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امـور  در  آمریـکا  کل  بـازرس  سـوپکو،  جـان 
بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( اظهار کرد، حامیان 
مالـی خارجـی افغانسـتان ایـن کشـور را بیشـتر 
از آنچـه کـه بتوانـد پول هـا را بـرای بازسـازی 
جـذب کنـد، مملـو از پـول می کنـد و ایـن باعث 
بدتـر شـدن فسـاد و دامـن زدن بـه درگیـری در 

افغانسـتان شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، ایـن اظهـارات 
جـان سـوپکو، بعـد از آن مطـرح شـد کـه بانـک 
مدیریـت  نحـوه  از  ارزیابـی  یـک  در  جهانـی 
صنـدوق بازسـازی افغانسـتان )ARTF( انتقـاد 

. د کر
سـیگار دریافتـه کـه نظـارت چندانـی بـر نحـوه 
صـرف کمـک 10 میلیـارد دالـری کـه 34 کشـور 
بـه  تاکنـون   2002 سـال  از  خارجـی  آژانـس  و 
ایـن پول هـا  اینکـه  افغانسـتان اعطـا کرده انـد و 

کجـا هزینـه شـده وجـود نداشـته اسـت.
همچنیـن بانـک جهانـی نیـز گفتـه کـه قـادر بـه 
ارزیابـی دقیـق تاثیـر ایـن پول هـا نبـوده اسـت.

سوپکو به خبرگزاری فرانسه گفت: سوءمدیریت 
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تحمیل هویت 
زمینۀ تجزیه را فراهم می سازد

آقــای غنــی!

چه کسـی بایـد بشـرمـد؟

بــیش  از 30 در صـــد عــودت 

کنـــندگان دوباره کشــور را ترک 

کـــرده انـــد

صفحه 3

ــنا  ــس س ــناتوران در مجل س
فقــر  میــزان  می گوینــد، 
ــاز  ــه در آغ ــی ک در حکومت
ــردم  ــه م کارش وعــده کار ب
کننــده  نگــران  بــود،  داده 

ــت. اس
محمــد علــم ایزدیــار معــاون 
اول مجلــس ســنا کــه در 
نشســت روز سه شــنبه )18 
می کــرد  صحبــت  ثــور( 
ــر از  ــش فق ــه افزای ــت ک گف
ــد  ــه 40 درص ــد ب 33 درص
بــه  بیــکاری  افزایــش  و 
22 درصــد نگــران کننــده 

ــت. اس
گفــت:  ایزدیــار  آقــای 
آغــاز  در  کــه  »حکومتــی 

بــه مــردم وعــده کار داده 
بــود، ایــن ارقــام نگــران 
کننــده اســت و حــاال دیــده 
می شــود کــه بــه ســمت 
حرکــت  در  معکــوس 

اســت.«
ــنا،  ــس س ــاون اول مجل مع
وضعیــت فقــر و بیــکاری را 
ــد و  در کشــور نگــران خوان
از حکومــت خواســت بــرای 
ــه  ــکال هرچ ــن مش ــع ای رف
عاجــل اقدام هــای را روی 

ــرد. دســت گی
محــی الدیــن منصــف دیگــر 
ــز گفــت کــه  عضــو ســنا نی
ــردم  ــر م ــتن اکث ــرار داش ق
زیــر خــط  در  افغانســتان 

ــت  ــده اس ــران کنن ــر نگ فق
از  حکومتــی  مقام هــای  و 
جملــه وزیــر کار، رییــس 
و  مرکــزی  احصائیــه  اداره 
بــه  بایــد  اقتصــاد  وزیــر 
ــخگو  ــتان پاس ــردم افغانس م

باشــند.
ــرد  ــد ک ــای منصــف تاکی آق
ــا  ــدای ن ــرایط اقتص ــه ش ک
مســاعد کنونــی بــرای مــردم 

