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صفحه 2

محمــد کریــم خلیلــی، رییــس جدیــد 
شــورای عالــی صلــح در نخســتین جلســۀ 
شــورای عالــی صلــح کــه دیــروز دوشــنبه، 
اعتــراف  شــد،  برگــزار  ســرطان   ۱۹
ــورا و  ــن ش ــر ای ــردم در براب ــه م ــرد ک ک
کارکردهــای آن بــه دیــد منفــی نــگاه 
می کننــد و بایــد ایــن دیــد عــوض شــود.
ــه در  ــت ک ــن نشس ــی در ای ــم خلیل کری
تــاالر جلســات شــورای عالــی صلــح 
برگــزار گردیــد، گفــت: "هفــت ســال 
ــد از  ــح بع ــی صل ــه شــورای عال اســت ک
تشــکیل لویــه جرگــه مشــورتی صلــح بــه 
وجــود آمــده و کار خــود را آغــاز کــرد، در 
طــول هفــت ســال در ایــن شــورا نــکات 
خــوب و ضعــف نیــز وجــود داشــته 
ــد  ــورا بای ــن ش ــی ای ــه عموم و مجموع

ــد". ــار بگذارن ــف را کن ــکات ضع ن
ــام  ــد تم ــه بای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب
ــوط  ــایل مرب ــه مس ــا و هم تصمیم گیری ه
ــح توســط مجمــع  ــی صل ــه شــورای عال ب
عمومــی ایــن شــورا صــورت بگیــرد، گفت 
کــه مجمــع عمومــی شــورای عالــی صلــح 
ــد  ــن خواهن ــی تعیی ــورت ساس ــه ص را ب

ــرد. ک

عمومــی  مجمــع  خلیلــی،  بــاور  بــه 
ــد  ــال باش ــد فع ــح بای ــی صل ــورای عال ش
ــته  ــته داش ــه در گذش ــی ک ــا ضعف های ت
انــد، برطــرف گــردد و نــکات قــوت نیــز 

ــد. ــت یاب تقوی
ــی صلــح خاطرنشــان  رییــس شــورای عال
ــگ  ــور جن ــه کش ــه گوش ــرد: "در گوش ک
ــه  ــی ب ــد منف ــه دی ــردم ب ــان دارد و م جری
ــی  ــگاه م ــح ن ــی صل ــورای عال ــوی ش س
کننــد، آنــان انتظــار آوردن صلــح را از مــا 
ــک  ــتان مســتحق ی ــردم افغانس ــد و م دارن

زنده گــی آرام هســتند".

ــگ در  ــًا جن ــد: فع ــی می گوی ــای خلیل آق
تمــام والیــات افغانســان گســترش یافتــه، 
در شــرق، غــرب، شــمال و جنــوب و 
ــت  ــه اذی ــر لحظ ــردم را ه ــگ م ــن جن ای
ــی  ــن اســاس شــورای عال ــر ای ــد، ب می کن
ــه  ــک نقط ــگ ی ــن جن ــه ای ــد ب ــح بای صل

ــد. ــدا کن ــان پی پای
او بیــان کــرد: "شــورای عالــی صلــح بایــد 
بــا رویکــرد جدیــد وارد میــدان شــود، مــا 
ــم،  ــلیمی نمی بینی ــد تس ــه دی ــح ب ــه صل ب
رویکــرد مــا تســلیم شــدن طالبــان نیســت، 
ــت  ــد رعای ــرف بای ــرام دو ط ــه احت بلک

شــود".
ــح،  ــی صل ــورای عال ــس ش ــاور ریی ــه ب ب
ــر  ــد و دیگ ــزرگ ان ــان ب ــان مخالف "طالب
حلقــات کوچــک هســتند، بایــد بــا طالبــان 

ــح شــود". صل
ــی  ــورای عال ــی: ش ــای خلیل ــۀ آق ــه گفت ب
ــا احــزاب  ــه صــورت مشــترک ب ــح ب صل
سیاســی، فعــاالن مدنــی، اقــوام و حلقــات 
ــح کار  ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــف ب مختل
از  بایــد  نیــز  خواهــد کــرد و آن هــا 

ــد. ــت کنن ــح حمای ــی صل ــورای عال ش
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــر، خلیل ــویی دیگ از س
ــی  ــگ داخل ــک جن ــتان ی ــگ افغانس جن
نیســت؛ بلکــه جنگــی اســت کــه از بیــرون 
بــاالی مــا تحمیــل شــده، بــر ایــن اســاس، 
صلــح و ختــم ایــن جنگ هــا نیــز بــه 
حمایــت حکومــت و جامعــه جهانــی نیــاز 

دارد.
او در اخیــر صحبت هایــش گفــت: "در 
ــن  ــه رفت ــرورت ب ــه ض ــت ک ــر والی ه
ــم و  ــا بروی ــتیم ت ــاده هس ــا آم ــد، م باش
ــه  ــی ک ــم، جای ــش بگیری ــح را در پی صل
ــان  ــا مخالف ــح ب ــث صل ــا باع ــت م صحب
ــدارم". ــی ن ــی روم و ترس ــود، م ــی ش م

ــی صلــح  او اشــاره کــرد کــه شــورای عال
در برنامــۀ جدیــد خــود، نخســت عوامــل 
ــد  ــخص می کن ــات مش ــگ را در والی جن
و بعــد بــرای تأمیــن صلــح اقــدام خواهــد 

کــرد.

د ملــي وحــدت حکومــت اجرائیــه رئیــس وایــي، پــه 
امنیتــي لیکــو کې یــو لړ ســتونزې د دې المــل شــوي 

چې نړیوالــه ټولنــه ورتــه ګوتــه ونیســي.
عبــداهلل عبــداهلل چې د دوشــنبې پــه ورځ يې د 
وزیرانــو یــوې ځانګــړې ناســتې تــه خبــرې کــولې، 
ــات  ــکټور کې اصاح ــي س ــه امنیت ــل چې پ ووی

ــا ده. ــدي اړتی ــتل ج راوس
ــوه  ــو ی ــوږ د ژمن ــه کړه: "زم ــداهلل زیات ــي عب ښاغل
ــه همــدې  اساســي برخــه اصاحــات راوســتل دي، پ
ــه  ــه کاري اجــنډا کې پ ــن ورځــې پ ــا د ن خاطــر زم
امنیتــي برخــه کې د اصاحاتــو راوســتل دي، د امنیتي 
ــوزېع  ــه ت ــاتو پ ــه کې د معاش ــه برخ ــکټور پ س
ــه  ــونه پ ــنې معاش ــودې دي، ځی ــتونزې موج کې س
ځنډ ورکــول کېــږي او پــه دې برخــه کې شــکایتونه 

ــود دي. " موج
ښاغلــی عبــداهلل زیاتــوي، لــه اړونــدو ادارو ســره پــه 
ــوه  ــل ی ــه د ح ــتونزو ت ــو س ــوي، څو دغ ــډه کار ک ګ

ــدا کړي . ــي الره پی عمل
عبــداهلل عبــداهلل دغــه شــان زیاتــه کړه چې د کورنیــو 
چــارو وزارت بهرنــي مرســته کوونکــي د معاشــونو د 
ــه کار  ــه دي او پ ــي ن ــي راض ــه څرنګوال ورکړې پ
ــه  ــه رسېدن ــو ت ــه کې انتقادون ــه دې برخ ده چې پ

وشــي.
د افغانســتان لپــاره د امریــکا د بیــا رغــونې ادارې یــا 
ســیګار ویلــي چې تــر اوســه افغــان دولــت پــر دې 
نــه دی توانیدلــی چې د امنیتــي ځواکونــو معاشــونه پــه 

ســمه تــوګه تــوزېع کړي.
ــت کې  ــه مدیری ــه دغ ــا کړې چې پ ــیګار ادع س

ــاکام دی. ــوګه ن ــپړه ت ــه بش ــت پ ــان دول افغ
ــور  ــور کړي راپ ــل خپ ــه خپ ــه دې اړه پ ســیګار پ
امنیتــي  د  کــه  چې  وه  ښودلې  اندېښنــه  کې 
ــه  ــو پ ــه ګــڼل شــي، ن ــو ســتونزې جــدي ون ځواکون
دې برخــه کې بــه د نړیــوالې ټولــنې مرســتې 

ــي. ــاېع ش ض
ــنبې  ــم د یکش ــي ه ــرف غن ــد اش ــر محم ولسمش
پــه ورځ د کورنیــو چــارو پــه وزارت او د امنیتــي 
ســرتېرو پــه لیکــو کې د اصاحاتــو ژمنــه وکړه.
ــه  ــو ت ــان ځواکون ــه دا ده چې افغ ــو اوس پوښتن خ
پــر وخــت د معاشــونو نــه ورکــول څه ســتونزې 

پېــښوي؟
ــلطاني يې  ــور س ــد ان ــوه محم ــارو کارپ ــوځٍي چ د پ
پــه اړه زادي راډیــو تــه وایــي: "دا ســتونزې پــه 
ــرتېرو  ــرانو او س ــت، د افس ــوق او اداره، مدیری س
پــه تېښتــه، د ســرتېرو پــه مــورال منفــي تاثیــرات 
لــري او پــه حقیقــت کې د دښمــن ژرنــدې تــه اوبــه 
ــر  ــت کې ت ــه غفل ــي يې پ ــول دي چې چارواک اچ

ــوي. " ســره ک
یــادو  بایــد  ښاغلــی ســلطاني وایــي، حکومــت 
ــه کې  ــه برخ ــل الرو پ ــه او د ح ــه پاملرن ــتونزو ت س

یې هــم جــدي هــلې ځلې وکړي.
ــو  ــه څه هــم حکومــت د افغــان ځواکون ــي، ک دی وای
نــوي  د  کې  برخــه  پــه  ورکړې  د  معاشــونو  د 
ــر اوســه  سېسټم د جــوړېدو هــم ویلــي، خــو ت

ــوی. ــه دی ش ــدام ن ــه کې اق ــه دې برخ پ
ــونه  ــو معاش ــتان ځواکون ــادونې ده چې د افغانس د ی
ــه الرې ورکــول  ــو ل ــو شــمېر بانکون اوس مهــال د ی
ــي  ــال امنیت ــر مه ــه د ورکړې پ کېــږي چې ډېر ځل
پېښــې رامنځتــه شــوي چې مــرګ ژوبلــه یې هــم 
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ــوان  ــه عن ــل ب ــِت کاب ــش ماه امنی ــس از ش ــا پ آی
ــر  ــا و ســال های اخی ــه در ماه ه پایتخــِت کشــور ک
ــوده،  ــر پیکــِر خــود شــاهد ب زخم هــای خونینــی ب

تأمیــن خواهــد شــد؟ 
جمهــوری  رییــس  کــه  آن چــه  اســاِس  بــر 
او  و  اســت  برآوردنــی  آرزو  ایــن  می گویــد، 
ــه  ــده ک ــت طلبی ــل مهل شــش ماه از شــهروندان کاب
بتوانــد امنیــِت شهرشــان را به صــورِت اساســی 

ــد. ــن کن تأمی
حــوادِث  آن کــه  از  پــس  جمهــوری  رییــس   
ــه  ــاد و منجــر ب ــل اتفــاق افت خونینــی در شــهر کاب
واکنش هــای اعتراضــِی باشــنده گان کابــل و مناطــق 
اطــراِف آن شــد، ظاهــراً تاش هایــی را بــرای 
ــاز  ــی آغ ــکار عموم ــان و اف ــردِن معترض ــع ک قان
کــرده اســت. او در زمانــی کــه فشــارهای مردمــی 
بــر ارگ ریاســت جمهــوری فزونــی گرفــت و بــه 
ــت  ــال حاکمی ــه ح ــار ب ــدت زیان ب ــی به ش حوادث
ــِف  ــار مختل ــا اقش ــه ب ــرد ک ــام ک ــد، اع انجامی
جامعــه دیدارهایــی را انجــام خواهــد داد و نظــرات 
ــت  ــِر امنی ــن موث ــرای تأمی ــنهادهای آن را ب و پیش

ــد. ــد ش ــا خواه جوی
ــوری  ــت جمه ــا در ارگ ریاس ــن دیداره ــا ای گوی
جمهــوری  رییــس  حــاال  و  گرفتــه  صــورت 
ــرای تدویــن برنامــۀ امنیتــی  گام هــای آغازیــن را ب
ــاز  ــرد، آغ ــۀ او در برمی گی ــه گفت ــه شــش ماه را ب ک
ــاد  ــرح زی ــن ط ــاِت ای ــاال جزیی ــت. ح ــرده اس ک
ــوری  ــدۀ رییس جمه ــی وع ــت، ول ــخص نیس مش
ــباهت  ــدی ش ــوِل ج ــک ق ــه ی ــه ب ــتر از آن ک بیش
داشــته باشــد، بــه یــک وعــدۀ سیاســی و رســانه یی 

ــبیه اســت. ش
ــوری از  ــس جمه ــای ریی ــه آق ــم ک ــوش نکنی فرام
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــز ب ــته نی ــا در گذش ــن وعده ه ای
ــای  ــان کمپین ه ــت. او در زم ــرده اس ــردم ک ــارِ م ب
بــه  کــه  داد  زیــادی  وعده هــای  انتخاباتــی اش 
ــرده  ــه نک ــا توج ــوز حت ــا هن ــا ت ــک از آن ه هیچ ی
یــک  ایجــاد  ایــن وعده هــا،  از  یکــی  اســت. 
میلیــون شــغل تــازه بــرای مبــارزه بــا بــی کاری در 
افغانســـتان بــود کــه ظاهــراً خــاِف آن تــا بــه حال 
انجــام شــده اســت. بــه جــای این کــه آقــای غنــی 
ــازه ایجــاد کنــد و از لشــکر بــی کاران  شــغل های ت
بکاهــد، بــه دلیــل ســوءمدیریت هــزاران خانــواده را 

ــرده اســت.  ــی کاری ک دچــار ب
وقتــی آمــار بــی کاری در افغانســتان این همــه ســیر 
صعــودی داشــته باشــد، آیــا می تــوان مطمیــن بــود 
کــه در چنیــن فضایــی امنیــت نیــز تأمیــن خواهــد 
ــت، در  ــا امنی ــا ب ــر پدیده ه ــۀ دیگ ــا رابط ــد؟ آی ش
محــراق توجــه رییس جمهــوری و مشــاورانش 

بــوده اســت؟ 
کارشناســان همــواره از رابطــۀ ارگانیــک میــان 
پدیده هــای مختلــف ســخن می گوینــد و بــاور 

دارنــد کــه اگــر ایــن روابــط در نظــر گرفتــه 
نشــوند و یــا بــه آن هــا کم بهــا داده شــود، ضریــب 
ــر  موفقیــت در آن عرصــه اگــر صفــر نباشــد، باالت
از آن هــم نخواهــد بــود. البتــه این جــا تنهــا بحــث 
بحث هــای  بــل  نیســت،  امنیــت  و  بــی کاری 
کان تــری و از جملــه این کــه دولــت چقــدر 
ــاِت  ــت و مطالب ــی ترین خواس ــه اساس ــته ب توانس
ــاوی  ــت و تس ــن عدال ــه تأمی ــد ب ــه در پیون جامع
ــورد  ــد، م ــته باش ــام داش ــهروندان اهتم ــوق ش حق
ــازی را  ــای مج ــب فض ــد فری ــت. نبای ــه اس توج
ــع  ــد اســتاتوس کــه از ســوی مناب ــا چن خــورد و ب

ــر"  ــای "بی نظی ــورد موفقیت ه ــار در م ــدون اعتب ب
ــادی  ــعۀ اقتص ــۀ توس ــوری در عرص ــس جمه ریی
ــای  ــه آق ــد ک ــع ش ــود، قان ــر می ش ــی نش و سیاس
غنــی افغانســتان بدبخــِت دیــروزی را امــروز وارد 

ــت. ــرده اس ــد ک ــعه و رش ــاهراه توس ش
 آن چــه کــه در پیونــد بــه افتخــارات رییــس 
ــادی و  ــخِص اقتص ــای مش ــوری در عرصه ه جمه
سیاســی ایــن روزهــا در فضــای مجــازی از ســوی 
چنــد کاربــر گمنــام تبلیــغ می شــود، نــه تنهــا هیــچ 
ــک  ــتر ی ــل بیش ــدارد، ب ــی ن ــی و عین ــاد واقع بنی
کارزار تبلیغاتــی بــرای الپوشــانی کــردِن خبط هــا و 
اشــتباه های سیاســی اســت کــه از جانــب شــخص 

ــه  ــورت گرفت ــش ص ــوری و اطرافیان ــس جمه ریی
انــد. تیــم ارگ یــک مســأله را بــه خوبــی دریافتــه 
ــا "اعانــات بازرگانــی"  کــه اشــتباه های خــود را ب

ــد.  ــان کن ــانه ها پنه از راه رس
"دروغ هــر قــدر  زمانــی هیتلــر مــی گفــت: 
بــاور  را  آن  زودتــر  مــردم  باشــد،  بزرگ تــر 
می کننــد". حــاال هــم بــرای این کــه تیــم ارگ 
ــه  ــازد، ب ــان س ــا پنه ــود را از نظره ــتباه های خ اش
گفتــن دروغ هــای بــزرگ از طریــق رســـانه ها آغــاز 
ــز  ــال نی ــراِن خوش خی ــی حقوق بگی ــرده و برخ ک
بــه ســاده گی آن هــا را تبلیــغ می کننــد و حتــا 
ــه  ــان ب ــد ن ــه نمی خواهن ــی را ک ــدان و آنان منتق
ــم  ــودن" مته ــی ب ــه "روان ــد را ب ــرخ روز بخورن ن

 . می کننــد
ــه نیســت کــه اگــر قــدم درســت  وا اســفا! این گون
و اساســی در جهــت بهتــر شــدِن وضعیــت از 
ــته  ــری برداش ــاد دیگ ــر نه ــا ه ــت و ی ــوی دول س
ــد.  ــد نکن ــد و از آن تمجی ــی آن را نبین ــود، کس ش
بی مــروت  و  ناســپاس  هــم  این قــدر  مــردم 
نیســتند، ولــی شــعور مــردم را هــم دســت کم 
نگیریــم کــه دروغ و بلــوف زدن را از واقعیــت 
تمیــز و تشــخیص می دهنــد. ای کاش کــه حداقــل 
امنیــِت کابــل آن گونــه کــه رییــس جمهــوری وعــده 
ــال  ــک س ــا ی ــا حت ــاه و ی داده، در ظــرف شــش م
آینــده بــه گونــۀ مطمیــن تأمیــن شــود. کیســت کــه 
از ایــن خبــر ناراحــت شــود، بــه جــز عده یــی کــه 
ــد  ــع خــود را در ناامنی هــا ببینن ممکــن اســت مناف
ــا  ــراد و گروه ه ــه اف ــت این گون ــفانه اکثری و متأس
بیشــتر از حمایــت ارگ برخوردارنــد؟ و یــا کیســت 
در عرصه هــای  دولتــش  از دســـتاوردهای  کــه 
ــرط  ــه ش ــد ب ــود نبال ــه خ ــی ب ــادی و سیاس اقتص
این کــه ایــن دســتاوردها واقعــی و درســت باشــند؟
رییــس جمهــوری می گویــد کــه برنامه هــای او 
ــت  ــده اس ــل آین ــج نس ــرای پن ــتان ب ــرای افغانس ب
ــد  ــرده نگیرن ــر او ُخ ــاال ب ــل ح ــن دلی ــه همی و ب
ــه  ــا ب ــه آن ه ــا ب ــوند و ی ــای او نش ــع اقدام ه و مان
ــد. خــوب اســت، ای کاش کــه  ــدۀ شــک ننگرن دی
پنــج نســل آینــده در افغانســتان بهتــر از نســل فعلی 
ــت  ــد! کیس ــی کنن ــش از آن زنده گ ــل های پی و نس
ــن  ــه ای ــری خوشــحال نشــود، ب ــن خب ــه از چنی ک
ــانه هایی  ــی نش ــن خوش خیال ــرای ای ــه ب ــرط ک ش
در عملکــرد فعلــی ارگ و رییس جمهــوری وجــود 

