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ــی از  ــار حاک ــا از تخ خبره
ــای  ــدید نیروه ــری ش درگی
حــزب اســامی بــه رهبــری 
گلبدیــن حکمتیــار بــا افــراد 

ــت. ــت اس ــزب جمعی ح
محلــی  مســؤوالن 
از  یکــی  می گوینــد، 
ــان حــزب اســامی  فرمانده
 22 درگیری هــا،  ایــن  در 
تــن از اعضــای جمعیــت 
را تیربــاران کــرده اســت؛ 

ــاز  ــگام ادای نم ــراد هن ــن اف ــتر ای بیش
شــده اند. کشــته 

در  مــردم  نماینــده  شــامل،  افضــل 
ســام وطندار  بــه  ســنا  مجلــس 
ــاز  ــس از آن آغ ــری پ ــد، درگی می گوی
شــده کــه افــراد حــزب اســامی هنــگام 
قاچــاق مــواد مخــدر بــا ممانعــت افــراد 
حــزب جمعیــت روبــه رو شــده اند.

ــد  ــری چن ــس از درگی ــۀ او، پ ــه گفت ب
از  یکــی  قانــت،  بشــیر  آمــر  روزه، 

بیشــتر  اســامی  حــزب  فرماندهــان 
ــگام ادای  ــت را هن ــزب جمعی ــراد ح اف
شــامل  آقــای  اســت.  کشــته  نمــاز 
ــر  ــا ب ــیر، حت ــر بش ــراد آم ــد، اف می افزای
ــان  ــان رحــم نکــرده و آن ــودکان و زن ک

کرده انــد. لت وکــوب  را 
فقیرمحمــد جوزجانــی، فرمانــده پولیــس 
تخــار می گویــد کــه درگیری هــا در 
منطقــۀ چــاه آب روز گذشــته پایــان 
یافتــه، امــا تاکنــون روشــن نیســت کــه 
ــا  ــان ی ــدام جری ــوط ک ــرف مرب دو ط

بوده انــد. حــزب 
فرمانــده پولیــس تخــار 
می گویــد، هیأتــی بــرای 
بــه  وضعیــت  بررســی 
شــده اند. عــازم  منطقــه 
ســنت اهلل تیمور، سخنگوی 
والــی ایــن والیــت نیــز بــه 
می گویــد،  ســام وطندار 
طرف هــای درگیــر پیشــینۀ 
حــزب اســامی و جمعیت 
اســامی را دارنــد و »ایــن 
ــی  ــای حزب ــه در تنش ه ــری ریش درگی

دارد.«
در کنــار ایــن، باشــنده گان ولســوالی 
ــد،  ــمتی می گوین ــوزۀ س ــاه آب و ح چ
افــراد وابســته بــه آمــر بشــیر قانــت، از 
دو روز بــه این ســو هرازگاهــی ایــن 
مناطــق را بررســی کــرده و مــردم را بــه 
شــمول زنــان و کــودکان لت وکــوب 

می کننــد.

رییـــس  دوم  معـــاون  دانـــش،  ســـرور 
ــم معرفـــی سرپرســـت  ــوری در مراسـ جمهـ
جدیـــد وزارت تحصیـــات گفـــت کـــه 
ـــر  ـــد از نظ ـــی بای ـــز علم ـــگاه های و مراک دانش

ــد. ــتقل باشـ ــی مسـ ــی، اداری و مالـ علمـ
او روز شـــنبه ۱۷) ســـرطان( گفـــت کـــه 
ــه  ــن کـ ــز ایـ ــا جـ ــا و دولت هـ حکومت هـ
از دانشـــگاه ها حمایـــت و پشـــتیبانی کننـــد، 
حـــق مداخلـــه و تحمیـــل شـــرایط خـــاص 

خـــود را بـــر آنهـــا ندارنـــد.
آقـــای دانـــش تاکیـــد کـــرد کـــه مقام هـــای 
ـــز  ـــتان نی ـــی در افغانس ـــدت مل ـــت وح حکوم
ـــتقال  ـــه اس ـــه ب ـــد ک ـــف می دانن ـــود را موظ خ
ـــی  ـــای علم ـــی و آزادی فعالیت ه ـــط عمل محی

ـــذارد. ـــرام بگ احت
ــه  ــزود کـ ــوری افـ ــاون دوم رییس جمهـ معـ
ایـــن اســـتقال و آزادی در صورتـــی تأمیـــن 
ــی،  ــوزش  عالـ ــری آمـ ــه رهبـ ــود کـ می شـ

رهبـــری دانشـــگاه ها و اســـتادان بـــه حفـــظ 
ایـــن اســـتقال و رعایـــت نظـــم و انضبـــاط 
ـــی  ـــچ کس ـــه هی ـــند و "ب ـــد باش ـــد و پابن متعه
و مقامـــی اجـــازه ندهنـــد کـــه در امـــور 

علمـــی مداخلـــه کننـــد".
آقـــای دانـــش از بازنگـــری نظـــام درســـی و 
ـــرد و آن را  ـــاد ک ـــوزش ی ـــت آم ـــای کیفی ارتق
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پاکستان از اتهام  زدن دست بردارد

افغانستان ته د امریکا د سفیر د اعالن 

د ځنډ په اړه اندېښنې او نظرونه

برگزاری انتخابات غیرممکن شده است

در مراسم امضای قرارداد طرح و دیزاین سالنگ جدید مطرح شد:

اعـمار جـادۀ سالنـگ اهمیـت 
منطـقه یـی دارد

برگـزاری انتخاباتاز دروغ تـا واقعیت! ACKU



ــاور  ــودش ب ــای خ ــه حرف ه ــی ب ــر کس اگ
ــار  ــه انتظ ــران چ ــد، آن گاه از دیگ ــته باش نداش

دارد کــه آن حرف هــا را بــاور کننــد؟ 
ســخنانی را کــه کمیســیون انتخابــات در مــورد 
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  آماده گی هــا 
شــورای ملــی و شــوراهای ولســوالی ها مطــرح 
ــکایات  ــیون ش ــوی کمیس ــًا از س ــرده، عم ک
ــس  ــت. ریی ــه اس ــوال رفت ــر س ــی زی انتخابات
ــی  ــه تازه گ ــی ب ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
گفتــه اســت کــه برخــاف آن چــه کــه اعضــای 
از آماده گی هــا بــرای  انتخابــات  کمیســیون 
ــوز  ــد، هن ــده می گوین ــات آین ــزاری انتخاب برگ
مشــکاِت زیــادی بــر ســِر راه برگــزاری 

ــت.  ــده پابرجاس ــات آین انتخاب
ــۀ  ــث خفت ــر، بح ــار دیگ ــک ب ــا ی ــن روزه ای
ــاده  ــا افت ــِر زبان ه ــر س ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــه  ــد ک ــی داغ ش ــوع زمان ــن موض ــت. ای اس
تاریــخ  افغانســتان،  انتخابــات  کمیســیون 
ــرد.  ــام ک ــده را اع ــاِت آین ــزاری انتخاب برگ
انتخاباتــی کــه اگــر کمیســیون موفــق بــه 
ــود،  ــده ش ــام ش ــخ اع ــزاری آن در تاری برگ
ــا تأخیــر  حداقــل از نظــر قانونــی ســه ســال ب

می شــود.  برگــزار 
ــح  ــاس نص ــر اس ــی ب ــورای مل ــات ش انتخاب
ــان  ــتان، در پای ــی افغانس ــون اساس ــح قان صری
ســال پنجــم کارِی ایــن نهــاد باید برگزار شــود. 
ــت وحــدت ملــی کــه یکــی از مفــاد  ــا دول ام
توافق نامــۀ ایجــاد آن، برگــزاری به موقــع و 
ــا  ــه تنه ــود، ن ــی ب ــات پارلمان ــۀ انتخاب عادالن
ــات به موقــع نشــد  ــه برگــزاری انتخاب موفــق ب
کــه حتــا در ایجــاد اصاحــات انتخاباتــی نیــز 

ــاخت. ــود نس ــی را از آِن خ موفقیت
ــوی رییــس پیشــین  ــراً فضــل احمــد معن  اخی
کمیســیون انتخابــات گفتــه اســت کــه اعضــای 
تــوان  انتخاباتــی،  کمیســیون های  جدیــد 
ــن  ــِت ای ــد. صح ــات را ندارن ــِت انتخاب مدیری
گفتــه زمانــی تثبیــت می شــود کــه نــوع انتخاب 
اعضــای جدیــد کمیســیون ها و کارنامــۀ آن هــا 
پــس از رســیدن بــه کرســی های جدیــد مــرور 
ــای  ــاب اعض ــود در انتخ ــه می ش ــود. گفت ش
چنــان  انتخاباتــی،  کمیســیون های  جدیــد 
ــت  ــوری و ریاس ــت جمه ــان ریاس ــی می رقابت
ــه هــر دو طــرف  ــود ک ــی آغــاز شــده ب اجرای
بــرای این کــه از راه یافتــن افــراد مظنــون 
ــری  ــل جلوگی ــرف مقاب ــه ط ــته گی ب ــه وابس ب
ــد،  ــت کردن ــادی مخالف ــای زی ــا نام ه ــد، ب کنن
ــده  ــر شناخته ش ــراد کمت ــط اف ــه فق ــه ک آن گون
ــرانجام  ــه س ــد ک ــی ماندن ــت ها باق در فهرس
ــه عنــوان اعضــای جدیــد  همیــن افــراد نیــز ب

ــدند.  ــی ش ــی معرف ــیون های انتخابات کمیس
ــات  ــیون انتخاب ــیِن کمیس ــس پیش ــی ریی وقت
ــِت  ــی مدیری ــراد توانای ــن اف ــه ای ــد ک می گوی
ــه  ــن نکت ــه ای ــًا ب ــد، دقیق ــات را ندارن انتخاب
اشــاره دارد کــه فراینــد انتخــاب اعضــای 
جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی چنــان در 
رقابت هــای جناحــی و تیمــی آلــوده شــد 
ــی  ــیون های انتخابات ــت کمیس ــًا دول ــه عم ک
را قربانــی ایــن رقابت هــا کــرد. از جانــب 
ــک  ــه ی ــک ب ــۀ نزدی ــه کارنام ــی ب ــر، وقت دیگ
ســاِل اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی نــگاه 
ــیون ها  ــن کمیس ــه ای ــود ک ــده می ش ــود، دی ش
بیشــتر از ایــن کــه متوجــه ســامان دهی و 
ــی  ــاختارهای انتخابات ــات در س ــاد اصاح ایج
بــوده باشــند، بــه دســت و دهــاِن ارگ ریاســت 
جمهــوری چشــم دوختــه انــد کــه چــه 

ــار دارد.  ــا انتظ ــی از آن ه چیزهای
ــه  ــای این ک ــه ج ــی ب ــیون های انتخابات کمیس
واقعــًا بــه نهادهــای مســتقل و قدرتمنــد در امر 
ــل  ــه دلی ــوند، ب ــدل ش ــات مب ــِت انتخاب مدیری
منافــع شــخصی و تیمــِی رییــس جمهــوری، به 
ــل  ــرداری از او تبدی ــرای فرمان ب ــی ب نهادهای
ــا  ــًا از آن ج ــته گی دقیق ــن وابس ــد. ای ــده ان ش
ــه محــض  ــی ب ــای غن ــه آق ــود ک ناشــی می ش
کمیســیون های  جدیــد  اعضــای  معرفــی 
ــه  ــم ب ــه مته ــی، اعضــای پیشــین را ک انتخابات
ــه  ــات ب ــر انتخاب ــل کاری در ام ــب و جع تقل
ــه عنــوان مشــاوران ریاســت  نفــع او بودنــد، ب
جمهــوری معرفــی کــرد. ایــن دقیقــًا مصــداِق 
ــه "آن  ــت ک ــروف اس ــل مع ــان ضرب المث هم
ــد".  ــان می ده ــد، فرم ــان می ده ــه ن ــس ک ک

ــه  ــیدن ب ــاز بخش ــا امتی ــوری ب ــس جمه ریی
انتخاباتــی  کمیســیون های  ســابِق  اعضــای 
دوخــت،  را  آن هــا  دهن هــای  تنهــا  نــه 
ــد  ــای جدی ــه اعض ــم ب ــام را ه ــن پی ــل ای ب
کمیســیون های انتخاباتــی رســاند کــه اگــر 
می خواهیــد بــه ســامت از امــر انتخابــات 
بگذریــد و آیندۀتــان ضمانــت شــود، بایــد آن  
ــد کــه از شــما انتظــار مــی رود.  ــه کار کنی گون
ــده،  ــامِ دلگرم کنن ــن پی ــت ای ــا دریاف ــون ب اکنـ
ــی آن  ــیون های انتخابات ــد کمیس ــای جدی اعض
 گونــه کار می کننــد کــه رییــس جمهــوری 

هــد!  می خوا
تاریــخ  حالــی  در  انتخابــات  کمیســیون 
ــرده  ــام ک ــده را اع ــاِت آین ــزاری انتخاب برگ
ــات کاری  ــۀ انتخاب ــه در خصــوِص هزین ــه ن ک
ــاِت  ــث اصاح ــم بح ــه ه ــده و ن ــام ش انج
شــده  پی گیــری  جدیــت  بــا  انتخابــات 
ــات  ــیون انتخاب ــش، کمیس ــدی پی ــت. چن اس

طرحــی را ارایــه کــرد کــه بــر مبنــای آن قــرار 
بــود در مــورد نــوع حوزه هــای رای دهــی 
ــه  ــی ب ــود، ول ــات وارد ش ــی در انتخاب تغییرات
محــض وارد شــدن چنــد انتقــاد بــر ایــن 
ــات،  ــۀ انتخاب ــاالن عرص ــوی فع ــرح از س ط
ــری  ــورد پی گی ــرح م ــر آن ط ــا دیگ ــه تنه ن
قــرار نگرفــت کــه حتــا از تغییـــرات در آن نیــز 

ــت.  ــری نیس خب
کمیســیون انتخابــات بــا چــه مکانیســمی 
مدیریــت  را  آینــده  انتخابــاِت  می خواهــد 
ــۀ  ــًا دغدغ ــیون واقع ــن کمیس ــر ای ــد؟ اگ کن
ــا  ــد ت ــت، بای ــات را می داش ــزاری انتخاب برگ
بــه حــال بارهــا در مــورد مکانیســم برگــزارِی 
آن برنامه هــای متعــددی را بــه اجــرا مــی 
بــه  را  مختلفــی  طرح هــای  و  گذاشــت 

می ســپرد.  همه گانــی  قضــاوت 
ــزاری  ــر برگ ــر در ام ــِت دیگ ــوع بااهمی موض
ــفافیت  ــا ش ــتقیم ب ــۀ مس ــه رابط ــات ک انتخاب
ــد،  ــته باش ــد داش ــودِن آن می توان ــر ب و فراگی
امنیــت انتخابــات اســت. کمیســیون انتخابــات 
ــاِت  ــت انتخاب ــه امنی ــن اســت ک ــدر مطمی چق

ــود؟  ــن می ش ــده تأمی آین
اعــام  بــا  فعلــی،  امنیتــی  گزارش هــای 
ســاحۀ نفــوذ مخالفــاِن مســلح، بــه هیــچ وجــه 
امیـــدوارکننده بــه نظــر نمی رســند. اگــر وضــع 
بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد و حتــا اگــر 
در همیــن وضعیــِت فعلــی حفــظ شــود، بایــد 
ــران  ــده نگ ــاِت آین ــت انتخاب ــه امنی ــبت ب نس

ــود.  ب
نگرانی هــا  و  موانــع  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــخ  ــام تاری ــه اع ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
برگــزاری انتخابــات اگــر یــک تبلیــغ رســانه یی 
نباشــد ولــی چیــزی کمتــر از آن هــم نیســت. 
ــی را  ــکار عموم ــه اف ــن ک ــِد ای ــزی در ح چی
آرام ســازد و نشـــان دهــد کــه دولــت متوجــه 
وظایــف اصلــِی خــود در رابطــه بــا سرنوشــِت 

