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صفحه 6

وزیـر امـور خارجـه روسـیه گفـت، پیوسـتن هند 
بـه سـازمان همـکاری شـانگهای نـه فقـط باعـث 
افزایـش چشـمگیر جایگاه و پتانسـیل سیاسـی این 
گـروه خواهد شـد بلکه ظرفیـت آن را برای کمک 
بـه باثبـات سـازی مناطقـی نظیر آسـیای مرکزی و 

جنوبـی افزایـش خواهد داد.
سـرگئی  اسـپوتنیک،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
الوروف، وزیر امور خارجه روسـیه در سخنانی در 
محـل بنیاد موسـوم به بنیـاد بین المللـی ویوکاناندا 
در ارتبـاط بـا روابـط روسـیه با هند اظهار داشـت: 
پیوسـتن هنـد بـه سـازمان همـکاری شـانگهای به 
حـل بحران هـای مربـوط بـه افغانسـتان نیـز کمک 

کرد. خواهـد 
الوروف در عیـن حـال اظهـار داشـت: سیاسـت 
خارجـه مسـتقل و مسـووالنه یـک فاکتـور مهـم 
تاثیرگـذار در امنیـت و ثبات منطقـه ای و جهانی به 
شـمار می آیـد و اظهـار امیـدواری کـرد کـه چنین 

میراثـی در هنـد حفـظ و تقویـت شـود.
او همچنیـن تاکید کـرد: حجم فعلی تجـارت میان 
دو کشـور راضـی کننـده نیسـت و هـدف روسـیه 
افزایـش حجـم تجـارت دو طـرف بـه ۳۰ میلیارد 

دالـر تا سـال ۲۰۲۵ اسـت.
او همچنیـن خاطـر نشـان کـرد: تعمیـق همـکاری 
دفاعـی میـان دو کشـور منجـر بـه انتقـال هرچـه 
بیشـتر فنـاوری و دانـش فنـی از روسـیه بـه هنـد 

شـد. خواهد 
الوروف ادامـه داد: راهبـرد جدیـد امریـکا بـرای 
اسـتفاده از قوایـش علیـه گروه هایی در افغانسـتان 
کـه از همـکاری سـرباز می زننـد، احتمـاال موثـر 
نخواهـد افتـاد. همچـون ۱۶ سـال گذشـته حضور 
و  گـری  افـراط  نتوانسـته  ناتـو  بـزرگ  ارتـش 
تجـارت  جلـوی  یـا  سـازد  مهـار  را  تروریسـم 
بـه اوج خـود رسـید،  موادمخـدر را کـه امسـال 
بگیـرد و مـا شـاهد هسـتیم کـه تولیـد هروئین در 

افغانسـتان از زمان ۱۱ سـپتمبر ۲۰۰۱ تاکنون چهار 
برابر شـده اسـت. آنگونه که پذیرفته و درک شـده 
این مسـاله چیزی اسـت کـه باعث تغذیه مسـتقیم 
میـزان  ایـن  و  می شـود  تروریسـتی  فعالیت هـای 
تولیـد موادمخـدر بـدون پیـش نیازهایـش امـکان 
پذیـر نخواهـد بـود. اکثر ایـن پیش نیازهـا از اروپا 
می آیـد و ما نبایـد دارای اسـتانداردهای دوگانه در 

باشـیم. تروریسـم  قبال 
الوروف در عیـن حـال هرگونه پشـتیبانی روسـیه 
از طالبـان را کـه یکـی از اتهام هـای مطـرح شـده 
از سـوی امریـکا بـوده رد کـرده و گفـت: ارتبـاط 
روسـیه بـا طالبـان تنهـا هدفـش تحت فشـار قرار 
دادن آنهـا بـرای نشسـتن پـای میـز مذاکره اسـت.
الوروف گفـت: مـا تنهـا بـه دو دلیـل بـا طالبـان 
کـه  هنگامـی  اول  کرده ایـم.  برقـرار  ارتبـاط 
شـهروندان مـا و هم پیمانانمـان در معـرض خطـر 
آنهـا  سـاختن  خـارج  بـه  نیـاز  و  بگیرنـد  قـرار 
داریـم و دوم هنگامـی کـه قصـد تحت فشـار قرار 
دادن طالبـان بـرای نشسـتن بـه پـای میـز مذاکـره 

بایـد  آنهـا  را داریـم. مـا همـواره می گوییـم کـه 
بـه شـرط اینکـه معیارهـای ارائـه شـده از سـوی 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل را رعایـت کننـد به 

بپیوندنـد. مذاکـرات 
وزیـر امـور خارجـه روسـیه در عیـن حـال گفت: 
اخیـرا از مقام هـای امریـکا شـنیده کـه از طالبـان 
خواسـتند بـدون رعایـت معیارهـا بـه مذاکـرات 

بپیوندنـد.
»فراینـد  امریـکا  کـه  بابـت  ایـن  از  همچنیـن  او 
مسـکو« را رد کـرده و بـه جـای آن تصمیـم بـه 
اظهـار  کـرده   »۱+۶« گـروه  اصطـاح  بـه  ادامـه 

کـرد. تاسـف 
هنـد،  حضـور  بـا   ۲۰۱۶ اوایـل  در   ۱+۶ گـروه 
پاکسـتان، ایـران، روسـیه، امریکا و چیـن به عاوه 

افغانسـتان شـکل گرفـت.
او گفـت: وضعیـت در افغانسـتان بدون مشـارکت 
همـه از جملـه دولت افغانسـتان، طالبان و کسـانی 
همچـون  اوضـاع  بـر  واقعـی  نفـوذ  دارای  کـه 
همسـایگان افغانسـتان هسـتند، حل نخواهد شـد.

الوروف:
افغانستانبدونمشارکتجمعیحلنمیشود مسالۀ
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وزیرامورمهاجرینوبرگشتکنندهگان:
هفت میلیون نیازمند زیر پوشش 

برنامۀ غذایی جهان قرار می گیرند

وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان می گوید 
زیر  نیازمند  میلیون  هفت  آینده  سال  دو  تا  که 
قرار  جهان  غذایی  برنامه  کمک های  پوشش 

خواهند گرفت.
مهاجرین  امور  وزیر  بلخی  عالمی  حسین  سید 
کابل  در  مراسمی  در  قوس(   ۲۱( سه شنبه  روز 
گفت که تا دو سال آینده قرار است مشخصات 
برنامه  در  افغانستان  در  نیازمند  میلیون  هفت 
»اسکوپ« )سیستم دیجیتلی مدیریت مستحقین( 
ثبت شود تا آنان زیر پوشش برنامه های سازمان 

غذایی جهان قرار گیرند.
وزیر امور مهاجرین وی تصریح کرد: »براساس 
تا  است  قرار  شده  تنظیم  که  برنامه یی  این 
نیازمندان  از  نفر  میلیون  دو  حدود  مشخصات 
بازگشت  و  شدگان  جا  بی  شامل  که  افغانستان 
کنندگان به کشور نیز می باشند تا ماه جون سال 

۲۰۱8 در این سیستم ثبت شود«.
وی بیان داشت که افراد نیازمند ثبت شده در این 
برنامه کارت الکترونیکی ای را دریافت کرده و  
از طریق آن بدون هرگونه فساد، کمک هایشان 

را در هر ماه بگیرند.
آقای بلخی افزود: »درحال حاضر این برنامه ثبت 
آزمایشی  به صورت  و کمک رسانی »اسکوپ« 
آنان  به  و  کرده   ثبت  را  نیازمندان  مشخصات 

کمک رسانی می کند.«
وی تصریح نمود: »قرار است در زمستان پیش 
براساس  کابل  در  نفر  هزار   9.۶ مشخصات  رو 
برنامه »اسکوپ« در این برنامه ثبت شده و کمک 

های زمستانی شان را دریافت کنند«.
آقای عالمی بلخی همچنان افزود: »پیش از این 
به  و  ننگرهار  والیت  در  نفر  هزار  یک  حدود 
همین میزان در والیت قندهار در برنامه اسکوپ 
کرده  دریافت  را  شان  های  کمک  و  شده  ثبت 

اند«.
وی همچنان گفت: »برای ایجاد شفافیت بیشتر 
توزیع  و  نام  ثبت  در  فساد  از  جلوگیری  و 
و  نیازمندان  و  کنندگان  عودت  برای  ها  کمک 
در  نفر  میلیون  هفت  است  قرار  جاشدگان،  بی 

سیستم اسکوپ انگشت نگاری شوند«.
»ثبت  گفت:  ادامه  در  مهاجرین  امور  وزیر   
مشخصات افراد نیازمند توسط برنامه »اسکوپ« 
که یکی از برنامه های سازمان غذایی جهان است 
این  دیگر  کننده  کمک  موسسات  به  همچنان 
امکان را فراهم می کند که بتوانند به مشخصات 
افراد نیازمند دسترسی و کمک هایشان را به این 

افراد ارایه کنند«.

احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات

ACKU



چـرا گلبدیـن حکمتیـار، رهبـر یکی از شـاخه های 
حـزب اسـامی، همـواره سـخنانی مطـرح می کنـد 
کـه جنجال آفریـن باشـد؟ آیـا او فکـر می کنـد کـه 
بـا جنجال آفرینـی و دامـن زدن بـه مسـایلی که باید 
افغانسـتان سـال ها پیـش از آن هـا عبـور می کـرد، 
بـرای خـود وجاهـت و پایـگاه سیاسـی و اجتماعی 

می سـازد؟
 سـخنان اخیـِر آقـای حکمتیـار در والیـت پکتیـا، 
نمونۀ بسـیار واضح و روشـن از افکار و برنامه هایی 
می توانـد باشـد کـه او بـه عنـوان رهبر یـک حزب، 
مطـرح می کنـد. آقـای حکمتیـار باور دارد که سـهم 
پکتیـا در قـدرت بـه انـدازۀ مسـاحِت ایـن والیـت 
نیسـت، در حالـی کـه والیت های کوچکـی به گفتۀ 
او چون دایکندی، بامیان و پنجشـیر، سـهم بیشـتری 

در قـدرت دارند. 
حکمتیـار بـا ایـن سـخنان چـه را می خواهـد ثابت 
کنـد؟ آیـا او فکـر می کنـد که بـا چنیـن حرف های 
تحریک آمیـزی می توانـد خـود را در دِل مردم جای 
دهـد و از خـود رهبـر بامنـازِع سیاسـی بـرای ُکل 

بسازد؟ کشـور 
 اگـر قـرار بـود کـه بـا چنیـن افـکار و برنامه هایـی 
از  خیلـی  حـاال  شـود،  بـزرگ  و  رهبـر  کسـی 
بـه  جهـان  حرفه یـی  آدمکش هـای  و  دیکتاتورهـا 
رهبراِن کشورهای شـان تبدیل شـده بودند. سـخنان 
آقـای حکمتیـار را حتـا اگـر بسـیار واقع بینانـه و به 
دور از هرگونـه حواشـی بررسـی کنیـم، چیـزی به 
جـز تعصـب و عقده مندی هـاِی یـک روان بیمـار را 
پیـدا کـرده نمی توانیـم. آقـای حکمتیـار چنـان بـه 
روان پریشـی و اختـاِل عصبـی دچـار شـده که حتا 
نمی توانـد تشـخیص دهـد کـه در چـه زمانـی و در 
چـه کشـوری چـه حرف هایـی را مطـرح می کنـد.
 ایـن نوشـته دقیقـًا نمی توانـد پاسـخی بـه سـخنان 
آقـای حکمتیار باشـد، چـون او خود بـا طرح چنین 
سـخنانی موقعیـت و موضِع خود را بـه اندازۀ کافی 
ضربـه زده کـه کـِس دیگـری بیایـد و در برابر آن ها 
موضع گیـری کنـد. تعفـِن موجـود در سـخناِن آقای 
حکمتیـار بـه میـزان کافـی می توانـد علیـه خودش 
قـرار گیـرد تـا دیگـران را از چنین زحمتـی به دور 
نگـه دارد. امـا ایـن نوشـته می توانـد در خطـاب به 
کسـانی باشـد که فکـر می کردند با آمـدن حکمتیار، 
افغانسـتان یـک قـدم به سـوی صلـح و وفـاق ملی 

نزدیک تـر خواهد شـد. 
آقـای حکمتیـار آگاهانه و یـا ناآگاهانـه تیرهایی در 
تاریکـی رهـا می کنـد کـه اصلی تریـن هـدِف آن ها، 
خـودش اسـت. او پیـش از هـر حریـف و هماورد 
سیاسـی و نظامی اش، خود را خوار و ذلیل می سـازد 
کـه چنیـن کوچـک و حقیـر می اندیشـد. در زمانـی 
کـه افغانسـتان دچار مشـکات امنیتی و سیاسـی از 
جانـب بیگانـه گان و گروه هـای تروریسـتی اسـت، 
آقـای حکمتیـار می خواهـد جنجال هـای تازه تـری 

را نیـز بـر آن هـا بیفزاید.
 آقـای حکمتیـار می گویـد کـه سـهم »لـوی پکتیـا« 
برایـش از سـوی دولـت مرکزی داده نشـده اسـت. 
اوالً کـه ایـن »لوی« بـه معنای بـزرگ از کجا بیرون 

عده یـی  را  والیت هـا  برخـی  چـرا  اسـت؟  شـده 
بـدون آن کـه در سـاختارهای اداری کشـور چنیـن 
صفتی داشـته باشـند، لوی/بزرگ می شـمارند؟ چرا 
می گوینـد لـوی پکتیـا، لـوی قندهـار، لـوی لوگـر، 
لـوی وردک و مثـًا نمی گوینـد هـرات بـزرگ، بلخ 

بـزرگ و کابـل بزرگ؟ 
ایـن  از خصوصیت هـای  یکـی  بزرگـی  ایـن  اگـر 
والیت هاسـت، چـرا آن را توضیـح نمی دهنـد کـه 
چـرا  والیت هـا  ایـن  چیسـت؟  دقیقـًا  منظورشـان 
بـزرگ شـده اند و مثًا هـرات و بلخ بزرگ نیسـتند. 
و یـا شـاید هم وقتـی آقـای حکمتیـار و هم قطاراِن 
سـخن  بلـخ  و  هـرات  مثـل  والیت هایـی  از  او 
می گوینـد، آن هـا را »کوچنـی هـرات« و »کوچنـی 

بلـخ« بگوینـد؟ 
اگـر ایـن لـوی گفتـن مربـوط بـه مسـاحِت ایـن 
والیت هـا می شـود، پـس خیلـی والیت هـا وجـود 
مسـاحت  ایـن والیت هـا  کـه چندین برابـِر  دارنـد 
دارنـد، ولـی تا هنـوز افتخار لوی بـودن را از جانِب 
هلمنـد،  مثـًا  نکرده انـد؛  کسـب  حکمتیـار  آقـای 
از خیلـی والیت هـای  مراتـب  بـه  بلـخ  و  هـرات 
افغانسـتان مسـاحِت بیشـتری دارنـد. اگـر این لوی 
والیت هاسـت،  ایـن  جمعیـِت  بـه  مربـوط  بـودن 
بـاز خیلـی از والیت هـای کشـور جمعیتـی بیشـتر 
جمعیتـی  هـرات  مثـًا  دارنـد؛  والیت هـا  ایـن  از 
نزدیـک بـه چهـار میلیـون دارد ولـی بـه آن لـوی 
گفتـه نمی شـود. اگـر ایـن لـوی گفتـن مربـوط بـه 
دانشـمندان و بزرگانـی اسـت که دارنـد، پس خیلی 
از والیت هـای کشـور بایـد چنین جایگاهی داشـته 

 . شند با
از  مشـکلی  گفتـن چـه  لـوی  ایـن  از  امـا سـخن 
مشـکات فعلـِی جامعـۀ مـا را حـل می کنـد؟ اگـر 
آقـای حکمتیـار می گویـد کـه از قدرت سیاسـی به 
این گونـه والیت هـا سـهم کمتری داده شـده اسـت، 
پـس باشـنده گان والیت هـای مثـل غـور و بادغیس 
چـه بگوینـد کـه در شـانزده سـال گذشـته بـه یُمن 
در  برخی هـا  گفتن هـای  »لـوی«  و  دولت مـردان 
کشـور، حتـا یـک مقـام ارشـد در سـطح معیـن و 