داشــته باشــد؟
 می گوینــد ســال خــوب از بهــارش پیـــداست، آیــا 
می شــود کــه از بهــاری خونیــن، پُــر از بی عدالتــی، 
ــِی  ــزاران بدبخت ــی و ه ــری، تفرقه افکن ــا، بی مه جف
انتظــار  را  و حاصل خیــز  پُربــار  ســالی  دیگــر 

داشــت؟
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به تازه گــی محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی گفتــه اســت کــه نارضایتی هــای قومــی در افغانســتان 
ــوده و اکثــراً اســتوار  ــه صــورت عمیقــی محســوس ب پیچیــده و ب
ــده  ــر جــا مان ــه از گذشــته ب ــر بی توجهــی و تبعیضــی اســت ک ب
ــده  ــنبه اش، وع ــک ش ــخنرانی روز ی ــی در س ــای غن ــت. آق اس
ــرا  ــرد. زی ــن میب ــی را از بی ــی قوم ــن نارضایت ــه ای ــرده اســت ک ک
ــورت  ــه ص ــتان ب ــی در افغانس ــاس نارضایت ــه او، احس ــه گفت ب
فزاینده یــی شــکل قومــی بــه خــود می گیــرد. ایــن ســخنان آقــای 
ــا و  ــتر حرکت ه ــه بیش ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــی ام غن
ــخنانش، در  ــاف س ــون خ ــا کن ــی، ت ــای غن ــخص آق ــال ش اعم
محــور تنــش آفرینــی قومــی، شــکل گیری نزاع هــای تــازۀ قومیتــی 
ــرۀ  ــوان چه ــه عن ــوده اســت. اگرچــه او از گذشــته ب در کشــور ب
ــا انتظــار میرفــت کــه  ــوده اســت؛ ام قوم گــرای افراطــی مطــرح ب
در زمــان دولــت داری محوریــت شــخصیت کاری و سیاســی او از 
ــی  ــود و همانگونه ی ــوض ش ــهروندمداری ع ــه ش ــی ب قبیله گرای
ــر و  ــا افغانســتانی از کســی کمت ــان ی ــر افغ ــدارد ه ــه شــعار می ک
ــان  ــردم نش ــه م ــداق آن را ب ــل مص ــت، در عم ــی برترنیس از کس
ــا نزاع هــای  ــی توانســت ت ــای غن ــت آق ــا متاســفانه دول بدهــد. ام
قومــی را بــا توجــه بــه سیاســت های قوم محورانــه و تنــگ، 
ــک  ــردای نزدی ــرای ف ــددی را ب ــای متع گســترش داده و  بحران ه
در کشــور کلیــد بزنــد. اگرچــه آقــای غنــی گفتــه اســت کــه "مــا 
ــی را  ــدی  قوم ــته از قطب بن ــی برخاس ــودی پنهان ــم ناب نمی توانی
ــرادی  ــروا و اف ــران بی پ ــه، رهب ــل همیش ــم. مث ــم بگیری ــت ک دس
کــه منافــع ملــی را قربانــی منفعــت شخصی شــان می کننــد، 
ــت کاری  ــرا( را دس ــزه )کثرت گ ــه پوالری ــک جامع ــد ی می توانن
کننــد. مــا نمی توانیــم اجــازۀ چنیــن کاری را بدهیــم." امــا حقیــت 
ایــن اســت کــه ایــن سیاســت های آقــای غنــی در دوســال دولــت 
ــر  ــه را از منظ ــته ها، جامع ــتر از گذش ــه بیش ــت ک درای اش هس
ــر هــم قــرار داده و حــس همگرایــی و کثرت گرایــی  قــوم در براب
ــی  ــون جدای ــن اکن ــت.  همی ــذار داده اس ــی گ ــل قوم ــه تقاب را ب
ــی  ــای غن ــم آق ــه خصــوص تی ــی ب ــت وحــدت مل ــان دول موافق
ــک در  ــک و ازی ــد تاجی ــا دو متح ــی ب ــای غن ــای آق و برخورده
ــی آو را  ــاده قوم ــش فوق الع ــر کن ــی در براب ــت او، واکنش حکوم
ــع  ــا، توزی ــات و رتبه ه ــیم تعیین ــدا از آن، تقس ــد. ج نشــان می ده
بورســیه ها و توزیــع قراردادهــا، در دولــت آقــای غنــی، بــر اســاس 
تفــوق قایــل شــدن بــر یــک قــوم اســت و ایــن سیاســت ســبب 
ــر آن  ــوند و خط ــد ش ــم عقده من ــر ه ــوام در براب ــه اق ــود ک می ش
را اینــک آقــای غنــی احســاس کنــد. تقســیم قــدرت و ثــروت در 
مجمــوع شــکل تبعیضــی محــض را بــا خــود گرفتــه اســت و یــک 
وزیــر غیــر پشــتون در حکومــت آقــای غنــی دیــده نمی شــود کــه 
ــه  ــد. همین گون ــته باش ــر را داش ــک وزی ــل ی ــای کام صاحیت ه
دیگــر مامــوران بلنــد رتبــه دولتــی. همیــن اکنــون اصاحاتــی کــه 
آقــای غنــی در نظــر دارد بــه شــدت جنبــۀ قومــی بــه خــود گرفتــه 
اســت و جــز قومی ســازی ادارات دیگــر هیــچ مفهومــی در برنامــۀ 

ــود.  ــده نمی ش ــی دی ــای غن ــی آق اصاحات
ــد  ــت اجــازه نمی ده ــد حکوم ــه می گوی ــی ک ــی در حال ــای غن آق
ــت های  ــد، سیاس ــترش یاب ــی( گس ــدی قوم ــب بن ــن زهر)قط ای
ــی  ــت. وقت ــده اس ــر ش ــی منج ــدی قوم ــه قطب بن ــه ب ــت ک اوس
ــته  ــت بس ــی رخ ــای غ ــی، از ادارۀ آق ــل قوم ــه دالی ــد ب ــا عه وف
اســت و هیــچ اصلــی بــه جــز قومیــت و تــک محــوری بــرای او 
در عمــل معنــا نــدارد، مــردم بــه ســخنان آقــای غنــی ولــو هرچــه 
خــوش باشــد اعتمــاد نمی کننــد. اگرچــه ســخنان آقــای غنــی در 
بــارۀ قطب بنــدی قومــی، بیشــر واکنشــی در برابــر ایتــاف نجــات 
ــرده اســت و  ــی درز ک ــه از درون حکومــت وحــدت مل اســت ک
ــن  ــوان شــده اســت، و همی ــی عن ــای غن ــل آنهــم سیاســت آق دلی
ــدی  ــر قطب بن ــی خط ــای غن ــم آق ــاز ه ــه ب ــد ک ــان می ده نش
ــر  ــرده و اگ ــرح ک ــیانه ط ــه و ناش ــاه بینان ــیار کوت ــی را بس قوم
ــه  ــد ک ــی نمی گوی ــای غن ــکند، آق ــع او بش ــه نف ــاف ب ــردا ایت ف

ــود دارد. ــی وج ــدی قوم قطب بن
ــوره  ــاس مش ــر اس ــد ب ــی می گوی ــای غن ــه آق ــاال ک ــن، ح  بنابرای
بــا گروه هــای مردمــی، در تــاش اســت تــا از قطب بنــدی 
قومــی جلوگیــری کنــد و وعــده داده اســت کــه راهکارهــا، 
کنتــرل  تحــت  کــه  دولتــی  کارمنــدان  و  ســرمایه گذاری ها 
حکومــت اســت را بــه دقــت بررســی خواهــد کــرد تــا اطمینــان 
یابــد کــه بــا تمامــی اقشــار بــه صــورت عادالنــه رفتــار می شــود 
و بــه عنــوان یــک شــهروند برابــر - بــا شــهروند دیگــر - کــه حــق 
ــرده از وی  ــن ک ــی آن را تضمی ــون اساس ــوده و قان ــان ب ــر افغ ه
نمایندگــی می شــود، فقــط یــک امیــد را بــه وجــود مــی آورد کــه 
آقــای غنــی درک کــرده باشــد کــه سیاســت جــاری کشــور قومــی 
کشــور را بــه مرحلــه خطرناکــی رســانده اســت و بایــد بــه زودی 
تغییــر کنــد؛ امــا زمانــی اعتمــاد مــردم بــه ســخنان آقــای غنــی بــر 
ــه اســت، صــادق باشــد و  ــه آنچــه گفت ــه در عمــل ب می گــردد ک
از خطــری کــه جامعــه را تهدیــد می کنــد جلوگیــری کنــد. روزی 
آقــای غنــی مــی رود؛ امــا ایــن مــردم مســتحق آن نیســتند کــه بــه 
دلیــل سیاســت های امــروز، در برابــر هــم قــرار داشــته باشــند تــا 
ــان  ــمنان و خاین ــل دش ــق می ــرده طب ــدا ناک ــور خ ــت کش در نهای
ــه شــود.  بنابریــن اقــای غنــی مــی توانــد فــردای خــوب رادر عمــل  تجزی
ــا ایــن آیینه یــی کــه بــه دســتش داریــم. کــرد امــروزش  تضمیــن کنــد. آنهــم ب

آیینه یی به دست اشرف غنی
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ـــارات  ـــه افتخ ـــد ب ـــه در پیون ـــه ک آن چ
عرصه هـــای  در  جمهـــوری  رییـــس 
ـــن  ـــی ای ـــادی و سیاس ـــخِص اقتص مش
روزهـــا در فضـــای مجـــازی از ســـوی 
ـــود،  ـــغ می ش ـــام تبلی ـــر گمن ـــد کارب چن
نـــه تنهـــا هیـــچ بنیـــاد واقعـــی و عینـــی 
نـــدارد، بـــل بیشـــتر یـــک کارزار 
ــردِن  ــانی کـ ــرای الپوشـ ــی بـ تبلیغاتـ
سیاســـی  اشـــتباه های  و  خبط هـــا 
ـــس  ـــخص ریی ـــب ش ـــه از جان ـــت ک اس
صـــورت  اطرافیانـــش  و  جمهـــوری 
یـــک  ارگ  تیـــم  گرفته انـــد. 
مســـأله را بـــه خوبـــی دریافتـــه کـــه 
اشـــتباه های خـــود را بـــا "اعالنـــات 
ــان  ــانه ها پنهـ ــی" از راه رسـ بازرگانـ

کنـــد

دروغ بزرگ 
باور بیشـتر می آورد!

ACKU
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ــۀ  ــورخ ۱3۹5/۱۱/۱۱ کمیت ــۀ م ــت جلس ــق هدای طب
محتــرم قوانیــن کابینــۀ جمهــوری اســامی افغانســتان 
کــه در مــورد مشــکات و خا هــای موجــود در 
ــر  ــرات دای ــات و تظاه ــات، اعتصاب ــون اجتماع قان
گردیــده بــود، بــه وزارت عدلیــه وظیفــه ســپرده شــد 
ــکاری ادارات  ــه هم ــور را ب ــون مذک ــرح قان ــا ط ت
ذیربــط بازنگــری و طــرح جامعــی را بــه منظــور رفــع 
ــل  ــرض مراح ــب و غ ــود، ترتی ــای موج نیازمندی ه

ــد. ــه نمای ــی ارای قانون
ــی  ــات علم ــذاری و تحقیق ــور قانون گ ــتیوت ام انس
ــت  ــق هدای ــور را طب ــوِن مذک ــرح قان ــی ط ـ حقوق
اســامی  ریاســت جمهوری  دوم  معاون صاحــب 

افغانســتان و نظریــات و پیشــنهادات وزارت 
ــوی  ــرم ل ــه و ادارۀ محت ــور داخل ــرم ام محت
ــرار  ــری ق ــق و بازنگ ــورد تدقی ــارنوالی م س
داده و طــرح نهایــی آن را بــه کمیتــۀ محتــرم 
قوانیــن کابینــۀ جمهــوری اســامی افغانســتان 

ــود. ــه نم ارای
طــرح متذکــره در جلســۀ مــورخ ۱3۹6/3/22 
ــوری  ــۀ جمه ــن کابین ــرم قوانی ــۀ محت کمیت
اســامی افغانســتان مــورد بحــث قــرار گرفت 
ــده گان وزارت  ــۀ متشــکل از نماین ــه کمیت و ب
محتــرم امــور داخلــه، کمیســیون محتــرم 
ادارۀ  افغانســتان،  بشــر  حقــوق  مســتقل 
ــد  ــرم پوهان ــارنوالی و محت ــوی س ــرم ل محت
ــی و  ــورد عدل ــس ب ــتانکزی ریی ــراهلل س نص
ــپرده  ــه س ــت جمهوری وظیف ــی ریاس حقوق
ــرح  ــه ط ــر عدلی ــر وزی ــت نظ ــا تح ــد ت ش
متذکــره را مجــدداً بازنگــری نماینــد. کــه بــه 
منظــور تعمیــل هدایــت فــوق، طــی مکاتیــب 
جداگانــه از اعضــای موظــف کمیتــه دعــوت 
ــه روز  ــه ب ــد و در جلســه یی ک ــه عمــل آم ب
ــر  ــوزای ۱3۹6 در مق ــورخ 2۹ ج ــنبه م دوش
ــور  ــد، طــرخ مذک ــر گردی ــه دای وزارت عدلی
بــه اشــتراک اعضــای محتــرم کمیتــۀ موظــف 
مــورد غــور و دقــِت بیشــتر قــرار گرفــت و 
ــل و 33  ــل 6 فص ــه داخ ــی آن ب ــرح نهای ط

ــد. ــب گردی ــاده ترتی م
قابــل ذکــر اســت کــه نماینــدۀ محتــرم 
ــوق بشــر در جلســه  ــتقل حق کمیســیون مس

ــود.  ــر نب حاض
در طــرح  قانــون اجتماعــات، اعتصابــات و تظاهــرات 

نــکاِت ذیــل در طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــای  ــا و مکلفیت ه ــف، صاحیت ه ــدود وظای ۱ـ ح
ــوی  ــای وظیف ــا در نظرداشــت صاحیت ه ــس ب پولی
آنــان معیــن و در یــک فصــل جداگانــه تنظیــم 

ــت. ــده اس گردی
آزادی هــای  نظرداشــت  در  بــا  محدودیت هــا  2ـ 
ــادۀ  ــدرج م ــم من ــق حک ــهروندان مطاب ــی ش اساس
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــون اساس ــم قان سی وشش

ــت. اس
3ـ بــه منظــور جلوگیــری از خشــونت ها احــکام 
جزایــی در یــک فصــل در نظــر گرفتــه شــده اســت.

نتایج متوقعه: 
بــا انفــاذ قانــون مذکــور برگــزاری اجتماعــات؛ 
اعتصابــات و مظاهــره و تحصــن بــدون اطــاع 
ــداف  ــتن اه ــدون داش ــم ب ــوده و ه ــی ممکــن نب قبل
ــذۀ کشــور آن را  ــن ناف ــه قوانی ــی ک مشــروع و قانون
ــم  ــی ه ــد و از طرف ــن می باش ــته، ناممک ــاز دانس مج
در صــورت ارتــکاب اعمــال خــاف احــکام قانــون، 
ــد  ــرار خواه ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــب آن م مرتک

ــت. گرف
فوقــًا گــزارش ارایــه شــد، کابینــۀ محتــرم جمهــوری 
ــم  ــد، تصمی ــه الزم دانن ــتان طوری ک ــامی افغانس اس

اتخــاذ خواهنــد فرمــود.

اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات
فصل اول

احکام عمومی
مبنی

مادۀ اول: 
ــون  ــون بتاســی از حکــوم مــاده ســی و ششــم قان ایــن قان

ــده اســت. اساســی افغانســتان وضــع گردی
اهداف

ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت از:

ــر و  ــات، مظاه ــات، اعتصاب ــزاری اجتماع ــرز برگ ۱- ط
تحصــن بــرای مقاصــد جایــز و صلح آمیــز.

2- تأمیــن رعایــت نظــم و امــن عامــه حیــن اجتماعــات، 
ــات، مظاهــر و تحصــن. اعتصاب

اشــتراک کننده گان  مصونیــت  و  امنیــت  تأمیــن   -3
تحصــن. و  مظاهــره  اعتصابــات،  اجتماعــات، 

مســوولین،  مکلفیت هــای  و  حــدود  تعییــن   -4

اجتماعــات،  در  اشــتراک کننده گان  و  ســازمان دهنده گان 
تحصــن. و  مظاهــره  اعتصابــات، 

اصطالحات
مادۀ سوم:

ــاده  ــل را اف ــم ذی ــون مفاهی ــن قان ــی در ای اصطاحــات آت
می نمایــد:

ــم،  ــور منظ ــر ط ــتر از ده نف ــی بیش ــاع: گردهمای ۱- اجتم
ــت  ــت، جه ــام اس ــل ع ــک مح ــگ در ی ــی و هم آهن علن
تبــارز نظریــات یــا احساســات آن هــا راجــع بــه یــک امــر 
ــت در  ــه و دول ــکار عام ــب اف ــی و جل ــروع و قانون مش

ــورد آن. م
2- اعتصــاب: امتنــاع دســته جمعی کارکنــان ادارت دولتــی 
یــا غیردولتــی از اجــرای کار و یــا امتنــاع از خــوردن غــذا 
ــه آن توســل  ــه ب ــن ک ــرآورده شــدن هــدف معی جهــت ب

می ورزنــد.
3- مظاهــره: اجتمــاع و راه پیمایــی اشــخاص بــه صــورت 
ــت  ــن اس ــیر معی ــی در مس ــم و علن ــالمت آمیز، منظ مس
مطــرح ســاختن  یــا  احساســات  تبــارز  منظــور  بــه 

معین شــان. و  مشــخص  خواســت های 
4-تحصــن: نشســتِن یــک یــا بیــش از یــک شــخص اســت 
ــه  ــدون آن ب ــا ب ــا کــردن خیمــه ی ــا برپ ــن ب در محــل معی
منظــور تحقــق خواســته های مشــروع و قانونــی و یــا 

ــا ســایر اشــخاص. احقــاق حقــوق حقــۀ خــود و ی
ــی،  ــته های اجتماع ــز: خواس ــز و صلح آمی ــد جای 5- مقاص
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، هنــری و صنفــی کــه قانــون 

مطالبــه آن را مجــاز دانســته اســت.
ــه  ــد ک ــخاصی ان ــا اش ــخص ی ــازمان دهنده گان: ش 6- س
اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن را اداره و رهبــری 

می نماینــد.
7- محــل عــام: جاده هــا، میدان هــا، پارک هــا و ســایر 
محاتــی اســت کــه اشــحاص در آن آزادانــه رفت وآمــد و 

توقــف کــرده بتواننــد.
ــد در آن  ــه رفت وآم ــت ک ــی اس ــاص: محل ــل خ 8- مخ

منــوط بــه اجــازۀ مالــک یــا متصــرف و یــا مســوولین اداره 
و مراقبــت آن باشــد.