ــه اســت. جامع
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ریاســت جمهوری، دو روز پیــش، در یــک کنفرانــس خبــری 
ــتم را  ــدۀ دوس ــه پرون ــت ک ــور خواس ــتانی کل کش از دادس
یــک طــرف کنــد. ســخنگوی ریاســت جمهوری گفتــه 
اســت کــه اگــر ثابــت شــود دوســتم در ایــن پرونــده بیگنــاه 
ــه کارش  ــه عنــوان معــاون اول ریاســت جمهوری ب اســت، ب
بــر می گــردد. امــا در صورتــی کــه ثابــت شــود او گنــاه کار 
اســت طبــق قانــون بــا او برخــورد خواهــد شــد. ایــن همــه 
ــامی  ــش اس ــراً جنب ــه اخی ــرد ک ــورت می گی ــی ص در حال
ــی  ــامی، ایتاف ــت اس ــامی و جمعی ــدت اس ــزب وح و ح
ــس  ــد و پ ــه نجــات افغانســتان را تشــکیل داده ان موســوم ب
ــا  ــد ت ــه رفته ان ــه ترکی ــتان ب ــت افغانس ــات دول از آن مقام
ــارج  ــاف خ ــه از ایت ــد ک ــت بدهن ــتم را قناع ــرال دوس جن
شــود و بــه کابــل برگــردد. هنــوز نتیجــۀ نهایــی ایــن 
ــان  ــواهد نش ــن و ش ــا قرای ــت. ام ــخص نیس ــرات مش مذاک
می دهــد کــه ارگ ریاســت جمهوری در تــاش شکســتاندن 
ــاون  ــوان مع ــه عن ــتم ب ــرال دوس ــط جن ــاف توس ــن ایت ای
ــه  ــم ب ــه مته ــرال دوســتم ب ــور اســت. جن ــس جمه اول ریی
ــش  ــی از مخالفان ــجی یک ــا احمدایش ــی ب ــاری جنس بدرفت
اســت و بــه همیــن دلیــل پرونده یــی در دادســتانی دارد. بــه 
همیــن دلیــل او از مدتــی  در حصــر خانه گــی بــود و چنــدی 
پیــش بــه بهانــه مریضــی بــه ترکیــه رفتــه بــود و  در آنجــا 
در برابــر آقــای غنــی بــه اشــتراک دیگــر مخالفــان سیاســی او 
کــه همــه شــان از اعضــای دولــت وحــدت ملــی انــد، جبهــه 
تازه یــی را ســاخنه اســت. امــا حــاال ارگ ریاســت جمهوری 
بــا طــرح ایــن کــه دادســتانی کل کشــور بایــد پرونــدۀ جنرال 
دوســتم را یــک طرفــه کنــد بــه جنــرال دوســتم هشــدار داده 
ــازد و  ــاری س ــدا ج ــدۀ او را ج ــد پرون ــه می توان ــت ک اس
ــع  ــه نف ــد آن را ب ــز می توان ــد و نی ــق کن ــه او جنجــال خل ب
ــه  ــتم ب ــه دوس ــی ک ــه، در صورت ــد؛ البت ــه کن ــتم معامل دوس
کابــل برگــردد و ایتــاف را بشــکند. احتمــال دارد تفاهماتــی 
ــف  ــب حنی ــه ترکی ــات ارگ ب ــتم و هی ــرال دوس ــان جن می
ــس  ــتانکری ریی ــوم اس ــی و معص ــت مل ــاور امنی ــر مش اتم
ــه باشــد و  ــه صــورت گرفت ــی، در ترکی ــت مل ــی امنی عموم
بســیار بعیــد نیســت کــه حــاال ارگ هــم در پــی زمینه ســازی 
ــل  ــه کاب ــتم ب ــرال دوس ــر جن ــی درد س ــت ب ــرای برگش ب
ــاف،  ــن ائت ــت ای ــه نخس ــن اعامی ــه در مت ــد. چنانیک باش
ــه بازگشــت صاحیــت معــاون اول ریاســت جمهــوری و  ب
صاحیــت معــاون دوم ریاســت اجرائیــه بیشــتر تاکیــد شــده 
ــه خصــوص برگشــت  ــن دو خواســت ب اســت و اگــر همی
ــورد  ــی م ــای غن ــب آق ــاون اول از جان ــای مع صاحیت ه
تاییــد قــرار بگیــرد و نیــز پرونــدۀ ایشــچی بــه نفــع جنــرال 
دوســتم خاتمــه یابــد، منطقــی بــرای مانــدن جنــرال دوســتم 
در ایــن ئتــاف زیــاد هــم بــه نظــر نمی رســد. احتمــال دارد 
کــه دوســتم تعهداتــی را در ایــن خصــوص دریافتــه باشــد 
ــاف  ــه در ائت ــد ک ــتم میدان ــازد. دوس ــن س ــه او را مطمی  ک
موقــف معــاون اول رییــس جمهــور را نــدارد. امــا در 
ــور  ــس جمه ــاون اول ریی ــی، او مع ــا غن ــم ب ــورت تفاه ص
ــدن  ــا برگردان ــه ب ــد ک ــن حــال ارگ می خواه اســت. در عی
ــزب  ــر ح ــخنتی ب ــۀ س ــاف، ضرب ــتم از ائت ــرال دوس جن
جمعیــت اســامی کــه اکنــون مخالــف سرســختش در داخــل 
دولــت وحــدت ملــی اســت، هــم وارد کنــد. دریــن صــورت 
بازنــده اصلــی در ایــن میــدان بــار دیگــر جمعیــت اســامی 
اســت کــه بــا افــرادی ایتــاف کــرده اســت کــه روی منافــع 
ــار  ــن ب ــتم ای ــرال دوس ــر جن ــان می چرخند.اگ ــخصی ش ش
عــزم جــزم کنــد کــه دیگــر بــه محــور غنــی برنگــردد و ایــن 
احتمــال بســیار بعیــد در صورتــی کــه قریــب یقیــن ثابــت 
شــود بــاز هــم ارگ پرونــدۀ جنــرال دوســتم را ابــزاری بــرای 
فشــار دادن بــه او بــاز می کنــد. امــا ایــن پرونــده بــاز کــردن 
و بســتن ها بــرای دوســتم، نشــان می دهــد کــه قربانــی 
ــر  ــه در ه ــای ایشــچی اســت ک ــان آق ــی در اینجــا هم اصل
ــد  ــت نمی رس ــه عدال ــا ب ــود ی ــی می ش دو صــورت او قربان
و یاهــم ابــزاری بــرای فشــار دادن دوســتم در دســت غنــی 
قــرار میداشــته باشــد. هنــوز هــم مشــخص نیســت کــه ارگ 
تــا چــه زمانــی بــا ایشــچی در برابــر دوســتم بــازی می کنــد 

ــود. ــی می ش ــه کجــا منته ــازی ب ــن ب و ای

بازی غنی با ایشچی در برابر دوستم

 به کجا منتهی می شود
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رییس جمهوری با امتیاز 
بخشیدن به اعضای سابِق 
كمیسیون های انتخاباتی 
نه تنها دهن های آن ها 
را دوخت، بل این پیام 
را هم به اعضای جدید 
كمیسیون های انتخاباتی 

رساند كه اگر می خواهید 
به سالمت از امر انتخابات 

بگذرید و آیندةتان ضمانت 
شود، باید آن گونه كار كنید 

كه از شما انتظار می رود. 
اكنـون با دریافت این پیاِم 
دلگرم كننده، اعضای جدید 

كمیسیون های انتخاباتی 
آن گونه كار می كنند كه 

رییس جمهوری می خواهد!

برگـزاری انتخابات 
از دروغ تـا واقعیت!

ACKU



ــل  ــی تون ــن تفصیل ــی و دیزای ــات تخنیک ــان مطالع پیم
جدیــد ســالنگ، دیــروز )شــنبه،۱۷ ســرطان( میــان وزارت 
ــه ارزش  ــترالیایی SMEC ب ــرکت آس ــه و ش ــد عام فوای

ــه امضــا رســید. ــر ب ــون دال ۱9.6 میلی
ــپیدار  ــر س ــه در قص ــرارداد ک ــن ق ــای ای ــم امض در مراس
برگــزار گردیــده بــود، در آن رییــس اجرایــی، رییــس بانک 
توســعۀ آســیایی، مقام هــای بلندپایــۀ حکومتــی و شــماری 

از اعضــای پارلمــان اشــتراک کــرده بونــد.
محمــود بلیــغ، وزیــر فوایــد عامــه در آن مراســم گفــت که 
از ســاخت تونــل ســالنگ توســط اتحــاد جماهیر شــوروی 
ــل شــرایط نامناســب در  ــه دلی پنجــاه ســال می گــذرد و ب

کشــور امــروزه ایــن تونــل آســیب جــدی دیــده اســت.
وزیــر فوایــد عامــه بــر ضــرورت اعمــار تونــل کنونــی و 
ــر  ــه ب ــت ک ــد و گف ــد ورزی ــل ســالنگ تأکی ــای بدی راه ه
بنیــاد ایــن پیمــان کــه از ســوی بانــک انکشــاف آســیایی 
ــت می شــود، شــرکت آســترالیایی  ــان حمای و کشــور جاپ
مطالعــات خــود را دربــارۀ تونــل ســالنگ نهایــی می ســازد. 
آقــای بلیــغ  گفــت: ســاخت تونــل جدیــد ســالنگ یکــی 
ــاب  ــه حس ــتان ب ــرای افغانس ــی ب ــای زیربنای از پروژه ه
در  زیــادی  دســت آوردهایی  می توانــد  کــه  می آیــد 

بخش هــای مختلــف بــه ویــژه در بخــش ترانزیــت 
ــی داشــته باشــد. ــه افغانســتان در پ کاالهــای اقتصــادی ب
بــه گفتــۀ وزیــر فوایــد عامــه: زمانــی کــه پــروژۀ ســاختن 
ــرداری  ــرا و بهره ب ــۀ اج ــه مرحل ــالنگ ب ــد س ــل جدی تون
برســد، مشــکل بســیار بزرگــی کــه ســال ها اتصــال شــمال 

ــود، برطــرف می گــردد. و جنــوب را دشــوار ســاخته ب
ــل  ــاخت تون ــرارداد س ــه، ق ــد عام ــر فوای ــۀ وزی ــه گفت ب
جدیــد بــه یکــی از شــرکت های بســیار معتبــر بین المللــی 
از کشــور اســترالیا ســپرده می شــود کــه در یــک پروســۀ 
داوطلبــی شــفاف ایــن پــروژه را بــه دســت آورده اســت.
ــک توســعۀ  ــا، رییــس بان ــن، تومــاس پنی ــا ای ــان ب همزم
آســیایی و یکــی از تمویــل کننــده گان ایــن پــروژه گفــت 
کــه بازســازی و اعمــار جــادۀ ســالنگ نه تنهــا در اقتصــاد 
و کشــاورزی افغانســتان، بلکــه در سیســتم ترانســپورتی و 

ترانزیــت منطقــه نیــز اهمیــت دارد.
رییــس بانــک انکشــاف آســیایی افــزود کــه از طریــق ایــن 

جــاده مرکــز آســیا بــه جنــوب آســیا وصــل می گــردد.
ــان در  ــن حــال، میت ســوجی ســوزوکا، ســفیر جاپ در عی
کابــل، افغانســتان را پــل ارتباطــی منطقــه خوانــد و گفــت 
کــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن کشــور از اهمیــت باالیــی 

ــد.  ــوردار می باش برخ
آقــای ســوزوکا در بــارۀ اهمیــت جــادۀ ســالنگ صحبــت 
ــه  ــا مســیری اســت ک ــالنگ تنه ــت: مســیر س ــرد و گف ک

ــد.  ــل می کن ــوب وص ــه جن ــمال را ب ش
ســفیر جاپــان بــا بیــان  این کــه کشــور جاپــان 53 درصــد 
ــواره  ــان هم ــزود: جاپ ــد، اف ــل می کن ــروژه را تموی ــن پ ای
ــن  ــه ای ــتان ب ــاد افغانس ــل اعتم ــت قاب ــوان دوس ــه عن ب
کشــور کمــک کــرده اســت. او مجمــوع کمک هــای 
ــزده ســال گذشــته 6.2  ــه افغانســتان را در پان کشــورش ب

ــرد. ــوان ک ــر عن ــارد دال میلی
رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  داکتــر  دیگــر،  ســویی  در 
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی در ایــن نشســت گفــت 
ــرک  ــاخت س ــالنگ، س ــد س ــل جدی ــاخت تون ــه س ک
ــدات  ــزء تعه ــالنگ  ج ــل س ــازی تون ــالنگ ها و بازس س
حکومــت وحــدت ملــی بــود کــه دارد عملــی می گــردد.
ــان  ــور جاپ ــپاس گزاری از کش ــن س ــداهلل ضم ــای عب آق
ــه از  ــزود ک ــا، اف ــن پروژه ه ــۀ ای ــت هزین ــر پرداخ از به
مــردم افغانســتان پــوزش می خواهــم کــه نتوانســتیم ایــن 

ــم. ــل کنی ــزودی ح ــان را به ــکل بزرگ ش مش
رییــس اجرایــی بــا بیــان این کــه حکومــت وحــدت 
ــی  ــکات ترانزیت ــع مش ــرای رف ــه را ب ــی کار همه جانب مل
ســالنگ ها آغــاز کــرده اســت، تأکیــد کــرد: وزارت فوایــد 
عامــه مســوولیت دارد تــا مشــکات رفــت و آمــد مــردم 

ــد. ــل کن ــروژه ح ــن پ ــرداری ای ــا بهره ب را ت
دکتــر عبــداهلل خطــاب بــه وزارت فوایــد عامــه و شــرکت 
ــی  ــروژۀ مل ــن پ ــتندرد ای ــت و اس ــر کیفی ــترالیایی، ب آس
ــده  ــرای آین ــروژه  ب ــن پ ــه ای ــت ک ــد و گف ــد ورزی تأکی

ــارز دارد. ــش ب ــتان نق افغانس
ــا  ــان خواســت ت رییــس اجرایــی حکومــت از ســفیر جاپ
ــی و  ــات تخنیک ــه مطالع ــراج را ک ــادۀ بگرام-جبل الس ج
ــت و پشــتیبانی  ــده اســت، حمای ــی گردی ــن آن نهای دیزای

مالــی کننــد.
او بــه نقــل از سرمنشــی ســازمان ملــل گفــت کــه 
ــد  ــده خواه ــا در آین ــق پروژه ه ــاهد تطبی ــتان ش افغانس
ــیای  ــه آس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــداهلل ب ــر عب ــود. دکت ب
در  کار  پیشــرفت  در  را  خــود  موفقیت هــای  مرکــزی 

می دانــد. افغانســتان 
گفتنــی اســت کــه راه ســالنگ، شــمال و جنوب افغانســتان 
ــات وزارت  ــاس اطاع ــد و براس ــل می کن ــم وص را باه
فوایــد عامــه، روزانــه از ایــن مســیر حــدود 55۰۰ وســایط 

ترانســپورتی رفــت و آمــد دارنــد.
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ــارات  ــه اظه ــش ب ــده گان  در واکن ــس نماین اعضــای مجل
مســووالن وزارت خارجــۀ پاکســتان، می گوینــد کــه 
ــرد. پاکســتان از ناامنی هــای افغانســتان نفــع سیاســی می ب
اعضــای مجلــس نماینــده گان در نشســت عمومــی دیــروز 
شــنبه ) ۱۷ ســرطان( در مــورد اظهــارات اخیــر ســخنگوی 
ــد  ــان داده می گوین ــش نش ــتان واکن ــۀ پاکس وزارت خارج
کــه اظهــارت حکومــت پاکســتان دور از انصــاف اســت. 

ــرای  ــد ب ــتان بای ــت پاکس ــه دول ــد ک ــد می کنن ــان تأکی آن
ــه  ــن کشــور صادقان ــاد تروریســتی در ای ــردن بنی محــو ک

ــد.  عمــل کن
ــن یــک ســخنگوی وزارت خارجــۀ پاکســتان  پیــش از ای
ــه  ــتی ب ــای تروریس ــز گروه ه ــه مرک ــود ک ــرده ب ــا ک ادع
ــتان  ــی از پاکس ــبکۀ حقان ــرار و ش ــت اح ــمول جمعی ش
رانــده شــده و در افغانســتان اســت و از آنجــا فعالیت هــای 

ــد. ــازماندهی می کن ــود را س خ
امــا، عبدالــرووف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینــده گان، 
ــود  ــورد وج ــتان در م ــت پاکس ــارات حکوم ــت: اظه گف
پایگاه هــای تروریســتی در افغانســتان دور از انصــاف 

اســت. 
پاکســتان  حکومــت  کــه  افــزود  ابراهیمــی  آقــای 
و  می بــرد  سیاســی  نفــع  افغانســتان  ناامنی هــای  از  
تمــام حمــات تروریســتی در افغانســتان از پاکســتان 

می شــود.  ســازماندهی 
رییــس مجلــس نماینــده گان، تصریــح کــرد که کشته شــدن 
اســامه بــن الدن در پاکســتان، بیعــت بــه اختــر منصــور در 
ایــن کشــور و یافتــن کالبــد مــا عمــر رهبــر گــروه طالبان 
ــای  ــه گروه ه ــه هم ــد ک ــان می ده ــور نش ــن کش در ای
تروریســتی در پاکســتان حضــور دارنــد، فعالیت هــای 
کشــور  ایــن  از  را  افغانســتان  در  خــود  حمــات  و 

می کننــد.  ســازمان دهی 
در  تروریســتی  حمــات  و  جنگ هــا  او،  گفتــۀ  بــه 
ــورای  ــوند، ش ــازمان دهی می ش ــتان س ــتان از پاکس افغانس
کویتــه یکــی از ســازمان دهنــده گان حمــات تروریســتی 
ــن  ــا ت ــوز جــان صده ــا هن ــه ت در افغانســتان می باشــد ک

ــت.  ــه اس را گرفت

ــد  ــت پاکســتان بای ــه دول ــرد ک ــد ک ــای ابراهیمــی تأکی آق
ــرای  ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــردن ب ــام وارد ک ــای اته به ج
ــات  ــور اقدام ــن کش ــتی در ای ــز تروریس ــرکوب مراک س

ــرد.  ــت گی ــدی را روی دس ج
ــچ  ــر هی ــاالی همدیگ ــردن ب ــام وارد ک ــه اته ــت ک او گف
دردی را دوا نمی کنــد و بایــد ســران هــر دو کشــور بــرای 
ــته  ــی داش ــتان آماده گ ــر تروریس ــدی در براب ــارزه ج مب

باشــند. 