نداشـته اند؟  رییـس 
بـه نظر می رسـد کسـانی مثـل آقای حکمتیـار وقتی 
برخـی والیت هـا  بـرای توصیـف  لـوی گفتـن  از 
اسـتفاده می کننـد، کامـًا هدف هـای تفرقه افکنانه و 
تعصب آمیـز دارنـد. آن ها بـه این شـکل می خواهند 
یـک قـوم را علیـه اقوام دیگـر، یک والیـت را علیه 
والیت هـای دیگـر تحریـک کنند. آن هـا می خواهند 
بـا ایجـاد رویارویی هـای قومی و سـمتی کشـور را 
بـه سـوی افتـراق و جنگ هـای بیشـتر سـوق دهند. 
هـدف ایـن افـراد از چنیـن تحریـک کردن هایـی، 
بـل  نیسـت؛  والیـت  و  قـوم  یـک  بـه  دلسـوزی 
می خواهنـد بـه هدف هـای سیاسـِی خـود برسـند. 
آقـای حکمتیـار هیچ دلبسـته گی یی به »لـوی پکتیا« 
و »لـوی قندهـار« و هیچ یـک از مناطق دیگِر کشـور 
نـدارد. دلبسـته گی آقـای حکمتیـار بـه برنامه هـای 
جنون آمیـز قـدرِت اوسـت. او می خواهـد قـدرِت 
خـود را بـا اسـتفاده از احساسـات مـردم گسـترش 

بخشـد. او شـعور مـردم را آن قـدر دسـت کم گرفته 
کـه فکـر می کنـد بـه کوچک تریـن تحریـک او، بـه 
ای  مرحبـا  می گوینـد  و  می زننـد  حلقـه  دورش 
رهبـر عزیـز کـه مـا تـا بـه امـروز کـور بوده ایـم و 
وارد  تـو  کـه  حـاال  و  نمی دانسـتیم  را  واقعیت هـا 
میـدان شـده ای، حاضریـم در کنـار تو بـرای گرفتن 

حق مـان »جهـاد« کنیـم.
 آقـای حکمتیـار هنـوز از نظـر فکـری و ذهنی، در 
دهـۀ پنجـاه و شـصِت افغانسـتان زنده گـی می کنـد 
و بـا همـان تصـور بـه سـراغ مـردم مـی رود. آقای 
حکمتیـار نمی دانـد کـه طـی چهل سـال گذشـته به 
صـورِت عام و در شـانزده سـال گذشـته به صورت 
خـاص، افغانسـتان دچار تحول شـده اسـت. شـاید 
ایـن تحـول آن قـدر محسـوس نباشـد کـه برخی ها 
مثـل آقـای حکمتیـار آن را حـس کننـد ولـی بودن 
شـک دیگر نمی تـوان مـردم را به ابزارهـای اهداف ِ 
آن،  واضـح  نمونـۀ  کـرد.  تبدیـل  خـود  سیاسـِی 
واکنـش اعضای جامعۀ مدنی خوسـت بـه اظهارات 
آقـای حکمتیـار می توانـد باشـد. دوم این کـه آیـا با 
لـوی گفتـن و تحریک احساسـات می تـوان عدالت 
اجتماعـی را، اگـر چنیـن دغدغه یی آقـای حکمتیار 

داشـته باشـد، تأمیـن کرد؟
 بـدون شـک چنیـن هدفـی بـا چنیـن ابزارهایـی 
حتـا اگـر ُکل نگرانـِی مـا تأمیـن عدالـت اجتماعـی 
باشـد، به دسـت نمی آیـد. اگـر واقعًا در حـِق برخی 
والیت هـای کشـور از سـوی دولـت مرکـزی جفـا 
شـده باشـد، راه بیرون رفـت از آن ایجـاد تعصب و 
عقده سـازی نمی توانـد باشـد. افغانسـتان تـا زمانـی 
کـه در بنـد چنیـن مفاهیمی باشـد، هرگز بـه صلح، 
ثبـات و عدالت اجتماعی دسـت پیـدا نخواهد کرد. 
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حکمتیار؛
پروژه یی برای نفـاق افکنی

 

آقـای »حکمتیـار« را در جسـت وجوگِر  وقتـی کـه نـامِ 
گـوگل قـرار دهیـد، فهرسـتی در برابـِر چشـمان تان قطار 
می شـود کـه واژۀ »نفــاق« نیـز بااسـتثنا در همـۀ آن هـا 
ردیـف اسـت. بـه عبـارت دیگـر، »نفـاق« شناسـۀ بـارزِ 
حکمتیـار و صفـِت مانـدگار و تاریخـِی ایـن شـخصیت 
سیاسـِی معاصر افغانسـتان شـده اسـت. هر کجا بحثی از 
نفـاق، قبیله گرایـی، تعصـب و اختاف انـدازی باشـد، نامِ 

حکمتیـار بـه گونـۀ قطعـی بـه میـان می آید. 
دیگـر  بـار  یـک  خوسـت،  در  او  اظهـاراِت  واپسـین 
به وضـوح نشـان داد کـه پندهـای تاریخی و کهولِت سـن 
نیـز نتوانسـته ماهیـِت ایـن شـخص را تغییـر دهـد و یـا 
اندکـی از درجـاِت نفـاق و تعصـِب وی بکاهـد. این کـه 
در پشـِت سـخناِن حکمتیـار دقیقـًا چه بازی هـا و اهدافی 
نهفتـه اسـت، نمی تـوان ریـز بـه ریـز آن هـا را دریافت و 
شـرح داد؛ امـا بـا اطمینـان می تـوان گفت کـه درزاندازی 
و ایجـاد نفـاق، عمده ترین کاربرِی حکمتیـار در معادالِت 
افغانسـتان اسـت؛ همان نقشـی که بازیگِر مهـِم منطقه در 

سـال های جهـاد نیـز بـرای او طراحـی کـرده بود. 
او از زمانی که وارد که کابل شـده، یک سـخِن سـلیم هم 
بـه زبان نیـاورده و هر آن چه گفته اسـت، چنـان تنش افزا 
و چنـدش آور بـوده کـه بـوی گنـدش فضـای کشـور را 
گرفتـه اسـت. در ایـن مـدت، فقـط کسـانی که ماننـِد او 
بـه مـرِض تعصـب و نفـاق گرفتارنـد، از سـخناِن وی 
اسـتقبال کـرده و او را »امیـر« خویـش لقـب داده انـد. این 
امیـِر نفـاق آور از زمانـی کـه از پاکسـتان بـه کابـل آورده 
شـده، یک سـره سـعی دارد کـه با هـر حرفش، شـکاف و 
شـقاق را بیشـتر کند و در واقع، رسـالت قدیمِی خود در 

افغانسـتان را دوبـاره احیـا و اعـاده نماید.
دو نکتـه در ایـن مـورد قابـل یاددهانی اسـت: اول این که 
سـخنان آقـای حکمتیـار در خوسـت بـا واکنـش سـخِت 
مـردم ایـن والیت مواجه شـده اسـت. اگرچـه جماعتیـ  
دانسـته یا ندانسـته ـ در آغاز برای سـخناِن برتری جویانه 
و نفاق افگنانـۀ وی کـف زدنـد امـا بعدتـر آن گونـه کـه 
تلویزیـون طلـوع گـزارش داد، مردمـاِن خوسـت در برابر 
سـخناِن حکمتیـار واکنش نشـان داده اند. آنـان گفته اند گه 
اگـر حق خواهـِی مـا بـه گونه یی باشـد که مردم خوسـت 
در برابـر مردمـاِن دیگـر مناطـق قـرار داده شـوند، از خیِر 
چنیـن حق خواهی یـی می گذریـم؛ چـون نمی خواهیـم به 
تعصـب و نفـاق در کشـور بیـش از این دامن زده شـود.

 بـا این حسـاب، پاسـخ ادبیـاِت نفاق افگنانـۀ حکمتیار در 
هـرات، بـا بـوت داده شـد و در خوسـت نیز با واکنشـی 
این چنینـی. امـا هنـوز هـم آقـای حکمتیار حاضر نیسـت 
دسـت  نفاق پردازی هـا  و  پریشـان گویی ها  ایـن  از  کـه 

بـردارد و اصاح شـود.
 نکتـۀ دوم ایـن اسـت کـه ارگ به ویـژه آقـای غنـی بـا 
در  را  امکانـات  همـۀ  دارد،  حکمتیـار  از  کـه  شـناختی 
خدمـِت او قـرار داده اسـت تـا او خـود را وارد چنیـن 
میدان هایـی کنـد. بـه نظـر می رسـد کـه ارگ در پـِی آن 
اسـت که از حکمتیار سـخناِن این چنینِی بیشـتری منتشـر 
شـود و او بتوانـد تخـم نفـاق را بیـش از ایـن در کشـور 
بپاشـاند. امـا این کـه ارگ از ایـن کارهـا چـه نیــاتی در 
سـر دارد، همین قـدر می تـوان گفـت کـه ایجـاد تنـش 
و اختـاف  میـان اقـوام افغانسـتان در محوریـِت آقـای 
حکمتیـار، اسـتراتژ ی یی اسـت کـه در سـایۀ آن می تـوان 
سیاسـت ها کـرد، صفـوِف قومـی را اسـتحکام بخشـید و 

بـر اقتـدارِ ِ قـوم و قبیلـه افـزود. 
شـاید  کـن«  حکومـت  و  بیــنداز  تفرقـه  »سیاسـت 
برابـِر  در  سـکوتش  و  ارگ  حمایت هـای  عمـدۀ  دلیـِل 
حکایت هـای حکمتیـار باشـد. در غیـر آن، اگـر ارگ در 
سـخنان و رفتـار و کـردارِ حکمتیـار سـودی بـرای خـود 
تعریـف نکـرده باشـد، این همـه امکانـات را بـه وی بذل 

نمی کنـد.  بخشـش  و 

سیاست ارگ 
در سایۀ چرندیاِت حکمتیار

اگر این »لوی« گفتن مربوط به 
مساحِت این والیت ها می شود، 
پس خیلی والیت ها وجود دارند که 
چندین برابِر این والیت ها مساحت 
دارند ولی تا هنوز افتخار لوی بودن را 
از جانِب آقای حکمتیار کسب نکرده اند؛ 
مثاًل هلمند، هرات و بلخ به مراتب از 
خیلی والیت های افغانستان مساحِت 
بیشتری دارند. اگر این لوی بودن 
مربوط به جمعیِت این والیت هاست، 
باز خیلی از والیت های کشور جمعیتی 
بیشتر از این والیت ها دارند؛ مثاًل 
هرات جمعیتی نزدیک به چهار میلیون 
دارد ولی به آن لوی گفته نمی شود. اگر 
این لوی گفتن مربوط به دانشمندان و 
بزرگانی است که دارند، پس خیلی از 
والیت های کشور باید چنین جایگاهی 
داشته باشند ACKU



در  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  از  برخـی 
واکنـش بـه فهرسـت بیـرون شـده از 
می گوینـد  ملکـی  هوانـوردی  ادارۀ 
کـه در برخـی نهادهـای دولتـی افـراد 

شـده اند. گماشـته  مریـض 
عدالـت  تأمیـن  کـه  می گوینـد  آنـان 
تضمیـن کنندۀ صلح و ثبات در کشـور 
اسـت و مسـووالن حکومتی باید با در 
نظر داشـت تخصـص، تـوازن و تعهد 
افـراد را در نهادهـای دولتـی بگمارند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه فهرسـتی از 
تشـکیل ادارۀ مسـتقل هوانوردی ملکی 
شـبکه های  در  روزهـا  ایـن  در  کـه 
شـده  دسـت  بـه  دسـت  اجتماعـی 

اسـت، نشـان می  دهد کـه تقریبـاَ تمام 
مسـووالن و کارمندان ایـن اداره از یک 

قـوم گماشـته شـده اند.
این فهرسـت نشـان می دهـد که رییس 
رییسـان  عملیاتـی،  معیـن  عمومـی، 
کندهـار،  بلـخ،  کابـل،  فرودگاه هـای 
مهـم  بخش هـای  و  سـایرفرودگاه ها 
دیگـر همـه از قـوم »پشـتون« هسـتند.
محمـد شـاه حبیبـی، رییـس عمومـی 
در  ملکـی  هوانـوردی  مسـتقل  ادارۀ 
مـورد، بـه تلویزیـون ۱ گفته کـه »نظر 
مـن را نخواهیـد. تلویزیـون ۱ پشـت 
کـه  بگـذار  می گـردد.  مرداری هـا 
پخـش شـود. دیگـه هـم پخـش کنید. 
یـک کمـی شـما )تلویزیـون ۱( دربارۀ 

منفعت هـای ملـی صحبـت کنیـد«.
جـدی  انتقـاد  سـبب  موضـوع  ایـن 
فعـاالن مدنـی شـده اسـت و گفته انـد 
که گماشـتن افـراد در نهادهـای دولتی 
بـر بنیـاد قـوم و زبـان، »بـه فروپاشـی 

نظـام خواهـد انجامیـد«.
مدنـی  جامعـه  فعـال  نظـری  نعیـم 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در 
می گویـد: افغانسـتان به یـک حکومت 
متعهـد و متـوازن نیـاز دارد و گزینـش 
بـه  بایـد  دولتـی  نهادهـای  در  افـراد 
اسـاس تعهد، توازن و تخصص باشـد 
اندیشـه  های  هرنـوع  از  دور  بـه  کـه 
تعصبـی بـه عنـوان متصدیان امـور در 

خدمـت مـردم قـرار گیرنـد. 
از  بـرای گـذار  افـزود:  نظـری  آقـای 
حکومـت  اسـفبار،  حالـت  چنیـن 
افغانسـتان بایـد بـدون درنظـر داشـت 
مسـآلۀ قومـی و قبیله یـی بایـد تـوازن، 
تعهـد و تخصـص را در نظـر بگیـرد.  
حکومـت  هرچنـد  او،  گفتـۀ  بـه 
وحدت ملـی در بخش هـای تخصص 
سـال های  بـه  نسـبت  را  تاش هـای 
ایـن  امـا  اسـت،  داده  انجـام  کذشـته 
حکومت از ایجـاد فرصت های متوازن 

می بـرد.   رنـج  دولتـی  نهادهـای  در 
ایـن فعال جامعـه مدنی تأکیـد می کند 
بـا  افـراد  فعلـی  حکومـت  در  کـه 
دید گاهـای تنـگ قومی حضـور دارند 

و هیـچ گاه طرف دار تـوازن قومی و ...، 
در نهادهـای دولتـی نیسـتند.  

بـه باور او، تا زمانی کـه نهادهای دولتی 
تخصـص  و  شـهروندی  تناسـب  بـا 
ایجـاد نشـوند، حکومـت نمی تواند به 

چالش هـای کنونـی فایـق آید. 
حکومـت  رییـس  از  نظـری  آقـای 
وحدت ملـی می خواهد کـه برای حل 
چالش هـای کنونـی باید تعهـد، توازن 
و تخصـص را در نظـر بگیـرد و تاش 
کنـد و افـرادی را در نهادهـای دولتـی 
قـرار دهد کـه اندیشـه های تنگ قومی 

و قبیله یـی نداشـته باشـند. 
آقـای نظـری بـا اشـاره به اندیشـه های 
قومـی در نهادهای دولتـی، گفت: افراد 
اعمال شـان  کـه  نمی داننـد  متعصـب 
سـبب بـه میـان آمـدن تنـش می شـود 
و تـاش می کننـد کـه بـا چنیـن کاری 
خـود به یک طـرف نزدیک  قـرار دهند. 
او گفـت: ثبـات افغانسـتان در گـروی 
زمانی کـه  تـا  اسـت  عدالـت  تحقـق 
عدالـت تأمیـن نشـود، ثبـات در ایـن 
او  نیسـت.  شـدنی  قـرار  بـر  کشـور 
کنونـی،  افغانسـتان  کـه  می افزایـد 
نیسـت  پیـش  افغانسـتان چنـد سـال 
و مـردم از حکومـت توقـع دارنـد کـه 
خدمـات به اسـاس تـوازن شـهروندی 

در نظـر گرفتـه شـود. 
ایـن فعـال مدنـی تأکید می کنـد که در 
برخـی نهادهـای دولتـی افـراد مریض 
وجـود دارنـد کـه مصلحـت ملـی را 
اعمالشـان  و  نمی تواننـد  کـرده  درک 
سـبب بـروز تنش های قومی و سـمتی 

می شـود.
هم چـان، عزیـز رفیعـی، رییس مجتمع 
مدنـی افغانسـتان گفته کـه قومی  کردن 
اداره هـا »مانـع تطبیـق قانـون می شـود 
چالـش  بـه  را  اجتماعـی  عدالـت  و 

می کشـد«.
ایـن در حالی اسـت که چنـد ماه پیش 
یادداشـت »تبعیـض آمیز« ثـواب الدین 
معاونیـت  پیشـین  معـاون  مخکـش، 
ریاسـت نظـارت و ارزیابـی ادارۀ امور 
ریاسـت جمهـوری سـبب برانگیختن 
احساسـات جـدی مـردم و منجـر بـه 
برکناری مخکش و فرسـتادن قضیۀ  او 
به دادسـتانی کل شد. تاهنوز سرنوشت 

پرونـدۀ مخکش روشـن نیسـت.