ــت  ــی اس ــر الزم امنیت ــاذ تدابی ــل: اتخ ــات عاج ۹- اقدم
ســاختن  متفــرق  یــا  ســاختن  متوقــف  شــامل  کــه 
اشــتراک کننده گان اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن، 
تخلیــۀ محــل، اعــام ختــم اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و 

تحصــن و گرفتــاری اخال کننــده گان.
۱0- موانــع تخنیکــی: ایجــاد ســد راه بــه منظــور جلوگیری 
ــه نحــوی کــه مســوولین امنیتــی آن  از بی نظمــی اســت، ب

را ضــروری تشــخیص نماینــد.
شــامل  نظامــی  تأسیســات  نظامــی:  تأسیســات   -۱۱
ــی،  ــت مل ــس و امنی ــای اردو، پولی ــزو تام ه ــات و ج قطع
ــب و احضــار، موسســات  ــز جل ــی، مراک ــای امنیت حوزه ه

تعلیمــی و تحصیلــی نظامــی، ســاح کوت، دیپوهــای 
ســاح، مهمــات و مــواد منفلقــه، مــواد محروقاتــی، 
ذخایــر احتیاطــی امــوال و مــواد خوراکــی مــورد اســتفادۀ 
نظامیــان، بارک هــای تخنیــک محاربــوی و پارک هــای 

ــد. ــی می باش ــۀ نظام ــایل نقلی ــایط و وس وس
ــپر،  ــامل س ــورش: ش ــد ش ــزات ض ــایل و تجهی ۱2- وس
دنــدۀ رابــری و برقــی، کاه ضــد ضربــه، واســکت زرهــی، 
ــاپ  ماســک گاز، ســاح، مرمــی پاســتیکی و ســاح پرت
ــی دارای ســاچمه و توقــف وســایط  گازات، تفنــگ چره ی

ــد. ــه می باش نقلی
حق اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن

مادۀ چهارم: 
ــز و  ــرای تأمیــن مقاصــد جای ــد ب ــاع کشــور حــق دارن اتب
صلح آمیــز کــه منافــی منافــع ملــی و مغایــر احــکام قانــون 
اساســی نباشــد، بــدون حمــل ســاح مطابــق احــکام ایــن 

قانــون، اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن نماینــد.
مرجع تطبیق
مادۀ پنجم: 

ــن  ــق احــکام ای ــه مرجــع تطبی ــه یگان ــور داخل وزارت ام
قانــون می باشــد.

اشتراک داوطلبانه 
مادۀ ششم: 

ــن  ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــتراک در اجتم )۱( اش
داوطلبانــه می باشــد.

ــع  ــن مناف ــد تأمی ــه مقص ــد ب ــخص نمی توان ــچ ش )2( هی
ــه اشــتراک  ــور ب ــا گروهــی، اشــخاص را مجب شــخصی ی

ــد. ــن نمای ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص در اجتم
مادۀ هفتم: 

)۱( اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن  صلح آمیــز در 
محــات عــام کــه در ایــن قانــون منــع نشــده باشــد، مجــاز 
ــا  ــه اجــازۀ مالــک ی ــوده و در محــات خــاص منــوط ب ب

ــا مســوولین اداره و مراقبــِت آن می باشــد. متصــرف و ی

در  لــزوم  صــورت  در  می توانــد  پولیــس   )2(
محــات خــاص اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن 

دهــد. قــرار  ممنــوع  را 

فصل دوم
شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری

ــره و  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــزاری اجتم ــرایط برگ ش
ــن تحص

مادۀ هشتم:
)۱( اتبــاع کشــورتحت شــرایط ذیــل حــق برگــزاری 
اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن را دارا می باشــند.
۱- داشــتن هــدف اصاحــی بــه منظــور بهبــود وضعیــت 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، هنــری، صنفــی 

و امنیتــی در کشــور
اجتمــاع،  برگــزاری  هــدف  بــودن  مشــخص   -2

تحصــن. و  مظاهــره  اعتصــاب، 
3- ارایــۀ تعهــد از طــرف ســازمان دهنده گان مبنــی بــر 
عــدم حمــل ســاح، وســایل ضاربــه و جارحــه و عــدم 
ــا،  ــه تفرقه ه ــن زدن ب ــام و دام ــِن ع اخــال نظــم و ام

تبلیــغ نفــرت، تبعیــض، خشــونت و جنــگ.
مــکان  یــا  مســیر  در  حرکــت  یــا  توقــف  4ـ 
ــط  ــه توس ــن ک ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص اجتم
ســازمان دهنده گان بــا هم آهنگــی مســوولین امنیتــی 

می گــردد. تعییــن 
و  کنترولــران  ســازمان دهنده گان،  داشــتن  5ـ 
تنظیم کننــده گان مشــخص جهــت تنظیــم اجتمــاع، 

تحصــن. و  مظاهــره  اعتصــاب، 
6ـ تهیــه و اســتفاده از نشــانه ها یــا عایــم مخصــوص 
جهــت تنظیــم اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن.

ــی،  ــی، قوم ــای مذهب ــاد تفرقه ه ــری از ایج 7ـ جلوگی
ــی و ســمتی. زبان

8ـ ارایــۀ کاپــی قطعنامــه، شــعارها و ذکــر اســامی 
ــا موضــوع ســخنرانی  ســخنرانان و ســازمان دهنده گان ب

ــس. ــه پولی ــا ب آن ه
ــه  ــی ک ــال تخریبی ی ــه زور و اعم ــل ب ــدم توس ۹ـ ع
ــی و  ــی، اجتماع ــاع امنیت ــوردن اوض ــم خ ــبب بره س

ــردد. ــادی گ اقتص
ــزاری  ــی غــرض برگ ــودن شــرایط امنیت ۱0ـ مســاعد ب

ــره و تحصــن. ــاع، اعتصــاب، مظاه اجتم
)2( هــرگاه موضــوع اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره، 
ــران  قطعنامــه، شــعارها، ســخنرانی ها، مســوولین و رهب
تغییــر نمایــد، ســازمان دهنده گان مکلــف انــد بــه 
ــت  ــۀ والی ــی امنی ــه قوماندان ــوع را ب ــت موض ــرع وق اس

ــد. ــاع دهن ــه اط ــوالی مربوط ــا ولس ــل ی کاب
ــاب،  ــاع، اعتص ــن اجتم ــل چندی ــک مح در ی  )3(

نــدارد. جــواز  تحصــن  و  مظاهــره 

مکلفیت سازمان دهنده گان و اشتراک کننده گان
مادۀ نهم:

ــه از  ــی ک ــا تحصن ــره ی ــاب، مظاه ــاع، اعتص )۱(  اجتم
ــدازی  ــا اشــخاص راه ان ــت ی ــا جمعی ــازمان ها ی ــق س طری
گــردد، ســازمان دهنده گان و اشــتراک کننده گان آن دارای 

مکلفیت هــای ذیــل می باشــد:
۱- اطــاع کتبــی بــه پولیــس محــل چهل وهشــت ســاعت 

قبــل از برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن.
ــایر  ــتان، س ــی افغانس ــون اساس ــکام قان ــت اح 2- رعای
قوانیــن، شــعایر دینــی و مذهبــی، ملــی، تاریخــی و 

فرهنگــی کشــور.
ــخاص،  ــردی اش ــای ف ــوق و آزادی ه ــه حق ــرام ب 3ـ احت
ــه. ــن عام ــم و ام ــت نظ ــی و رعای ــدت مل ــتقال، وح اس
توهیــن  و  تخویــف  تهدیــد،  دشــنام،  از  اجتنــاب  4ـ 
اشــخاص و ارتــکاب هــر نــوع حرکــت مغایــر آداب، نظــم 

ــه. ــن عام و ام
5ـ اجتنــاب از تهمــت، افتــرا، شــایعه پراگنی و نقــض 

ــران. ــروع دیگ ــای مش آزادی ه
6ـ اجتنــاب از هــر نــوع تشــویق و ترغیــب بــه خشــونت، 

تخریــب و مبــارزۀ مســلحانه.
ــه و  ــای عام ــه ملکیت ه ــاندن ب ــرر رس ــاب از ض 7ـ اجتن

ــی. خصوص
و  زمــان  هــدف،  انــد  مکلــف  مظاهره کننــده گان   )2(
مــکان راه پیمایــی را بــا شــرح آن و شــهرت کامــل 
ســازمان دهنده گان و مســوولین اجرایــی و انتظامــی آن 
ــس  ــه پولی ــی ب ــور کتب ــوده و ط ــه نم ــن اطاعی درج مت

ــل معرفــی نمایــد.... مح
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طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات
روزنامــۀ مانــدگار بــه طــرح پیشــنویس قانــون تظاهــرات و اعتصابــات دســت یافتــه اســت كــه نشــان می دهــد 

ــا مشــکل مواجــه می شــود. كــه اگــر ایــن طــرح تاییــد شــود، اعتراضــات و احتســابات و فعالیت هــای مدنــی ب

ACKU



»پرنسـیب آزادی نـه تنهـا در تفکر اسـت، بلکه 
ریشـۀ تفکر اسـت...«

هگــــل
تنهـا  نـه  »روشـن گری«،  فرهنگـی  واقعـۀ    -  ۱
سـرآغاز نـِو اندیشـۀ فلسـفی در حـوزۀ سیاسـی و 
فرهنگـی، بلکـه مهم تریـن سـرآغاز تـازه در حوزۀ 

فلسـفۀ شـناخت اسـت.
فلسـفۀ شـناخت معاصـر، چـه در سـطح سـوال و 
چـه در سـطح محتـوا و متـود، نتیجـۀ ایـن مقطـع 
 )epistemologische Bruch( شناخت شناسی
نهایـی،  یعنـی فلسـفۀ روشـن گری؛ و در تحلیـل 
نتیجـۀ به وجـود آمدِن یـک خودآگاهی تازۀ انسـان 
در رابطـه بـا طبیعـت و امکانـات تسـلطش روی 
طبیعـت از طریق شـناخت علمی می باشـد. تسـلط 
روی طبیعـت، گسـترش فضاهـای قابـل دسـترِس 
انسـان ها و عقانـی شـدن محیـط زیسـت، برنامـۀ 
بـزرگ فرهنِگ مدرنیته و روشـن گری بوده اسـت.
کیفیـت اساسـی ایـن خودآگاهـِی جدیـد فلسـفی 
و فرهنگـی را می تـوان مثـًا در کتـاب »اورگانـون 
جدیـد« فرانسـس بیکـن مشـاهده کـرد و دیـدگاه 
فلسـفی کانـت را هـم می تـوان در ادامۀ این سـنت ِ 
فلسـفی، کـه ماهیـت آن نفی ِ سـنت بود، قـرار داد.
به گفتـۀ کارل پوپـر، »خوش بینی شناخت شناسـی« 

کیفیت بنیادی فلسـفۀ روشـن گری بوده اسـت.
کارل پوپـر در مقدمـۀ کتاب »حدس هـا و ابطال ها« 

می نویسد:
بنـا بـر آن، آزاد اسـت.  »انسـان می توانـد بدانـد؛ 
ایـن دسـتوری اسـت کـه رابطـه بیـن خوش بینـِی 
را  آزادی گـری  اندیشـه های  و  شناخت شناسـی 

می دهـد«. نشـان 
مفاهیـم »آزادی« و »آزادی گـری« اکثـراً در حـوزۀ 
فلسـفۀ سیاسـی مطـرح شـده اند و اهمیـت آن در 
حـوزۀ فلسـفۀ شـناخت کمتـر مطـرح شـده. ایـن 
آزادی  فکـری،  آزادی  کـه  اسـت  واضـح  مسـأله 
شـرط  اسـتدالل،  آزادی  بازپرسـش،  و  پرسـش 
پیشـین تکویـن و انکشـاف روحیـۀ علمـی اسـت.
ایـن گفتـۀ کارل پوپـر را می توان معکوس سـاخت 
و گفت: »انسـان آزاد اسـت، پـس می تواند بداند...«
ولـی عمیق تـر از آن بایـد متوجه بود که در فلسـفۀ 
بـا  آزادی  پدیـدۀ  آلمانـی،  ایده آلیسـم  و  کانـت 
الگـوی خود انگیخته گـی )Spontanität( فطـری 

عقـل، عجین اسـت.
و ایـن خودانگیخته گـی عقل، پیش شـرط شـناخت 
علمـی اسـت. فقـط یـک موجـود آزاد می توانـد 
بدانـد، و یـا جویایـی حقیقـت را در خـود بپرورد. 
از دیـدگاه هـگل، آزادی و خودانگیخته گـی عقـل، 

الگـوی بنیادی فلسـفۀ کانت اسـت. 
هـگل در کتـاب »تاریـخ فلسـفه« )متـن آلمانـی، 

دوم(  جلـد 
می نویسـد: »بنـا بـر آن، خـود تفکـر آزادی اسـت. 
آن کسـی کـه تفکر را رد می کنـد و از آزادی حرف 
می زنـد«.  حـرف  چـه  دربـارۀ  نمی دانـد  می زنـد، 

ر[ م.  ]برگـردان: 
او  ایـن گفتـۀ  فلسـفی خـود هـگل روی  جوهـر 
اسـتوار اسـت کـه »ماهیـت روح آزادی اسـت«. ما 
بایـد در مبحـث جداگانه یـی روی هـگل، بـه ایـن 
مسـاله بپردازیـم کـه چـرا از دیـدگاه او، ماهیـت 

آزادی اسـت.   )Geist فطـری عقـل )روح، 
از طریـق شـناخت،  انسـان  آزادی  اتفاقـًا تکویـن 
یـا دیالکتیـک خـرد و آزادی، اسـاس فلسـفۀ هگل 

 . ست ا
روشـن گری از دیـدگاه کانـت، یعنی بالفعل شـدِن 
آزادی فطـری و بالقـوۀ ذهـن. چـون عقـل بالقـوه 
آزاد اسـت ولی بالفعـل در قیمومیت به سـر می برد. 
تعریـف کانـت از پدیـدۀ »روشـن گری« در رسـالۀ 
معـروف او دریـن زمینه، نشـان دهندۀ یک سـرآغاز ِ 

تـازۀ تعقل فلسـفی می باشـد: 
از  انسـان  آزادی  از  اسـت  عبـارت  »روشـن گری 
قیمومیتـی کـه خـود وی بر خـود تحمیل کـرده ... 
و از ناتوانـی بـرای به کار بردن عقـل خودش بدون 

رهنمایـی کـسِ  دیگر...«
بـه   )Unmündigkeit( کانتـی  مفهـوم  ترجمـۀ 
»نابالغـی«، ترجمـۀ دقیقـی نیسـت. شـاید  عنـوان 
مفهـوم »قیمومیـت« دریـن زمینـه معـادل بهتـری 

باشـد. 
منظـور کانـت دریـن زمینه این اسـت کـه قیمومت 
یعنی سرپرسـتی، نظـارت و کنتـرول، نابالغی ذهنی 
را سـبب می شـود. قیمومیـت مانـع رشـد طبیعـِی 
عقـل انسـان می شـود و نابالغـی به وجود مـی آورد. 
و  فرهنگـی  قیمومیـت  می توانـد  قیمومیـت  ایـن 

مذهبـی باشـد یـا سیاسـی و حزبی.
دریـن شـکی نیسـت کـه تعقـل فلسـفی در قـرون 
قـرار  مذهبـی  قیمومیـت  چهارچـوب  در  وسـطا، 
داشـته و ایـن قیمومیـت، آزادی تعقـل فلسـفی را 

محـدود سـاخته بـود. 
قیمومـِت درونی شـده  ایـن  متوجـه  کانـت  انتقـاد 
سـرکوب  موجـب  کـه  اسـت  فطری شـده یی  و 
عقـل  خودانگیخته گـی  و  آزاد  تعقـل  شـدن 
سـاختِن  رهـا  یعنـی  روشـن گری  می شـود. 
ظرفیت هـای جوینده گـی فطـرِی عقـل از بنـدش 

جزمـی. سـنت گرایی های 
مربـوط  روشـن گری  فلسـفۀ  اساسـی  جهـش 
می شـود بـه آزاد شـدِن ذهـن و عقـل از قیمومیـت 
کلیسـا و مذهـب، و به وجـود آوردن یـک سـرآغازِ 

تـازه بـرای اندیشـه. 
بـرای  تـازه  سـرآغازهای  آوردن  به وجـود  اتفاقـًا 
اندیشـه، یکـی از اهـداف اساسـی فلسـفه  اسـت. 

