت. 
شـماری از نماینـده گان روز دوشـنبه )8 
گرایـی  تمرکـز  بـه  را  جـوزا( حکومـت 

قـدرت متهـم کردنـد.
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـرووف 
در  اسـتخدام  در  کـه  گفـت  نماینـده گان 
بسـت های دولتـی مطابـق به قانـون عمل 
نمی شـود و این مسـاله حـق تلفی در حق 

اسـت. مردم 
بسـیاری  در  افـزود،  ابراهیمـی  آقـای 
مـوارد، کسـانی کـه از طریق رقابـت آزاد 
بـه یک سـمت دولتـی کامیـاب شـده اند 
کـرده  اشـغال  را  خـود  نیـز چوکی هـای 
نمی تواننـد بـه دلیـل کـه مـورد خواسـت 

نیسـتند. حکومـت  مقام هـای 
او از حکومـت خواسـت کـه بـه قانـون 
احتـرام بگـذارد و در اسـتخدام ها، عدالت 

اجتماعـی را در نظـر بگیـرد.
مجلـس  عضـو  یـک  کوفـی  فوزیـه 
نماینـده گان گفـت: "مـردم در حکومـت 
شـده اند  قـدرت  خلـع  طـوری  کنونـی 
از  دور  چنیـن  مـردم  هیچگاهـی  کـه 
همـه  بوده ایـم؛  ندیـده  سیاسـی  بـازار 
صاحیت هـای  ویـژه  بـه  صاحیت هـا 
امـور  اداره  در  نفـر  سـه  بـه  اسـتخدام 

می شـود". خاصـه 
خانـم کوفـی با آن کـه نامـی از ایـن افراد 

نبـرد، امـا گفـت، این سـه نفر بـر خاف 
قانـون خدمـات ملکـی هـر کسـی را کـه 
بخواهنـد در ادارات دولتـی اسـتخدام می 
شـود و هر کسـی را که رد کنند اسـتخدام 

نمی شـود.
او تاکیـد کرد، این افراد در اسـتخدام های 
دولتـی برخـورد ملی ندارند و هشـدار داد 
کـه در ایـن زمینـه اسـنادهای معتبـری را 
نیـز در دسـت دارد کـه اگـر افشـا کنـد 
مـردم علیـه حکومت قیـام خواهنـد کرد.
مجلـس  عضـو  دیگـر  منـگل  نـواب 
بـه  ایـن خصـوص  در  نیـز  نماینـده گان 
"صاحیت هـای  گفـت:  نیـوز  جمهـور 
داده  افـراد  بـه  قانـون  بـه  مطابـق  اداری 
نشـده اسـت و این یک چالـش بزرگ در 

اسـت". ملـی  وحـدت  حکومـت 
آقـای منـگل افـزود، رییـس جمهـور بـه 
برخـی افـراد در حکومـت صاحیت های 
فراتـر از قانـون داده اسـت ولـی همزمـان 
صاحیت هـای قانونـی بسـیاری از افـراد 

را محـدود کرده اسـت.
برخـی  و  رییس جمهـور  کار  ایـن  او 
مقام هـا و وزرای کابینـه را انحصـار طلبی 
خوانـد و از رییـس جمهـور خواسـت که 
بایـد بـه این مشـکل نقطـه پایان بگـذارد.
گفتـه می شـود که به جـز افراد مـورد نظر 
دو تیـم انتخاباتـی دیگر کسـی در ادارات 
آنانکـه  نمـی شـوند و  اسـتخدام  دولتـی 
پیـش از ایـن اسـتخدام شـده انـد نیـز به 
انـواع مختلـف از وظیفـه سـبک دوش و 

بـی سرنوشـت می شـوند.
چگونگـی  از  بارهـا  نیـز  ایـن  از  پیـش 
دولتـی  هـای  بسـت  در  اسـتخدام ها 
انتقادهـای زیـادی وجـود داشـته اسـت.
امـا حکومـت همـواره از پاسـخ دادن بـه 

ایـن انتقادهـا طفـره رفتـه اسـت.

شهروند
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ــده  ــاع از آرای مطرح ش ــه دف ــز ب ــه نی ــس کیمرل هایتن
ــان  ــردازد. ایش ــي مي پ ــفۀ میان فرهنگ ــوزۀ فلس در ح
تمامــي متفکــراِن برخاســته از فرهنگ هــاي مختلف را 
بــه فروتنــي در دیدگاه هــا و مواضع شــان فــرا مي خواند 
و درخواســت مي کنــد تــا ســنت و فرهنگــي را کــه در 
آن زاده شــدهایم و بــدان خــو گرفتهایم، با پیــش داوري 
ــر  ــران برت ــاي دیگ ــنت ها و فرهنگ ه ــه س ــبت ب نس
بــه حســاب نیاوریــم. ایشــان تأکیــد مي کنــد: منطقــي 
ایــن اســت کــه تصــوراِت مــا از خویشــتن و از دیگري 
را همــواره در حــاِل اصــاح و تکمیــل شــدن در 
نظــر بگیریــم؛ زیــرا هیــچ پایانــي بــراي گفت وگــو و 
ــدارد. ایشــان تأکیــد  ــا دیگــري وجــود ن هم ســخني ب

مي کنــد:
گفتوگوهــاي میان فرهنگــي به اینجا منتهي میشــوند که 
مشــترکات و تفاوتهــا را ثبــت کنیــم و آنچه فهمشــدني 
در متــن یــک فرهنــگ بیگانه نیســت، همچنــان پابرجا 
نگــه داریــم و مــورد احتــرام و ماحظــه قــرار دهیــم. 

 )21 )کیمرله،2002: 
طــرف داراِن فلســفۀ میان فرهنگــي اذعــان مي کننــد که: 
ــز  ــا و لبری ــاِن پوی ــه "جه ــا وجــود این ک ــا ب ــاِن م جه
از فرصت هاســت") Dijk, 2010 (  جهــاِن سرشــار از 
تفــاوت، تاقــي، تعامــل و ادغــام افق هــا نیــز هســت. 
بــه همیــن جهــت، گفت وگــو تنهــا پاســِخ  مناســب به 

اقتضائــات ایــن جهــان بــه حســاب مي آیــد: 
ــه  ــن نیســت ک ــال ای ــه دنب در گفت وگــو هیچ کــس ب
خــودش برنــده شــود، هرکــس کــه برنــده شــود، بــه 
معنــاي ایــن اســت کــه همــه برنــده شــده انــد، روحیۀ 
حاکــم بر آن متفــاوت اســت... مشــارکت در گفت وگو 
بــازي کــردن بــا هــم اســت، نــه بــازي در برابــر هــم، 
در جریــان گفت وگــو هــر کــس کــه مشــارکت داشــته 
باشــد، برنــده محســوب مي شــود. )بوهــم،1381: 75( 

بــا ایــن اوصــاف، همــۀ اطــراِف گفت وگــو از آن 
بهرهمنــد مي شــوند، هرکــس کــه آگاهانــه وارد 
گفت وگــو شــود آگاهانــه بهــره مي گیــرد، امــا آن کــس 
ــاز  ــردد، ب ــو گ ــم وارد گفت وگ ــراه ه ــرِ اک ــه از س ک
بــدون آن کــه خــود بدانــد از گفت وگــو نفــع خواهــد 
ــا همیــن اصــِل اصیــل اســت کــه  فلســفه پــا  بــرد، ب
گرفتــه و تمرکــزِ تک فرهنگــي بــا تردیــد روبه رو شــده 

است.
   قابــل یادآوري ســت کــه اتــکا بــه بحث هــاي 
جامعــۀ شــبکه یي کاســتلز و قطب هــاي تأثیرگــذار پیر 
بوردیــو بــراي زیــر ســوال بــردن فلســفۀ میان فرهنگــي 
از اعتبــارِ چندانــي برخــوردار نیســت، به جهــت این که 

بــر ســرِ مفاهیــم ارایــه شــده به واســطۀ آن هــا در جوامع 
علمــي نه تنهــا توافــق چندانــي به وجــود نیامــده اســت 
ــا نقدهــاي جــدي  روبــه رو شــده انــد. از  کــه خــود ب

همیــن رو مي تــوان مطــرح کــرد کــه: 
ـ رویکردهــاي کاســتلز بـــا محــور قـــرار دادِن  1

ــات" و  ــپردِن "اطاع ــي س ــه فراموش ــات" و ب "ارتباط
همچنــان تعلــق جدي اش به ســاختارگرایي سیســتمي، 
ــه چارچارچــوِب  زمینه هــاي مهم تریــن انتقــادات علی
تحلیلــِي خــود را به وجــود آورده اســت. ابرســاختاري 
کــه کاســتلز آن را "شــبکه" نــام گذاشــته، بــه قــول وان 
دایــک  "تک بُعــدي" اســت و کنــِش بازیگــراِن مســتقل 
ــه  ــازد. این گون ــن مي س ــادي ناممک ــزاِن زی ــه می را ب
ــمان  ــه پرس ــاختاري") Dijk, 2001(  ک ــي س "جبرگرای
رابطــۀ قــدرت و جامعــه را تبییــن نشــده باقي گذاشــته 
اســت، محــِک مناســبي بــراي تشــخیِص موفقیــت یــا 
عــدمِ موفقیــِت فلســفۀ میان فرهنگــي بــه شــمار آمــده 

نمي توانــد.
ـ در رابطــه بــا تفســیرِ مارکســي-  دورکهایمــي  2

پیربوردیــو نیــز مي تــوان گفــت کــه "بخشــي از 
نظریــاِت او کهنــه شــده و کمتــر از طــراوت اولیــه  اش 
ــي، نقــد و  برخــوردار اســت، بنابرایــن مســتلزم بازبین
ارزیابــي مجــدد است")توســلي،1383: 23(، بــه همیــن 
جهــت" بــه جامعه شناســي هنــرش از زوایــاي مختلف 
نقدهــاي جــدي وارد شــده است")شــریعتي، 1388( و 
صاحب نظرانــي ماننــِد کلــود پاســرون ، لمــرت ، ربرت 
میلــز ، ملکــم بــراون  و مخصوصــاً جفــري الکســاندر  
ــرا "  ــرار داده و "تقلیل گ ــدید ق ــاداِت ش ــاج انتق او را آم

ــد. ــي کرده ان معرف
   از میــاِن انتقــادات گوناگــون، اینــک ســه محــورِ مهــم 

ِآن بــه گونــۀ خاصــه ارایــه مي شــوند: 
ــو  ــي بوردی ــي: جامعه شناس ــي اجتماع ــف. دگرگون ال
فیکسیســت قلمــداد مي شــود، جامعه شناســي یي کــه 
ناتــوان از تحلیــِل تحــوِل اجتماعــي اســت. اگــر همــۀ 
اعمــال مــا بازتولیــِد   نظم و ســلطۀ پیشــین باشــد، پس 
در این صــورت تحــول و دگرگونــي را چگونــه  توضیح 
دهیــم؟ اگــر در نهایــت بازهــم انســان اســیرِ خانــواده و 
محیــط و طبقــۀ اجتماعي خویش اســت، پــس چگونه 
ــي  ــي رهای ــات اجتماع ــن تعین ــلطۀ ای ــد از س مي توان
یابــد و سرنوشــِت خــود را به دســت گیــرد؟ در این جــا 
دیگر دترمینیســم اجتماعــي به فاتالیســم و تقدیرگرایي 
ــت  ــه مي خواس ــي ک ــود و جامعه شناس ــل مي ش تبدی
ــا تغییــرش دهــد، خــود در وادي  جامعــه را بفهمــد ت

قیــود و تعینــات اجتماعــي اســیر مي مانــد. )همــان( 
ــواده را  ــر خان ــا اگ ــر ، حت ــارد الهی ــۀ برن ــه گفت ب: ب
بــه عنــواِن مهم تریــن و اولیــن نهــادِ اجتماعــي شــدن 
ــداد  ــده قلم ــي آن را تعیین کنن ــش تربیت ــم و نق بدانی
ــروزه  ــه ام ــرد ک ــوش ک ــوان فرام ــا نمي ت ــم، ام کنی
ــي  ــۀ اجتماع ــادِ یک پارچ ــک نه ــواده ی ــر خان دیگ
نیســت، هرکــدام از اعضــاي خانــواده داراي ارزش هــا و 