مشـترک  نمایشـگاه  دوازدهمیـن 
افغانسـتان و ایـران در والیـت هـرات 
نمایشـگاه،  ایـن  در  یافـت.  گشـایش 
دو  تولیـدی  و  صنعتـی  محصـوالت 
نمایـش  بـه  غرفـه  پنجـاه  در  کشـور 

اسـت. گذاشـته 
مربـوط  غرفـه   ۴۰ میـان،  ایـن  از 
کشـور  تولیـدات  و  محصـوالت 
ایـران و ۱۰ غرفـه نیـز بـه تولیـدات و 
محصوالت افغانسـتان اختصـاص داده 

اسـت.  شـده 
کـه  تولیداتـی  و  محصـوالت  بیشـتر 
در ایـن نمایشـگاه بـه نمایش گذاشـته 
شـده، اجنـاس صادراتی هر دو کشـور 

ست. ا
نمایـش گاه،  ایـن  افتتـاح  مراسـم  در 
سـیروس عاف مشـاور اقتصادی غنی 
گفـت، متاسـفانه در بخـش صـادارات 
محصـوالت افغانسـتان، تاجـران افغان 
مشـکات  ایـران  گمرک هـای  در 
دارنـد و از سرکنسـل ایـران در هـرات 
خواسـت برای حل مشـکات تاجران 

کنند. افغانسـتان همـکاری 
محمـود افخمـی سرکنسـل ایـران در 
هـرات، گفـت کـه روابـط اقتصـادی 
افغانسـتان و ایـران از گذشـته های دور 
همچنـان ادامـه دارد و نمایش گاه هـای 
مشـترک بر استحکام بیشـتر روابط هر 

دو کشـور مهـم و موثـر اسـت.
سرکنسـول جمهـوری اسـامی ایـران 
در هـرات افـزود: بـه منظـور آشـنایی 
تجـار ایرانـی بـا فضـای اقتصـادی و 

فرصت هـای اقتصـادی ایـن کشـور از 
۱۰ کشـور کـه در بخش هـای تولیـد 
دارنـد  فعالیـت  هـم  وخدمـات  کاال 
دعـوت به عمـل آمد تا شـرکت کنند . 
آقـای افخمـی از مـردم هـرات دعوت 
کـرد تا بـا حضور در ایـن نمایش گاه با 
آخریـن پیشـرفت های اقتصادی آشـنا 
شـوند و بـا اسـتفاده از ایـن فرصت به 
کاالهـای خوب و اسـتندرد دسترسـی 

پیـدا کنند .
حـق  :طبیعتـاً  افـزود  افخمـی  آقـای 
و  خـوب  کاالی  تـا  اسـت  خریـدار 
اسـتندرد راه خریـداری کنـد لـذا مـا 
کننـده  اشـتراک  شـرکت های  تمامـی 
در ایـن نمایشـگاه را مجـاب کردیم تا 
ازبهتریـن , مرغوب تریـن وبروزتریـن 

کننـد.  عرضـه  را  کاال های شـان 
شـماری از افـرادی کـه در غرفه هـای 
محصوالت شـان را به نمایش گذاشـته 
انـد نیـز می گوینـد که برگـزاری چنین 
نمایش گاه هـا کمـک می کند تـا روابط 
کشـورهای  بـا  افغانسـتان  تجـاری 
همسـایه بـه ویژه کشـور ایـران، بهبود 

بد.  یا
شـماري از غرفه داران ایـن نمایش گاه 
بـه ایـن باورنـد کـه برگـزاري  چنیـن 
نمایش گاهـا در معرفـی محصوالت دو 
کشـور و تحکیـم روابط بیـن تجار دو 

کشـور تاثیر گذار اسـت
گفتنی اسـت کـه این نمایشـگاه ۳ روز 

ادامـه خواهد داشـت .
و امـا یـک نشسـت هـم بـه منظـور 

بررسـی چالش هـای فـراروی  تجار و 
سـرمایه گذاران غزنی دیروز سـه شنبه 
۲۱ قـوس/ آذر، در کابـل برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت،فرصت ها،چالـش ها 
و ارائـه راه حـل  بـه منظـور تقویـت 
سـرمایه گـذاری بیشـتر در غزنـی بـه 

بررسـی گرفته شـد.
سـخنگوی والـی غزنی بـه خبرنگاران 
می خواهـد  غزنـی  والـی  کـه  گفـت 
غزنـی به یک پـای گاه سـرمایه گذاری 
در افغانسـتان تبدیل گردد و مشکات 
تجـار غزنـی به صـورت اساسـی حل 

گردد.

پـس از نشـر گزارش هـا مبنی بر حضـور داعش 
والیـت  در  خارجـی  جنگجویـان  شـمول  بـه 
جوزجـان در شـمال افغانسـتان، وزارت دفـاع 
می گویـد کـه در آینـده نزدیک یـک عملیات را 

علیـه ایـن جنگجویـان راه انـدازی می کنـد.
هـدف ایـن عملیـات گسـترده در والیت هـای 
شـمالی افغانسـتان نابودی تمامی هـراس افگنان 
بـه شـمول داعشـیان گفته شـده اسـت. وزارت 
ایـن عملیـات  افغانسـتان می گویـد کـه  دفـاع 
در آینـده نزدیـک را ه انـدازی خواهـد شـد. ایـن 
وزارت یـک بـار دیگـر پاکسـتان را بـه حمایت 
از هـراس افگنـان در افغانسـتان متهـم می کنـد، 
اتهامی که پاکسـتان آن را همواره رد کرده اسـت.

افزایـش جنگجویـان داعـش بـه ویـژه نمایـان 
شـدن جنگجویـان خارجی به شـمول شـماری 
از فرانسـوی هـا، الجزایـری هـا و ازبکسـتانی 
هـا در والیـت جوزجـان، نگرانـی هـای زیادی 
را برانگیختـه اسـت. ایـن نگرانـی هـا وزارت 
دفـاع افغانسـتان را بـه راه اندازی یـک عملیات 

گسـترده وادار سـاخته اسـت.
دفـاع  وزارت  سـخنگوی  وزیـری،  دولـت 
افغانسـتان تائیـد می کنـد که در حـال حاضر ۲۰ 
گـروه هـراس افگن در افغانسـتان فعالیت دارند. 
وی مـی گویـد که عملیـات هـای روزانه بخاطر 
نابـودی هـراس افگنـان در سراسـر افغانسـتان 
ادامـه دارند و وزارت دفاع تـاش دارد تا تمامی 
هـراس افگنـان را  از زمین و هـوا آماج حمات 

قـرار دهد.
دولـت وزیـری در گفتگـو بـا دویچـه ولـه راه 
انـدازی یـک عملیـات گسـترده را در شـمال 
می کنـد.  تائیـد  نزدیـک  آینـده  در  افغانسـتان 
وزیـری مـی افزایـد کـه در صـورت نیـاز، از 
نیروهـای خارجـی در افغانسـتان نیـز خواسـته 
خواهـد شـد تا در ایـن عملیات سـهم بگیرند و 
بـا حمله هـای هوایـی مواضع هـراس افگنان را 

هـدف قـرار بدهنـد.
آقـای وزیری افـزود: »بخاطر این کـه در والیت 
هـای جوزجان، سـرپل و فاریاب یـک عملیات 

وسـیع اجـرا شـود، وزارت دفاع افغانسـتان پان 
دارد کـه در ایـن نزدیکی ها یک عملیات وسـیع 

را در ایـن والیـت ها اجـرا کند.«
در همیـن حـال، محمد رضا غفوری سـخنگوی 
والـی جوزجـان از افزایـش هـراس افگنـان در 
ولسـوالی هـای درزاب و قوش تپـه ابراز نگرانی 
مـی کنـد. وی مـی گویـد کـه افـزون بـر بیجـا 
شـدن بیشـتر از سـه هزار خانـواده، بسـته بودن 
مکتـب هـا در بخـش هـای زیـر اداره داعش در 
ولسـوالی های درزاب و قوش تپه، سـبب شـده 

اسـت تـا دانـش آمـوزان از درس بازمانند.
محمـد رضـا غفـوری در گفتگـو با دویچـه وله 
بـر آغاز هرچـه زودتر عملیات گسـترده وزارت 
دفـاع افغانسـتان تاکیـد کـرد: »تعـداد مجموعی 
آنهـا  میـان  در  اسـت.  نفـر   ۵۰۰ جنگجویـان 
خارجـی هـا باالتـر از ۴۰ تن اسـت کـه در بین 
شـان سـه نفر فرانسـوی، یـک نفر عـرب و بقیه 

هستند.« ازبکسـتانی 
پیـش از ایـن ارگان هـای امنیتـی اروپا نیـز تائید 

کـرده انـد کـه شـهروندان فرانسـوی در میـان 
افغانسـتان  در  داعـش  وارد  تـازه  جنگجویـان 
حضـور دارند، امـا این ارگان ها گفتـه اند که در 
باره شـمار دقیـق این جنگجویـان تاهنوز چیزی 

دانند. نمـی 
ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه با شکسـت گروه 
داعـش در عـراق و سـوریه، جنگجویـان ایـن 
گـروه موفـق شـوند خـود را بـه مناطقـی در 

افغانسـتان برسـانند. پیـش از ایـن  شـماری از 
اعضـای شـورای والیتی و مجلس سـنا نیز تائید 
کـرده انـد کـه گـروه داعش از شـش ماه بـه این 
سـو در والیـت جوزجـان فعالیـت دارد. گفتـه 
مـی شـود کـه این گـروه در تاش نفـوذ اش در 
شـمال افغانسـتان اسـت و این تاش داعشـیان 
مـی تواند بـر امنیت دیگـر والیت های شـمالی 

افغانسـتان اثرگذار باشـد.
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قومیسازینهادهایدولتی
دارد  ویرانگر تبعات

محمود افخمی سرکنسل ایران 
در هرات، گفت که روابط 
اقتصادی افغانستان و ایران از 
گذشته های دور همچنان ادامه 
دارد و نمایش گاه های مشترک 
بر استحکام بیشتر روابط هر 
دو کشور مهم و موثر است.

سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران در هرات افزود: به 
منظور آشنایی تجار ایرانی با 
فضای اقتصادی و فرصت های 
اقتصادی این کشور از ۱۰ 
کشور که در بخش های تولید 
کاال وخدمات هم فعالیت دارند 
دعوت به عمل آمد تا شرکت 
کنند

ابوبکر صدیق

گشایش نمایشگاه مشترک کابل- تهران 
در هرات

ناجیه نوری  

ارتش علیه داعش در شمال وارد عمل می شود
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یین آ
ختالف ا

م سـال ا  ر د
سه. مباحثۀ علمی

در قـرآن مجیـد از مباحثـۀ علمی بـه دعوت با 
“حکمـت” یاد شـده اسـت. از شـروط مباحثۀ 
علمـی آن اسـت کـه در آن، سـخن و ادعـاِی 
طـرف مـورد مناقشـه قـرار می گیـرد، نـه خود 
شـخص. حـق می توانـد از هـر کسـی اظهـار 
گردد. سـخِن حق در انحصار کسـی نیسـت و 
هیچ کـس نمی توانـد ادعای آن را داشـته باشـد 
کـه دیگران از رسـیدن به حق محـروم اند. هر 
کسـی بـا کار و کوشـش می تواند بـه مدارجی 
برسـد و حـرِف جدیدی را از دِل نظامِ هسـتی 
دریابـد. دسـتیابی بـه حقیقـت، کار و کوشـش 
به صراحـت  متعـال  خداونـد  و  می طلبـد 
سـعی”:  مـا  اال  لانسـان  “لیـس  می فرمایـد: 
انسـان درسـت همـان چیـزی را درمی یابد که 
کوشـیده اسـت. از این رو دسترسـی به حقیقت 
اصـل و نسـب نمی شناسـد، بـا خـون و نـژاد 
پیونـدی نـدارد، بـه ثـروِت پـدری و منزلـت 
اجتماعـِی کـس تعلق نـدارد. از همین روسـت 
کـه بانویـی در مسـجدالنبی، بـر حـرِف عمـر 
بـن خطـاب اعتـراض مـی دارد و ناراسـتِی او 
را راسـت می کنـد و در پاسـخ، عمـر نیـز از او 
تمجیـد بـه عمل مـی آورد. به سـخن سـعدی: 

بزرگی به عقل است نه به سال
توان گری به هنر است نه به مال

گاهـی دیـده شـده کـه شـماری بـه جـای نقد 
سـخن، به جـرح گویندۀ سـخن می پردازند، از 
اجـداد و احفـادِ طـرف می گوینـد، قـوم و تبارِ 
او را بـه تخفیـف می گیرنـد. این گونـه رفتـار 
نه تنهـا سـود آخروی به بـار نمـی  آورد، بل فتنه  
هـا برپـا مـی دارد و بـه کدورت هـا می افزاید و 
چه بسـا کـه اسـباِب تفرقـه و خصومـت میان 

گروه هـای بشـری را به بـار مـی آورد.
و  اسـت  شـدن  حـال  در  موجـودی  انسـان، 
هـر لحظـه قابلیـِت تغییـر و اصـاح را دارد؛ 
آن کـه بـه میـدان نقد مـی رود، امـروزِ طرف را 
نیکی هـای  نمی کنـد،  رد  آن  دیـروزِ  به خاطـر 
گذشـته اش  زشـتی های  به خاطـر  را  امـروزی 

نمی گیـرد. نادیـده 
در یـک مباحثـۀ علمی، غرض کشـِف حقیقت 
اسـت، نـه مجـاب کـردِن طـرف بـا توسـل به 
حیله هـای گوناگـون؛ لذا مبالغه کـردن و از کاه 

کـوه سـاختن و مطالـب را تحریف کـردن، در 
فرهنـگ اسـامی جـا نـدارد و تجارب بشـری 

نیـز آن را بی ثمـر ثابـت کرده اسـت. 

    چهار. یقین نه گمان
مسـلماِن خـوب بـر اسـاِس حـدس و گمـان 
شـنید،  را  خبـری  وقتـی  نمی کنـد.  قضـاوت 
خداونـد  می پـردازد.  تحقیـق  بـه  آن  دربـارۀ 
می فرمایـد: “یـا ایهـا الذیـن آمنـو ان جاءکـم 
بجهالـه  قومـا  تصیبـو  ان  فتبینـو  بنبـًا  فاسـق 
فتصبحـوا علـی ما فعلتـم نادمیـن”: ای مومنان، 
اگـر فاسـقی خبری را به شـما رسـانید، دربارۀ 
بـدون  گروهـی  بـه  مبـادا  کنیـد،  تحقیـق  آن 
آگاهـی آسـیب برسـانید و سـپس از کارِ خـود 

پشـیمان شـوید. 
اسـت:  آمـده  داوود  ابـو  سـنن  در  همچنـان 
“ایاکـم والظـن فـان الظـن اکـذب الحدیـث”: 
از ظـن و گمـان دوری جوییـد، چـون گمـان 

اسـت.  سـخن  دروغ تریـن 
کسـی جز خـدای متعـال از دروِن قلب ها آگاه 
نیسـت، پـس با حـدس و گمان نبایـد بر ایمان 
و عقیدۀ کسـی شـک کرد و به داوری نشست. 
بـر مسـلماِن خـوب الزم اسـت که در مسـایل 
ایمـان و عقیـدۀ دیگران، بـه ظاهِر مسـأله اکتفا 
ورزد؛ همیـن کـه شـخصی ادعـای مسـلمانی 
کـرد، بایـد بـه آن بسـنده شـود و ماننـد سـایر 
مسـلمانان بـا او معامله صورت گیرد. مسـلمان 
بـا ارتـکاِب گنـاه کافـر نمی شـود و عاصـی از 
دایـرۀ اسـام بیـرون نمـی رود. سـعدی در این 

باب سـخِن نغـزی دارد:
هـر که را جـامه پارسـا بینی
پارسـا دان و نیـک مـرد انگار

ور ندانی که در نهانش چیست 
محتسب را درون خانه چه کار؟

مسـلماِن خـوب بـه چیزی کـه واقف نیسـت، 
حدسـیات  دادن  بیـرون  بـا  نمی دهـد.  نظـر 
خویـش، اذهـاِن دیگـران را آشـفته نمی سـازد 
نمی یـازد.  دسـت  وضعیـت  پریشـانی  بـه  و 
کـه  دارد  وجـود  زیـادی  تاریخـِی  شـواهد 
اصحـاب پیامبـر و تابعیـن از دادن فتـوا سـر 
بـاز می زدنـد و می گذاشـتند کـه دیگـران در 
مـورد ابـراز نظـر کننـد. یک حـرف و یـا یک 

جملـۀ نیکـو و شایسـته منشـای خیـر و برکِت 
حـرف  آن  اگـر  برعکـس  می گـردد،  زیـادی 
بی جـا و نادرسـت باشـد، فتنه هـا برپـا می دارد 
و مصیبت هـا خلـق می کنـد. در مسـایل فرعی، 
هـرگاه اختافـی بـه وجود آید، روح اسـام به 
جانب آسـانی و سـهولت میان دارد و ترجیح 
پایـۀ  آیـات محکـم،  بـر آن اسـت. همچنـان 

اسـتدالل قـرار می گیرنـد، نـه آیـات مشـابه.

