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مشــاور نخســت وزیر پاکســتان در 
ــه  ــان این ک ــا بی ــی ب ــور خارج ام
طالبــان بــر ۴۰ درصــد قلمــرو 
افغانســتان کنتــرل دارد، گفــت: 
رییــس  غنــی  اشــرف  محمــد 
طالبــان  از  افغانســتان  جمهــور 

می کنــد. حمایــت 
ــت  ــاور نخس ــز، مش ــرتاج عزی س
ــور خارجــه  ــر پاکســتان در ام وزی
یــک  در  گفــت:  کشــور  ایــن 
ــرباز  ــزار س ــته ۱۴۰ ه ــه گذش ده
ــان را در  ــت طالب ــی نتوانس خارج

ــد. ــت ده ــتان شکس افغانس
ــتان  ــر پاکس ــت وزی ــاور نخس مش
ــر  ــا حضــور کمت ــون ب ــزود: اکن اف
نیروهــای خارجــی در افغانســتان، 
ــال  ــش در ح ــش از پی ــان بی طالب

اســت. قدرتمند شــدن 
ــان در  ــه طالب ــرد ک ــا ک ــز ادع عزی
افغانســتان  قلمــرو  درصــد   ۴۰
در مصاحبــه  و  مســلط هســتند 

ــتان،  ــی پاکس ــون دولت ــا تلویزی ب
رییــس  غنــی  اشــرف  محمــد 
جمهــور افغانســتان را بــه حمایــت 

ــرد. ــم ک ــان مته از طالب
دولــت افغانســتان تاکنــون بــه 
ــش  ــز واکن ــرتاج عزی ــات س اتهام

گذشــته  در  امــا  نــداد  نشــان 
از  حمایــت  کابــل  مقام هــای 
ــوذ  ــتی را رد و نف ــروه تروریس گ
گســترده طالبــان در بخــش عمــده 

ــرد. ــکار ک ــور ان ــن کش ای
مشاور...            ادامه صفحه 6

رییــس  حکومــت وحــدت ملــی، طــی فرمانــی اختیــارات 
ــات  ــیون اصالح ــه کمیس ــترده یی ب ــای گس و صالحیت ه

اداری داده اســت. 
کمیســیون اصالحــات اداری مســوول ریفــورم و تغییــر در 
نهادهــای خدمــات ملکــی اســت. امــا ایــن کمیســیون از دو 

و نیــم ســال بدین ســو...                  ادامــه صفحــه 6

احســاس  احمــدزی:  غنــی  اشــرف 
نارضایتــی بــه طــور فزاینــدۀ شــکل 

قومــی بــه خــود گرفتــه اســت.
احمدولــی مســعود: نخیــر، احســاس 
شــکل  فزاینــدۀ  طــور  بــه  قومــی 
نارضایتــی بــه خــود گرفتــه اســت.
ــت  ــور سال هاس ــن منظ ــه همی ــًا ب دقیق
ــر، و  ــر، تغیی ــر، تغیی ــد داشــته ام تغیی تأکی
اولیــن تغییــر، تغییــر در ساختارهاســت تا 
ایــن کشــتی شکســتۀ افغانســتان را کــه در 
ــک  ــا و در ی ــا و تاریکی ه ــوج طوفان ه م
ــد، اول  ــرار داده ای ــام ق ــی تم بی موازنگ

ــۀ خــود برســد. ــه موازن ب
ــل  ــای داخ ــا ضیافت ه ــه ب ــر ن ــن تغیی ای
و  فرافگنــی  بــا  نــه  و  می شــود  ارگ 
وارونــه جلــوه دادن حقیقــت، نــه بــا 
تطمیــع رهبــران امکان پذیــر اســت و نــه 
بــا فیــر کــردن بــر روی جوانــان، نــه بــا 
ــا درســت می شــود  ــدل کردن ه کوچــه ب
ــا،  ــاختن خارجی ه ــوش س ــا خ ــه ب و ن
ــد  ــر می آی ــا تغیی ــض مهره ه ــا تعوی ــه ب ن

ــا. ــردن چهره ه ــدل ک ــا ب ــه ب و ن
فقــط بــا تغییــر ســاختارهای نظــام اســت 
ــۀ  ــد، هم ــادل می رس ــه تع ــدرت ب ــه ق ک
ــترک  ــۀ مش ــری خان ــوام در تصمیم گی اق
خــود بنــام افغانســتان شــریک می شــوند، 
ــردد  ــار می گ ــدرت مه ــدرت توســط ق ق
ــتبدادپروری و  ــت اس ــتبداد و ذهنی و اس
ــه  ــش خاتم ــرای همی ــتبد ب ــد مس تولی

می یابــد.
احمدولی مسعود

سرتاج عزیز: 

غنی از طالبان حمایت می کند
تفویض صالحیت های 

گسترده به اصالحات اداری

آیا تغییر می  آید 

یا به فروپاشی کامل می رسد؟

صفحه 6

صفحه 3

طرح حکومت سرکوب گرانه 
و دیکتاتورانه است

طرح ممنوعیِت اعتراضات و اعتصابات
متـهم بـا چـهرۀحـق به جـانب!
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کارزار جمع آوری امضا در برابر 
استفادۀ سوء از ژورنالیسم



ســخنرانی هایش  در  غنــی  رییس جمهــور 
ــد  ــان می ده ــب نش ــود را حق به جان ــان خ چن
ــرادی  ــداِن او اف ــۀ منتق ــی هم ــر می کن ــه فک ک
بــی کاره و کم ســوادی انــد کــه بــه دلیــل 
ــب و  ــه ش ــا از او ک ــن ویژه گی ه ــتِن ای نداش
روز کار می کنــد و می اندیشــد، دِل خوشــی 
ــق و  ــا نق ن ــی ها را ب ــن دل ناخوش ــد و ای ندارن

ــد.  ــرون می دهن ــاد بی ــان انتق ــا هم ی
آقــای غنــی بخــِش مهمــی از کنفرانــس خبــرِی 
ــای  ــالِف دفعه ه ــنبه را خ ــود در روز سه ش خ
ــه  ــاص داد ک ــخ هایی اختص ــه پاس ــته، ب گذش
ــِر  ــای اخی ــایل و جنجال ه ــورد مس از او در م
سیاســی در افغانســتان پرســیده شــد. ایــن 
ــِر  ــفرهای اخی ــه س ــری اصــاًل ب ــس خب کنفران
ــتان،  ــورهای قرقیزس ــه کش ــوری ب رییس جمه
ــه  ــاص یافت ــتان اختص ــتان و تاجیکس ترکمنس
ــس  ــه ریی ــید ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــود، ول ب
بــرای  الزم  آماده گی هــاِی  جمهــوری 
هــم  را  آجنـــدا"  از  "بیــرون  پرســش های 
ــاس  ــر اس ــاًل ب ــود و قب ــه ب ــی گرفت ــه خوب ب
تیــوری احتمــاالت در مشــوره بــا برخــی 
مشــاوران نزدیکــش، حــدس زده بــود کــه چــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس ــش هایی ممک پرس

ــود.  ــه او ش ــور متوج ــِت کش وضعی
ــوری در یکــی از  ــس جمه ــن، ریی ــش از ای پی
ــک  ــازه از ی ــه ت ــرِی خــود ک نشســت های خب
ــه محــض این کــه  ــود، ب ســفِر مهــم برگشــته ب
بــا پرسشــی خــارج از آجنـــدا رو بــه رو شــد، 
ــی  ــه خاموش ــگار را ب ــد، خبرن ــش تن ــا واکن ب
فــرا خوانــد. شــاید آن روز، رییــس جمهــوری 
ســوال های  بــرای  آماده گــی  امــروز  مثــِل 
بیــرون از آجنــدا نداشــت و بــه همیــن دلیــل، 
ســوال خبرنــگار را به جــا ندانســت. ایــن 
مســأله بــا واکنش هــای جامعــۀ رســانه یِی 
ــه  ــانه یی ک ــا رس ــد و حت ــه رو ش ــور روب کش
بــا خبرنــگارش برخــورد  رییس جمهــوری 

مناســب را در نشســت خبــری نداشــت، همــان 
ــس  ــرِی ریی ــِت خب ــر نشس ــر خب ــب از نش ش
جمهــوری بــه رســِم اعتــراض خــودداری 

ــرد.  ک
روز سه شــنبه امــا وضــع کامــاًل فــرق می کــرد. 
ــه  ــرای این ک ــوری ب ــس جمه ــن روز ریی در ای
ــن  ــکلی از بی ــه ش ــته را ب ــدورِت گذش آن ک
ــانه های  ــا رس ــش را ب ــاره روابط ــرد و دوب بب
آزاد و خصوصــی دوســتانه ســازد، بــا شــوخی 
ــرد.  ــه گاران برخــورد می ک ــا روزنام ــده ب و خن
در سراســر ایــن نشســت خبــری، رییــس 
ــأله  ــه دو مس ــه ب ــرد ک ــالش ک ــوری ت جمه

ــد:  توجــه نشــان ده

یــک، دســتاوردهای خــود در عرصــۀ اقتصــادی 
و گفت وگوهــای صلــح را چنــان برجســته 
ســازد کــه حتــا همــه بــاور کننــد پیــش از آن، 
ــته  ــرار داش ــل ق ــی کام ــتان در بی تحرک افغانس
اســت و حتــا در همیــن شــانزده ســال گذشــته 
ــاز  ــه افغانســتان ب ــی ب ــۀ جهان ــای جامع ــه پ ک
شــد نیــز دســتاوردها در مقایســه بــا کارهایــی 
کــه او در ظــرف دو ســال گذشــته انجــام داده، 
ــر  ــه صف ــک ب ــا نزدی ــه حت ــز ک ــا ناچی ــه تنه ن

ــوده اســت.  ب
ــِر  ــدِف تی ــًا ه ــخنرانی، دقیق ــی از س در بخش
آقــای غنــی، حامــد کــرزی رییــس جمهــوری 
ــواره خــودش و  ــه هم ــود ک ــیِن کشــور ب پیش
یــا اطرافیــاِن نزدیکــش بــه هــر بهانه یــی 
ــاد  ــاد انتق ــه ب ــی را ب ــدِت مل ــت وح حکوم
ــردن  ــته ک ــا برجس ــی ب ــای غن ــد. آق می گیرن
ــر  ــه در دیگ ــی ک ــادرۀ پروژه های ــا مص و حت
کــرد  تــالش  بــود،  آغــاز شــده  دوره هــا 
ــادی  ــد اقتص ــرای او رش ــد ب ــان ده ــه نش ک
ــام  ــه آن اهتم ــدان ب ــران چن ــه دیگ ــور ک کش
نداشــته اند، در اولویــت قــرار دارد. بــدون 
ــا  ــی ب ــای غن ــم، آق ــورد ه ــن م ــک در ای ش
ــه  ــردم افغانســتان ک تشــخیص روان شناســی م
ــا را  ــترین به ــور بیش ــادی کش ــد اقتص ــه رش ب
می دهنــد، تــالش کــرد کــه موقعیــِت خــود را 

ــازد.  ــته س ــر برجس ــار دیگ ــک ب ی
ایــن روزهــا فضــای مجــازی کشــور از چنیــن 
تمایــِل مــردم افغانســتان بــه خوبــی آیینــه داری 
می کنــد. بســیاری از کاربــراِن فضــای مجــازی 
ــورد  ــالع در م ــن اط ــه کمتری ــرادی ک ــا اف حت
از  چنــان  دارنــد،  اقتصــادی  برنامه هــای 
کارنامــۀ رییــس جمهــوری دفــاع می کننــد کــه 
فکــر می کنــی در دو ســال گذشــته افغانســتان 
ــی  ــتای خودکفای ــدی را در راس ــای بلن گام ه

ــت.  ــته اس ــادی برداش اقتص
دو، آقــای غنــی هــدف دیگــِر ســخناِن خــود را 
معطــوف بــه کم اهمیــت جلــوه دادِن منتقــدان و 
ــر  ــه در روزهــای اخی ــرد ک ــژه کســانی ک به وی
بــا تشــکیل ایتــالف، عمــاًل بــه جــاِن او و نــوع 
حکومــت کردنــش افتاده انــد. ایــن افــراد البتــه 
ــه  ــد ک ــت ان ــاخِص حکوم ــای ش از چهره ه
همیــن حــاال نیــز در ســمت های مهــِم دولتــی 
ــا  ــه ب ــی ک ــر پرسش ــر ه ــد. در براب ــرار دارن ق
ــای  ــور از آق ــِر کش ــای اخی ــام از جنجال ه اله
ــا پاســخ های موجــز  ــیده شــد، او ب ــی پرس غن
ــن  ــه چنی ــد ک ــان ده ــت نش ــاه خواس و کوت
اعــراب  از  محلــی  برایــش  حرکت هایــی 
ــال  ــه دنب ــان ب ــالح همچن ــد و او به اصط ندارن
ــِی  ــد امان ــۀ عه ــای بلندپروازان ــردِن برنامه ه ک
خــود ادامــه می دهــد و افغانســتان را بــه زودی 

ــرون می کشــد.  ــر بی ــگ و فقـ ــگال جن از چن
ــاون  ــتم مع ــدۀ دوس ــار پرون ــی از کن ــای غن آق
اوِل خــود به ســاده گی عبــور کــرد و آن را 
بحثــی حقوقــی دانســت کــه بایــد از مجــاری 
ــی  ــای غن ــد. آق ــه یاب ــی فیصل ــی و قضای عدل
در واکنــش بــه ســخنان انتقادآمیــز محمــد 
محقــق معــاون ریاســت اجرایــی کــه او را 
ــیدن های  ــغ کش ــی و چی ــه بی برنامه گ ــم ب مته
ــی پاســخ  ــه گونه ی ــرده اســت، ب بی موجــب ک
داد مثــل این کــه بگویــد آقــای محقــق کار 
ــه از  ــدارد و او ک ــیپلین ن ــت و دس ــد نیس بل
ــیدن  ــغ کش ــه چی ــم ب ــق مته ــای محق ــر آق نظ
بــه عنــوان اصلی تریــن کاری کــه از او ســاخته 
ــای  ــه آق ــت ک ــن اس ــش ای ــده، دلیل ــت ش اس
محقــق و افــرادی نظیــِر او در برابــرش از نظــر 

علمــی و کاری کــم می آورنــد. 
ــای  ــی ُکِل فض ــای غن ــورت، آق ــن ص ــه ای ب
مخالــِف خــود را در یــک نشســِت خبــری بــه 
ــه نفعــش تلطیــف کــرد و بعــد  زعــِم خــود ب
از ایــن، فکــر می کنــد کــه طیف هایــی از 
ــر ســِر راهــش مشــکلی  ایــن دســت، دیگــر ب
ــکل  ــِل مش ــه اص ــی ک ــود. در حال ــد ب نخواهن
از همیــن جــا و از ایــن نــوع برخوردهــا آغــاز 
ــرخورده گی  ــار س ــدان را دچ ــود و منتق می ش
ــا قــدرِت  ــارِ دیگــر ب ــا ب مضاعــف می ســازد ت

ــوند.    ــه ش ــتر وارد صحن بیش
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متـهم بـا چـهرۀ 
حـق به جـانب!