از قیمومیـت مذهبـی در اروپـا  آزاد شـدن عقـل 
سـبب به وجـود آمـدن یـک تحـرک تـازه در حوزۀ 
تعقـل، و در رابطـه بـا آن، نتیجـۀ به وجـود آمـدن 
روحیـۀ ابـداع، نـوآوری و ابتـکار در حـوزۀ تعقـل 
فلسـفی شـد و ایـن روحیـۀ ابتـکار و نـوآوری در 

تمـام حوزه هـای فرهنگـی گسـترش یافـت. 
یعنـی  روشـن گری،  آن  بـا  رابطـه  در  و  مدرنیتـه 

نـو.  فراخوانـی ِ  فرهنـگ 
قـرن هژدهـِم اروپـا را قـرن فلسـفی نـام نهاده انـد. 
ابتـکار  فلسـفۀ روشـن گری، موتـور  در حقیقـت، 
و نـوآوری در حـوزۀ فرهنگـی قـرن هژدهـم اروپا 

اسـت.  بوده 
مفهوم »سـوژه« در فلسـفۀ کانت، مفهـوم این »عقل 

فاعل« شـده را می رسـاند. 
episte�( شناخت شناسـی  مقطـع  مفهـوم    -  2

mologische Bruch( دریـن نوشـتار بـا اتـکا 
بشـار،  گسـتون  شناخت شناسـی  دیـدگاه  بـه 
فیلسـوف فرانسـوی، بـه کار بـرده شـده. گسـتون 
بشـار مهم تریـن فیلسـوف شناخت شناسـی قـرن 
بیسـتم فرانسـه، مسـیر تکویـن و پیشـرفت روحیۀ 
علمـی را نتیجـۀ تداوم هـا نـه، بلکه نتیجـۀ به  وجود 
آمـدن »مقطع هـای شناخت شناسـی« در سـطح دید 

می دانـد. جهان بینـی  و  قضـاوت  و 
آمـدن  به وجـود  پیش شـرط  مقطع هـا،  ایـن 
سـرآغاز های تـازه در تاریخ ارتقای علوم می باشـد.  
اگـر بـه تاریـخ تکویـن و ارتقـای علوم نـگاه کنیم، 
گالیلـه  دیدگاه هـای  تکویـن  مثـًا  کـه  می بینیـم 
و نیوتـن مربـوط می شـود بـه واپـس زدِن سـلطۀ 
آوردن  به وجـود  و  فیزیـک  ارسـطویی  دیـدگاه 
یـک دیـدگاه و متـود تـازۀ پژوهـش در رابطـه بـا 
جسـمان طبیعـی. هم چنـان، در حـد فاصـل بیـن 
نیوتـن و انشـتاین، مـا بازهـم می توانیـم از مقطـع 

بزنیـم.  حـرف  شناخت شناسـی 
کتـاب »تکویـن روحیـۀ علمـی« گسـتون بشـار، 
معاصـر  شناخت شناسـی  کلیـدی  آثـار  از  یکـی 
آثـار  در  مثـًا  آن  تأثیـرات  کـه  می شـود  قلمـداد 

اسـت.  فوکـو هـم محسـوس  میشـل 
کتـاب  ایـن  آلمانـِی  مقدمـۀ  در  پنـز  لـی  ولـف 

 : یسـد می نو
شـروع  حسـی  داده هـای  بـا  علمـی  »شـناخت 
حـوزۀ  شکسـتِن  هـم  در   ... بـا  بلکـه  نمی شـود، 
بدیهـی تجربـی...« )برگـردان: م. ر(. یعنـی تکویـن 
دیـدگاه علمـی در تضـاد بـا دیـدگاه روزمره گـی و 
روزمـره  زنده گـی  در  می آیـد.  به وجـود  آن  نفـی 
بدیهت هـای شـهودی زنده گـی  از  دنیایـی  مـا در 
مـا  ذهنـی  شـالوده های  بهدیت هـا  ایـن  می کنیـم. 
را در بُعـد تجربـی روزمره گـی تشـکیل می دهنـد. 
ایـن  روی  مـا  ذهنـی  اتـکای  بشـار،  دیـدگاه  از 
بدیهت هـای شـهودی، مانـع تکوین روحیـۀ علمی 
می شـود. کتـاب »تکویـن روحیـۀ علمـی«، تفسـیر 
مفصلـی از »موانـع »ِ به وجـود آمـدن روحیـۀ علمی 

 . ست ا
اول،  مرحلـۀ  در  علمـی  روحیـۀ  آمـدن  به وجـود 
ایجـاب فاصلـه  گرفتـن )مقطع( بـا دیـدگاه تجربی 

می کنـد.  را  روزمره گـی 
اتفاقـًا دیـدگاه بشـار شـباهتی بـا مقولـۀ »آشـنایی 
ُزدایـی« کـه در حـوزۀ ادبیـات مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، دارد. از دیـدگاه بشـار، فرایند اکتشـاف 
علمـی، کیفیت ضد شـهودی دارد. گسـتون بشـار 

در کتـاب »تکویـن روحیـۀ علمـی« می نویسـد: 
»هـر حقیقت تـازه، بر ضـد بدیهیت قبلـی به وجود 

می آیـد...« )برگردان: م.ر(
کتـاب  در  دیگـری  زمینـۀ  در  راسـل  برترانـد 
»پروبلم هـای فلسـفه« بـه ایـن مسـأله اشـاره کـرده 
کـه ذهـن انسـان در حالـت عـادی در یـک حوزه، 
تعیّن هـای بدیهـی و جزمـی قـرار دارد. ذهن عادی 
انسـان، زندانـی عادت هـا و گرایش هـای خـودش 
اسـت. بازاندیشـی فلسـفی، یعنی آزاد ساختِن ذهن 
و  جزمیت هـا.  و  بدیهیت هـا  تعین هـا،  زنـدان  از 
امـکان بخشـیدن بـه پدیدۀ شـک، تردید و سـوال. 
راسـل از شـکاکیت رهایی بخـش حـرف می زنـد. 
بشـار در زمینـۀ خـودش، یعنـی در زمینـۀ تکویِن 
روحیـۀ علمـی، می گوید کـه دیـدگاه تجربی عادی 
بـر ضـد دیـدگاه علمـی مقاومـت می کنـد. نـه تنها 
مسـیر تکویـن روحیـۀ علمـی، در تضاد بـا دیدگاه 
تجربـی روزمره گـی به وجـود می آیـد، بلکـه مسـیر 
تکامـل علمـی، متضمـِن به وجود آمـدن مقطع هایی 
در سـطح فکـرِی مـا و نفـی بدیهیت هـای قبلـی 

می باشـد. 
بشـار،  دیـدگاه  از  علمـی  انکشـاف  رونـد 
در  بعـدی  لحظـۀ  هـر  آن  در  کـه  فرایندی سـت 
تناقـض با لحظـۀ قبلی قـرار دارد. اتفاقًا اسـتفاده از 
مـودل دیالکتیـک درین زمینه، موجه اسـت. بشـار 
از دیالکتیکـی سـاختِن تجربـه حـرف می زنـد. در 
مـودل دیالکتیـک، نفـْی عامـل پیشـرفت و تحـول 

 . ست ا
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مسعود راحل  ////////////////////  بخش نخست

مالهای بی سواد
ســال های ۱377 و ۱380 خورشــیدی، طالبــان بــرای اذیــت و آزار 
ــه  ــه را کــه نزدیک تریــن راه ب مــردمِ شــمال کشــور، راه کوتــل خیرخان
والیــات شــمال کشــور اســت، بنــد کردنــد و مــردم مجبــور بودنــد کــه 
ــات شــمال  ــروان، کاپیســا، پنجشــیر و والی ــات پ ــه والی ــرای رفتــن ب ب

ــد. ــگاب  ـ نجــراب را بپیماین ــروبی  ـ ت کشــور، راه  دور و درازِ س
ــتم  ــرای کاری خواس ــرای اج ــیدی، ب ــال ۱378 خورش ــرطان س ــاه س م
کابــل بــروم. کابــل در اختیــار طالبــان بــود، مــن از راه پنجشــیر ـ شــتل 
ــه  ــده و ب ــراج ش ــده و وارد جبل الس ــن گردی ــالنگ پایی ــاهراه س ــه ش ب
کابــل رســیدم. در آن زمــان، راه دهنــۀ پنجشــیر بــه روی عبــور و مــرورِ 

ــود. آدم  هــا و موترهــا توســط طالبــان بســته شــده ب
ــروبی ـ  ــر از راه س ــار دیگ ــل، ب ــاش در کاب ــی بودوب ــد از مدت ــن بع م
تــگاب می  خواســتم وارد گلبهــار شــوم کــه در راه توســط اســتخباراِت 
ــای  ــا پ ــر ب ــه ده هــا هــزار نف ــن راه، روزان ــار شــدم. در ای ــان گرفت طالب
ــِب  ــخیص  های عجیب وغری ــا تش ــماری ب ــد و ش ــزل می  زدن ــاده من  پی

ــدند. ــی می ش ــدان پلچرخ ــۀ زن ــده و روان ــت گیر گردی ــان، دس طالب
اولیــن پرســش کارمنــدان اســتخبارات از دستگیرشــده ها ایــن بــود کــه 
"از کجــا اســتی؟". آن زمــان پنجشــیری بــودن ُجرمــی کان بــود و مــن 
بــه همیــن علــت هویــِت خــود را پنهــان کــردم و بــه آن هــا گفتــم کــه از 
شــهر چاریــکار اســتم، امــا قبــول نکردنــد و مــرا بــرای پرســِش بیشــتر 

بــا خــود نگــه  داشــتند.
در مــدت زمــاِن کوتاهــی کــه مــن بــا ایشــان بــودم، شــاید مــدت یــک 

ــد. ــف بازداشــت کردن ــای مختل ــه  نام  ه ســاعت، حــدود ســی نفر را ب
ســوال و جــواِب چنــد طالــِب جــواِن اســتخباراتی، از مــن شــروع شــد. 
ــی  ــه آدمِ کان ــود ک ــوم می ش ــت معل ــرو وضع ــد: از س ــن گفتن ــه م ب
اســتی و حتمــًا در مناطــق شروفســاد کار می  کنــی. گفتــم: ایــن برداشــِت 
شــما درســت نیســت، مــن در دولــت کار نمی کنــم و در شــهر چاریــکار 

دکان  دار اســتم.
پرســیدند کــه دعــای قنــوت را یــاد داری. گفتــم: بلــی. گفتنــد بخــوان. 
ــن  ــت: ببی ــتو گف ــان پش ــه زب ــان ب ــن از آن ــا یک  ت ــدم، ام ــا را خوان دع
ــن  ــوِت م ــای قن ــدارد. دع ــاد ن ــوت را ی ــای قن ــال دع ــا ح ــن آدم ت ای
مــورد قبول شــان قــرار نگرفــت، راســتی کمــی عصبانــی شــدم، گفتــم 
خیــر اســت شــما بخوانیــد کــه مــا اســتین تــا مــن بدانــم. گفتنــد: حــال 

ــری! ــان می گی ــا امتح ــه از م ــدی ک ــدر ش این  ق
گفتــم دعــا همــان بــود کــه مــن بــه شــما خوانــدم، این کــه شــما قبــول 
ــاز  ــد، ب ــا بیای ــای کاِن م ــاش م ــد: ب ــت. گفتن ــِپ جداس ــد گ نداری

ــم! ــه می  کنی فیصل
 کاغذهــای مهمــی بــا خــود داشــتم کــه در آن نامــه و نــامِ آمرصاحــب 
ــتم  ــم داش ــود. بی ــده ب ــته ش ــرخ نوش ــِم س ــه قل ــعود ب ــاه مس احمدش
ــد. در  ــا بیفت ــِت طالب ه ــه دس ــا ب ــت ها و نامه  ه ــۀ یادداش ــه کتابچ ک
ــراد  ــدا شــد و خواســت اف ــر داتســنی پی ــود کــه موت ــن فرصــت ب همی

ــد. ــال ده ــرارگاه انتق ــه ق ــه و ب ــر گرفت ــه موت دستگیرشــده را ب
ــه  ــود، ب ــوم نب ــان معل ــرمِ هیچ کدام ش ــه ج ــر را ک ــی وپنج نف ــدود س ح
موتــر بــاال کردنــد و ســپس روانــۀ قــرارگاه طالبــان شــدیم. مــن  کــه در 
عقــِب موتــر جایــی برایــم پیــدا شــد، فــوری پتــوی دست داشــتۀ خــود 
را بــه ســر کــش کــرده و نامه  هــای مهــم را بــه دهــن انداختــه، جویــدم. 
بعــد از ایــن کار، دلــم آرام شــد کــه حــاال هــرکاری کــه  کننــد، تشــویِش 

آن را نــدارم. 
بعــد از ســفری یک ســاعته، بــه قــرارگاه طالبــان رســیدیم. مــا را 
یک یــک از موتــر پاییــن کــرده و در مســجدی جــای دادنــد. همــه نــزد 

ــتیم.  ــود را نمی  دانس ــرمِ خ ــا ج ــم، ام ــرم بودی ــا مج آن ه
ــد،  ــک آوردن ــاِن خش ــای و ن ــا چ ــرای م ــه ب ــت ک ــاِن چاش ــد از ن بع
ــذر و زاری و  ــا ع ــماری ب ــد. ش ــروع ش ــان ش ــواِب طالب ــوال و ج س
ــود  ــام ب ــای ش ــی نزدیک  ه ــدند. ول ــا ش ــد، ره ــه کاری نکرده ان این ک
کــه نوبــت بــه مــن رســید. مــای مســتنطق از موظفیــن پرســید: چنــد 
ــا از این جــا  ــردِن این ه ــت: ب ــر. او گف ــد دو نف ــده اســت. گفتن ــر مان نف
ــِل  ــرف تی ــه مص ــی، ب ــا پلچرخ ــراب( ت ــوالی نج ــر ولس ــۀ تعمی )منطق

ــد.   ــت کنی ــز رخص ــا را نی ــی ارزد، این ه ــر نم موت
ما خوشبختانه رها شدیم و خداوند را سپاس گفتیم.

پاره اهی ویپستهبخشچهلوسوم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

شهود و متود
تأملی روی رشد 

شناخت علمی
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خالدمحمـد خالـد از دانشـمنداِن برخاسـته از االزهر، پس از 
25 سـال از نشـر کتـاب "االسـام و اصـول الحکـم"، کتابی 
بـا عنـوان »مـن هنـا نبدأ« نوشـت کـه توفانـی تند برپـا کرد. 
وی در ایـن کتـاب بـه کسـانی که آن هـا را کاهـن می خواند، 
به سـختی حملـه کـرد؛ کسـانی که بـه نـام دیـن، نادانـی و 
ترویـج  را  اختـاِف طبقاتـی  مانده گـی و  خرافـه و عقـب 
می کننـد و بـه نـام دیـن، بـا عدالـت اجتماعـی و برابـری 

می ورزند. دشمنی 

طه حسین )1889-1973(
سیاسـت،  مـورد  در  تـازه  دیدگاه هـای  شـکل گیری  بـا 
امتیـازاِت افـراد در حیطـۀ  حکومـت، جامعـه و حقـوق و 
اندیشـۀ اسـامی، به تدریـج نـوع نگاه هـا نسـبت بـه تاریـخ 
اسـام و قـرآن بـه عنـوان نخسـتین منبـع شـریعت اسـامی 
نیـز متحـول گردیـد. طه حسـین یکـی از پیشـگاماِن پیروی 
از تمـدن غـرب و یکـی از بزرگ تریـن ادیبـان و متفکـران 
عـرب در قـرن بیسـتم بـود. او ابتـدا در پانـزده سـاله گی بـه 
االزهـر رفـت و در آن جـا منطـق، اصـول فقـه و دروس نحو 
را آموخـت. مطالعـۀ آثـار تجددخواهاِن شـام اثـری ژرف در 
ذهـن او پدیـد آورد و درنتیجـه ازهـر را ترک و به دانشـگاه 
نوبنیـاد قاهـره پیوسـت. در آن هنـگام گروهـی از اسـتادان 
برجسـتۀ اروپایـی ماننـد: ناللینو در آن جا تدریـس می کردند. 
طـه حسـین دکتـورای خـود را بـا نوشـتن رسـاله یی دربارۀ 
ابوالعـا معـری بـه پایـان بـرد و سـپس از طـرف دانشـگاه 
بـرای ادامـۀ تحصیل به فرانسـه فرسـتاده شـد و در دانشـگاه 
"مونپلیـه" در جلسـات درس فوکو شـرکت کـرد و از آن جا 
بـه پاریـس رفت و چهار سـال دیگر را در دانشـگاه سـوربن 
گذرانـد و در ایـن مـدت در جلسـات درس امیـل دورکهایم 
او  می یافـت.  حضـور  فرانسـوی  معـروِف  جامعه شـناس 
بعـد از بازگشـت از پاریـس در دانشـگاه قاهـره بـه تدریس 
پرداخـت. چنان کـه دیده می شـود، طه حسـین کودکی اش را 
در دامـان آموزه هـای اسـامی به سـبک قدیمی در دانشـگاه 
االزهـر گذرانـده بـود و از آن جـا به دانشـگاه متجـدد قاهره 

رفتـه و علـوم مـدرن را از نزدیـک بـه تجربـه گرفت.
طه حسـین نگاه نقادانه پیرامون سـنِت دینـی در پیش گرفت 
و بـا طـرح نظریات جدید، بخشـی از مقدسـات اسـامی را 
زمینـی جلـوه داد. کتـاب »فـی الشـعر الجاهلـی«ِ وی کـه در 
سـال ۱۹25 از چـاپ برآمـد، او را بـه جنجال برانگیزتریـن 
متفکـر عـرب و مصـر مبدل سـاخت. این کتاب، قـرآن کریم 
را بـه بشـری بـودن نزدیک تر نشـان مـی داد و چنیـن وانمود 
می سـاخت کـه قـرآن ممثـل زنده گـی و دورۀ حیاتـی اسـت 
کـه پیامبـر اسـام در آن زیسـت کرده اسـت. در واقـع، پیام 
اصلـی کتـاِب فـوق آن بـود کـه آن چـه در ادبیات عـرب به 
شـعر جاهلـی معـروف گردیـده، حیـات عرب هـای پیـش 
از اسـام را تمثیـل کـرده نمی توانـد؛ بلکـه آن چـه بـه شـعر 
جاهلـی معروف گردیـده، سـاخته و پرداختۀ داستان سـرایان 
می باشـد. معنـی سـخن طـه حسـین ایـن بـود که آن چـه را 
کـه قـرآن و احادیـث و تاریخ اسـام از حیات قبـل از بعثت 
بـا واقعیت هـای زنده گـی  اسـام ترسـیم می کننـد،  پیامبـر 

عرب هـای جاهلـی انطبـاق ندارد؛ چـون به گفتۀ طه حسـین 
عرب هـای پیـش از بعثـت، آن طـور کـه گفته شـده، نـه فاقد 
دیـن بودنـد و نه در انزوای سیاسـی و اقتصادی قرار داشـتند 
و نـه آن خشـونت و غلظتـی را داشـتند کـه متـون دینـی از 
تمـدن،  صاحـِب  بلکـه  می کنـد؛  ترسـیم  ایشـان  زنده گـی 
سـایر  بـه  نسـبت  قوی تـر  اقتصـادی  و  سیاسـت  اخـاق، 
ملت هـای دیگـر بودنـد. همچنـان طه حسـین در بخشـی از 
آرای خـود چنیـن می گفـت کـه ممکـن نیسـت تمـام قـرآن 
بـرای عـرب امـری تـازه و بدیـع باشـد؛ بـرای این کـه اگـر 
قـرآن چنیـن می بـود، اعـراب نه تـوان فهـِم آن را داشـتند و 
نـه تـوان حفـظ آن را و نه دسـته یی بـه آن ایمـان می آوردند 
و گروهـی دیگـر بـه نبـرد بـا آن برمی خاسـتند. در نتیجه طه 
حسـین بـا جدایی بخشـی از قصه هـای قرآنـی از واقعیت ها 
و بـه پژوهـش گرفتـن محتوای ادبـی آن، روزنه هـای تازه یی 
را بـه سـوی قرآن پژوهـی باز کـرد و فصل جدیدی در سـیر 
تفکـر اسـامی رقـم خـورد. او عـاوه بـر کتـاِب فی الشـعر 
الجاهلـی، کتـاب مهـِم دیگـری بـه نـام »مسـتقبل الثقافه فی 
مصـر« نوشـت و برخـاف گرایـش عمـوم مصریـان، مصـر 
را اصالتـًا متعلـق بـه تمـدن غـرب دانسـت و از مصریـان 
خواسـت تـا از فرهنـگ و تمـدِن غـرب پیـروی نماینـد و 
پیـروی از تمـدن غـرب را بـرای مصـر نوعـی بازگشـت به 

دانسـت. اصل 
دیدگاه هـای طـه حسـین پیرامـون قـرآن، در واقـع جریانـی 
را در مصـر پدیـد آورد کـه پژوهـش قـرآن بـه مثابـۀ متـن 
ادبـی در آن محوریـت یافـت. این اندیشـه که قـرآن ذهنیت 

مشـرکانۀ اعـراب قـرن هفتـم را بازتـاب می دهـد، توسـط 
-۱۹۹8( خلـف اهلل  احمـد  و  خولـی)۱8۹5-۱۹66(  امیـن 
۱۹۱6( بسـط بیشـتر یافت. خولی می خواسـت کـه از طریق 
پژوهـش مـدرن قـرآن در باب نحـو و باغت، ایـن کتاب را 

به سـان یـک متـن ادبـی زمینـی نشـان دهد.
قـرآن  پژوهـش  بـا  نیـز  خولـی  شـاگرد  خلـف اهلل  احمـد 
پیرامـون  تازه یـی  دیدگاه هـای  ادبـی،  متـن  یـک  مثابـۀ  بـه 
قصه هـای قرآنـی مطـرح کرد. خلـف اهلل می گفت: مسـلمانان 
باشـند،  داشـته  بـاور  قـرآن  و  اسـام  به راسـتی  می تواننـد 
بی آن کـه ضرورتـًا بـه وثاقت تاریخـی قصه های قـرآن اعتقاد 
داشـته باشـند. خلـف اهلل در کتـاب »الفـن القصصـی فـی 
القـرآن« خـود چنیـن می گویـد: آن چـه در قصه هـای قرآنـی 
از مسـایل تاریخـی بـه چشـم می خـورد، جـز صورت هـای 
می دانسـتند،  تاریـخ  از  پیامبـر  معاصـران  آن چـه  از  ذهنـی 
نیسـت و آن چـه معاصـران پیامبـر می دانسـتند، الزامـًا همـان 
واقعیت هـا و حقایـق گذشـته نیسـت. چنان کـه الزم نیسـت 
قـرآن بـر ایـن مسـایل صحه بگـذارد یا آن هـا را بـه واقعیت 
و حقیقـت برگردانـد؛ زیـرا قـرآن، بیـان معجزه گونـش را بر 
پایـۀ معتقـدات عـرب، محیـط و مخاطبـان تنظیـم می کنـد.