پنج. جست وجوی حقیقت
اسـام تعصـب را محکـوم مـی دارد. خداونـد 
می فرمایـد “بشـارت بده آن هایی را که سـخناِن 
مختلـف را می شـنوند و از آن میـان بهتریـن آن 
را می پذیرنـد”. در میـان اوالد بشـر بـه سـخن 
امـام مالـک)رح( معصـوم آن بود کـه در مدینه 
خوابیـده اسـت، دیگـر کسـی معصوم نیسـت؛ 
نـه پیـر، نـه شـیخ، نـه امـام و نـه مفتـی... . 
چسـپیدن بـه رأی و نظِر یک عالـم و رد کردِن 
دیگـران بـدون حجـت و برهـان ، هـم خاِف 
عقل اسـت و هم مغایِر شـرع. مسـلماِن خوب 
بایـد تحمـل شـنیدِن حـرف و نظـر مخالفـاِن 
خـود را دارا باشـد و از آن فراتـر، ایـن روحیه 
را داشـته باشـد که اگر نظر مخالفی را درسـت 
و صـواب بیابـد، بـا جبیـِن گشـاده آن را پذیرا 
گـردد. ایـن قاعـده به صراحـت می گویـد، در 
مسـایل اجتهادی عـدم قطعیت حکم فرماسـت 
و هـر کسـی می توانـد از امامـی پیـروی کنـد. 
مـوارد  این گونـه  در  تعصـب  و  سـخت گیری 

نـدارد.  محل 
مسـلمان خـوب، سـخن و برداشـِت خـود را 
تنهـا حـرف و راه درسـت نمی شـمارد بلکـه 
می گویـد ایـن نظـر من اسـت و احتمـال خطا 
هـم در آن وجـود دارد. او از جانـب مقابـل  
هـم دلیـل و برهـان می طلبـد و در چهارچوِب 
منطـق مناقشـه می کنـد، ولـی هیـچ گاه دسـت 
بـه لج بـازی نمی زنـد، دو پـا را در یـک مـوزه 
نمی کنـد و بی جهـت بـر حرِف خویـش اصرار 
نمـی ورزد و بی دلیـل از قبـول حـرِف مخالـف 
سـرباز نمی زنـد. او بـا بـازی زبانـی، از یـک 
شـاخه بـه شـاخۀ دیگـر نمی پـرد. زبان بـازی 
شـاید در همـان مجلس بـه سـود مناظره کننده 
بـه  کاری  چنیـن  این کـه  از  ولـی  بیــنجامد، 
را  درونـی  رضایـت  و  نمی نشـیند  قلب هـا 
به دسـت نمـی آورد، نه تنهـا بی ثمـر اسـت بلکه 
می باشـد.  نیـز  خصومت آفریـن  و  عقـده آور 
عبـادت  نوعـی  را  مناظـره  خـوب،  مسـلمان 
می شـمارد، قواعد عبـادت را رعایـت می دارد، 
نمی شـود  خوشـحال  مخالـف  شکسـِت  از 
و سـروصدا برپـا نمی کنـد. او بـرای سـاکت 
هرگـز  نامشـروع  وسـایل  از  کـردن حریـف، 

نمی گیـرد.  بهـره 

 

بخش سوم و پایانی
نظریـۀ دیگـری کـه در خصـوص نیازهـای انسـان وجـود دارد، 
نظریۀ پارسـی اسـت کـه تا حدودی صبغۀ فلسـفی نیـز دارد. در 

ایـن نظریه انسـان ها سـه مرحلـه نیـاز دارند:
 الـف( نیـاز بـه زیسـتن: که شـامل حداقـل لوازمی می شـود که 
انسـان برای زنـده ماندن بدان محتاج اسـت و در واقـع نیازهای 
طبقـۀ اول و دوم هـرمِ نیازهـای آبراهـام مزلـو در ایـن مرحلـه 

می گیرد.  قـرار 
ب( نیـاز بـه هسـتن: کـه خـود شـامل سـه بخـش اسـت کـه 

از:  عبارت انـد 
۱ـ نیازهـای زیسـتی ولـی بـا ایـن تفـاوت بـا مرحلۀ قبـل که از 
سـطح نیازهـای ابتدایـی الزم بـرای زنـده مانـدن، فراتـر آمده و 
زیادخواهانه تـر و جاه طلبانه تـر، اعـم از کیفـی و کمـی، شـده 

ست؛  ا
۲ـ نیازهـای طبقـه سـه و چهـار و پنجـم و ششـم هـرم مزلو که 
شـامل نیـاز به احتـرام، نیاز بـه خود شـکوفایی، نیاز به دانسـتن 

و فهمیـدن و نیازهـای زیبایی شـناختی می شـود؛ 
۳ـ نیازهـای جنسـی: متأسـفانه همان طـور که بیان شـد، مزلو در 
هـرم نیازهـای خـود جایگاهی مسـتقل و درخور بـرای نیازهای 
جنسـی در نظـر نگرفتـه اسـت؛ در حالـی کـه نیازهـای جنسـی 
یکـی از مهم تریـن نیازهـای آدمی اسـت که اگر درسـت و دقیق 
تأمیـن نشـود، می توانـد بقیـۀ نیازهـا را تحت الشـعاع خـود قرار 
دهـد. نیازهـای جنسـی را باید مهم تریـن نیاز مرحلـۀ دوم، یعنی 

مرحلـۀ نیـاز به هسـتن، تلقـی کرد. 
ج( نیـاز بـه »چیسـتن«: کـه ایـن نیـاز از سـنخ نیازهـای قبلـی 
نیسـت، بلکـه نـوع رویکـرد انسـان ها در راسـتای تأمیـن نیاز به 
هسـتن را شـامل می شـود. در واقـع در ایـن مرحلـه انسـان ها 
در جهت گیـری خـود بـرای تأمیـن نیـاز بـه هسـتن کـه شـامل 
نیازهـای زیسـتی فراتـر از مرحلـۀ اول و نیـز نیازهـای طبقـه 
سـوم و چهـارم و پنجـم مزلو و مهم تـر از همه نیازهای جنسـی 
هسـتند، می کوشـند بـه گونه یـی ایـن نیازهـا را برآورد کـه او را 
در برابـر دیگران متشـخص سـازد؛ به عبـارت دیگر ایـن نیاز را 

می تـوان نیـاز بـه تشـخص نامید. 
دیگـر نظریه یـی که در بـاب نیازهای انسـان وجـود دارد، متعلق 
بـه اسـتاد مرتضـی مطهـری اسـت. او در کتاب هـای مختلفی از 
جملـه مجموعـه جهان بینـی اسـامی، تعلیـم و تربیـت، فطرت، 
تکامـل اجتماعـی انسـان و... بـه مسـالۀ نیازهای انسـان پرداخته 
و معتقـد اسـت کـه اگـر نیازهـای انسـان بـه خوبـی و درسـتی 
شـناخته و ارضـا شـوند، سـامت و تعالـی انسـان بـه وجـود 
می آیـد. اسـتاد مطهـری می گویـد: »نیازهـا بـر دو گونه اسـت: نیازهـای اولـی و نیازهای 
ثانـوی. نیازمندی هـای اولـی از عمـق سـاختمان جسـمی و روحـی بشـر و از طبیعـت 
زنده گـی اجتماعـی سرچشـمه می گیـرد. تـا انسـان، انسـان اسـت و تـا زنده گـی وی 
زنده گـی اجتماعـی اسـت، آن نـوع نیازمندی ها هسـت. این نیازمندی ها یا جسـمی اسـت 
یـا روحـی و یا اجتماعـی. نیازمندی های جسـمی از قبیـل نیازمندی به خوراک، پوشـاک، 
مسـکن، همسـر و غیـره، نیازمندی هـای روحـی از قبیـل علـم، زیبایـی، نیکی، پرسـتش، 
احتـرام و تربیـت، نیازمندی هـای اجتماعـی از قبیـل معاشـرت، مبادلـه، تعـاون، عدالـت، 
آزادی و مسـاوات«. ایشـان سـپس در مقـام تبییـن نیازهای ثانـوی می نویسـد: »نیازمندی 
بـه انـواع آالت و وسـایل زنده گـی کـه در عصـر و زمانـی بـا عصـر و زمـاِن دیگـر فرق 
می کنـد، از ایـن نـوع اسـت«. اگـر چه تبییـن اسـتاد مطهـری در خصـوص نیازمندی های 
ثانویـه کمـی مبهـم اسـت، امـا بـا توجه بـه مبانی فکـری ایشـان می تـوان چنین دانسـت 
کـه ایشـان نیازهـای اولیـه که به سـه بخش جسـمی و روحـی و اجتماعی تقسـیم کردند، 
در ذات خـود و در وجـود خـود نیازهایـی ثابـت می داننـد که فـارغ از هر زمـان و مکانی 
وجـود دارد؛ ولـی نـوع ارضـای ایـن نیازهـا و چه گونه گـی بـرآورده شـدِن آن ها توسـط 
آدمـی، بسـته بـه شـرایط هـر زمـان دارد کـه از نظـر مطهـری می شـود نیازهـای ثانویـه. 
در واقـع بهتـر بگوییـم ایشـان نیازهـای آدمـی را سـه دسـته می دانـد: جسـمی، روحی و 

اجتماعـی؛ ولـی نـوع ارضـای آن هـا را دارای دو مرحلـه می دانـد.
منبع: آفتاب 
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مهـار  بـرای  راه کارهایـی  اسـام چـه  این کـه  امـا 
می تـوان  را  نمـود  پیش کـش  زن  علیـه  خشـونت 

کـرد: ذکـر  این گونـه  فشـرده  به طـور 
۱- بیـان مسـاوات و نـدای این کـه مـاک برتـری، 
تقواسـت و جنسـیت در این حوزه کارسـاز نیسـت، 
و چـه زیبـا خداوند تبـارک و تعالی فرموده اسـت:

ا َخَلْقناُکـْم مِـْن َذَکـٍر َو أُنْثـي  َو  َـّ اُس إِن یـا أَیَُّهـا النَـّ
َجَعْلناُکـْم ُشـُعوبًا َو َقبائِـَل لِتَعاَرُفـوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَْد 
َ َعلیـٌم َخبیـٌر. )حجـرات: ۱۳(: ای  ِ أَتْقاُکـْم إِنَّ اللَّ اللَّ
مردمـان! مـا شـما را از مـرد و زنی آفریدیم و شـما 
را تیـره تیـره و قبیلـه قبیلـه نمودیـم تـا همدیگر را 
بشناسـید... بی گمـان گرامی تریـن شـما نـزد خـدا 

متقی تریـن شماسـت...
کلمـۀ  بـا  را  مـرد  و  زن  این جـا  متعـال  خداونـد 
»نـاس« یعنـی مـردم خطـاب می کنـد کـه پیامبـر - 
صلـی الل و علیـه وسـلم- نیـز »إنما النسـاء شـقایق 
الرجـال« را کـه اشـاره به اخوت و اشـتراک نسـبی 
کـه مقتضـای آن مسـاوات بیـن زن و مـرد هسـت 
را مطـرح نمـوده بودنـد؛ زیـرا وقتی اصـل برتریت 
پـروای خـدا بـود، دیگـر هیـچ کسـی را بـر کـِس 

دیگـر تـوان ظلم نیسـت.

۲- محو خشونت جنسیتی
»و إذا المـودۀ سـئلت بـأی ذنـب قتلـت«: وهنگامی 
کـه  از دختـر زنـده بـه گور شـده باز پرسـند که به 

کدامین گناه کشـته شـدید؟
و بیـان آیـۀ قصـاص در قـرآن بـدون ذکـر هیـچ 
اسـتثنای جنسـیتی ذکـر شـده اسـت کـه: یـا ایهـا 
الذیـن آمنـوا کتـب علیکـم القصـاص فـی القتلـی 

)۱۷8 )بقـره؛ 
کشـته گان  مـورد  در  آوردنـده گان  ایمـان  ای 
قصـاص بـر شـما فرض شـده اسـت،  یعنـی این که 
همان گونـه کـه مکافـات تعدی بـه زنده گـی مرد و 

زن یکسـان اسـت.
بـا ایـن حسـاب، قرآن کریـم طرح حیـات نهفته در 
قصـاص را بـرای بقـای زنده گـی و محو خشـونت 

عمومـی میـان زن و مرد بیـان می دارد.

۳- محو خشونت اقتصادی علیه زن
 موضـوع مهمـی کـه تـا این دم بـدان دسـت یافتیم 
ایـن اسـت که نگاه قـرآن کریـم به بشـریت که زن 
و مـرد آن را احتـوا می کنـد، نـگاه جنسـیتی نبـوده 
اسـت؛ یقینـًا کـه خداونـد متعـال هرآن چـه ظلمـی 
کـه از عـرب و عجـم در بـاب محرومیـت زن از 
ملکیـت و اسـتبداد و ظلمـی کـه بـر زنـان متأهـل 
می شـد را ابطـال نمـود و برای ایشـان حـق ملکیت 
وارث را تعییـن  نمـود و مـازاد بـر تمـام این هـا، 
شـوهر مکلـف بـه پرداخـت مهریـه و نفقـۀ او و 
معامـات  تمـام  حـق  او  و  می باشـد  فرزندانـش 
اقتصـادی من جملـه اجـاره، هبـه٬  صدقـه و غیـره 

دارد. را 
خداونـد متعـال در بـاب ابطـال ظلـم کسـانی کـه 
زنـان را از حـق ارث محـروم می کردنـد و فقـط 
آن را مختص به مردان می دانسـتند، در سـورۀ نسـاء 
این گونـه فرمـوده اسـت: »للرجال نصیـب مما ترک 
الوالـدان و األقربـون و للنسـاء نصیـب ممـا تـرک 
الوالـدان و األقربـون ممـا قـل منـه أو کثـر نصیبـا 

مفروضـا« )نسـاء: ۷(
بـرای مـردان و بـرای زنـان از آن چه پـدر و مادر و 
خویشـاوندان از خـود به جـای می گذارند، سـهمی 
اسـت؛ خـواه کم باشـد خـواه زیاد، سـهم هریک را 

خداونـد مشـخص و واجب گردانیده اسـت.
یکـی  عنـوان  بـه   می تـوان  را  مهریـه  همچنـان  و 
از امتیـازات دیـن اسـام نسـبت بـه دیگـر شـرایع 
نیـز  مهـر  و  نمـود،  قلمـداد  زن  در حـق  گذشـته 
مبـارزه علیـه  بـرای  اسـام عزیـز  راهـکار دیگـر 
خشـونت اقتصـادی در مقابـل زن بـود کـه بازهـم 
بـرای اتمـام کرامت در حق زن مسـلمان الزم االجرا 
می باشـد؛ زیـرا خداونـد می فرمایـد: وآتـوا النسـاء 

صدقتهـن نحلـۀ...
و مهریه هـای زنـان را بـه عنـوان هدیه یـی خالصانه 

و فرضیه یـی خدایانـه بدهید! 
بـه علـت تفاوت و فـرق تکالیف سـنگین اقتصادی 
مـرد، و تکالیـف اقتصادی زن در بعضـی از احوال٬ 
سـهم االرث زن نصـف سـهم االرث مـرد اسـت؛ 
چـون  تمـام هزینـۀ شـرعی و نفقـات  و مایحتـاج 
زندگـی برعهدۀ مرد اسـت و او مکلـف به حمایت 
از زن و خانـواده اسـت؛ در حالـی کـه زن مکلـف 
بـه ایـن چیزهـا نیسـت و دارایـی خویـش را نگـه 
مـی دارد و بـا وصـف این، نصف سـهم مـرد را هم 
می گیـرد. البتـه بیشـتر از یک ونیـم قـرن  بدین سـو 

اصول گرایـی  حـوزۀ  دو  در  در  زنـان  مطالعـات 
بـا احتیـاط و اجتنـاب خلـط احـکام شـریعی بـا 
تحـوالت و تجدد غربی از یک سـو و دگراندیشـان 
و  مدرنیتـه  مثـل  تحوالتـی  از  تأثیرپذیـری  بـا 
فمینسـم بـه مسـایل زنـان می نگرنـد کـه مـا این جا 
بـه صحـت و یـا عـدم صحـت نحـوۀ مطالعـات و 
اشـخاصی  امـا  نمی پردازیـم،  آنـان  کوشـش های 
چـون »محمـد عبـده« و» رشـید رضـا« و ده هـا و 
صدهـا محقـق و پژوهشـگر مسـلمان هر کـدام در 
حـوزۀ برداشـت جدیـد از متـون در بـاب مطالعات 
زنـان کارهایـی نموده اند کـه در آرشـیف تحقیقات 
اسـامی محفـوظ اسـت. چنانچـه در کتـاب قرائت 
شـحرور کـه اخیراً در افغانسـتان به همـت گروهی 
از نویسـنده گان به دسـت چاپ سـپرده شد، وی به 
عنوان یک پژوهشـگر مسـلمان، برداشـت و تفسـیر 
جدیـدی از آیـات قـرآن دارد و این ادعـا را مطرح 
نمـوده کـه نبایـد شـرع را به معنـای اجـرای لفظی 
متـون وحـی شـده در قـرون گذشـته،  در اوضاع و 
احـوال مـدرن مـد نظـر گرفـت. بـه زعـم وی، اگر 
بـا خواسـت های  اجـرای لفظـی متـون را مطابـق 
قـرون گذشـته بپذیریـم، اسـام ویژه گـی حنیـف 
خـود را از دسـت می دهـد. طبـق برداشـت وی، از 
آیـۀ نصـف سـهم االرث دختـران در مقابل پسـران٬ 
بایـد بـا تفسـیر جدیـدی کـه بر پایـۀ شـرایط عینی 
موجـود در یـک جامعه و زمان خاص تعیین شـود، 

کرد. اسـتفاده 
بـه هـر حـال، تمـام ایـن برداشـت ها و مطالعـات 
دال بـر اهمیـت موضـوع زنـان در جهـان اسـام 

می باشـد.