سرگذشــت هاي متفــاوِت خــاِص خــود هســتند. ایــن 
معنــا زمینه ســازي کــرده اســت تــا جریــاِن "کنش گــر 
متکثــر"  از ســال هاي 80  ســدۀ بیســتم در حــوزۀ علــوم 
ــع از  انســاني در فرانســه به وجــود آورده شــود، در واق
ــا  ــۀ "عــادت واره و ی ــِد  نظری ــه نق چنیــن دیدگاهــي ب
ــد  ــان مي ده ــردازد و نش ــو مي  پ ــودن" بوردی ــیوۀ ب ش
کــه امــروزه دیگــر خانــواده تنهــا نهــاد اجتماعي شــدن 
نیســت؛ مکتــب، دانشــگاه، محــِل کار و رســانه ها نیــز 
در فراینــِد اجتماعــي شــدِن فــرد و ایجــادِ عادت واره  هــا 
و شــیوۀ بودنــش نقــش بســیار دارنــد، محیط هایــي کــه 
ــۀ وي را در  ــادات اولی ــد و ع ــه مي کن ــرد از آن تغذی ف
ــر و فرهنــگ  ــا جهان هــاي متفــاوِت هن برخــوردش ب

مي ســازند، متکثــر انــد. 
ــد  ــا مي کن ــاً ادع ــه دایم ــال ک ــن ح ــو در عی ج. بوردی
ــه  ــتراوس   فاصل ــوي اس ــي ل ــاختارگرایي ذهن از س
مي گیــرد، خــود مفاهیمــي مجــرد همچــون "منــش" و 
ــه نوعــي ســاختارهاي  ــد ک ــدان"  را مطــرح مي کن "می

ــتند. ــم هس ــف و مبه ــل تعری ــت قاب به زحم
ــفۀ  ــز فلس ــري" نی ــود و دیگ ــع خ ــا "جم ــه ب در رابط
ــفۀ  ــرِ فلس ــد. از نظ ــه مي کن ــخ ارای ــي پاس میان فرهنگ
ــوردِ نظــر گفت وگــوي  میان فرهنگــي گفت وگــوي م
ســاده میــاِن  دو شــخص نیســت، بلکــه نوعــي 
هستي شناســي اســت کــه از رهگذر وجــودِ "دیگــري"، 
"خــود" معنــادار مي شــود. فلســفۀ میان فرهنگــي تأکیــد 
مي کنــد کــه در تعامــل بــا دیگــران آگاهــي مــا شــکل 
مي گیــرد و بــه واســطۀ ایــن تجربــه از دیگــري اســت 

کــه آگاهــي مــا صیقــل مي خــورد.
  از نظــرِ فلســفۀ میان فرهنگــي، جهــاِن کنونــي جهــاِن 
درهم تنیــده بــه لحــاِظ اطاعــات و ارتباطــاِت معطوف 
ــدي  ــي گفت وگومن ــت. ویژه گ ــه گفت وگومندي س ب
را چندصدایــي و بــه قــول ســاموئیل  توزیــع مســاوي 
ــه  ــد، چنان ک ــکیل مي ده ــن تش ــک مت ــا در ی صداه
ــدون  ــند، ب ــته باش ــور داش ــق حض ــا ح ــام صداه "تم
ــور  ــد". )نام ــلط باش ــري مس ــر دیگ ــي ب ــه یک این ک
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شکنجه 
شـیوه های شـکنجه در زندان هـای کمونیسـت ها در سـال های ۱۳5۷ تـا 
۱۳۷۱ خورشـیدی، بسـیار وحشـتناک بـود. قصه هـای شـکنجه را من هم 
شـنیده و هـم دیده بـودم؛ زیرا خودم در دسـتگاه جهنمی خـاد، به جرمی 
کـه نمی دانسـتم چـه اسـت، زندانـی بـودم. در زنـدان خاد شـش درک و 
دیگـر زندان هـای افغانسـتان ایـن شـکنجه ها رواج داشـت: سـیلی زدن، 
لگـد زدن، بـرق دادن، کنـدن ریش، کندن موی  سـر، سـوختاندن قسـمتی 
از بـدن، گرسـنه گی، بی آبـی و بی خوابـی دادن، غـرق سـاختِن زندانی در 
بیـرل آب، در بـرف ایسـتاده نگـه داشـتن با پای لچ، ایسـتاده کـردِن متهم 
از شـب تـا صبـح در دهلیز زنـدان، با یک پا ایسـتاده کـردن، کثیف کردِن 
محـل بودوبـاش زندانـی، فشـار دادن آلـِت تناسـلی زندانـی، آب جوش 
انداختـن بـه آلـت تناسـلی و دیگـر اندام هـا، کشـیدن ناخـن، سـیخ داغ 

کـردن، غـار کـردن اعضـای بدن با سـیخ داغ.
بـا این همـه اما در خـاد شـش درک، شـب اوِل زندانی بودنم متوجه شـدم 
کـه از زیرزمینـِی زنـدان صـدای جیغ و نالـۀ جواناِن زندانی می آید. شـب 
دیگـر، همیـن حادثـه تکرار شـد. کمـی دقت کـردم، فهمیدم ایـن صداها 

اصلـی نیسـتند، بلکه ثبت شـده اند. 
زندانبان هـا بـرای شـکنجۀ روحـی و درهم شکسـتِن روحیۀ متهم، دسـت 
بـه چنیـن کاری می زدنـد. البتـه این دریافِت من اسـت که شـاید درسـت 
نباشـد. اگرچـه صدهـا مرتبه بیشـتر از این جنایـات را حکومـت تره کی، 
امیـن، کارمـل و نجیب اهلل مرتکب شـده بودنـد؛ اما در مـورد متهمینی  که 
هیچ گونـه اسـناد در مـورد آن هـا یافـت نمی شـد، از این گونـه ترفندهـا 

می کردند. اسـتفاده 
افغانسـتان در واقـع بـه »قفـس آهنینـی« شـباهت داشـت که مـردم در آن 

مجبـور بـه زنده گـی بودند. 

نظامیان افغانستان
بعـد از کودتـای هفتـم ثـور ۱۳5۷ خورشـیدی؛ اردو، پولیـس و دسـتگاه 
امنیت ملی افغانسـتان حزبی شـدند. از سـال ۱۳5۷ تا ۱۳۷۱ خورشـیدی، 
یعنـی مدت ۱۴ سـال، دسـتگاه های نظامـی حکومت های خلـق و پرچم، 
کامـًا در صفـوف نظـام و دولـت حاکـم بـوده و گرداننـدۀ اصلـی ایـن 

ارگان هـای مهـم نیـز اعضای حـزب بودند.
کسـانی  که وابسـته به حـزب بودنـد، دارای امتیازاِت گوناگـون و دیگران 

از هرگونـه امتیاز محـروم بودند. 
اعضـای حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان، وابسـته به کشـور شـوروی 
سـابق، قـدرِت دولتـی را بـه دسـت داشـتند، آن هـا بـا یکه تـازی و ظلـم 
از تـرِس آن هـا از  بـاالی مـردم فرمـان می راندنـد، طـوری  کـه مـردم 
هرگونـه اعتـراض و انتقاد خـودداری می کردنـد. این روحیۀ کوبیده شـده 
حتـا تـا اکنـون در میـاِن مـردم دیـده می شـود؛ آن هـا به نـدرت دورِ یـک 
حـزب جمع می شـوند و حتـا از اجتماعاِت مسـالمت آمیز نیز می ترسـند.
متأسـفانه بـا همـان دیـد، امـروز مـردم افغانسـتان از تشـکیل حـزب و 
سـاختِن گروه هـا و تنظیم هـا که یگانه ممثِل قدرت و دموکراسـی اسـت، 

می هراسـند.
حـزب دموکراتیـک، بـا دیـد بسـته و تک محورانـه، هرچیـز را سـیاه و 
سـفید می دیـد. کسـانی که بـا آن هـا بودنـد، عزیـز بودنـد و دیگـران همه 
بـا چـوِب تعصب و بدبینـی بی رحمانـه کوبیـده می شـدند. فرصت طلبان 
بـرای کسـب و احـراز کرسـی، مقـام و قـدرت، شـامل حزب می شـدند، 
امـا هیـچ گاه حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان که قدرت مکمـِل دولتی 
را در اختیـار داشـتند، بیـش از ۱۰ درصـد نفوس افغانسـتان را نتوانسـتند 
بسـیج و بـا خـود هماهنگ کننـد. در جریان ۱۴ سـال حکمروایـی، تعداد 
زیـادی را بـا زور و جبـر، تطمیـع و تهدیـد، شـامل جریاِن خود سـاختند 

و تعـدادی را بـا خـود رنـگ نمودند. 
حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان، در بیـن مـردم محبوبیت نداشـت، 
مـردم کارمنـداِن خـاد را بـد می دیدنـد، در بسـیاری مـوارد، آن هـا  تعلِق 
خـود را بـه ایـن ارگان، مخفـی می کردنـد. یکـی از مشـکاِت جدی یـی 
کـه ایـن حـزب به حکومت هـای بعـدِی خود به میـراث گذاشـت، همانا 
نیروهـای مسـلِح مربـوط و وفـادار بـه  نظام کودتایـی بود. یکـی از دالیل 
فروپاشـی نظـام و قدرت نظامی هنـگام پیروزی مجاهدین در افغانسـتان، 
همیـن مسـالۀ حزبـی بودِن سـه ارگاِن مهِم نظامی کشـور بود کـه اکثریت 
اعضـای ایـن نهادهـا، وابسـته بـه حـزب کمونیسـتی دموکراتیـک خلـق 
افغانسـتان بودنـد و بـا وجـود عفـو عمومـی مجاهدین، اکثریـت اعضای 
حـزب، بـه دیگـر نظام ها و رژیم هـا با دل گرمـی و صداقـت کار نکردند. 

پاره اهی ویپستهبخشبیسـتودوم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه
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ابـن قیـم از اسـتاد خـود ابـن تیمیه سـخنی را نقـل می کند 
کـه تمایـل بـه این تعلیـل دارد، آن جـا که می گوید: »شـاهد 
گرفتـِن دو زن بـه جـای یـک مـرد برای ایـن بوده کـه اگر 
یکـی از زنـان فرامـوش کردنـد، دیگـرش آن را یـادآوری 
بـه  عادتـًا  کـه  می باشـد  چیزهایـی  در  این هـم  و  کنـد. 
در  کـه  حوزه هایـی  در  امـا  می شـود...  سـپرده  فراموشـی 
آن جاهـا خـوف نسـیان و فراموشـی نیسـت، شـهادت زن 

نصـف شـهادت مـرد نیـز نیسـت«۱. 
درسـت اسـت که ابن تیمیه شـهادت مرد را با زن در اموال 
ـ طوری کـه مـا می دانیـم ـ یک سـان بـه حسـاب نیـاورده 
اسـت، امـا دروازۀ اجتهـاد را در ایـن زمینـه اگـر مصلحـت 
و یـا وضعیـت زمـان - کـه همـواره در دگرگونـی اسـت - 
تقاضـا کنـد، بـاز کرده اسـت. چرا کـه از سـخِن وی چنین 
دانسـته می شـود کـه زوال خـوف از فراموشـی و نسـیان، 
شـهادت زن را معـادل شـهادت مـرد می سـازد و حتـا در 

برخـی مـوارد، شـهادِت او را برتـر از مـرد می سـازد. 
امـام محمـد عبـده قـول بسـیاری از مفسـرین را رد کـرده 
اسـت کـه گفته انـد: زن از نـگاه خلقـت ناقـص بـوده و از 
نـگاه ذهنـی و عاطفـی بـا مـرد تفـاوت دارد و علـت ایـن 
نصـف  زنـان  شـهادت  کـه  می داننـد  ایـن  در  را  تفـاوت 
در  »مفسـرین  می گویـد:  وی  اسـت.  مـردان  شـهادت 
این بـاره سـخن زدنـد و علـت تفـاوت میـان زن ومـرد را 
در سـردمزاجی زنـان دانسـته اند و گفته انـد: کـه مـزاج زن 
سـرد اسـت، بـه همیـن اسـاس زود فرامـوش می کنـد. امـا 
ایـن حـرف درسـتی نیسـت. علـت تفـاوت میـان زنـان و 
مـردان در عرصـۀ شـهادت های مالـی، ایـن اسـت که شـأن 
و جایـگاهِ زنـان مقتضـی این اسـت که به معامـات مالی و 

دادوسـتدهای دیگـر مشـغول نباشـند«۲. 
 محمـد عبـده با این سـخن، حکـم را که عبـارت از تفاوت 
میـان شـهادِت زنـان و مـردان در معامـات مالی اسـت، به 
وضعیـت اجتماعی یـی کـه همـواره در تغییـر اسـت، ربـط 

داده و آن را علـت دایمـی قـرار نداده اسـت.  
هرکـس بـه ابواب »شـهادت« در فقـه اسـامی مراجعه کند، 
درمی یابـد کـه مـدار تمامِ شـهادت ها بر حفظ حقوق اسـت 
و دلیـل ایـن سـخن، عدالت و تجربۀ شـاهدان می باشـد، نه 
نرینـه و مادینـه بـودِن آن ها. به گونـۀ مثـال، در مذهب امام 
مالـک شـهادِت کـودکان دربـارۀ جنـگ و دعوایی کـه میان 
خـود بـه راه می اندازنـد و کسـی از آن هـا مجروح می شـود، 
پذیرفتنـی اسـت. درحالی کـه قاعـده ایـن اسـت کـه بایـد 
شـهادت کـودکان قبـول نگـردد. همچنـان شـهادت قابلـه 
در مسـالۀ آواز کشـیدِن نـوزاد کـه دال بـر حیـات او اسـت 
نیـز پذیرفتنـی اسـت، حتـا امـام اعظـم ابوحنیفـه طوری که 
ابـن قیـم از وی نقـل کرده اسـت، می گوید:» شـهادت قابله 
به تنهایـی جایـز اسـت ولو کـه یهودی یـا نصرانی باشـد«۳.