 

ــون  ــرح قان ــام »ط ــه ن ــی را ب ــت طرح ــی حکوم به تازه گ
ــه  ــرده و ب ــن ک ــرات« تدوی ــات، اعتراضــات و تظاه اجتماع
کابینــه فرســتاده اســت تــا تأییــد شــود. ایــن طــرح کــه روز 
گذشــته به طــور کامــل در روزنامــۀ مانــدگار بــه نشــر رســید، 
ــد،  ــورد تأیی ــوا م ــن محت ــا همی ــر ب ــه اگ ــد ک ــان می ده نش
ــی  ــِد محکم ــع س ــرد، در واق ــرار بگی ــب و توشــیح ق تصوی
را پیــش روِی اعتراضــات و تظاهــرات و اجتماعــات مدنــِی 
ــا  ــه ت ــی ک ــای غن ــِت آق ــع، حکوم ــذارد. در واق ــردم می گ م
امــروز کانتینرهــا و وســایط را در مســیرهای مختلــِف شــهر 
بــه بهانــۀ تظاهــرات می گذاشــت و مانــع تظاهــرات و ســبِب 
ــاد  ــیر ایج ــار از مس ــد، این ب ــردم می ش ــرای م ــدان ب راه بن
ــش  ــادی یی را پی ــه و بنیـ ــِع نهادین ــد موان ــون می خواه قان

ــی بگــذارد. ــی و مدن روی تظاهــرات و اعتراضــاِت مردم
ــدازی  ــس از راه ان ــرح پ ــن ط ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
ــر  ــه در آن ب ــر ک ــتاخیز و تغیی ــش رس ــای جنب اعتراض ه
اســتعفای مقامــاِت دولــِت وحــدت ملــی به خصــوص 
رهبــرِی ایــن حکومــت تأکیــد شــده بــود و توســط نیروهــای 
ــن  ــد، تدوی ــانده ش ــون کش ــه خاک وخ ــی ب ــی دولت نظام
ــی  ــچ تظاهرات ــر اســاس آن، هی ــده ب ــا در آین شــده اســت ت
ــر  ــترده و موث ــکِل گس ــه ش ــن و ب ــاِی کالن و بنیادی ــا ادع ب
صــورت نگیــرد. نگرانــِی مــا ایــن اســت کــه اگــر ایــن طــرح 
ــچ  ــر هی ــرد، دیگ ــرار بگی ــس ق ــه و مجل ــد کابین ــورد تأیی م
ــد  ــه هیــچ شــکلی بلن ــد صـــداِی خــود را ب معترضــی نتوان

ــد.  کن
وقتــی ایــن طــرح بــه گونــۀ دقیــق مطالعــه  شــود، درمی یابیــم 
کــه تقریبــًا همــۀ فرصت هــا و زمینه هــا بــرای اجتماعــات و 
ــردم برداشــته شــده و محدودیت هــای  ــی م اعتراضــاِت مدن
بســیار کالنــی وضــع شــده تــا برگــزاری تظاهــرات و 
ــه  ــود ک ــده می ش ــن دی ــردد. بنابرای ــن گ ــات ناممک اجتماع
ــی  ــتبداد دولت ــک اس ــاد ی ــی ایج ــی به شــدت درپ ــای غن آق
اســت و ایــن اســتبداد همیــن اکنــون بــدون تصویــب چنیــن 
ــراِت  ــردم در تظاه ــراً م ــه اخی ــده؛ چنان ک ــاز ش ــی آغ طرح
خیابانــی و برحق شــان از طــرِف حکومــت بــه خاک وخــون 
ــرح  ــن ط ــِب ای ــا تصوی ــت ب ــن اس ــدند و ممک ــیده ش کش

ــوند. ــه خاک وخــون کشــیده ش ــش ب ــش از پی بی
ــه حــِق  ــد ک ــن طــرح وجــود دارن ــی در ای  بندهــای مختلف
ــه اســت و  اعتــراض و اجتمــاع و تحصــن را از مــردم گرفت
شــاید چنیــن طرحــی در کمترکشــورهای اســتبدادی عملــی 
ــِت  ــِت موجــود نی ــی کــه حکوم ــا از آن جای شــده باشــد. ام
خیــری نســبت بــه مــردم نــدارد و همــواره در پــی بــه بنــد 
کشــیدِن حرکت هــای مدنی ســت و چنیــن چیــزی را در 
ــع  ــد مان ــر می توان ــورد نظ ــرِح م ــرده، ط ــت ک ــل ثاب عم

ــود.  ــی ش ــِی سیاس ــردم و پویای ــای م حرکت ه
زاویه هــای  از  و  واضــح  به صــورِت  طــرح،  ایــن  در 
مختلــف در برابــر اعتراضــات ممانعــت ایجــاد شــده اســت. 
ــن  ــِر ای ــی در براب ــی و مدن ــای سیاس ــد نهاده ــن بای بنابرای
طــرح اعتــراض کننــد و جامعــۀ جهانــی بایــد متوجــه 
باشــد کــه دولــِت آقــای غنــی قصــد دارد کــه مانــع تحقــِق 
ــات و  ــات و اعتصاب ــق اعتراض ــردم از طری ــت های م خواس

ــردد.  ــات گ اجتماع
کشــتن معترضــان توســط دولــت در تظاهــرات کــم بــود کــه 
حــاال قانونــی بــرای ممانعــِت آن ســاخته شــده اســت. اگــر 
جامعــۀ جهانــی و ســازمان ملــل مانــع تحــرکاِت اســتبدادی 
ــی نشــود، ممکــن اســت روزی  و مســتبدانۀ حکومــِت کنون
ــا کشــته و  ــه بهانه هــای مختلــف ی ــردم ب ــه م ــرا برســد ک ف
یــا هــم راهــی زندان هــا شــوند؛ اقداماتــی کــه در چنـــد روز 

پیــش شــاهد آن بودیــم. 
ــین،  ــال پس ــانزده س ــتاوردهای ش ــالِف دس ــرح خ ــن ط ای
ــالف  ــان و خ ــالف آزادی بی ــی، خ ــون اساس ــالف قان خ
دولت هــای  بــه  و  اســت  شــهروند مدارانه  دولــت دارِی 
ــیار خــوب  ــد یــک طــرح بسـ ــۀ اســتبدادی می توان خودکام
ــوان  ــه عن ــی ب ــای غن ــن انتظــار نیســت کــه آق باشــد. بنابری
ــده  ــا درس خوان ــه در دموکراســی ترین کشــور دنی کســی ک
ــارِ دیگــر  ــد و افغانســتان را ب ــرده اســت، بیای و زنده گــی ک

ــد.  ــونت بازگردان ــری و خش ــِر تنگ نظ ــه عص ب

طرح ممنوعیِت اعتراضات 
و اعتصابات
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ــام از  ــا اله ــه ب ــی ك ــر پرسش ــر ه در براب
ــی  ــای غن ــور از آق ــِر كش ــای اخی جنجال ه
ــا پاســخ های موجــز و  پرســیده شــد، او ب
ــن  ــه چنی ــاه خواســت نشــان دهــد ك كوت
حركت هایــی برایــش محلــی از اعــراب 
بــه  همچنــان  به اصطــاح  او  و  ندارنــد 
ــۀ  ــال كــردِن برنامه هــای بلندپروازان دنب
و  می دهــد  ادامــه  خــود  امانــِی  عهــد 
افغانســتان را بــه زودی از چنــگال جنــگ 

ــد.  ــرون می كش ــر بی و فقـ
از كنــار پرونــدة دوســتم  آقــای غنــی 
عبــور  به ســاده گی  خــود  اوِل  معــاون 
كــرد و آن را بحثــی حقوقــی دانســت كــه 
بایــد از مجــاری عدلــی و قضایــی فیصلــه 

ــد یاب
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ــۀ  ــی از برنام ــر بخش های ــال نش ــه دنب ب
»صــدای مــردم« از تلویزیــون »ولســی 
ایــن  خبرنــگار  آن،  در  کــه  جرگــه« 
تلویزیــون بــدون اجــازه و هم آهنگــی 
قبلــی، بــه یکــی از رســتورانت ها بــا 
از  و  می بــرد  هجــوم  پولیــس  افــراد 
مالــک آن رســتوارنت بــه نحــوی تفتیــش 
ــی از  ــون یک ــد، اکن ــز می کن ــی نی عقیدت
ــور  ــرح کش ــنده گان مط ــاعران و نویس ش
کارزاری را در شــبکۀ اجتماعــی فیســبوک 
ــه  ــۀ او، ب ــه گفت ــه ب ــه اســت ک راه انداخت
ــتفاده  ــاندن سوءاس ــه دادگاه کش ــدف ب ه
برابــر  در  ژورنالیســم  از  کننــده گان 
آزادی هــای فــردی راه انداختــه شــده 

ــت. اس
ســمیع حامــد، شــاعر و نویســندۀ مطــرح 
ــمی  ــۀ رس ــور در صفح ــدآوازۀ کش و بلن
خواســته  دوســتانش  از  فیســبوکش 
اســت تــا بــرای بــه دادگاه کشــاندن 
ژورنالیســم  از  کننــده گان  سوءاســتفاده 
)نویــد  فــردی  آزادی هــای  برابــر  در 
ــس(  ــوم پولی ــوزۀ س ــر ح ــلطانی و آم س
ایــن دادخواســت نامه را امضــأ کــرده، 

همرســانی کننــد!
آقــای حامــد در ادامــۀ یادداشــتش نوشــته 
اســت کــه بــر بنیــاد ایــن امضأهــا، 
ــکن ها  ــن قانون ش ــام ای ــه ن ــی ب پرونده ی
ــه ســزای خــود  ــا ب ثبــت خواهــد شــد ت

ــند. برس
ایــن شــاعر نام آشــنای کشــور گفتــه 
ســال های  در  افغانســتان  کــه  اســت 
پســین شــاهد رفتارهــای ناشــیانۀ شــماری 
غیــر  و  غیرمســلکی  خبرنــگاران  از 
حرفه یــی بــوده کــه در مــوارد بســیار 
حریــم خصوصــی افــراد را نقــض کــرده 
ــه از  ــن بهان ــه همی ــات، ب ــد و بســا اوق ان
باج گیــری صــورت  و  اخــاذی  مــردم 

ــت. ــه اس گرفت
بــه بــاور آقــای حامــد، ایــن کارزار بــرای 
ــا  ــت ت ــاده اس ــأ راه افت ــع آوری امض جم
ــدن  ــی ش ــی و دادگاه ــۀ بررس ــه اضاف ب
رویــداد اخیــر، از چنیــن حرکت هــا و 
رفتارهــای "غیرانســانی و غیرمســلکی 

ــود". ــری ش جلوگی
ــد  ــاید بگوین ــا ش ــۀ او: "برخی ه ــه گفت ب
کــه در ســاختار قضایــی افغانســتان چنیــن 
ــم  ــد بدانی ــا بای ــت، ام ــن نیس کاری ممک
کــه حتــا اگــر هیــچ اتفــاق قانونــی بعــدی 
ــراد  ــن اف ــود: ۱. ای ــد، دو کار می ش نیفتن
می شــوند  »پرونــده دار«  قانون شــکن 
ــاختار  ــتن« در س ــده داش ــس »پرون و نف
جلــو  می توانــد  افغانســتان،  قضایــی 
بســیاری از اعمــال مشــابه را بگیــرد. 
ــی  ــرای پیگــری قانون ــان بســتری ب هم چن
ــد  ــی از ح ــارزۀ مدن ــود. ۲. مب ــم ش فراه

ــر  ــی فرات ــبکه های اجتماع ــا در ش انتقاده
بــرود و دروازه هــای مســتقیم قانونی برای 

ــردد". ــاز گ ــکنان ب ــری قانون ش پیگی
موافقان و مخالفان 

از ســویی هــم، ایــن کارزار مخالفــان 
و موافقــان جــدی خــود را نیــز دارد. 
موافقانــی کــه بــا هجــوم نظامــی خبرنــگارِ 
آن  بــه  جرگــه«  »ولســی  تلویزیــون 
رســتورانت موافــق انــد و در عیــن حــال، 
ــت؛ و  ــن کارزار مخالف ــدازی ای ــا راه ان ب
ــوم  ــدی هج ــِف ج ــه مخال ــی ک موافقان
ــِق  ــد و مواف ــتورانت ان ــه رس ــگار ب خبرن
برابــر  در  ایســتادن  کارزار  راه انــدازی 
اســتادۀ ســوء از مســلک خبرنــگاری.

ــد  ــاور ان ــن ب ــر ای مخالفــاِن ایــن کارزار ب
کــه خبرنــگار تلویزیــون »ولســی جرگــه« 
در برابــر "فحشــا" مبــارزه کــرده و کارزار 
جمــع آوری امضــأ در حمایــت از فحاشــی 

راه انداختــه شــده اســت.
امــا موافقــان تأکیــد دارنــد کــه یــک 
ــازه و  ــدون اج ــدارد ب ــق ن ــگار ح خبرن
ــره  ــا کم ــی ب ــه مکان ــی ب ــی قبل هم آهنگ
و افــراد مســلح هجــوم ببــرد و از مالــکان 
ــرا مســلک  ــد، زی ــی کن ــش عقیدت آن تفتی
خبرنــگاری از خــود معیارهایــی دارد و 

ــود. ــاظ ش ــد لح بای
ــی  ــی از کاربران ــن، یک ــد امی ــد امی محم
آقــای  نوشــتۀ  پــای  در  کــه  اســت 
ــه  ــته و گفت ــدگاه گذاش ــد دی ــمیع حام س
ــر و  ــی بهت ــانی خیل ــط انس ــت: "رواب اس
فاحشــه خانه های  ایــن  از  ســودمندتر 
انجمن هــا،  در  می توانــد  رســمی 
نهادهــای  اجتماعــی،  ســازمان های 
علمــی، مراکــز آموزشــی و دیگــر اماکــن 

مفیــد صــورت گیــرد".
آقــای امیــن در ادامــه افــزوده اســت 
و  پخــش  مرکــز  قلیان ســراها،  کــه 
بنابرایــن،  اســت،  فحشــا  رایج ســازی 
امضــأ  جمــع آوری  کارزار  راه انــدازی 
ــگار و  ــانیدن خبرن ــه دادگاه کش ــرای ب ب
ــی  ــردم را از مدن ــر م ــس، تفن ــراد پولی اف
بــودن اصلــی هــم بیشــتر می ســازد.

ــه  ــری ب ــر دیگ ــال، کارب ــن ح ــا در عی ام
ــا حمایــت از  ــل ب ــا مهترخی ــام احمدضی ن
ــای  ــه شــده از ســوی آق کارزار راه اندخت
حامــد و خطــاب بــه مخالفــان ایــن کارزار 
گفتــه اســت: نمی دانــم بــه چــی دلیــل بــا 
اعتمــاد کامــل می گوینــد فاحشــه خانه! 
ثبــوت داری اســناد و شــواهد داری؟ اگــر 
ــواهد  ــناد و ش ــدون اس ــرا ب ــداری؛ چ ن

ــی؟ ــرف می زن ح
از  بازهــم  ادامــه  در  مهترخیــل  آقــای 
مخالفــان ایــن کارزار خواســته اســت بــه 
پرســش هایش پاســخ بگوینــد. او نگاشــته 
ــک  ــن ی ــه نظــر شــما رفت ــا ب اســت: "آی

ــر  ــا خواه ــزاد ی ــر شــاید نام پســر و دخت
رســتورانت ها  در  دیگــه  هرکســی  یــا 
ــای فاحشــه خانه  ــرای صــرف غــذا، معن ب
اتهــام  دارد؟  رســتوارنت ها  بــرای  را 
بســتن بــاالی کســی بــدون اســناد و 
شــواهد جــرم اســت و هــر کســی چینیــن 
ادای بی بنیــاد کنــد، مجــرم و قابــل پیگیــرد 

قانونــی اســت".
نجیــم  نــام  بــه  دیگــری  کاربــر 
افــکار  "بایــد  اســت:  نوشــته  رحیــم 
کنیــم!  اصــالح  را  فاحشــه های مان 
و  بزنیــم  و ســنجیده حــرف  فهمیــده 
ــد  ــهروند مانن ــر ش ــر ه ــم. اگ ــل کنی عم
ــووالنه  ــر مس ــود و غی ــی ش ــی قاض امین
و داعش گونــه داوری کنــد، جامعــه از 
ــه پیــش  ــه ســوی فاجعــه ب ایــن بیشــتر ب
مــی رود. دیــدگاه شــما بــرای مــن از ایــن 
ــه  ــت ک ــاک اس ــت دردن ــت بی نهای جه
ــه از  ــا ن ــتید، ام ــرده هس ــما تحصیل ک ش
دیــن خــود و نــه از قوانیــن حاکــم و نــه 

می دانیــد". اخالقــی  ارزش هــای  از 
رســانۀ  گفتنــی اســت کــه خبرنــگارِ 
حرکــت  یــک  در  جرگــه«  »ولســی 
ــه رســتورانت  ــی ب مشــکوک و غیرحرفه ی
بی آنکــه  کابــل،  شــهر  در  »تاج بیگــم« 
مجــوز ورود داشــته باشــد، وارد شــده و 
ــک آن  ــون، مال ــن تلویزی ــر دوربی در براب
ــرار داد. ــورد اســتنطاق ق رســتورانت را م
ایــن کار او از ســویی بســیاری از نهادهــای 
حمایــت کننــدۀ رســانه ها، فعــاالن مدنــی، 
فعــاالن حقوقــی و شــهروندان، نقــض 
بــا  تلقــی شــد و  حریــم خصوصــی 
واکنش هــای بســیاری مواجــه گردیــد.
رییــس  تنویــر،  حلیــم  محمــد  امــا 
تلویزیــون ولســی جرگــه در صفحــۀ 
ــش نهادهــای رســانه یی  فیســبوکش، واکن
بــه مســتند ایــن تلویزیــون را "بی جهــت" 
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ک ــد و تأکی خوان
او  طــرف  از  آنچــه  براســاس  مســتند 
"حکــم رییــس حکومــت وحــدت ملــی" 

می خوانــد تهیــه کــرده اســت.
ــا  ــن ب ــت: "م ــزوده اس ــر اف ــای تنوی آق
ــلطانی{ ــد س ــرای نوی ــه ب ــود این ک وج
خبرنــگار ایــن مســتند}  توصیــه کــرده و 
گوشــزد نمــودم تــا در برابــر افــرادی کــه 
حتــا بــا ســماجت اتهــام می بندنــد بایــد از 
مــدارا کار گیرنــد و نبایــد بــا آن مســوول 
قیلون خانــه مناقشــۀ لفظــی می نمــود، کــه 
مالمتــی و ضعــف کارش را پذیرفــت. امــا 
در مــوارد دیگــر از حقوق گزارشــگری او 
ــای  ــز برنامه ه ــد نی ــه نمــوده و منبع حمای
گزارش هــای  طــی  را  قیلون خانه هــا 
تلویزیــون  بیننده هــای  بــه  تصویــری 
ولســی جرگــه پیشــکش خواهــم نمــود".
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وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی  اشـرف  محمـد 
یـک  در  سـرطان(    ۲۰ شـنبه)  سـه  دیـروز  ملـی 
نشسـت خبـری کـه در مـورد نتایـج سـفر خـود به 
کشـورهای آسـیایی میانـه صحبـت می کـرد، گفت: 
هیـچ نـوع انحصـار قـدرت در ارگ وجود نـدارد و 
هیـج راه کاری بـدون هماهنگـی و مشـوره صـورت 

نمی گیـرد. 
آقای غنی به شـکل روشـن در مـورد ایتالف جنرال 
عبدالرشـید دوسـتم، محمـد محقـق، صالح الدیـن 
ربانـی وزیـر خارجـه و عطـا محمـد نور والـی بلخ  
گفـت: افـرادی کـه اصالحـات می خواهنـد، "داگز 

دامیـدان”   طـرح خـود را ارایـه کنند. 
محمـد اشـرف غنـی بـا انتقـاد شـدید از منتقـدان 
خـود گفـت کـه کسـانی که مـرا بـه چیـغ زدن متهم 
می کننـد، امیـد اسـت کـه پـس بیاینـد که کـی چیغ 
می زنـد! و مـردم قضاوت کننـد کی دسـپلین ندارد. 
آیـا دسـپلین دولتـی این اسـت کـه اعضای شـورای 

امنیـت ملـی افغانسـتان بـه رسـانه ها برایند؟
او گفـت اگـر مـن چیـغ مـی زدم بایـد تـا بـه حـال 
هـر حرکـت مدنـی را توهیـن می کـردم و ضرورت 
بحـث مـا بـا پشـتی بانی اعضـای شـورای ملـی این 
اسـت کـه یـک کـود اخالقـی وجود داشـته باشـد.