ــل  ــر قاب ــتان غی افغانس
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ـــای  ـــی کمک ه ـــر هماهنگ دفت
ـــد  ـــل متح ـــازمان مل ـــری س بش
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــا( گفتـ )اوچـ
روان  ســـال  خشکســـالی 
ســـوم  دو  افغانســـتان،  در 
والیت هـــای ایـــن کشـــور را 

متأثـــر ســـاخته اســـت.
بـــر بنیـــاد گـــزارش ایـــن 
خانـــواده  هـــزاران  دفتـــر، 
تهدیدهـــای  دلیـــل  بـــه 

ـــی  ـــق اصل ـــالی از مناط خشکس
ــد. ــده انـ ــا شـ ــان بیجـ شـ

اوچـــا گفتـــه اســـت :«در 20 
والیتـــی کـــه از خشکســـالی 
متأثـــر شـــده انـــد، تخمیـــن 
از  بیـــش  کـــه  می شـــود 
معیشـــت  میلیـــون  یـــازده 
ــان را از طریـــق زراعـــت  شـ
می آورنـــد.  دســـت  بـــه 
حـــدود 1.8 میلیـــون تـــن 

دیگـــر انتظـــار مـــی رود کـــه 
ـــت  ـــدم مصونی ـــا ع ـــده ب در آین

ــوند«. ــه شـ ــی مواجـ غذایـ
ــزارش،  ــن گـ ــاد ایـ ــر بنیـ بـ
نهادهـــای امدادرســـان بـــرای 
کمک هـــای  فراهم ســـاختن 
مالـــی یـــا پـــول نقـــد بـــرای 
ـــراد  ـــن اف ـــن ای ـــون ت 1.1 میلی

آمادگـــی می گیرنـــد.
بـــر بنیـــاد معلومـــات وزارت 
ــیدگی  ــور رسـ دولـــت در امـ
بـــه حـــوادث افغانســـتان، 
والیـــت،   20 جملـــۀ  از 
غـــور،  والیت هـــای 
ـــاب، ســـمنگان،  ـــس، فاری بادغی
ـــار،  ـــد، کنده ـــان، هلمن جوزج
ارزگان و زابـــل، بـــا تهدیـــد 
جـــدی خشکســـالی مواجـــه 

ــت. اسـ
محمدعمر...   ادامه صفحه 6

سناتورها:
حکومتبهعقبمیرود

بازرس ویژۀ امریکا:
بیـش از حـد به افغـانستان 

پـول پمپ کـردیم

ییسجمهور   ر         قانونی       پایانکار        تا    وز ر
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فیفا:
اعالمتقـویمانتخابات

مشکلحقوقیوتخنیکیدارد
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 بـه خاطـر انتخـاب نـوع سیسـتم اداری بـرای 
یـک کشـور، از نقطه نظـر علمی نیاز اسـت که 
چنـد عنصـر مـورد توجه قـرار گیرد و سیسـتم 
اداری یـک کشـور بایـد مطابـق بـه واقعیت هـا 
بنابرایـن  شـود.  انتخـاب  جامعـه  نیازهـای  و 
عناصـری کـه در انتخاب سیسـتم اداری کشـور 

رول اساسـی دارنـد این هـا انـد:

 مکاتب سیاسی
 مکاتـب سیاسـی مانند مکتب سیاسـی لیبرال ) 
نظـام دموکراسـی( جمع گـرا ) نظام کمونسـتی 
و سوسیالسـتی( و اسـالم هـر کـدام اقتضـای 
سیسـتم اداری خاصـی را دارد کـه بـه قرار ذیل 