قـرآن کریـم در مسـالۀ لعان میان شـهادِت مـرد و زن فرقی 
نگذاشـته اسـت و از هـر دو طـرف خواسـته اسـت که پنج 
بـار شـهادت دهنـد کـه هـر کـدام راسـتگو انـد و دیگـری 
دروغگـو اسـت. و بـر زن دوچنـد شـهادت مـرد را الزم 
نگردانیـده اسـت و نـه شـهادت زن را نیـِم شـهادِت مـرد 
بـه حسـاب آورده اسـت. پس تخصیـص مـال و دارایی که 
شـهادت زنـان در آن نیم شـهادت مردان به حسـاب می آید 
چنان چـه در قـرآن کریـم آمـده اسـت، معَلـل بـوده اسـت. 
چنان کـه رسـول خـدا بـه شـهادِت زنـی که کسـی را شـیر 
داده بـود، عمـل کـرد. »از عقبـه بـن حـارث روایت اسـت 
کـه وی بـا دختـر ابـو اهـاب بـن عزیـز ازدواج کـرد، زنـی 
آمـد و گفـت: مـن عقبـه و همسـرش را شـیر داده ام. عقبه 
گفـت: نمي دانـم کـه تـو مـرا شـیر داده باشـی و نـه هم تو 
مـرا پیـش از ایـن خبـر داده ای. بعداً بـر مرکب خود سـوار 
شـده خدمت رسـول اهلل صلی اهلل علیه وسـلم رسـیده و از
---------------------

۱- ابن القیم، إعام الموقعین ۹۰/۱.
۲- محمد عبده، األعمال الکاملۀ ۷۳۲/۱.
۳- ابن القیم، الطرق الحکمیۀ ص ۱۱۷. 

 ایشـان سـوال نمود. رسـول اهلل صلي اهلل علیه وسلم فرمود: 
چه طـور بـا او ازدواج مي کنـي درحالي کـه این سـخن گفته 
شـده اسـت. عقبه او را طاق داده و زِن دیگری را به نکاح 
گرفـت«. ابـن قیـم بر ایـن حدیـث تعلیـق کـرده می گوید: 
»در ایـن حدیـث دلیـل اسـت بـر این کـه شـهادِت یک زن 

اگرچـه کنیز هم باشـد، مقبول اسـت«۴. 
ایـن مسـأله بـه تواتـر رسـیده اسـت کـه علمـای حدیـث، 
روایـِت یـک زن را پذیرفته انـد و هیچ گونـه تفاوتی میان زن 
و مـرد در ایـن عرصـه قایل نشـده اند. بـدون شـک از نگاه 
تأثیرگـذاری بـر ملـت و امـت، شـهادت دادن بـر پیامبر که 
وی چنیـن و چنـان گفتـه اسـت، خیلـی مهم تـر و عمیق تـر 
اسـت از شـهادت این کـه فانـی از فانـی چنـد دینـار و یا 

درهمـی قـرض گرفته اسـت. 
نظـر ترابـی در زمینـۀ تفـاوت شـهادت مـرد و زن کـه در 
نـص قرآنـی وارد شـده و آن را معلل می داند، نظِر درسـت 
و اجتهـادِ موجهـی اسـت؛ بـرای این کـه زنـان در آن زمـان 
تخصـص و آگاهـی به امـور تجارت و دادوسـتد نداشـتند، 
امـا امـروز زنـان به سـان مـردان در تمـام عرصه هـا حضور 
داشـته و در زمینـۀ تجـارت هـم دسـِت باالیـی دارنـد. پس 
علـت کـه همـان ناآگاهـی زنان بـود، امروز برداشـته شـده 
و حکـم نیـز بـا تغییـر علت دگرگون شـده و شـهادت زنان 

به سـان شـهادت مـردان بـه حسـاب می آیـد. 
و بسـا احـکام معّللـی در کتاب و سـنت وجـود دارند که با 
زوال علتـش زایـل می شـوند؛ مثًا قـران کریم به مسـلمانان 
دسـتور داده اسـت کـه بـرای رویارویی با دشـمنان اسـام، 

اسـپ های خـود را آمـاده کننـد، و آن زمانـی بـوده که مردم 
بـر پشـِت اسـپ ها بـه میدان نبـرد می رفتنـد، اما امـروز این 
حکـم زایل شـده و جایش را بـه آماده گی در ساخت وسـاز 

ابـزارآالت جنگِی مدرن داده اسـت.
ایـن را نیـز بایـد یـادآوری کـرد کـه قـول بـه زوال حکـم 
به خاطـر زوال علتـش بـه معنـای نقـض شـریعت الهـی و 
این کـه  بـرای  نیسـت؛  تعالـی  او  از دسـتورهای  سرکشـی 
آن چـه کـه تغییر یافتـه، همانا موضـوع حکم اسـت نه خود 
حکـم شـرعی. و ایـن نـوع اجتهـاد را می تـوان اجتهـاد در 

نـص گفـت، نـه اجتهـاد در محـل نص. 
شـاید یگانـه مسـأله یی کـه ترابـی در آن خیلی افـراط کرده 
و راهـی را رفتـه اسـت که هیچ مجتهدی آن را نرفته اسـت، 
او در  بـا مـرد کتابـی اسـت.  ازدواج زِن مسـلمان  مسـالۀ 
این بـاره بـه ادلـۀ نفـی بیشـتر از ادلۀ اثبات تمسـک جسـته، 
و بـه ایـن بـاور اسـت کـه آیت سـورۀ بقـره کـه می فرماید: 
»بـا زنان مشـرک و بت پرسـت، تا ایمـان نیاورده انـد ازدواج 
نکنیـد... و زنـان خـود را بـه ازدواج مـردان بت پرسـت، تـا 
ایمـان نیـاورده انـد درنیاوریـد«5، ازدواج بـا مـردان و زنـان 
مشـرک را حـرام سـاخته اسـت و چنیـن حکمـی شـامل 
اهـل کتـاب نمی شـود؛ زیـرا قـرآن کریـم غالبـًا اهـل کتاب 
را »مشـرک« نمی دانـد. همچنـان وی معتقـد اسـت که آیت 
ممتحنـه کـه می فرمایـد: »فا ترجعوهـن إلی الکفـار ال هن 
حـل لهـم وال هـم یحلون لهـن«۶: »زنـان مومن را به سـوی 
کفـار بازنگردانیـد، نـه آن هـا بـرای کفـار حـال انـد، و نـه 
کفـار بـرای آن هـا حـال« از جملۀ عامی اسـت که مـراد از 
آن خـاص اسـت؛ بـرای این کـه ایـن آیت در سـیاق سـخن 
گفتـن از کافـران بت پرسـِت اهـل مکـه آمـده اسـت و اهل 

کتـاب در مدلـوِل آن داخـل نمی شـوند. 
در واقـع، ترابـی در این مسـأله تکیه گاهِ قوی یی نیافته اسـت 
تـا مخالفـِت خـود با فهـِم مـروج میان اهـل علـم را توجیه 
نمایـد. و بـدون شـک کـه در دو اسـتدالِل فـوق بـه خطـا 
رفتـه اسـت. این که خواسـته با تفـاوت قایل شـدن میان دو 
اصطـاح قرآنـی که مشـرکین و اهل کتاب اسـت، در حکم 
نیـز تفکیـک ایجـاد کنـد، بـه او کمـک نخواهد کـرد؛ برای 
این کـه چنیـن تفـاوت قایـل شـدن ها در حقیقـت تفـاوت 
اصطاحـی اسـت و بـس، امـا اصل این اسـت که مشـرکین 
و اهـل کتـاب در صفـت شـرک و کفـر بـا هم مشـترک اند 
و ایـن را ترابـی نیـز تأیید می کنـد. و در احکامـی که مرتب 
بـه ایـن سـخن می شـود نیـز بـا هـم مشـترک انـد، مگـر 
این کـه دلیلی به تفاوت شـان وجود داشـته باشـد کـه در آن 

صـورت بایـد میان شـان تفکیـک و تفاوت قایل شـد، مانند: 
ازدواج مـرد مسـلمان بـا زن کتابی. 

 این کـه ترابـی واژۀ »کفـار« در آیـت ممتحنـه را منحصـر 
بـر کفـار قریـش و یـا دیگـران از غیر اهـل کتـاب می داند، 
نیـاز بـه برهـان دارد؛ در چنیـن صورتـی بایـد الـف و الم 
لفـظ »الکفـار« عهدی باشـد نـه اسـتغراقی. اما دلیلـی برای 
اسـتغراقی بـودِن ایـن الـف و الم ـ طوری کـه مـن می دانـم 

نـدارد. وجود  ـ 
این کـه خداونـد می فرمایـد: "ال هـن لهـم وال هـم یحلـون 
لهـن"، پُرواضح اسـت که شـامل تمـام کافراِن بت پرسـت و 
اهـل کتـاب می شـود؛ زیرا تکـرار لفـظ تحریم مفیـد مبالغه 
و تأکیـد اسـت. بیضـاوی می گوید: »تکرار بـرای مطابقت و 

مبالغـه اسـت، یـا این که »تحریـم«ِ اول بـرای حصول 
-------------------- ۴- ابن القیم، إعام الموقعین ۹۶/۱.

... وال تُنکحوا   المشرکین حتی یؤمنوا« البقرۀ: ۲۱۹. 5- »وال تنکحوا المشرکات حتی یؤمنَّ
۶- الممتحنۀ: ۱۰.

تفـاوت اسـت و »تحریـم« دوم بـرای منع از دوبـاره ازدواج 
کـردن اسـت«۷  و آیـت علـت جدایـی را به خاطـر تحـت 
فشـار قـرار گرفتـن و یـا فتنـه در دیـن نمی داند، بـا وجود 
آن کـه چنیـن احتمالـی امکان پذیر اسـت. و این خـود تأکید 
بـر ایـن می کنـد کـه آیـت شـامل همـۀ کفـار اسـت، خواه 
بت پرسـتان باشـند یـا اهـل کتـاب و خـواه محارب باشـند 

مسـالم.  یا 
قرآنـی  نـص  ظواهـر  این جـا  در  این کـه  سـخن  خاصـۀ 
مقتضـی تحریـم ازدواج زن مسـلمان با مرد کافـر به طورعام 
اسـت، و تمسـک بـه ظواهـر نصـوص تـا این کـه قراینـی 
بـر تغییـر آن داللـت کنـد، امر الزم وضـروری اسـت؛ تا از 
داوری هـای شـتاب زده و از سـخن گفتـن در دیـن خـدا به 
مـزاج و ذوق جلوگیـری شـود. آن چه که من بـه آن معتقدم 
ایـن اسـت کـه بایـد بـه ظواهـر آیاتـی کـه از ازدواج زن 
مسـلمان بـا مـرد کافر ابتـدا منع می کنـد، تمسـک جوییم و 
بقـای زن بـا شـوهر کتابـی را که پیش از مسـلمان شـدن با 
او ازدواج کـرده اسـت، از جملـه مسـایل اجتهـادی بدانیم؛ 
زیـرا از حضـرات عمـر و علـی چنیـن چیـزی نقـل شـده 
اسـت و دکتـر قرضـاوی هـم می گویـد کـه »چیزهایـی را 
کـه در ابتـدا نمی تـوان پذیرفـت، در انتهـا می تـوان آن را 