بـا اشـاره بـه منتقـدان خـود گفـت:  آقـای غنـی، 
افـرادی کـه امـروز انتقـاد دارنـد در گذشـته عضـو 
در  فیصله هـا  تمـام  و  بوده انـد  امنیـت  شـورای 

می گیـرد.  صـورت  امنیـت  شـورای 
اخیـرا محمـد محقـق، معـاون دوم رییـس اجرایـی 
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  کـه  گفته اسـت 

افغانسـتان در جریـان جلسـاتی که برگزار می شـود، 
می زنـد. چیـغ 

و  اجرایـی  ریاسـت  کـه  گفتـه  محقـق  آقـای 
معاونیـن اش در حکومـت وحـدت ملـی بـه انـدازه 
مشـاوره های مفتکـی رییـس حکومـت وحدت ملی 

ندارنـد. صالحیـت 
او کـه اخیـراَ بـا جنـرال دوسـتم و سـران جمعیـت 
اسـالمی ائتـالف تازه یـی را تحـت عنـوان” ائتـالف 

بـرای نجـات افغانسـتان” تشـکیل داد  ه انـد. 
هم چنـان، محمد اشـرف غنی در مـورد این که وزیر 
امـور خارجـه از اسـتعفای رییـس حکومت وحدت 
ملی سـخن به میـان آورده، گفت: در قانون اساسـی 
بـه من صالحیـت داده شـده وزیران را عـزل کنم و 
هربـاری کـه آدم پیش نهاد عملی نداشـته باشـد، این 

را بـه یک وضعیت شـخصی بـدل نکند.
پیـش از ایـن سـخنانی بـه رسـانه ها درز کـرده بـود 
کـه وقتـی اشـرف غنـی از صالح الدین ربانـی وزیر 
خارجـه خواسـته تـا اسـتعفا دهـد، صـالح الدیـن 
ربانـی در برابـر غنـی گفته کـه خودت اسـتعفا کن.
آقـای غنـی در پاسـخ بـه پرسشـی در مـورد عطـا 
عطـا  اسـتاد  کـه  گفـت  بلـخ  والـی  نـور  محمـد 

سیاسـت مدار مطـرح افغانسـتان اسـت و امید اسـت 
مسـووالنه  مطـرح،  سیاسـت مدار  یـک  حیـث  بـه 

عمـل کنـد.
محمـد اشـرف غنـی، بـا اشـاره بـه موضـوع ژنرال 
دوسـتم گفـت: پرونـدۀ معـاون اول مسـألۀ عدلی و 
قضایـی اسـت و ادعـا بین دو شـخص وجـود دارد.
دادسـتان  اجـازۀ  بـه  دوسـتم  آقـای  کـه  گفـت  او 
کل افغانسـتان سـفر کـرده، چـون قانـون افغانسـتان 
روشـن اسـت کسـی که مورد تردید قـرار می گیرد، 
امـا مریضـی اساسـی داشـته باشـد می توانـد سـفر 

 . کند
ژنـرال دوسـتم معـاون اول محمـد اشـرف غنـی، 
انـدک پس از تشـکیل حکومت وحـدت ملی، متهم 
بـه بـد رفتـاری جنسـی بـا محمـد ایشـچی، والـی 
سـابق جوزجـان شـد. بـا آن که جنـرال عبدالرشـید 
دوسـتم هنـوز از اتهام اذیت جنسـی احمد ایشـچی 
برائـت حاصـل نکرده، طی سـفری به کشـور ترکیه 

رفته اسـت.
محمـد اشـرف غنـی در ادامـۀ سـخنانش گفـت که 
در صحبت هـای سـه جانبۀ پاکسـتان- تاجکسـتان و 
افغانسـتان تأکیـد شـد کـه پاکسـتان بدون ثبـات در 
افغانسـتان بـه ثبـات و آرامی پایدار دسـت نمی یابد. 
او گفـت کـه پاکسـتان بـه عنـوان کشـور همسـایه 
افغانسـتان بایـد به این نتیجه رسـیده باشـد که  یک 
دولـت قوی بـه ارادۀ ملی، به اسـاس قانون اساسـی 

و روابـط منطقه یـی ایجـاد شـده می تواند. 
بـه گفتـۀ او، در بحـث سـه جانبه یـی کـه میـان بـا 
پاکسـتان، تاجکسـتان و افغانسـتان صـورت گرفـت 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه اسـالم آباد- دوشـنبه 
– کابـل می تواننـد در قالـب بـازار آزاد، یـک خـط 

ترانزیـت منطقه یـی داشـته باشـند. 
آقـای غنـی خاطر نشـان کرد کـه ما تـالش می کنیم 
تا افغانسـتان به شـکل بنیادی به کشـور هندوسـتان 

مسـیر ترانزیتی پیـدا کند . 
تـا  و  پاکسـتان   – افغانسـتان  جانبـه  سـه  نشسـت 
جکسـتان در ۱۵ سـرطان سـال جاری در تاجکستان 
برگـزار شـده، روی روابط  سـه جانبـۀ  اقتصادی  و 
تجـاری، ضـرورت  تسـریع  در روند سـاخت  خط  
انتقـال  بـرق کاسـا ۱۰۰۰،  مبـارزه  با  تروریسـم  و 
افراطـی گـری، قاچـاق  مـواد  مخـدر و  جنایـات  

سـازمان  یافتـه  بحـث  و تبـادل  نظـر کردند.
آقـای غنی در سـخنان امروزش از صلح با پاکسـتان 
یـاد کـرد و گفـت کـه فابریکـه مداخلـه در امـور 

افغانسـتان باید بسـته شـود.
وی افـزود کـه رهبـران هـر دو کشـور تاکنـون در 
مـورد صلـح میـان پاکسـتان و افغانسـتان بـه توافق 
نرسـیده اسـت، امـا برخـی موضوعات عمـده مورد 

توجه آنـان قـرار دارد.
آقـای غنـی تاکیـد کرد کـه اکنـون افغانسـتان تحت 
فشـارهای اقتصـادی نیسـت و فرصت هـای زیـادی 
مبنـی بـر همـکاری پاکسـتان بـا افغانسـتان وجـود 

دارد.
مدیریت آب ها

رییـس حکومـت وحت ملـی، گفت آب افغانسـتان 
آبـروی این کشـور اسـت و آن را مدیریـت خواهند 

کرد.
آقـای غنـی افـزود: طرح مذاکـرات همه جانبـه را با 
ایـران بـرای ایجـاد دوسـتی دوامـدار ایجـاد کردیم، 
قـدم اول کمیته هـا برداشـته شـده، ایـن دوام  پیـدا 

می کنـد.
آب  مترمکعـب  میلیـارد   ۱۸ کـه   داشـت  بیـان  او 
افغانسـتان  آب  و  اسـت  ملـی  سـرمایه  افغانسـتان 
زمینـۀ همکاری هـای بین المللی را مسـاعد می سـازد 

نـه تضـاد بین المللـی کـه باعـث نگرانـی شـود.
استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان

آقـای غنی تاکیـد کرد که اسـتراتیژی جدیـد امریکا 
در قبال افغانسـتان مثبت اسـت.

وی افـزود کـه تعهـد کمـک ۸۶۰ میلیـون دالـری 
افغانسـتان،  قوای هوایـی  بـه  امریـکا  حکومـت 
تجهیـز  افغانسـتانی،  نظامـی  پیلوت هـای  آمـوزش 
قـوای هوایـی افغانسـتان بـا هواپیماهـای امریکایی 
جنـرال  تمدیـد صالحیت هـای  و   ۲۰۲۰ سـال  تـا 
و  امریکایـی  نیروهـای  فرمانـده  نیکلسـون،  جـان 
مأموریـت حمایت قاطع در افغانسـتان، نشـان دهندۀ 
اسـتراتیژی نهایـت مثبـت امریکا در قبال افغانسـتان 

. ست ا
قـرار اسـت تـا چنـد روز آینـده، اسـتراتیژی جدید 
حکومـت دونالـد ترمـپ در مـورد افغانسـتان اعالم 

. شود

کارزار جمع آوری امضا در برابر 
استفادۀ سوء از ژورنالیسم

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد



شهود و متود
تأملی روی رشد 

شناخت علمی
بشــالر،  دیــدگاه  از  علمــی  انکشــاف  رونــد 
بعــدی  فرایندی ســت کــه در آن هــر لحظــۀ 
ــًا  ــرار دارد. اتفاق ــی ق ــۀ قبل ــا لحظ ــض ب در تناق
اســتفاده از مــودل دیالکتیــک دریــن زمینــه، موجــه 
اســت. بشــالر از دیالکتیکــی ســاختِن تجربــه 
نفــْی  دیالکتیــک،  مــودل  در  حــرف می زنــد. 

ــت.  ــول اس ــرفت و تح ــل پیش عام
ــدگاه  ــی دی ــا نف ــا ب ــی، تنه ــدگاه علم ــن دی تکوی
تجربــِی عــادی ممکــن اســت. تفکــر علمــی بایــد 
ــا  ــی ـ پ ــق نف ــی ـ از طری ــی اول ــن تجربه گرای ازی
فراتــر بگــذارد. ســرآغاز تــازۀ علمــی در تناقــض و 
ــد.  ــود می آی ــین به وج ــناخته های پیش ــا ش ــی ب نف
از دیــدگاه بشــالر، حقایــق اولــی وجــود ندارنــد؛ 
ــدگاه  ــد. دی ــود دارن ــی وج ــتباهات اول ــه اش بلک
ــدگاه  ــد دی ــت برض ــی اس ــی، واکنش ــازۀ علم ت
مقطــع  یــک  تــازه،  واکنــش  ایــن  و  قبلــی، 
ــد. مســیر انکشــاف  ــد می کن شناخت شناســی تولی
ــت.  ــازی اس ــداومِ ابطال س ــیر م ــک مس ــی، ی علم
بشــالر،  گســتون  شناخت شناســی  دیــدگاه 
نزدیکــی عجیبــی بــا مقولــۀ تغییــر پارادیــم 
کوهــن،  تومــاس   )Paradigmenwechsel(
فیلســوف امریکایــی، دارد؛ بــا وجــود آن کــه 
ــن نظــرات را  ــل از کوهــن، ای بشــالر دو دهــه قب

ــود.  ــرده ب ــرح ک مط
ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــم« الگوی ــر پارادی »تغیی
ــی را  ــالب علم ــت انق ــن ماهی ــاس کوه آن، توم
توضیــح می کنــد. »پارادیــم« یــا »مــودل واره« یــک 
مــودل تشریحی ســت کــه در مرحله یــی از مســیر 
ــا حــل ســوال های  ــه ب ــی، در رابط انکشــاف علم
علمــی، مفیــد ثابــت شــده باشــد و کیفیــت 
ــاًل  ــد. مث ــرده باش ــدا ک ــی پی ــی و نمونه ی عموم
تصــور جهــان بــه عنــوان یــک نظــام میخانیکــی، 
ــک  ــت ی ــم، کیفی ــرن هژده ــۀ ق ــتاورد اندیش دس
پارادیــم عمومــی را داشــت کــه در آن حتــا انســان 
بــه عنــوان یــک ماشــین قلــم داد می شــد، ولــی بــه 
مــرور زمــان محدودیــت و نارســایِی ایــن مــودل 
تشــریحی آشــکار گشــت. ضــرورت عبــور از ایــن 
پارادیــم، در نیمــۀ قــرن نوزدهــم محســوس بــوده؛ 
ــن در  ــی نیوت ــودل میخانیک ــایی م ــژه نارس به وی
ــر.  ــری آن عص ــک نظ ــوال های فیزی ــا س ــه ب رابط
امــروز پارادیــم نســبیت، یــک پارادیــم قبول شــدۀ 

علمــی اســت. 
طــوری کــه یــادآور شــدیم، تکویــن روحیــۀ 
علمــی از دیــدگاه بشــالر، متضمــن فاصلــه گرفتن 
ــا انضمامیــت تجربــی، و به وجــود  ذهــن انســان ب

ــد.  ــی می باش ــی علم ــر انتزاع ــک تفک آوردن ی
ــزاع  ــم انت ــن مفاهی ــالر بی ــفۀ بش ــًا، در فلس اتفاق

تجریــد و مقطــع، یــک وجــه تــرادف وجــود دارد. 
تجریــد ذهــن در رابطــه بــا حــوزۀ تجربــی، یعنــی 
ــۀ  ــالر در مقدم ــع. بش ــک مقط ــود آوردن ی به وج

ــد:  ــی« می نویس ــۀ علم ــن روحی ــاب »تکوی کت
ــزاع، ذهــن را آزاد  ــه انت ــم ک ــت کنی ــد ثاب ــا بای »م
ــد، در  ــم می کن ــوا فراه ــن ه ــرای ذه ــازد، ب می س
ــردان: م. ر(  ــد...« )برگ ــق می کن ــش خل ذهــن جنب
ــک  ــایی های آن، ی ــام نارس ــا تم ــه ب ــن ترجم ای
ــالر  ــرای بش ــه ب ــازد ک ــح می س ــأله را واض مس
ــت  ــا انضمامی ــه ب ــن در رابط ــدن ذه ــی ش انتزاع
ــت.  ــی اس ــۀ علم ــن روحی ــاز تکوی ــی، آغ تجرب
خــود بازاندیشــی، یــک نــوع انتــزاع ذهــن )فاصله 
گرفتــن( در رابطــه بــا تجــارِب بی واســطه اســت. 
غــرق شــدن ذهــن در تجربه هــای بی واســطه، 

ــی اســت.  ــۀ علم ــِن روحی ــزرگ تکوی ــع ب مان
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ــتۀ  ــک هس ــدون ش ــی، ب ــدگاه شناخت شناس  دی
تشــکیل  را  روشــن گری  فلســفۀ  مرکــزی 
می دهــد. در ایــن زمینــه، ســوال روی قــدرت 
ــی های  ــان، بازاندیش ــناخت انس ــی ش و چگونه گ
وســیع تری را روی مبانــی اولیــۀ پدیــدۀ شــناخت 

ــد.  ــبب ش س
ــد  ــی را بای ــث شناخت شناس ــروزی بح ــی ام مبان
در ایــن مقطــع تاریــِخ فلســفه جســت وجو کــرد. 
ــل  ــن گری، در تقاب ــی روش ــۀ شناخت شناس مباحث

بــا دو دیــدگاه فلســفی، دیــدگاه تجربه گرایــی 
rational�( عقل گرایــی  و   )empiricism(

ــرد.  ــدا ک ــل پی ism(، تکام
ــن  ــی بی ــدگاه بین البین ــت، دی ــدگاه فلســفی کان دی
ــت  ــدگاه »اصال ــه« و دی ــت تجرب ــدگاه »اصال دی
ــدگاه،  ــن دی ــه دری ــا وجــود آن ک ــل« اســت، ب عق
اصالــت عقــل تقــدم دارد. و اولویــت تجربــه 

ناقــص می شــود. 
ــص  ــزی جــز ناق ــت، چی ــالب کوپرنیکــی کان انق
اولویــت تجربــه در فرآینــد شــناخت  شــدِن 

ــت.  نیس
تمایــز  اساســی شناخت شناســی، روی  ســوال 
و  )حســگانی(  شــهود  و  عقــل  بیــن  بــارز 
ــود.  ــوزه ب ــن دو ح ــن ای ــاط بی ــی ارتب چگونه گ
طــرف داران مکتــب اصالــت تجربــه، بــه اولویــت 
ــل  ــناخت قای ــد ش ــگانی(، در فرآین ــهود )حس ش
ــه اولویــت عقــل اهمیــت  ــان ب ــد و عقل گرای بودن

می دادنــد. 
ــوم(، شــناخت  ــاًل هی ــان )مث ــدگاه تجربه گرای از دی
انســان، منشــای انحصــاراً حســی و تجربــی دارد. 
ــتند.  ــابی هس ــاًل اکتس ــا کام ــی م ــورات ذهن تص
دریــن دیــدگاه هیــچ چیــزی در عقــل نیســت کــه 
ــد.  ــوده باش ــی نب ــی و تجرب ــوزۀ حس ــاًل در ح قب
ــوع لوحــۀ ســفید  ــوان یــک ن ــه عن یعنــی ذهــن ب
آن  در  کــه  می شــد  قلــم داد   )tabula rasa(