شـرح داده می شـود:
نظـام  در  لیبرالیسـم؛  سیاسـی  مکتـب   -1  
همه یـی  تـا  اسـت  ایـن  بـر  اصـل  لیبرالیسـم، 
شـخصی  هیـچ  باشـند،  آزاد  و  برابـر  مـردم 
و  نـژاد  جنسـیت،  پوسـت  رنـگ،  خاطـر  بـه 
فرهنـگ نبایـد مـورد بی احترامـی قـرار گیـرد 
و آزادی هیـچ شـخصی نبایـد محـدود شـود و 
حکومـت مشـروعیت و محبوبیـت خـود را از 
رای و رضایـت مـردم اخذ بـدارد؛ مبنای قانون 
و  می باشـد  شـهروندان  نیازهـای  و  خواسـت 
فلسـفه حکومتـداری در ایـن مکتـب خدمـت 
بـرای مردم اسـت. پس بـه خاطر نیل بـه موارد 
ذکـر شـده و بـه هـدف عرضـۀ خدماتـی بهتر، 
مناسـب ترین سیسـتم اداری بـرای ایـن مکتـب 
سیسـتم اداری غیـر متمرکز اسـت. کشـورهای 
امریکایـی و اروپایـی، اکثـراً بـر اسـاس همیـن 
دلیـل،  همیـن  بنابـر  و  شـده اند  عیـار  مکتـب 

سیسـتم اداری غیـر متمرکـز دارنـد.
 2 مکتـب سیاسـی جمع گـرا: این مکتـب تاکید 
بـر برتر بـودن و قدرتمند بـودن حکومت دارد. 
و  نیسـت  مهـم  بـرای حکومـت  افـراد  آزادی 
مبنـای قانـون خواسـت حکومـت می باشـد، بنَا 
بـه خاطـر حفظ اقتـدار حکومت، مناسـب ترین 
سیسـتم اداری بـرای این مکتب، سیسـتم اداری 
متمرکز می باشـد. کشـورهایی کـه از این مکتب 
کوریـای  روسـیه،  چیـن،  می کننـد:  پیـروی 

شـمالی و چنـد کشـور دیگـر اند.
 3- مکتب سیاسـی اسـالم: در فلسـفۀ سیاسـی 
اسـالم، بـه خاطر انتخـاب نوع حکومتـداری و 
سیسـتم حکومتـی دو نظریـه وجـود دارد؛ اول 

اینکـه حکومـت از نـوع خالفـت باشـد؛ چون 
اولیـن نظـام سیاسـی مسـلمان ها خالفـت بوده 

اسـت و سیسـتم اداری آن متمرکـز باشـد.
دومیـن نظریـه بر ایـن تاکیـد دارد که بـا توجه 
بـه گذشـت 1300 سـال زمـان و بـا توجـه بـه 
بـه  نظـر  می توانـد  کشـور  هـر  مـکان،  تغییـر 
منافـع و مصالـح کشـور سیسـتم اداری خـود 
را انتخـاب نماینـد کـه همیـن نظریـۀ دوم، نزد 
اکثریـت مطلـق دانشـمندان اهل اسـالم پذیرفته 

است.  شـده 

ساختار اجتماعی
اجتماعـی  سـاختار  کشـور،  یـک  در  هـرگاه 
باشـد، در همچـون  متعـدد  اقـوام  از  متشـکل 
کشـورها احتمـال تشـنج های اجتماعـی بیشـتر 
می باشـد و هـر قـوم تاکیـد بـر اصیـل بـودن 
و برتـر بـودن خـود میداشـته باشـد؛ چـرا کـه 
هـر قـوم دارای مذاهـب، زبـان، نـژاد و تاریـخ 
منحصـر بـه خویش هسـت و اکثریـت اقوام در 
صـدد کسـب قـدرت از هـر راه ممکـن اند. در 
ایـن حالـت، به خاطـر حفـظ تـوازن اجتماعی 
و قـدرت سیاسـی در کشـور هایـی کـه اقـوام 
مختلـف، مذاهـب مختلـف، زبان هـای مختلف 
کـه  می گـردد  پیشـنهاد  انـد،  متنـوع  تاریـخ  و 
گـردد؛  انتخـاب  متمرکـز  غیـر  اداری  سیسـتم 
تاکیـد  اسـتقاللیت خـود  بـه  قـوم  هـر  چـون 
دارنـد. بـر عکـس اگـر در کشـوری یـک قوم، 
یـک مذهـب، یک زبان و تاریخ مشـترک وجود 
داشـته باشـد سیسـتم اداری متمرکـز پیشـنهاد 
می گـردد چـون یـک قـوم و تاریـخ مشـترک 
وجـود دارد و احتمـال وقـوع تشـنج های قومی 
در چنیـن حالـت تـک قومـی محـدود اسـت.