بـر این اسـاس، خلـف اهلل نتیجه گرفـت: روایاتی کـه دربارۀ 
قصـص قرآنـی وارد شـده، بـه عنـوان موعظـه، حکمـت و 
ضرب المثـل اسـت، لـذا عقـل بشـر حـق دارد آن را کنـار 
بگـذارد یـا از آن بی خبر باشـد و یـا از آن انکار کنـد. این که 

قـرآن نـه کتـاب علـم اسـت و نه کتـاب تاریـخ و نـه کتاب 
نظریـۀ سیاسـی، چیـزی اسـت کـه پژوهش هـای فـوق برای 

اثبـات آن می باشـد.
حسـن حنفی )1935(

حسـن حنفی، یکـی از متفکران برجسـتۀ مصـری و صاحب 
پـروژۀ فکـری مخصوص به خـود در جهان عرب می باشـد. 
حنفی در سـال )۱۹35( در مصر زاد ه شـد. در رشـتۀ فلسـفه 
در دانشـگاه قاهـره آمـوزش دیـد و سـپس بـه فرانسـه رفت 
و دکتورای خویش را در رشـتۀ فلسـفه از دانشـگاه سـوربن 
بـا نوشـتن دو اثـر تحـت عناویـن »تأویـل الظاهریـات« و 
»ظاهریـات التأویـل« کـه در سـال 2006 آن هـا را بـه نشـر 
برنامه هـای  از  یکـی  در  حنفـی  آورد.  به دسـت  سـپرد، 
تلویزیونـی گفتـه بـود کـه وی در ابتدا بـه اخوان المسـلمین 
تمایل داشـت و دوسـتی نزدیک با مهــدی عاکف از رهبران 
اخـوان داشـت؛ امـا در اثـِر یـک تحـول فکـری، از جریـان 
مذکـور روی برتافـت و بـا طـرح جریـان چپ اسـامی، راه 
جدیـدی را در اندیشـۀ اسـامی گشـود و حتـا مجله یـی بـه 
همیـن نـام »چـپ اسـامی« منتشـر کرد کـه در همـان اوایل 
متوقـف گردیـد، ولی تفکـر وی منبـع الهامی برای بسـیاری 

از پژوهش گـران گردیـد.
او نوشـته های زیـادی در بـاب تمـدن اسـامی و در محـور 
پـروژۀ فکـرِی خـود دارد و ایـن آثار سـیر اندیشـۀ اسـامی 
را بـه مسـیری جدیـد کشـانده اسـت. از مهم تریـن آثار وی 
می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد: ۱ـ التـراث والتجدیـد 
در چهـار جلـد. 2ـ مـن العقیـدۀ الـی الثـورۀ. 3ـ مـن النقـل 

الـی االبـداع. 4ـ موسـوعۀ الحضـارۀ االسـامیۀ. 5ـ الیمیـن 
والیسـار فـی الفکـر االسـامی. 6ـ مـن النص الـی الواقع. 7ـ 
مـن النقـل الـی العقـل. پـروژۀ فکـری حنفـی کـه بـه چـپ 
اسـامی موسـوم اسـت و دارای سـه بُعـد عمـده می باشـد: 
۱ـ بازسـازی علـوم اسـامی و نقد سـنت در پرتو مسـایل و 
مسـوولیت های عصـر جدیـد. وی در ایـن پروژه شـدیداً بر 
عقـل اشـعری و آثار فکری و سیاسـی آن در تاریخ اسـامی 
می تـازد. 2ـ غرب شناسـی کـه در حقیقـت طـرح تمدنـی 
اوسـت. وی در ایـن پـروژه بـر آن اسـت تـا غـرب را کـه 
در نسـبت بـا شرق شناسـی فاعـل شناسـا بـود، بـه موضـوع 
شناسـایی تبدیـل کنـد و بـر ایـن افسـانه چیـره شـود کـه 
فرهنـگ غـرب، فرهنـگ جهانـی و نماینـدۀ همـۀ تمدن های 
بشـری اسـت. 3ـ شـناخت واقعیـت یـا نظریۀ تفسـیر که در 
ایـن بُعـد او بـه دنبـال ارایـۀ نظریۀ منسـجم دربـارۀ واقعیت 

اسـت، بی آن کـه متکـی بـه متن باشـد.
حنفـی هـدف از طـرح جریـان چـپ اسـامی را بازخوانـی 
میـراِث قدیم و نگرش تازه نسـبت بـه آن و همچنان رویکرد 
منتقدانـه نسـبت بـه فرهنـگ و دسـتاوردها قلمـداد می کنـد. 
در نتیجـه بـا ظهـور جریـا چپ گـرا در غـرب، گروهـی از 
متفکـران مسـلمان در صدد همخوان کردن اندیشـۀ اسـامی 
در بخـش عدالـت اجتماعی و رویکرد آن نسـبت به مسـایل 
اجتماعـی بـا جریـان مذکـور شـدند. حنفـی کـه از اسـاتید 
نصـر حامـد ابوزیـد متفکـر معروف مصـری اسـت، با طرح 

ایـن نـوع بینـش در منظومـۀ اندیشـه اسـامی، بـه مصـاف 
سـنِت دینـی رفـت تـا لبـۀ تیـز آن را بر فـرق سـنت بکوبد.

نصر حامد ابوزید  
چنان کـه قبـًا گفتیـم، بعـد از طـه حسـین جریانـی در مصر 
پدیـدار گشـت کـه بـا رویکـرد ادبـی قـرآن را بـه پژوهـش 
می گرفـت. ایـن حرکـت با پیدایـش نصر حامـد ابوزید وارد 
مرحلـۀ جدیدی شـد. نصـر حامد ابوزیـد متفکـر، قرآن پژوه 
و اسـتاد دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه قاهـرۀ مصـر بـود کـه 
دارای پـروژۀ فکری خاص در جهان عرب شـناخته می شـد. 
پـروژۀ فکـری ابوزیـد در محـور تفسـیر انسـانی و مـادی 
شـریعت، وحـی و نبـوت می چرخـد کـه مبنای اندیشـۀ وی 
را انسـانی بـودِن قرآن شـکل می دهد. ابوزید برای شکسـتن 
حصـار گفتمـان غالـب و سـنتی در جهان اسـام تاش کرد 
کـه افـق معرفتِی جدیـدی پی ریـزی نموده و آگاهـی  علمی 
و تاریخـی بـه نصـوص دینـی را صورت بنـدی تـازه کند. او 
در مقابـل تفکـر غالـب دینـی در محافل سـنتی دینـی که اهلل 
را قایـل و متکلـم نصـوص دینـی می دانـد و بـه متـن دینـی 
قداسـت و روحانیـت می بخشـد و لبـاس متافیزیـک بـر تِن 
آن می کنـد، بـر جنبـۀ تاریخی، بشـری و فرهنگی متـِن دینی 
و واقعیـت تاریخـی، اجتماعـی و فرهنگـی کـه تلقـی وحی 
را احاطـه کـرده اسـت، تمرکـز می کنـد. لـذا متـن قـرآن از 
نظـر ابوزیـد در جوهـر خویـش، محصولـی فرهنگی اسـت؛ 
یعنـی ایـن متن در مـدت 23 سـال در متن واقعیـِت فرهنگ 
و اجتمـاع زمـاِن نزول شـکل گرفته اسـت، بنا بر ایـن اعتقاد 
بـه وجـود قدسـی و وجـود متافیزیکـی بـرای آن، کوششـی 
بـرای پوشـانیدن وجهـۀ فرهنگـی و تاریخـی آن و مسـدود 
کـردن امـکان فهـم علمـی آن می باشـد. ابوزید دربـارۀ قرآن 
می گویـد: ایـن متـن از جامعۀ خود جـدا نیسـت، از فرهنِگ 
خـود جدانسـیت و از نخسـتین گیرنـدۀ آن جـدا نیسـت، 
اسـاس کتـاب همیـن اسـت. او در ادامـه می گویـد ایـن متن 
نمی توانسـت در فرهنـگ پـس از خویـش تأثیر گـذارد، مگر 
این کـه خـود در فرهنـگ زمـاِن خویـش شـکل گرفته باشـد 
و از همین جـا نتیجـه می گیـرد کـه قـرآن محصـول فرهنـگ 
و  تاریخـی  بسـتر  در  را  آن  بایـد  و  اسـت  زمانـۀ خویـش 
فرهنگـی زماِن خویش تفسـیر کـرد. او در کتاب جنجالی اش 
»مفهـوم النـص« همان گونـه کـه وحـی و قـرآن را تاریخ مند 

می بینـد، تاریخ منـد دیـدن فهـم آن را نیـز از یـاد نمی بـرد.
می گویـد،  ابوزیـد  خـود  کـه  آن گونـه  ایـن،  بـر  عـاوه 
بازاندیشـی شـریعت و نسـبت آن بـا دموکراسـی، حقـوق 
بشـر و جایـگاه زنـان در محـراق توجـه وی قـرار دارد. او 
حـدودی کـه قـرآن و سـنت آن را اثبات و فقها آن را تفسـیر 
کرده انـد، احـکام پیشااسـامی خوانـده و تأکیـد می کنـد که 
گرفتـه  روم سرچشـمه  قانـون  از  مجازات هـا  ایـن  برخـی 
و در سـنت یهـودی جـذب شـده و برخـی دیگـر از آن هـا 
بـه سـنت های کهن تـر وابسـته اسـت. وی اذعـان می کنـد 
کـه در دوران مـدرن کـه دوران حقـوق بشـر و احتـرام بـه 
تمامیـت بـدن انسـانی اسـت، قطع اعضـای بدن یا اعـدام را 
نمی تـوان مجـازات دینـی و الهی به حسـاب آورد. سـرانجام 
او می گویـد: ایـن ادعـا کـه مجموعۀ متـون دینی بـرای همۀ 
الـزام آور  مـکان  و  زمـان  از  صرف نظـر  مسـلمان،  جوامـع 
اسـت، به سـاده گی بـه ایـن معنـا اسـت کـه بـه محصـول 

فکـری انسـانی صفـت الهـی دهیـم. 
ایـن بـود جسـتارِ کوتاهـی از گروه بندی های سـنت و تجدد 
و جریان هایـی کـه در فضـای جـداِل ایـن دو جریـان بـه 
وجـود آمده انـد. جـدال گروه هـای نوگـرا و سـنتی در تمـام 
کشـورهای اسـامی وجود داشـته اسـت، اما این موضوع در 
کشـور مصـر بسـیار پُردامنه دارتـر بـوده و مصریـان در ایـن 
کار سـبقت داشـته اند. حتـا گرایش هـای تازه یـی در عرصـۀ 
پژوهـش اندیشـۀ اسـامی و نقـد آرای گذشـته گان در میـان 
گروه هـای اسـام گرا نیـز به وجـود آمـد کـه تفکـر حاکم در 
گفتمـاِن دین پژوهـی را دچـار تزلـزل کـرد. بـه عنـوان مثال: 
شـیخ محمـد غزالی اندیشـمند پُرآوازۀ مصری کـه روزگاری 
عضویـت جنبـش اخوان المسـلمین را داشـت، بـا نـگارش 
کتـاب »السـنۀ النبویـه بین اهـل الفقه واهـل الحدیث« بخش 
اعظـم باورهـای رایـج میان مسـلمانان و دیدگاه هـای علمای 
نامـدار امـت اسـامی پیرامـون فهم شـان از احادیـث را بـه 
نقـد گرفـت. مـا در این جـا بـه همین مقـدار بسـنده می کنیم 
و به خاطـر جلوگیـری از اطالۀ کام، از بررسـی آرای پاره یی 
دیگـر از متفکـران مصـری مانند: احمد امین، حسـین هیکل، 
عبـاس محمودالعقـاد و شـیوه های آنـان در بررسـی اندیشـۀ 

اسـامی و نقـاط افتراق شـان بـا روش سـنتی می گذریـم.

الجزایر
هرچنـد جـدال سـنت و تجـدد در الجزایـر بـه پایـۀ مصـر 
الجزایـر  آن هـم  بـا  ولـی  نبـوده؛  مناقشـه برانگیز  و  شـدید 
به سـاِن مصـر افـکار مـدرن و جریـان نوگرایـی را از طریـق 
بـه تجربـه  حضـور فرانسـویان و گرایش هـای نوخواهانـه 
الجزایـر  در  اسـامی  اندیشـۀ  بـر  مسـلط  گرفـت. جریـان 
غالبـًا جریان هـای سـنتی بـوده کـه قرائت هـای نواندیشـانه 
از دیـن را برنمی تابـد. در ایـن میـان، شـیخ عبدالحمیـد بـن 
قرائـت  پیش قـراول  کـه  اسـت  شـخصیتی  بادیـس)۱۹40( 
سـلفی گرایانه در الجزایـر بـه شـمار مـی رود. وی بـا طـرح 
نظـام فکـری منسـجم کوشـید کـه اندیشـۀ اسـامی را در 
چارچـوب قـرآن و سـنت و در محـور فهـم سـلِف صالح از 
آن، پی ریـزی نمایـد و راه گرایش هـای مـدرن را کـه ممکن 

اسـت راه بـه انحـراف ببرنـد، بگیـرد. 

وم
س

ش 
بخ

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
ف 

عار
د 

دو
الو

بد
ع

جدال 
سنت 

و تجدد 
و تأثیر آن 

بر اندیشۀ 
اسالمی

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2059  سه   شنبه     20 سرطا ن  /   تیر        y    1396   17 شوا ل    y 1438  11جو ال ی    62017

طرح قانون اجتماعات،...
اعتصــاب، مظاهــره و  )3( ســازمان دهنده گان اجتمــاع، 
تحصــن مکلــف انــد قبــل از تشــکیل و برگــزاری اجتمــاع، 
ــه  ــکل از س ــی متش ــن هیأت ــره و تحص ــاب، مظاه اعتص
عضــو را بــه حیــث مســوول اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره 

ــد. ــی نماین ــا تحصــن معرف ی
ــال  ــاده، مســوول اعم ــن م ــره 3 ای ــدرج فق ــات من )4( هی

غیرقانونــی می باشــد.
ممنوعیت

مادۀ دهم: 
)۱( اعمــال ذیــل در برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره 

و تحصــن ممنــوع می باشــد:
ــاف و  ــوع اخت ــر ن ــرای ایجــاد و تشــدید ه ــاش ب ۱- ت

ــاع. ــان اتب تبعیــض می
2- توزیــع پــول، مــواد غذایــی پختــه شــده و یــا پیشــنهاد 
آن غــرض شــرکت در برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، 

ــن. ــره و تحص مظاه
ــه،  ــه و جارح ــه، ضارب ــاح ناری ــل س ــاء و حم 3- اختف

ــتفاده از آن. ــه و اس ــواد منفلق ــات و م مهم
4- اجتناب از رفتار غیرمسالمت آمیز.

5- اشتراک اطفال.
6- اعتصاب غذایی تا مرگ.
7- تحصن بیشتر از سه روز.

8- مداخلۀ سیاسی اشخاص بانفوذ.
)2( هیــچ شــخصی حــق نــدارد بــا اســتفاده از حــق 
تشــکیل اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن، حقــوق 
ــد و  ــدود نمای ــا مح ــلب ی ــخاص را س ــایر اش و آزادی س
ــه وارد  ــا لطم ــم خصوصــی آن ه ــت و حری ــه مصونی ــا ب ی

ــد. نمای
)3( هیــچ شــخصی حــق ندارد بــا اســتفاده از حــق اجتماع، 
ــه  ــا و ســرک های عام ــره و تحصــن راه ه اعتصــاب، مظاه
را طــوری مســدود نمایــد کــه مانــع تــردد وســایط نقلیــه و 

فعالیــت ادارات دولتــی و غیردولتــی گــردد.
)4( اشــتراک کننــده گان نمی تواننــد راه عبــور امبوالنــس و 

موترهــای اطفاییــه را مســدود نماینــد.

منــع برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن 
در محــالت و اوقــات

مادۀ یازدهم:
ــات  ــن در مح ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص )۱( اجتم

ــد:  ــده نمی توان ــزار ش ــل برگ ذی
۱- در 500 متری تأسیسات نظامی 

2- در 500 متری ذخایر مواد منفلقه و محترقه 
3- در جوار مناطق سرحدی

کودکســتان ها،  شــفاخانه ها،  متــری   200 در   -4
موسســات  مکاتــب،  متبرکــه،  اماکــن  شــیرخوارگا ه، 

دولتــی. ادارات  و  عالــی  تحصیــات 
5- در جواز مخازن و منابع مهم و حیاتی 

ــس،  ــلب آزادی )محاب ــات س ــوار مح در ج  -6
و  اصــاح  مراکــز  و  نظارت خانه هــا  توقیف خانه هــا، 

اطفــال(. تربیــت 
7- در جاده هــای عمومــی کــه بــه صــورت کل مانــع 

ــردد. ــه گ ــایط نقلی ــور وس عب
ــات  ــن در اوق ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص )2( اجتم

ــد: ــده نمی توان ــزار ش ــل برگ ذی
۱- بعــد از غــروب الــی طلــوع آفتــاب، اعتصــاب و 

تحصــن ایــن حکــم مســتثنی می باشــد.
از تدویــر  قبــل  2- در خــال چهل وهشــت ســاعت 
ــوراهای  ــه، ش ــی جرگ ــت جمهوری، ولس ــات ریاس انتخاب
ــی  ــه آرای عموم ــه ب ــا مراجع ــه ی ــی ولســوالی و قری والیت

ــم آن. ــا خت ــه ت ــه جرگ ــر لوی ــا تدوی ــردم و ی م

حمل پالنکارت ها و تصاویر
مادۀ دوازدهم:

ــا در  ــر و کارتون ه ــعارها، تصاوی ــا، ش ــل پانکارت ه حم
ــه  ــر این ک ــره مجــاز می باشــد مشــروط ب ــاع و مظاه اجتم
مخالــف آداب و نظــم و امــن عامــه و معتقــدات دینــی و 

ارزش هــای فرهنگــی نباشــد.
عدم پخش شایعات و پروپاگندهای بی اساس

مادۀ سیزدهم: 
و  مظاهــره  اعتصــاب،  اجتمــاع،  اشــتراک کننده گان 
ــه دوش  ــازمان دهی آن را ب ــه س ــخاصی ک ــن و اش تحص
ــای  ــایعات و پروپاگنده ــه پخــش ش ــد ب ــد، نمی توانن دارن
ــدام  ــد، اق ــه ایجــاد وحشــت نمای ــه در جامع بی اســاس ک

ــد. نماین
فصل سوم

وظایف، مکلفیت ها و صالحیت های پولیس
وظایف پولیس
مادۀ چهاردهم:

)۱( پولیــس می توانــد در شــرایط خــاص مســیر راه پیمایــی 
و ســاحۀ برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب و مظاهــره را تعییــن 

. ید نما
)2( پولیــس می توانــد در صــورت وقــوع شــورش از 
ــکام  ــدود اح ــورش در ح ــد ش ــزات ض ــایل و تجهی وس

ــد. ــتفاده نمای ــون اس قان
ــوِن  ــکام قان ــت اح ــا درنظرداش ــد ب ــس می توان )3( پولی

ــتراک کننده گان  ــا اش ــورد ب ــدور از برخ ــس حتی المق پولی
ــده گان آن  اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن و نماین

ــد. ــودداری نمای خ
مکلفیت پولیس: 

مادۀ پانزدهم: 
ــاع  ــت اط ــورت دریاف ــت در ص ــف اس ــس مکل )۱( پولی
ــا  ــره و ی ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــزاری اجتم ــر برگ ــی ب کتب
ــا  ــده گان را ب ــترک کنن ــت اش ــت و مصونی ــن، امنی تحص

ــد. ــن نمای ــور تأمی ــذۀ کش ــن ناف ــت قوانی رعای
)2( پولیــس مکلــف اســت اطــاع کتبــی منــدرج فقــرۀ ۱ 

ایــن مــاده را در دفتــر مربــوط ثبــت نمایــد.