برداشــت های تجربــی نقــش می بنــدد. 
 )Leibnitz( الیبنیتــس   مقابــل،  دیــدگاه  در 
ــر  ــه اگ ــی می گفــت ک فیلســوف عقل گــرای آلمان
مــا همه چیــز را از دنیــای بیرونــی دریافــت کنیــم، 
الاقــل عقــل خــود را از جهــان بیرونــی دریافــت 

نکرده ایــم. 
پدیــدۀ  یــک  عقــل  عقل گرایــان،  دیــدگاه  از 
ــد  ــت و نمی توان ــه ذات( اس ــم  ب ــاد )قای خودبنی
ــود.  ــه ش ــی خالص ــای حس ــه داده ه ــاراً ب انحص
ــت و کنــش محــض  ــدگاه؛ عقــل، فعالی ــن دی دری

ــت. اس
کانــت هــم بــه تبایــن ذاتــی عقــل و شــهود 
ــن دو  ــِی ای ــود و از یک جانبه گ ــل ب ــت قای اهمی
ــت از  ــاد کان ــدگاه فلســفی انتقــاد می کــرد. انتق دی
ایــن دو دیــدگاه در بنــد B. 3۲7 کتــاب »ســنجش 

ــب اســت: ــی جال ــاب« خیل خــرد ن
in� ]»الیبنیتــس پدیدارهــا را فکــری ســاخت 

همــۀ  الک،  چنان کــه   ،]tellektuellierte
ــود،  ــی خ ــق عقل زای ــر طب ــم را ب ــای فه مفهوم ه
.»]sensifiziert hatte[ ــود ــده ب ــی گردانی حس

شــهود  الیبنیتــس  کانــت،  دیــدگاه  از  یعنــی 
ــان  ــد و ج ــام می کن ــل ادغ ــگانی( را در عق )حس
ــر  ــی اگ ــل را در شــهود )حســگانی(. یعن الک عق
ــه  ــۀ شــهود ب ــم، در ادام ــا از شــهود شــروع کنی م
ــم،  ــروع کنی ــل ش ــر از عق ــیم. و اگ ــل نمی رس عق

ــیم.  ــهود نمی رس ــه ش ــل ب ــۀ عق در ادام
ــل  ــی عق ــز ذات ــت، روی تمای شناخت شناســی کان
ــد  ــتقل ِ فرآین ــای مس ــوان دو مبن ــه عن ــهود ب و ش

شــناخت اســتوار اســت.
ــه،  ــن ن ــت در ذه ــکاس واقعی ــل، انع ــود عق خ
ــد شــناخت  ــل شــکل دهندۀ فرآین ــک عام بلکــه ی

اســت. 
ــد  ــهود، بُع ــا ش ــگانی ی ــت، حس ــفۀ کان در فلس
ــت  ــی کیفی ــود. ول ــداد می ش ــه قلم ــی تجرب انفعال
»عقــل  الگــوی  روی  کانــت،  شناخت شناســی 

ــت.  ــتوار اس ــازنده اس ــل س ــا عق ــال« ی فع
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محاصرۀ پنجشیر 
در ۱9 اسـد سـال ۱377 خورشیدی، پنجشـیر از چهارطرف توسط طالبان 
و پاکسـتانی  ها محاصـره بود و احمدشـاه مسـعود فرمانـده  ُکل مجاهدین، 
بـرای توضیـح و تشـریِح وضعیـت سیاسـی و نظامـی به مسـاجد رفت و 

چهـرۀ اصلـِی طالبـاِن مـزدور را به مـردم معرفی کرد. 
عبدالحفیـظ منصـور، مدیـر مسـوول هفته نامـۀ پیـام  مجاهـد کـه یگانـه 
هفته نامـه در تمـام قلمـرو دولـت اسـالمی افغانسـتان بود، به مـن وظیفه 
داد کـه بـه مسـجد بـازارک رفتـه و از سـخنان آمرصاحب گزارشـی تهیه 

. کنم
قلـم و کاغـذ را گرفتـه، طـرف مسـجد روان شـدم. بـه مسـجد جامـع 
بـازارک رسـیدم، مسـجد مملـو از مـردم بـود. به سـختی در قسـمتی از 

مسـجد جـا گرفتـم کـه آمرصاحـب رسـید. 
آمرصاحـب در مـورد وضعیـِت جنگـی صحبـت کـرد و در بخشـی از 
سـخناِن خـود گفـت: علـت اساسـی شکسـت نیروهـای مـا در شـمال 
افغانسـتان، کار نفـوذی دشـمن و توزیـع پـوِل فـراوان بـود؛ امـا برنامـۀ 
دشـمن کـه وصـل کردِن محاصـرۀ ما  از جنوب تا شـمال بود، خنثا شـد.
فرمانـده احمدشـاه مسـعود معتقـد بـود کـه با گسـترش جنـگ، طالبان و 
پاکسـتانی  ها در خـط طوالنـی شـمال، دوام  دار جنگ کـرده نمی توانند. او 
از قهرمانی  هـای مـردمِ شـمالی توصیف کـرد و گفت: وضعیـت نیروهای 

ما در شـمالی بسـیار خوب اسـت.
فرمانـده ُکِل مقاومـت در قسـمِت دیگـری از صحبت  هـای خـود گفـت: 
کشـورهای اروپایی و همسـایه  های شـمالی به هرگونه کمک و همکاری 
وعـده داده انـد، اما رمـز پیروزِی مـا، در بسـیج نیروهای داخلی دانسـت، 

نه کمـک خارجی.
محاصـرۀ  این کـه  بـرای  گفـت:  سـخنانش  ادامـۀ  در  صاحـب  آمـر 
اقتصادی یـی را کـه دشـمن برنامـه دارد بشـکنیم، بـه زودی سـرکی را بـه 

بدخشـان وصـل خواهیـم کـرد.
مسـعود بـه مـردم پنجشـیر گفـت: چشـِم تمـام ملـت بـه ایـن اسـت که 
پنجشـیر چـه می کنـد. اگـر مـردم مطمیـن شـوند در پنجشـیر مقاومـت 
صـورت می گیـرد، همـه به پـا خاسـته مقاومـت می کننـد. پنجشـیر بـه 
عنـوان محـور مقاومـت، بایـد تمامِ ملـت را امیـد دهد. طوری کـه گفتم، 
دشـمن برنامـۀ محاصـرۀ مـا را دارد، احتمـاالً اگـر در کوتاه مـدت چنیـن 
کاری صـورت گیـرد، یکی از مشـکالِت دسـت وپاگیِر جبهـه همانا تعدادِ 
بیـش از حـِد نفوس در پنجشـیر اسـت. خوب خواهد شـد کسـانی که به 

میلـه آمده انـد، دوبـاره برگردند.
آمرصاحـب گفـت: تـا یـک قطـره خـون در بـدن دارم، در راه آزادی و 
سـربلندی وطـِن خـود می ایسـتم و تـا زنـده  ام، نخواهم گذاشـت که پای 

دشـمن بـه این جا برسـد.
فرمانـده احمدشـاه مسـعود خطـاب بـه جوانان گفت: شـما نبایـد در این 
سـایه و آن سـایۀ درخـت نشسـته و اخبـار گـوش کنیـد، بـا ایـن عمـل 
از کار اصلـِی خـود خواهیـد مانـد. امـروز روزِ بسـیار مهـم اسـت، شـما 

خودتـان خبرسـاز شـوید تـا دیگـران کارهای شـما را بشـنوند.
مسـعود در اخیـِر ایـن سـخنرانی خود گفـت: تصمیم خـود را گرفته  ام؛ تا 
زنـده  ام از ایـن وطـن دفاع خواهم کـرد و هیـچ  گاه به متجاوزیـِن پنجابی 
و عـرب اجـازه نخواهم داد که این سـرزمین را اشـغال کنند. شـما همت 
کنیـد تـا نام تـان در تاریـخ بـه خـط زریـن نوشـته  شـود. ایـن متجاوزین 
جنـگ را ندیده انـد، همـۀ مناطـق را بـا پول و دسیسـه و در اثـر معامالت 

گرفته اند. اسـتخباراتی  کالِن 
امـروز مـردم افغانسـتان بـه شـهامِت شـما دل بسـته اند؛ اگـر شـما همِت 
خـود را از دسـت دادید، افغانسـتان به چنگال پاکسـتان خواهـد افتاد. اما 
اگـر همـت کنیـم، زن و مـرد ایسـتاده شـویم، پاکسـتان چه، که همـۀ دنیا 
در مقابل مـان چیـزی کـرده نخواهند توانسـت. این فرصِت بسـیار مهم و 
سرنوشت سـاز اسـت. شـما به حیـث مدافعیـِن نوامیـِس این سـرزمین در 

آینـده قدر خواهید شـد.
از  دفـاع  بـرای  آماده گـی  مـردم  آمرصاحـب،  صحبت  هـای  پایـاِن  در 
سرزمین شـان نشـان دادنـد و پیـر و جـوان تعهـد کـرده، یک  صـدا گفتند 
کـه مـا آمـادۀ دفـاع هسـتیم؛ یـا کشـور را آزاد می  کنیـم و یـا آبرومندانـه 

می شـویم. شـهید 
آمرصاحـب در همیـن مجلـس به فرماند هـان هدایت داد کـه قرارگاه  های 

دوراِن جهـاد را دوبـاره فعـال کننـد و برای امِر بعدی آماده باشـند.

پاره اهی ویپستهبخشچهلوچهارم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

مسعود راحل  ////////////////////  بخش دوم
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شـیخ عبدالحمیـد بـن بادیس بـا طرح نظـام فکرِی منسـجم 
کوشـید کـه اندیشـۀ اسـالمی را در چارچوِب قرآن و سـنت 
و در محـور فهـم سـلِف صالـح از آن، پی ریـزی نمایـد و 
راه گرایش هـای مـدرن را کـه ممکـن اسـت راه بـه انحراف 
ببرنـد، بگیـرد. امـا دیدگاه هـای ابـن بادیـس پیرامـون نظـام 
سیاسـی اسـالم، بـا گرایـش فکـرِی وی در تناقـِض تمـام 
قـرار دارد. بـا این کـه وی بـه رشـید رضـا پیشـوای سـلفیت 
در مصـر اعتقـاد دارد و رشـید رضـا کسی سـت کـه علـی 
عبدالـرازق را آخریـن تالش دشـمناِن اسـالم بـرای تضعیف 
دیـن و تجزیـه از آن قلمداد کرد؛ ولی بـن بادیس از نظریاِت 
علـی عبدالرازق پشـتیبانی نمـود. ابن بادیـس مصطفی کمال 
اتاتـرک را نیـز می سـتود و پـس از وفاتـش در سـال ۱93۸ 
دربـاره اش چنیـن نوشـت: بزرگترین مردی کـه تاریخ جدید 
او را می شناسـد و نابغه یـی از نابغه هـای شـرق و کسـی کـه 
مسـیر تاریـخ را عـوض کـرد و برای شـرق اسـالم، پایه های 
نـو بنـا کـرد. وی دربـارۀ تطـورات نهـاد خالفـت می گوید:

در صـدر اسـالم و زمانـی پس از آن، ممکن بـود این منصب 
آن،  از  پـس  لیکـن  گـردد؛  عهـده دار  واحـدی  شـخِص  را 
ضرورت هـا بـه تعـدد این امـر در شـرق و غـرب انجامید و 
سـپس از معنـای اصلِی خود دور شـد و تنها سـمبل ظاهری 
و مقدسـی از آن باقـی مانـد که ربطی به اسـالم ندارد. روزی 
کـه ترک هـا نظـام خالفـت را برچیدنـد، در حقیقت خالفت 
بـه معنـای اسـالمی را برنچیدنـد، بلکـه یک نظـام حکومتی 
مختـص بـه خـود را برانداختنـد و یک سـایۀ نمادیـن را که 
مسـلمانان بـدون فایـده بـدان مجـذوب بودنـد، برانداختند. 
آن گاه بـا قاطعیـت می گویـد: سـایۀ خالفـت دیگـر محقـق 
نگـردد و مسـلمانان بـه زودی – اگـر خـدا بخواهـد - بدین 
نطـر خواهند رسـید. ابـن بادیس در همۀ نوشـته های خویش 
نظام سیاسـی اسـالم را به قدرت مردم و قانـون پیوند می داد 
و تأکیـد می ورزیـد کـه پیشـرفت و عقب مانده گـی، در گرو 

چنـگ زدن بـه عوامـل فوق می باشـد.
سـرآغاز مباحـث جدید پیرامون اندیشـۀ اسـالمی در الجزایر 
بـا مالـک بن نبی شـروع شـد. او از جملۀ نخسـتین متفکران 
الجزایـر بـه شـمار مـی رود کـه از شـیوه های مـدرن بـرای 
برسـی و واکاوی اندیشـۀ اسـالمی بهـره جسـت. امـا ایـن 
محمـد ارکـون بـود کـه با طـرح پـروژۀ منسـجم فکـری بر 
گفتمـان غالـب سـنی در اندیشـۀ اسـالمی یـورش بی سـابقه 
بـرد. ارکـون در سـال ۱9۲۸ در الجزایـر متولـد و در سـال 
۲۰۱۰ در پاریـس درگذشـت. او اصالتـًا فرانسـوی بـود امـا 
عمـر خودرا در فرانسـه گذرانید و از اسالم شناسـان معروف 
بـه شـمار  دانشـگاه سـوربن  برجسـتۀ  اسـتاد  و  فرانسـوی 
می رفـت. طـرح فکـری ارکـون نسـبت به اندیشـۀ اسـالمی 
عبـارت بـود از تاریخ منـد دیـدن همـۀ متن هـا، گفتارهـا و 
نهـادِن همـۀ رخدادهـا در سـیاق تاریخـی. ارکـون خـود را 
ناقـد رادیکال سـنت اسـالمی، ایدیولـوژی اسـالمی و گفتار 
خاورشـناختی تعریـف می کـرد. او می کوشـید سـنت، متون 
و تاریخ اسـالم را از چشـم انداز اندیشـمندان رادیکال دوران 
خـود، از جملـه لوسـین فـود، فرنـان بـرودل، ژاک الکان، 
میشـل فوکـو و ژاک دریـدا بخوانـد. یکـی از پژوهش هـای 

عمـدۀ ارکـون دربـارۀ متـن قـرآن اسـت. او بـاور 
داشـت، آن چه مسـلمانان از متـن قرآن می شناسـند، 
نـه مقـدس اسـت و نـه وحیانـی. بـه بـاور او، متـن 
امـروزی قرآن کـه مصحف عثمان خوانده می شـود، 
یادداشـت های  گـردآوری  حاصـل  اسـت  متنـی 
در  اسـالم.  پیامبـر  گفته هـای  از  بسـیار  کسـانی 
شـورای تدویـن قـرآن دربـارۀ سـوره بندی، ترتیـب 
آیـات و نیـز ناسـخ و منسـوخ تصمیـم گرفته شـده 
اسـت؛ بنابرایـن تدویـن متـن نهایـی قـرآن بـه باور 
ارکون در شـرایط یک سـره سیاسـی صـورت گرفته 
اسـت. ارکـون می گفـت سرشـت گفتـار شـفاهی با 
متن نوشـتاری متفاوت اسـت. بنابرایـن از نگاه وی، 
قـرآن در تبدیـل از گفتـار شـفاهی )وحـی( بـه متن 
نوشـتاری )مصحـف( دگرگونی معنایی یافته اسـت؛ 
زیـرا گفتـار شـفاهی مقـدس امـا غیرقابل دسـترس 
اسـت، امـا آن چـه در دسـترس داریـم، همیـن متـن 

نوشـتاری اسـت کـه نامقدس اسـت. 
درصـدد  اسـالم،  بازاندیشـی  طـرح  بـا  ارکـون 
اسـالمی  تفکـر  در  نااندیشـیده ها  ساختارشـکنی 
برآمـد؛ آن چـه از کتـاب »اال مفکـر فیـه فـی الفکـر 
ارکـون،  گمـان  بـه  برمی آیـد.  وی  االسـالمی«ِ 
موضوعاتـی کـه در تفکـر اسـالمی بـه آن اندیشـه 
مدنـی،  جامعـۀ  و  قانـون  حکومـت،  ماننـد  نشـده 
بایسـتی آن را از یـوغ سـنتی و جزم اندیشـانه جـدا 
سـاخت و راهـی بـه سـوی ساختارشـکنی رادیکال 
ذهـن و جامعـه در جهـان اسـالم معاصر نشـان داد. 
از نظـر ارکـون، مباحثـی چون وحی، سرشـت قرآن، 
سکوالریسـم و فردگرایـی بـه سـبب دیـدگاه غالب 
راست کیشـی در تاریـخ فرهنـگ اسـالمی، همـه از 
زمـره موضوعـاِت نااندیشـیده بـه حسـاب می آینـد. 
نقـد عقـل اسـالمی نیـز مفهـوم کلیـدی در پـروژۀ 
فکـری ارکـون اسـت. ایـن حرکـت، مسـتلزم کنـار 
نهادِن روش شناسـی مطالعات اسـالمی سـنتی اسـت 

بـه کار می گیرنـد. را  کـه مسـلمانان همچنـان آن 
در نتیجـه در میـان متفکران الجزایـری نیز روش های 
مـدرِن فهـِم متـون مقبـول گردیـد و از ایـن طریـق 
را  خـود  سـنگیِن  حمـالت  نوگـرا،  روشـن فکران 
بـر سـنت کهـن اسـالمی شـدت بخشـیدند. چکیدۀ 
کالم این کـه سـیر اندیشـۀ اسـالمی در الجزایـر نیـز 

در جـدال میـان اندیشـه های سـنتی و متجـدد، دچـار فـراز 
و فرودهـای زیـادی گردیـده و هـر دو طـرف بـا مبانـی و 
شـیوه های  دینـی،  متـون  فهـم  در  متفـاوت  رویکردهـای 
تازه یـی را در واکاوی متـون اسـالمی پدید آوردنـد. متفکراِن 
متجـددی همچـون محمـد ارکـون بـا ارایـۀ روش شناسـی 
جدیـد بـرای مطالعـات اندیشـۀ اسـالمی، حصار مسـتحکِم 
فهـم کالسـیک متون دینی را بـا خطر جدی مواجـه نمودند.