ــووالن  ــخنان مس ــه س ــت ک ــان داش ــی بی ــای ابراهیم آق
پاکســتان در مــورد وجــود مراکز تروریســتی در افغانســتان 
ــود  ــا می ش ــش اختاف ه ــبب افزای ــی س ــاع کنون در اوض
ــکاری  ــی  و هم ــرای همدل ــد ب ــور بای ــران دو کش و رهب

ــد.  مشــترک تــاش جــدی کنن
خارجــۀ  وزارت  ســخنگوی  زکریــا  نفیــس  پیشــتر 
ــا وجــود اعتراضــات  ــه ب ــرده اســت ک ــا ک پاکســتان، ادع
اقدامــی  هیچگونــه  کابــل  دولــت  پاکســتان،  مکــرر 

علیــه تروریســت های جماعت االحــرار کــه در خــاک 
افغانســتان حضــور دارنــد و عملیات هــای تروریســتی 
انجــام  برنامه ریــزی می کننــد،  پاکســتان  بــر ضــد  را 

 . هــد نمی د
آقــای زکریــا تصریــح کــرد کــه در حــال حاضــر مخفیــگاه 
گــروه تروریســتی جماعت االحــرار کــه از شــاخه های 
بــوده، در خــاک  اصلــی تحریــک طالبــان پاکســتان 

ــت. ــتان اس افغانس
ــس  ــا در گذشــته و پ ــه م ــه ک ــۀ ســخنانش گفت او در ادام
از حملــه انتحــاری بــه الهــور کــه جماعت االحــرار 
مســوولیت آن را گرفــت بــا ســران کابــل صحبــت کــرده 
و بــه آنهــا اعــام کردیــم کــه ایــن گــروه تروریســتی در 
خــاک افغانســتان حضــور دارد ولــی کمتریــن توجهــی بــه 

ــد. ــا نش ــن صحبت ه ای
در همیــن حــال، دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت 
ــای ســخنگوی وزارت خارجــۀ  ــا رد گفته ه ــی ب ــاع مل دف
پاکســتان گفتــه کــه پاکســتان بــا ادعا هــای خــود می خــواد 
توجــه جهــان در مبــارزه بــا تروریســم در ایــن کشــور را 

منحــرف ســازد. 
پیــش از ایــن، یــک دیپلومــات پاکســتانی گفتــه بــود کــه 
بــرای تامیــن صلــح در افغانســتان بایــد اســام آبــاد تحــت 

فشــار قــرار داده شــود.
حســین حقانــی ســفیر پیشــین پاکســتان در امریــکا تاکیــد 
ــاک  ــد خ ــل در ص ــه در چه ــود این ک ــا وج ــه ب ــرده ک ک
ــری  ــا رهب ــد، ام ــت دارن ــان فعالی ــراس افگن ــتان ه افغانس

ــود.  ــتان می ش ــاک پاکس ــان از خ آن
ایــن در حالــی اســت کــه مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و 
بین الملــل )CSIS( گــزارش داد ه کــه پاکســتان هم چنــان 
و  طالبــان  شــبه نظامی  گروه هــای  بــرای  پناهگاهــی 
ــد،   ــد باش ــه متح ــتر از آنک ــت و بیش ــی اس ــبکه حقان ش
ــی  ــکده آمریکای ــن اندیش ــود. ای ــوب می ش ــد محس تهدی
ــه  ــد ب ــکا بای ــه  امری ــرده ک ــد ک ــن تاکی ــناس هم چنی سرش
ــه افغانســتان و  ــش ب ــه در تعهدات ــد ک ــام کن وضــوح اع
ــی  ــاالنه علن ــری س ــک بازنگ ــتانی ها ی ــرد افغان س عملک

انجــام می دهــد.

مجلس نماینده گان:

پاکستان از اتهام  زدن دست بردارد

در مراسم امضای قرارداد طرح و دیزاین سالنگ جدید مطرح شد:

اعـمار جـادۀ سالنـگ اهمیـت منطـقه یـی دارد

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد

نهادهای تحصیالت عالی...
عامل برای رشد کیفی آموزش  عالی خواند.

ـــی  ـــرفت های علم ـــه پیش ـــه ب ـــه باتوج ـــت ک او گف
ـــه روز  ـــز روز ب ـــی نی ـــای آموزش ـــان، معیاره در جه
ـــد  ـــل اســـت و افغانســـتان بای ـــر و تکام در حـــال تغیی
نظـــام آموزشـــی خـــود را بـــه گونـــه ای تنظیـــم و 
مدیریـــت کنـــد کـــه بـــا معیارهـــای رایـــج دنیـــا 
ــود  ــن نشـ ــر چنیـ ــد "و اگـ ــته باشـ ــق داشـ تطابـ
مـــدارک علمـــی افغانســـتان در کشـــورهای دیگـــر 
ـــیار  ـــار بس ـــا دارای اعتب ـــار و ی ـــد اعتب ـــان فاق همچن

پاییـــن خواهـــد بـــود".
ــت  ــتان گفـ ــوری افغانسـ ــاون دوم رییس جمهـ معـ
کـــه در طـــول ســـالیان اخیـــر تاش هایـــی در 
زمینـــه بازنگـــری و تجدیـــد نظـــام درســـی و 
ـــی  ـــت و اعتبارده ـــن کیفی ـــورد تضمی ـــن در م همچنی
ـــه اســـت. ـــی صـــورت گرفت ـــوزش  عال ـــز آم ـــه مراک ب
ـــداوم و  ـــور مت ـــه ط ـــد ب ـــن بای ـــه ای ـــرد ک ـــد ک او تاکی
ـــار و  ـــا اعتب ـــی ب ـــاد دایم ـــک نه ـــط ی ـــته و توس پیوس
ـــه او  ـــه گفت ـــری شـــود. ب ـــت رهب اشـــخاص باصاحی
ـــت  ـــا جدی ـــد ب ـــز بای ـــوزش نی ـــت آم ـــن کیفی تضمی

ـــود. ـــری ش پیگی
ــت  ــری حکومـ ــه رهبـ ــت کـ ــش گفـ ــای دانـ آقـ
ـــوزش و  ـــش آم ـــه بخ ـــتان ب ـــی افغانس ـــدت مل وح
پـــرورش و تحصیـــات عالـــی جایـــگاه خاصـــی 

قایـــل اســـت.
ـــا  ـــش زیربناه ـــار بخ ـــه در کن ـــت ک ـــن گف او همچنی
ـــا  ـــری مخصوص ـــع بش ـــش مناب ـــور بخ ـــن کش در ای
ـــارف/  ـــای مع ـــی وزارت ه ـــی و فرهنگ ـــش علم بخ
ـــت  ـــی  در اولوی ـــوزش  عال ـــرورش و آم ـــوزش و پ آم
قـــرار گرفتـــه و در آینـــده نزدیـــک بـــا تشـــکیل 
یـــک شـــورای عالـــی بایـــد بـــه مســـایل مربـــوط 

ـــود. ـــیدگی ش ـــاد رس ـــن دو نه ـــه ای ب
ـــورت  ـــه ص ـــروز ب ـــتان دی ـــت جمهوری افغانس ریاس
ـــوان  ـــه عن ـــان را ب ـــف روش ـــر عبداللطی ـــمی دکت رس
سرپرســـت وزارت تحصیـــات عالـــی افغانســـتان 
ـــری  ـــته رهب ـــان در رش ـــای روش ـــرد. آق ـــی ک معرف
آمـــوزش  عالـــی از دانشـــگاه کالیفرنیـــای جنوبـــی 

آمریـــکا مـــدرک دکتـــرا دارد.
ــال های  ــی در سـ ــگاه های خصوصـ ــت دانشـ کمیـ
ـــت  ـــوده اس ـــد ب ـــال رش ـــتان در ح ـــر در افغانس اخی
امـــا بحث هایـــی در مـــورد کیفیـــت آموزش هـــای 
عالـــی در دانشـــگاه های دولتـــی و خصوصـــی در 

ـــت. ـــوده اس ـــرح ب ـــتان مط افغانس
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فردریــش ویلهــم نیچــه کــه ســال ۱۸۴۴ میــادی 
ــده  ــال ۱9۰۰ دی ــود و س ــان گش ــه جه ــم ب چش
ــرو بســت، فیلســوف و شــاعر مشــهور  ــا ف از دنی
زمینه هــای  در  او  آرای  کــه  اســت  آلمانــی 
ــادی از  ــای متم ــرای دهه ه ــفی ب ــوِن فلس گوناگ
ــده گاِن وادی اندیشــه مــورد توجــه و  ســوی کاون
عنایــت قــرار گرفتــه و در رد یــا تاییــد آن، بســیار 

ــت.  ــده اس ــوده ش ــم فرس ــه و قل ــخن رفت س
ــتار  ــاه جس ــن کوت ــد، ای ــدا می نمای ــه هوی آن چ
زوایــای  تمامــی  ســاختِن  روشــن  بــرای  را 
ــم  ــی فراه ــه مجال ــۀ نیچ ــان اندیش ــکار و پنه آش
ــذی  ــن کاغ ــاد م ــوی هفت ــود مثن ــه خ ــت ک نیس
ــت،  ــده اس ــر نگارن ــح نظ ــه مطم ــد. آن چ می طلب
ــخ و  ــارۀ تاری ــه درب ــر نیچ ــر تفک ــی مختص بررس
نمایــان ســاختن وجــوه برجســتۀ نــوع نــگاه او بــه 
ــه ســبب  ــخ اســت؛ همــان نگاهــی ک مســالۀ تاری
ــه  ــند ک ــاور باش ــر آن ب ــیاری ب ــروزه بس ــد ام ش
ــن  ــام گرفت ــا اله ــر، ب ــون هیتل ــت مداری چ سیاس
ــت ناک  ــگ دهش ــه، آتــش جن از باورهــای نیچ

ــت.  ــوده اس ــه ب ــی را برافروخت جهان
کنــکاش و کنــد و کاو در آثــار نیچــه، پژوهشــگر 
کــه  می ســازد  رهنمــون  نتیجــه  ایــن  بــه  را 
از منظــر او، تاریــخ امــری کامــًا تصادفــی و 
بــه دور از هرگونــه معقولیــت اســت. تاریــخ 
اســت.  بی هــدف  حتــا  و  خشــن  بی رحــم، 
ــخ  ــه تاری ــگل ک ــاف ه ــه برخ ــت، نیچ درحقیق
را مجموعه یــی از وقایــع برمی شــمرد کــه در 
ــا  ــو ب ــق و همس ــر و مطاب ــیری اجتناب ناپذی مس
عقانیتــی کلــی تحقــق می یابــد، تاریــخ را نوعــی 
می دانســت  عنان گســیخته  نیــروی  و  قــدرت 
ــبۀ  ــل و محاس ــار عق ــه مه ــوان ب ــه آن را نمی ت ک
متــداول درآورد. او تاریــخ و زنده گــی را رویــارو 

و مقابــِل هــم می دیــد. 
نیچــه چنــدان در ایــن اعتقــاد خــود راســخ 

ــه  ــر مورخــان مــی تاخــت، آن هــا را ب ــود کــه ب ب
ــام  ــواره اع ــرد و هم ــم می ک ــی مته تاریخ زده گ
ــه  ــا ب ــم؛ ام ــاز داری ــخ نی ــه تاری ــا ب می داشــت »م
ــا آدم عاطــل و باطلــی کــه در  دالیلــی متفــاوت ب
ــان[  ــا آن ــد، ]ب ــه می زن ــت پرس ــتان های معرف بوس
ســر و کار داریــم«. او همان گونــه کــه عبدالحســین 
ــخ در  ــمند »تاری ــاب ارزش ــز در کت ــوب نی زرین ک
ــه  ــرار می داشــت ک ــرده، اق ــرازو« خاطرنشــان ک ت
افــراط در تاریــخ و تاریخ نگــری، پــر و بــال عمــل 
را کــه اغلــب بــر شــور و هیجــان عــاری از عقــل 
ــرو  ــت، ف ــی گذشته هاس ــر فراموش ــاط و ب و احتی
می بنــدد. از ایــن روی، او انبــوه پژوهش هــای 
ناکارآمــد  و  بااســتفاده  را  مورخــان  علمــی 

می خوانــد. 
بــا تمــام ایــن اوصــاف، نیچــه به رغــم دارا بــودن 
ــخ،  ــه تاری ــه ب ــه و تقدیرگرایان ــی بدبینان دیدگاه
ــز در  ــدی نی ــم مجته ــر کری ــه دکت ــه ک همان گون
ــان داشــته اســت،  ــخ خــود بی ــاب فلســفۀ تاری کت
بــه مســالۀ بازگشــت ازلــی کامــًا باورمنــد 
ــن  ــه )چنی ــهور نیچ ــاب مش ــه کت ــی ب ــود. نگاه ب
ــد  ــار فــوق را تأیی گفــت زردشــت(، درســتی گفت
ــت  ــده، زرتش ــاب یادش ــن کت ــر مت ــد.  براب می کن
ــه  ــد ک ــی می رس ــه دروازه ی ــش ب ــیر خوی در مس
ــدی  ــدۀ اب ــا آین ــی ی ــت ازل ــی بازگش ــر دوراه ب
ــم  ــد تصمی ــی از او می خواه ــرار دارد. کوتوله ی ق
اختیــار کنــد و یکــی از آن دو راه را برگزینــد؛ 
ــد.  ــاب می کن ــی را انتخ ــت ازل ــت بازگش زرتش
ــت را  ــوی زرتش ــی از س ــت ازل ــش بازگش گزین
می تــوان نوعــی »آری« گفتــن بــه وجــود از منظــر 
ــر  ــه ب ــت، نیچــه ک ــرد. در حقیق ــداد ک نیچــه قلم
ــاف  ــواره برخ ــت هم ــل فضیل ــود اه ــاور ب آن ب
جهــت تاریــخ شــنا خواهنــد کــرد، تاریــخ را 
ــه  ــمرد ک ــدور و دوری برمی ش ــت م ــی حرک نوع
ــر  ــود را ب ــه گی خ ــرایط همیش ــواه ش ــواه ناخ خ

ــن، انســان  ــا وجــود ای ــد؛ ب انســان تحمیــل می کن
ــود  ــلیِم آن نش ــزون، تس ــاش اف ــا ت ــد ب می توان
ــوق  ــر شــرایط ف ــد، ب ــی توانمن ــق اراده ی و از طری

ــد.  ــه یاب غلب
ــدی از ســوی زرتشــت،  ــدۀ اب انتخــاب مســیر آین
ــر  ــه وی جب ــرد ک ــی می ک ــی را تداع ــن معنای چنی
تاریــخ را پذیرفتــه اســت؛ امــا او بازگشــت ازلــی 
ــد و  ــان ده ــش را نش ــا ارادۀ خوی ــت ت را پذیرف
یــارای آن بیابــد تــا از تقدیــر تاریــخ، پیشــی گیــرد. 
مفهــوم ابرمــرد یــا ابرانســانی کــه نیچــه دربــارۀ آن 
بســیار ســخن گفتــه اســت نیــز ناظــر بــر همیــن 
منظــور اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــه بــاور نیچــه، 
ــوی  ــا ارادۀ ق ــد ب ــه بتوان ــت ک ــی اس ــرد کس ابرم
ــت کم  ــا دس ــد ی ــه یاب ــخ غلب ــر تاری ــش ب خوی
تاشــی افــزون کنــد تــا بــر آن فایــق آیــد. ظاهــراً 
ــع  ــر واق ــورد توجــه هیتل ــود کــه م ــه ب ــن نظری ای
شــد و خــود را در قامــت آن ابرانســان و قهرمــان 
برتــر و مــورد ســتایش نیچــه دیــد کــه یــارای آن 

ــی بخشــد.  ــخ را دگرگون ــا مســیر تاری دارد ت
ــراد  ــود م ــاد ش ــه ی ــت ک ــته اس ــته و بایس شایس
نیچــه از بازگشــت ازلــی، هیــچ گاه توجــه تــام بــه 
ــی  ــدۀ او، آگاه ــه عقی ــه ب ــرا ک ــود. چ ــته نب گذش
و  طبیعــی  عمــل  از  مانــع  کــه  گذشــته یی  از 
ارادۀ خودجــوش می شــد، ارزشــی نداشــت. او 
ــال  ــان ح ــا در زم ــی تنه ــرد زنده گ ــان می ک اذع
اســت کــه واقعیــت دارد و فقــط از ایــن رهگــذر 
ــدرِت آن  ــوان و ق ــدت ت ــوان ش ــه می ت ــت ک اس
را آزمــود و تجربــه کــرد. شــاید بتــوان گفــت بــر 
ــد،  ــار نیچــه برمی آی اســاس آن چــه از خوانــش آث
مفهــوم بازگشــت ازلــی و حتــا فلســفۀ تاریــخ نــزد 
ــت،  ــج آن نیس ــداول و رای ــای مت ــه معن ــه ب نیچ
ــی  ــدت تاریخ گرای ــه به ش ــه ک ــر نیچ ــه در نظ بلک
ــی  ــس را نف ــگل و مارک ــون ه ــمندانی چ اندیش
ــی  ــدرت زنده گ ــدۀ ق ــتر تداعی کنن ــد، بیش می کن
بالفعــل  واقعیــت  از  ارادی  برداشــت  نحــوۀ  و 
ــر  ــر تقدی ــه ب ــت ک ــانی اس ــری انس ــات برت و اثب
پیــروز می شــود، حتــا اگــر ایــن برتــری بــه بهــای 

ــد.  ــم آی ــان فراه ــت دادِن ج از دس
تبلیغــی  فلســفۀ  کــه  ـ  نیچــه  عقیــدۀ  بــه 
در  آدمــی  کرنــش  موجــب  را  تاریخ گرایــان 
ــت  ــخ می دانس ــای تاری ــا و مولفه ه ــر نیروه براب
ــرفت،  ــوی پیش ــه س ــواره ب ــخ هم ــت تاری ـ جه
در  به عکــس  بلکــه  نبــوده،  تکامــل  و  ترقــی 
ــای انحطاطــی آن، بیشــتر و  عرصــۀ عمــل دوره ه
حتــا کارســازتر بــوده اســت. از منظــر وی، تمامــی 
تصورهــا و مفاهیمــی کــه در تاریــخ بشــر کاربــرد 
افــزون داشــته اند چــون نفــس، روح، ارادۀ مختــار 

ــد.  ــی دارن ــۀ تصنع ــه جنب و...، هم
بــه  می تــوان  را  نیچــه  آن کــه،  کام  خاصــۀ 
گونه یــی پیــرو مکتــب اصالــت اراده قــرار داد 
و ایــن از آرای او کــه رویــارو ســاختِن ارادۀ 
ــه آســانی  ــاد می زننــد، ب ــا تاریــخ را فری انســانی ب