۴- محو خشونت روحی
نـوع  ایـن  شـد،  اشـاره  ابتـدا  در  کـه  همان گونـه 
خشـونت انـواع مختلفـی داشـت کـه بدتریـن آن، 
صدمـه وارد نمـودن به شـخصیت زن و مـادر بودِن 
وی در بنـد ازدواج هـای ناپسـند جاهلـی بود که در 
اثـر ایـن وضعیـت به مسـألۀ نسـب صدمـۀ بزرگی 
وارد شـده بـود. اسـام ازدواج هـای شـغار٬ بـدل٬ 
بـد٬ و نـکاح متعـه را کـه در آن زمـان بـه اوج خود 
رسـیده بـود٬ و این هـا از بدتریـن انـواع خشـونت 
در برابـر زن بـود را ابطـال نمود. اسـام بـا راهکار 
تعدیـل نکاح و شـروط ویـژۀ آن که تعـداد دفعات 
بـه  بازهـم  واقـع  در  سـاخت٬  محـدد  را  نـکاح 
گونه یـی بـر خشـونت بـزرگ دیگـری کـه زن در 
جاهلیـت با آن دسـت بـه گریبـان بود، نقطـۀ پایان 

گذاشت. 
اسـام بـرای زن مقـام والدینـی را در نظـر گرفت٬ 

مطـرح  را  والدیـن  مسـالۀ  کـه  زمـان  هـر 
نیـز در آن شـامل اسـت٬  و  می کنـد، مـادر 
خداونـد متعـال احسـان در مقابـل والدیـن 
را بعـد از عبـادت خـود و این کـه شـریکی 
بـه او گرفتـه نشـود، بیـان مـی دارد: و قضـی 
ربـک اال تعبدوا اال الل و بالوالدین إحسـانا.... 
)۲۳: أسـراء( و همچنـان بـه پـاس شـکوه و 
جـال مـادر در جای جـاِی قرآن  کریـم او را 
ویـژه نموده اسـت: و وصینا اإلنسـان بوالدیه 
إحسـانا حملتـه أمـه کرهـا ووضعتـه کرها و 
حملـه و فصالـه ثاثون شـهرا...)۱۵: احقاف( 
انتخـاب همسـر داده شـد؛  بـرای وی حـق 
علیـه  صلـی الل  ـ  اسـام  پیامبـر  چنان چـه 
وسـلم ـ  فرمود: »ال تنکح األیم حتی تسـتأمر 
و ال تنکـح البکـر حتی تسـتأذن.... زن بیوه را 
نبایـد عقـد نـکاح ببندنـد تـا این کـه از وی 
کسـب دسـتور بگیرنـد٬ و دوشـیزه را نبایـد 
نـکاح کننـد تـا این کـه از او اجـازه گیرنـد...

قـرآن کریـم بـه انـواع خشـونت های لفظـی 
در مـورد زنـان پایـان داد، آن جا کـه خداوند 
فرمـود: یـا ایهـا الذیـن آمنـوا ال یحـل لکـم 
تعضلوهـن  ال  و  کرهـا  النسـاء  ترثـوا  أن 
لتذهبـوا ببعـض مـا آتیتموهـن إال أن یأتیـن 
بفاحشـۀ مبینۀ و عاشـروهن بالمعـروف٬ فإن 
کرهتموهـن فعسـی أن تکرهوا شـیئا و یجعل 

الل فیـه خیـرا کثیرا}نسـاء: نسـاء{
ای اهـل ایمان برای شـما حال نیسـت کـه زنان را 
بـه اکراه و جبر بـه میراث گیریـد )مانند جاهلیت(٬ 
و بـر آنان سـخت گیری مکنیـد و بهانه جویی مکنید 
کـه قسـمتی از آن چـه مهـر آن هـا کرده اید بـه جور 
بگیریـد، مگـر آن کـه عمـل زشـتی از آن ها آشـکار 
شـود و در زنده گانـی بـا آن هـا بـه انصـاف رفتـار 
نماییـد، و چنانچـه دلپسـند شـما نباشـد، چـه بسـا 
چیزهـای  ناپسـند شماسـت، حال آن که خـدا در آن 

خیر بسـیار مقـدر فرماید.

نتیـجه 
خاصـه این  که اسـام در نفـس خـود آزادی بخِش 
نـوع زجـر و شـکنجه و  یـوغ هـر  از  گـردِن زن 
خشـونت بـود. پیامبر اعظـم به  عنـوان دعوت گری 
دلسـوز و پـدر و همسـر و معلمـی مهربـان، بـرای 
بـا  نمـود و  امـت اسـام دادخواهـی  تمـام زنـان 
آن چـه از فـراز عـرش از سـوی معبـود آورده بـود، 
کلیـد آغـاز را بـرای آزادی زنـان و محو خشـونت 
وارد نمـود. ایـن نکتـه نیز قابـل تأمل اسـت که: در 
زمـان بعثـت پیامبر کـه او صلوات الل علیه وسـلم با 
عـرف زمـان خـود مواجه بـود، گاهـی نشـد که به 
یک باره گـی عـرف اشـتباهی را برانـدازد٬ و گاهـی 
شـد کـه پـای یـک امـر عرفـی امضـاء کند. بـا این 
حسـاب،  در حصـۀ برداشـت بعضـی متـون که در 
بـاب مسـایل زنـان مطرح می شـود، باید بـه این دو 
نکتـه توجـه داشـت. زیـرا اسـام در زمانـی ظهور 
کـرد کـه نظـام قبیله یـی و مردسـاالری حاکـم بـود 
و اسـام بـه دلیـل پذیرش جامعـه علیه ایـن تقالید 
موضع گیـری نکـرده و بـا آن بـه سـتیز برنخاسـته 
اسـت؛ زیـرا چنیـن چیزهـا قبـل از آمـدن اسـام 
عمـًا در جامعـه وجـود داشـت ولـی اسـام برای 
چهارچـوب  در  را  مقرراتـی  زنـان  وضـع  بهبـود 
و  مالـی  حقـوق  و  برخـورد  نحـوۀ  و  خانـواده 
اجتماعـی وضـع نمود. اسـام بسـتر ظلـم و تعدی 
نبـوده اسـت بلکـه امـروزه آن چـه زن مسـلمان بـه 
آن سـردچار اسـت و هـر روز بـه دامنـۀ آن افزوده 
و  عـرف  و  جاهلـی  عـادات  از  ناشـی  می شـود، 
رسـوم ناپسـند غیراسـامی اسـت که هیچ اساسـی 

در اسـام نـدارد.
رشـتۀ سـخن را بـا جملۀ زیبـای محمد عبـده پایان 

می دهیـم که گفتـه بود:
 »بدانیـد! مردانـی  کـه بـر همسـران خـود در خانـه 
ظلـم می کننـد تـا این کـه سـرور خانـواده باشـند، 
بـدون شـک بـرای دیگـران غـام تربیـت خواهند 

» . نمود

منابع 
قرآن کریم

و ۱-  شـخصیت  مهـدی٬   مهرریـزی ٬ 
حقـوق زن در اسـام٬  تهـران: شـرکت انتشـارات 
۱۳8۲ فرهنگـی٬  و  علمـی 
۲- رسـول٬ جمـال محمـد فقـی٬ زن در اندیشـۀ 
اسـام٬ مترجـم محمـود ابراهیمـی٬ تهـران٬ ۱۳8۲

۳- خـرم دل٬ مصطفـی٬ تفسـیر نـور٬  تهران٬  نشـر 
۱۳88 احسان٬ 

۴- عبـده٬  محمد٬ االسـام و المرأۀ فـی رأی االمام 
محمـد عبـده٬ ناشـر٬  داراالرشـاد٬ طبـع٬ پنجـم٬ 

۱99۷
۵- رضا٬  محمد رشـید٬  حقوق النسـآء فی االسـام 
و حظهـن مـن االصـاح المحمـدی العـام٬  المکتبۀ 

۱98۴ االسامی٬ 
 ۶- مطهـری٬ مرتضـی٬ نظام حقوق زن در اسـام٬ 

کتابخانه ٬ سـایت مطهر. 

راهکار اسالم 
برای محو 

خشونت
علیه زن

اسالم برای زن مقام والدینی را در نظر 
گرفت٬ هر زمان که مسالۀ والدین را مطرح 
می کند، مادر نیز در آن شامل است٬  و خداوند 
متعال احسان در مقابل والدین را بعد از عبادت 
خود و این که شریکی به او گرفته نشود، 
بیان می دارد: و قضی ربک اال تعبدوا اال اهلل و 
بالوالدین إحسانا.... )۲۳: أسراء( و همچنان به 
پاس شکوه و جالل مادر در جای جاِی قرآن 
 کریم او را ویژه نموده است: و وصینا اإلنسان 
بوالدیه إحسانا حملته أمه کرها ووضعته کرها و 
حمله و فصاله ثالثون شهرا...)۱۵: احقاف( 
برای وی حق انتخاب همسر داده شد؛ 
چنان چه پیامبر اسالم ـ صلی اهلل علیه وسلم 
ـ  فرمود: »ال تنکح األیم حتی تستأمر و ال 
تنکح البکر حتی تستأذن.... زن بیوه را نباید 
عقد نکاح ببندند تا این که از وی کسب دستور 
بگیرند٬ و دوشیزه را نباید نکاح کنند تا این که 
از او اجازه گیرند...

بخش سوم و پایانی

ترتیب دهنده: 
زینب موحد
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احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گویند که 
آنـان آمـادۀ برگـزاری انتخابـات در سـال آیندۀ 
خورشـیدی هسـتند، امـا پیش شـرط هایی را در 

ایـن زمینـه دارنـد کـه باید عملـی گرد.
آنـان کـه دیـروز سه شـنبه، ۲۱ قـوس در یـک 
صحبـت  کابـل  در  خبـری  مشـترک  نشسـِت 
اگـر  کـه  کردنـد  تأکیـد  هم چنـان  می کردنـد، 
بودجـه  امنیـت،  تأمیـن  زمینـۀ  در  حکومـت 
بـرای  کاغـذی  شـناس نامه های  توزیـع  و 
رأی دهنـده گان بـه گونـۀ جـدی اقـدام نکنـد، 
احتمـال تأخیـر در برگـزاری انتخابـات وجـود 

دارد.
گاجـان عبدالبدیع صیاد سـخنگوی کمیسـیون 
زمینـه  ایـن  در  آنـان  کـه  می گویـد  انتخابـات 
نفـس  احـوال  و  ثبـت  ادارۀ  بـا  تفاهم نامه یـی 
بـه امضـا رسـانده اند کـه براسـاس آن کارهـای 
عملـی آن در نخسـت از شـهرها و سـپس در 

والیـات آغـاز خواهـد شـد.
او گفـت کـه آنـان ایـن طـرح را زمانـی روی 
دسـت گرفتنـد کـه طرح اولـی کمیسـیون مبنی 
بـر اسـتفاده از تکنالـوژی جدید و سیسـتم ثبت 
نـام رأی دهنـده گان بـه شـیوۀ بایومتریـک »بنابر 

مشـکاتی« بـه تأخیـر افتاد.
گاجان عبدالبدیع صیاد، سـخنگوی کمیسـیون 
انتخابـات می گویـد کـه انتخابـاِت پارلمانـی و 
شـوراهای ولسـوالی ها مطابـق زمان بنـدی کـه 
از طـرف ایـن کمیسـیون تعییـن شـده، برگـزار 
می شـود، امـا بـه شـرطی کـه امنیـت به شـکل 
درسـت و مطابـق وعـده و تفاهم نامـۀ نهادهای 

امنیتـی تأمین شـود.
آقـای صیاد هم چنان به مشـخص نبـودن هیأت 
رهبـری ایـن کمیسـیون اشـاره کـرده می افزاید: 
»هـر وقتـی کـه عضـوی از کمیسـیون انتخابات 
اسـتعفا می کنـد و یـا عـزل و برکنـار می شـود، 
مطابـق قانـون بایـد تـا یک هفتـه معرفی شـود 
رییـس  برکنـاری  از  مـاه  یـک  متأسـفانه  کـه 
کمیسـیون گذشـته، امـا تاکنون کسـی بـه جای 

او معرفی نشـده اسـت«.
خاطرنشـان  انتخابـات  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
مطابـق  بایـد  نیـز  شـناس نامه ها  کـه  سـاخت 
بـا  نفـوس،  احـوال  ثبـت  ادارۀ  تفاهم نامـۀ 
افـراد  بـرای  زمانـش  در  انتخابـات  کمیسـیون 
واجـد شـرایط رأی دهـی که هنـوز شـناس نامه 

گـردد. توزیـع  ندارنـد، 
آقـای صیـاد بـا اشـاره بـه کارکـرد کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات گفت کـه آنان بـرای کامیابی 
امـا  انـد،  کـرده  تـاش  انتخابـات  برگـزاری 
کم کاری هایـی از سـوی حکومـت در این زمینه 

وجـود داشـته اسـت.
او از حکومـت و جامعـۀ جهانـی خواسـت تـا 
در کنـار کمیسـیون انتخابـات »صادقانه« ایسـتاد 
شـود تـا آنـان بتواننـد ایـن رونـد را بـه گونـۀ 

درسـت بـه پیـش ببرند.
در  گزارش هایـی  پیـش  چنـدی  کـه  درحالـی 
پیونـد بـه برکنـاری امام محمد وریمـاچ، رییس 
دبیرخانۀ کمیسـیون مسـتقل انتخابات از سـوی 
رییـس حکومـت وحـدت ملی به نشـر رسـید، 

کـه  ایـن کمیسـیون می گویـد  امـا سـخنگوی 
سرنوشت ریاسـت دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات 
هـم معلوم نیسـت و از حکومـت خواهش کرد 
تـا بـه زودتریـن فرصـت، سرنوشـت دبیرخانۀ 

ایـن کمیسـیون را نیـز تعییـن کنند.
همزمـان باایـن، امـا امام محمد وریمـاچ، رییس 
دبیرخانۀ کمیسـیون در همین نشسـت گفت که 
او هنـوز رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابات 
اسـت و برکنـاری او بـه صـورت شـفاهی از 
سـویی محمداشـرف غنی در انتقاد از کمیسیون 

انتخـاالت مطـرح شـده بود.
گرفتـن  »بـاال  داشـت:  بیـان  وریمـاچ  آقـای 
انتقادهـای احـزاب سیاسـی و جامعـۀ مدنی در 
مـورد توفعات عاجلی که از کمیسـیون داشـتند، 
رییـس  و  گذاشـت  تأثیـر  حکومـت  بـاالی 
حکومـت بـه مـن تنهـا گـوش زد کـرد کـه اگر 
کارهـا بـه صـورت درسـت پیـش نرود، شـاید 

شـما را تبدیـل کنـم«.
امـا او افـزود کـه یـک کارمنـد دولـت اسـت و 
در صـورت ضـرورت، اگـر رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی در مـورد تبدیلـی اش تصمیمـی 

بگیـرد، گفتنـی نخواهـد داشـت.
در سـویی دیگر، وسـیمه بادغیسـی، سرپرسـت 
از  انتخابـات  کمیسـیون  عملیاتـی  معـاون  و 
انتخابـات  کمیسـیون  بـه  نسـبت  بی اعتبـاری 
ایـن  کـه  دارد  تأکیـد  و  می گویـد  سـخن 
بی اعتمـادی ناشـی از عملکـردِ ایـن کمیسـیون 

اسـت. قبلـی  انتخابـات  در 
برگـزاری  کـه  داشـت  اظهـار  بادغیسـی  بانـو 
انتخابات ۲۰۱۴ سـبب یـک ناامیدی عمومی در 
سراسـر افغانسـتان شـد کـه جامعـۀ بین المللی، 
جامعـۀ مدنـی و مـردم افغانسـتان نسـبت بـه 
رونـد برگزاری انتخابات و کمیسـیون انتخابات 
در  کـه  مباحثـی  و  می کننـد  اعتمـاد  کم تـر 
رسـانه ها و جامعـه مطـرح می شـود، ناشـی از 
مشـکاتی اسـت کـه قبـًا در کمیسـیون فعلی 

وجـود داشـته.
هرچنـد انتقادهـای زیـادی در زمینـۀ کارکـردِ 
انتخابـات وجـود  اعضـای کمیسـیون مسـتقل 
داشـته، امـا بانـو بادغیسـی تأکیـد دارد که »همه 
بایـد بـه کمیسـیون به دیـدۀ مهـر نـگاه کنند نه 
انتقـاد«. او هم چنـان از حکومـت خواسـت کـه 
در زمینـۀ انتخابـات بـه گونۀ جـدی توجه کرده 
و آن را جـز برنامه هـای مهـم خود قـرار بدهد.