سـودان
کشـور افریقایـی سـودان کـه زمانـی تحت تسـلط اسـتعمار 
جـدال  کـه  اسـت  سـرزمین هایی  از  داشـت،  قـرار  غـرب 
سـنت گرایان و روشـن فکراِن تجددخـواه که خواهان تفسـیر 
تـازه از اسـالم و شـریعت انـد، در آن بعـد از کشـور مصـر 
مناقشـه برانگیزترین بـه شـمار مـی رود. متفکران سـودانی در 
قـرن بیسـتم بـا طـرح رویکردهای تازه در تفسـیر شـریعت، 
تفکـر غالـب از برداشـت های دینـی را بـه چالـش کشـیده 
و بـر باورهـای سـنتی مسـلمانان کـه ریشـه در فهـم سـلف 
از  تـن  سـه  افـکار  این جـا  در  تاختنـد.  دارد،  شـریعت  از 
نامورتریـن متجـدداِن سـودانی کـه افکارشـان در جهت دهی 
اندیشـۀ اسـالمی در مسـیر جدید و قرائت نامأنوس از متون 
اسـالمی محـِل مناقشـه و بحـث بـوده اسـت را بـه معرفی و 

بررسـی می گیریـم.
متفکـراِن  مناقشـه برانگیزترین  از  طـه،  محمـد  محمـود 
سـودانی اسـت کـه دیدگاه هـاِی وی پیرامـوِن تفکیـک میان 
وحـی مکـی و وحـی مدنـی و نیـز مفهـوم نسـخ، بـا آن چـه 
عامـۀ مسـلمانان و علمـای مسـلمان از مفاهیـِم فـوق دارند، 
مخالـف اسـت. طـه بـه دلیـل گفته هایی کـه از نظـر علمای 
مسـلمان کفرآمیـز خوانـده می شـد و به خاطـر نوشـتن کتاب 
جنجال برانگیـِز »الرسـالۀ الثانیه من االسـالم« در سـال ۱9۸۵ 
در زمـان حکومـت جعفر نمیری بـه جرم ارتداد اعدام شـد. 
طـه می گفـت کـه قرن هفتـم، قـرن آیات فـروع بـود و قرن 

بیسـتم میـالدی قـرن آیـات اصـول اسـت و همیـن حکمت 
نسـخ اسـت؛ زیرا نسـخ الغـای کامل نیسـت؛ بلکه بـه تأخیر 
انداختـِن آن تـا وقت مناسـب اسـت و مـا در دگرگونی های 
زمانـه بـر حکمـت نصـوص می نگریـم و اگـر آیـۀ فـروع 
احـکام در قـرن هفتـم میـالدی، ناسـخ آیـۀ اصـل بـود و آن 
را کنـار می گذاریـد ولـی امـروزه در قـرن بیسـتم میـالدی 
کارآمـد نیسـت و بایـد نسـخ شـود و آیـۀ اصـل کـه در آن 
زمـان منسـوخ بـود، زنده گـردد. طه معنـی تطور تشـریع را 
انتقـال از نصـی کـه زمـان خدمتش به سـرآمده، بـه نصی که 
ذخیـره بود تـا روزگارش فرا رسـد، می دانسـت. آیات فروع 
از نـگاه محمـود طه، آیـات مدنی اسـت که سـطح مخاطبان 
در زمـان پیامبـر را منظور داشـته اسـت: جهـاد، بردگی، عدم 
مسـاوات میـان مرد و زن و تعدد زوجـات، طالق، حجاب و 
جدایـی زنـان از مـردان را در جامعـه امضا کرده اسـت. همۀ 
ایـن آیـات از اصـول اسـالم نیسـت؛ بلکـه آیـات اصـول از 
دیـدگاه طـه آیـاِت مکی اسـت که مخاطـب آن عمـوم مردم 
انـد، نـه تنهـا ایمـان آورنـده گان و الزمـۀ این آیـات، تحقق 
یافتن مسـاوات اقتصادی یا سوسیالیسـم و مسـاوات سیاسی 
یـا دموکراسـی و مسـاوات اجتماعـی یـا از میـان برداشـتن 

امتیـاز طبقـات اجتماعی اسـت. 
دیدگاه هـای طه دسـت مایه یی شـد بـرای شـاگرد نامدارش، 
عبـداهلل نعیم )متولد ۱9۴۶( که ترویج گر بازسـازی شـریعت 
در راسـتای سـازگاری آن بـا حقوق بین الملل و حقوق بشـر 
اسـت. نعیـم شـروع کارِ خویـش را پیـام اسـتادش قـرار داد 
کـه می گفـت: شـریعت قـرن هفتـم میـالدی، بـا قرن بیسـتم 
میـالدی سـازگار نیسـت. اساسـًا هـدِف نعیـم ایـن اسـت 
کـه شـریعت را بـه شـکلی تفسـیر کنـد کـه بـا آزادی هـای 
مدنـی، حقـوق بشـر و حقـوق بین الملـل در جهـاِن مـدرن 
سـازگار آیـد. نعیم بـه دنبال اسالمی سـازی مفاهیم سـکوالر 
ماننـد: آزادی هـای مدنـی، حقـوق بشـر و حقـوق بین الملل 
مخالـف  را  شـریعت  از  اسـالم گرایانه  تلقـی  او  می باشـد. 
حقـوق بین الملـل خوانـده  و بـر سیاسـت زدایی از اسـالم 

مـی ورزد. تأکید 
ترابی

یکـی دیگـر از متفکـران سـودانی کـه برداشـت های سـنتی 
از شـریعت را بـه چالـش کشـیده و بـا ارایـۀ پـروژۀ فکـری 
نظام منـد در پـی تفسـیر شـریعت بـا اوضـاع مـدرن بـود، 
دکتـور حسـن ترابـی اسـت. ترابـی از جملـه متفکـران و 
سیاسـت مداراِن پُرنفـوذ سـودانی به شـمار می رفـت که نبوغ 

فکـری و قـدرِت سیاسـی را یک جـا با خـود داشـت. ترابی 
در سـال ۱93۲ در شمال شـرقی سـودان و در یـک خانـوادۀ 
متدیـن کـه پـدرش پیـِر یـک طریقـه از صوفیـان و قاضـی 
شـریعت بـود، متولـد گردیـد. او ابتـدا در دانشـگاه خارطوم 
حقوق خواند و سـپس در سـال ۱9۵7 به دانشـگاه آکسفورد 
در لنـدن پیوسـت و در سـال ۱9۶۴ دکتـورای خویـش را از 
دانشـگاه سـوربن به دسـت آورد. بعد از بازگشـت از فرانسه، 
بـه حیـث اسـتاد دانشـگاه خارطـوم، معـاون نخسـت وزیر، 

وزیـر خارجـه و ریـس پارلمـان سـودان کار کرد.  
بـه  بـود کـه در کنـار سیاسـت ورزی،  اندیشـمندی  ترابـی 
بازاندیشـی میراث کهن اسـالمی فرا می خوانـد و تالش کرد 
بـا طـرح روش شناسـی جدیـد در مطالعـات علوم اسـالمی، 
آموزه هـای شـرعی را بـا حرکت هـای مـدرن سـازگار کنـد. 
او بـرای پـروژۀ فکری خویـش کتاب هایی همچـون: تجدید 
اصـول الفقـه، تجدیـد الفکـر االسـالمی، اإلشـکال الناظمـه 
لدولـۀ اسـالمیۀ معاصـرۀ، تجدیـد الدیـن، منهجیۀ التشـریع، 
المصطلحـات السیاسـیۀ فـی االسـالم را به نـگارش درآورد. 
امـا کارنامـۀ فکـری ترابـی، به دلیل نقـد پاره یی از مسـلمات 
دینـی از جانـب وی، در میـان اندیشـمندان مسـلمان مـورد 
مناقشـه بوده اسـت. ترابی به جایز بودن ازدواج زن مسـلمان 
بـا مـرد کافـر قایـل بـود؛ درحالی کـه قـرآن می گویـد: »وال 
تنکحـو المشـرکین حتـی یومنـو«. همچنـان ترابـی از نـزول 
عیسـی علیه السـالم در آخرالزمـان منکـر بـود؛ درحالی کـه 
احادیـث مربـوط بـه ایـن موضـوع، در صحیحیـن )بخـاری 
و مسـلم( وارد بـوده و نزدیـک بـه حـد تواتـر می رسـد. او 
برخـالف تمام فقهـای مسـلمان، امامت زنان بـرای مردان را 
جایز شـمرد. تفسـیر ترابی از مسـألۀ حجاب زن مسـلمان نیز 
بـا فهـم عمومـی از آن در تضـاد قـرار دارد. او حجاب زن را 
بـه گونـۀ مطلـق از مرد، مختص بـه زنان پیامبر می دانسـت و 
خمـار )چـادر( را به خاطر پنهان کردن سـینۀ زنـان و جزء از 

زیبایـی زن به شـمار مـی آورد. تفسـیر ترابی از »حـور عین« 
در قـرآن، بـا نظریـۀ تمـام مفسـران قـرآن مخالف اسـت. او 
حـور عیـن را بـه زنـان صالـح ایـن دنیـا تعبیـر می نمـود. از 
همین جاسـت کـه عده یـی از علما ترابـی را شـکنندۀ اجماع 
امـت اسـالمی می داننـد و کارنامـۀ فکـرِی وی را مخـرب 
و زننـده تعریـف می کننـد. امـا دکتـور یوسـف القرضـاوی، 
ترابـی را عالـم دعوت گـر و متفکر مجاهـد می خواند و آرای 
جنجال برانگیـِز وی را بـه اجتهـادات شـخصِی وی مرتبـط 

می دانـد. 
اندیشـۀ  کـه  می گـردد  معلـوم  چنیـن  گذشـت،  آن چـه  از 
نوگـرا،  جریان هـای  تأثیـر  زیـر  نیـز  سـودان  در  اسـالمی 
مسـیری ناهمخـوان بـا فهـم سـنتی از شـریعت را پیمـوده 
و تقریبـًا یـک جریـان نظام منـد فکـری در ایـن کشـور، در 
عرصـۀ تفسـیر شـریعت بر مبنـای واقعیت های مـدرن وجود 

داشـته اسـت. 
تونس

کشـور تونـس نیـز در همسـویی بـا سـایر کشـورهای عرِب 
اسـالمی در سـدۀ بیسـتم شـاهد گرایش هـای نوگرایانـه در 
تفسـیر شـریعت در گسـترۀ سیاسـت، حکومـت، حقـوق و 
آزادی هـای زنـان بـوده اسـت. فرزنـدان عبدالرحمـن بـن 
خلـدون کـه اورا پایه گـذار فلسـفۀ تاریـخ در جهـان بشـری 
را  جدیـدی  مباحـِث  میـالدی،  بیسـتم  قـرن  در  می داننـد، 
پیرامون مسـایل مختلف در اندیشـۀ اسـالمی مطـرح کردند؛ 
امـا مسـألۀ حکومـت و حقـوق و آزادی هـای زنـان، کانـون 
مباحـث متفکـراِن تونسـی را تشـکیل مـی داد. در این جـا مـا 
آرای سـه تـن از پیشـتازاِن تونسـی را پیرامـون حکومـت و 
حقـوق زنان کـه در تقابل با دیدگاه سـنت گرایان قـرار دارد، 

بـه بررسـی می گیریـم.
خیرالدین تونسـی )متوفـای ۱۸۸9( از قدیمی تریـن متفکراِن 
تونسـی اسـت کـه با بررسـی تمـدن و فرهنگ غـرب، آرای 
جدیـدی پیرامون حکومت و سیاسـت ارایه کرد. تونسـی در 
مقدمـۀ کتابـش »اقوم المسـالک فـی معرفۀ احـوال الممالک« 
برنامـۀ اصالحـی اش را بازگویـی می کنـد که در ایـن برنامه، 
الگـوی وی همـان الگـوی پیـروی از تمـدن غـرب اسـت. 
او تأکیـد می کنـد کـه بایـد برنامه هـای غـرب را کـه مبتنـی 
بـر عدالـت سیاسـی، زمینه سـازی راه های کسـب ثـروت  و 
اسـتخراج گنجینه هـای زمیـن بـا دانـش امـروزی و تجارت 
اسـت، اقتبـاس کـرد و معیـار همـۀ این هـا امنیـت و عدالت 
اسـت کـه در کشـورهای غربی، امـری طبیعی و نهادینه شـده 
اسـت. تونسـی معتقد اسـت که این اقتباس همان بازگشـت 
بـه ارزش هـای فراموش شـده اسـت. خیرالدین بـر این نکته 
توجـه کـرد کـه حقـوق اجتماعـی پشـتوانۀ دولـِت مـدرن 
اسـت. او از آزادی شـخصی و آزادی سیاسـی کـه بـه معنای 
داخـل شـدِن شـهروندان در سیاسـت های کشـوری و بحث 
و نظـر در بـاب مصالـح مملکـت اسـت و نیـز آزادی عقیده 
و بیـان سـخن می رانـد. تونسـی اعتقـاد داشـت کـه رهایـی 
امـت اسـالمی، بـه شـروع دگرگونـی در نظـام حکومتـی و 
انتقـال تدریجـی به سـوی نمونه های غرب وابسـته اسـت و 
ایـن تنهـا راه توسـعۀ امنیت، عدالـت و روحیۀ رقابت اسـت 
فناوری هـای  تـا کشـورهای اسـالمی در پرتـو دانش هـا و 

پیشـرفته بـه خودکفایی برسـند.
آرای وی محـل جـداِل  تونسـی کـه  متفکـران  از دیگـران 
فـراوان میـان علمـای مسـلمان بـوده اسـت، طاهـر حـداد 
)۱9۵۶-۱۸99( می باشـد. حـداد فراتاریخـی بـودِن احـکام 
قـرآن، به ویـژه احـکام مربـوط بـه زنـان را بـه نقـد گرفـت. 
بـه نظـر نصـر حامـد ابوزیـد، طاهـر حـداد نخسـتین کسـی 
بـود کـه به تاریخی سـازی احـکام قرآنی پرداخـت. حداد در 
مقدمـۀ کتـاب »امرأتنـا فـی الشـریعۀ والمجتمع« می نویسـد: 
قـرآن احـکام خـود را بـه روش نـگارش اصـول و کتـب، 
تبویـب نکـرده اسـت و از ایـن رو، شـریعتش نتیجـۀ تطـور 
در زنده گـی اسـت، نـه آن کـه فصولـی باشـد از پیـش تعیین 
شـده کـه بایـد بـر زنده گی تحمیـل گـردد، و ایـن مهم ترین 
عوامـل انتشـار آن در زمـاِن کوتـاه بـود. حـداد بـر تفکیـک 
میـان ذاتـی و عرضـی در اسـالم تأکیـد می ورزیـد و احـکام 
را کـه از جملـۀ عرضیـات به شـمار می روند، تابع شـرایطی 

دانسـت کـه بایسـتی بـر مبنـای آن تغییـر یابد.
یکـی دیگـر از متفکـراِن تونسـی کـه آرای تازه یـی پیرامـون 
راشـد  نمـود،  مطـرح  حکومـت  و  زنـان  حقـوق  مسـالۀ 
الغنوشـی اسـت که رهبـری قدرتمندتریـن و مهم ترین گروه 
اسـالمی در تونـس، موسـوم بـه »النهضـه« را به عهـده دارد. 
غنوشـی بـا آن کـه از رهبـران برجسـتۀ اخوان المسـلمین در 
تونـس اسـت، امـا در نوشـته های خـود دربـارۀ حکومـت، 
سیاسـت و حقـوق زنان، میراث کهن در اندیشـۀ اسـالمی و 
افـکار رایـج در میـان علمـای محافظـه کار را مـورد نقد قرار 
داده و بـرآن حملـه می بـرد. او در کتـاب »المرأۀ بیـن القرآن 
و واقـع المسـلمین«ِ خویـش بخـش اعظـم از افـکار علمای 
سـنتی را پیرامـون زنـان بـه نقد گرفتـه و میراث به جـا مانده 
از آن را مـورد بازاندیشـی قـرار داده اسـت. همچنـان او در 
کتـاب »آزادی هـای عمومـی در حکومت اسـالمی« خویش، 
حقـوق و آزادی هـای افـراد را در حکومـت اسـالمی مـورد 
بررسـی قرار داده و به مسـألۀ حکومت در اندیشـۀ اسـالمی 
از چشـم انداز دیگـری می بینـد کـه بخش اعظـم دیدگاه های 
غنوشـی در ایـن کتـاب بـا برداشـت های سـنتی از حکومت 
نهادهـای  وجـود  این کـه  کالم  خالصـۀ  اسـت.  تضـاد  در 
سـنتی دینـی در تونـس مانند )الزیتونـه( نتوانسـت مانع ابراز 