برمی آیــد. 
ــخ را ســودمند می پنداشــت،  ــن تاری نیچــه هم چنی
ــه زنده گــی  ــرای کمــک ب ــه ب ــه شــرط آن ک ــا ب ام
و عمــل باشــد، نــه بــرای آن کــه انســان را از 
ــرد  ــق می ک ــازدارد. او تصدی ــل ب ــی و عم زنده گ
کــه تاریــخ، انســان را با کارهــای بــزرگ روزگاراِن 
گذشــته آشــنا می ســازد، ذوق آفریننده گــی را 
در انســان برمی انگیزانــد، آدمــی را بــه ادامــۀ 
ــد،  ــته تشــویق می کن ــز گذش ســنت های افتخارآمی
ــان  ــه انس ــد و ب ــی می بخش ــال را زیبای ــان ح زم
یــاد می دهــد کــه گذشــته، محکــوم بــه زوال 
ــر  ــد، ناگزی ــه وجــود آی ــم ب ــر چــه ه اســت و ه
ــای  ــا الق ــد و نیســت خواهــد شــد. ب روزی ناپدی
ایــن تصــور، تاریــخ در واقــع بــه زنده گــی کمــک 
می کنــد و بــه زمــان حــال. بــه ایــن گونــه، فوایــد 
ــی  ــان و زنده گ ــه انس ــه ب ــا ک ــا آن ج ــخ را ت تاری
کــرد.  انــکار  نمی تــوان  می کنــد،  خدمــت  او 
ــگام  ــخ در آن هن ــد دهشــت ناک تاری ــان و گزن زی
هویــدا می شــود کــه آن را بــه علمــی مبــدل 
ســازند کــه هیچ گونــه پیوســته گی بــا زمــاِن 
ــخ از  ــورت، تاری ــد. در آن ص ــته باش ــال نداش ح
و  بی خاصیــت  بی طــرف،  موجــودی  انســان 
ــی  ــز مجموعه ی ــه ج ــاخت ک ــد س ــر خواه بی اث
ــت.  ــل، نیس ــات بی حاص ــم اطاع ــات آن ه اطاع
ــه گشــتن در تاریخــی چنیــن، ممکــن اســت  غرق
کار انســان را بــه آن جــا رســاند کــه خــود را تنهــا 
ــاختِن  ــغول دارد و از س ــخ مش ــِن تاری ــه آموخت ب
ــی  ــن ویژه گ ــا ای ــانی ب ــد. انس ــز بمان ــخ عاج تاری
نــه تنهــا احســاس ثبــات و دوام نخواهــد داشــت، 
ــود و  ــز باورمنــد نخواهــد ب ــه خــودش نی بلکــه ب
تمــام جهــان را هم چــون یــک سلســله نقطه هــای 
متحــرک خواهــد دیــد کــه وجــودش در آن میــان، 

ــت. ــده اس ــوس و نابودش نامحس
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نگاه نیـچه
به مسالۀ

 تاریـخ

محمدامیــن کــه شــخصی نظامــی اســت، گفــت: در ایــن ســاحه 
ــه؛  ــورت گرفت ــی ص ــات نظام ــو، عملی ــن و ت ــدن م ــش از آم پی
زودتــر از ایــن ســاحه بگذریــم کــه خطرنــاک اســت! به ســرعت 
ــیدیم. ــراج رس ــارۀ جبل الس ــۀ من ــه منطق ــتیم و ب ــا گذش از آن ج

در منــاره آدم  هــا و موترهــا رفت وآمــد داشــتند و نگران هــا صــدا 
ــم  ــام، برای ــدا و ن ــن ص ــنیدن ای ــل!" ش ــل... کاب ــد: "کاب می  زدن

ــد. ــام می ش ــیرین تم ــیار ش بس
ســوار موتــری شــدیم و طــرف کابــل حرکــت کردیــم. در پاســگاه 
ورودِی چاریــکار ایســتادمان کردنــد. از شیشــۀ موتــر دیــدم کــه 
ــن و  ــا را پایی ــوازمِ خانه  ه ــباب و ل ــادی از اس ــش زی ــان بخ طالب
در نزدیــک پوســته انبــار کرده انــد. از این جــا هــم به خوبــی 

گذشــتیم.
ــت  ــیطرۀ وحش ــر س ــِل زی ــه کاب ــن ب ــق مجاهدی ــن از مناط رفت

ــود. ــتم ب ــواِن رس ــت خ ــتن از هف ــل گذش ــان، مث طالب
ــه رســیدیم. نمی خواســتم در  ــه خیرخان خاصــه، حوالــی شــام ب
روشــنِی روز داخــل خانــه شــوم؛ زیــرا در کوچــۀ مــا مــردم مــرا 
ــوال  ــتخبارات اح ــه اس ــی ب ــه کس ــال دادم ک ــناختند، احتم می ش
ــردم  ــگاه ک ــر رو، روز را بی ــه ه ــوم. ب ــار مشــکل ش ــد و دچ ده
ــه اســت،  ــه در حصــۀ دوم خیرخان ــۀ ُخســرم ک ــه خان و شــب ب
رســیدم. درِ خانــه را بــاز کــردم، "بصیــره" خیاشــنۀ کوچکــم را در 
ــا دیــدِن مــن، از خوشــی فریــادش بلنــد شــد و  دهلیــز دیــدم. ب
مــن بــا دســت بــردن بــه دهنــش، او را وادار بــه خاموشــی کــردم 
و بــا ســکوت داخــل خانــه شــدم. همــه آرام و بی صــدا در گــرد 
صندلــی  نشســته بودنــد و از دیــدِن مــن بســیار تعجــب کردنــد. 

سرسری نگذرید
ســختی  جنگ هــای  خورشــیدی،    ۱3۷9 و   ۱3۷۷ ســال های 
بیــن مقاومت  گــران و طالبــان در شــمال کابــل و دیگــر والیــات 

ــان داشــت. جری
بنــا بــه دســتور آمرصاحــب، موظــف شــدم کــه بــرای هفته نامــۀ 
ــا بســم اهلل  ــم. ب ــه کن ــل تهی ــام  مجاهــد گزارشــی از شــماِل کاب پی
محمــدی کــه فرماندهــی جبهــۀ مقاومــت در شــمال کابــل را بــه 
ــای شــدیِد  ــزارِش جنگ ه ــرده و گ ــو ک ــده داشــت،  گفت وگ عه

ــه نشــر کــردم.   ــه و در هفته نام ــل را از ایشــان گرفت شــمال کاب
آمرصاحــب آن  را خوانــد و برایــم گفــت: »شــما بایــد گســترده  گی 
جنــگ را از زبــاِن تمــام قوماندان هــای شــماِل کابــل بیــان 
می کردیــد. درســت اســت کــه بســم اهلل خــان قومانــدان عمومــی 
جبهــه اســت، امــا گپ  هــای مهــم و اخبــارِ جالــب پیــش 

قوماندان هــای مختلــف اســت.«
آمرصاحــب گفــت: »جنایــات هولناکــی کــه بــر ســِر مردم شــمالی 
ــا  ــی اکتف ــه گپ  هــای ُکل ــد ب ــدارد. نبای ــاد ن ــه  ی ــخ ب رســید، تاری
ــد و  ــکاس می  دادی ــد انع ــه را بای ــِق فاجع ــما عم ــد، ش می کردی

ــتید!« ــری نمی گذش سرس

چریدن
در ســال های مقاومــت، روزی همــراه بــا داکتــر عبدالحــی الهــی، 
ــی  ــان حاج ــور، مهم ــد عزیزپ ــی جاوی ــا و عبدالح ــزاهلل ایم عزی

ــودم. ــرزاق هاشــمی ب عبدال
مهمانــی در باغچــۀ حاجــی رزاق، ترتیــب گردیــده بــود. در ایــن 
باغچــه و جایــی کــه قــرار داشــتیم، گیاهــان وحشــی و گل هــای 
ــه  ــی ک ــر عبدالحــی اله خــودرو، هرطــرف وجــود داشــت. داکت
ــب  ــه شــیوه یی جال ــود، ب ــی حــاذق ب ــزرگ و طبیب دانشــمندی ب
ــه  ــرد و ب ــریح می ک ــح و تش ــان را توضی ــن گیاه ــرِگ ای برگ ب

ــت. ــود می  گذاش ــاِن خ ده
ــر  ــت: »داکت ــی گف ــر اله ــد از توضیحــات داکت ــا بع ــزاهلل ایم عزی
ــان  ــنیدیم، دل م ــان را ش ــن گیاه ــدۀ ای ــه فای ــس ک صاحــب، از ب

ــم!«  ــاغ بچری ــن ب ــه در ای ــد ک می خواه

پاره اهی ویپستهبخشچهلویکم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

امیر نعمتی لیمایی
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مقدمه
و  کـردار  گفتـار،  بـر  مسـلمانان  دینـی  ادبیـات  در  سـنت 
وجـه  هرچنـد  می گـردد؛  اطـاق  اسـام  پیامبـر  تأییـداِت 
متفـاوت  آن  بـه  نسـبت  اصولیـون و محدثـان  فقهـا،  نظـر 
می باشـد. امـا سـنت در ادبیات امـروزی، مخصوصـًا از نگاه 
جامعه شـناختی، در برابـر تجـدد قـرار گرفتـه و در مصـاِف 
آن معنـی می یابـد؛ یعنـی هـر پدیده یـی کـه متعلـق بـه دورۀ 
مـدرن نباشـد، در دایـرۀ سـنت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 
تاریخـی،  از لحـاظ  از منظومـۀ تجـدد خـارج می شـود.  و 
خاسـتگاه جریـان تجددخواهی، غرب بوده و طیف وسـیعی 
از متفکـران، فاسـفه و روشـن فکراِن متجـدد از قرن هفدهم 
بـه بعـد، با نقد سـنت در گسـترۀ وسـیع آن، جریان موسـوم 
بـه تجددخواهـی را پدید آوردنـد. با گذشـت روزگار، دامنۀ 
ایـن جریـان تـا قرن بیسـتم میـادی گسـترِش بیشـتر یافت. 
عینی گـرا  معرفت شـناختِی  موضـِع  کـه  تجددگـرا  گفتمـان 
راجـع بـه دیـن دارد و آن را بـر مبنـای یکـی از مکاتـب 
روان شـناختی یـا علـوم اجتماعـی مـدرن تفسـیر می کنـد، 
طیفی از تفاسـیر را شـامل اسـت که از تفسـیر دین بر مبنای 
علـوم اجتماعـی مـدرن گرفتـه تـا تفسـیر علمی و تا تفسـیر 
سیاسـی از دیـن را احتـوا می کنـد. تجددخواهـی کـه از آن 
و  مؤلفه هـا  دارای  می شـود،  تعبیـر  مدرنیتـه  بـه  غـرب  در 
عناصـری می باشـد کـه ایـن عناصـر، جریـان مذکـور را بـه 
یـک جهان بینـی تمام عیـار مبدل نمـوده اسـت. از علم گرایی 
تـا عقل گرایـی، از فردمحـوری تـا ماده بـاوری و از آزمایـش 
زمینـِی باورهـا تـا منفعت گرایـی، از عناصر مهِم ایـن جریان 
بـه شـمار مـی رود کـه گاه به صـورِت افراطی و گاه بـه گونۀ 
میانـه بـه تجربـه گرفتـه شـده اسـت. امـا یکـی از عناصـر 
اساسـِی جریـان تجددخواهـی کـه تقریبـًا نقطۀ اتصـاِل تمام 
پیـروان آن به شـمار می رود، سـتیز این جریان و وابسـته گاِن 
آن بـا سـنت می باشـد. بدیـن معنـی کـه تجـدد با هـر پدیده 
و بـاوری کـه ریشـه در گذشـته داشـته و متعلـق بـه عرف و 
عـاداِت مرسـوم جامعـه باشـد، در عیـن این کـه در تقابـل با 
اندیشـه های نوخواهانـه قـرار می گیـرد، سـِر سـتیز دارد. بـا 
ایـن توضیـح، دیـن کـه بـه حیـث قوی تریـن عنصـِر سـنت 
شـناخته می شـود، در محـراق توجـه متفکـراِن متجـدد قرار 
گرفتـه و لبـۀ تیـز نقـد ایشـان، دیـن را بـه عنـوان یکـی از 
مولفه هـای اصلـی سـنت، کالبدشـکافی نموده اسـت. جریان 
تجددخواهـی از دو مجرا وارد جهان اسـام گردید: نخسـت 
از طریـق حضـور رسـمی اسـتعمار در کشـورهای اسـامی 
ماننـد: مصـر، الجزایـر، شـبه قارۀ هنـد و تونـس. نهادهـای 
سـرزمین های  در  اسـتعمار،  چارچـوب  در  کـه  علمی یـی 
اسـامی فعالیت می کردند، اندیشـه های جدیـد و نوخواهانه 
را از طریـق متفکـران اروپایـی و با شـیوه های مدرن به دانش 
آمـوزان مسـلمان بـه تدریـس می گرفتنـد. دوم اندیشـه های 
تجددخواهانـه از طریـق متفکـراِن نوگرای مسـلمان که برای 
آشـنایی بـا علـوم غربـی بـه غـرب فرسـتاده می شـدند، بـه 
جامعـۀ اسـامی نفـوذ نمـود. چنان کـه رفاعـه طهطـاوی از 
مصر و احمد فارس شـدیاق از سـوریه از نخسـتین کسـانی 
بودنـد کـه بـرای تحصیل بـه اروپا فرسـتاده شـدند و بعد از 

بازگشـت جرقه هـای تجددخواهـی و نوگرایـی را در میـان 
ملت هـای خـود بـه وجـود آوردنـد. جالـب این جاسـت که 
جریـان تجددخواهـی در غـرب بـا وجـود آن کـه دیـن را به 
عنـوان یکـی از مقوله هـای سـنت در دایـرۀ نقـد خویـش 
درآوردنـد و از ایـن راه، سـامانۀ تفکـر دینـی در غرب دچار 
یـک انقـاب ژرف و بی سـابقه گردیـد؛ امـا در عرصـۀ علم 
و صنعـت، هنـر و ادبیـات نیـز این جریـان نوگرایـی، باعث 
شـگوفایی و پیشـرفت بی سـابقه در آن مرز و بـوم گردیده و 
از لحـاظ حقوقـی نیز دقـت در اصل فردمحـوری، بنیان نظام 
حقوقـی غـرب را دچـار تحـول عظیمی نمـود. امـا هم زمان 
بـا ورود جریـان تجددخواهی بـه جهان اسـام، فعالیت های 
متفکـران نوگـرای مسـلمان، بیـش از آن که معطـوف به امور 
علـم و صنعـت و حقـوق انسـانی باشـد، معطـوف بـه نقـد 
دیـن، متـون و منابـع آن گردیـد. نهادهـای علمـی متجـدد 
کـه در جهـان اسـام در سـایۀ ایـن جریـان به وجـود آمدند، 
سـتیز با سـنت های گذشـتۀ دینی و تـاش بـرای تجربه پذیر 
کـردِن آموزه هـای اسـامی را عطـف توجـه خویـش قـرار 
داده و امـوری کـه گمـان می رفـت نهادهـای فـوق بـرای آن 
تأسـیس گردیـده انـد، در فرع سـنت های دینی قـرار گرفتند. 
بـه گونـۀ مثال: تأسـیس دانشـگاه قاهـره در مصر، بـه عنوان 
یـک کانـون متجدد علمـی، در برابر دانشـگاه االزهر و ایجاد 
دانشـگاه علیگـره در هنـد توسـط سرسـید احمـد خـان در 
برابـر نهادهـای آموزشـی سـنتی، بـه هـدف آمـوزش علـوم 
مـدرن بـا معیارهـای جدید و بـه دور از سـایۀ نهادهای کهن 
و سیسـتم های آموزشـی فرسـوده صـورت گرفتـه بـود؛ امـا 

تحلیـل و تجزیـۀ امـور دینـی بـا رویکردهـای مـدرن، برای 
هـر دو نهـاد محوریت یافتـه و اصول در ذیل اهـداِف فرعی 

گرفت. قـرار 
بـه همیـن علت، برخـاف غرب، در جهان اسـام، بررسـی 
اندیشـۀ اسـامی در پرتـو ابزارهای جدید، کانـون بحث های 
بی آن کـه  مـی داد،  تشـکیل  را  مسـلمان  متجـدداِن  داغ 
تجددخواهـی تأثیـر چندانـی در عرصـۀ علـوم و صنعـت در 
جهـان اسـام داشـته باشـد. ورود جریـان تجددخواهـی بـه 
جهـان اسـام، واکنش های متفـاوت و ناهمخوانی را به دنبال 
داشـت. ایـن واکنش هـا را می تـوان در سـه دسـته طبقه بندی 
کـرد: دسـته یی، ایـن جریـان و شـیوه های آن را در تضـاد 
بـا آموزه هـای اسـامی تلقـی نمـوده و دسـِت رد بـه سـینۀ 
آن کوبیدنـد. گروهـی دیگـر از متفکـران مسـلمان، جریـان 
نوگرایـی و تجددخواهـی را بـا آموزه های اسـامی همخوان 
خوانـده و هیـچ گونـه تضـادی میـان آن دو نمی دیدنـد. امـا 
دسـتۀ سـوم از متفکـران مسـلمان، بـا دیـد نقادانه بـه جریان 
مذکـور نـگاه کرده و میـان پیامدهای خوب و بد، سـازنده و 
زننـدۀ آن تفکیـک قایـل شـدند. و در نتیجه با اضافۀ شـروط 

و قیـودی و بـا پیشـنهاد تعدیاتـی آن را قبـول کردند. 
بـه هـر روی، تقابـل اندیشـه های سـنتی بـا افـکار نوخـواه 

و متجـدد، نـوع نگاه هـا نسـبت بـه اندیشـۀ اسـامی را در 
سـده های اخیـر دچـار تحـوالت بنیادیـن کـرد کـه هنـوز 
و  سـنت گرایانه  گفتمـان  میـادی،  بیسـت ویکم  قـرن  در 
از  جریـان  دو  هـر  ناهمخـواِن  برداشـت های  و  متجددانـه 
اندیشـۀ اسـامی، از مباحـث پایه یـی دین پژوهـی بـه شـمار 
اصاح طلـب  جریان هـای  کـه  هجدهـم  قـرن  در  مـی رود. 
در اندیشـۀ اسـامی بـه حیـث گروه هـای منسسـجم فکـری 
روی کار آمدنـد، عمدتـًا از تأثیـر جریـان تجددخواهـی بـه 
بیسـتم میـادی،  امـا طـی قـرون نوزدهـم و  دور ماندنـد. 
نگرش هـای تازه یـی پیرامون اندیشـۀ اسـامی شـکل گرفت 
کـه در تقابـل با فهم کاسـیک متـون دینی قرار داشـت. این 
کوشـش ها در برخـی سـرزمین های اسـامی بـه شـکل یک 
جریـان بـه پیـش می رفت، امـا در برخی دیگر از کشـورهای 
اسـامی بـه گونـۀ جسـته و گریختـه و توسـط بعضـی از 
متفکـراِن مسـلمان مـورد بررسـی قـرار می گرفـت. نوگرایی 
در کشـورهای عربـی در پرتـو تحوالت درونـی، مانند آن چه 
در غـرب اتفـاق افتـاد، وارد اندیشـه، جامعـه و نهادها نشـد. 
حرکـت وهابیت که نخسـتین حرکت اصاحـی جدید )قرن 
۱۸ م( بـه شـمار مـی رود و چیـزی جـز ادامـۀ حرکـت ابـن 
تیمیـه )۷2۸( و شـاگردش ابن قیم )۷5۱( نیسـت، خاسـتگاه 
و اهدافش با دغدغۀ فاسـفۀ روشـنگِر معاصر فاصلۀ بسـیار 
دارد؛ بلکـه ایـن دو جریـان در دو طـرف نقیض قـرار دارند. 
حرکـت وهابیـت، نوعـی حرکـت سـلفی اسـت کـه نمونـۀ 
برتـرش بـا بازگشـت بـه گذشـتۀ طائـی دورۀ پیامبـر)ص( 
پیشـتازان  درحالی کـه  یافـت،  تجسـم  راشـدین  خلفـای  و 

روشـنگری بـه سـمت پیشـرفِت نامحـدود در حرکـت اند و 
نمونـۀ عالـی نـزد آنـان، آینده اسـت نه گذشـته.