از  برخـی  ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  گفتنـی 
عرصـۀ  در  فعـال  نهادهـای  و  سیاسـتمداران 
نظـارت از انتخابـات گفتـه بودند کـه علی رغم 
اعـام تاریـخ برگـزاری انتخابـات پارلمانـی در 
سـال آینـده، مقدمـات ایـن کار فراهـم نشـده 

اسـت.
مطابـق قانـون، قـرار بـود انتخابـات پارلمانـی 
در بهـار ۱۳9۴ برگـزار شـود، ولـی براسـاس 
بـرای  مجـوزی  عنـوان  بـه  کـه  اعامیه یـی 
تمدیـد کار پارلمـان تلقی شـد، پارلمـان کنونی 
بـه کارش ادامـه داد و برگـزاری انتخابـات بـه 

تعویـق افتـاد.
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د ارزګان والیتي شورا:

 د ناسم مدیریت له امله پر 

مخالفینو مهامت پلورل کېږي

باشندهگانغربکابل:
سرپرست شهرداری کابل باید 

برکنار و به دادستانی معرفی شود
د ارزګان والیتـي شـورا وايـي، اوس هم په دغـه والیت کې ځیني 

پولیـس په وسـله والو مخالفینو وسـلې او مرمۍ پلوري.

د دې والیـت د والیتـي شـورا رئیـس وايـي، پـه دغـه والیـت کې 

پـر وسـله والو  املـه اوس هـم  لـه  امنیتـي مدیریـت  د کمـزوري 

مخالفینـو وسـلې او مهـات پلـورل کېـږي.

امیـر محمـد بارکـزي د سـې شـنبې پـه ورځ »۱۳۹۶ کال د لیندۍ 

۲۱« ازادي راډیـو تـه وویـل حکومـت بایـد د دغـه کار مخنیـوی 

وکړي.

دی وايي:

»اوس هـم پـر وسـله والو طالبانو بانـدې د وسـلو او مهاتو پلورل 

روان دي، خـو دا چـې ویـل کېـږي پوسـتې پلـورل شـوي داسـې 

څـه نه دي شـوي.«

ښـاغلی بارکـزی وايـي، دې چـارو د ارزګان والیـت پـه امنیتـي 

وضعیـت نـاوړه اغېـز کـړی او وسـله والو مخالفینـو د ولسـوالیو 

ټولـې الرې تـړيل او تـر ترینکـوټ پـورې رسـېديل دي.

خـو نوموړی پـر وسـله والو مخالفینـو د امنیتي پوسـتو د خرڅالو 

د مسـلې پـه تـړاو، د اسـنادو او شـواهدو د نه موجودیـت لـه املـه 

نه وايي. څـه 

د ازادي راډیـو خربیـال وايـي هڅه يـې کـړې چـې پـه دې اړه د 

بریالـی  خـو  واخـي،  هـم  نظـر  چارواکـو  سـیمه ییزو  د  ارزګان 

نه شـو.

د راپورونـو لـه مخـې په دې وروسـتیو کـې پـه ارزګان والیت کې 

د څلورمـې لـوا قوماندان رحمت شـاه قیمتي رسـنیو تـه ویي چې 

د پولیسـو پـه لیکـو کـې ځینو نااهلو کسـانو نفـوذ کـړی او امنیتي 

پوسـتې په وسـله والو مخالفینـو پلوري.

د ارزګان د وايل مرسـتیال عبدالواحـد پټـان رسـنیو تـه ویـي، هغه 

قوماندانـان چـې د عملیـايت کنډکونـو پـه رس کـې دي، تـر ډېـره 

قومـي مخـور دي چـې لیـرې کول یـې اسـانه کار نه دی او داسـې 

هـم شـوي چـې د غربګـون پـه صورت کـې یـې د دولت وسـله د 

دولـت پر ضـد کارولـې ده.

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت دغـه ادعـا ردوي وايـي، هـر 

څـوک چې پـه دې برخه کې اسـناد لري، لـه دوی رسه دې رشیک 

کړي.

د دغـه وزارت مرسـتیال ویانـد نـرت رحیمـي ازادي راډيـو تـه 

وویـل، د کورنیـو چـارو وزارت دغـه موضـوع جـدي نیـي.

دی وايي:

»لـه والیتـي شـورا او مسـؤلینو څخـه زمـوږ غوښـته دا ده، کـه له 

دوی رسه داسـې اسـناد وي چـې دغه موضـوع اثبات کـړي، هغه 

دې د کورنیـو چـارو د وزارت له کشـفي او اسـتخبارايت مسـؤلینو 

رسه رشیـک کـړي، څو مـوږ وکوالی شـو په دې برخـه کې جدي 

اقدامـات وکـړو. دغـه موضـوع موږ ته جـدي ده.«

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان دفـاع وزارت هـم وايـي، په دې 

اړه پلټنـې روانـې دي او کـه دا ادعـا ثابته شـوه لـه رسغړونکو رسه 

بـه قانوين چلنـد ويش.

د دغـه وزارت ویانـد جـرال دولت وزیـري پـه دې اړه ازادي راډیو 

تـه وویل:

»زمـوږ کشـف، اسـتخبارات، تفتیـش او ټـول حقوقـي او قضايـي 

ارګانونـه پـه دې اړه دوامـداره کار کوي. که داسـې څـه پيدا کړي، 

رسغړونکـي بـه د قانـون منګولو ته وسـپاري.«

دا لومـړی ځـل نـه دی چـې پـه ارزګان والیـت کې د ځینـو دولتي 

مهاتـو  او  وسـلو  د  مخالفینـو  وسـله والو  پـه  له خـوا  چارواکـو 

د پلورلـو ادعـا کېـږي، خـو پـه نومـوړي والیـت کـې د پوسـتو د 

خرڅـالو پـه اړه راپورونـو تـازه دي.

پـه خپـل وخـت د  د ارزګان د والیتـي شـورا غـړي وايـي، کـه 

دغـو ناسـمو، هېـواد ضـد کړنـو او وضعیـت مخـه ونه نیـول يش، 

وروسـته کـې بـه بیـا اوبـه لـه ورخـه تېـرې او مخنیـوی به یـې هم 

ډېـر سـتونزمن وي.

سرپرسـت  کابـل،  شـهر  غـرب  باشـنده گان  از  شـماری 
شـهرداری کابـل را متهـم بـه عـوام فریبـی و دروغ گویـی 

او شـدند. برکنـاری  کـرده و خواهـان 
وکای  کابـل،  والیتـی  شـورای  اعضـای  از  شـماری 
گذر،علمـای دینی،جامعـه مدنـی و جوانان ناحیه سـیزدهم 
نشسـت  یـک  در  )۲۱قـوس(  سه شـنبه  روز  کابـل  شـهر 
خبـری، از کارکـرد و آنچـه کـه عـوام فریبـی سرپرسـت 
شـهرداری کابـل می خواننـد انتقاد کـرده خواهـان برکناری 

وی از سـوی حکومـت وحـدت ملـی شـدند.
شـریفه شـیرزاد عضـوی شـورای والیتـی کابـل در ایـن 
نشسـت خبـری گفت که شـهرداری شـهر کابل از ۶ سـال 
بدینسـو بـا وعده هـای دروغیـن خـود شـهروندان ناحیـه 

۱۳شـهرکابل را فریـب داده اسـت.
وی از حکومـت وحـدت ملـی خواسـت تـا سرپرسـت 
شـهرداری کابـل را برکنـار کرده بـه دادسـتانی معرفی کند.
خانـم شـیرزاد؛ ناحیه ۱۳شـهر کابل را یکـی از عقب مانده 
تریـن ناحیـه های شـهر کابل خوانـده تاکید کـرد حکومت 
افغانسـتان ناحیـه ۱۳را کـه بیـش از یک نیـم میلیون نفوس 

دارد فراموش کرده اسـت.
وی حکومـت وحـدت ملـی را در برخـورد بـا شـهروندان 
متهـم بـه تبعیـض کـرده و گفـت کـه حکومت بایـد هزینه 
سـاخت سـرک ناحیـه ۱۳شـهر کابـل را در بودجـه سـال 
آینـده بگنجانیـد  و در غیـر آن صـورت شـهروندان ناحیـه 

۱۳دروازه شـهرداری را بسـته خواهنـد کـرد.
خانـم شـیرزاد تصریـح نمـود:« بهسـازی دشـت برچـی و 
سـاخت سـرک هـای اتصالـی از جـاده شـهید مـزاری الی 
جـاده کمپنـی کـه شـخص سرپرسـت شـهرداری کابل در 
روز آغـاز کار میتروبـس سـرای شـمالی در حضـور معاون 
دوم ریاسـت جمهـوری وعده سـپرده بود که از جمله سـه 
سـرک اتصالی الی اخیر سـال ۱۳9۶ یکی آن قابل اسـتفاده 
مـی شـود و کار دیگـر جاده هـا بـه زودی شـروع خواهـد 

شـد امـا وی بـه ایـن گفتـه های خـود عمـل نکرد«.
در همیـن حـال، علـی یـزدان پرسـت عضـوی شـورای 
والیتـی والیـت کابـل گفت،ناکام مانـدن قـرار داد ۵ ناحیه 
تنظیفـی بـه سـکتور خصوصـی کـه شـهرداری کابـل در 
کنفرانـس خبـری بـه مـردم وعده سـپرده بـود که درسـال 
جـاری ظرفیـت مهـار زبالـه هـا را از۴۰ درصـد بـه ۷۰ 
درصـد مـی رسـاند درحالیکـه وضعیـت تنظیفی نسـبت به 

سـال گذشـته بـد تر شـده اسـت.
وی از حضـور کارمنـدان خیالی در ریاسـت تنظیـف انتقاد 

کـرده خواهـان پیگیری جـدی این موضوع شـد.
وعـده  از  یکـی  هیـچ  بـه  گفت،حکومـت  وی  همچنـان 
هـای خـود در قبـال باشـندگان غـرب کابـل عمـل نکرده 
اسـت از جملـه وعـده هـای حکومـت وحـدت ملـی بـه 
ایـن شـهروندان سـاختن پـارک هـای تفریحـی، لیسـه ها، 

شـفاخانه هـای مجهـز و اعمـار سـرک بـوده اسـت.
در اخیر این نشسـت خبری، باشـنده گان غـرب کابل تاکید 
کردنـد کـه آنـان می خواهند به پـاس دروغ های سرپرسـت 
شـهرداری کابـل بـه او لقـب دروغگـوی سـال را بدهند تا 

برای سـایر مسـووالن دولتـی مایه عبرت شـود.

روح اهلل بهزاد
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ورزش
عتیق اهلل بریالی

ــه در  ــی ک ــر کس ــت، ه ــان داده اس ــی نش ــۀ تاریخ تجرب
ــا شکســت  ــد، ب ــات قومــی را دامــن بزن افغانســتان اختاف
مواجــه می شــود، تنهــا می مانــد و آقــای حکمتیــار در 
حــال پیمــودن همیــن مســیر شکســت خــورده اســت. او دیــروز مدعــی 
مبــارزه اســامی بــود، امــا امــروز می دانــد کــه عملکــرد ضــد اســامی او 
دیگــر جایــی در دایــرۀ اســام برایــش باقــی نگذاشــته اســت. اکنــون در 
ــوام  ــه اق ــن علی ــا تاخت ــتون ها و ب ــی پش ــاح حق طلب ــه اصط پوششــی ب
ــع پشــتون ها  ــه غم خــوار و مداف ــر پشــتون، می خواهــد خــود را یگان غی
جلــوه دهــد. بــه زودی شــاهد خواهیــم بــود کــه مــردم مســلمان 
افغانســتان ایــن موجــود کج اندیــش و بدنهــاد را از خــود منــزوی کــرده 

ــد انداخــت. ــدور خواهن ــار دیگــر او را ب ــوم شــریف پشــتون یکب و ق

رویا سادات

دوستان و یاران عزیزم
ــت  ــار از محب ــای سرش ــا و پیام ه ــۀ حمایت ه ــت هم باب
و صمیمیت تــان سپاســگزار و مدیونــم. لطــف شــما در 
حقــم بیکــران اســت. مــن در واقــع مثــال کوچکــی از نســل شــما هســتم. 
نســلی کــه در اوج نابســامانی ها، همــواره امیــد و عشــق در دل های شــان 
ــتیاق  ــور و اش ــا و ش ــو از صف ــان ممل ــه قلب های ش ــوج زده و همیش م
ــم  ــم، فیل ــت می کنی ــه روای ــا نســلی هســتیم ک ــرای زنده گــی اســت. م ب
ــم،  ــی می کنی ــراییم، نقاش ــعر می س ــیم، ش ــتان می نویس ــازیم، داس می س
ــم. ــاد می زنی ــح را فری ــت و صل ــام عشــق و عدال ــم و... پی آواز می خوانی

ــگ  ــای تفن ــم، به ج ــور، قل ــن کش ــات ای ــا راه نج ــه تنه ــدارم ک ــک ن ش
ــت.  ــدرت و سیاس ــای ق ــای بازی ه ــاد به ج ــگ و اقتص ــت و فرهن اس
مــن باورمنــدم کــه تحــول بنیــادِی اجتماعــی، بــدون توجــه بــه جایــگاه 
فرهنــگ و هنــر بــه ویــژه ســینما، در عصــر حاضــر بــه ســختی 
ممکــن اســت. بازنگــری و تغیــر مولفه هــای فرســوده یی زنده گــی 
ــر ممکــن اســت  ــت تصوی ــا روای ــهروندی ب ــی و ش خانواده گی-اجتماع
ــد تغیــر را تســریع می بخشــد و از  ــه تأثیــر می گــزارد، رون کــه عجازگون
ــد فوق العــاده  ــرای حــل بحــران هویــت، ســینما می توان طــرف دیگــر، ب
ــه از  ــگ را ک ــخ و فرهن ــدۀ تاری ــای گم ش ــود و بخش ه ــع ش ــد واق مفی

ــد... ــا کن ــاره احی ــد، دوب ــرار کرده ان ــا ف ــای م ذهن ه
ــد، رســاتر شــود. جــو اســف بار سیاســی  ــن صداهــای قدرت من ــد ای بای
ایــن صداهــا را بــه حاشــیه رانــده اســت. حقــوق شــهروندی بــه 
گونه هــای واضــع و آشــکارا زیــر پــای اســت؛ شــهروند حــق اش ســلب 
می شــود؛ در جــاده، راهــی عبــور نــدارد در ســرک ترانســپورت شــهری 
نــدارد؛ گوشــه یی بــرای ایســتادن نــدارد؛ غــذای کافــی نــدارد، کودکــش 
ــود  ــوا غبارآل ــت، ه ــاد اس ــول و معت ــرش معل ــت، همس ــاده اس در ج
اســت، انتحــار پشــت دروازه هــای شــهر در دل جــاده در همه جــا، افــکار 
ــام نیســت  ــان نیســت ن ــه افزایــش اســت، ن ــه شــدت رو ب ــه ب تندروانان
ــت،  ــد اس ــوز امی ــا هن ــت... ام ــاد و وحش ــرخ فس ــط س ــوری در خ کش
تــاش اســت، صــدا اســت، فقــط بــا یــک تفــاوت در حاشــیۀ سیاســت. 
ــم  ــژه در یک ونی ــه وی ــی ب ــاش همه گان ــه ت ــت این ک ــد گرف ــده نبای نادی
دهــۀ اخیــر در افغانســتان، قــدرت رســانه های آزاد، حضــور گســترده یی 