دیدگاه هـای جدیـد در مـورد اندیشـۀ اسـالمی شـود.
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طــرح جدیــد قانــون اجتماعــات، اعتصابــات و 
تظاهــرات نشــان می دهــد کــه اگرایــن طــرح تاییــد 
ــی  شــود، برگــزاری تظاهــرات و خواســت های مدن

ــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد شــد. ب
ــرح  ــن ط ــاد از ای ــا انتق ــی ب ــاالن مدن ــی از فع برخ
ــرح در  ــن ط ــب ای ــا تصوی ــت ب ــد: حکوم می گوین
ــت های  ــرات و خواس ــدن تظاه ــزار نش ــدد برگ ص

ــردم افغانســتان اســت. ــی م مدن
قانــون  می گویــد:  مدنــی  فعــال  لیالجعفــری 
ــات و  ــزاری اعتصاب ــورد برگ ــوق در م پیشــنهادی ف
تحصن هــا ســرکوب گرانه و دیکتاتورانــه اســت. 
حکومــت درپــی محدودســازی شــهروندان نســبت 

ــد. ــان می باش ــی ش ــی و سیاس ــوق مدن ــه حق ب
بــه بــاور بانــو جعفــری: در بســیاری از بندهــای ایــن 
طــرح، دولــت بیشــتر طرفــداری از نیروهــای امنیتــی 
و پولیــس نمــوده و حــق دادخواهــی و تظاهــرات را 
بــرای شــهروندان محدودســاخته کــه ایــن خــودش 

نقــض قانــون اساســی کشــور اســت.
ــت  ــرد: دول ــد ک ــان تأکی ــی همچن ــال مدن ــن فع ای
بــا پیشــنهاد چنیــن قوانینــی شــکاف و فاصلــۀ بیــن 
ــن  ــازد؛ بنابرای ــر می س ــت را عمیق ت ــت و مل حکوم

ــد ایــن طــرح را تصویــب کنــد. ــه نبای کابین
بــه گفتــه او: طبــق مــاده 3۶ قانــون اساســی برگزاری 
حــق  مســالمت آمیز  اجتماعــات  و  تظاهرات هــا 
ــه  ــچ وج ــه هی ــا ب ــذا م ــت؛ ل ــهروند اس ــر ش ه
مــا  نمی پذیریــم،  را  فــوق  پیشــنهادی  قانــون 
ــم از  ــر را نمی خواهی ــال اخی ــت آوردهای ۱۵ س دس

ــم. ــر نمی گردی ــب ب ــه عق ــا ب ــم، م ــت بدهی دس
ــا  ــون پیشــنهادی فــوق بایــد ب اوتاکیــد دارد کــه قان
ــوق بشــر  مســوولین نهادهــای مدنی،کمیســیون حق
و نماینــدگان پارلمــان شــریک ســاخته شــده و 
ــیاری خــال و  ــه دارای بس ــرا ک ــود، چ ــری ش بازنگ
نواقــص اســت کــه سرنوشــت 3۰ میلیــون انســان را 

ــی و  ــوق مدن ــا ســرکوب، خشــونت و نقــض حق ب
ــازد. ــه می س ــی مواج سیاس

ــر  ــا غی ــرات و تحصن ه ــدام تظاه ــد: ک او می گوی
ــاه، توســعه،  ــا طلــب امنیــت، رف ــوده؟ آی مشــروع ب
ــونت،  ــع خش ــری، من ــوب، براب ــت داری خ حکوم
آزادی، صلــح و کار خواســت های غیــر مشــروع 

ــتند؟ هس
عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی 
ــدون  ــن طــرح تصویــب شــود، ب ــد: اگــر ای می گوی
شــک بعــد از آن دیگــر چیــزی بــه نــام تظاهــرات، 
تحصــن و خواســت مدنــی وجــود نخواهــد داشــت.
ــی را  ــک چوکات ــون ی ــن قان ــی: ای ــه رفیع ــه گفت ب
ترســیم می کنــد کــه نظــر بــه ایــن چــوکات کســی 
ــه  ــن ب ــر و اعتصــاب را از ای ــراض، مظاه ــق اعت ح
بعــد نــدارد و نمی توانــد خواســت های مدنــی 

ــد. ــرح کن ــود را مط خ
اوتاکیــد کــرد: طبــق ایــن قانــون مــردم بایــد در یــک 
ســاحه بســیار دور برونــد و تظاهــرات کننــد، یعنــی 
در داخــل یــک تونــل یــا نــل آب فریــاد بزننــد؛ امــا 
ــا  ــه جــای خواهــد رســید ی اینکــه صــدای شــان ب

خیــر اصــاًل مهــم نیســت.
رفیعــی گفــت: ایــن قانــون یــک چــوکات ممنوعه را 
ــد  ــی شــهروندان کشــور پیشــنهاد می کن ــرای تمام ب
و خــالف قانــون اساســی و خــالف آزادی بیــان در 
افغانســتان می خواهــد بگویــد کــه دیگــر تظاهــرات 
و خواســت های مدنــی در افغانســتان جــای نــدارد.

ــد  ــتان تاکی ــی افغانس ــه مدن ــع جامع ــس مجتم ریی
ورزیــد: اساســاً روحیــه ایــن طــرح خــالف تمامــی 
ــان و آزادی اندیشــه و  ــتان، آزادی بی ــن افغانس قوانی
ــود،  ــب ش ــر تصوی ــتان اســت و اگ ــر در افغانس فک
ــتان را  ــی در افغانس ــای مدن ــک آزادی ه ــدون ش ب

ــرد. ــد ک ــش جــدی خواه دچــار چال
برخــی از مــواد ایــن طــرح کــه مانــع بــرای برگزاری 

ــرار  ــود، ق ــن می ش ــات و تحص ــرات، اعتصاب تظاه
ذیــل اســت: 

نتایج متوقعه: 
ــات؛  ــزاری اجتماع ــور برگ ــون مذک ــاذ قان ــا انف ب
اعتصابــات و مظاهــره و تحصــن بــدون اطــالع 
ــدون داشــتن اهــداف  قبلــی ممکــن نبــوده و هــم ب
ــی کــه قوانیــن نافــذه کشــور آن را  مشــروع و قانون
ــم  ــی ه مجــاز دانســته ناممکــن می باشــد و از طرف
در صــورت ارتــکاب اعمــال خــالف احــکام قانــون 
ــد  ــرار خواه ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــب آن م مرتک

ــت. گرف
شــرایط برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره 

و تحصــن: 
ــی  ــازمان دهنده گان مبن ــرف س ــد از ط ــه تعه 3-ارای
ــه  ــه و جارح ــایل ضارب ــالح، وس ــل س ــدم حم برع
ــن زدن  ــام و دام ــن ع ــم و ام ــالل نظ ــدم اخ و ع
ــض، خشــونت و  ــرت، تبعی ــغ نف ــا، تبلی ــه تفرقه ه ب

ــگ . جن
7-جلوگیــری از ایجــاد تفرقه هــای مذهبــی، قومــی، 

زبانــی و ســمتی.
۱۰- مســاعد بــودن شــرایط امنیتــی غــرض برگزاری 

اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصن
ممنوعیت
ماده دهم 

۱-تــالش بــرای ایجــاد و تشــدید هــر نــوع اختــالف 
ــان اتباع. وتبعیــض می

ــا  ــده و ی ــه ش ــی پخت ــواد غذای ــول، م ــع پ ۲-توزی
پیشــنهاد آن غــرض شــرکت در برگــزاری اجتمــاع، 

ــن. ــره و تحص ــاب، مظاه اعتص
)3( هیــچ شــخص حــق نــدارد بــا اســتفاده از حــق 
ــا و  ــن راه ه ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص اجتم
ــه  ــد ک ــدود نمای ــوری مس ــه را ط ــرک های عام س
مانــع تــردد وســایط نقلیــه و فعالیــت ادارات دولتــی 

ــی گــردد. ــر دولت و غی
ــره و  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــزاری اجتم ــع برگ من

ــات ــات و اوق ــن در مح تحص
ماده یازدهم:

کودکســتان ها،  شــفاخانه ها،  متــری   ۲۰۰ در   -۴
شــیرخوارگاه ه، اماکــن متبرکــه، مکاتــب، موسســات 

ــی. ــی و ادارات دولت ــالت عال تحصی
7- در جاده هــای عمومــی کــه بــه صــورت کل 

ــردد. ــه گ ــایط نقلی ــور و س ــع عب مان
اســتعمال موانــع تحنیکــی و وســایل و تجهیــزات 

ضــد شــورش
ــایل  ــی و وس ــع تخنیک ــتعمال موان ــرگاه اس )۲( ه
ــرق  ــف و متف ــورش در متوق ــد ش ــزات ض و تجهی
ــن  ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــاختن اجتم س
موثــر واقــع نشــد، پولیــس بــه تطبیــق احــکام قانــون 

ــد. ــده می توان ــل ش ــس متوس ــذه پولی ناف
ــره و  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــم اجتم ــام خت اع

ــن تحص
ــع  ــت وض ــر داش ــا در نظ ــد ب ــس می توان )۲( پولی
ــازه  ــه، اج ــازه نام ــتن اج ــود داش ــا وج ــی ب امنیت
ــن  ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــزاری اجتم برگ

ــد. را نده
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د افغانســتان د مرشانــو جرګــې غــړو د ســولې عــايل شــورا 

ــدو  ــه منحــل کې ــه کــړه او د دغــې شــورا پ ــه فســاد تورن پ

يــې ټينــګار وکــړ.

د دغــې جرګــې دوهــم مرســتیال محمــد اصــف صدیقــي 

چــې د ســې شــنبې ورځــې د جرګــې مــرشي یــې کولــه يــه 

دې اړه د ســناتورانو لــه څرګندونــو وروســته وویــل چــې د 

ســولې عــايل شــورا پــه نــوم پیســې حیــف و میــل کېــږي 

ــې  ــو بېالبېل ــت څ ــو وخ ــه ی ــړي پ ــورا غ ــې ش او د دغ

دنــدې لــري.

نوموړي وویل:

"زمــوږ غوښــتنه لــه حکومتــه دا ده چــې د ســولې پــه عــايل 

شــورا کــې چــې کومــې پیســې لګــوي دا پیســې ښــه دی 

چــې پــه امنیتــي ســکټور، پوهنــې او د بندونــو پــه جوړولو 

ــام  ــه د پ ــه کوم ــر اوس ــورا ت ــايل ش ــولې ع ــوي، د س ولګ

ــتونه یې  ــوړ لګښ ــوازې ل ــوده، ی ــه نه درل ــته راوړن وړ الس

کــړي، ډونرانــو تــه وایــو کومــې پیســې چــې ســولې شــورا 

تــه ورکــوئ حیــف او میــل کېــږي، پــه کومــه کچــه چــې 

ــې  ــڅ اداره ک ــه هې ــاد دی پ ــې فس ــورا ک ــه ش ــولې پ د س

ــه يش." ــد منحل ــته او بای نه ش

ــمېر  ــو ش ــې ی ــوې چ ــې وش ــه هغ ــته ل ــرې وروس دا خ

ــو  ــه هغ ــورا پ ــايل ش ــولې ع ــتان د س ــناتورانو د افغانس س

ــو  ــي د راروان ــې وی ــړل چ ــه وک ــد انتقادون ــو ُتن څرګندون

ــر داســې طرحــې کار کــوي  ــاره پ ــو د ښــه امنیــت لپ ټاکن

ــا امنــه  چــې لــه مخــې یــې د انتخاباتــو پــر وخــت، پــه ن

ــد ويش. ــې اوربن ــیمو ک س

ســناتور نثــار حــارث وویــل، د ســولې شــورا په افغانســتان 

کــې د دایمــي اوربنــد لپــاره تــر اوســه هېــڅ اســايس کار 

نــه دی کــړی.

ښاغي حارث زیاته کړه:

ــورا  ــايل ش ــولې ع ــې د س ــه ده چ ــره جالب ــاره ډې ــا لپ "زم

لوړپــوړي چارواکــي اعالنــوي چــې د انتخاباتــو پــر 

مهــال غــواړو اوربنــد ويش، ولــې د دایمــي اوربنــد هڅــه 

نه کېــږي؟ ولــې پــه افغانســتان کــې هــر څــه موقتــي او د 

یــوې ورځــې لپــاره وي؟ ځينــې خــرې شــته چې د ســولې 

ــدام نه کــوي." ــاره اق عــايل شــورا د دایمــي ســولې لپ

ــو  ــناتورانو د دغ ــورا د س ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

ــودلی. ــه دی ښ ــون ن ــازه غرګ ــاب ت ــه ب ــو پ څرګندون

خــو محمــد کریــم خلیــي چــې پــه دې وروســتیو کــې د 

افغانســتان د ســولې د عــايل شــورا د مــرش پــه توګــه ټــاکل 

ــې  ــر ک ــه تې ــورا پ ــايل ش ــولې ع ــې د س ــي چ ــوی، وی ش

ځينــې ســتونزې درلــودې، خــو پــه خره یــې چــې د نــوې 

ــه  ــدي توګ ــه ج ــدف پ ــل ه ــه خپ ــې ب ــه مخ ــړن الرې ل ک

تعقیــب کــړي.

ــورا  ــايل ش ــولې ع ــت د س ــوري ریاس ــتان جمه د افغانس

ــا  ــت اړتی ــتون د وخ ــورا ش ــې ش ــور او د دغ ــه ګټ کارون

ــي. ګڼ

د جمهــوري ریاســت مرســتیال ویانــد نجیب اللــه ازاد 

ــرش  ــه م ــالمي ل ــې د حزب اس ــل چ ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــان  ــورا او افغ ــې ش ــوله د دغ ــار رسه س ــن حکمتی ګلبدی

ــه ده. ــته راوړن ــم الس ــوه مه ــت ی حکوم

خــو یــو شــمېر ســناتوران وايــي چــې یــاده شــورا د تېــر پــه 

څېــر د پــام وړ کار نــه  يش کــوالی او پــه وینــا يــې چــې د 

ــري  ــره ســیمه  ییز اړخ ل ــر ډې ــګ ت افغانســتان ســوله او جن

چــې دا شــورا یــې بایــد پــه ســیمه ییزو او نړیوالــو اړخونــو 

ډېــر مترکــز وکــړي.

شماری از فعاالن مدنی در پیوند به طرح جدید قانون اعتصابات و تظاهرات:

طرح حکومت سرکوب گرانه و دیکتاتورانه است
مرشانو جرګې د سولې عايل شورا 

فاسده وبلله او په منحل کېدو یې 

ټينګار وکړ
نوری    ناجیه 

غنی از طالبان حمایت...
ــت  ــان شکس ــه طالب ــی ب ــتان در عملیات ــان پاکس ــت: نظامی ــریف گف ــواز ش  ن
ســنگین وارد امــا مقام هــای افغــان می گوینــد کــه ایــن عملیــات تنهــا طالبــان و 
ســایر تنــدروان مخالــف پاکســتان را هــدف قــرار داده و بــر ضــد طالبــان افغــان 

و شــبکه حقانــی عمــل نکــرده اســت.
ــات  ــتان، اختالف ــی در افغانس ــده ناامن ــل عم ــرد: عام ــا ک ــز ادع ــرتاج عزی س
سیاســی داخلــی آن کشــور اســت و صلــح را بــه عنــوان تنهــا راه حــل سیاســی 

ــت. ــتان دانس در افغانس
ایــن در حالــی اســت کــه رییــس جمهــور افغانســتان گفتــه اســت که درخواســت 
ــوز  ــا پاکســتان هن ــت ب ــط دولت-دول ــی رواب ــی  طرف ــن ب ــه خاطــر تضمی ــا ب م

تحقــق نیافتــه اســت.
ــه  ــتان ب ــواره پاکس ــی هم ــن الملل ــای بی ــتان و نیروه ــت افغانس ــای دول مقام ه
ویــژه ارتــش و امنیــت ایــن کشــور را بــه فراهــم آوری حمایــت مالــی، آموزشــی 

ــد. ــم کرده ان ــتان مته ــف دول افغانس ــی مخال ــه گروه های ــگاه ب و پناه

تفویض صالحیت های... 
 به یک نهاد فلج و فاقد صالحیت مبدل شده بود. 

بــه تازه گــی نــادر نــادری در ریاســت و برخــی از جوانــان در جایــگاه کمیشــنران 
ایــن کمیســیون بــه کار آغــاز کردند. 