در این نوشـته کوشـش می کنیم تا نوسـانات و تغییراتی را که 
در عرصۀ اندیشـۀ اسـامی و شـیوه های پژوهش آن در سایۀ 
تضـاد جریان های محافظـه کار و تجددخواه در جهان اسـام 
پدیـد آمـد، به بررسـی بگیریم. تـاش ما در این نوشـته این 
اسـت کـه مبحـِث فـوق را در چارچـوب جغرافیـای جهـان 
اسـام و مرزهای ملِی آن به بررسـی بگیریم. کوشـِش ما در 
این جـا ایـن اسـت کـه  تأثیرگذارتریـن چهره هـای مسـلماِن 
متجـدد را که افق تازه یی در روش شناسـی اندیشـۀ اسـامی 
گشـوده و با رویکرد سـنتی در اندیشـۀ اسـامی تاخته اند را 

به معرفـی بگیریم.
مصــر: مصـر بـه دلیـل موقعیـت اسـتراتژیِک خویـش در 
سـنتی  جریان هـای  درگیری هـای  کانـون  اسـام،  جهـان 
و تجـدد خـواه در اندیشـۀ اسـامی بـوده اسـت. دانشـگاه 
بـزرگ االزهـر در ایـن کشـور، از مهم تریـن نهادهای سـنتی 
اسـامی  علـوم  کـه  مـی رود  شـمار  بـه  اسـام  جهـان  در 
را بـه دور از فضـای به وجـود آمـده در دنیـای مـدرن بـه 
تدریـس می گرفـت و دژی مسـتحکم بـه شـمار می رفـت 
کـه جلـو هرگونـه رویکـرد را کـه در تقابل با برداشـت های 

شناخته شـدۀ علمـای سـنتی قرار داشـت، می گرفـت. تجاوز 
ناپلیـون فرانسـوی بـه آن کشـور، سـرآغاز جبهه گیری هـای  
جریان هـای مختلـِف فکـری در مصـر گردیـد. گروهـی بـه 
رهبـری مصطفـی کامـل داعیـه دار جریـان ملی گرایی مصری 
شـدند و دسـته یی همچون رفاعـه طهطاوی پیـروی از تمدِن 
غـرب را راه گشـای مشـکات مصـر تلقـی کردنـد و پاره یی 
دیگـر همچون شـیخ محمـد عبده بـه اصاحات در اندیشـۀ 
اسـامی و بازبینـی میـراث کهـن تأکیـد ورزیدند. از سـوی 
دیگـر، هم زمـان بـا اشـغال مصـر توسـط فرانسـه، برخـی از 
دانشـجویان مصـری برای آشـنایی با علوم، فرهنـگ و تمدِن 
اروپایـی به دانشـگاه های غربی و عمدتًا فرانسـوی فرسـتاده 
فکـری  تحـول  مـدرن،  علـوم  اندوخته هـای  بـا  تـا  شـدند 
هم زمـان  آورنـد.  به وجـود  خویـش  سـرزمیِن  در  تازه یـی 
افـراد، نهادهـای جدیـدی در  از  ایـن طیـف  بـا بازگشـِت 
مسـیر پژوهش هـای نویـن تأسـیس گردیـد و ایـن متفکران 
کوشـیدند آن چـه را کـه در غرب فرا گرفته بودند، در کشـور 
خویـش بـه منصـۀ اجـرا بگذارنـد. با وجـود آن که دانشـگاه 
تـازه ایجاد شـدۀ قاهره کانـون گرم مباحِث جدیـد در حوزۀ 
اندیشـه اسـامی بـه شـمار می رفـت و ایـن مرکـز مهم ترین 
نهـاد مـدرن در عرصـه علوم بـود کـه موقعیت االزهـر را به 
چالـش می کشـید؛ امـا نهادهای آموزشـی کاسـیک همچون 
االزهـر نیـز از فضـای به وجود آمـده و دگرگونی هـای جهان 
بی تأثیـر نماند. به همان سـان کـه دانش آموخته گان دانشـگاه 
مـدرن قاهـره همچـون: طـه حسـین، امیـن خولـی، شـکری 
عیـاد و احمـد خلـف اهلل دسـت بـه نو آوری هـای تـازه در 
عرصـۀ پژوهـش اندیشـۀ اسـامی زدنـد و تـاش کردنـد 
کـه مـاک سـنتی در نحـوۀ تفسـیر متون دینـی را بشـکنند؛ 
دانش آموختـه گان ازهـری چـون علـی عبدالـرازق نیـز زیـر 
مباحـِث  طـرح  بـه  دسـت  آمـده،  به وجـود  فضـای  تأثیـر 
جدیـدی زدنـد کـه از انتظـار عمـوم آمـوزگاران سنتی شـان 
متفکـران  از  آن عـده  آرای  این جـا  در  مـا  می نمـود.  بعیـد 
مصـری را کـه بـر معیارهای فهم سـنتی از متون دینی پشـت 
کـرده و بـا طرح مباحـِث جدید تاش کردند کـه روش های 
تـازۀ تحلیـل و تجزیـۀ مسـایل دینـی را بـه محافـل علمـی 

بکشـانند، بـه بررسـی می گیریـم.
رفاعه رافع الطهطاوی )1873-1801(

رفاعـه طهطـاوی از رجـال برجسـتۀ علـم و ادب در روزگار 
محمدعلـی خدیـوی مصـر بـه شـمار می رفـت. او در یـک 
خانـوادۀ ابتدایـی در مصـر سـفلی زاده شـد. نسـبت بـه فقر 
خانـواده، در سـال ۱۸۱۷ راه قاهره را در پیش گرفت و مانند 
نیـاکان خویـش در دانشـگاه االزهـر بـه تحصیـل پرداخـت. 
االزهـر کـه در آن زمان جـز علوم کهن اسـامی چیِز جدیدی 
بـه دانش آمـوزاِن خویش نداشـت بـه مزاق طهطـاوی خوش 
نمی آمـد. امـا از قضـا شـیخ حسـن العطـار از مردان روشـِن 
آن روزگار کـه ریاسـت االزهـر را به عهده داشـت و در عین 
زمـان بـه شـاگردان ازهـر تدریس می نمـود، طهطـاوی را به 
ادامـۀ تحصیـل در آن جـا امیدوار سـاخت. حسـن العطار که 
خـود از علمـای سـنتی مصـر بـه شـمار می رفـت و صاحب 
وجاهـت اجتماعی شـناخته می شـد؛ نسـبت به علـومِ مدرن 
دلبسـته گی و عاقه مندی داشـت و طرف دار گنجانیدن علومِ 
سـیکوالر در منهج درسـی االزهـر بود. از ایـن رو، طهطاوی 
از آموزه هـای عطـار بهـرۀ فـراوان بـرده و دروس اسـتاد بـر 
وی تأثیـر فـراوان گذاشـت. طهطـاوی از طریـق شـیِخ خود 
بـه حیـث قاضی عسـکری در یکـی از اداراِت نظامی معرفی 
گردیـد و از همـان طریـق جـزو نخسـتین متفکراِن مسـلمان 
بـود کـه بـرای تحصیـل بـه اروپـا فرسـتاده شـد. ایـن سـفر 
پنج سـالۀ طهطـاوی کـه از سـال ۱۸26 آغاز و تـا ۱۸3۱ ادامه 
یافـت، اثـری ژرف بـر شـخصیت وی نهـاد. او در این مدت 
فـن مترجمـی را آموخـت و در ضمن آثار برخی از شـاعران 
و ادیبـان فرانسـوی را بـه گونۀ دقیـق به مطالعـه گرفت ولی 
نوشـته های متفکران دورۀ روشـنگری فرانسـه مانند ژان ژاک 
روسـو، ولتـر، منتسـکیو در تحـول فکـری وی اثـر عمیق تـر 
از فرانسـه، دارالترجمه یـی را  بازگشـت  از  گذاشـت. پـس 
در قاهـره تأسـیس نمـود کـه عـاوه بـر تدریـس زبان هـای 
اروپایـی و تاریـخ اروپـا، فقه اسـامی نیز در آن بـه تدریس 
گرفتـه می شـد. او مدتـی سـردبیری روزنامـۀ رسـمی مصـر 
»وقایـع االتفاقیـه« را برعهـده داشـت. از میان آثـار طهطاوی، 
دو اثـر آن حایـز اهمیـت بیشـتری اسـت؛ نخسـت کتـاب 
»تخلیـص االبریـز مـن تلخیـص باریـز« و دیگـری »مناهـج 
االلبـاب المصریـه فـی مناهـج اآلداب العصریـه«. ایـن دو اثر 
از دنیـای  اندیشـه ورزی وی و تجربه هـای او  کـه حاصـل 
غـرب و مقایسـۀ آن بـا مصـر به شـمار مـی رود، آشـکارا از 
آرای متفکـران دورۀ روشـنگری اروپا در قـرن هجدهم تأثیر 
فـراوان پذیرفتـه اسـت. طهطاوی نه تنهـا یکی از پیشـگاماِن 
بیـداری فکـری در فراینـد بازاندیشـی سـنت بـود، بلکـه در 
اسـام پژوهی نیـز نقـِش او نقطۀ عطفی در تشـخیص جایگاه 
علمـا بـه شـمار مـی رود. او کـه خود به فقه اسـامی تسـلط 
داشـت و رسـمًا شـافعی مذهب بود، باور داشـت که سازگار 
سـاختن شـریعت بـا شـرایط نویـن زمانـه، هـم ضـروری و 
هـم مشـروع اسـت. طهطـاوی ماننـد شـاه ولی اهلل خواسـتار 
گشـودن دوبـارۀ باب اجتهـاد گردید؛ او حتا یک قدم پیشـتر 
نهـاد و پیشـنهاد کرد که تفـاوِت اندکی میان اصول شـریعت 
و حقـوق طبیعـی وجـود دارد، حقوقـی کـه قوانیـن اروپایی 
مـدرن بـر اسـاس آن پی ریزی شـده اسـت. هـدف طهطاوی 
ایـن بـود کـه فقـه اسـامی می توانـد در مسـیر سـازگاری با 

نیازهـای زمانـه مورد تفسـیر قـرار گیرد. 
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ــي  ــارو وزارت واي ــو چ ــکا د بهرنی د امری

د  ال  ټرمــپ  ډونالــد  ولســمرش  چــې 

افغانســتان لپــاره ســفیر نــه دی ټاکلــی، خو 

لــه ټــاکل کېــدو رسه به هغــه په افغانســتان 

ــړي. ــل ک ــارې پی ــې چ ــې خپل ک

د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزارت یــوه 

چارواکــي د نــوم نه ښــودلو پــه رشط، 

ــل  ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي د شــنبې پ

چــې دوی پــه دې اړه د ټرمــپ پرېکــړې ته 

ــې دا  ــای چ ــه يش وی ــو ن ــر دي، خ منتظ

ــه ويش. ــه کل کار ب

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې امریکايي 

ســناتورانو، د امریــکا د بهرنیــو چــارو 

ــو  ــو او ی ــو کارکونک ــو پخوانی وزارت ځين

ــو  ــواد د بهرنی شــمېر څېړونکــو د هغــه هې

چــارو پــر وزیــر غږ کــړی چــې ژر تــر ژره 

دې د افغانســتان لپــاره ســفیر مقــرر کــړي.

پــه افغانســتان کــې دننــه هــم د دې تشــې 

پــه اړه بېابېــل غربګونونــه موجــود دي.

ــي  ــوه حاج ــان کارپ ــارو افغ ــو چ د نړیوال

ســید داود وايــي چــې دا ځنډ د هغــه هېواد 

له خــوا د افغانســتان پــر ډېپلوماســۍ د 

ــکارندويي کــوي. ــې ښ ــې پاملرن کم

ازادي  ورځ  پــه  شــنبې  د  داود  ښــاغيل 

راډيــو تــه وویــل، د ټرمــپ حکومــت ډېــره 

پاملرنــه نظامــي موضوعاتــو تــه کــړي، پــه 

داســې حــال کــې چــې د افغانســتان ډېری 

ســتونزې ډېپلوماټيــک حــل تــه اړتیــا 

ــري. ل

نوموړي زیاته کړه:

او  کارونــو  د  ســفارت  د  امریــکا  "د 

ــوې او  ــه ش ــره کم ــدي ډې ــو فیص فعالیتون

ــارو  ــو چ ــه بهرنی ــه پ ــې هلت ــه چ دا ځک

ــر  ــکا ډې وزارت کــې ســتونزې دي او امری

مترکــز پــه دفــاع وزارت کــړی، تــر هغــې 

ــر  ــړي، فک ــه نه ک ــي فعال ــې دوی پالی چ

ــه  ــدل ګټ ــو ډېرې ــې د نظامیان ــوم چ ــه ک ن

وکــړي، لــه بــده مرغــه چــې دا وخــت لــه 

افغانســتان رسه د دوی ډېپلومــايس پــه ټپــه 

ده." والړه 

ــال  ــې مه ــه داس ــه او وړاندیزون دا انتقادون

کېــږي چــې د ډونالــد ټرمــپ د حکومــت 

د  او  تېرېــږي  میاشــتې  اووه  شــااوخوا 

افغانســتان پــه شــمول پــه اکــرو هېوادونو 

ــې د ســفارت چــارې د شــارژدافیر  کــې ی

ــږي. ــخ وړل کې ــر م ــوا پ له خ

د یادونــې ده چــې تېــره اوونــۍ کابــل 

تــه راغلــو ســناتورانو هــم د امریــکا د 

نــوي ســفیر پــر ژر معــريف کېــدو ټينــګار 

ــود. درل

ــو شــمېر  د افغانســتان د ولــي جرګــې ی

ــر  ــه ه ــکا پ ــې امری ــي چ ــا واي ــړي بی غ

ــړی او  ــام ک ــه پ ــتان ت ــې افغانس ــال ک ح

ــي. ــه ګن ــدي ن ــره ج ــتونزه ډې ــاده س ی

د  اړیکــو  بهرنیــو  د  جرګــې  دغــې  د 

کمېســیون مــرش زمــرک پادخــوايب ازادي 

راډيــو تــه وویــل، د امریــکا او د هغــه 

ــړي  ــفیر د ځانګ ــه س ــواد د باصاحیت هې

ــو  ــته خ ــک نه ش ــه اړه ش ــت پ رول د اهمی

د نــوي ســفیر معــريف ښــايي د نــوي 

ســراتېژۍ یــوه برخــه وي.

ښاغيل پادخوايب وویل:

"پــه دې کــې شــک نه شــته چــې امریکایان 

ــوي،  ــده رول لوب ــې عم ــتان ک ــه افغانس پ

زمــا پــه نظــر کــه دوی رســًا کــوم ســفیر 

نه لــري، خــو د افغانســتان لــه حاالتــو 

خــرب دي او څېــړي یــې، دوی شــاید د 

ځينــو ماحظاتــو پــه اســاس د ســفیر 

ــټ  ــره غ ــو دوم ــډويل وي، خ ــږل ځن رالې

ــري." ــز نه ل اغې

ــښ  ــوه مخک ــس ی ــنا مجل ــکا د س د امری

ــې د  ــيل چ ــا وی ــام بی ــزي ګراه ــړي لین غ

ســفیر تــر څنــګ د هغــه هېــواد د بهرنیــو 

د  ژره  تــر  ژر  بایــد  چــارو وزیــر هــم 

افغانســتان دوره وکــړي.

نومــوړي ویــيل چــې یــوازې د مبونــو پــه 

ــه يش  ــتونزه ن ــتان س ــو د افغانس غورځول

ــدای. ــل کې ح

افغــان ســیايس کارپــوه حاجــي ســید داود 

وايــي، امریــکا بایــد چــې ټــول مترکــز پــر 

دفــاع وزارت ونــه کــړي، بلکې افغانســتان 

تــه لــه ســیايس او ډېپلوماټیــک اړخــه هــم 

اهمیــت ورکــړي.