متفرق ساختن اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن
مادۀ شانزدهم: 

ــاع، اعتصــاب،  ــرق ســاختن اجتم ــه منظــور متف ــس ب پولی
مظاهــره و تحصــن در صــورت موجودیــِت یکــی از 
حــاالت منــدرج مــواد نهــم، دهــم، یازدهــم ایــن قانــون بــه 

ــود:  ــل می ش ــل متوس ــر ذی تدابی
۱- صــدور اخطاریــه اســتعمال وســایل و تجهیــزات ضــد 

شــورش.
2- محاصره و هدایت آن ها به محل مصون.

3- متفــرق ســاختن به وســیلۀ پاشــیدن آب و رنــگ و 
ــاز.  ــاب گازات مج پرت

4- متوقف ساختن توسط موانع تخنیکی.
5- برداشتن خیمه تحصن.

اســتعمال موانــع تحنیکــی و وســایل و تجهیــزات ضــد 
ش ر شو

مادۀ هفدهم: 
ــرق  ــف و متف ــور متوق ــه منظ ــد ب ــی توان ــس م )۱( پولی
ســاختن اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن از موانــع 
ــتفاده  ــورش اس ــد ش ــزات ض ــایل و تجهی ــی و وس تخنیک

ــد. نمای
و  وســایل  و  تخنیکــی  موانــع  اســتعمال  هــرگاه   )2(
ــاختن  ــرق س ــف و متف ــورش در متوق ــد ش ــزات ض تجهی
اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن موثــر واقــع نشــد، 
پولیــس بــه تطبیــق احــکام قانــون نافــذه پولیــس متوســل 

شــده می توانــد.
)3( هــرگاه اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن منجــر 
بــه اغتشــاش گــردد، پولیــس می توانــد از ســایر نیروهــای 

امنیتــی و دفاعــی کشــور مطالبــۀ همــکاری نمایــد.

تخلیۀ محل تجمع
مادۀ هجدهم: 

)۱( هــرگاه تشــخیص داده شــود کــه محــل تجمــع اجتماع، 
اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن بنابــر دالیــل امنیتــی مصــون 
نیســت و ایجــاب تخلیــه را نمایــد، ســازمان دهنــده گان و 
ــۀ  ــد از صــدور اباغی ــد بع ــف ان ــده گان مکل اشــتراک کنن

پولیــس، محــل را بــه صــورت عاجــل تــرک نماینــد.
)2( هــرگاه بــا وجــود صــدور اباغیــۀ پولیــس، اشــخاص 
ــودداری و  ــل خ ــرک مح ــاده از ت ــن م ــرۀ ای ــدرج فق من
ــق  ــن آن مطاب ــا مرتکبی ــد، ب ــا دیگــران را ممانعــت نماین ی

ــرد. ــورت می گی ــورد ص ــون برخ ــکام قان اح
صــدور اباغیــۀ پولیــس بــه تــرک یــک محــل   )3(
بــه دالیــل امنیتــی، مانــع ادامــۀ اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهره 

ــد. ــده نمی توان ــر ش ــون دیگ ــل مص ــن در مح و تحص

استفاده از وسایل ممکنه 
مادۀ نزدهم: 

ــزات ضــد شــورش  ــد از وســایل و تجهی پولیــس نمی توان
طــوری اســتفاده نمایــد کــه برخــورد آن خصمانــه بــوده و 
ــای سیاســی و  ــروز ناآرامی ه ــت اوضــاع و ب ســبب وخام

اجتماعــی گــردد.

اعالم ختم اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن
مادۀ بیستم: 

ــاع،  ــم اجتم ــل خت ــاالت ذی ــد در ح ــس می توان )۱( پولی
ــد: ــام نمای ــن را اع ــره و تحص ــاب، مظاه اعتص

۱- توسل به رفتار غیرمسالمت آمیز
2- اقدام به ارتکاب اعمال تخریبی و دهشت افگنانه

ــوف  ــه و جارحــه در صف ــه، ضارب 3- کشــف ســاح ناری
ــده گان. اشــتراک کنن

ــه اشــتراک در اجتمــاع، اعتصــاب،  4- تهدیــد اشــخاص ب
مظاهــره و تحصــن.

5- ارتکاب سایر اعمال خاف قوانین نافذۀ کشور.
ــی،  ــع امنیت ــت وض ــا در نظرداش ــد ب ــس می توان )2( پولی
ــه، اجــازۀ برگــزاری اجتمــاع،  ــا وجــود داشــتن اجازه نام ب

ــد. ــره و تحصــن را نده اعتصــاب، مظاه

فعل چهارم
حاالت مجاز نبودن اجتماع، اعتصاب، مظاهره و 

تحصن
اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن غیرمجاز

مادۀ بیست ویکم: 
ــای  ــر منب ــن ب ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص )۱( اجتم
قــوم، مذهــب، ســمت، تبلیــغ جنــگ و اعمالــی کــه منجــر 

ــا از بیــن رفتــن دارایی هــای  ــه تضعیــف اقتصــاد ملــی ی ب
ــل  ــورت ُکل مخت ــه ص ــی ب ــم عموم ــا نظ ــردد ی ــه گ عام

ــد. ــاز نمی باش ــود، مج ش
ــور  ــه منظ ــن ب ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص )2( اجتم
تأمیــن مقاصــد سیاســی و اقتصــادی کشــورهای خارجــی 

ــدارد. ــاع آن هــا جــواز ن ــا اتب و ی
ــدف  ــه ه ــن ب ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص )3( اجتم
جانــب داری از گــروه، حــزب و یــا دولــت خارجــی کــه در 
مخالفــت بــا دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان باشــد و 
ــده باشــد،  ــا از طــرف آن تحریــک و ســازمان دهی گردی ی

جــواز نــدارد.
ــراز  ــه هــدف اب اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن ب
ــد. ــتثنی می باش ــر مس ــن ام ــتگی از ای ــدردی و همبس هم

عدم اشتراک اتباع خارجی
مادۀ بیست ودوم:

اعتصــاب،  اجتمــاع،  در  نمی تواننــد  خارجــی  اتبــاع 
مظاهــره و تحصــن اشــتراک نماینــد. در صــورت تخلــف 

از ایــن حکــم، از کشــور اخــراج می گردنــد.
حالت اضطرار 

مادۀ بیست وسوم: 
هیــچ شــخص نمــی توانــد در حــال اضطــرار بــه اجتمــاع، 

اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن مبــادرت ورزد.

منع اشتراک منسوبین نظامی
مادۀ بیست وچهارم: 

ــور  ــی و ام ــاع مل ــای دف ــی وزارت ه ــوبین نظام )۱( منس
داخلــه و ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و ســایر وزارت هــا 
اشــتراک در  نظامــی حــق  دارای تشــکیات  ادارات  و 

ــد.  ــن  را ندارن ــره و تحص ــاب، مظاه ــاع، اعتص اجتم
مظاهــره  اعتصــاب،  اجتمــاع،  اشــترا ک کننده گان   )2(
پولیــس و ســایر  یونیفــورم  از  و تحصــن نمی تواننــد 
منســوبین نظامــی غــرض اشــتراک در اجتمــاع، اعتصــاب، 

ــد. ــتفاده نماین ــن اس ــره و تحص مظاه

فصـل پنجم
احــکام جزایـــی

دستور توسل به خشونت
مادۀ بیست وپنجم: 

)۱( اشــخاصی کــه اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن 
را ســازمان دهــی، کنتــرول و تنظیــم می نماینــد، در صورتی 
ــد  ــون و نظــم عامــه را انجــام دهن ــف قان ــار مخال کــه رفت
ــتراک  ــادر و اش ــونت را ص ــه خش ــل ب ــتور توس ــا دس و ی
ــد، پولیــس مکلــف  ــه خشــونت توســل ورزن ــده گان ب کنن
ــار داده و در  ــاغ و اخط ــا اب ــه آن ه ــوع را ب ــت موض اس
ــازمان دهنده گان،  ــوولین، س ــونت مس ــۀ خش ــورت ادام ص
کنترولــران، تنظیــم کننــده گان و اشــتراک کننــده گان مطابــق 
ــرار  ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــار و م ــون گرفت ــکام قان اح

می گیرنــد.
 )2(هــرگاه اشــتراک کننــده گان به طــور خودســر بــه 
ــازمان دهی  ــه س ــخاصی ک ــد، اش ــل ورزن ــونت توس خش
اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن را بــه عهــده 
دارنــد، مکلــف انــد از آن جلوگیــری نمــوده و در صورتــی 
کــه قــادر بــه جلوگیــری از آن نباشــند، مکلــف انــد 

ــد. ــاع دهن ــی اط ــات امنیت ــه مقام ــوع را ب موض
ــره و  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــان اجتم ــرگاه در جری  )3( ه
تحصــن خشــونت واقــع شــود کــه ســبب بدنامــی ســازمان 
ــده گان  ــازمان دهن ــوولین و س ــردد، مس ــده گان آن گ دهن
ــده،  ــونت گردی ــبب خش ــه س ــخصی را ک ــد ش ــف ان مکل

ــد. ــی نماین ــس معرف ــه پولی ــایی و ب شناس
تعقیب عدلی

مادۀ بیست وششم: 
اعتصــاب،  اجتمــاع،  دهنــده گان  ســازمان  هــرگاه   )۱(
مظاهــره و تحصــن اعمــال آتــی را مرتکــب شــوند، مطابــق 

ــد: ــازات می گردن ــون مج ــکام قان اح
اعمــال  اجــرای  دســتور  صــدور  صــورت  در   -۱
خشــونت آمیز بــه اشــتراک کننــده گان  اجتمــاع، اعتصــاب، 

مظاهــره و تحصــن.
2- ســازمان دهی یــا امــر دادن بــه اشــخاص، غــرض 
برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن بــه نفــع 
ــت  ــا دول ــت ب ــه در مخالف ــی ک ــت خارج ــا دول ــروه ی گ

ــرار دارد. ــتان ق ــامی افغانس ــوری اس جمه
3- برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن 

ــی. ــاع قبل ــدون اط ب
اعتصــاب،  اجتمــاع،  کننــده گان  اشــتراک  هــرگاه   )2(
مظاهــره و تحصــن مرتکــب اعمــال ذیــل شــوند، مطابــق 

بــه احــکام قانــون مجــازات می شــوند:
۱- حمــل ســاح ناریــه، جارحــه و ضاربــه و مــواد 
ــا وجــود داشــتن  ــه ب ــا اســتعمال ســاح ناری منفجــره و ی

آن. حمــل  اجازه نامــۀ 
ــه ســبب وحشــت در  ــه پخــش شــایعات ک ــادرت ب 2-مب

اجتمــاع گــردد.

فصل ششم
احکام نهــایی

بزرگ داشــت از مراســم مذهبــی و ســالروز درگذشــت 
ن گا ر بز

مادۀ بیست وهفتم: 
ــی  ــه منظــور بزرگ داشــت از مراســم مذهب ــاع ب )۱( اجتم
ــه  ــِن عام ــا در نظرداشــت نظــم و ام ــزرگان ب و ســالروز ب
تحــت شــرایط منــدرج احــکام ایــن قانــون مجــاز 

می باشــد.
مراســم  در  اســتعمال ســاح  یــا  هــرگاه حمــل   )2(
منــدرج فقــرۀ ۱ ایــن مــاده ســبب برهــم زدن نظــم و امــن 
ــازمان  ــر مرتکــب، مســوولین و س ــاوه ب ــردد، ع ــه گ عام
دهنــده گان آن نیــز مــورد تعقیــب عدلــی قــرار می گیرنــد.

عدم دخالت ارگان های امنیتی
مادۀ بیست وهشتم:

ارگان هــای امنیتــی و دفاعــی نمی تواننــد بــه جبــر و 
اکــراه در صنــوف اشــتراک کننــده گان اجتمــاع، اعتصــاب، 
بــا  مظاهــره و تحصــن کــه به طــور مســالمت آمیز و 
رعایــت احــکام ایــن قانــون و ســایر قوانیــن نافــذۀ کشــور 
برگــزار شــده باشــد، داخــل و زمینــۀ تشــدد و برخــورد را 

ــد. ــم نماین فراه

اجــازۀ برگــزاری اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و 
تحصــن و یــا رد آن

مادۀ بیست ونهم:  
ــره  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــزاری اجتم ــور برگ ــه منظ ۱- ب
و تحصــن در سراســر کشــور، مســوولین و ســازمان 
انــد اطــاع کتبــی را جهــت  دهنــده گان آن مکلــف 
ــۀ  ــی امنی ــه قوماندان ــات را ب ــز و والی ــی در مرک هم آهنگ
ــۀ  ــی امنی ــه قوماندان ــوالی ها ب ــوط و در ولس ــت مرب والی

ــد. ــه نماین ــوط ارای ــوالی مرب ولس
و  والیــات  مرکــز،  امنیــۀ  قوماندانی هــای  پولیــس   -2
ــزاری  ــم برگ ــور تنظی ــه منظ ــد ب ــف ان ــوالی ها مکل ولس
اجتمــاع، اعتصــاب، مظاهــره و تحصــن در صــورت ارایــۀ 
اطــاع کتبــی و عــدم موجودیــت اســباب اخــال نظــم و 
امــن عامــه و مســاعد بــودن وضــع امنیتــی مطابــق احــکام 
ــدت 24  ــال م ــزاری آن را در خ ــازۀ برگ ــون اج ــن قان ای

ــد. ــادر نمای ــاعت ص س
ــاع، اعتصــاب،  ــی اجتم ــرگاه مراجــع کشــفی و امنیت 3- ه
ــه  ــن عام ــره و تحصــن را باعــث اخــال نظــم و ام مظاه
ــد  ــوط می توان ــۀ مرب ــی امنی ــد، قوماندان ــخیص نماین تش
ــِل  ــۀ دالی ــا ارای ــاده را ب ــن م ــرۀ 2 ای ــدرج فق ــاع من اط

ــد. ــه رد نمای موج
ــر اجتمــاع اعتصــاب، مظاهــره  ــی ب 4- هــرگاه اطــاع مبن
ــازمان  ــردد، س ــه رد گ ــدان امنی ــرف قومان ــن از ط و تحص
دهنــده گان می تواننــد اعتــراض خــود را در مرکــز بــه 
وزارت امــور داخلــه و در والیــات بــه والــی ارایــه نماینــد، 
ــی  ــه نهای ــی در زمین ــه و وال ــور داخل ــر ام ــم وزی تصمی

می باشــد.
ــره و  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــر گاد اجتم ــی ب ــاع مبن 5- اط
تحصــن صــرف بــرای همــان روز و محــل کــه بــه منظــور 

ــار دارد. ــه اســت، اعتب برگــزاری آن اختصــاص یافت

صدور قطعنامه عنوانی مراجع ذیربط
مادۀ سی ام:

ــره  ــاب، مظاه ــاع، اعتص ــده گان گان اجتم ــتراک کنن ۱- اش
و تحصــن می تواننــد مطالبــات اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــان را  ــی و قانونی ش ــری و صنف ــی و هن ــی، فرهنگ سیاس
کــه در قطعنامــه منعکــس گردیــده، عنوانــی مراجــع ذیربــط 

ــد. صــادر نماین
ــرۀ ۱  ــدرج فق ــۀ من ــامل در قطعنام ــط ش ــات ذیرب 2- مقام
ایــن مــاده مکلــف انــد مطالبــات قانونــی آن هــا را بررســی 
نمــوده، در مــورد بــرآورده ســاختن آن هــا اقــدام نماینــد.

برخورداری مصونیت کامل نماینده گان
مادۀ سی ویکم:

هــرگاه بــه منظــور جســت وجوی راه حــل، مراجــع ذیربــط 
الزم داننــد کــه بــا نماینــده گان اشــتراک کننــده گان اجتمــاع، 
ــرد،  ــورت گی ــه ص ــن مفاهم ــره و تحص ــاب، مظاه اعتص

ــل برخــوردار می باشــند. ــت کام ــده گان از مصونی نماین

وضع مقرره ها، لوایح و طرزالعمل ها 
مادۀ سی ودوم: 

ــر  ــق بهت ــور تطبی ــه منظ ــد ب ــه می توان ــور داخل وزارت ام
احــکام ایــن قانــون، مقرره هــا را پیشــنهاد و لوایــح و 

طرزالعمل هــا را وضــع نمایــد.