ساختار جغرافیایی
به گفتۀ دانشـمند فرانسـوی روسـو طفـل متولد 
از والدیـن در یـک فامیل می باشـد مگـر جامعه 
و محیـط بیشـتر بـاالی تربیـه و شـخصیت وی 
تاثیـر گـذار اسـت. از طـرف دیگـر ارسـطو به 
ایـن بـاور بـوده کـه محیـط تاثیـر فـوق العـاده 
بـر باشـنده گان محـل دارد بـه حدی کـه محیط 
و  آزادگـی  بـه  را  انسـان ها  بارانـی  و  سـرد 
محیـط گـرم و خشـک انسـان ها را بـه بردگـی 
می کشـاند. همین طـور اکثریت جامعه شناسـان 

و روان شناسـان انسـان ها را متاثـر از محیـط و 
جغرافیـا میداننـد؛ از همیـن رو، کشـورهای که 
کوهسـتانی باشـند و ضمنًا کوه ها سـبب سختی 
در تـردد افـراد گـردد و از طرف دیگر سیسـتم 
ترانسـپورتی و هوایـی سـهل میـان پایتخـت و 
والیـات وجود نداشـته باشـد، در ایـن صورت 
غیـر  اداری  سیسـتم  کـه  می گـردد  پیشـنهاد 
از  بهتـر  انتخـاب گـردد؛ زیـرا والـی  متمرکـز 
رییس جمهـور بـا مشـکالت و کمبودی هـا در 
عرصـه خدماتی بـرای والیت خوبتر آشناسـت 
و می توانـد بـه زودتریـن فرصت به مشـکالت 
مـردم رسـیده گی کنـد. برعکـس اگـر کشـور 
صحرایـی باشـد و راه های صعب العبـور وجود 
میـان  ترانسـپورتی  سیسـتم  و  باشـد  نداشـته 
پایتخـت و والیات سـهل باشـد سیسـتم اداری 

متمرکـز پیشـنهاد می گـردد. 

نتیجه
بـا توجـه به عناصر تشـکیل دهندۀ سیسـتم های 
اداری کـه در فـوق ذکـر شـد، چنیـن اسـتنباط 
می شـود کـه سیسـتم اداری افغانسـتان باید غیر 
متمرکـز باشـد؛ چـون بر اسـاس قانون اساسـی 
سـال 1382 افغانسـتان مکتـب سیاسـی لیبـرال 
و اسـالم پذیرفتـه شـده و در ضمـن سـاختار 
اجتماعی افغانسـتان متشـکل از اقـوام، مذاهب، 
مـاده  در  کـه  اسـت  متفـاوت  تاریـخ  و  زبـان 
چهـارم قانـون اساسـی وضاحت یافته اسـت و 
از طـرف دیگـر کشـور افغانسـتان یـک کشـور 
کوهسـتانی اسـت کـه تـردد میـان پایتخـت و 
والیـات خیلی مشـکل می باشـد. اگـر از لحاظ 
تاریخی سیسـتم اداری افغانسـتان را به بررسـی 
بگیریـم به ایـن نتیجـه و تجربه میرسـیم که که 
از زمـان سـلطنت احمدشـاه ابدالی تا بـه اکنون 
کـه حـدود 300 سـال می گـذرد سیسـتم اداری 
سیاسـی کشـور متمرکز بوده و نتیجۀ قابل قبول 
در پـی نداشـته اسـت. پـس در اخیـر می تـوان 
چنیـن نتیجـه گرفت که هـم از لحـاظ علمی و 
هـم از لحـاظ تجربـی محیطی، ایجـاب می کند 
که سیسـتم اداری افغانسـتان غیر متمرکز باشـد. 
در غیـر آن اگـر سیسـتم سیاسـی متمرکـز ادامه 
یابـد، چنـان کـه 300 سـال گذشـت ممکـن تا 
300 سـال آینـده کشـور همچنان در مشـکالت 