ــنا  ــرکت برش ــتانی های ش ــۀ اضافه س ادام
ــده گان  ــت نماین ــار دیگــر ســوژۀ صحب ب
ــان شــد.  مجلــس در ســاعت امتیــازی آن
اعضــای مجلــس می گوینــد کــه شــرکت 
برشــنا از مــردم اضافه ســتانی می کنــد 
ــی و  ــر قانون ــات غی ــو اقدام ــد جل و بای

ــه شــود. ــن شــرکت گرفت فســاد در ای
ــه  ــرق ب ــد، ب ــس می گوین ــای مجل اعض
یــک فســاد تبدیــل شــده و شــرکت 
قــرار  بررســی  مــورد  بایــد  برشــنا 
ــرق  ــه ب ــی ک ــه اندازه ی ــردم ب ــرد و م گی
ــد  ــول بپردازن ــد پ ــد، بای ــرف می کنن مص
و اضافه ســتانی ایــن شــرکت بایــد قطــع 

ــود. ش
ــل در  ــردم کاب ــدۀ م ــی، نماین ــه ذک نظیف
مجلــس نماینــده گان در نشســت دیــروز 
ایــن مجلــس گفــت کــه ریاســت برشــنا 
در حــق مــردم جفــا می کنــد و پول هــای 
هنگفــت مــردم را بــه نــام میترهــای 

ــد. ــل می کن ــف و می ــی حی دیجیتل
ایــن عضــو مجلــس مدعــی شــد کــه در 
ــترده  ــاد گس ــیار فس ــنا بس ــت برش ریاس
روان اســت کــه در روز میلیون هــا افغانــی 

ــود. ــخاص زده می ش ــب اش ــه جی ب
مجلــس نماینــده گان در شــانزدهم جــدی 
۱39۴، فرمــان رییــس حکومــت وحــدت 
ــات  ــم خدم ــون تنظی ــورد قان ــی در م مل
ــول  ــه پ ــزاد این ک ــا ای ــرق را ب ــرژی ب ان
صرفیــۀ بــرق بایــد ماهــوار تحویــل 

ــرد. ــد ک شــود، تایی
ــس  ــس مجل ــی، ریی ــروف ابراهیم عبدال
ــکل  ــه مش ــد ک ــز می گوی ــده گان نی نماین
بــرق یــک مشــکل جــدی اســت و 
ــن  ــرات ای کمیســیون مواصــات و مخاب
ــزارش  ــرده، گ ــد بررســی ک ــه را بای قضی
آن را در نشســت بعــدی بــه مجلــس 
حاضــر ســازد تــا در ایــن مــورد تصمیــم 

ــود. ــه ش گرفت
هم چنــان عبداللطیــف پــدرام، عضــو 
دیگــر ایــن مجلــس می گویــد کــه بــرق 
ــه یــک فســاد تبدیــل شــده و ریاســت  ب
برشــنا بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد و 
ــرف  ــرق مص ــه ب ــی ک ــه اندازه ی ــردم ب م
ــش  ــه بی ــد ن ــول بدهن ــد پ ــد بای می کنن

از آن.
ــدگان  ــی نماین ــز برخ ــن نی ــش از ای پی

مجلــس، شــرکت برشــنا را بــه اخــاذی از 
ــرده و خواســتار انحــال  ــردم متهــم ک م

ــد. ــده بودن ــس ش ــوی مجل آن از س
ــر  ــا رمضــان بشردوســت، عضــو دیگ ام
مجلــس بــا انتقــاد از نماینــده گان مجلــس 
گفــت، همیــن افــرادی کــه چنیــن کارهــا 
را می کننــد، شــما حمایــت کردیــد و 
ــی  ــطح جهان ــروز در س ــد و ام رأی دادی
ــه  ــه وکای افغانســتان ب مطــرح شــده ک

ــد. ــول رأی دادن پ
ایجــاد  بــرق  راه حــل  کــه  او گفــت 
آب  ذخیره هــای  و  بــزرگ  بندهــای 
اســت و منابــع آبــی افغانســتان می توانــد 
23هــزار میــگاوات بــرق تولیــد کنــد کــه 
افغانســتان چهارهــزار نیــاز دارد و دولــت 

ــد. ــه کن ــد توج ــه آن بای ــد ب بای
ــز  ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس گفتن
ــرکت  ــده گان ش ــس نماین ــای مجل اعض
برشــنا را بــه اخــذ پــول اضافــی از 
ــم و  ــردم مته ــرق از م ــۀ ب ــدرک صرفی م
ــن شــرکت خــاف  ــه ای ــد ک ــه بودن گفت
ــه، هنوزهــم پــول صرفیــه بــرق را  مصوب
در هــر دو مــاه جمــع آوری می کنــد.

گفتنــی اســت کــه براســاس قانــون وضع 
شــده از ســوی برشــنا در هــر کیلــووات 
ــر از 2صــد کیلــووات  ــرق کمت ــه ب صرفی
ــی  ــد ال ــا از 2ص ــت، ام ــی اس 2.5 افغان
۴صــد کیلــووات در هــر کیلــووات 3.25 
افغانــی و از ۴صــد الــی ۷صــد کیلــووات 
ــر  ــی و باالت در هــر کیلــووات 6.25 افغان

ــی اســت. از آن ۸ افغان
ــهروندان در  ــر ش ــاب اکث ــن حس ــا ای ب
دو مــاه بیشــتر از ۷صــد کیلــووات بــرق 
انــد  مکلــف  و  می کننــد  مصــرف  را 
ــرف  ــت مص ــی را باب ــول هنگفت ــه پ ک

بپردازنــد. برق شــان 
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افغانستان ته د امریکا د سفیر د اعالن د ځنډ 

په اړه اندېښنې او نظرونه

اضافه ستانی شرکت برشنا ادامه دارد

ــدم  ــث ع ــه، بح ــود بودج ــی، نب ــکات امنیت مش
اعتمــاد مــردم نســبت بــه رونــد انتخابــات، 
ــر  ــای دیگ ــی چالش ه ــی و برخ ــکات سیاس مش
بی بــاور  انتخابــات  برگــزاری  نســبت  را  مــا 

ــت. ــاخته اس س
ــه  ــی ب ــای انتخابات ــووالن نهاده ــماری از مس ش
ــکات  ــی، مش ــت امنیت ــه وضعی ــد ک ــن باوران ای
بودجــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه رونــد برگــزاری 
ــک  ــدون ش ــه ب ــد ک ــی ان ــات چالش های انتخاب
مانــع بــرای برگــزاری انتخابــات بــوده و تــا 
ــزاری  ــن مشــکات حــل نشــود، برگ زمانیکــه ای

ــود. ــد ب ــن خواه ــات غیرممک انتخاب
بــه گفتــه آنــان کــه تاریــخ برگــزاری انتخابــات در 
تضــاد بــا قانــون اساســی قــرار دارد، زیــرا مطابــق 
ــی کاراش را در  ــد شــورای مل ــون اساســی بای قان
اول ســرطان آغــاز کنــد؛ امــا کمیســیون انتخابــات 
تاریــخ برگــزاری انتخابــات را ۱6 ســرطان اعــام 
کــرده  کــه بــا ایــن حســاب کار پارلمــان باتوجــه 
بــه بررســی تقلبــات و شــکایات بایــد اول میــزان 

آغــاز شــود.
ــد:  ــات می گوین ــا مســوالن در کمیســیون انتخاب ام
تاریــخ برگــزاری انتخابــات از لحــاظ قانونــی هیچ 
مشــکلی نــدارد، در صورتــی خــاف قانــون بــود 
کــه بعــد از دوره ختــم پارلمــان ایــن تاریــخ 
ــان  ــون کار پارلم ــه اکن ــد، در حالی ک ــام می ش اع

ــه اســت. ــان یافت ــل پای دوســال قب
فیفــا  اجرایــی  رییــس  وامــا یوســف رشــید 
می گویــد: تاریــخ برگــزاری انتخابــات مطابــق 
بــه قانــون اساســی بایــد قبــل از مــاه ســرطان/تیر 
ــن  ــات در ای ــزاری انتخاب ــن برگ ــود؛ بنابرای می ب
ــی آورد. ــار م ــه ب ــادی را ب ــکات زی ــخ مش تاری
ــان کارش را در  ــر پارلم ــه اگ ــه او: اوالً ک ــه گفت ب
ــات  ــد، روی برگــزاری انتخاب ــزان آغــاز کن اول می
و  بــود  خواهــد  تاثیرگــذار  ریاســت جمهوری 
ــمی  ــاظ موس ــه از لح ــر اینک ــم دیگ ــاله مه مس
در  کمپایــن  چــون  دارد،  زیــادی  چالش هــای 
فصــل ســرما صــورت می گیــرد؛ کاندیــدان و 
ــه  ــادی مواج ــکات زی ــا مش ــی ب ــای امنیت نیروه

ــد. ــد ش خواهن
او تاکیــد کــرد: مســاله امنیــت یــک چالــش بــزرگ 
ــرای  ــا وجــود اینکــه نیروهــای امنیتــی ب اســت، ب
تامیــن امنیــت انتخابــات وعــده ســپردند، افزایــش 
ناامنــی و فعالیــت تروریســتان انتخابــات را بــدون 

شــک بــا چالــش مواجــه خواهــد کــرد.
وی افــزود: چالش هــای سیاســی هنــوز بــه قــوت 
خــود باقــی اســت و خــود یــک مانــع یــا مشــکل 
در برابــر برگــزاری انتخابــات اســت، هنــوز طــرح 
ــی  ــی نهای ــای انتخابات ــاختن حوزه ه ــک س کوچ
شــده و تــا هنــوز حکومــت در مــورد اینکــه 
برگــزاری انتخابــات بــا اســتفاده از تکنالــوژی 
ــرده اســت. ــه نک ــری ارای ــا نظ ــد، پاســخی ی باش
ــت،  ــه اس ــر بودج ــکل دیگ ــد: مش ــید می گوی رش
دالــر  میلیــون   ۱۰۰ تقریبــاً  انتخابــات  هزینــه 

تخمیــن زده شــده کــه تنهــا 3۰ میلیــون آن را 
حکومــت وعــده داده اســت؛ امــا ۷۰ میلیــون 
متباقــی کــه قــرار اســت از ســوی دونرهــای 
ــت. ــده اس ــی نش ــود، نهای ــت ش ــی پرداخ خارج
رییــس اجرایــی فیفــا افــزود: بحــث اعتماد ســازی 
ــدام  ــن اق ــت، اولی ــم اس ــیار مه ــث بس ــک بح ی
کمیســیون بایــد اعتمادســازیی میــان مــردم باشــد؛ 
زیــرا بــدون اعتمــاد، مــردم بــه پــای صندوق هــای 

رای نخواهنــد رفــت.
وی همچنــان گفــت: بــا توجــه بــه مشــکات کــه 
مطــرح شــد برگــزاری انتخابــات در تاریــخ تعییــن 
شــده، مشــکل و ناممکــن بــه نظــر می رســد، مگــر 
اینکــه تمامــی ایــن مشــکات را کمیســیون بتوانــد 

تــا زمــان برگــزاری انتخابــات حــل کنــد.
ــه  ــا ب ــس تیف ــواب زاده ریی ــم ای ــال نعی ــن ح باای
بــه  توجــه  بــا  مانــدگار می گویــد:  روزنامــه 
ــاد  ــود بودجــه، بحــث اعتم ــی، نب مشــکات امنیت
مــردم نســبت بــه ایــن رونــد، مشــکات سیاســی 
ــاور  ــات بی ب ــزاری انتخاب ــا را نســبت برگ و ..... م

می ســازد.
بــه گفتــه ایــواب زاده: یکــی از چالش هــا اســتفاده 
از تکنالــوژی یــا وضعیــت فنــی اســت، تکنالــوژی 
ــه  ــود ن ــتفاده می ش ــمارش آرا اس ــرای ش ــا ب تنه
ــم  ــمارش آرا ه ــرای ش ــا ب ــرای رای دادن و حت ب
اســتفاده از تکنالــوژی بــا مشــکاتی مواجه اســت.
ــی،  ــت امنیت ــه وضعی ــه ب ــرد: باتوج ــد ک او تاکی
مشــکات بودجــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه 
ــه  ــد ک ــای ان ــات چالش ه ــزاری انتخاب ــد برگ رون
ــع  ــدون شــک مان ــد و ب ــه قــوت خــود باقــی ان ب
ــه  ــا زمانیک ــد و ت ــات ان ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ایــن مشــکات حــل نشــود، برگــزاری انتخابــات 

ــود. ــد ب ــن خواه غیرممک
امــا مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد: 
ــده  ــن ش ــان تعیی ــک در زم ــدون ش ــات ب انتخاب
برگــزار خواهــد شــد و برگــزاری انتخابــات 
همان طــور کــه قبــًا اعــام شــده اســت، توســط 

ــد. ــد ش ــام خواه ــک( انج ــوژی) بایمتری تکنال
ــتقل  ــیون مس ــحنگوی کمیس ــاد س ــع صی عبدالبدی
انتخابــات می گویــد: تاریــخ برگــزاری انتخابــات از 
لحــاظ قانونــی هیــچ مشــکلی نــدارد، در صورتــی 
خــاف قانــون بــود کــه بعــد از دوره ختــم پارلمان 
ــون  ــه اکن ــد، در حالی ک ــام می ش ــخ اع ــن تاری ای

کار پارلمــان دوســال قبــل پایــان یافتــه اســت.
صیــاد در مــورد بودجــه انتخابــات گفــت: در 
ــدارد  ــچ مشــکلی وجــود ن خصــوص بودجــه هی
ــرای  ــه ب ــده ســپردند ک ــای خارجــی وع و دونره

ــرد. ــد ک ــک خواهن ــات کم ــزاری انتخاب برگ
او می گویــد: مســایل امنیتــی و ســایر مــوارد 
دیگــر نیــز در نظــر گرفتــه شــده و تمامــی جوانــب 
بــرای انتخابــات ســنجیده شــده و بــرای برگــزاری 
انتخابــات در تاریــخ ۱6 ســرطان/ تیــر ســال آینــده 
هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و انشــااهلل در تاریــخ 

تعییــن شــده انتخابــات برگــزار خواهــد شــد.

مسووالن در نهادهای انتخاباتی:
برگزاری انتخابات غیرممکن شده است

ناجیه نوری 

هارون مجیدی ACKU
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ورزش
دكتر خلیل حنانی

ـــی  ـــۀ رســـانه یی مفصل ـــار مصاحب ـــای حکمتی ـــروز آق دی
داشـــت و روی نقاطـــی زیـــادی انگشـــت گذاشـــت 
ـــم را  ـــه توجه ـــه ک ـــا آنچ ـــم، ام ـــدان کاری نداری ـــه ب ک
جلـــب کـــرد، دو نکته یـــی بـــود کـــه در پایـــان صحبـــت خـــود 
گایه آمیـــز بـــدان اشـــاره کـــرد: مـــن در این جـــا دموکراســـی را 
نمی بینـــم. اول همـــه ســـوال ها بـــه دری )فارســـی( بـــود و دوم 

ــد! ــور ندارنـ ــا حضـ ــا خانم هـ ــه این جـ این کـ
ـــا از  ـــاید خانم ه ـــد؛ ش ـــوار نباش ـــن دش ـــوال دوم ممک ـــواب س ج
ـــم و درک  ـــوال اول فه ـــا س ـــند! ام ـــده باش ـــی نیام ـــرس تیزاب پاش ت
ـــرد.  ـــوال می ب ـــر س ـــخت زی ـــی را س ـــان از دموکراس ـــاب ایش جن
ـــوال  ـــود س ـــادری خ ـــان م ـــه زب ـــد ب ـــانی بخواهن ـــر کس ـــی اگ یعن
ـــد؟  ـــرده ان ـــال ک ـــی را پام ـــع دموکراس ـــد، در واق ـــت کنن و صحب
مثلـــی کـــه گفتـــه می شـــد، در زندان هـــای افغانســـتان تـــوازن 
ـــت  ـــک قومی ـــان از ی ـــت زندانی ـــرا اکثری ـــده؛ زی ـــت نش ـــی رعای قوم
ـــا  ـــا، ی ـــی در زندان ه ـــوازن قوم ـــت ت ـــر رعای ـــه خاط ـــتند و ب هس
همـــه زندانیـــان آن قـــوم شـــریف رهـــا شـــوند و یـــا متناســـب 

ـــوند! ـــدان ش ـــی زن ـــرادی راه ـــز اف ـــر نی ـــوام دیگ ـــدان از اق ب
ـــان  ـــی در می ـــت دموکراس ـــدم رعای ـــه از ع ـــار گای ـــای حکمتی آق
ــان  ــاب ایشـ ــه جنـ ــد کـ ــرح می کنـ ــی مطـ ــگاران را زمانـ خبرنـ
در صحبت هـــای نخســـتین خـــود در لغمـــان، جال آبـــاد و 
ــن  ــا ایـ ــد! آیـ ــان نیاوردنـ ــه زبـ ــی بـ ــه فارسـ ــک کلمـ ارگ، یـ
ــر  ــاهد تأثیـ ــا شـ ــا مـ ــتند و یـ ــی را نمی دانسـ ــه دموکراسـ زاویـ
ــۀ  ــن جامعـ ــر ذره بیـ ــهری و در زیـ ــی شـ ــگفت انگیز زنده گـ شـ
ـــان ۱۸۰  ـــی ایش ـــدت کوتاه ـــه در م ـــتیم ک ـــانه ها هس ـــی و رس مدن
ـــه  ـــد ک ـــرده ان ـــی ب ـــی پ ـــه چیزهای ـــر داده و ب ـــر فک ـــه تغیی درج
ـــد! ـــرده بودن ـــی نب ـــدان پ ـــود ب ـــارزه خ ـــال مب ـــج س ـــل و پن در چه