گرفت«.  نادیـده 
بـدون شـک که ترابـی در فهم آیِت سـورۀ ممتحنه، مرتکب 
اشـتباهِ بزرگی شـده اسـت؛ اشتباهی که بسـته گی به خانوادۀ 
مسـلمان و تربیـت کـودکان به اسـام دارد. امـا آن چه قابل 

ذکـر اسـت ایـن اسـت کـه ایـن اختـاف بازهـم در فـروع 
صـورت گرفتـه، نـه در اصـول. و چنیـن اختافـی هیچ گاه 
فقیهـی را به خاطـر تأویـل نصـی، از دایـرۀ اسـام خـارج 
نسـاخته و حتـا اسـام گنهـکارش نمی دانـد، بـل اگـر در 
اجتهـادش بـه حقیقـت رسـید، دو اجر کسـب می کند و اگر 
نرسـید، یـک اجـر می گیـرد. غالـب گمـان این که کـه ترابی 
در این جـا مخالفـت اجمـاع را کرده اسـت، درحالی که اصًا 
نمی دانیـم آیـا واقعـا در این زمینـه اجماعی صـورت گرفته 
اسـت یـا خیـر. آن چـه می دانیـم ایـن اسـت کـه مخالفتـی 
در ایـن زمینـه نقـل نشـده اسـت. عبـداهلل فرزنـد احمد بن 
حنبـل می گویـد: »از پـدرم شـنیدم کـه می گفـت: هرکـس 
ادعـای اجماع را کند دروغ گو اسـت؛ شـاید مـردم اختاف 
کردنـد امـا بـه ما نرسـیده اسـت. بهتر اسـت گفته شـود که 

نمی دانیـم کـه کسـی در این بـاره اختـاف کرده باشـد«8.
سـخن اهـل تحقیـق این گونـه اسـت، امـا آدم هـای عجـول 
هیـچ گاه در نقـل اجمـاع دو دلـی بـه خـود راه نمی دهنـد و 
هـرگاه مخالفتـی بـه آن هـا نرسـید، بـدون درنـگ حکـم به 
اجمـاع می کننـد و بـا ایـن کار، دایـرۀ وسـیع  دیِن خـدا را 

تنـگ می سـازند.
ترابی ازدواج زن مسـلمان با مـرد کتابی را مصلحت می داند 
و می گویـد: »بـر مـا الزم اسـت تـا اقلیت های مسـلمانی را 
کـه در میـان اهل کتـاب زنده گـی می کنند و چنین مسـایلی 
برای شـان مهـم اسـت، بگذاریـم خـود در این زمینـه آن چه 
دختـراِن  و  دهنـد  انجـام  اسـت،  وضعیت شـان  خـور  در 
خـود را بـه ازدواج مـردان اهـل کتـاب درآورند. شـاید این 
دختـران از طریـق روابـط زناشـویی بتواننـد شـوهراِن خود 
را به سـوی اسـام بکشـانند«۹. اما واقعیت حاکـی چیزهای 
دیگـری اسـت. کسـانی کـه در غـرب زنده گـی می کننـد، 
مصلحـت را در عـدم ازدواج بـا مردان اهل کتـاب می بینند، 
بـه گونه یـی که بسـیاری از زنان مسـلمان زمانی کـه ازدواج 
بـا مـردان اهـل کتـاب را نپذیرفتند، مـردان را قناعـت دادن 
کـه بـه اسـام بگروند. امـا زنان مسـلمانی که با مـردان اهل 
کتـاب ازدواج کردنـد، بـدون این که همسران شـان مسـلمان 
شـوند ـ کـه چنیـن حالتـی خیلـی کم اتفـاق افتاده اسـت ـ 
آن هـا هـم خود و هـم کودکاِن خـود را از دسـت داده و در 

فرهنـگ غربـی به سـاِن یـخ در آتـش ذوب گردیدند.  
----------------------

۷- تفسیر البیضاوي ۳۲۹/5.
8- ابن القیم، إعام الموقعین ۳۰/۱.

۹- گفت وگوی ترابي با روزنامۀ الشرق األوسط که بارها از آن نقل کردم.
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هوایــی  میــدان  از  طیــاره  برگردانــدن 
ــاق  ــه اتف ــار اول اســت ک ــرای ب ــان ب بامی
ــی و  ــاره ربای ــدام، طی ــن اق ــده و ای افتی
بنابرایــن  می شــود؛  گفتــه  اختطــاف 
ــت و  ــی درس ــورد بررس ــن م ــد در ای بای

گیــرد. صــورت  همه جانبــه 
ــراز  ــا اب ــس ب ــده گان مجل برخــی از نماین
ــود  ــا خ ــد: : باره ــب می گوین ــن مطل ای
ــون را  ــران و وکا قان ــور، وزی رییس جمه
نقــض کردنــد؛ امــا مرجعــی نبــوده و یــا 
ــی  ــه را بررس ــا قضی ــته  ت ــرات نداش ج

ــد. کنن
ــان: بارهــا مــا شــاهد بودیــم  ــاور آن ــه ب ب
کــه حکومــت قانــون شــکنان و زورمندان 
را برائــت دادنــد و ایــن برائــت دادن 
ــال راحــت  ــا خی ــان ب ــا آن ســبب شــده ت

ــد. ــون شــکنی کنن قان
ابــراز  آن  پــی  در  واکنش هــا  ایــن 
مــی شــود کــه بــه تازه گــی شــرکت 
هفتــه  کام ایــر  هواپیمایــی  خصوصــی 
گذشــته اعــام کــرده بــود کــه یــک 
شــرکت  ایــن  کوچــک  هواپیمــای 
سه شــنبه گذشــته )۲ جــوزا( از کابــل بــه 
مقصــد بامیــان پــرواز کــرد، امــا بــه دلیــل 
تجمــع هــواداران عبدالرحمــان شــهیدانی، 
نماینــده بامیــان در پارلمــان در روی خــط 
ــت نتوانســت  ــن والی ــرودگاه ای ــرواز ف پ

ــد. ــرود آی ف
بــه گفتــه مســووالن ایــن شــرکت، آقــای 
شــهیدانی بلیــط داشــت، امــا ایــن پــرواز 
ــود، ولــی هــواداران او  را از دســت داده ب
در واکنــش بــه ایــن امــر، بانــد فــرودگاه 
شــهید مــزاری را بســتند. شــرکت کام ایــر 
گفتــه کــه هواپیمــا بــه کابــل بازگشــت تــا 

ایــن نماینــده مجلــس را ببــرد.
امــا عبدالرحمــان شــهیدانی، که خــود را از 
اعضــای شــورای عالــی جنبــش روشــنایی 
در  بــرای شــرکت  می دانــد و ظاهــراً 
برنامــه ای کــه بــه همیــن منظــور تــدارک 
دیــده شــده بــود، قصــد رفتــن بــه بامیــان 
ــان  را داشــته، مدعــی اســت: »مــن در زم
ــرودگاه حاضــر شــده  ــه ف ــن شــده ب تعیی
بــودم، امــا جــای خالــی برایــم در هواپیما 
ــرواز از  ــی کــه پ ــود، زمان ــده ب باقــی نمان
ــه کســانی کــه  دســت مــن رفــت، مــن ب
در بامیــان منتظــرم بودنــد، زنــگ زدم کــه 
پــرواز مــا نشــد و شــما برویــد. ایــن کــه 
ــه  ــد و ایــن کــه چگون مــردم چــه کرده ان
ــع نشســت هواپیمــا شــده اند،  و چــرا مان
ــواهد  ــدارم.« ش ــر ن ــا خب ــن چیزه از ای
بعــدی و آنچــه از او در رســانه ها منتشــر 
ــا از  ــه تنه شــد، نشــان می دهــد ایشــان ن

ــه آن را  ــد ک ــع بودن ــوع مطل ــن موض ای
ــه افتخــار خــود و نوعــی تابوشــکنی  مای

می دانــد.
مجلــس  عضــو  پیمــان  عبدالــوود 
نماینــده گان ایــن اقــدام را اختطــاف عنوان 
کــرده گفــت: مــدارا کــردن حکومــت در 
ــاد  ــدی زی ــه ح ــکنان ب ــون ش ــر قان براب
شــده کــه هــر روز آنان جســورتر شــدند.
ــاهد  ــا ش ــا م ــرد: باره ــد ک ــان تاکی پیم
بودیــم کــه حکومــت قانــون شــکنان 
و زورمنــدان را برائــت دادنــد و ایــن 
ــا  ــان ب ــا آن ــده ت ــبب ش ــت دادن س براع

ــد. ــکنی کنن ــون ش ــت قان ــال راح خی
بــه گفتــه ایــن عضــو مجلــس: برگردانــدن 
طیــاره از میــدان هوایــی بامیــان بــرای بــار 
اول اســت کــه اتفــاق افتیــده و ایــن اقــدام 
طیــاره ربایــی و اختطــاف گفتــه می شــود؛ 
بنابرایــن بایــد درایــن مــورد بررســی 

درســت و همــه جانبــه صــورت گیــرد.
او افــزود: مســاله سرنوشــت یــک تعــداد 
از هم وطنــان مــا کــه در ایــن طیــاره 
بودنــد و یــک بــار پــرواز کــرده بــه میدان 
هوایــی بامیــان رفتنــد و دوبــاره بــاز 
گرداننــده شــدند تــا کنــون در افغانســتان 
ــه  ــود ک ــت ش ــر ثاب ــته و اگ ــابقه نداش س
ــرار  ــرد ق ــورد پی گ ــد م جــرم اســت، بای

ــرد. گی
پیمــان بــاور دارد کــه ایــن قضیــه بررســی 
نخواهــد شــد و ماننــد ســایر قضایــا 
ــه  ــرا ب ــد؛ زی ــد مان ــی خواه ــوم باق نامعل

انتظــار  از حکومــت چنیــن  او  گفتــه 
ــی  ــوع را بررس ــن موض ــه ای ــی رود ک نم
کنــد؛ چــون حکومــت همــواره در برابــر 
ــوده اســت. ــی تفــاوت ب ــا ب ــن قضای چنی
ــای  ــر گفته ه ــا اگ ــت: ام ــان گف او همچن
ــت شــود و  ــر درســت ثاب شــرکت کام ای
حقیقــت باشــد، این اقــدام اختطاف اســت 
و جــرم آن ســنکین البتــه در صــورت کــه 
حکومــت نیــز بــرای بررســی ایــن قضیــه 
ــدی  ــور ج ــه ط ــد و آن را ب ــم باش مصم

ــد. ــرد کن ــی و پی گ بررس
ــم  ــاهد بودی ــا ش ــا باره ــه او : م ــه گفت ب
کــه قضیــه زورمنــدان را دادســتان بررســی 
ــدان  ــن شــخصاً از زرومن ــد و م ــی کن نم
ــه خاطــر غصــب  ــل پارلمــان ب ــا وکی و ی
ــکایت  ــر ش ــورد دیگ ــا م ــن و ده ه زمی
ــول  ــوولیت قب ــتان مس ــا دادس ــردم؛ ام ک
ــن  ــه ای ــن ب ــه زور م ــت ک ــرد و گف نک
را  آن  نمی توانــم  و  نمی رســد  قضیــه 
بررســی کنیــم؛ بنابرایــن ممکــن اســت که 
ایــن قضیــه هــم اگــر ثابت شــود بررســی 

ــد. ــد ش نخواه
خــود  بارهــا  کــرد:  اضافــه  وی 
قانــون  رییس جمهــور وزیــران و وکا 
ــد و بارهــا قانــون را نقــض  شــکنی کردن
ــا جــرات  ــوده و ی ــا مرجــع نب ــد؛ ام کردن
نداشــته انــد تــا قضیــه را بررســی کنیــد؛ 
ــورت  ــم در ص ــه ه ــن قضی ــن ای بنابرای
قــرار  بررســی  مــورد  شــدن  ثابــت 

نخواهــد گرفــت. 