از آن، اشــرف غنی تمــام صالحیت هــای تشــکیالتی و اســتخدام را  پــس 

ــدان  ــن کارمن ــا تعیی ــرده اســت. حت ــذار ک ــه کمیســیون اصالحــات اداری واگ ب
دادســتانی کل، وزارت خارجــه و شــهرداری ها کــه پیــش از ایــن شــامل پروســۀ 

ــض شــده اســت. ــه کمیســیون تفوی ــود، ب ــورم نب اصالحــات اداری و ریف
ــا  ــذاری صالحیت ه ــور در واگ ــه رییس جمه ــد ک ــان می گوین ــی از آگاه برخ

ــدام سیاســی و گروهــی اســت.  ــه کمیســیون اصالحــات اداری، اق ب
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ورزش
خالد كوهستانی

ــی را  ــت خارج ــًا سیاس ــت را مخصوص ــد سیاس بیای
محرومیت هــا  نیازســنجی،  عقالنیــت،  مبنــای  بــر 
همســایه  کشــورهای  از  مــا  آســیب پذیری های  و 
ــکالت  ــی از مش ــد بخش ــا بتوان ــازیم ت ــی س ــدی و عمل اولویت بن
ــا در  ــزود مشــکالت م ــه موجــب اف ــه این ک ــازد؛ ن ــا را حــل س م
ــا کشــورهای خارجــی  ــا ب ــط م حــوزۀ سیاســت خارجــی و رواب

ــود.  ــا ش ــایه های م ــًا همس مخصوص
ــا  ــع ملت ه ــه مناف ــه ب ــا توج ــورها ب ــام کش ــا تم ــادل ب ــظ تع حف
ــط  ــی و رواب ــت خارج ــل در سیاس ــک اص ــل، ی ــرام متقاب و احت
ــا تصامیــم احساســاتی تحــت تأثیــر  بین الملــل اســت، مــا نبایــد ب
کشــورهای قدرت منــد مخصوصــًا امریــکا قــرار گیریــم و موضــوع 
ــر  ــتان ب ــت افغانس ــا از دول ــود و امریکایی ه ــی ش ــا بهانه ی آب ه

ــد. ــزاری کن ــران اســتفاده اب ــه ای علی
بــدون شــک آب هــای افغانســتان یکــی از منابــع حیاتــی و انــرژی 
ــرل و  ــیده، کنت ــا رس ــای م ــهم جغرافی ــه س ــت ک ــدادادی اس خ
نحــوی اســتفادۀ آن نیــز حــق خــود مــا اســت. امــا بــا توجــه بــه 
ــران در  ــا ای ــگ ب ــش و جن ــۀ تن ــردن جبه ــاز ک ــی، ب شــرایط کنون
کنــار پاکســتان؛ افغانســتان را ضعیف تــر خواهــد ســاخت و مــردم 
ــه  ــتند، ن ــت هس ــح و امنی ــد صل ــون تشــنه و نیازمن ــتان اکن افغانس
ــه تأمیــن  احــداث بندهــای آب َگــردان؛ تــا زمانــی کــه مــا قــادر ب
صلــح سرتاســری در افغانســتان نشــویم، قــادر بــه انجــام کارهــای 

ــود. ــم ب ــی نخواهی ــر بنای زی
ــه  ــا ن ــه م ــران درحالی ک ــا ای ــتان ب ــاختن افغانس ــاخ س شاخ به ش
مــرز قابــل کنتــرل بــا پاکســتان داریــم و نــه هــم توانایــی حفاظــت 
از مرزهــای مــا را بــا ایــران و احــداث بندهــای آب گــردان هــم در 
ــادی  ــای بی اعتم ــرا فض ــس چ ــت. پ ــن نیس ــک ممک ــدۀ نزدی آین
ــود  ــا س ــًا از آن امریکایی ه ــه قطع ــی را ک ــد ایران ــات ض و تبلیغ

ــویم؟ ــیله ش ــا وس ــد م می برن

جعفر رسولی

اشــرف غنــی ادعــا می کنــد کــه تنــش قومــی از 
ــی دورۀ  ــت. ط ــن دروغ اس ــت. ای ــده اس ــته مان گذش
ــقاق  ــش و انش ــرزی، تن ــت ک ــالۀ حکوم ــیزده س س
ــا  ــد، ام ــک ش ــک تاجی ــین ی ــرزی جانش ــود. ک ــر ب ــی کم ت قوم
ــودی تاجیک هــا نبســت. فهیــم مــرد قدرت منــد تیــم  ــه ناب کمــر ب
ــب  ــان تصوی ــرد. در زم ــی ک ــی همراه ــا خیل ــا هزاره ه ــود. ب او ب
ــا  ــردم بار ه ــا همــراه شــد. م ــا خواســت هزاره ه ــون اساســی ب قان
ــتون در  ــر پش ــوام غی ــدند. اق ــتار نش ــا کش ــد، ام ــرات کردن تظاه

ــتند. ــی داش ــر قدرت ــند های پُ ــه مس کابین
ــم  ــی ه ــب قوم ــت و تعص ــتون اس ــرای پش ــک ملی گ ــرزی ی ک
دارد، امــا بــا فهیــم کار کــرد. بــا اســماعیل خــان کار کــرد. عامــل 
نفــاق قومــی اشــرف غنــی اســت. غنــی زمــان می َخــرد و فریــب 
بابــه می ســازد. وعــدۀ  بــرای هزاره هــا مــزاری را  می دهــد. 
ســاخت مقبــرۀ کاتــب می دهــد. در مقابــل؛ تمــام پســت های 
کلیــدی حکومــت را بــه پشــتون ها ســپرده اســت. سیاســت فریــب 
ــم  ــود ه ــفرهای خ ــام س ــرزی در تم ــد. ک ــر نمی کن ــی ُعم خیل
ــردم را  ــن م ــا ای ــی حت ــک. غن ــم تاجی ــراه داشــت و ه ــزاره هم ه
ــم او  ــای مه ــا در مالقات ه ــد ت ــاد نمی دان ــل اعتم ــرم و قاب مح
حاضــر باشــند. البتــه، موضــوع قــوم و در سیاســت افغانســتان تــازه 

ــد. ــا می رس ــه قرن ه ــت و ب نیس

محمد عارف منصوری

حکمتیار و بازی چندجانبه با دولت!
ــن و  ــی را تدوی ــرح امنیت ــالمی، ط ــزب اس ــر ح رهب
ــتا ها  ــاس آن، روس ــه براس ــت ک ــرده اس ــکش ک پیش
تحــت نظــر ســران قومــی مســلح شــوند تــا امنیــت مناطــق خــود 
را تأمیــن و ظاهــراً بــه تروریســتان اجــازۀ ورود را ندهنــد. دکتریــن 
گلبدیــن خــان زمانــی مطــرح می شــود کــه چنــد روز قبــل گفــت: 
مــا تعهــدی بــه دفــاع از حکومــت وحــدت ملــی نداریــم و ســالح 

ــم. ــلیم نمی کنی ــز تس ــود را نی خ
و  رهبــران  دارد  تــالش  نام بــرده  مــوازی،  اقــدام  یــک  در 
ــد  ــی متح ــم مل ــع تفاه ــام مجم ــت ن ــی را تح ــای سیاس جریان ه
ــتفاده  ــت اس ــاالی حکوم ــی ب ــار سیاس ــرم فش ــوان اه ــرده به عن ک
کنــد و بــا وارد کــردن فشــارِ دوجانبــۀ سیاســی داخلــی و نظامــی 

ــد. ــوق ده ــه زوال س ــت را ب ــتاها، حکوم روس
نادیده انگاشــتن  به مفهــوم  نه تنهــا  حکمتیــار  امنیتــی  طــرح 
ــول  ــه در ط ــت ک ــور اس ــی کش ــداکار امنیت ــجاع و ف ــای ش نیروه
ــر ضــد تروریســتان مختلــف به شــمول شــخص  ۱۶ ســال اخیــر ب
ــظ و  ــت حف ــه در جه ــد. بلک ــده ان ــت رزمی ــا صالب ــار، ب حکمتی
ــف کشــور  ــق مختل ــش در مناط ــرق حزب ــت ملیشــه های متف تقوی
ــی  ــق نظام ــه منط ــرده، ن ــرح نام ب ــه ط ــن اســت ک ــد. مبره می باش

ــت. ــی اس ــی پذیرفتن ــد سیاس ــم از بع ــه ه دارد و ن

تیم ملی زیر 23 سال 
فوتبال افغانستان عازم عربستان می شود

عبداهلل در دیدار با ملی پوشان زیر 15 سال:

مصارف تان را
 ریاست اجرایی پرداخت می کند

فیـسبـوک نـــامــه

تیـم فوتبـال ۲3 سـال کشـور بـرای شـرکت در جام قهرمانی ۲3 سـال آسـیا 
عازم عربسـتان سـعودی می شـود.

اعضـای گـروه ۲۵ نفـره تیم ملـی فوتبال برای شـرکت در ایـن رقابت اعالم 
شـده اند و افغانسـتان در گـروه »ب« در ایـن رقابت ها اشـتراک می کند.

حمیـداهلل وکیلـی، محمدفردیـن کوهسـتانی، فیصل احمد احمدی، سـیدنوید 
ندیـم، عبیـداهلل افضلـی، جمیـل  ناصـری، حمیـد حبیبـی، امان اهلل سـرداری، 
محمدرویـد سـمندری، حسـین علیزاده، مرتضـی جعفـری، محمدهاشـمی، 
افغـان،  محمدرشـید  خیرخـواه،  رحمـت اهلل  یـاری،  رضـااهلل  یارمحمـد، 
خلیل احمـد احمـدی، عبدالـرازق غفوری، رمیـز فاروق، هدایت اهلل قریشـی، 
الیاس احمـد منوچهر، محمدیوسـف مهندسـزاده و محمدنـادر علمی اعضای 

تیـم ۲3 سـال فوتبـال کشـورند کـه در ایـن رقابت هـا شـرکت می کننـد.
سـیدعلی کاظمی، سـخنگوی فدراسـیون فوتبال افغانسـتان به سـالم وطندار 
گفتـه اسـت: قـرار اسـت تیـم ملـی ۲3 سـال افغانسـتان بـه تاریـخ ۱۶ مـاه 
جـوالی امسـال عـازم ریاض شـود و بازی ها بـرای ۵ روز به تاریـخ ۱9 این 

ماه برگـزار خواهد شـد.
تیم فوتبال افغانسـتان در گروه »ب« با کشـورهای عراق، عربسـتان سـعودی 
و بحریـن بـازی می کنـد. افغانسـتان به ترتیب با این کشـورها بـه تاریخ ۱9، 

۲۱ و ۲3 روبه رو خواهد شـد.
در ایـن رقابت هـا تیم هـای بیشـتر از ۴۰ کشـور جهـان در ۱۰ گروه شـرکت 

کرده انـد.
تیـم پیـروز هـر گـروه بـه رقابت های ۲3 سـال جـام ۲۰۱۸ آسـیا راه خواهد 
یافـت. هم چنیـن تیم هـای برتـر نیز شـانس راه یابـی بـه مرحلۀ پایانـی را به 

دسـت خواهنـد آورد کـه در چیـن برگزار می شـود.
قـرار اسـت جـام جهانـی در مـاه جـوالی ۲۰۱۸ از تاریـخ 9 می تـا ۲7 این 

مـاه میـان ۱۶ تیـم برتر برگزار شـود.

ــا اعضــای  ــدار ب ــت در دی ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب دکت
ــان  ــادی آن ــکل های اقتص ــه مش ــه ب ــا توج ــال ب ــال ۱۵ س ــی فوتب ــم مل تی
گفــت کــه بعــد از ایــن مصارف شــان از ســوی ریاســت اجراییــه پرداخــت 

می گــردد.
ــداهلل در  ــای عب ــد، آق ــا نشــر خبرنامه یــی می  گوی ــی ب ــر ریاســت اجرای دفت
ایــن دیــدار گفتــه اســت کــه فدراســیون فوتبــال کشــور نــزد فیفــا اعتبــار 
ــع مشــکالت اقتصــادی فدارســیون، مصــارف  ــان رف ــا زم ــاالی دارد و ت ب
ــن ریاســت پرداخــت  ــال، از ســوی ای ــال ۱۵ س ــی فوتب ــم مل اعضــای تی

خواهــد گردیــد.
ــال  ــال ۱۵ س ــی فوتب ــم مل ــای تی ــی از اعض ــن قدردان ــداهلل ضم ــای عب آق
ــه  ــا چ ــرایط و ب ــه ش ــت چ ــما تح ــه ش ــتیم ک ــا آگاه هس ــه م ــت ک گف

ــد. ــی آورده ای ــان قهرمان ــردم ت ــور و م ــه کش ــهیالت ب ــات و تس امکان
ــکل های  ــارۀ مش ــارف درب ــا وزارت مع ــه ب ــرد ک ــد ک ــان تأکی او هم چن
بازیکنــان تیــم ملــی فوتبــال صحبــت خواهــد کــرد تــا ملی پوشــان بتواننــد 
کــه بــا خیــال راحــت و آرامــش روحــی بــه رقابت هــای بیرونــی بپردازنــد.
در عیــن حــال، یوســف کارگــر، معــاون فنــی فدراســیون فوتبــال 
ــم ۱۵ ســال کشــور در  ــی تی ــه قهرمان ــدرا گفــت ک ــن دی افغانســتان در ای
ــود و افــزود کــه ملی پوشــان  ــد کاری آســان نب ــر کشــورهای قدرت من براب

ــد. ــان بدهن ــان نش ــه جهانی ــتان ب ــر از افغانس ــرۀ دیگ ــد چه ــته ان توانس
ــه مداخــالت سیاســون و  ــه ب ــا توج ــی ب ــر از ریاســت اجرای ــای کارگ آق
اعضــای شــورای ملــی در امــور فدراســیون فوتبــال افغانســتان خواســت تــا 

ــرد. ــان را بگی ــای آن ــو مداخله ه جل
ــرا دســت آورد های  ــردد؛ زی ــد سیاســی گ ــال نبای ــه فوتب ــرد ک ــد ک او تأکی
ــه تمــام مــردم شــهروندان کشــور  تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان وابســته ب

اســت.
یوســف کارگــر در عیــن حــال از نبــود امکانــات در فدراســیون شــکایت 
ــیون  ــات فدراس ــد امکان ــال ۱۰ درص ــیون فوتب ــه فدراس ــت ک ــرد و گف ک

ــدارد. کشــورهای خارجــی را ن

آیا »شورای نّظار« یک حزب بود؟
دكتر خلیل الرحمن حنانی

بخش سوم و پایانی
شــورای نظــار از زمــان تأســیس خــود 
ــال ۱37۱،  ــل در س ــم کاب ــقوط رژی ــا س ت
ــی را در ســطح  ــای جنگــی بزرگ عملیات ه
ــت آوردهای  ــت و دس ــه راه انداخ ــه ب منطق
مهــم نظامــی در کارنامــۀ خــود اضافــه کــرد، 
از جملــه: عملیــات گارنیزیــون پشــغور 
گارنیزیــون   )۱3۶۴ )جــوزای  پنجشــیر 
ــون  ــد ۱3۶۵( گارنیزی ــار )اس ــی فرخ کران
فرقــۀ ۲۰ نهریــن )عقــرب ۱3۶۵( گارنیزیــون کلفــگان )ســرطان ۱3۶۶( 
ــرۀ  ــاغ ذخی ــون ب ــرب ۱3۶۶( گارنیزی ــان )عق ــران و منج ــون ک گارنیزی
ــار  ــه غ ــان )۱3۶۸( خواج ــزرگ بدخش ــهر ب ــنبله ۱3۶7( ش ــان )س تالق

ــره. ــار )۱3۶۸( و غی تخ
یکــی از ابتــکارات آمرصاحــب در جبهــۀ پنجشــیر و بعــد از آن در 
ــم  ــب و تنظی ــراد داوطل ــی اف ــوزش نظام ــور، آم ــمال کش ــات ش صفح
ــود  ــی ب ــۀ زمان ــن پروس ــاز ای ــود. آغ ــف ب ــای مختل ــان در گروپ ه آن
ــه  کــه جبهــۀ پنجشــیر در ســنبلۀ ۱3۵۸ شکســت خــورد و مجاهــدان ب
ــد از  ــد. آمرصاحــب بع ــان( عقب نشــینی کردن ــی درۀ پنجشــیر )پری اهال
بررســی عوامــل شکســت جبهــه، در صــدد تشــکیل یــک گــروپ ســی 
نفــری منظــم متشــکل از مجاهــدان فدایــی شــد. اولیــن گــروپ فدایــی 
تحــت تعلیمــات نظامــی خــاص و فشــرده قــرار گرفــت و بعــداً در ســال 
۱3۵9 بــه تشــکیل قطعــات متحــرک صــد نفــری توســعه یافــت کــه تــا 
پایــان ســال ۱3۶۰ چهــار قطعــه متحــرک در پنجشــیر تشــکیل گردیــد.
قوماندانــی قطعــۀ اول متحــرک را گلــزار خــان شــهید، دوم را غــالم علــی 
شــهید، ســوم را عبدالعزیــز مجــروح بــه دوش داشــتند. در کنــار قطعــات 
ــر  ــه پنجشــیر، در ه ــوای شــوروی ب ــۀ پنجــم ق ــد از حمل متحــرک، بع
قــرارگاه پنجشــیر گروپ هــای ســی نفــری تعلیم یافتــه بــه نــام »قطعــات 
ضربتــی« ایجــاد شــد کــه بیشــتر در داخــل قرارگاه هــای پنجشــیر وظیفــه 

داشــتند و احیانــًا بــه خــارج پنجشــیر نیــز اعــزام می گردیدنــد.
بعــد از تأســیس شــورای نظــار، تشــکیل نظامــی جدیــدی به نــام 
»قطعــات مرکــزی« اضافــه شــد. نخســتین هســتۀ ایــن قطعــات کــه در 
ــد، در زمســتان ۱3۶۴ در ســلطان  ــراوالن ارتــش ملــی بودن ــع پیش ق واق
شــیره خیــالب )اشــکمش( گذاشــته شــد. افــراد شــامل قطعــات مرکــزی 
را مجاهــدان داوطلــب از مناطــق مختلــف افغانســتان تشــکیل می دادنــد. 
ــود و  ــر ب ــی، خــاص و بی نظی برنامــۀ آموزشــی و تربیتــی آن خیلــی عال