تاریخ انفاذ
مادۀ سی وسوم:

ــذ  ــمی ناف ــدۀ رس ــر در جری ــخ نش ــون از تاری ــن قان ای
ــات  ــات، اعتصاب ــون اجتماع ــاذ آن قان ــا انف ــردد و ب می گ
ــال  ــماره 805 س ــمی ش ــدۀ رس ــرۀ جری ــرات منتش و تظاه

ملغــا می گــردد.   ۱38۱
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ورزش
عبداالحد هادف

ریکارد شهادت
افغانســتان کشــوری اســت کــه در زمــان معاصــر از لحــاظ 
تاریخــی و فرهنگــی و اجتماعــی، ریــکارد افتخــار در 
ــه نظــر مــن، ایــن خــود نوعــی  تعــداد شــهیدان را قایــم کــرده اســت. ب
پارادوکــس روانــی در وجــود شــهروند افغانســتانی خلــق کــرده کــه ایــن 

ــۀ تأســف! ــا مای ــد ی ــکارد را افتخــار بدان ری
بــه یــک اعتبــار کــه شــهید قلــب تاریــخ و الگویــی مقدس اســت، داشــتن 
میــزان بــاالی شــهادت را بایــد افتخــار دانســت و از آن جهت که شــهادت 

معلــول جنــگ و بحــران می باشــد، کثــرت شــهدا تأســف آور اســت.
کشــورهایی کــه بــه ثبــات رســیده انــد، شــهید کــم دارنــد و ایــن خــودش 
ــه  ــز ک ــا نی ــور م ــه کش ــم ک ــت. امیدواری ــار اس ــۀ افتخ ــان مای ــرای آن ب
ــه  ــزان شــهدا را دارد، در آینده هــای نزدیــک ب حــاال افتخــار باالتریــن می
ــد و  ــی برس ــات دایم ــه ثب ــد و ب ــار کن ــهادت افتخ ــوارد ش ــن م کم تری

ــدۀ خــود باشــد. ــدان زن ــان همــه فرزن میزب
ــه  ــد ک ــت می کنن ــی فعالی ــتان در حال ــتی در افغانس ــای تروریس گروه ه
ــتان  ــان تروریس ــرد و می ــورت نمی گی ــان ص ــر آن ــدی در براب ــارزۀ ج مب
ــده  ــرادر خوان ــم ب ــی ه ــمن و برخ ــدادی دش ــه تع ــود ک ــک می ش تفکی
ــن گروه هــا  می شــوند! قدرت هــای منطقه یــی و بین المللــی نیــز از ای
ــان  ــوی در اختیارش ــادی و معن ــات م ــد و امکان ــزاری می کنن ــتفادۀ اب اس

قــرار می دهنــد.
ادامــۀ ایــن وضــع در کشــور ســبب شــده تــا مــوج نارضایتی هــا در میــان 
مــردم بــاال رود و مــا مــوارد شــورش و خیــزش مردمــی را شــاهد باشــیم 
کــه امیــد اســت بــه نفــع بهبــود امنیــت و اصــاح نظــام و جدیــت در امــر 
مبــارزه بــا تروریســم تمــام شــود و مــا شــاهد یــک افغانســتان باثبــات و 

دموکراتیــک باشــیم.

یاسر محسنی

داعش شکست خورد؟
داعــش؛ آخریــن گزینــۀ جنــگ نیابتــی بــرای تغییــر نقشــۀ 
خاورمیانــه و تضعیــف ایــران و ناامن ســازی مرزهــای 
ــا  ــراق از دســت داد، ام ــگاه خــود را در ع ــه پای ــود ک ــیه ب ــی روس جنوب
ــی و افغانســتان  ــن گــروه مخــوف در ســوریه، اردن، لیب هســته هایی از ای
جابه جــا شــده انــد. مــن فکــر می کنــم داعــش در آینــدۀ نزدیــک سلســله 
ــد و کًا  ــت می گیرن ــده روی دس ــۀ حساب ش ــای انتقام جویان عملیات ه
آینــدۀ داعــش بســته گی بــه رویکــرد محــور روســی-ایرانی در منطقــه دارد 
و از مصوبــات نشســت ریــاض بــا حضــور ترامــپ چنیــن برمی آیــد کــه 

مبــارزه بــا »داعــِش مــدرن«، یــک دهــۀ دیگــر نیــاز بــه زمــان دارد.
ــهم خواهی  ــزان س ــران، می ــکی ای ــای موش ــر، بلندپروازی ه ــایل قط مس
ــی  ــتان و... پارامترهای ــم ُکردس ــتقال اقلی ــوریه، اس ــۀ س ــیه در تجزی روس
ــود.  ــد ب ــذار خواه ــتقیم تأثیرگ ــش غیرمس ــیۀ داع ــه روی دوس ــت ک اس
ــن  ــده در ای ــی بن ــد روز پیشــرو، چــاپ نوشــته یی تحقیقی-تحلیل ــا چن ت
زمینــه و نیــز آینــدۀ داعــش در افغانســتان در اختیــار شــما قــرار خواهــد 

گرفــت انشــاهلل.

سمیع حامد

ــانه یی  ــورش رس ــل »ی ــی مث ــری رویدادهای ــرا پیگی چ
ــه تــاج بیگــم« مهــم اســت؟ ب

ــد  ــک نباش ــم دموکراتی ــه نظ ــوری ک ــه در کش ــرای این ک ب
»نظــام دموکراتیــک« )دموکراســی یــک روزۀ رأی محــور( بــر ضــد 
ــک  ــای دموکراتی ــزاری از قالب ه ــری اب ــد. بهره گی ــی کار می ده دموکراس
مهم تریــن  کــه  دموکراســی  روح  برابــر  در  و...(  آزاد  )رســانه های 

ــت. ــردی اس ــای ف ــش اش آزادی ه بخ
ــا در  ــون نه تنه ــرا قیل ــت. زی ــون نیس ــان« قیل ــانۀ پارلم ــاج »رس ــال: آم مث
ــده گان آن  ــه واردکنن ــت ک ــن ماس ــس وط ــتورانت های لوک ــتر رس بیش
ــد در  ــر می خواه ــت اگ ــد. حکوم ــت ان ــان و حکوم ــت پارلم در حمای
برابــر دخانیــات مبــارزه کنــد، سرچشــمه اش را ببنــدد. هــدف ایــن رســانۀ 
ــی اســت کــه  ــر حریــم خصوصــی آنان وابســتۀ مدعــی آزادی؛ یــورش ب
ــازه  ــی. ت ــه طالبان ــت، ن ــانی اس ــان انس ــند و روابط ش ــانی می اندیش انس
ــه  ــد ک ــانه را بشناســید، می دانی ــن رس ــدی ای ــزاران کلی ــه کارگ ــی ک زمان

ــتند.  ــا اس ــگ م ــر و فرهن ــۀ فک ــی در بدن ــه موریانه های چ
ــی واقعیت هــای  ــر مبان ــد و ب ــاق بلن ــر ت ــم ب ــت را می گذاری ــا نی حــاال م
قانونــی ایــن مســأله را پیگیــری می کنیــم: برخــورد زورســاالرانه و 
ــوند؛  ــه نش ــا محاکم ــر این ه ــس! اگ ــلطانی و پولی ــد س ــۀ نوی افراط گرایان

ــد! ــد بلعی ــا را خواه ــوزاد م ــی ن ــی، دموکراس شبه دموکراس

عزیز رفیعی

ــم  ــون جرای ــی طــرح قان ــازۀ حکومــت یعن ــد ت ــا دو ترفن ب
و  اعتصابــات  اجتماعــات،  قانــون  طــرح  و  ســایبری 
تظاهــرات؛ آنچــه واقعــًا نقــض می شــود، قانــون اساســی و 
قانــون جــزای افغانســتان انــد؛ امــا چیزهایــی را کــه از دســت می دهیــم، 
آزادی بیــان، آزادی ابــراز نظــر، آزادی فــردی، آزادی جمعــی و ارزش های 
ــه قیمــت پنــج دهــه  دموکراتیکــی اســت کــه طــی دو دهــۀ گذشــته و ب
جنــگ و تباهــی بــه دســت آورده بودیــم. راه چــاره جــز فریــاد نیســت! 

ــد باشــیم! ــاب پیــش از آنکــه بیشــتر دربن ــا! دری خدای

رویای دختران مهاجر افغانستان برای 

کسب مدال المپیک دوچرخه سواری

فیـسبـوک نـــامــه

خواهـر پناهجـو کـه عضو گروه دوچرخه سـواری زنـان افغانسـتان  به عنوان 
ملکه های کوچک افغانسـتان در فرانسـه شـناخته می شـوند. هرچنـد پروندۀ 
پناهجویـی آنـان در ایـن کشـور پذیرفتـه نشـده، امـا در رؤیـای رسـیدن به 

مـدال بازی هـای المپیک هسـتند. 
زهـرا ۱۹ سـاله و معصومۀ 20 سـاله به عنـوان »ملکه های کوچـک کابل« در 

شـهر کوچک البی در فرانسـه شـناخته می شوند.
آنـان دو عضـو گـروه دوچرخه سـواران بانوان افغانسـتان هسـتند کـه به این 

منطقـه پناه جسـته اند.
ایـن دو بانـوی جـوان پناهجـو می گوینـد کـه بـه دلیـل تهدیـد، حمـات و 
بدرفتـاری در زنده گـی روزمره و برای رسـیدن به اشـتیاق دوچرخه سـواری 

کـه از پدرشـان بـه ارث برده انـد، کشورشـان را تـرک کـرده اند.
دو مـاه قبـل، ایـن دو بانـو جـوان افغانسـتانی با خانـواده و 3 بـرادر خود در 

خانـه »تـور دو فرانـس« به عنـوان پناهجو مسـکن گزین شـدند.
»تـور فرانسـه«، معتبرتریـن مسـابقه دوچرخه سـواری خیابانی دنیا اسـت که 

در سـال ۱۹03 تأسـیس شـده  است.
معصومـه در گفتگـو بـا خبرگزاری فرانسـه گفته اسـت: مردان در افغانسـتان 
مناسـب نمی بیننـد کـه زنـان دوچرخه سـواری کننـد و گـروه طالبـان هـم 

فعالیـت مـا را ممنـوع اعـام کـرده بودند.
خواهـران علی زاده و هم تیمی های شـان از شـجاعت کامل برخـوردار بودند 
کـه در چشـم عمـوم، آن هـم در جامعه یـی کـه زنـان کمتر جـرأت این عمل 
را می کننـد، دوچرخه سـواری می کردنـد. از جمـع چالش هـای موجـود در 
ایـن جامعـه در برابـر زنـان، می تـوان از پرتاب سـنگ بر دوچرخه سـواران، 
مجبـور سـاختن بـه ازدواج اجبـاری و توهین آنـان در رسـانه های اجتماعی 

یادآور شـد.
معصومـه هم چنیـن بیـان داشـت: مـن هرگـز از دوچرخه سـواری دسـت 
نکشـیدم، بلکـه مـن می خواهم که دختـران را بـرای انجام این کار، تشـویق 
کنـم تـا دوچرخه سـواری بـرای زنـان در افغانسـتان بـه امـر عـادی تبدیـل 

. د شو
ایـن دو خواهـر، ورزش هـای تکوانـدو، والیبـال و بسـکتبال را نیـز امتحـان 
کـرده انـد، اما در پایان ورزش با دوچرخه سـواری را در بیـن این ورزش ها، 

انتخـاب کردند.
ایـن بانـو جـوان گفت که سـوار بـر دوچرخه، یک نـوع احسـاس آزادی به 
انسـان می بخشـد. بـه دلیـل این کـه زن هسـتیم، هیچ کـس بـه مـا نمی گویـد 
کـه چـه کاری را می توانیـم انجـام بدهیـم و از عهده کـدام کار بـر نمی آییم. 

شـما خـود را ماننـد یک پرنـده احسـاس می کنید.
پـدر ایـن دو بانـو هرگـز بـه این فکـر نیافتـاده بود کـه دوچرخه سـواری را 
بـرای دخترانـش مانـع شـده و آنان را تحت فشـار قـرار بدهـد. او گفت که 
حتـا می خواهـد با نشـان دادن این کـه زنان و مـردان دارای حقوق مسـاوی 

انـد، یـک مثـال خـوب بـرای خانواده های دیگر شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز، ایـن روزها اعضـای تیم دوچرخه سـواری 
زنـان افغانسـتان مرزهـای محدودیـت برای زنـان در یک کشـور محافظه کار 

اسـامی را می شکنند.
در زمـان حاکمیـت طالبان در افغانسـتان، خانوادۀ علـی زاده در ایران زنده گی 
می کردنـد کـه در آنجـا 20 مرتبه درخواسـت پناهنده گی شـان مـورد پذیرش 

قـرار نگرفته بود.
ایـن فرصـت در فرانسـه یکـی از نادرتریـن رویـداد در زنده گـی ایـن دو 
بانـوی جـوان افغانسـتانی اسـت کـه آنـان توانسـتند در مسـابقۀ جهانـی در 
شـهر کوچـک البـی در نزدیکـی شـهر »تولوز«، سـال گذشـته شـرکت کنند.
تلویزیـون »آرتـی« کـه در همـکاری مشـترک بیـن آلمـان و فرانسـه برنامـه 

می سـازد نیـز یـک مسـتندی را در مـورد ایـن دو بانـو پخـش کـرد.
پـس از ایـن مسـتند و معرفـی آنان بـه جامعه، آنـان را مردم محـل در منطقۀ 
تفریحـی دهکـدۀ خـود مسـکن داده و بنیـادی را بـرای جمـع آوری اعانه به 
ایـن خانـواده نیـز ایجـاد کردند. بـا ایجاد ایـن بنیاد، هم بسـته گی در روسـتا 

نیز توسـعه بیشـتر یافت.
6 آمـوزگار بازنشسـته بـه نوبۀ خـود متعهد شـدند که برای آنـان کاس های 

زبان فرانسـه را برگـزار کنند.
همسـایه گان نیـز بـا هدیه هـای گوناگـون از سـبزیجات محلی و قـرار دادن 
غنچه هـای گل در تاقچه هـای پنجـره ایـن خانـواده، از آنان اسـتقبال کردند.
در مـاه جـون تقاضـای پناهنده گـی تمـام اعضـای ایـن خانـواده بـه ادارات 
مسـوول ارائه شـد. یک پروفسـور در خصـوص آزمون های اعتمـاد به نفس 
ایـن »ملکه هـای کوچـک« پذیرفـت او از توانایی های آنان در سـال گذشـته 

شـگفت زده شـده است.
ایـن پروفسـور در نظـر دارد کـه آنـان را در یـک باشـگاه ثبـت نـام کنـد تا 

بتواننـد روزانـه دو تـا سـه سـاعت در آنجـا تمریـن کنند.
رییـس شـورای شـهری ایـن منطقـه هم چنیـن اضافه کـرد: امـروز هیچ کس 
نمی توانـد بگویـد کـه توانایـی واقعـی ایـن دو بانـو تـا زمانی که یک سـال 
تمرینـات را پشـت سـر نگذراننـد، در کـدام سـطح قـرار دارد. آنـان در 

افغانسـتان تنهـا یـک روز در هفتـه می توانسـتند در بیـرون تمریـن کننـد.

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

بخش دوم:
احمدشــاه مســعود وظیفــه داشــت 
ــروان و  ــت پ ــر دو والی ــاوه ب ــه ع ک
کاپیســا، والیــات شــمال شــرق کشــور 
)بدخشــان، تخــار، کنــدز و بغــان( را 
ــح اهلل  ــد و ذبی ــز ســر و ســامان ده نی
خــان هــم والیــات شــمال افغانســتان 
ــاب  ــخ، جوزجــان، فاری )ســمنگان، بل
ــم  ــده باه ــن دو فرمان و ســرپل( را. ای
ــد  ــد و بع ــدراب رفتن ــوالی ان ــه ولس ب
از مذاکــرات طوالنــی و اقنــاع اســتاد عبدالحــی حقجــو، آمــر والیتــی 
ــی  ــی های ــد نگران ــه جدی ــه برنام ــبت ب ــه نس ــان ک ــت در بغ جمعی
ــت  ــات والی ــه جبه ــازه ب ــه ای ت ــا برنام ــان ب ــح اهلل خ ــت، ذبی داش
بلــخ برگشــت، امــا بــه زودی مــورد حمــات روســها قــرار گرفــت و 
باآلخــره قبــل از اینکــه موفــق بــه تطبیــق برنامــه هــای خــود شــود، در 

ــه شــهادت رســید. ــاه قــوس ســال بعــد )۱363( ب م
امــا احمدشــاه مســعود کــه بــا امضــای آتش بــس خــود را از محــدوده 
پنجشــیر کشــیده و دیوارهــای زنــدان طبیعــت آنجــا را شکســته بــود، 
ــون درۀ  ــد، چ ــه بده ــری ادام ــای بزرگ ت ــت کار را در جغرافی خواس
ــدۀ او را نداشــت. از جانــب  ــق برنامه هــای آین پنجشــیر ظرفیــت تطبی
ــات  ــور جبه ــبرد ام ــت و پیش ــه مدیری ــود ک ــًا آگاه ب ــر، او کام دیگ
جهــادی بــه گونــۀ ایلجــاری، غیرمنظــم و در نبــود تشــکیات ضروری 
ــن  ــتراتیژی روش ــدام اس ــه و انع ــدان برنام ــایۀ فق ــد، در س و کارآم
ــود  ــه شکســت و ناکامــی اســت و چــارۀ کار آن خواهــد ب محکــوم ب
کــه فرماندهــان مجاهــدان روی برنامــه و اســتراتیژی واضــح در قالــب 
یــک میکانیــزم کارآمــد بــه توافــق برســند و باالثــر آن میــان جبهــات و 
فرماندهــان جهــادی هم آهنگــی و همــکاری الزم ایجــاد گــردد تــا در 
ــرد. ــر صــورت گی ــۀ موث ــل حمــات و توطئه هــای دشــمن مقابل مقاب

بعــد از تمــاس بــا آمــران و فرماندهــان جهــادی مختلــف –درحالی کــه 
ــال  ــوس س ــاه ق ــود- در م ــرار ب ــس برق ــیر آتش ب ــوز در پنجش هن
۱362 حــدود صــد نفــر از فرماندهــان مجاهــدان در منطقــۀ »شرشــر« 
ــگاه قاضــی اســام الدین،  ــه پای ــت تخــار ک ولســوالی اشــکمش والی
یکــی از قوماندانــان جمعیــت بــود، گردهــم آمدنــد. در ایــن اجــاس 
ــان  ــدادی از فرمانده ــامی، تع ــت اس ــان جمعی ــر قوماندان ــاوه ب ع
ــد  ــوی محم ــاب مول ــت انق ــد حرک ــو مانن ــادی هم س ــزاب جه اح
نبــی، اتحــاد اســامی اســتاد ســیاف، جبهــۀ نجــات ملــی مجــددی نیــز 

اشــتراک داشــتند.
از جملــۀ فرماندهانــی کــه در ایــن اجاس اشــتراک داشــتند، اشــخاص 
ــان  ــور بدخش ــد آرین پ ــام محم ــت: غ ــده اس ــادم مان ــه ی ــل ب ذی
ــت- ــان )جمعی ــق، بدخش ــن واث ــید نجم الدی ــک( س )جمعیت-تاجی

تاجیــک( داکتــر عبدالرحمــن )نورســتانی( محمــد قســیم فهیــم، 
ــت- ــان )جمعی ــن بدخش ــید محی الدی ــل س ــک( وکی )جمعیت-تاجی

تاجیــک( عــارف خــان کنــدز )جمعیت-پشــتون( قومانــدان امیــر کنــدز 
)اتحــاد اسامی-پشــتون( عبدالکریــم هاشــمی کنــدز )پشــتون( داکتــر 
ــۀ  ــدز )جبه ــم ایمــاق کن ــک( فضل کری مهــدی بغــان )جمعیت-تاجی
ــی  ــک( قاض ــار )جمعیت-ازبی ــاری تخ ــی عبدالب ــی( قاض ــات مل نج
اســام الدین تخــار )جمعیت-ازبیــک( داکتــر سیدحســین تخــار 
)جمعیت-تاجیــک( ســید امــان اهلل هاشــمی تخــار )جمعیت-تاجیــک( 
ــت- ــار )جمعی ــک( وحدت ی ــن تخــار )جمعیت-تاجی ــید اکرام الدی س

هــزاره( عبدالرحیــم خــان )جمعیت-تاجیــک( ســرمعلم طــارق تخــار 
)جمعیت-تاجیــک( قــاری رحمــت اهلل کنــدز )جمعیت-تاجیــک( 
ــان  ــه بغ ــاب جمع ــزاره( ارب ــان )جمعیت-ه ــو بغ ــی حقج عبدالح
ــدراب )جمعیت-تاجیــک( مــا  )جمعیت-ازبیــک( ناصــر فورمــول ان

ــزاره(. ــدز )جمعیت-ه ــد کن عبدالصم
ــه  ــد روزه ب ــِر چن ــادل نظ ــات و تب ــد از مباحث ــده گان بع ــتراک کنن اش
تشــکیل یــک ســاختار سیاســی نظامــی بــه نــام »شــورای نظــار« تحــت 
ریاســت احمدشــاه مســعود توافــق کردنــد کــه هــدف از ایــن ســاختار 
نظــارت از رونــد تنظیــم جبهــات جهــادی، آمــوزش نظامــی مجاهــدان، 

ــود. ــان ب ــان قوماندان ــکاری می ــا و هم هم آهنگــی فعالیت ه
حملــۀ هفتــم روس هــا بــه درۀ پنجشــیر در ثــور ۱363 ســبب هجــرت 
ــه  ــاع جبه ــوردن اوض ــم خ ــان بره ــیر و هم چن ــردم پنجش ــتردۀ م گس
ــه  ــار ب ــورای نظ ــۀ ش ــای مصوب ــق برنامه ه ــد و در نتیجــۀ آن، تطبی ش
ــان اهلل  ــر عبدالرحمــن و ام ــد. آمرصاحــب داکت ســکتگی مواجــه گردی
هاشــمی را بــه حیــث نماینــدۀ خــود بــرای پیشــبرد امــور شــورای نظار 
در خیــاب اشــکمش به جــا گذاشــت و خــود بــه پنجشــیر برگشــت.