امــا فکــوری بهشــتی عضــو دیگــر مجلس 
نماینــده گان گفــت: ترتیــب کننــده قوانین 
ــت  ــت و حاکمی ــس اس ــده گان مجل نماین
اســت؛  آنــان  اصلــی  وظیفــه  قانــون 
بنابرایــن قانــون شــکنی توســط هرکســی 
کــه صــورت بگیــرد حتــا وکیــل پارلمــان 
و یــا رییس جمهــور و وزیــر، بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــرد ق پی گ
بــه گفتــه او: زمانی کــه یــک نفــر در 
ــت  ــه دس ــان را ب ــی پارلم ــت کرس رقاب
می آورنــد و ســایر کســانی که در ایــن 
رقابــت نــاکام ماندنــد؛ بــدون شــک 
رقیــب او بــوده و ممکــن اســت کــه 
ــرای او  ــرده و ب ــتفاده ک ــا اس ــر خ از ه
دسســیه درســت کننــد و بعــد گفتــه 
شــود کــه فــان وکیــل پارلمــان از قانــون 
ــرار  ــرس ق ــورد بازپ ــرده و م ســرپیچی ک

. نمی گیــرد
رخ  قضیــه  اگــر  می گویــد:  بهشــتی   
ــل پارلمــان  می دهــد کــه در آن یــک وکی
ــد  ــه اجــرا آن می باشــد، پــس بای متهــم ب
ــه  ــور هم ــه ط ــه را ب ــانه ها آن قضی رس
جانبــه بررســی کننــد نــه اینکــه یکطرفــه 

ــد قضــاوت کنن
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد می کنــد: در 
ــدارک  ــناد و م ــد اس ــهیدانی بای ــورد ش م
ــرد  ــورد پی گی ــا م وجــود داشــته باشــد ت
ــناد  ــود اس ــورت نب ــرد، در ص ــرار گی ق
ــا  ــه ی ــی محاکم ــوان کس ــدارک نمی ت م

ــرار داد. ــرس ق ــورد بازپ م
ایــن درحالــی اســت کــه نظرســنجی خانه 
آزادی در ســال ۱۳۹5 در رابطــه بــا )میزان 
ــان(  ــده گان پارلم ــردم از نماین ــت م رضای
ــده گان  ــردم از نماین ــه م ــی داد ک ــان م نش
پارلمــان رضایــت ندارنــد و معتقدنــد 
ــده گان پارلمــان در گســترش فســاد  نماین
نقــش داشــته و منافــع فــردی، منطقــه ای 
ملــی  منافــع  بــر  را  قومی شــان  و 
ترجیــح می دهنــد. بــر اســاس نتایــج 
ــد  ــا ۱۰٫۴ درص ــنجی، تنه ــر س ــن نظ ای
کــه  بودنــد  معتقــد  پاســخ دهنده گان 
نماینــده گان آداب و نزاکت هــای رفتــاری 
ــد. تنهــا ۱۱  ــاری را رعایــت می کنن و گفت
ــد  ــد بودن ــدگان معتق ــخ دهن ــد پاس درص
کــه نماینــده گان پارلمــان پی گیــری حــل 
مشــکات ملــی بوده انــد. ۴۷ درصــد 
ــر  ــده گان پی گی ــه نماین ــد ک ــد بودن معتق
حــل مشــکات و منافــع شــخصی خــود 
ــر  ــن نظ ــه ای ــن نتیج ــد. جالب تری بوده ان
ــود کــه ۶۴ درصــد مــردم  ســنجی ایــن ب
گفتــه بودنــد در دور بعــد بــه همیــن 
ــد داد. ــان رأی نخواهن ــده گان پارلم نماین
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شــمار حمــات هوایــی ایــاالت متحــد بــر طالبــان و ملیشــه های 
ــد  ــا ســال گذشــته ســه چن داعــش در افغانســتان در مقایســه ب
ــخنگوی  ــالوین، س ــام س ــب را ویلی ــن مطل ــت. ای ــده اس گردی
نظامــی امریــکا در افغانســتان بــه خبرگــزاری آلمــان ) دی پــی 

آ( گفتــه اســت .
ــروی  ــل نی ــاه اپری ــان م ــوری و پای ــاه جن ــن  م ــه بی در فاصل
هوایــی 8۹8 پــرواز بــه منظــور حملــه داشــته اســت. در مقایســه 
ــی، شــمار حمــات  ــا آن در ســال ۲۰۱۶ در عیــن برهــه زمان ب

ــوده اســت. ــورد ب ــر از ۳۰۰ م کمت
ــاالت  ــی ای ــای هوای ــط نیروه ــه توس ــاری ک ــن آم ــازه تری از ت
متحــده امریــکا انتشــار یافتــه، بــر مــی آیــد کــه پیلــوت هــا تــا 
پایــان مــاه اپریــل ۹۱۷ مرمــی شــلیک کــرده انــد کــه اکثــر ایــن 
ــه در ســال  ــن درحالیســت ک ــد؛ ای ــوده ان ــت ب ــا راک ــی ه مرم
گذشــته ایــن تعــداد حــدود ۱۳۰۰ راکــت بــوده اســت. بــارک 
اوبامــا رئیــس جمهــور پیشــین ایــاالت متحــده امریــکا در مــاه 
جــون ۲۰۱۶ بــه نیروهــای مســلح آن کشــور دســتور حمــات 

ــی بیشــتر را داد. هوای
حملــه نیروهــای هوائــی ایــاالت متحــد امریــکا در ســال ۲۰۱5 
ــه ســبب کشــتار  ــدز ک ــرز در کن ــی م ــران ب ــفاخانه داکت ــر ش ب

ملکــی هــا شــد
بــا توجــه بــه اینکــه طالبــان در ســطح کشــور اراضــی بیشــتری 
را در تصــرف شــان در آورده انــد و نیروهــای زمینــی افغانســتان 
ــات  ــد، اردو حم ــف دارن ــه ضعی ــده و روحی ــف گردی تضعی
ــی  ــان م ــدن طالب ــب ران ــرای عق ــیله ب ــن وس ــی را آخری هوای

بیننــد.
ــات  ــه حم ــی در نتیج ــان ملک ــمار قربانی ــان، ش ــن زم در عی
هوایــی بیشــتر گردیــده اســت. ســازمان ملــل متحــد در ربــع اول 
امســال، شــمار کشــته شــده هــای ملکــی را ۷۲ تــن و از زخمــی 
ــر  ــج براب ــًا پن ــه تقریب ــرده اســت ک ــن شــمارش ک ــا را ۷۶ ت ه
ــال  ــًا در س ــد. قب ــی باش ــته م ــال گذش ــان در س ــمار قربانی ش
۲۰۱۶ شــمار تلفــات ملکــی هــا در اثــر حمــات هوایــی طبــق 
ــود. گــزارش ملــل متحــد شــامل ۲5۰ کشــته و ۳۴۰ زخمــی ب

یک نماینده مجلس:

برگـرداندنطیارهازمیـدانهـواییبامیـان،
طیـارهربایـیواختـطافاست

سه برابرشدن حمالت 
هوایی امریکا در افغانستان

د افغانسـتان د مرکـزي زون د پراختیـا خپلواکـه اداره وايي، 

دغـه اداره پـه یـوه کال کـې توانېدلـې چـې د ۳۷ زره جریبه 

دولتـي ځمکـې د غصبولـو مخـه ونیيس.

د دغـې ادارې رئیـس الهام  عمر هوتکي د دوشـنبې په ورځ 

پـه کابـل کـې یـوې خـري ناسـتې تـه وویـل، دا کار یې د 

قلـم او انجنیرانـو پـر مـټ تـررسه کـړی، نـه د زور او قهـر 

الرې. له 

نوموړي زیاته کړه:

"د مرکـز پـه زون کې زمـوږ د پروژو تر سـاحې الندې، رسه 

لـه دې چـې زمـوږ اداره ملکـي اداره ده او پوځـي ځـواک 

نه لـرو، خـو بیـا هـم توانېـديل یـو چـې د زرګونـه جریبـه 

دولتـي ځمکې مخه ونیسـو، مـوږ تر اوسـه ۳۷۰۰۰ جریبه 

دولتـي ځمکـه لـه غصب کېـدو سـاتلې ده."

د هوتکـي پـه خـره، د مرکـزي زون د پراختیـا خپلواکـې 

ادارې ۵ زره جریبـه نـوره ځمکـه چـې پخـوا غصب شـوې 

وه، بېرتـه راګرځولـې او د دولـت په ملکیت کې  يې شـامله 

. کړه

ده دا هـم وویـل چـې په دغـو کې یـې د خپلـو انجنیرانو په 

مرسـته، یو لـړ پراختیايـي پروژې پیـل کړې دي.

د دغـې ادارې د معلوماتـو لـه مخې دغه اداره په کابل ښـار 

رسبېـره په لوګر، پـروان، میـدان وردګو او کاپیسـا والیتونو 

کې هـم فعاله ده.

د پراختیايـي پـروژو لپـاره د پروګرامونو جـوړول، ډیزاین او 

د کړنـارو ترتیبـول، د افغانسـتان د مرکـزي زون د پراختیـا 

ادارې اسـايس هدفونـه دی چـې د حکومت له نـورو ادارو 

رسه یـې رشیکوي.

دا پـه داسـې حال کې ده چـې د دولت د ځینـو چارواکو په 

خـره، په افغانسـتان کـې د دولتي ځمکو غصـب اوس هم 

روان دی چـې ځینـي زورواکي په کې ښـکېل دي.

زون  مرکـزي  د  افغانسـتان  د  پوهـان،  چـارو  اقتصـادي  د 

د پراختیـا د خپلواکـې ادارې هڅـې سـتايي او وايـي، کـه 

غصـب شـوې دولتـي ځمکـې راوګرځـول يش او پانګونه 

په کـې ويش، د هېـواد لـه اقتصادي ودې رسه به ډېره مرسـته 

وکړي.

عبدالقادر جیاين وايي:

"کـه ځمکـه لـه غصـب څخـه ووځـي او پانګه والـو تـه د 

اوږدمهالـو تړونونـو له مخـې ورکـړل يش او پانګونه په کې 

ويش، عوایـد بـه زیـات، خصـويص سـکټور به پیـاوړی او 

سـوداګري به پراخـه يش."

جیـاين وايـي، په هېواد کـې بې کاري یـوه لویه سـتونزه ده 

او د نویـو پـروژو لـه پیـل رسه بـه خلکـو تـه د کار زمينـې 

برابـرې او اقتصـادي سـتونزې به یـې کمـې يش.

ناجیه نوری   

د مرکزي زون اداره:

 د ۳۷ زره جریبه دولتي ځمکې د غصب مخه نیول شوې

کنارهگیریوالیتخارمردمرا...
شریک ساخته است.

آقــای تیمــوری افــزوده کــه پــس از آن کــه اشــرف 
ــل  ــا را پذیرفــت، آن هــا دلی ــای ضی ــری آق ــی، کناره گی غن
ــازند. ــریک می س ــانه ها ش ــا رس ــی را ب ــری وال کناره گی

ــاس  ــال ۱۳۹۴ ، براس ــزان س ــاه می ــاء در م ــین ضی یاس
پیشــنهاد اداره مســتقل ارگان هــای محــل و حکــم رییــس 
ــار  ــت تخ ــی والی ــوان وال ــی به عن ــت وحــدت مل حکوم

گماشــته شــد.
آقــای ضیــا چنــد مــاه بعــد از تقــرری اش به عنــوان 
والــی، چندیــن مقــام و مســوول محلــی تخــار را از 
ــز  ــا را نی ــرد و شــماری از آن ه ــار ک سمت های شــان برکن
بــه دادســتانی معرفــی کــرد. او امــام حیــدر نیــازی، رییــس 
دفتــرش را نیــز بــه اتهــام ســوء اســتفاده از صاحیت هــای 
ــه دادســتانی معرفــی کــرده اســت.  ــار و ب ــی برکن وظیفه ی
ــرای  ــی را ب ــار نگران ــوالی های تخ ــی ولس ــش ناامن افزای
ــا  ــا اشــاره ب ــی ب ــای برهان ــردم ایجــاد کــرده اســت. آق م
ــت  ــت: در والی ــار گف ــت تخ ــا در والی ــش ناامنی ه افزای
ــکمش و  ــه، اش ــی قلع ــد، ینگ ــوالی های  درق ــار، ولس تخ
خواجــۀ غــار ناامــن هســتند، تنهــا ولســوالی خواجــۀ غــار 
اخیــراً نســبتَا امــن شــده اســت، امــا ســایر ولســوالی های 
ناامــن ایــن والیــت نیــاز جــدی  بــه توجــه دولــت دارد. 
بــه گفتــۀ او، در ولســوالی های  ناامــن اوضــاع آمــوزش و 
ــر جنگ هایــی کــه در  ــه اث ــا ب ــرورش خــوب اســت، ام پ
ایــن ولســوالی ها اتفــاق افتــاده شــماری زیــادی مــردم از 
ــاد   ــکات زی ــا مش ــه ب ــده اند ک ــا ش ــان بیج خانه های ش

دچــار هســتند. 
او گفــت کــه مــردم والیــت تخــار از کارکردهــای والــی 
ــار را  ــی تخ ــری وال ــا کناره گی ــتند، ام ــی هس ــار راض تخ