ایـن سیسـتم متمرکز گیـر بماند.
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شاكر حیات- استاد دانشگاه خورشید

افغانستان؛
متمرکز؟         یاغیر           متمرکز       سیستم

 

لـورا غنی، بانوی نخسـت افغانسـتان، دیـروز در پنجمین 
سـمپوزیم ملـی زنـان، از رقـم میلیون هـا دالـری خبر داد 
کـه ایـن دفتـر بـرای زنـان از بودیجـه دولـت مصـرف 
کـرده اسـت. هنـوز مشـخص نیسـت کـه پـول در چـه 
زمینه هایـی و چگونـه به مصرف رسـیده و مسـلمًا کسـی 
هـم نیسـت کـه حسـابی و کتابـی در ایـن زمینه بـاز کند. 
امـا واضح اسـت کـه ایـن پول ها طبـق ادعای خـود لورا 
غنـی به مصـرف رسـیده  اند. مسـلمٌا امـا هنوز معیـار این 
مصرف هـا و چیـزی کـه بـه دلیـل ایـن مصـرف شـکل 
یافتـه باشـد، هنوز در دسـترس نیسـت. امـا گزارش هایی 
بارهـا در صفحـات اجتماعـی و برخـی از رسـانه ها بـه 
نشـر رسـیداند کـه نشـان می دادنـد از پول هایـی بـه نـام 
دفتـر بانـوی اول و یاهـم برنامۀ پروموت کـه برنامۀ کامآل 
مجـزا از بودجـۀ دولـت هسـت و یـا هـم کارهایـی برای 
زنـان از طریـق دفتـر بانـوی اول صـورت گرفتـه  کـه با 
اختـالس همـراه بـود اسـت. امـا هنوز مشـخص نیسـت 
کـه چـرا هیـچ مرجعـی وجـود ندارد کـه به این حسـاب 
و کتاب هـا رسـیده گی کنـد. مسـلم اسـت کـه بسـیاری 
از مصارفـی کـه از طریـق ایـن دفتـر صـورت می گیـرد، 
جـز رویکـرد تبلیغاتـی- انتخاباتی نـدارد؛ زیرا به اسـاس 
قانـون، خانـم رییس جمهور بـه عنوان بانوی نخسـت، به 
انجـام کار بـرای زنان مکلف نیسـت و اگـر چنین چیزی 
وجـود هـم میداشـت عرصـه و محدودیت آن مشـخص 