ــه ارمغــان آورد.. ــان و رشــد نســل جــوان و تحصیــل یافتــه را ب زن
ــش را در  ــت آگاه، قدرت ــه مل ــاور دارم این ک ــخت ب ــن س ــت م در نهای
قــدرت افــراد جســت وجو نمی کنــد، در تــاش و تکامــل جمعــی 
می آبــد. تــاش جمعــی مــا بــرای توســعۀ فرهنگــی و اقتصــادی، تحــول 
ــا قدمــی هســتیم و  ــه ارمغــان خواهــد آورد و هــر کــدامِ م عظیمــی را ب

ــر. ــرای تغی ــان ب بخشــی از یــک جری

پرتو نادری

ســاده انگارانه  شــماری  کــه  شــنیده ایم  بســیار 
ــردازی،  ــت و دروغ پ ــت؛ دروغ اس ــد: سیاس می گوین
ــت  ــری و مدیری ــش رهب ــت دان ــه سیاس ــی ک در حال
ــش اســت  جامعــه اســت. می شــود گفــت کــه سیاســت؛ هــم دان
ــا  ــد ت ــته باش ــر دو را داش ــن ه ــد ای ــت گر بای ــر. سیاس ــم هن و ه
ــت گران  ــه سیاس ــم ک ــر می کن ــد. فک ــری کن ــردم را رهب ــد م بتوان
ــردازی و  ــا دروغ پ ــرِی سیاســت و سیاســت گری را ب ــِد هن ــا بُع م
منافقــت، بــه اشــتباه گرفتــه انــد. ای مــرد حســابی! سیاســت؛ نــه 
دروغ اســت و نــه هــم جــادو و جادوگــری. اگــر هنــر جــادو دارد، 
ــر  ــی جــادوی هن ــر اســت، یعن ــه آن جــادو، خــاص هن ــد ک بدانی
کــه انســان را بیشــتر بــا ســرزمین های ناشــناختۀ روان آدمــی آشــنا 
ــک  ــینی را ی ــورِ غارنش ــه جان ــی ک ــه از آن جادوهای ــازد. ن می س
شــبه بــه فرشــتۀ زمینــی بــدل کنــد و دارا کــوالی خــون آشــامی را 

ــی! ــه انســان مدن ب
بــا دریــغ در ایــن روزگار، شــماری از سیاست پیشــه گان مــا، جــای 
حقیقــت چنــان دروغ شــلیک می کننــد کــه نــه روی خــود؛ بلکــه 
روی سیاســت، تاریــخ، ســرزمین و حتــا دیــن و آیین را با آســمان و 
ــردازان،  خورشــید ســیاه می ســازند. چنیــن سیاســت گرانی، دروغ پ
ــود، در  ــواری خ ــرای خون خ ــه ب ــد ک ــی ان ــان خفاش پروران هم
آرزوی مــرگ خورشــید انــد و بــر خــاف وعــدۀ خداونــد، تــاش 
دارنــد تــا ســیاهی و تاریکــی همیشــه گی بــر روشــنی و حقیقــت 
پیــروز بمانــد. گویــی آنــان ســر مقابلــه بــا خــدا نیــز دارنــد! مــن 
هــر بامــداد بــه چنیــن سیاســت گرانی نفریــن می فرســتم و 

ــاره می گویــم! ــه گفتــۀ شــاعر، ســامِ دوب خورشــید را ب

افغانستان نائب قهرمان 
کنگ فو توآی آسیا شد

ادامـۀ تنـش 
میـان رونالـدو و ایسـکو

فیـسبـوک نـــامــه

ــگ  ــیایی »کن ــای آس ــن دوره بازی ه ورزشــکاران کشــور در دومی
فــو تــوی ای« کــه بــه میزبانــی ایــران در مشــهد برگــزار شــد، بــه 
مقــام نائــب قهرمانــی آســیا دســت پیــدا کــرد و بعــد از ایــران در 

جایــگاه دوم ایــن مســابقات ایســتاد.
ــگ  ــیایی »کن ــای آس ــن دوره بازی ه ورزشــکاران کشــور در دومی
فوتــوی ای«، بــا کســب ۲ مــدال طــا، ۶ نقــره، و ۲ برنــز در بخــش 
زنــان و مــردان توانســت بــرای دومیــن دور متوالــی عنــوان نائــب 

قهرمانــی آســیا را بــه دســت آورد.
در بخــش مــردان اجمــل شــیرزاد، عبدالــرزاق همــراز، احمــد امیــد 
حکیمــی، احمــد پردیــس امیــر خیــل، محمــد صــادق خــان زاده، 
ــدال طــا،  ــه ۲ م ــد یاســین و حســین رســولی، توانســتند ب احم

ســه نقــره و ۲ برنــز دســت یابنــد.
در بخــش بانــوان هــم ۳ ورزشــکار از افغانســتان حضــور داشــت 
کــه نیــا عاشــوری، ثریــا عطایــی و زهــرا داوودی توانســتند بــه ۳ 
مــدال نقــره دســت پیــدا کننــد و بعــد از تیــم بانــوان ایــران نائــب 

قهرمــان ایــن مســابقات شــوند.
ــب  ــه ترتی ــتان ب ــتان و ازبکس ــران، افغانس ــابقات ای ــن مس در ای
اول، دوم و ســوم شــدند. دومیــن دور مســابقات آســیایی »کنــگ 
ــهد  ــران در مش ــی ای ــه میزبان ــور ب ــور ۲۴ کش ــا حض ــوآی« ب فوت
برگــزار شــد و روز گذشــته پرچــم مســابقات طــی مراســمی بــه 
ــال ۲۰۱8  ــه در س ــازی ک ــن ب ــدی ای ــان دور بع ــتان میزب ازبکس

ــد. ــپرده ش ــود س ــزار می ش برگ

تنــش میــان دو ســتاره تیــم فوتبــال رئال مادریــد همچنــان ادامــه دارد. 
ــتان  ــکو از تابس ــدو و ایس ــتیانو رونال ــان کریس ــش می ــاف و تن اخت
ــی  ــتارۀ پرتغال ــه فوق س ــی ک ــه دارد، جای ــان ادام ــاز و همچن ــر آغ اخی
ــی  ــام دوســت صمیمــی اش یعن ــن ن ــرار گرفت ــف ق کهکشــانی ها مخال
خامــس رودریگــس در لیســت فــروش بــود و از ســران باشــگاه 
رئال مادریــد خواســته بــود تــا ایســکو را بــه جــای خامــس کلمبیایــی 
ــاد.  ــاق نیفت ــن اتف ــت ای ــا در نهای ــد، ام ــرار دهن ــروش ق ــت ف در لیس
ــپانیایی  ــای اس ــاع هم تیمی ه ــه اط ــوع را ب ــن موض ــم ای ــکو ه ایس

ــرده اســت. ــکایت ک ــا ش ــه آنه ــدو ب ــانده و از رونال خــود رس
ــروزی  ــدو پــس از پی ــو گل« اســپانیا گــزارش داد، رونال نشــریۀ »دیاری
ــگای  ــم اللی ــۀ پانزده ــویا در هفت ــل س ــد مقاب ــر رئال مادری ــر صف ۵ ب
اســپانیا کــه یکــی از بهتریــن عملکردهــای فصــل خــود را انجــام داد 
ــم  ــه کــه تی ــد گفت ــه کادر فنــی رئال مادری ــه ثمــر رســاند، ب و دو گل ب
بــدون ایســکو بهتــر بــازی می کنــد. در ایــن بــازی آسنســیو بــه جــای 

ــود. ایســکو در ترکیــب ب
براســاس ایــن گــزارش رونالــدو بــه زیــدان و کادرفنــی اش گفتــه کــه 
ایســکو بــه لحــاظ فــردی بازیکنــی مســتعد اســت، امــا ســبک بــازی او 
طــوری اســت کــه ســرعت تیــم را می گیــرد. او بــر ایــن بــاور اســت 

کــه رئــال بــا آسنســیو بهتــر از رئــال بــا ایســکو اســت.

نگاهی به بحران 

و ثبات اقتصادی در افغانستان
رییــس بانــک مرکــزی افغانســتان، روز یکشــنبه ۱9 قوس در نشســت 
ــا،  ــرل قیمت ه ــا کنت ــه کشــور توانســته ب ــت ک ــل گف ــری در کاب خب
بهتریــن وضعیــت را در کنتــرل نــرخ تــورم یــا گرانــی داشــته باشــد. 
»خلیــل صدیــق«، میــزان تــورم را در افغانســتان، حــدود ۳.۷ درصــد 
ــۀ  ــت داشــته باشــد، نکت ــن رقمــی واقعی ــر چنی ــه اگ ــرد ک اعــام ک
ــن  ــق ای مثبتــی در اقتصــاد بیمــار افغانســتان محســوب می شــود. طب
ادعــای بانــک مرکــزی افغانســتان، می تــوان مدعــی شــد کــه ثبــات 
قیمت هــا در افغانســتان، نســبت بــه دو کشــور همســایه یعنــی ایــران 
و پاکســتان و حتــا بســیاری دیگــر از کشــورهای جهــان، بهتــر اســت.
دو دهــۀ پیــش در چنیــن روزهایــی، پول ملــی افغانســتان در برخی از 
مناطــق کشــور از جملــه مناطــق دورافتــادۀ والیــت هلمنــد، براســاس 
وزن شــمارش می شــد. مثــًا یــک »مــن« اســکناس/بانک نوت هــزار 
افغانگــی، برابــر بــا ۱۰ میلیــون افغانــی بــود. در آن زمــان، پــول افغانی 
بــه تــورم شــدید یــا بی ارزشــی مفــرط دچــار شــده بــود کــه کاغــذ 
ــاپ  ــان و چ ــم طالب ــرنگونی رژی ــس از س ــود. پ ــش نب ــی بی پاره ی
ــل شــد،  ــی تبدی ــک افغان ــه ی ــی ب ــه ۱۰۰۰ افغان ــد ک ــای جدی پول ه
ارزش پــول افغانــی نیــز بــه ثبــات نســبی دســت یافــت. ارزش پــول 
ملــی افغانســتان و در مجمــوع اقتصــاد ایــن کشــور در طــول ۱۶ ســال 

گذشــته، فرازوفرودهــای زیــادی را شــاهد بــوده اســت.
ــش شــروع شــد و  ــج ســال پی ــه از پن ــی در افغانســتان ک ــورم پول ت
ــول ایــن کشــور هــر روز نســبت  ــا مدتــی پیــش ادامــه داشــت، پ ت
بــه ارزهــای خارجــی مثــل دالــر، در حــال افــت شــدید بــود. عوامــل 
تــورم پولــی بــرای هــر کشــوری متفــاوت اســت. مثــًا بــرای ایــران 
ــل دیگــری  ــا در افغانســتان عوام ــال زد، ام ــا را مث ــوان تحریم ه می ت
ــی  ــول مل ــش ارزش پ ــبب کاه ــود، س ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــه ب ک
ــول ملــی افغانســتان در طــول ۱۶  ــود. در واقــع پ افغانســتان شــده ب
ســال گذشــته و بــه خصــوص ۱۰ ســال اخیــر، بــه خاطــر وضعیــت 
نابســامان اقتصــادی ایــن کشــور، از جایــگاه خوبــی برخــوردار نبــوده 
و بیشــتر ارزش مصنوعــی و حبابــی داشــته اســت. مثــًا در گذشــته 
ــت،  ــش می یاف ــر کاه ــر دال ــی در براب ــول افغان ــه ارزش پ ــرگاه ک ه
ــق  ــر تزری ــازار دال ــتان، در ب ــی افغانس ــی و فعل ــت قبل ــر دو دول ه

ــد. ــری کن ــی جلوگی ــول افغان ــۀ کاهــش پ ــا از ادام ــرد ت می ک
ایــن سیاســت می توانســت بــه عنــوان مســّکن اقتصــادی عمــل کنــد، 
امــا هیــچ گاه پــول ملــی افغانســتان را در برابــر حــوادث و اتفاقــات 
ــزی  ــک مرک ــس بان ــه ریی ــرد. البت سیاســی-اجتماعی واکســینه نمی ک
ــظ  ــرای حف ــت ب ــی دول ــه سیاســت کل ــت ک ــروز گف ــتان دی افغانس
ــا  ــا ب ــوده، ام ــازار نب ــر در ب ــق دال ــول ملــی افغانســتان، تزری ارزش پ
ــه  ــت ک ــخت اس ــتان، س ــازار ارز در افغانس ــفته گی ب ــه آش ــه ب توج
حــرف او را قبــول کنیــم. بــا ایــن وجــود، پــول ملــی افغانســتان تــا 
پنــج ســال پیــش، جســته گریخته، ارزش خــود را نســبتًا حفــظ کــرد، 
ــش  ــا کاه ــم داد ت ــت ه ــده دست به دس ــد پدی ــس، چن ــا از آن پ ام
ــه  ــه این ک ــرد. از جمل ــتری بگی ــرعت بیش ــی س ــول افغان ارزش پ
هم زمــان بــا آغــاز مــوج جدیــد مهاجــرت افغانســتانی ها بــه خــارج 
ــن  ــد. ای ــام می ش ــر انج ــا دال ــان ب ــا قاچاق چی ــه ب ــور، معامل از کش
ــر را افزایــش داد و از طــرف  ــد دال ــر از یک طــرف تقاضــای خری ام
ــه شــده از افغانســتان خــارج می شــد  دیگــر، بیشــتر دالرهــای معامل
کــه کمبــود دالــر و ســپس کاهــش ارزش پــول افغانــی را بــه دنبــال 

داشــت.
همچنیــن پیــش از ایــن بســیاری از شــهروندان افغانســتان بــا 
خارجی هــا و مؤسســات خارجــی کار می کردنــد کــه در قبــال 
ــن  ــپس ای ــان س ــد. آن ــر می گرفتن ــود، دال ــت مزد خ ــاش و دس مع
ــی  ــول افغان ــه پ ــرده و آن را ب ــتان ک ــازار افغانس ــا را وارد ب دالره
ــی را در  ــول افغان ــای پ ــه تقاض ــه ک ــن چرخ ــد. ای ــل می کردن تبدی
قبــال داشــت، بــر ارزش پــول افغانــی می افــزود، امــا پــس از آنکــه 
ــم  ــا ه ــل و ی ــتان تعطی ــی در افغانس ــات خارج ــیاری از مؤسس بس
فعالیت هــای خــود را محــدود کردنــد، ایــن امــر، معضــل بیــکاری و 

ــال داشــت. ــه دنب ــورم را ب ــپس ت س
از طــرف دیگــر، افزایــش بهــای دالــر در بازارهــای جهانــی، کاهــش 
درون  در  سیاســی  اختافــات  افغانســتان،  در  ســرمایه گذاری ها 
ــراز صــادرات  ــان و ت ــزرگ در بی ــی، تفــاوت ب ــت وحــدت مل دول
ــل  ــن کشــور، از دالی ــی در ای ــر شــدن اوضــاع امنیت و واردات و بدت
ــد  ــن رش ــود. همچنی ــتان ب ــی افغانس ــول مل ــش ارزش پ ــر کاه دیگ
نقدینه گــی و نبــودن بازارهــای خــوب بــرای ســرمایه گذاری و 
ــه   ــی کشــور گرفت تصمیمــات اشــتباهی کــه در بخــش بانکــی و پول
ــورم  ــده ت ــود آورن ــه وج ــده و ب ــل تحریک کنن ــر عوام ــد، از دیگ ش
ــه شــمار می رفــت. اکنــون کــه رییــس بانــک  ــی در افغانســتان ب پول
ــن  ــورم حــدود ۳.۷ درصــدی در ای مرکــزی افغانســتان از کاهــش ت
کشــور خبــر داده، جــای بســی خوشــحالی اســت. منتهــا بایــد توجــه 
ــف  ــی متوق ــد و گران ــم برس ــر ه ــه صف ــورم ب ــر ت ــه اگ ــت ک داش
ــرای اقتصــاد  ــر خوشــی ب ــن خب ــد نباشــد، ای ــا کار و درآم شــود، ام
ــاد  ــی اقتص ــکل فعل ــه مش ــر این ک ــخن آخ ــت. س ــور نیس ــک کش ی
افغانســتان کاهــش و افزایــش تــورم نیســت، بلکــه نبــود »کاروبــار« و 

ــود اقتصــادی« اســت. »رک

محمد مرادی
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 سـفر شـتابزده و سـریع والدیمیـر پوتین، 
رییس جمهـوری روسـیه بـه خاورمیانه که 
شـامل سـوریه، مصر و ترکیه اسـت، نشان 
دهنـده نفـوذ روزافزون مسـکو با سـرعت 
بی سـابقه بـه ضـرر نفـوذ امریـکا و صعود 
محـور مقاومـت و بازگشـت آن به مسـاله 

مرکـزی جهان عرب اسـت.
کامـا طبیعـی بـود کـه او ایـن سـفر را بـا 
بازدیـد از پایگاه هوایی حمیمیم در اسـتان 
الذقیـه سـوریه کـه بزرگتریـن نقـش را در 
نهایـی کـردن بحـران به نفع ارتش سـوریه 
و شکسـت تمامی طرح ها برای سـرنگونی 
نظـام داشـته، آغـاز کند و در میـان خلبانان 
روس بگویـد کـه »مأموریـت محقق شـده 
اسـت« و به خلبانـان و نیروهایش دسـتور 
عقب نشـینی از سـوریه را بدهـد تـا امریکا 

دیگـر بـرای ابقـای نیروهایـش در عراق و 
سـوریه بهانه نداشـته باشد.