ــد.. ــده می خوانن ــران  کنن ــت و نگ بی وق
ــود  ــان ب ــه  والی ــی تخــار از جمل ــا وال محمــد یاســین ضی
ــر  ــداری برت ــزه حکومت ــنجی، جای ــر س ــک نظ ــه در ی ک
ــرق  ــمال ش ــمال و ش ــی ش ــن وال ــوان بهتری ــه عن را ب

ــرد. ــود ک ــتان از آن خ افغانس
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فقر، با خیرات دادن از بین نمی رود
ــه ایــن نتیجــه رســیده ام  مــن پــس از زمــاِن زیــادی ب
کــه خیــرات و کمک هــای مقطعــی بــه فقــرا، معضــل 
فقــر و بیچاره گــی را حــل نمی کنــد، بلکــه جامعــه را بیشــتر 
ــد.  ــرک اش می کاه ــد و از تح ــت می کن ــور تربی ــل و ٌمفت خ کاه
ــرای  ــه ب ــِش را ک ــم و بی ــای ک ــه پول ه ــم ک ــنهاد می کن ــن پیش م
ــغل و کار  ــاد ش ــرای ایج ــش اش را ب ــک بخ ــم، ی ــرات می دهی خی
ــدار و  ــد دوام ــه درام ــوا ب ــب و بی ن ــم غری ــا ه ــم ت ــرف کنی ص
ــا زحمــت دســت پیــدا کنــد و هــم جامعــه از ایســتایی  آمیختــه ب

ــه تحــرک ســوق داده شــود. ب
ــر  ــر فک ــورد، عمیق ت ــن م ــدی روی ای ــای بع ــدوارم در قدم ه امی
کنیــم و در پــی راه حل هــای دراز مــدت باشــیم، امــا عجالتــًا بایــد 
از حــس بشردوســتی عزیزانــی کــه در مــاه مبــارک رمضــان بــرای 
فقــرا کمــک جمــع آوری می کننــد، تشــکری کنیــم. خرســندیم کــه 
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــو ب ــال بدین س ــتحکم از سه س ــا ارادۀ مس ب
مهربانــی، همدلــی و عیــاری در مــاه مبــارک رمضــان تــاش 
ــروه  ــط گ ــت مزد« توس ــک روز دس ــه ی ــۀ »هدی ــم. برنام می کنی
ــم  ــرد ه ــص گ ــت خال ــا نی ــدام رضــاکار ب ــر ک ــه ه ــان ک از جوان
ــت  ــد و دریاف ــای نیازمن ــایی فامیل ه ــت شناس ــد و در جه آمده ان
تــاش  قــران  نــزول  مــاه  در  خیــر  انســان های  کمک هــای 
می کننــد. خوش بختانــه در جریــان یــک هفتــه توانســتیم مقــداری 
پــول کــه بتوانــد حداقــل مصــارف چنــد خانــواده را تمویــل کنــد 
ــا  ــم ب ــاران می خواهی ــزرگان و عی ــم. از شــما ب ــه دســت آوری را ب
ــاری رســاندن و  ــرای ی ــا یکجــا شــوید و حداقــل ســهم تان را ب م
کمــک کــردن بــه فامیل هــای نیازمنــد انجــام دهیــد. دریــغ نکنیــد! 

ــد. ــاور کنی ــد، ب ــید؛ شــما می توانی ــه باش ــن حلق جــز ای
در پســت های بعــدی به خاطــر پیوســتن بــه جمــع رفیق هــا، 
کمپایــن جمــع آوری کمــک بــرای فقــرا را شــریک خواهــم 
ــد کاری  ــی در رون ــل و تصرف ــوع دخ ــچ ن ــن هی ــا م ــاخت، ام س
آن نخواهــم داشــت و صرفــًا نوشــته ها را شــریک می ســازم. 
امیــدوارم ایــن کار بــه صداقــت تمــام و دلســوزی انجــام بپذیــرد.

بهار مهر

دو روز پیــش نوشــته یی از بریــن هیمــان و کوگلمــن، 
ــی وودرو ویلســن  ــات بین الملل ــز مطالع ــران مرک پژوهش گ
ــت  ــا از دخال ــین ضی ــه در آن، یاس ــم ک ــردان کردی را برگ
حکومــت و حلقاتــی، در ناامنــی شــمال شــکایت داشــت و امــروز خبــر 

ــن ماجــرا ســر در نمــی آورم: ــن از ای اســتعفایش؛ م
یاســین ضیــا والــی تخــار وضعیــت را چنیــن بیــان می کنــد: اولیــن بــاری 
کــه شــهر کنــدز ســقوط کــرد، بــه دلیــل درگیــری میــان رهبــران دو یــا 
ــدند.  ــت می ش ــل حمای ــوی کاب ــه از س ــود ک ــه یی ب ــروه ملیش ــه گ س
ایــن گروه هــا باهــم درگیــر شــدند و بعــد طالبــان آمدنــد شــهر کنــدز را 

تصــرف کردنــد.
او وضعیت مشابه را در تخار نیز مشاهده کرده است:

ــز در  ــدرت نی ــای ق ــا مافی ــم، ب ــان می جنگی ــا طالب ــه ب ــی ک ــا در حال م
جنگیــم. آنــان منابــع مالــی خوبــی در اختیــار دارنــد و از ســوی عناصــری 
در حکومــت مرکــزی حمایــت می شــوند و مصوون انــد... هرگــروه 
ــبب  ــه س ــت ک ــزی اس ــن چی ــد، ای ــود را دارن ــخصی خ ــبه نظامیان ش ش
جنــگ داخلــی می شــود. ایــن یــک مشــکل بــزرگ بــر افغانســتان اســت 
و بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــن بارهــا گفتــه ام کــه ایــن نیروهــا بایــد 
ــت  ــس کار و فعالی ــر پولی ــر چت ــوند و زی ــس ش ــای پولی ــذب نیروه ج
کننــد. ایــن از تبدیــل شــدن آنــان بــه شــبه نظامیــان شــخصی بازیگــران 

ــد. ــری می کن ــی جلوگی محل

فريد امیری

فساد اداری را می گوییم، فساد مردمی را نه!
ــد  ــزی می ده ــخۀ رم ــد، نس ــه کنی ــر مراجع ــزد داکت ن
ــه خــودش، جــای دیگــر پیــدا  ــه جــز داروخان ک
را  خراب تریــن اش  می کنــد  کوشــش  میوه فــروش  نمی شــود. 
برایــت پاســتیک کنــد. قصــاب گوشــت نــه، بلکــه روده و دمبــه 
ــک  ــم ی ــرای ترمی ــرات را ب ــرزۀ موت ــا پ ــتری ده ــد. مس می فروش
ــویی  ــازد. موترش ــل می س ــاد تبدی ــول زی ــا پ ــر ب ــۀ از موت گوش
ــد  ــد و ص ــاگرداش می آی ــد، ش ــزد بطلب ــه م ــد روپی ــر دو ص اگ
ــرف  ــت ص ــتورانت جه ــد. در رس ــاگردانه گی می خواه ــه ش روپی
طعــام برویــد، کرایــۀ تعمیــر، جایــش دیوارهــا و قشــنگی ســقف 
ــخص  ــر ش ــذا، از ه ــول غ ــت پ ــن پرداخ ــرش اش را در حی و ف
ــد، نرخ هــا  ــو و عیدهــا بیای ــد. رمضــان، ســال ن ــر می طلب ســه براب
ــرخ می گــذارد و  ــر از همســایه اش ن ــدار باالت صعــود و هــر دوکان

ــرار دارد. ــد آن ق ــم در ح ــکار ه احت
در نهایــت؛ تهــداب ایــن جامعــه آن قــدر کــج و معیــوب گذاشــته 
شــده کــه همــه غــرق در فســاد، ســودجویی و فریبــکاری اســت.

عبدالبشیر فکرت
ــی و  ــود دارد: ۱- آگاه ــی وج ــرط عموم ــف دو ش ــرای تکلی ب
۲- توانایــی. آگاهــی و توانایــی بدیــن معنــا اســت کــه شــخص 
ــت و  ــد اس ــب خداون ــۀ ی از جان ــم، فریض ــان حک ــد ف بدان
ــرگاه  ــان، ه ــن بی ــا ای ــز داشــته باشــد. ب ــی انجــام آن را نی توانای
یــک شــخص توانایــی خویــش را در انجــام تکلیف مشــخصی از 
دســت دهــد، دیگــر از رهگــذر انجــام نــدادن آن مــورد مؤاخــذه 
ــود. ــده نمی ش ــف گردان ــاق مکل ــه ماالیط ــرد و ب ــرار نمی گی ق

بدیــن اســاس، کســی کــه بــه نســبت بیمــاری یــا کهولــت ســن 
ــه  ــه ادای فدی ــۀ روزه ب ــدارد، فریض ــن را ن ــی روزه گرفت توانای
ــر توانایــی مالــی اســت، تعویــض می شــود. نبــود  کــه اســتوار ب
توانایــی بدنــی نقیصــۀ ی از جانــب مکلــف اســت. ایــن نقیصــه 
ظاهــراً بــا توانایــی مکّلــف از جهــت دیگــری مرفــوع می شــود. 
ــه  ــوع »ادا ب ــول از ن ــای اص ــای روزه را علم ــه ج ــه ب ادای فدی
ــول در  ــر معق ــِل غی ــه  مث ــد. ادا ب ــول« نامیده ان ــر معق ــل غی مث
جایــی اســت کــه تکلیــِف جانشــین، ماهیتــًا بــا تکلیــف اصلــی 
ــن  ــلیمی عی ــًا؛ تس ــرگاه مث ــاد، ه ــد. در حقوق العب ــاوت باش متف
مــال مســروقه -بــه ســببی از اســباب- مقــدور نباشــد، ســارق بــه 
ــان،  ــردد. بدین س ــف می گ ــت آن مکل ــا قیم ــل و ی ــت مث پرداخ
ــه  ــه ادای آن، ب ــف ب ــی مکل ــدم توانای ــورت ع ــز در ص روزه نی
ــه  ــف ب ــه مکّل ــود ک ــض می ش ــه( تعوی ــری )فدی ــف دیگ تکلی

ــادر اســت. انجــام آن ق
قرآنکریــم در آیــۀ ۱8۴ ســورۀ بقــره، مــوارد رخصــت شــرعی را 
بیــان مــی دارد و در آن از کســانی کــه در ســفرند و یــا مریض انــد 
ــد.  ــخن می زن ــد، س ــن روزه را ندارن ــی گرفت ــم توانای ــا ه و ی
ــان را  ــه روزۀ  ش ــت ک ــت اس ــافران رخص ــا و مس ــرای بیماره ب
افطــار کننــد و در موقعــی دیگــر، بــه تعــداد روزهایــی کــه افطــار 
ــد. برخــی اصولییــن از ایــن  ــد، قضایــی آن را به جــا آورن کرده ان
نــوع قضــا، زیــر عنــوان قضــا  بــه مثــِل معقــول بحــث کرده انــد.