علی شاه ظریفی

نیم کیلـــو ماســـت خریـــدم. دکانـــدار آن را در یـــک 
ـــت.  ـــم بس ـــان آن را محک ـــت و ده ـــتیک انداخ پاس
شـــب فرامـــوش کردیـــم کـــه آن را بخوریـــم. ایـــن 
ـــوای  ـــال و ه ـــه )دور از یخچ ـــب دور از مدرنیت ـــان ش ـــت هم ماس
ـــازیم و  ـــه آن را دوغ بس ـــم ک ـــم گرفتی ـــردا تصمی ـــد. ف ـــازه( مان ت
ـــم.  ـــوش کردی ـــم فرام ـــیم؛ بازه ـــرد بنوش ـــرم، دوغ س ـــوای گ در ه
ایـــن ماســـت یـــک شـــب دیگـــر نیـــز دور از مدرنیتـــه و دور 
از هـــوای تـــازه در پاســـتیک مانـــد. صبـــح آن روز دیـــدم کـــه 
ـــده  ـــتیک را پندان ـــه پاس ـــود ک ـــرده ب ـــرش ک ـــدی ت ـــه ح ـــت ب ماس
ــتیک  ــم، پاسـ ــی« انداختـ ــه آن را در »زباله دانـ ــن کـ ــود. همیـ بـ
ترکیـــد و بـــوی و تعفـــن آن زباله دانـــی و بیـــرون از زباله دانـــی 

ـــاخت. ـــن س را متعف
ـــتیِک  ـــل ماســـت، داخـــل پاس ـــان را مث ـــه مغزش ـــانی ک نتیجـــه: کس
ـــران  ـــخن دیگ ـــد و س ـــه می دارن ـــی« نگ ـــات مل ـــی و »مصطلح قوم
را نمی شـــنوند، مغزشـــان تـــرش خواهـــد کـــرد. هـــرگاه ایـــن 
ـــود،  ـــش ش ـــی« پخ ـــانه های قوم ـــق »رس ـــده از طری ـــرش ش ـــز ت مغ
ـــیب  ـــانه را آس ـــان رس ـــدان هم ـــی از کارمن ـــا برخ ـــن آن نه تنه تعف
می زنـــد، بـــل مخاطبـــان رســـانه را نیـــز تشـــویق می کنـــد کـــه 
ـــچ  ـــه هی ـــد ک ـــد و نگذارن ـــی بپیچانن ـــتیک قوم ـــا پاس ـــان ب مغزش

ـــود. ـــازه وارد آن ش ـــدگاه ت واژه و دی
ــوع  ــر نـ ــتن هـ ــدن و برداشـ ــل کفانـ ــرد؟ راه حـ ــد کـ ــه بایـ چـ
ـــت. ـــر اس ـــه زی ـــیله اش جمل ـــت. وس ـــز اس ـــراف مغ ـــتیِک اط پاس
ــخن ها را  ــه سـ ــانی کـ ــن، کسـ ــده گان مـ ــه بنـ ــژده بـ ــس مـ »پـ
می شـــنوند و ســـپس نیکوتریـــن آن را انتخـــاب می کننـــد؛ آنـــان 
کســـانی هســـتند کـــه خـــدا هدایت شـــان کـــرده اســـت و آنـــان 

ــۀ ۱۷ و ۱۸.( ــر، آیـ ــورۀ زمـ ــد.« )سـ خردمندان انـ

كام بخش نیکویی

عجالتـــًا مـــا در وضعیـــت بـــد اجتماعی-سیاســـی قـــرار 
ـــگاه را  ـــت و جای ـــی موقعی ـــا تعریف ـــه ن ـــی ک ـــم؛ وضعیت داری
ـــت.  ـــار آورده اس ـــه ب ـــرده ب ـــل ک ـــو و تحصی ـــل ن ـــرای نس ب
اکثـــر دانـــش آموختـــه گان و نســـل تحصیل کـــرده بنابـــه زوایه بنـــدی 
قومـــی، منطقه یـــی، زبانـــی و... از ســـوی نخبـــه گان سیاســـی همـــه را 
در چنیـــن وضـــع مافیایـــی و خط کشـــی هایی قومی-ســـمتی قـــرار داده 

ـــت. اس
ـــی در  ـــان سیاس ـــگاه و چیدم ـــه، ن ـــر جامع ـــم ب ـــه گان حاک ـــت و نخب دول
ـــا  ـــن تنه ـــد و ای ـــدی می کنن ـــی ریزبن ـــن ادبیات ـــور چنی ـــر مح ـــتگاه را ب دس
مـــوردی اســـت کـــه می توانـــی خـــود را بـــا ادبیـــات ســـفله پروری و 
چاپلوســـی و در تعلـــق قـــرار دادن بـــه فـــان قـــوم و فـــان زبـــان و 
ـــی  ـــران نصـــب کن ـــتگاه رهب ـــارگاه دس ـــان ســـمت و ســـو، در آرگاه و ب ف
ـــفناک ترین  ـــن و اس ـــت بدتری ـــن وضعی ـــی و ای ـــه نمای ـــود را تغذی و خ
ــن  ــترده و پهـ ــه اش گسـ ــه روز دامنـ ــه دارد روزبـ ــت کـ ــی اسـ وضعـ

می شـــود.

مشعل:
ادامۀ فشارها سبب می شود که افشاگری کنم

نخستین شـکست نوجـوانان کشـور 
در آستـانۀ قهـرمانی

منچستر یونایتد با اسطوره اش خداحافظی کرد

فیـسبـوک نـــامــه

ــدار  ــور ُهش ــت کش ــیون کریک ــس فدراس ــعل، ریی ــف مش ــکراهلل عاط ش
ــورد، ســبب می شــود  ــر کریکــت ب ــۀ واســطه و فشــار ب می دهــد کــه ادام

ــد. ــه افشــاگری بزن کــه دســت ب
ــی  ــای تلفون ــا تماس ه ــی ب ــای حکومت ــی از مقام ه ــه برخ ــد ک او می گوی
خواســتار حضــور بازی کنان شــان در تمامــی بازی هــا می شــوند کــه 

ــم کریکــت افغانســتان خواهــد شــد. ایــن کار ســبب مشــکات در تی
ــا  ــارزه ب ــش مب ــه از او در بخ ــد ک ــت می خواه ــعل از حکوم ــای مش آق
ــی  ــم مل ــا تی ــد، ت ــت کن ــی حمای ــای حکومت ــارهای مقام ه ــطه و فش واس

ــد. ــش بدرخش ــتر از پی ــت بیش کریک
ــار واســطه  ــان زیرب ــه آن ــد ک ــس فدراســیون کریکــت کشــور می افزای ریی
ــد  ــن رون ــه ای ــی ک ــد و در صورت ــی نمی رون ــای حکومت و ُهشــدار مقام ه

ــد. ــاش می کن ــان را ف ــد نام های ش ــه یاب ادام
گفتنی ســت کــه تیــم ملــی کریکــت افغانســتان پــس از چاشــت چهارشــنبۀ 
ــر تیــم ام سی ســِی  هفتــۀ پیــش بــه خاطــر حضــور در رقابــت 5۰آوره براب

بریتانیــا، روانــۀ لنــدن شــد.
عاطــف مشــعل، رییــس فدراســیون کریکــت افغانســتان می گویــد، مســابقۀ 
تیــم ملــی کریکــت افغانســتان برابــر تیــم »ام  سی  ســِی بریتانیــا، یــک بــازِی 

تاریخــی اســت.

ــی  ــای قهرمان ــۀ رقابت ه ــتان در ادام ــان افغانس ــال نوجوان ــی فوتب ــم مل تی
ــال  ــر ۱5 س ــال زی ــم فوتب ــل تی ــدارش مقاب ــومین دی ــیا در س ــز آس مرک

ــورد. ــت خ ــتان شکس ترکمنس
دورۀ  نخســتین  چارچــوب  در  ترکمنســتان  و  افغانســتان  تیم هــای 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــه مصــاف هــم رفتن ــز آســیا ب ــال مرک رقابت هــای فوتب
ایــن مســابقه بــا حســاب ۱ بــر ۰ بــه ســود ترکمنســتان بــه پایــان رســید.
ــه حســاب  ــابقات ب ــن مس ــتان در ای ــم افغانس ــتین شکســت تی ــن نخس ای
ــابه  ــج مش ــا نتای ــابقۀ اول ب ــی در دو مس ــادی کاظم ــاگردان ه ــد. ش می آی
ــد. ــری رســیده بودن ــه برت ــل تاجیکســتان و قرغیزســتان ب ــر ۱ در مقاب 3 ب
آخریــن مســابقۀ افغانســتان دیــروز در ماقبــل ازبکســتان برگــزار شــد. در 
ــای  ــیا تیم ه ــز آس ــال مرک ــر ۱5 س ــال زی ــای فوتب ــتین دوره رقابت ه نخس
افغانســتان، تاجیکســتان، قرغیزســتان، ترکمنســتان ازبکســتان شــرکت کــرده 

انــد.
ایــن مســابقات بــه صــورت لیــگ برگــزار می شــود و تیمــی کــه بیشــترین 
امتیــاز را کســب کنــد، بــه مقــام قهرمانــی دســت پیــدا می کنــد. تیــم ملــی 
فوتبــال زیــر ۱5 ســال افغانســتان روز جمعــه در ســومین دیــدارش در ایــن 

رقابت هــا بــه مصــاف تیــم ترکمنســتان مــی رود.

طبــق آخریــن گــزارش رســانه ها، ویــن رونــی پــس از درخشــش بی نظیــر 
۱3 ســاله در منچســتریونایتد، امــروز )دیــروز شــنبه، ۱۷ ســرطان( بــه خانــۀ 

خــود بــاز گردیــد. 
ــو« بحــث اســت. عــدۀ بســیاری از  ــو لوکاک ــال »رومل ــر ســر انتق ــوز ب هن
ــوز  ــز هن ــی برخــی نی ــه، ول ــون ســخن گفت توافــق منچســتریونایتد و اورت
ــده،  ــخص ش ــه مش ــزی ک ــا چی ــند. ام ــی می ترس ــچ و چلس از آبرامووی
ــه  ــه خان ــتریونایتد ب ــخ منچس ــان تاری ــن بازیکن ــی از بهتری ــت یک بازگش

خــود اســت. 
ــتانۀ  ــود، در آس ــاله خ ــر ۱3 س ــش بی نظی ــس از درخش ــی پ ــن رون وی
انتقــال بــه اورتــون قــرار گرفتــه و می تــوان آخریــن بازمانــدۀ تیــم رویایــی 

ــد.  ــرک می کن ــا را ت ــر رویاه ــن تئات ــرالکس فرگوس س
ــروز  ــون، ام ــه اورت ــی ب ــال رون ــانه های خارجــی، انتق ــزارش رس ــق گ طب

ــود. ــمی می ش ــی و رس ــروز( نهای )دی

اختنـاق 
و باج گیری چاره ساز نیست

احمد بهزاد
بحرانــی کــه بیشــتر از یــک ســال اســت کشــور را در برگرفتــه، جوانبــی 
دارد بــا خواســت ها، سیاســت ها و رفتــاری مشــخص و شــناخته شــده. 
ــرکوب گر  ــر و س ــی متکب ــواه، حکومت ــرض و عدالت خ ــی معت مردم
ــا سیاســیونی آزرده خاطــر، جوانــب اصلــی ایــن بحــران انــد.  همــراه ب
ــه آنچــه جوانــب ماجــرا می خواهنــد و بــرای بــه دســت  ــا نگاهــی ب ب
ــرون  ــوان راه معقــول بی ــد، می ت ــاری کــه پیشــه کــرده ان آوردن آن رفت

رفــت از بحــران کنونــی را یافــت.
و اینک صورت ما جرا:

-مردم از بی عدالتی، ستم، تبعیض و ناامنی به ستوه آمده اند.
ــار  ــهروندان رفت ــانی ش ــول و انس ــات معق ــر مطالب ــت در براب -حکوم

ــت. ــه اس ــش گرفت ــی در پی ــه و لجوجانه ی متکبران
ــود  ــای موج ــرداری از فض ــۀ بهره ب ــر، در اندیش ــی آزرده خاط -گروه

ــد. ــن کنن ــع خــود را تأمی ــا مناف ــد ت ان
هــر یــک از جوانــب ماجــرا در پیگیــری خواست شــان رفتــاری 

ــد: ــده ان برگزی
ــا در داخــل و  ــن روش ه ــرض و عدالت خــواه از مدنی تری ــردم معت -م
ــد و  ــرده ان ــری مطالبات شــان اســتفاده ک ــرای پیگی خــارج از کشــور ب
در یــک ســال اخیــر، هزینــۀ عظیمــی بــر پــای مطالبات شــان پرداختــه 

انــد.
-حکومــت و مشــخصًا حلقــات امنیتــی آن بــه شــدیدترین روش هــای 
از  بهره گیــری  بــا  بتواننــد  تــا  انــد  ورزیــده  توســل  ســرکوب 
انتحاری هــای سفارشــی و یــا قســاوت و بی رحمــی شــماری از 
گاردهــای امنیتــی، خیابــان را بــر اعتراض هــا و رفتــار مدنــی شــهروندان 
ناامــن ســازند و جــو خفقــان و وحشــت را بــر جامعــه حاکــم ســازند.

ــاب  ــه ارب ــتر ب ــی بیش ــوای نزدیک ــه ه ــش ب ــیوِن منفعت اندی -سیاس
ــد و  ــرک کردن ــردم را ت ــی م ــراض و عدالت خواه ــف اعت ــدرت، ص ق
ــان  ــرای عدالت خواه ــت، ب ــار حکوم ــد در کن ــام ق ــتاده گی تم ــا ایس ب
ــی  ــه منفعت ــد ک ــی دریافتن ــا وقت ــد؛ ام ــان دادن ــدان نش ــگ و دن چن
ــف  ــاز مخال ــدند و س ــر ش ــود، آزرده خاط ــل نمی ش ــان حاص برای ش

ــد. ــوک کردن ک
و حاال ماجرا هم چنان ادامه دارد:

ــه  ــرای این ک ــد، ب ــته ان ــر نداش ــود ب ــات خ ــت از مطالب ــردم دس -م
زنده گــی بــدون عدالــت، برابــری، رواداری و تأمیــن امنیــت و کرامــت 
انســانی ممکــن نیســت و تــا این هــا بــه دســت نیایــد، ترمیــم مناســبات 
ــد  ــر، بای ــن منظ ــود. از ای ــد ب ــت ممکــن نخواه ــردم و حکوم ــان م می
ــار دیگــر و بــا روش هــای متنوع تــر  منتظــر بــود کــه عدالت خواهــان ب

بــه عرصــۀ دادخواهــی برگردنــد.
ــاری پیشــه نکــرده اســت کــه بیان گــر ارادۀ  ــون رفت ــا کن -حکومــت ت
آن در راســتای حرمــت نهــادن بــه مطالبــات شــهروندان باشــد. رفتــار 

ــان دوام دارد. ــردم هم چن ــر م ــت در براب ــۀ حکوم متکبران
ــده گرفتــن  ــا نادی -سیاســیوِن آزرده خاطــر در مانیفســت ائتافی شــان ب
ــردم،  ــهدای م ــام ش ــار ن ــور از کن ــا عب ــردم و حت ــح م ــات واض مطالب
وجــه المعاملــه میــان خــود و حکومــت را بــرای روز هــای آینــده تعییــن 

کــرده انــد.
حاال مسیر آینده را ما رقم خواهیم زد:

ــدۀ  ــرای ســاختن آین ــری مطالبات شــان ب ــا پیگی ــردم عدالت خــواه ب -م
ــدون تبعیــض و عــاری از خشــونت، نیــروی تعییــن کننــده هســتند.  ب
ــچ  ــواه، هی ــع عدالت خ ــت جوام ــخ و سرنوش ــۀ تاری ــواه تجرب ــه گ ب
نظــام و قدرتــی در جهــان توانایــی درگیــری مــداوم بــا مــردم را نــدارد. 
رفتــار متکبرانــۀ حکومت هــا هرچنــد پُــر هزینــه و ســرکوب گر باشــد، 
ــا  ــژه آنج ــت؛ به وی ــد گرف ــدارا خواه ــتی و م ــگ آش ــی رن در نقطه ی
ــر ســر  ــردم ب ــداری م ــد. مهــم پای ــاز افت ــردم نی ــه رأی و نظــر م ــه ب ک

ــت. ــان اس مطالبه ش
-حکومــت می توانــد دو سیاســت را در پیــش گیــرد؛ یــا بــه مطالبــات 
ــت  ــی و خصوم ــۀ نارضایت ــد و زمین ــخ ده ــردم پاس ــۀ م عدالت خواهان
میــان مــردم و حاکمیــت را از میــان بــردارد و یــا این کــه بــرای 
ــران  ــه آزرده خاط ــی ب ــواه، باج ده ــردم عدالت خ ــتر م ــرکوب بیش س
سیاســی را در دســتور کار خویــش قــرار دهــد. طبیعــی اســت کــه در 
ــان  ــردم، ماجــرا هم چن ــات م ــه مطالب ــت ب صــورت بی توجهــی حکوم

ــت. ــد یاف دوام خواه
-سیاســیون آزرده خاطــر نیــز دوبــاره در یــک آزمــون قــرار گرفتــه انــد؛ 
یــا بــا اســتفاده از تجربیــات تلخ شــان بــه مطالبــات مــردم بازگردنــد و 
ــه  ــا این ک ــری باشــند و ی ــت و براب ــه عدال ــل انحصــار ب در فکــر تعدی
ــافر و  ــان، روزی مس ــردم و مطالبات ش ــه م ــت ب ــابق پش ــه روال س ب
روزی اســیر، در جســتجوی جایــی بــر ســر دســترخوان قــدرت باشــند. 
بازهــم واضــح اســت کــه در صــورت جورآمــد ایــن دســته از سیاســیون 
ــری  ــۀ درگی ــت؛ بلکــه در میان ــان نخواهــد یاف و حکومــت، ماجــرا پای

ــد. ــد ش ــرار خواه ــت ها تک ــت ها و نشس ــت گسس ــردم و حکوم م
نتیجه سخن این که:

ــراض  ــد، اعت ــته باش ــود داش ــه وج ــری در جامع ــض و نابراب ــا تبعی ت
بــرای دســتیابی بــه عدالــت، برابــری و رواداری ادامــه خواهــد یافــت؛ 
ــا  ــه باج خواهی ه ــت و ن ــد اس ــدت کارآم ــرای درازم ــاق ب ــه اختن ن
مــردم را راضــی خواهــد ســاخت. مــردم دوبــاره بــه عرصــۀ دادخواهــی 

ــد. ــاز می گردن ب

ACKU



Year 9 y NO 2057 y Sunday 9 July 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0786605661 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ــفر  ــکا در س ــور امری ــس  جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
ــی را  ــتانی ها، امریکای ــرای لهس ــا ب ــه اروپ ــرش ب اخی
ــه جــز خــودش در  ــه ب ــه در آن هم ــرد ک ــف ک توصی
ــن  ــت ای ــا واقعی ــتند ام ــدن هس ــر ش ــال ثروتمندت ح
ــدارد. ــی وجــود خارجــی ن ــن امریکای ــه چنی اســت ک
ــه  ــی ک ــاف ادعاهای ــت، برخ ــزارش ایندیپندن ــه گ ب
ترامــپ در نشســت هایش در اروپــا مطــرح کــرد، 
ــه  ــع هم ــه نف ــدی ب ــکا رش ــورس امری ــای ب بازاره
ندارنــد، تعهــد ترامــپ بــه ناتــو عمــا مــورد آزمایــش 
ــه  ــط لول ــداث خ ــرارداد اح ــت و ق ــه اس ــرار نگرفت ق
ــاف  ــر خ ــم ب ــت گاز ه ــال نف ــز انتق ــه برانگی مناقش
ریاســت  نخســت  روز  در  گفــت،  او  کــه  آنچــه 

ــد. ــا نش ــوری اش امض جمه
در ایــن میــان نــکات مطــرح شــده از ســوی ترامــپ در 

ــم: ســخنرانی هایش در لهســتان اشــاره می کنی
ــدی  ــکا رش ــورس امری ــازار ب ــم ب ــن گفت ــپ: م ترام
ــن  ــه ای ــدیم ک ــه ش ــا متوج ــرده، م ــدا ک ــابقه پی بی س
ــا ۴  ــادل تقریب ــد ارزشــی مع ــه بع ــر ب ــازار از ۸ نوامب ب
تریلیــون دالر پیــدا کــرده اســت. ۴ تریلیــون دالر پــول 
ــه  ــز ب ــچ چی ــخصا هی ــن ش ــت. م ــادی اس ــی زی خیل
دســت نیــاورده ام امــا همــه در حــال ثروتمندتــر شــدن 

ــن راضــی هســتم. ــن خــوب اســت و م هســتند. ای
حقیقــت: اول از همــه اینکــه همــه پولدارتر نمی شــوند. 
ــازار  ــادار در ب بیشــتر امریــکا فاقــد ســرمایه گذاری معن
ــاددان  ــف، اقتص ــات ادوارد ول ــتند. تحقیق ــورس هس ب
دانشــگاه نیویــورک نشــان داد، تنهــا ۱۰ درصــد مــردم 
ــورس  ــازار ب ــروت ب ــد ث ــب ۸۰ درص ــکا صاح امری
ــازار بــورس در دوره ترامــپ اگرچــه  هســتند. رشــد ب
ــاراک  ــوری ب ــت جمه ــا در دوره ریاس ــت ام ــاال رف ب
ــن  ــن رشــدی وجــود داشــت. همچنی ــز چنی ــا نی اوبام
ــورس  ــازار ب ــاره اینکــه از رشــد ب حــرف ترامــپ درب
ــی نشــان  ــرده درســت نیســت. اطاعــات مال نفعــی نب
می دهنــد رییس جمهــور امریــکا چندیــن حســاب 
ــترده  ــی گس ــای بورس ــورس و دارایی ه ــذاری ب کارگ
داشــته اســت. او صاحــب ســهام در شــرکت های 
ــر  ــرکت دیگ ــا ش ــافت و ده ه ــا، ماکروس ــل، کاترپی اپ
اســت کــه ارزش ســهام همگــی آنهــا افزایــش داشــته 
ــای  ــن دوره خریده ــپ در ای ــر ترام ــی اگ ــت. حت اس
بورســی جدیــد نداشــته باشــد همــان ســهام قبلــی اش 

ــپ  ــن ترام ــرده اســت. همچنی ــدا ک ارزش بیشــتری پی
ــاز ریاســت  ــس از آغ ــرل کســب و کار خــود را پ کنت
جمهــوری اش در اختیــار دو پســر بــزرگ و یــک مدیــر 
ــه معنــی قطــع  اجرایــی ارشــدش قــرار داد امــا ایــن ب
ــای  ــا او دارایی ه ــه تنه ــت بلک ــپ نیس ــت ترام مالکی
خــود را بــه یــک معتمــد ســپرده و هــر زمــان می توانــد 

ــاورد. ــه دســت بی ــاره آنهــا را ب دوب
ترامــپ: مــن خطــاب بــه کســانی کــه از موضــع 
ــکا  ــه امری ــم ک ــد می گوی ــاد می کنن ــا انتق ــه م قاطعان
ــه  ــان داده ک ــل نش ــه در عم ــرف بلک ــط در ح ــه فق ن
مــا کامــا و قاطعانــه بــه بنــد 5 اساســنامه ناتــو یعنــی 

ــتیم. ــد هس ــه پایبن ــی دوجانب ــد دفاع تعه
ــد  ــن تعه ــان دادن ای ــای نش ــه ج ــپ ب ــت: ترام حقیق
ــه ســردرگمی را  ــی زده ک ــا حرف های ــش تنه ــا اعمال ب
بیشــتر کــرده اســت. بنــد 5 اساســنامه ناتــو تنهــا یــک 
ــه  ــپتامبر 2۰۰۱ ب ــات ۱۱ س ــد از حم ــم بع ــار آن ه ب
ــورد  ــکا م ــو از امری ــای نات ــر اعض ــاع دیگ ــور دف منظ
اســتفاده قــرار گرفــت. ترامــپ در دوره تبلیغــات 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــو ک ــود "اعضــای نات ــه ب ــی گفت انتخابات
کافــی بودجــه نظامــی صــرف نمی کنــد شــاید نتواننــد 
ــکا  ــک امری ــود روی کم ــه خ ــه علی ــگام حمل ــه هن ب
حســاب کننــد." او همچنیــن در نشســت ناتــو در مــاه 

ــزد و  ــو ن ــد 5 اساســنامه نات ــرش بن ــی از پذی ــه حرف م
ــال  ــن ح ــا ای ــد. او ب ــش ش ــی هم پیمانان ــث نگران باع
در مــاه ژوئــن گفــت، مــن امریــکا را متعهــد بــه بنــد 5 
اساســنامه ناتــو می دانــدم امــا حرف هــای او تــا زمــان 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــو م ــو نات ــک عض ــه ی ــه ب حمل

ــت. ــد گرف نخواه
ترامــپ: طــرح خــط لولــه انتقــال نفــت گاز کی اســتون 
ــار  ــود و دچ ــی ب ــت بررس ــادی در دس ــال های زی س
ــت  ــن روز ریاس ــن در اولی ــا م ــود ام ــده ب ــرگ ش م

ــردم. ــب ک ــوری ام آن را تصوی جمه
حقیقــت: ترامــپ ایــن طــرح را در اولیــن روز ریاســت 
جمهــوری اش تصویــب نکــرد. او در اولیــن هفتــه 
ریاســت جمهــوری اش و در تاریــخ 2۴ ژانویــه بــا 
امضــای دســتوری از شــرکت ترانــس کانــادا خواســت 
ــه کی اســتون را مجــددا  درخواســت احــداث خــط لول
ــا  ــاراک اوبام ــت در دوره ب ــن درخواس ــد. ای ــه کن ارائ
بلوکــه شــد. همــان زمــان ترامــپ گفــت بایــد پیــش از 
ــا شــرکت  تصویــب ایــن پــروژه مذاکــرات بیشــتری ب
ــا در  ــروژه نهایت ــن پ ــود. ای ــام ش ــادا انج ــس کان تران

ــب شــد. ــارس تصوی اواخــر م

سـران کشـورهای عضو گروه 2۰ در روز نخست گردهمایی 
خـود در هامبـورگ بـا افزایـش تاش هـا بـرای مبـارزه بـا 
تامیـن مالـی گروه هـای افراطـی توافـق کـرده و بـا صـدور 
بیانیـه مشـترکی تامیـن مالی تروریسـم را محکـوم کردند. با 
ایـن حـال برخـی اختافات بر روز نخسـت نشسـت سـایه 

بود. افکنـده 
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه،  سـران کشـورهای بیسـت 
اقتصـاد برتـر جهـان همچنیـن از تاش هـای موجـود بـرای 
قطـع منابـع مالـی گروه هـای غیـر قانونـی قدردانـی کردنـد. 
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: ما بـر اراده خـود برای مبـارزه با 
سیسـتم مالـی بین المللـی تامین تروریسـت ها تاکیـد کرده و 
بـه تعمیـق همـکاری بین المللـی و تبـادل اطاعـات متعهـد 

می شـویم.   
کشـورهای عضو گروه بیسـت همچنین خواسـتار آن شـدند 
کـه از اقدامـات "گروه ویـژه اقدام مالـی" )FATF( که یک 
سـازمان بین المللـی بـا 3۷ عضـو اسـت، در مقابلـه بـا تامین 
 مالـی تروریسـت ها حمایت شـود. در این بیانیه آمده اسـت: 
مـا از تمـام کشـورهای عضـو می خواهیم تا اطمینـان حاصل 
کننـد کـه FATF تمـام منابـع و حمایـت الزم را در اختیـار 
دارد تـا بـه وظایفـش به صورت موثـر عمل کنـد. نباید هیچ 
"فضـای امنـی" بـرای تامین  مالـی اقدامات تروریسـت ها در 

هیـچ جای جهان وجود داشـته باشـد.
از سـوی دیگـر رشـد تنش هـا میـان ایـاالت متحـده آمریکا 
و سـایر کشـورها بر سـر مسـائل تجـاری و تغییـرات آب و 

هوایـی، نشسـت امسـال گـروه 2۰ را که از دیربـاز رویدادی 
بـدون اتفـاق در تقویـم دیپلماتیـک بـوده اسـت، بـه یکـی 
از توفانی تریـن تحـوالت در تاریـخ ایـن نشسـت ها تبدیـل 
کـرده اسـت. نشسـت دو روزه رهبـران گروه بیسـت اقتصاد 
بـزرگ جهـان روز جمعـه در شـهر بنـدری هامبـورگ آغاز 
آزاد  تجـارت  و  آب وهوایـی  تغییـرات  تروریسـم،  و  شـد 

موضوع هـای اصلـی مـورد بحـث رهبـران اسـت.
در ادامـه بیانیـه مشـترک رهبـران گـروه 2۰ آمـده اسـت: ما 
قویـا تمام حمات تروریسـتی در سراسـر جهـان را محکوم 
می کنیـم و متحـد و قاطـع بـرای مبـارزه علیـه تروریسـم و 
منابـع مالـی آن ایسـتاده ایم. ایـن اقدامـات وحشـیانه اراده ما 
را بـرای ارتقـای امنیـت خـود و حفاظـت از شـهروندانمان 
تقویـت می کنـد. تروریسـم یک پدیده زشـت جهانی اسـت 
کـه باید بـا آن مبارزه شـود و پناهگاه های امن تروریسـت ها 
در تمـام نقـاط مختلف جهان برچیده شـود. بـار دیگر تاکید 
داریـم تمـام اقدامـات در راسـتای مقابلـه بـا تروریسـم باید 
طبـق منشـور سـازمان ملـل متحـد و تمـام مقـررات قوانین 
بین الملـل از جملـه قوانیـن بین المللـی حقوق بشـر باشـد.  

ایـن بیانیـه همچنیـن تاکیـد می کنـد: مـا خواسـتار اجـرای 
تعهـدات بین المللـی موجـود در زمینه مبارزه با تروریسـم از 
جملـه "اسـتراتژی جهانی مقابله با تروریسـم سـازمان ملل" 
و انطبـاق بـا قطعنامه هـای مرتبـط و تحریم هـای هدفمنـد 
شـورای امنیـت مرتبـط بـا تروریسـم هسـتیم. مـا بـه ادامـه 
حمایـت از تاش هـای سـازمان ملـل متحد بـرای جلوگیری 

و مقابلـه بـا تروریسـم متعهد هسـتیم.

رهبـران عضـو گـروه 2۰ همچنیـن بـرای مقابلـه بـا تهدیـد 
از  خارجـی  تروریسـت  شـبه نظامیان  بازگشـت  روزافـزون 
مناطـق جنگـی از جملـه عـراق و سـوریه متعهـد شـدند. 
عـاوه بـر ایـن،  تسـهیل سـریع و هدفمنـد تبـادل اطاعات 
زمینـه  در  قضایـی  و  انتظامـی  اطاعاتـی،  مقام هـای  میـان 
عملیـات تبـادل اطاعـات و اقدامات پیشـگیرانه مورد توافق 

گرفت. قـرار 
در بخش دیگری از بیانیه مشـترک سـران گروه 2۰ همچنین 
آمـده اسـت: ما بـرای ارتقـای سـاختار اطاعـات بین المللی 
موجـود در زمینـه امنیت، سـفر و مهاجرت از جملـه اینترپل 
و تضمیـن تعـادل الزم میـان امنیـت و جنبه هـای حفاظـت 
داده تـاش می کنیـم. مـا خصوصا تمـام اعضا را به اسـتفاده 
تبـادل اطاعـات مرتبـط خصوصـا  از مکانیزم هـای  کامـل 
می کنیـم.  ترغیـب  اینترپـل  اطاعاتـی  تبـادل  عملکردهـای 
در  می شـود  درخواسـت  مـرزی  آژانس هـای  از  همچنیـن 
راسـتای تقویـت همـکاری در زمینـه شناسـایی سـفرهایی با 

اهـداف تروریسـتی تـاش کنند.  
در این بیانیه همچنین آمده اسـت، اقدامات کشـورهای عضو 
در مبـارزه بـا ترویسـم بایـد بخشـی از یـک رویکـرد جامع 
شـامل مبـارزه بـا افراطگرایی و جـذب نیرو، مانع تراشـی در 
اقدامـات تروریسـت ها و مبارزه بـا پروپاگاندای تروریسـتی 
باشـد. در بیانیـه مذکـور همچنین بـر ارتقای تحمل سیاسـی 
و مذهبـی، توسـعه اقتصـادی و همبسـتگی اجتماعـی، حـل 
درگیری هـای مسـلحانه و تسـهیل ادعـام مجـدد تاکید شـد. 
ایـن بیانیـه تاکیـد کرد: مـا اذعان داریـم که برنامه هـای اقدام 
منطقـه ای و ملـی می تواننـد در مقابلـه بـا رادیکالیـزه کـردن 

منجـر به تروریسـم کمـک کنند.

تـرامـپ در اروپـا

تاکید سران گروه 2۰ بر مقابله با رادیکالیسم و تأمین مالی تروریسم

یک مقام پاکستان به اتهام آزار جنسی 
یک زن افغانی بازداشت شد

ــن  ــدرال ای ــات ف ــام اداره تحقیق ــک مق ــتان ی ــه پاکس وزارت داخل
کشــور را بــه اتهــام آزار و اذیــت جنســی یــک زن افغانــی در 

فــرودگاه اســام آباد بازداشــت کــرده اســت.
ــتان در  ــفارت افغانس ــت. س ــده اس ــق ش ــغلش تعلی ــرد از ش ــن ف ای

ــده اســت. ــرد ش ــن ف ــازات ای ــان مج ــتان خواه پاکس
ــر اســاس گزارش هــای رســانه های پاکســتانی، دســتور تحقیــق در  ب
مــورد پرونــده ایــن فــرد را نثــار علــی خــان، وزیــر داخلــه پاکســتان 

صــادر کــرده اســت.
بــر اســاس گــزارش پولیــس پاکســتان ایــن زن کــه بــا خواهــرش از 
ــه  ــه پولیــس گفت ــود، ب ــه ب ــاد رفت ــه فــرودگاه اســام آب افغانســتان ب
کــه پــس از رســیدن بــه فــرودگاه، بــه دلیــل نداشــتن شــماره تلفــن 

هتــل محــل ســکونت شــان بازداشــت شــدند.
او افــزوده کــه بــا خواهــرش پنــج ســاعت در اتــاق تحقیقــات بودنــد 
ــر  ــه مه ــه بهان ــرش را "ب ــتانی خواه ــام پاکس ــن مق ــس از آن ای و پ
ویــزا" از ایــن اتــاق خــارج کــرد و ســپس او را مــورد آزار و اذیــت 

جنســی قــرار داد.
ــرد  ــن ف ــت ای ــه از دس ــی ک ــده زمان ــی ش ــن مدع ــن زن همچنی ای
فــرار کــرده و ســر و صــدا راه انداختــه و از مامــوران دیگــر کمــک 
ــخرش  ــد و تمس ــه او خندیدن ــک ب ــای کم ــه ج ــا ب ــته، آنه خواس

ــد. کردن
پولیــس پاکســتان گفتــه اســت کــه تصاویــر دوربین هــای مداربســته 
ــه  ــن دلیــل دســت ب ــه همی ــد و ب ــد می کن ــن زن را تایی اظهــارات ای

بازداشــت مــرد مــورد اشــاره زده انــد.
زردشــت شــمس، معــاون ســفارت افغانســتان در اســام آباد گفــت 
کــه آنــان از ایــن رویــداد کــه او آن را "شــرم آور" خوانــده باخبرنــد. 
ــرف  ــورد ح ــن م ــتانی در ای ــات پاکس ــا مقام ــه ب ــت ک ــه اس او گفت

زده اســت.
آقــای شــمس از دســتگیری فــرد مــورد نظــر اســتقبال کــرده و گفتــه 
اســت کــه امیــدوار اســت ایــن فــرد مطابــق قانــون مجــازات شــود 

ACKUتــا در آینــده چنیــن رویــدادی تکــرار نشــود.