ــن آب  ــتان ۱364 در »ده ــار در زمس ــورای نظ ــاس ش ــن اج دومی
خــاواک« پنجشــیر در شــرایط جــوی دشــواری دایــر شــد. مهم تریــن 
ــه  ــود ک ــم آن ب ــاس پنج ــار، اج ــورای نظ ــاس ش ــیع ترین اج و وس
ــا  ــود ب ــان ب ــت و همزم ــر یاف ــاه ســرطان ۱367 در فرخــار تدوی در م
ــداد  ــاس تع ــن اج ــیر. در ای ــوروی از پنجش ــوای ش ــینی ق عقب نش
زیــادی از فرماندهــان والیــات شمال شــرقی، شــمالی و مرکــزی 
ــماعیل  ــی اس ــان قاض ــد و هم چن ــده بودن ــتراک ورزی ــتان اش افغانس
ــتون(. در اجــاس پنجــم  ــان )جمعیت-پش ــی لغم ــر والیت ــارق، آم ط
ــث و  ــورد بح ــار م ــورای نظ ــتراتیژی کاری ش ــی اس ــوط اساس خط

ــید... ــب رس ــه تصوی ــت و ب ــرار گرف ــی ق بررس
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ابوبکر صدیق
کــه  دارنــد  تأکیــد  نماینــده گان  مجلــس  اعضــای 
محمداشــرف غنی بــا موافقــت بــه عملیــات مشــترک 
ــجاع  ــاه ش ــود را ش ــد خ ــرز دیورن ــرف م ــی در دوط نظام

نکنــد.  معرفــی  دوم 
و  امنیتــی  تهدیــدات  افزایــش  نماینــده گان،  مجلــس 
ــرف  ــتان در دو ط ــا پاکس ــترک ب ــات مش ــدازی عملی راه ان
ــروز دوشــنبه، ۱۹  ــد را در نشســت عمومــی دی مــرز دیورن
ســرطان بــه بحــث و بررســی گرفتنــد. در ایــن نشســت بــه 
عملیــات مشــترکی کــه قــرار اســت میــان نیروهــای امنیتــی 
ــد  ــرزی دیورن افغانســتان و پاکســتان در دو طــرف خــط م
ــی  ــد سیاس ــان داده آن را ترفن ــش  نش ــود، واکن ــام ش انج

ــتند. ــتان دانس ــور پاکس کش
برخــی از اعضــای مجلــس ایــن عملیــات را دسیســۀ 
ــد  ــور می خواه ــه آن کش ــته ک ــتان دانس ــتراتژیک پاکس اس
در  تروریســتی  گروه هــای  مراکــز  کــه  دهــد  نشــان 

ــد.  ــود دارن ــز وج ــتان نی افغانس
حــدود یــک هفتــه پیــش ســناتوران امریکایــی کــه 
دیدارهایــی بــا مقام هــای کشــور پاکســتان داشــتند، در 
ــه پاکســتان گــوش زد  سفرشــان بــه کابــل گفتــه انــد کــه ب
ــان را  ــی و طالب ــبکۀ حقان ــن ش ــای ام ــا النه ه ــد ت کرده ان

ــد. ــود کن ــاک اش ناب درخ
ــنای  ــی س ــات نظام ــۀ خدم ــس کمیت ــن، ریی ــان مک کی ج
ــتانی  ــای پاکس ــا مقام ه ــدار ب ــا در دی ــه م ــه ک ــکا گفت امری
گفتیــم کــه پناه گاهای امــن طالبــان و شــبکه حقانــی دیگــر 
ــا آنکــه پاکســتان بعضــی  قابــل پذیــرش امریــکا نیســت، ب
ــاز  اقداماتــی را در ایــن راســتا انجــام داده، امــا ایــن کار نی

ــات بیشــتری دارد. ــه اقدام ب
هم چنــان حکومــت افغانســتان بــه عملیــات مشــترک 
ــرزی  ــای پاکســتان در دو ســوی خــط م ــا نیروه ــی ب نظام
ــس  ــۀ ارگ، ریی ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــت ک ــد موافق دیورن
حکومــت وحــدت ملــی نیــز بــا راه انــدازی عملیــات 
ــد  ــرزی دیورن ــط م ــوی خ ــتان در دوس ــا پاکس ــترک ب مش
موافقــت دارد، امــا بــه شــرط کــه ایــن عملیــات از ســوی 

امریکایی هــا نظــارت شــود.
ــس  ــس مجل ــی ریی ــرووف ابراهیم ــال، عبدال ــن ح در همی

از جدی تریــن  امنیتــی  بحــث  می گویــد:  نماینــده گان، 
موضوعــات در کشــور اســت کــه بایــد مــورد غــور و دقــت 

ــرار داشــته باشــد.  ــت ق ــی و حکوم ــای امنیت نهاده
آقــای ابراهیمــی گفــت کــه ناامنی هــا درحالــی در والیــات 
افزایــش یافتــه کــه دولــت افغانســتان پیمــان امنیتــی کابــل 
ــا  ــکا امض ــا امری ــش ب ــال پی ــدود دو س ــنگتن را ح " واش
ــه  ــن توافق نام ــه ای ــد ک ــان می ده ــن نش ــت و ای ــرده اس ک
ــته اســت.  ــچ دســت آورد چشــم گیری نداش ــوز هی ــا هن ت

ــروه  ــور گ ــده گان، حض ــس نماین ــس مجل ــۀ ریی ــه گفت ب
داعــش در والیــات و ســربازی گیــری ایــن گــروه نگرانــی 
جــدی را بــرای شــهروندان ایجــاد کــرده اســت و نهادهــای 

ــد.  ــورد توجــۀ جــدی کنن ــن م ــد در ای ــی بای امنیت
ــنگتن و  ــل " واش ــی کاب ــان امنیت ــه پیم ــرد ک ــد ک او تأکی
ــاالت متحــدۀ  ــا ای موافقت نامــۀ درازمــدت همــکاری کــه ب

ــی شــود. ــد عمل ــکا امضــأ شــده بای امری
ایجــاد شــده در  ابراهیمــی، اختافــات عمیــق  آقــای 

الیه هــای حکومــت و ایجــاد ایتاف هــای پیهــم را بــه 
ــه  ــت را ب ــران حکوم ــته س ــتان ندانس ــت افغانس ــود مل س

وحــدت و همدلــی دعــوت کــرد.
مجلــس  اعضــای  از  یکــی  منــگل  ســادات  راضیــه 
ــای  ــترک نیروه ــات مش ــه عملی ــاره ب ــا اش ــده گان ب نماین
امنیتــی افغانســتان و پاکســتان کــه قــرار اســت در دو طــرف 
ــه  ــم این ک ــه رغ ــت: ب ــود، گف ــام ش ــد، انج ــرز دیورن م
ــن  ــود در ای ــتراتژیک خ ــدف اس ــال ه ــه دنب ــتان ب پاکس
ــه  ــد ک ــان ده ــان نش ــه جه ــد ب ــت، می خواه ــات اس عملی
مراکــز گروه هــای تروریســتی در خــاک افغانســتان وجــود  

دارد. 
ــی در  ــدات امنیت ــش تهدی ــه افزای ــان ب ــگل، هم چن ــو من بان
ــش  ــک روز پی ــه ی ــت ک ــرده، گف ــاره ک ــا اش ــت پکتی والی
ــه ور شــده  ــس، حمل ــی پولی ــه پاســگا ه های امنیت ــان ب طالب

ــن کشــته شــد.  در نتیجــه ۱5 ت
ــا،  ــت پکتی ــی در والی ــه بدامن ــی ب ــۀ او، بی توجه ــه گفت ب
ــاالی والیــت همجــوار لوگــر دارد  تأثیــرات منفــی خــود ب
کــه بــا افزایــش ناامنی هــا درایــن والیــات کابــل نیــز مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــد امنیت تهدی
در ایــن حــال، قدیــر خروتــی، عضــو دیگــر مجلــس 
نماینــده گان بــا اشــاره بــه عملیــات مشــترک نظامــی در دو 
ــا ایــن ترفنــد  طــرف مــرز دیورنــد، گفــت کــه پاکســتان ب
ــه  ــر تروریســم صادقان می خواهــد نشــان دهــد کــه در براب

ــد.  ــل می کن عم
آقــای خروتــی گفــت کــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
بــا توافــق  بــه ایــن عملیــات خــود را نــزد مــرد شــاه شــجاع 

دوم معرفــی نکنــد. 
از ســویی هــم، احمدشــاه رمضــان، گفــت کــه نماینــده گان 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــردم را ب ــد م ــان بای ــردم در والیات ش م
ــه  ــد ب ــن کار می توان ــد و ای ــویق کنن ــی تش ــای امنیت نیروه

ــر تمــام شــود.  ــی موث ــای امنیت ــات نیروه ــت  عملی موفقی
اعضــای مجلــس تأکیــد کردنــد کــه حضــور فزیکــی 
ــان،  ــرق و هم چن ــمال و ش ــات ش ــش در والی ــروه داع گ
ــدی را  ــی ج ــات نگران ــروه در والی ــن گ ــربازگیری ای س

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــردم ایج ــرای م ب
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روح اهلل بهزاد
مسـووالن در وزارت مالیـه دیـروز دوشـنبه، ۱۹ سـرطان در 
یـک نشسـت خبـری با حضـور فرسـتادۀ ویژۀ سـازمان ملل 
در افغانسـتان، نتیجۀ بیسـتمین نشسـِت بورد مشترک نظارت 

و انسـجام را بـه مردم شـریک سـاختند.
وزیـر مالیـه در ایـن نشسـت گفـت کـه بـا وجـود برخـی 
کننـده گان  تمویـل  و  جهانـی  جامعـۀ  کـه  نگرانی هایـی 
مشـترک  بـورد  نشسـت  در  آنـان  امـا  داشـتند،  افغانسـتان 
نظـارت و انسـجام از اقدامـات حکومـت افغانسـتان اظهـار 

کردنـد. رضایت منـدی 
در  قاطعانـه  مبـارزۀ  کـه  گفـت  هم چنـان  حکیمـی  اکلیـل 
برابـر فسـاد اداری یکـی دیگـر از تعهدات شـان در نشسـت 
بروکسـل بود، امـا به گفتـۀ او، تمویل کننده گان افغانسـتان به 

مبـارزۀ مـا در برابـر فسـاد قناعـت نکردند.
او هم چنـان یـادآور شـد کـه در مـورد تمرکززدایـی از مرکز 
ملـی  منابـع  و  بودجـه  از  اسـتفاده  و  دادن صاحیت هـا  و 
بـه ارگان هـای محلـی )والیـت و ولسـوالی ها( نیـز در ایـن 
نشسـت صحبـت گردیـد کـه چگونـه ایـن صاحیت هـا از 

مرکـز بـه نهادهـای محلـی دولـت واگـذار گردد.
گفـت:  نشسـت  ایـن  در  مالیـه  وزیـر  حکیمـی،  اکلیـل 
یکـی از تعهـدات سـال گذشـتۀ مـا در نشسـت بروکسـل، 
برگـزاری انتخابـات عادالنـه و افغانسـتان  شـمول بـود کـه 
مـردم افغانسـتان شـاهد انـد کـه کمیسـیون انتخابـات تاریخ 
انتخابـات مشـخص شـد و مـا به طـرف برگـزاری انتخابات 

هسـتیم. روان 
بـه  مالیـه  را کـه وزارت  تعهداتـی  آقـای حکیمـی گفـت: 
نماینده گـی از حکومـت افغانسـتان در نشسـت بروکسـل به 
جامعـۀ جهانی و کشـورهای تمویل  کنندۀ افغانسـتان سـپرده 
بـود را عملـی کـرده اسـت، امـا تعهداتـی نیـز سـپرده ایم که 
بـه انجـام نرسـیده و مشـکاتی در راسـتای آن وجـود دارد.
وزیـر مالیـه از قانون جزا، قانـون زمیـن داری و قانون اماک 
بـه عنـوان نمونـۀ ایـن تعهـدات یـاد کـرد و بیان داشـت که 

مراحـل قانونـی ایـن تعهدات تمام شـده اسـت.
آقـای حکیمـی می گویـد که مبـارزۀ قاطعانـه در برابر فسـاد 
اداری یکی دیگر از تعهدات شـان در نشسـت بروکسـل بود، 
امـا به گفتـۀ او، تمویل کننـده گان افغانسـتان به مبـارزۀ ما در 

برابر فسـاد قناعـت نکردند.

در  فسـاد  محـو  و  نابـودی  بـرای  حکومـت  تـاش  از  او 
اداره هـای دولتـی یاد کرد و گفت: "فسـاد در افغانسـتان هم 
مشـکل سیاسـی اسـت، هم مشـکل اجتماعی و هم مشـکل 
تخنیکـی و  حکومـت بـرای رسـیده گی به مشـکل سیاسـی 
فسـاد، شـورایی را بـه نـام شـورای حاکمیـت قانـون و ضد 
فسـاد اداری سـاخته اسـت کـه مقام هـای ارشـد حکومتی به 
شـمول رییـس حکومـت در مـورد قضایـای فسـاد سیاسـی 

می کننـد". سیاسـی  فیصله هـای 
اکلیـل حکیمـی تأکیـد کرد که در این نشسـت گفته شـد که 
بایـد اصاحـات در بخـش اسـتخدام در ارگان هـای دولتـی 
افغانسـتان بـه گونه یـی عملی گـردد کـه فارغان دانشـگاه ها 
و آموزش دیـده گان الیـق بتواننـد بـدون واسـطه در دولـت 

شـوند. جذب 
وزیـر مالیـه گفـت کـه در ایـن نشسـت از اصاحـات در 
بخـش قضایـی، جلوگیـری از غصـب زمیـن، خدمـات در 
بخـش آمـوزش و پـرورش و بهداشـت گـزارش داده شـد.
وزیـر مالیـه به ایـن باور اسـت کـه حکومـت در بخش های 
مختلفـی دسـت آوردهایی دارد، امـا تأکید مـی ورزد که نتیجۀ 
اصاحـات و دسـت آوردها بـرای مـردم مهـم اسـت و بایـد 
بداننـد کـه اصاحـات و دسـت آوردهای به وجـود آمده چه 

تأثیـری روی زنده گـی آنان گذاشـته اسـت.
ایـن مقـام حکومتـی اعتراف به نـدادن جزئیـاِت فعالیت های 
بـه دفتـر  بـه رسـانه های کـرد و گفـت کـه  وزارت مالیـه 
رسـانه های ایـن وزارت گفتـه اسـت تـا بـاب گفت وگـو بـا 

رسـانه ها را بـدون کتمـان بـاز کنـد.
در سـویی دیگـر، تادامیچـی یامامتـو، فرسـتادۀ ویـژۀ دبیـر 
کل سـازمان ملـل در ایـن نشسـت بـا بیـان این کـه اعضـای 
نشسـت بـورد مشـترک نظـارت و انسـجام را یـک کنفرانس 
موفقانـه خواندنـد، گفـت کـه روی پیش رفت هـا و هم چنان 
چالش هـای حکومـت وحـدت ملـی در آن بحـث صـورت 

اسـت. گرفته 
آقـای یامامتـو گفت کـه در پهلـوی پیش رفت ها، مشـکاتی 
هـم در نشسـت روز گذشـته مطرح شـد و چیزی که بسـیار 

مهـم بـود، تعهد بسـیار قوی بـه تـداوم کار بود.
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا بـا وجـود افزایـش 
ناامنی هـا، بیـکاری و دیگـر مشـکات، عمل کـرد حکومـت 
در راسـتای بـرآورده شـدن تعهداتـش را موفـق خوانده اند؟ 
گفـت: "چیـزی کـه در ایـن راسـتا مهـم اسـت، ایـن اسـت 
کـه چگونـه بـا تروریسـم مبـارزه صـورت گیـرد و مـا باید 
در برابـر تروریسـم و ناامنـی مقاوم باشـیم و مجادلـه کنیم".
ایـن درحالـی اسـت که دیـروز شـماری از اعضـای مجلس 
نماینـده گان گفتنـد حکومـت بـه جامعـۀ جهانی در نشسـت 
بورد مشـترک نظارت و انسـجام دورغ گفته و موضوعات را 

یک طرفـه مطـرح کرده اسـت.
گفتنی اسـت که روز یکشـنبه، ۱8 سـرطان بیسـتمین نشست 
بـورد مشـترک نظـارت و انسـجام )JCMB( بـا حضـور 
محمـد اشـرف غنی، اعضـای کابینـه، سـفیران و نماینده گان 
افغانسـتان، سـکتور  کننـدۀ  اداره و کشـورهای تمویـل   2۹
خصوصـی و جامعۀ مدنی به ریاسـت مشـترک وزیـر مالیه و 
تاداماچـی یامامتـو، نمایندۀ خاص سـازمان ملـل متحد برای 

افغانسـتان در ارگ برگـزار گردید.
در آن نشسـت در رابطـه بـه پیشـرفت ها و تطبیـق تعهـدات 
حکومـت بعـد از کنفرانس بروکسـل، برنامه هـای ملی دارای 
اولویـت، تعهـدات افغانسـتان تحت چارچوب حسـاب دهی 
متقابـل، مبـارزه بـا فسـاد اداری، اصاحات سـکتور قضایی، 
کاریابـی، ایجـاد و بهبـود زیربناهـای اقتصادی، فراهم سـازی 
شـرایط مسـاعد برای سـکتور خصوصی و دیگر مـوارد مهم 

بحـث و تبـادل نظر صـورت گرفت.

وزیر مالیه بعد از نشست بورد مشترک نظارت و انسجام:

مبـارزۀ مـا با فسـاد 
بـرای جـامعۀ جهـانی قنـاعت بخش نبـود

 یک عضو مجلس نماینده گان:

غنـی خـود را 
شاه شجـاع دوم معـرفی نکنـد
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