فرامــوش نکنیــم کــه رخصــت همــواره مــازم اســقاط نیســت، 
ــرای  بلکــه در مــواردی موجــب تخفیــف حکــم اســت. مثــًا؛ ب
ــی را دو  ــرض چهاررکعت ــاز ف ــه نم ــت ک ــت اس ــافر رخص مس
ــه  ــود، بلک ــاقط نمی ش ــه س ــا، فریض ــد. در این ج ــت ادا کن رکع
خّفــت می یابــد. در مســألۀ  روزه نیــز در تعویــض تکلیــف 
از تکلیــف جســمانی )روزه( بــه تکلیــف مالــی )فدیــه( -از 
ــی  ــف بدن ــقت تر از تکلی ــی کم مش ــف مال ــه تکلی ــی ک آن جای

ــت. ــه اس ــف نهفت ــی تخفی ــت- نوع اس
ــوان  ــه« را می ت ــش از »یطیقون ــِر »ال« پی ــا، تقدی ــته از این ه گذش
از ســیاق و ســباق جملــه دریافــت. گاهــی بــر پایــۀ اقتضــأ النــص 
می تــوان حــرف و یــا واژه یــی را مقــّدر فــرض کــرد. از آنجایــی 
ــر »ال«  ــی دارد، تقدی ــان م ــوارد رخصــت را بی ــور م ــۀ مزب ــه آی ک
پیــش از »یطیقونــه« توجیه پذیــر اســت. قــرآن در آیــۀ پیش گفتــه 
از کســانی ســخن نمی زنــد کــه توانایــی روزه داشــتن را دارنــد، 
بلکــه بــا آن هایــی ســر ســخن دارد کــه فاقــد چنیــن توانایی انــد. 
از ایــن جهــت و بــا تکیــه بــر روال کلیـّـت آیــه دانســته می شــود 
کــه بایســتی پیــش از فعــل مضــارع »یطیقــون« »ال«ی نافیــه مقــدر 

. شد با
ــدرت  ــای »ق ــه معن ــواره ب ــه« هم ــن، واژۀ »اطاق ــر ای ــه ب اضاف
ــّد آن،  ــای ض ــه  معن ــی ب ــاظ صرف ــه به لح ــت، بلک ــتن« نیس داش
یعنــی »زوال قــدرت« نیــز بــه کار مــی رود. هــرگاه ایــن واژه بــه 
معنــای زوال قــدرت بــه کار رفتــه باشــد، آنــگاه نیــازی نــدارد کــه 
ــه، »ال«ی  ــر این ک ــراد ب ــود و ای ــه ش ــری گرفت ــه تقدی »ال«ی نافی
ــد  ــه خواه ــد، نامؤج ــّدر می گیرن ــی مق ــه منطق ــر چ ــه را ب نافی
بــود. زیــرا »یطیقــون« حالتــی را بیــان مــی دارد کــه در آن، کســانی 

ــد. ــت می دهن ــن را از دس ــی روزه گرفت توانای
ــی  ــان عرب ــر وفــق قواعــد زب ــردی ب از آنجایــی کــه چنیــن کارب
اســت، ایــن ایــراد کــه گویــی خداونــد زبــان عربــی بلــد نبــوده 
کــه بــه جــای »ال یطیقــون« »یطیقــون« بــه کار بــرده اســت، محلــی 

از اعــراب نخواهــد داشــت.
ــدان را  ــه توان من ــی ک ــه، دیدگاه ــش گفت ــوارد پی ــر از م قطع نظ
ــف  ــر- مکل ــش فق ــت کاه ــه -جه ــه ادای فدی ــای روزه ب به ج
ــت.  ــازگار اس ــلمان ها ناس ــی مس ــۀ  تاریخ ــا تجرب ــد، ب می دان
ــان، روزه  ــر و غنای ش ــر از فق ــع نظ ــه قط ــه، صحاب ــا این ک کم
می گرفتنــد و چنــان نبــود کــه روزه تنهــا بــر مســلمان های فقیــر 
واجبــی باشــد و مســلمان های ثروت منــد به جــای آن فدیــه 
بپردازنــد. اگــر چنیــن باشــد، اکثریــت مســلمان های کشــورهایی 
چــون؛ عربســتان و امــارات و... بایــد روزه نگیرنــد و ایــن 
ــز از فریضــۀ   ــر آنکــه کم عمــق اســت، راه گری ــد ب ــدگاه، مزی دی
ــی روزه  ــاز می گــذارد و حکــم دین ــدان ب ــرای ثروت من روزه را ب

ــد. ــه نشــان می ده ــراد جامع ــی اف ــگاه طبقات ــه جای ــر ب را ناظ

مسابقاتفوتساِلرمضانیمهاجران

درمشهدآغازشد

مسیبرندۀکفشطالیاروپاشد

فیـسبـوک نـــامــه

ــا عنــوان »جــام صلــح و دوســتی یــادوارۀ  مســابقات فوتســال مهاجــران ب
شــهدای جهــان اســام« شــب گذشــته بــا برگــزاری یــک بــازی دوســتانه 
میــان تیم هــای »ســیاه جامــگان« مشــهد و »منتخــب مهاجــران« در مجموعــه 

ســالون ورزشــی »نصــرت« در شــهرک اقدیســه مشــهد آغــاز شــد. 
ــب  ــای منتخ ــته تیم ه ــب گذش ــابقات، ش ــن مس ــازی از ای ــن ب در اولی
مهاجــران مقیــم مشــهد و ســیاه جامــگان خراســان بــه مصــاف هــم رفتنــد 
ــان رســید. ــه پای ــر ۳ ب ــا نتیجــۀ مســاوی ۳ ب کــه ایــن مســابقه دوســتانه ب
ــو  ــا در گفت وگ ــن دوره از بازی ه ــی ای ــوول هماهنگ ــی، مس روح اهلل راج
ــابقات  ــن مس ــزاری ای ــتری از برگ ــات بیش ــارس، جزئی ــگار ف ــا خبرن ب
ــتی،  ــح و دوس ــام صل ــال ج ــابقات فوتس ــت: مس ــرد. او گف ــریح ک را تش
ــران  ــی مهاج ــورای ورزش ــت ش ــه هم ــام ب ــان اس ــهدای جه ــادواره ش ی
ــه مــدت  ــارک رمضــان ب ــاه مب افغانســتانی های مقیــم مشــهد از روز اول م
ــه  ــهرک اقدیس ــرت در ش ــی نص ــالون ورزش ــه س ــاه در مجموع ــک م ی

ــد. ــد ش ــزار خواه مشــهد برگ
آقــای راجــی افــزود: اولیــن دیــدار از ایــن مســابقات بــازی دوســتانه میــان 
ــهد  ــم مش ــران مقی ــب مهاج ــان و منتخ ــگان خراس ــیاه جام ــای س تیم ه
بــود و هــر شــب مســابقات بــا حضــور تماشــاگران بعــد از افطــار دنبــال 

خواهــد شــد.
راجــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن دور از مســابقات ۳5 تیــم تاکنــون ثبــت 

ــام کرده انــد و امیدواریــم تــا ۴5 تیــم نیــز افزایــش پیــدا کنــد.   ن
بیــان داشــت کــه جــام  بازی هــا  از  ایــن دور  مســوول هماهنگــی 
پیشکســوتان مهاجــران نیــز بــا حضــور ۱۴ تیــم همزمــان برگــزار خواهــد 

ــد. ش
ــزود: داوران مهاجــر افغانســتانی در  ــن مســابقات اف ــورد داوری ای او در م
ــا را  ــام رقابت ه ــال تم ــته اند و امس ــی داش ــد خوب ــر رش ــال های اخی س
داوران مهاجــران افغانســتانی قضــاوت خواهنــد کــرد و اگــر نیــازی بــود در 
مراحــل بعــد بــا هیــأت فوتبــال خراســان وارد مذاکــره خواهیــم شــد و از 

داوران ایرانــی هــم اســتفاده خواهیــم کــرد.
ــه  ــام هزین ــه تم ــت ک ــز گف ــابقات نی ــن مس ــۀ ای ــورد هزین ــی در م راج
ــغ ۲۰۰  ــم مبل ــر تی ــود و ه ــن می ش ــا تأمی ــود تیم ه ــط خ ــا توس بازی ه
ــا، داوری و  ــالون، هدای ــاره س ــرای اج ــه ب ــردازد ک ــد بپ ــان بای ــزار توم ه

ــد. ــد ش ــه خواه ــر هزین ــوارد دیگ م
او در پایــان اظهــار داشــت: از نهادهــا و مراکــزی کــه در مــورد مهاجــران 
ــد  ــان ورزشــکار حمایــت کنن ــا از جوان ــم ت ــد تقاضــا می کنی فعالیــت دارن
ــد  ــا ورزشــکاران بتوانن ــد ت ــرار دهن ــان ق ــار آن ــن فرصــت را در اختی و ای

بهتــر دیــده شــوند.

ــا  ــا، سرنوشــت کفــش طــای اروپ ــا اتمــام ســری بازی هــای »A« ایتالی ب
ــل مســی کفــش طــای مســابقاِت فصــل را از  ــز مشــخص شــد و لیون نی

آن خــود کــرد.
فــوق ســتارۀ آرژانتیــن بــا بــه ثمررســاندن ۳۷ گــول و کســب ۷۴ امتیــاز در 
صــدر جــدول قــرار گرفــت. بــاس دوســت، مهاجــم هلنــدی اســپورتینگ 
ــر  ــگاه دوم و پی ــاز در جای ــب ۶8 امتی ــول و کس ــا زدن ۳۴ گ ــبون ب لیس
ــول زده و ۶۲  ــا ۳۱ گ ــد ب ــیا دورتمون ــم بروس ــگ، مهاج ــک اوبامیان امری

ــت. ــاز در ردۀ ســوم جــای گرف امتی
تنهــا بازیکنــان حاضــر در لیگ هــای پنــج کشــوری کــه در صــدر 
رتبه بنــدی یوفــا در جــوالی ۲۰۱۶ قــرار دارنــد، اســپانیا، آلمــان، بریتانیــا، 
ــد و در  ــب می کنن ــاز کس ــول دو امتی ــر گ ــه ازای ه ــال ب ــا و پرتغ ایتالی
ــن ۱.5  ــاز بی ــن امتی ــان ای ــطح لیگ های ش ــه س ــته ب ــر بس ــورهای دیگ کش

ــت. ــر اس و ۱ متغی
ایــن در حالــی اســت کــه تیــم فوتبــال بارســلونا در دیــدار نهایــی 
ــر آالوس  ــب براب ــپانیا شنبه ش ــگاه های اس ــی باش ــام حذف ــای ج رقابت ه
بــا نتیجــۀ ۳-۱ بــه پیــروزی رســید تــا در آخریــن حضــور لوئیــس انریکــه 

ــرد. ــر بب ــاالی س ــی را ب ــم جــام قهرمان ــن تی روی نیمکــت ای
ــان  ــی رســید و در لیــگ قهرمان ــه نایــب قهرمان ــگا ب بارســلونا کــه در اللی
ــود، نخســتین جــام خــود را در  ــا حــذف شــده ب ــۀ بازی ه ــم از گردون ه

ایــن فصــل کســب کــرد.
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در  گذشــته  هفتــه  بمب گــذاری 
از  دیگــر  یکــی  انگلیــس،  منچســتر 
دربــاره  نفرت انگیــز  یادآوری هــای 
ــی  ــراط گرای ــان اف ــد جری ــدوام تهدی ت
بــود و ســفر رییس جمهــور امریــکا 
ــان داد  ــر نش ــار دیگ ــه ب ــه خاورمیان ب
عربســتان بــه عنــوان مرکــز اشــاعه ایــن 
ــئولیتی  ــر مس ــه از ه ــم چگون تروریس
بــاز می زنــد و  بــاره ســر  ایــن  در 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــزد. حقیق می گری
رییس جمهــور امریــکا بــه عربســتان 
دســتانی بــاز و مســیری همــوار در 

منطقــه ارائــه داده اســت.
ــت؛  ــن اس ــی روش ــه خوب ــق ب »حقای
حــدود پنــج دهــه اســت کــه عربســتان 
ــش محــدود، خشــک و  ســعودی خوان
متعصبانــه خــود از اســام را در سراســر 
می دهــد؛  اشــاعه  اســام  جهــان 
ــای  ــچ ج ــا در هی ــه تقریب ــی ک خوانش
دیگــری بــه آن عمــل نمی شــود. اســامه 
بــن الدن یــک ســعودی بــود همــان 
طــور کــه ۱5 تــن دیگــر از عوامــل 
حملــه تروریســتی ۱۱ ســپتمبر همگــی 

ــد. ــعودی بودن س
در ایــن میــان مــا از خــال ای میل هــای 
ــر  ــون، وزی ــاری کلینت ــده هی ــا ش افش
می دانیــم  امریــکا  اســبق  خارجــه 
ــتان  ــر، عربس ــال های اخی ــی س ــه ط ک
ــورت  ــه ص ــر ب ــار قط ــعودی در کن س
ــش  ــتی داع ــروه تروریس ــه از گ مخفیان
ــرا  ــراط گ ــنی اف ــای س ــایر گروه ه و س
در منطقــه حمایــت مالــی و لجســتیکی 
ــعودی ها  ــن س ــر ای ــاوه ب ــد. ع می کن
دومیــن گروه از شــهروندان کشــورهایی 
ــته اند در  ــش پیوس ــه داع ــه ب ــتند ک هس
ــا  ــر اســاس برخــی آماره ــه ب ــی ک حال
ــش  ــای داع ــترین اعض ــعودی ها بیش س
ــتند. در  ــراق هس ــات آن در ع در عملی
ــم  ــوان چش ــا نمی ت ــه این ه ــار هم کن
ــی  ــادی پنهان ــاض اتح ــه ری ــید ک پوش
دیگــری نیــز بــا القاعــده در یمــن دارد.
گــروه تروریســتی داعــش باورهــای 
خــود را از خوانــش وهابیــت عربســتان 
اســت. همــان  ســعودی وام گرفتــه 
ــی ســابق مســجد اعظــم  طــور کــه مفت
ــان  ــته اذع ــال گذش ــاهی س ــن پادش ای