محقـق  سـوریه  در  پوتیـن  کـه  پیـروزی 
طـور  بـه  را  خاورمیانـه  درهـای  کـرده 
از  او گشـود و توانسـت  بـه روی  کامـل 
دولت هـا  بـه  را  قـوی  پیـام  طریـق  ایـن 
ایـن  اینکـه  و ملت هـا برسـاند مبنـی بـر 
آمیـزه سـحرآمیز سیاسـت روسـیه کـه بـر 
دیپلماسـی بـا حمایت قـدرت نظامی تکیه 
دارد، نظریـه جهانـی جدیـدی اسـت کـه 
دسـتاوردها، هم پیمانـان و پیروزی هـا را با 

می کنـد. محقـق  هـم 
تفـاوت بزرگـی کـه میـان جـورج بـوش 
کـه  امریـکا  پیشـین  رئیس جمهـور  پسـر، 
در سـال ۲۰۰۳ گفـت، مأموریـت در عراق 
محقـق شـده اسـت و بین همتای روسـش 
کـه همیـن تعبیـر را در پایـگاه کشـورش 
کـه  اسـت  ایـن  بـرد،  کار  بـه  الذقیـه  در 
جـورج بوش در معرض شکسـت سـختی 
قـرار  مقاومـت عـراق  اعضـای  از سـوی 
گرفت و هزاران سـرباز را از دسـت داد به 
ایـن دلیـل کـه او مانند یک دزد بـا تکیه بر 
دروغ گویی هـای البی اسـرائیلی و تحریک 

آن وارد عراق شـد امـا پوتین میوه پیروزی 
را چیـد که جرأت، جسـارت و شـجاعت، 
اداره خـوب بحـران و تردیـد نکـردن در 
بـرای  ژنرال هایـش  و  جنگنده هـا  اعـزام 
کمـک به هم پیمان سـوری خـود را جهت 
شکسـت طـرح امریـکا در سـوریه محقـق 

. کرد
پوتیـن از سـوریه بـه قاهـره رفـت و بـا 
عبدالفتـاح سیسـی، رئیس جمهـوری مصر 
دیـدار کـرد؛ کشـوری کـه از نظـر خریـد 
سـاح روسـیه در جهـان در جایـگاه دوم 
دربـاره  را  معاهـده ای  پوتیـن  دارد.  قـرار 
نیـروگاه  تأسـیس  بـر  روسـیه  نظـارت 
هسـته ای در الضبعـه و اعـزام کارشناسـان 
و آمـوزش کادر علمـی مصـر بـا سیسـی 

امضـا کـرد.

ایـن سـفر پوتین بـه مصر مرحلـه جدیدی 
از روابـط مسـکو-قاهره را آغـاز کـرد و 
مصـر را بیـش از پیـش بـه محـور روسـیه 
از  آنکـه  از  بعـد  بـه ویـژه  نزدیـک کـرد 
طریـق محمد انـور سـادات، رئیس جمهور 
بـه  اشـتباهی  را  خـود  راه  مصـر  فقیـد 
سـمت امریـکا رفـت؛ انور سـاداتی که کل 
زندگـی اش را بـه عنـوان بهای این اشـتباه 
داد و نقـش رهبـری مصـر را از آن گرفت 
و ایـن کشـور را در قـرض و وابسـتگی 
بـه کشـورهای شـورای همـکاری خلیـج 

کرد. فـارس غـرق 
زمانـی کـه پوتیـن بـر یـک ائتاف شـامل 
سـوریه، عراق، ایـران و ترکیـه و به زودی 
مصـر تکیـه می زنـد بـه ایـن معناسـت که 
او بـه امپراتـور فعلی خاورمیانه و سـازنده 
پیـروی  از  دور  بـه  آن  جدیـد  هویـت 
بـه جنـگ و  را  امریکایـی کـه منطقـه  از 
تروریسـم و درگیری هـای مذهبی کشـاند، 

اسـت. تبدیل شـده 
مبالغـه نمی کنیـم اگـر بگوییـم کـه مقصـد 
آخـر پوتیـن بسـیار بااهمیت تر اسـت نه به 
این خاطر که دو روز دیگر میزبان نشسـت 

همکاری اسـامی بـرای محکومیـت اقدام 
امریـکا  رئیس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد 
دربـاره قـدس اسـت بلکـه بـه ایـن دلیـل 
کـه دیپلماسـی وی ترکیـه را از زیـر چتـر 
بیـرون  بـه صـورت جزئـی  ولـو  امریـکا 
کشـید و آن را بـه کشـوری تبدیـل کرد که 
مهم تریـن نقـش را در شکسـت تروریسـم 
و تروریسـت ها در سـوریه و فراهم آوردن 

شـرایط بـرای حـل سیاسـی ایفـا می کند.
پوتیـن مهندس پل هـای همـکاری و حتی 
ائتـاف میـان ایـران و ترکیـه اسـت و این 
دو را تحـت رهبـری خـود در سـوچی در 
نشسـتی کنـار هـم آورد و نقشـه جدیـد 
خاورمیانـه را ترسـیم کـرد. بعیـد نیسـت 
کـه پوتیـن فضـا را بـرای پیوسـتن اسـد 
بـه ایـن محـور جدیـد و دیـدار بـا رجب 
ترکیـه  رئیس جمهـوری  اردوغـان،  طیـب 

کند. آمـاده 
موضـع اردوغان درباره مخالفت شـدیدش 
بـا اقـدام ترامـپ دربـاره قـدس و متهـم 
کـردن امریـکا بـه حمایـت از تروریسـم و 
تهدیـد بـه قطـع روابـط با اسـرائیل آشـتی 
میـان سـوریه و ترکیـه را بیـش از هر زمان 

دیگـری نزدیـک کرده اسـت.

پوتیـن بـا یـاری رسـاندن بـه هم پیمانانش 
توانسـت عقـل و قلـب صدها میلیـون تن 
در جهـان عـرب و اسـام و جهـان سـوم 
را بـه دسـت آورد درحالـی کـه همتایـش 
بـا سیاسـت های  را  انزجـار  تنهـا  ترامـپ 
نژادپرسـتانه خـود با حمایت از تروریسـم 
اسـرائیل کسـب کرده اسـت عـاوه بر این 
او هم پیمانـان عربـش را در تنگنـا و عزلت 
و مجبور شـدن بـه دفاع از خـود در مقابل 
سـیلی از اتهامـات قـرار داده کـه بـه دلیل 
و  اسـرائیل  بـا  روابطشـان  عـادی سـازی 
تقدیـم صدهـا میلیـارد دالر بـرای حمایت 

از اقتصـاد امریـکا متوجه آنهاسـت.
کـه  هسـتند  کسـانی  پوتیـن  هم پیمانـان 
اکنـون میـدان را بـه دسـت گرفته انـد؛ این 
ایـران و هم پیمانانـش در عراق هسـتند که 
پیـروزی علیـه داعـش را جشـن می گیرند 
و این بشـار اسـد اسـت که پاهایـش را در 
کاخ المهاجریـن دراز کـرده و اسـتراحت 
پهنـی  لبخنـد  بـه  را  دهانـش  و  می کنـد 
گشـوده اسـت اما اردوغـان نیـز محبوبیت 
خود در جهان اسـام را بازیافته و کرسـی 
را از رقبـای عربسـتانی اش ربـوده اسـت و 
رهبـری اش بـر نشسـت سـران همـکاری 
اسـامی عمـا ائتـاف اسـامی امریکایی 
لغـو  شـده،  تأسـیس  ریـاض  در  کـه  را 

می کنـد.
حسـن  سـید  تحـوالت  ایـن  سـایه  در 
لبنـان آغـاز  نصـرالل، دبیـرکل حـزب الل 
انتفاضـه سـوم را اعـام کـرده و خواهـان 
پرتـاب کفـش بـه سـمت تمامـی کسـانی 
می شـود که به فلسـطین اشـغالی می روند. 
مقاومـت  محـور  کـه  می کنـد  تأکیـد  او 
وارد هیـچ جنگـی نشـده مگر اینکـه از آن 
پیـروز بیـرون بیاید. رهبر مقاومت هشـدار 
می دهـد کـه پایان اسـرائیل نزدیک اسـت. 
از  سـیلی  میـان  در  را  سـخنان  ایـن  او 
تظاهرکننـدگان در ضاحیـه جنوبـی، مقـر 

اعضـای شـریف مقاومـت ایـراد کـرد.  
در  وصـف  غیرقابـل  زیرکـی  بـا  پوتیـن 
حمایـت از این محـور بزرگتریـن نقش را 
ایفـا کـرد و حـق دارد بـا پیـروزی اش در 
عـراق، سـوریه، لبنـان و بـه زودی در یمن 

و قـدس جشـن بگیـرد.

  امپـر ا تـو ر  خـاور میـانـه

Year 9 y NO 2163 y Wednesday 13 December  2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

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

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

عبدالباری عطوان- روزنامه مستقل رأی الیوم

سرشـناس  اندیشـکده  یـک 
هشـدار  انگلیـس  بـه  آمریکایـی 
داد، ضـرر اقتصـادی ایـن کشـور 
از بابـت خـروج از اتحادیـه اروپا 
کامـا تضمیـن شـده اسـت و در 
توافـق  یـک  بـدون  کـه  صورتـی 
از ایـن اتحادیـه خـارج شـود این 
ضـرر خیلـی بیشـتر خواهـد بـود.

پـرس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
اسوسیشـن، اندیشـکده آمریکایـی 
تحلیلـی  در   )RAND( َرنـد 
اقتصـادی نشـان داده کـه بریتانیـا 
در صورتـی کـه بـدون هیـچ گونه 
توافـق تجـاری بـا اتحادیـه اروپـا 
از ایـن اتحادیـه خـارج شـود طی 
یـک بـازه زمانـی ۱۰ سـاله شـاهد 
تولیـد  درصـدی   ۴.9 کاهـش 
ناخالـص داخلی خـود معادل ۱۴۰ 

میلیـارد دالـر خواهـد بـود.
ایـن مطالعـه بـه این نتیجه رسـیده 
کـه دولـت محافظـه کار تـرزا می، 
صرفـا  انگلیـس  وزیـر  نخسـت 
کـردن  محـدود  بـرای  می توانـد 
بریگزیـت  اقتصـادی  آسـیب های 
تاش کنـد و این اتفـاق هیچ گونه 
مزایـای اقتصادی برای این کشـور 

داشـت. نخواهد 

اسـت:  آمـده  تحلیـل  ایـن  در 
تحلیل هـای اقتصـادی نشـان دادند 
محتمل تریـن سـناریوهای  در  کـه 
از  خـارج  در  انگلیـس  موجـود، 
اتحادیـه اروپـا وضعیـت اقتصادی 
اکنـون  داشـت.  خواهـد  بدتـری 
ایـن  انگلیـس  مسـاله مهـم بـرای 
از  بعـد  وضعیتـش  کـه  اسـت 
بریگزیـت تـا چـه حـد می توانـد 

بدتـر شـود.
مغایـر  کامـا  گیـری  نتیجـه  ایـن 
حامیـان  کـه  اسـت  چیـزی  بـا 
بریگزیـت از جمله سیاسـتمدارانی 
وزیـر  جانسـون،  بوریـس  نظیـر 
امـور خارجـه انگلیـس و نایجـل 
فاراژ، رهبر سـابق حزب اسـتقال 

وضعیـت  دربـاره  کشـور  ایـن 
در  انگلیـس  بهتـر  اقتصـادی 

گفته انـد. بریگزیـت  صـورت 
آمارهـا نشـان می دهنـد کـه رشـد 
رای  زمـان  از  بریتانیـا  اقتصـادی 
مـردم ایـن کشـور بـه خـروج از 
اتحادیـه اروپـا در یک همه پرسـی 
بـا کنـدی قابـل توجهـی مواجـه 

شـده اسـت.
بـه  توجـه  بـا  اقتصاددان هـا  اکثـر 
در نظـر گرفتـن احتمـال افزایـش 
ارزش  سـقوط  و  تـورم  شـدید 
واحـد پولـی پوند انگلیس نسـبت 
به دورنمـای اقتصادی این کشـور 
بعـد از بریگزیـت بدبیـن هسـتند.

شماری از سناتورها در مجلس سنا، 
اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار را 
تفرقه افگنانه خوانده و تاکید دارند 
که او باید از نفاق افگنی میان مردم 

افغانستان خودداری کند.
که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای 
حکمتیار  آقای  از  افغانستان  مردم 
و  صلح  تامین  در  تا  داشتند  توقع 
ثبات در کشور مواثر واقع شود؛ اما 
حاال دیده می شود که او خود نیز 
در پی ایجاد تفرقه در کشور است.

گالی اکبری یک عضو مجلس سنا 
امروز سه شنبه در نشست عمومی 
های  »صحبت  گفت:  سنا  مجلس 
خوست،  والیت  در  حکمتیار 
افغانستان  مردم  حال  مناسب 
دادن  با  افغانستان  مردم  نیست، 
قربانی های زیاد، سه دهه جنگ را 
پشت سر گذاشته اند و به وحدت 

و همدلی ضرورت دارند«.
که  این  به  اشاره  با  اکبری  خانم 

تمامی مردم افغانستان به ویژه مردم 
خوست با مردم دیگروالیت ها از 
احساس  تخار  و  بدخشان  جمله 
سیاست  که  افزود  دارند،  مشترک 
نا  و  بیجا  حرف های  با  مداران 
را  افغانستان  مردم  نباید  سنجیده 

پارچه پارچه کنند.
آرزو  افغانستان  مردم  او،  گفته  به 
به  حکمتیار  پیوستن  با  که  داشت 
تقویت  را  روند  این  صلح،  روند 
ثبات در کشور  تامین  کرده، سبب 
بخشد  استحکام  را  دولت  و  شده 
نه اینکه مردم را به تفرقه وا دارد و 

دولت را تخریب کند.
مجلس  عضو  دیگر  احمدی  لیلما 
آقای  تازه  اظهارات  مورد  در  نیز 
های  »صحبت  گفت:  حکمتیار 
حکمتیار قابل غور و بررسی است؛ 
زیرا با توجه به شرایط بحرانی در 
کشور مردم افغانستان انتظار ندارند 

که در پی تفرقه افگنی باشد«.

خانم احمدی افزود، حکمتیار باید 
فرا  وحدت  به  را  افغانستان  مردم 
بخواند تا مشکات و فاصله میان 
نه  برود  بین  از  افغانستان  مردم 

اینکه مردم را از هم بپاشد.
در  افغانستان  مردم  او،  گفته  به 
از  بیشتر  کشور  کنونی  شرایط 
هرچیز دیگر به وحدت و همدلی 
نیاز دارند و رهبران سیاسی باید به 

مردم امید دهند.
حزب  رهبر  حکمتیار  گلبدین 
 ۱9( گذشته  یکشنبه  روز  اسامی 
والیت  باشندگان  در جمع  قوس( 
نفوس  تنها  که  گفت  خوست 
بیشتر  والیت  این  زدران  ولسوالی 
های  والیت  برخی  نفوس  از 
و  دایکندی  بامیان،  مانند  کوچک 
در  مردم  این  اما  است؛  پنجشیر 

حکومت سهم ندارند.
های  واکنش  او  اظهارات  این 

زیادی در پی داشته است.
نیز  روز گذشته مجلس نمایندگان 
را  حکمتیار  آقای  اظهارات  این 
خواند  کشور  ملی  منافع  با  مغایر 
باید  و تاکید ورزید که منافع ملی 
نباید  سیاسیون  و  باشد  خط سرخ 
مسایل قومی و نفاق افگنانه را که 
می  کشور  در  بحران  ادامه  سبب 

شود، مطرح کنند.
اجرایی  رییس  عبدالل  عبدالل 
در  نیز  ملی  وحدت  حکومت 
واکنش به اظهارات حکمتیار گفت 
دشمنان  نفع  به  افگنی  تفرقه  که 

مردم افغانستان است.

 اقتصاد انگلیس 
بعـد از بریگـزیت بدتر می شـود
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