می بـود. 
حـاال جـدا از ایـن مسـاله، وقتـی کـه دفتـر بانـوی اول 
ایـن همـه مصـارف گـزاف را بـرای زنـان انجـام می دهد 
ولـو کـه مصـارف آن به صورت درسـت و حسـابی پاک 
باشـد، بـاز هـم ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه چـرا ایـن 
همـه پـول و امکانـات کـه به حسـاب یک دفتر به شـکل 
اضافـی ارایه می شـود، در اختیـار وزارت امـور زنان قرار 
نمی گیـرد. همیـن اکنـون وزارت امـور زنان به یـک ادارۀ 
بیـکاره تبدیل شـده اسـت و بودجه خاصی هـم به هدف 
کارهـای بهتـر برای زنـان نـدارد؛ این در حالی اسـت که 
وظیفـه و سـاختار ایـن وزارت ایجـاب می کنـد کـه بایـد 
همـه کارهایـی کـه از طریـق دفتـر بانـوی اول صـورت 
می گیـرد، در حقیقـت بایـد از طریـق وزارت امـور زنـان 
تنظیـم شـود؛ زیـرا اگـر کارهـای وزارت زنـان از طریـق 
دفتـر بانـوی اول صـورت بگیـرد، در ایـن صـورت ایـن 
وزارت تشـکیل کامـاًل اضافـی درچـوکات دولت اسـت. 
امـا از طـرف دیگـر، تمرکـز مصـارف و هزینـه بـه نـام 
»بـرای زنـان« در دفتـر بانـوی اول ضمـن آنکـه نشـان 
می دهـد بـه چـه پیمانـه پـول در ایـن دفتـر هزینـه شـده 
و بـه چـه بهانه هایـی بـدون حسـاب و کتاب بـه مصرف 
میرسـد، ایـن را نیـز نشـان می دهـد کـه آقای غنـی برای 
انجـام کارهـای وفـق مـراد خـودش، مکلـف بـه هیـچ 
قانـون و سـاختاری نیسـت و حتـا اداره های دولـت را به 
اسـاس همـان منافع می تواند سـبک و سـنگین کنـد. این 
یعنـی میـل بیـش از حـد بـه انحصار و سـو اسـتفاده های 
اداری، سیاسـی و اقتصـادی از موقـف و صالحیت هـای 
ریاسـت جمهوری. بنابرایـن، وقتـی که بحث فسـاد اداری 
بـه میان می آید نخسـتین سـوالی کـه مطرح می شـود این 
اسـت کـه ایـن رونـد را آیـا در صـدر دولـت و مقامـات 
عالـی دولتـی مطالعـه کـرد یـا در سـطوح پاییـن تـر. اما 
بـاالی  مقامـات  در  فسـاد  کـه سـطح  میرسـد  نظـر  بـه 
دولتـی، بیشـتر از سـطح پاییـن آن اسـت و چـه بسـا از 
ایـن فسـادهایی کـه در ارگ و ریاسـت جمهوری متمرکز 
باشـد. یکـی از نمونه هـای این برداشـت، تجمـع پول در 
دفتـری بـه نـام دفتـر بانـوی اول اسـت کـه واقعًا کسـی 
از درک آن معلومـات نـدارد و نیـز چـه مقـدار پـول از 
بودیجـه پرومـوت بـه کجـا مـی رود و چـه کارهایـی از 
بودیجـه دولـت بـری زنـان از طریـق ایـن دفتـر صورت 
می گیـرد و در حقیقـت چـرا ایـن دفتر چنیـن کاری را به 
عهده داشـته باشـد. ایـن سـوال ها همه پاسـخ های عریان 

امـا نگفته یـی را در پـی دارد. 

دفتر بانوی اول
 وزارت زنان یا 

ACKU
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رییــس حکومــت  غنــی،  محمداشــرف 
ــار  ــر آم ــس از نش ــی دو از پ ــدت مل وح
ــاد آن  ــر بنی ــه ب ــزی ک ــه مرک ادارۀ احصایی
ــر  ــط فق ــر خ ــهروندان زی ــد از ش 54 درص
زنده گــی می کننــد، گفتــه اســت کــه »شــرم 
آور« اســت کــه بخش زیــادی از شــهروندان 
ــه  ــد. ب ــی می کنن ــر زنده گ ــر فق ــور زی کش
ــر در  افغانســتان،  ــد فق ــزان بلن ــۀ او، می گفت
ــات نرســد.  ــه ثب ــا کشــور ب باعــث شــده ت
آنچــه از صحبت هــا و آمــار مســووالن ادارۀ 
ــرد  ــزی می شــود اســتنباط ک ــه مرک احصایی
ــت  ــر در فرص ــزان فق ــه می ــت ک ــن اس ای
ــتر  ــی بیش ــدت مل ــت وح ــی حکوم زمان
شــده و حجــم ناامیــدی مــردم نیــز افزایــش 