ــد. ــه وجــود آمدن ــع ب ــن جم شــخصیت های شــاخصی از ای
ــت آوردهای  ــود دس ــر خ ــال عم ــه س ــًا نُ ــی تقریب ــار ط ــورای نظ ش
بزرگــی در عرصه هــای نظامــی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، عمــران 
ــی در  و بازســازی، تعلیمــی، بهداشــتی داشــت و از خــود کارنامــۀ خوب
اکثــر والیــات شــمال افغانســتان به جــا گذاشــت تــا این کــه باآلخــره در 
ســال ۱37۱ و بــه دنبــال ســقوط رژیــم داکتــر نجیــب و تشــکیل دولــت 
اســالمی در اجتماعــی کــه در تــاالر وزارت دفــاع )ریاســت ادارۀ امــور 

فعلــی( دایــر گردیــده بــود، منحــل اعــالم شــد.
در ایــن نشســت کــه اکثریــت اعضــای شــورا حضــور داشــتند، 
آمرصاحــب دلیــل انحــالل آن را چنیــن فشــرد: شــورای نظــار بــه اســاس 
ــرم نظامــی و سیاســی کــه شــرایط جهــاد و مراحــل  یــک ضــرورت مب
ــیس آن،  ــور از تأس ــه منظ ــد ک ــود آم ــه وج ــرد، ب ــاب می ک ــگ ایج جن
ــه  ــود ک ــات ب ــم جبه ــدان و تنظی ــای مجاه ــازی فعالیت ه هم آهنگ س
ــدارد؛  دیگــر ایــن نیازمنــدی بعــد از تشــکیل دولــت اســالمی وجــود ن
ــت داری و  ــه حکوم ــه مرحل ــی ب ــی و عملیات ــۀ جنگ ــا از مرحل ــرا م زی
حزبــی  ناحیــۀ  از  می خواهیــم  مــا  اگــر  رســیده ایم.  دولت ســازی 
ــت  ــوب جمعی ــد آن را در چارچ ــم، بای ــود آوری ــه وج ــی ب اصالحات
ــه از جمعیــت جــدا شــویم. جمعیــت  ــه این ک ــم، ن اســالمی انجــام دهی
ــر تأســیس حــزب  ــا اســت. اگ ــت تاریخــی م ــا و هوی ــزرگ م ــۀ ب خان
ــۀ  ــد مشــکل افغانســتان را حــل می کــرد، تأســیس احــزاب هفتگان جدی
پشــاور و هشــتگانۀ ایــران بــرای حــل مشــکالت افغانســتان کافــی بــود!
ــوی  ــمی لوگ ــب رس ــام مکاتی ــه در تم ــود ک ــوره ب ــن مفک روی همی
»جمعیــت اســالمی افغانستان-شــورای نظــار« در صــدر مکتــوب وجــود 
داشــت و یــا نوشــته می شــد. بــا وجــودی کــه آمرصاحــب بارهــا گفتــه 
ــم  ــه تنظی ــت، ن ــت اس ــی جمعی ــازوی نظام ــار ب ــورای نظ ــه ش ــود ک ب
ــام »شــورای  ــه ن ــت تشــکیالتی ب ــم در موجودی ــا آن ه مســتقل از آن، ب
ــا احمدشــاه  ــه گوی ــا و وسوســه هایی وجــود داشــت ک نظــار« نگرانی ه
ــام »شــورای نظــار« از بدنــۀ جمعیــت  ــه ن مســعود حــزب مســتقلی را ب
ــت دارد. در  ــری او فعالی ــت رهب ــه تح ــت ک ــرده اس ــدا ک ــالمی ج اس
واقــع، ایــن واهمــه وســیلۀ تبلیغــات دشــمنان و دغدغــۀ ذهنــی برخــی از 
دوســتان در جمعیــت اســالمی شــده بــود، بنابــرآن، آمرصاحــب تصمیــم 

ــه انحــالل آن گرفــت. ب
ــار حــزب سیاســی مســتقل  ــه شــورای نظ ــت ک ــوان گف ــان می ت در پای
ــا  ــورت ب ــود و در مش ــی آن ب ــازوی نظام ــه ب ــوده، بلک ــت نب از جمعی
ــود. شــورای  اســتاد ربانــی شــهید و حمایــت ایشــان، ایجــاد گردیــده ب
نظــار در مــدت نُــه ســال عــالوه بــر انجــام عملیات هــای موفــق 
ــی، اجتماعــی، صحــی  نظامــی، فعالیت هــای فرهنگــی، آموزشــی، عمران
ــه  ــوز ب ــا هن در بخش هــای بزرگــی از افغانســتان انجــام داده اســت و ت
ــان  ــعود، قهرم ــاه مس ــهید احمدش ــری ش ــی و فک ــراث سیاس ــث می حی

ــود. ــناخته می ش ــتان ش ــی افغانس مل
ــا آخریــن  ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه احمدشــاه مســعود )رح( ت
روزهــای حیــات خــود بــه اســتاد برهان الدیــن ربانــی )رح( بــه عنــوان 
ــتان و  ــود. از دوس ــل ب ــراوان قای ــت ف ــالمی حرم ــت اس ــر جمعی رهب
ــات  ــن معلوم ــدی ای ــرای غنامن ــا ب ــی خواهشــمندم ت ــدان گرام عالقه من
کــه برهــۀ مهمــی از تاریــخ جهــاد افغانســتان را بــه بررســی گرفتــه، از 
ابــراز انتقــادات ســازنده و ارائــه مالحظــات ارزنــدۀ خــود دریــغ نورزنــد.
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ــد،  ــنا می گوینـ ــس سـ ــناتورها در مجلـ ــی سـ  برخـ
ــه  ــه کـ ــی در وزارت داخلـ ــد اصالحـ ــرح جدیـ طـ
ـــند  ـــتن س ـــدون داش ـــری ب ـــچ افس ـــای آن هی ـــر مبن ب
ـــی  ـــد در بســـت جنرال ـــی توانن ـــانس نم ـــی لیس تحصیل

کار کنـــد، "مجاهـــد ســـتیزانه" اســـت.
برخـــی اعضـــای مجلـــس ســـنا تاکیـــد دارنـــد کـــه 
ـــن  ـــدن مجاهدی ـــرون ران ـــور بی ـــه منظ ـــرح ب ـــن ط ای
ـــی  ـــا برخ ـــت؛ ام ـــس اس ـــای پولی ـــوف نیروه از صف
دیگـــری از ســـناتورها از ایـــن طـــرح حمایـــت 

کردنـــد.
ـــت  ـــیون امنی ـــس کمیس ـــوزی ریی ـــم الک ـــد هاش محم
داخلـــی و امـــور دفاعـــی مجلـــس ســـنا می گویـــد 
کـــه شـــورای امنیـــت ملـــی بـــرای وزارت داخلـــه 
ــر  ــه بـ ــت کـ ــرده اسـ ــت کـ ــی را درسـ طرزالعملـ
ـــانس را  ـــی لیس ـــند تحصیل ـــه س ـــرانی ک ـــاد آن افس بنی
ـــی در  ـــت جنرال ـــد در بس ـــی توانن ـــند نم ـــته باش نداش

ایـــن وزارت کار کننـــد.
ـــرر  ـــه ض ـــل ب ـــن طرزالعم ـــت: "ای ـــوزی گف ـــای الک آق
ــدن  ــرون رانـ ــدف بیـ ــه هـ ــت و بـ ــن اسـ مجاهدیـ
مجاهـــدان از صفـــوف نیروهـــای امنیتـــی ســـاخته 

ـــده اســـت". ش
ــا  ــا و پرچمی هـ ــماری از خلقی هـ ــه داد: شـ او ادامـ
در شـــورای امنیـــت ملـــی در تـــالش آن انـــد کـــه 

ـــان  ـــود آن ـــا خ ـــانند ت ـــیه بکش ـــه حاش ـــن را ب مجاهدی
ــتانی و فســـادی کـــه دارنـــد  بتواننـــد بـــه رشوه سـ
ــرای  ــن بـ ــه وی، مجاهدیـ ــه گفتـ ــد. بـ ــه دهنـ ادامـ
نجـــات افغانســـتان خدمـــات شایســـته ای را انجـــام 
داده انـــد و بیـــرون رانـــدن آنـــان بـــه هیـــچ وجـــه 

قابـــل قبـــول نیســـت.
ـــنا  ـــس س ـــو مجل ـــر عض ـــف دیگ ـــن منص ـــی الدی مح
ـــل در وزارت  ـــن طرزالعم ـــق ای ـــه تطبی ـــت ک ـــز گف نی
ـــی  ـــش م ـــور را افزای ـــی کش ـــان درون ـــه، مخالف داخل
ـــداد از  ـــک تع ـــات ی ـــه آوردن اصالح ـــه بهان ـــد و ب ده

ـــد. ـــد ش ـــار خواهن ـــص برکن ـــراالن متخص جن
ـــه  ـــق دارد ک ـــس ح ـــر ک ـــزود: "ه ـــف اف ـــای منص آق
در چارچـــوب وزارت داخلـــه کار کنـــد؛ خصوصـــًا 
ـــود؛  ـــه داده ش ـــتر زمین ـــد بیش ـــن بای ـــر مجاهدی ـــه قش ب
دور کـــردن آنـــان کار خوبـــی نیســـت و حکومـــت 
ــر  ــد نظـ ــل تجدیـ ــن طرزالعمـ ــورد ایـ ــد در مـ بایـ

ـــد". کن
امـــا برخـــی از ســـناتوران دیگـــر مـــی گوینـــد کـــه 
ایـــن طرزالعمـــل یـــک برنامـــه اصالحـــی دولـــت 
ـــات  ـــو آوردن اصالح ـــد جل ـــناتوران نبای ـــت و س اس

ــد. ــه را بگیرنـ در وزارت داخلـ
ــرح  ــورد گفـــت: "طـ ــن مـ ــادات در ایـ ــه سـ فوزیـ
ـــات در  ـــرای آوردن اصالح ـــه ب ـــد وزارت داخل جدی
ـــه  ـــت گرفت ـــت روی دس ـــوی دول ـــن وزارت از س ای
شـــده اســـت؛ مجاهدیـــن را بـــی ســـواد خوانـــدن 
ـــوف  ـــن در صف ـــر مجاهدی ـــت؛ اکث ـــتی نیس کار درس
ـــانس  ـــویه لیس ـــا س ـــی ب ـــی تحصیالت ـــای امنیت نیروه

دارند".
خانـــم ســـادات بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه همـــه 
از  امنیتـــی  نیروهـــای  صفـــوف  در  مشـــکالت 
ـــه  ـــزود ک ـــت، اف ـــا اس ـــن نهاده ـــران ای ـــوادی مدی بیس
ســـناتوران بایـــد بگذارنـــد کـــه عرضـــه خدمـــات 
ـــه  ـــزی ک ـــی، چی ـــص گرای ـــمت تخص ـــه س ـــی ب دولت

مـــردم انتظـــار دارنـــد بـــرده شـــود.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه پیـــش از ایـــن رییـــس 
ـــاد  ـــن نه ـــد تری ـــه را فاس ـــی وزارت داخل ـــور غن جمه
در کشـــور خوانـــده بـــود و وعـــده داده بـــود کـــه 
ـــی  ـــان م ـــه می ـــن وزارت ب ـــات جـــدی را در ای اصالح

آورد.

سناتورها طرح اصالحی جدید 
در وزارت داخله را "مجاهد ستیزانه" خواندند

گــروه تروریســتی داعــش مــرگ 
ابوبکــر بغــدادی، رهبــر ایــن گــروه 

ــرد. ــد ک ــتی را تایی تروریس
بــه گــزارش النشــره، داعــش در 
بیانیــه ای بــا اعــالم ایــن خبــر گفتــه 
ــام جانشــین  ــه زودی ن ــه ب اســت ک

وی را اعــالم می کنــد.
داعــش همچنیــن در ایــن بیانیــه 
گــروه  ایــن  اعضــای  از  کوتــاه 
خــود  پایگاه هــای  در  خواســته 
بماننــد و بــه مقاومــت ادامــه دهنــد.
ایــن خبــر ابتــدا از ســوی یکــی 
ــراق  ــوای ع ــتان نین ــئوالن اس از مس
ــئول  ــن مس ــت. ای ــده اس ــالم ش اع

کــه نامــش فــاش نشــده گفتــه اســت 
ــانه های  ــق رس ــش از طری ــه داع ک
ارتباطــی خــود بیانیــه رســمی مــرگ 
ــن  ــرای فرماندهــان ای البغــدادی را ب
از  و  فرســتاده  تلعفــر  در  گــروه 
ــت در  ــد از شکس ــته بع ــا خواس آنه
ــد. ــه دهن ــت ادام ــه مقاوم موصــل ب
ــه  ــری ب ــع خب ــی مناب ــه برخ گرچ
ویــژه رســانه های عراقــی ایــن خبــر 
را پوشــش داده انــد امــا ایــن مطلــب 
ــان  ــژه افراط گرای ــای وی در پایگاه ه
رســانه  کــه  اینترنــت  روی  بــر 
ــود،  ــوب می ش ــا محس ــمی آنه رس

ــت. ــده اس ــب نش ــا تکذی ــد ی تایی

تنهـــا در زباله دانـــی چهـــار راه شـــهیدان 
چنـــد  فاصلـــۀ  در  کندهـــار،  مرکـــز 
ــودک  ــج کـ ــه پنـ ــک بـ ــی نزدیـ دقیقه یـ
بـــه ایـــن زباله دانـــی ســـرزده و بـــا 
ــتیک  ــیای فلـــزی، پالسـ ــان اشـ دستان شـ

و کاغـــذ جســـتجو می کننـــد.
ایـــن کـــودکان کـــه میـــان 7 تـــا ۱۲ 
ــب  ــای غریـ ــد، از خانواده هـ ــال دارنـ سـ
ـــرای  ـــام ب ـــا ش ـــام ت ـــتند و از ب ـــهر هس ش
ــا  ــان زباله هـ ــی در میـ ــه نانـ ــن لقمـ یافتـ

می گردنـــد تـــا چیـــزی بـــرای فـــروش 
یـــا خـــوردن پیـــدا کننـــد.

ــی  ــزاران کودکـ ــن از هـ ــس، یک تـ ادریـ
اســـت کـــه صبـــِح زود از خانـــه بیـــرون 
شـــده و تـــا عصـــر از میـــان زباله هـــای 
کاغـــذ  و  پالســـتیک  آهـــن،  شـــهر 

می کنـــد. گـــردآوری 
بـــه گفتـــۀ او، روزانـــه 7۰ یـــا ۱۰۰ 
افغانـــی از فـــروش زباله هـــا بـــه دســـت 
می آورنـــد و بـــا آن لقمـــه نانـــی بـــرای 

تهیـــه  خانواده های شـــان  و  خـــود 
  . می کننـــد

ایـــن  از  دیگـــر  یکـــی  آغـــاگل، 
وقـــت  بیشـــتر  می گویـــد،  کـــودکان 
خاطـــر  بـــه  هم سن وســـال هایش 
ــد،  ــخر می کننـ ــر او تمسـ ــی اش بـ غریبـ
ـــده  ـــا را نادی ـــن حرف ه ـــی ای ـــا او تمام ام
گرفتـــه و بـــه کارش ادامـــه می دهـــد.
مســـوؤالن کمیســـیون حقـــوق بشـــر 
 ۲۰ هم اکنـــون  می گوینـــد،  کندهـــار 
ــه  ــت بـ ــن والیـ ــودک در ایـ ــزار کـ هـ
دلیـــل مشـــکالت اقتصـــادی، کار شـــاقه 

. می کننـــد
ــش  ــؤول بخـ ــر، مسـ ــمس الدین تنویـ شـ
کـــودکان کمیســـیون حقـــوق بشـــر کندهـــار 
ســـالم وطندار  بـــه  گفت وگویـــی  در 
می گویـــد، تنهـــا در شـــهر کندهـــار و 
ولســـوالی اســـپین بولدک بیـــش از ۲۰ 
ــکالت  ــل مشـ ــه دلیـ ــودک بـ ــزار کـ هـ

اقتصـــادی، کار شـــاقه می کننـــد.
ـــه گفتـــۀ آقـــای تنویـــر، در کنـــار کـــودکان  ب
والیت هـــای  کـــودکان  کندهـــاری، 
ـــار  ـــز در کنده ـــل و ارزگان نی ـــد، زاب هلمن

مصـــروف کار شـــاقه انـــد.  
مســـؤوالن کمیســـیون حقـــوق بشـــر 
کندهـــار می گوینـــد، تاکنـــون چندین بـــار 
در ایـــن مـــورد بـــا مقام هـــای حکومتـــی 
گفت وگـــو کـــرده و نگرانی های شـــان 
ــا  ــاخته اند، امـ ــریک سـ ــان شـ ــا آنـ را بـ
هنـــوز توجهـــی از ســـوی حکومـــت 

صـــورت نگرفتـــه اســـت.

داعش مرگ ابوبکر البغدادی را 

تایید کرد
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