کــرده بــود، داعــش "از اصــول مــا 
ــه  ــی ک ــت؛ اصول ــرده اس ــت ک برداش
ــوند...  ــت می ش ــا یاف ــای م در کتاب ه
مــا از همــان آموزه هــا پیــروی امــا 
ــرا  ــا را اج ــتری آن ه ــت بیش ــا ماطف ب
می کنیــم." نکتــه قابــل توجــه ایــن 
ــش  ــه داع ــود آنک ــا وج ــه ب ــت ک اس
ــود را  ــی خ ــای درس ــد کتاب ه می توان
ــت  ــح داده اس ــا ترجی ــد ام ــته باش داش
عربســتان  تحصیلــی  برنامــه  و  دوره 

ــد. ــود برگزین ــرای خ ــعودی را ب س
حــال  در  اکنــون  ســعودی ها  پــول 
ایجــاد تغییــر در اســام اروپــا هــم 
ــا  ــی افش ــای اطاعات ــت. گزارش ه اس
کــه  می دهنــد  نشــان  آلمــان  شــده 
ــی  ــر دولت ــا دفات ــک ب ــای نزدی خیریه ه
ســعودی، قطــری و کویتــی به مســاجد، 
مــدارس و ائمــه جماعــت کمــک مالــی 
می کننــد تــا خوانــش بنیادگرایانــه و 
متعصبانــه ایــن کشــورها از اســام را در 

ــد. ــاعه دهن ــان اش ــر آلم سراس
روایــت  کــه  چنــان  آن  کــوزوو  در 
اســام  ســاله   5۰۰ ســنت  می شــود 
ــه  ــت. ائم ــودی اس ــه ناب ــه رو، رو ب میان
عربســتان  ســوی  از  کــه  جماعتــی 
از  دیده انــد  آمــوزش  ســعودی 
ــت را  ــول وهابی ــود اص ــای خ پایگاه ه
ــرع  ــن ش ــری قوانی ــد: برت ــغ می کنن تبلی
و ایــده تکفیــری خشــونت طلب کــه 
اجــازه قتــل مســلمانانی را می دهــد 
ــروی  ــا از اســام پی ــه از تفســیر آن ه ک
خیریــه ای  حمایت هــای  نمی کننــد. 
دارنــد؛  پیش شــرط هایی  معمــوال 
شــرطی  بــه  نیازمنــد  خانواده هــای 
ــد  ــت می کنن ــی را دریاف ــه مبلغ ماهیان
ــد  کــه در مراســم مســاجد شــرکت کنن
ــرای  ــاب ب ــان از نق ــان و دخترانش و زن

ــد. ــتفاده کنن ــش اس پوش
عربســتان  دولــت  حــال  ایــن  بــا 
از  بســیاری  ســرعت  از   ســعودی 
ــی خــود  ــن چنین ــته ای ــات برجس اقدام
ــون  ــا اکن ــن برنامه ه ــت. ای ــته اس کاس
از ســوی محمــد بــن ســلمان، جانشــین 
ــتانی  ــوان عربس ــوش و ج ــد باه ولیعه
نظــر  بــه  کــه  می شــوند  مدیریــت 
می رســد عمل گرایــی تــازه نفــس و 

ــوم،  ــد آل مکت ــن راش ــد ب ــد محم مانن
تاکنــون  امــا  اســت.  حاکــم دوبــی 
ــتر  ــعودی بیش ــتان س ــات عربس اصاح
سیاســت های  بهبــود  بــه  معطــوف 
ــر  ــه تغیی ــاهی و ن ــن پادش ــادی ای اقتص
در ســاختار مذهبــی قدرتمنــد آن بــوده 

ــت. اس
ــام در  ــاره اس ــپ درب ــخنرانی ترام س
ــعودی  ــتان س ــه عربس ــرش ب ــفر اخی س
کــه  مســلمانانی  بــرای  و  ضعیــف 
افراطــی هســتند  تروریســم  قربانــی 
ــلمانانی  ــید؛ مس ــر می رس ــه نظ ــوچ ب پ
کــه براســاس برخــی برآوردهــا ۹5 
را  جامعــه  ایــن  مجمــوع  درصــد 

می دهنــد. تشــکیل 
ترامــپ بــا بیــان ایــن جملــه کــه "هیــچ 
ــد  ــن تهدی ــودی ای ــرای ناب ــره ای ب مذاک
ــی  ــورهای حام ــی کش ــان معرف ــا زم ت
ــد  ــل نخواه ــتی کام ــای تروریس گروه ه
بــود؛ کشــورهایی کــه بــه ایــن گروه هــا 
ــی  ــای مال ــن، حمایت ه ــی ام پناهگاه
جهــت  الزم  اجتماعــی  شــرایط  و 
ــن  ــد" ای ــه می دهن ــری را ارائ عضوگی
چنیــن نشــان داد کــه توجــه زیــادی بــه 
ــا ترامــپ  ــن مســئله کــرده اســت. ام ای
نــه دربــاره عربســتان ســعودی، میزبــان 
خــود، بلکــه دربــاره ایــران ســخن 

می گفــت.
در حــال حاضــر شــاید بتــوان ایــن 
ــا  ــران ب ــه ای ــرد ک ــرح ک ــا را مط ادع
ــه  ــا در منطق ــت از برخــی گروه ه حمای
ــرده  ــوار ک ــات را دش ــه ثب ــتیابی ب دس
ــت  ــتباه اس ــا اش ــن کام ــا ای ــت ام اس
ــع تروریســم افراطــی  ــران را منب ــه ای ک
ــات  ــی از تحقیق ــاس یک ــت. براس دانس
کالــج کینــگ لنــدن، بیــش از ۹۴ درصــد 
مرگ هــای ناشــی از تروریســم از ســال 
۲۰۰۱ توســط گروه هــای تروریســتی 
داعــش، القاعــده و ســایر ســنی های 
افراطــی صــورت گرفتــه اســت، در 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــران در مب ــه ای ــی ک حال
ــه  ــه اینک ــرد ن ــر می ب ــه س ــا ب گروه ه
بــه آن هــا کمــک کنــد. عــاوه بــر ایــن 
تقریبــا تمامــی حمــات تروریســتی در 
ــا عربســتان ســعودی ارتباطــی  غــرب ب
داشــته اســت در حالــی کــه هیــچ یــک 

ــد. ــط نبوده ان ــران مرتب ــه ای ب
خطــوط  امریــکا،  رییس جمهــور 
ســعودی ها بــرای تروریســم را پذیرفتــه 
اســت؛ خطوطــی کــه ایــن پادشــاهی را 
از هــر گونــه تقصیــری مبــرا و آن هــا را 

ــد. ــوف می کن ــران معط ــه ای ب
مذاکره کننــدگان  ســعودی ها   
زیــر  را  ترامــپ  دولــت  بی تجربــه 
ــلیحاتی و  ــات تس ــه، توافق ــیل توج س
کمــک بــه صنــدوق بانــک جهانــی کــه 
ایوانــکا ترامــپ از آن دفــاع می کنــد 
ــز  ــب تمرک ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــرار دادن ق
و توجــه آن هــا را کامــا بــه خــود 
حالــی  در  ایــن  کرده انــد.  معطــوف 
ــان  ــن و درجری ــش از ای ــه پی ــت ک اس
مبــارزات انتخاباتــی، ترامــپ بــه عنــوان 
ــود،  ــه ب ــان گفت ــزد جمهوری خواه نام
از  بســیاری  و  ســعودی  عربســتان 
هنگفتــی  کمک هــای  کــه  کشــورها 
ــان را  ــد، زن ــون کرده ان ــاد کلینت ــه بنی ب
ــاری  ــد و هی ــرده می بینن ــم ب ــه چش ب
ــن  ــه از ای ــی را ک ــی پول های ــد تمام بای
ــد.  ــا بازگردان ــه آن ه ــه ب کشــورها گرفت
دقیــق  و  طــور خاصــه  بــه  حــاال 
ســعودی ها  کــه  گفــت  می تــوان 

ــد. ــازی دادن ــم ب ــپ را ه ترام
ــون  ــکا اکن ــد امری ــور جدی رییس جمه
بــه سیاســت خارجه عربســتان ســعودی 
متعهــد شــده اســت کــه می تــوان آن را 
ــه  ــای بی رحمان ــه ای از جنگ ه مجموع
علیــه شــیعیان و متحــدان آن در سراســر 
خاورمیانــه توصیــف کــرد. ایــن مســئله 
ــی  ــگ قوم ــه جن ــنگتن را ب ــای واش پ
ــه  ــه ب ــرد ک ــد ک ــاز خواه ــی ب بی پایان
ــدن  ــده ش ــه و پیچی ــی در منطق بی ثبات
ــون  ــورهایی چ ــا کش ــکا ب ــط امری رواب
ــا  عــراق کــه خواهــان روابــط خوبــی ب
هــر دو طــرف اســت، منجــر می شــود. 
ــن  ــا، چنی ــی این ه ــر از تمام ــا مهم ت ام
مســئله ای هیــچ کمکــی بــه امریــکا برای 
ــه  ــود علی ــدات موج ــا تهدی ــه ب مقابل
ــت های  ــوی تروریس ــا از س امریکایی ه
می رفــت  گمــان  نمی کنــد.  افراطــی 
کــه سیاســت خارجــه ترامــپ قــرار بود 
اولویــت نخســت خــود را امریکایی هــا 

ــد. ــرار ده ــعودی ها ق ــه س و ن
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ــه دالیــل نامعلــوم از ســمت  ــی تخــار، ب ــا، وال یاســین ضی
ــار رفــت.  خویــش کن

ــی  ــتعفا نامۀ وال ــه اس ــد ک ــل می گوی ــای مح ادارۀ ارگان ه
تخــار را بــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی فرســتاده اند. 

امــا، تاهنــوز رد و یــا تأییــد نشــده اســت.
ــل،  ــای مح ــخنگوی ادارۀ ارگان ه ــف زاده س ــره یوس منی
ــتعفأی  ــت اس ــه درخواس ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
آقــای یاســین ضیــا والــی تخــار را بــه ریاســت حکومــت 
ــا  وحــدت ملــی فرســتاده اند، امــا تاهنــوز موضــوع رد و ی

ــت.  ــده اس ــوم نش ــد آن معل تأیی
ــس  ــا ریی ــد ت ــار دارن ــه انتظ ــت ک ــف زاده گف ــو یوس بان
حکومــت وحــدت ملــی در مــورد کناره گیــری والــی 

ــرد. ــم بگی ــار تصمی تخ
ایــن در حالــی اســت کــه ادعاهایــی وجــود دارد کــه گویــا، 
ــت تخــار  ــام والی ــری از مق ــس از کناره گی ــا پ یاســین ضی
ــده گان  ــس نماین ــه مجل ــپورت ب ــر ترانس ــوان وزی ــه عن ب

معرفــی خواهــد شــد. 
ــی  ــی، عضــو شــورای والیت ــن برهان ــا، ســید صاح الدی ام
تخــار در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد:  
ــان  ــگ جری ــار جن ــوار تخ ــات همج ــه در والی در حالی ک
ــت  ــار در حال ــت تخ ــوالی های والی ــی از ولس دارد و برخ
ــری  ــی کناره گی ــن اوضاع ــد،  در چنی ــرار دارن ــی ق بدامن

ــرده اســت.  ــی ایجــاد ک ــردم نگران ــرای م ــی تخــار ب وال
ــام  ــار را ابه ــی تخ ــری وال ــت کناره گی ــی، عل ــای برهان آق
ــا آقــای  ــد کــه در تماس هایــی کــه ب ــز دانســته می گوی آمی
ــی  ــته، او برخ ــار داش ــتعفای تخ ــی مس ــا وال ــن ضی یاس
مشــکات را عوامــل کناره گیــری خــود دانســته، امــا 
ــه  ــی از چ ــا ناش ــکات و چالش ه ــن مش ــه ای ــه ک نگفت

ــت.  ــته اس ــتعفأ واداش ــه اس ــه او را ب ــوده ک ب
ــار  ــی تخ ــخنگوی وال ــور، س ــنت اهلل تیم ــان، س ــم چن ه
ــه  ــم ب ــش تصمی ــا پی ــا از ماه ه ــای ضی ــه آق ــه ک ــز گفت نی
روز  چنــد  در  و  داشــت  ســمت  ایــن  از  کناره گیــری 
ــا رییــس  ــن موضــوع را ب ــر ادارۀ ارگان هــای محــل ای اخی
ــه 6 ــه صفح ــی...            ادام ــدت مل ــت وح حکوم
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