ــه اســت. یافت
اوضــاع  بــودن  وخیــم  گــزارش  ایــن 
اجتماعــی و اقتصــادی افغانســتان را نشــان 

می دهــد.
از ســوی هــم، بربنیــاد اعالمیــه بانــک 
ــد فقــر رابطــۀ مســتقیم  ــزان بلن ــی، می جهان
ــا رکــود فعالیت هــای اقتصــادی، افزایــش  ب
نفــوس و بدتــر شــدن وضعیت امنیتــی دارد.
ــال ها  ــر س ــه در اث ــت ک ــده اس ــه ش گفت
جنــگ و ناامنــی، ســاختار اقتصاد افغانســتان 
و  بشــری  منابــع  و  فروپاشــیده  هــم  از 
معیشــتی آن بــه شــدت آســیب دیده اســت.

ــر  ــی منتش ــا در حال ــار و نگرانی ه ــن آم ای
ــدت  ــت وح ــووالن حکوم ــه مس ــد ک ش
ملــی و به ویــژه آقــای غنــی از پــروژه 
ــم در  ــی ه ــادی و کاریاب ــای کالن اقتص ه
زمــان کارزارهــای انتخاباتــی خــود صحبــت 
می کــرد و پــس از رســیدن بــه کرســی 
ریاســت حکومــت، بارهــا از زمینــه ســازی 

ــرد. ــت ک ــکاران صحب ــرای بی کار ب
آقــای غنــی کــه دوســت دارد در کنــار 
»ســرقوماندان قــوای اعــالی قــوای مســلح« 
همچنــان از او بــه عنــوان »اقتصــاددان« نیــز 
ــت  ــه در جه ــرد ک ــا می ک ــد، ادع ــاد کنن ی
ــری  ــس دیگ ــر ک ــتر از ه ــتغال زایی بیش اش
برنامــه دارد و بــرای پیــاده کــردن آن بیشــتر 

ــرد. ــد ک ــالش خواه ــر کســی ت از ه
دورۀ  معــروف  شــعارهای  از  یکــی 
ــی  ــرف غن ــی محمداش ــای انتخابات کارزاره
در  بنیــادی«  »تغییــرات  آورد  احمــدزی، 
ــرات  ــن تغیی ــود کــه ای دســترخوان مــردم ب
ــا دریــغ ســفرۀ شــهروندان هــر  آمــد، امــا ب
روز تهی تــر شــد و صــف گدایــان در 

ــت. ــش یاف ــهر افزای ــطح ش س
ــا  ــا و مغازه ه ــار نانوایی ه ــا کن ــن روزه ای
پُــر از کــودکان، مــردان و زنانــی کــه بــرای 
ســیر کــردن شــکم خــود صــف کشــیده اند 

و از کســانی کــه بخــش زیــاد آنــان زیــر فقر 
زنده گــی می کننــد، طلــب نــان دارنــد. 
ــی هــم هســتند کــه  ــان، کودکان ــان آن در می
به جــای بــودِن در مکتــب غــِم پیــدا کــردن 
لقمــه نانــی را بــه دوش دارنــد و می کوشــند 
ــان،  ــرص ن ــد ق ــگ آوردن چن ــه چن ــا ب ب

فقــط زنــده بماننــد. 
ــود  ــادف ب ــال مص ــروع امس ــان، ش هم چن
ــش  ــای ناخوشــی از افزای ــا پخــش خبره ب
آمــدن  و  کشــور  سراســر  در  ناامنی هــا 
والیــات  از  برخــی  در  خشک ســالی 
ــورد، ســبب  ــن هــر دو م ــه ای افغانســتان ک
ناُخرســندی بیشــتر شــهروندان شــده و امــا 
ــرای  ــی ب ــچ برنامه ی ــوول هی ــای مس نهاده
ــت  ــه فرص ــش ب ــن چال ــردن ای ــل ک تبدی

ــد. ــرده ان ــت نک صحب

حــاال معلــوم نیســت کــه وقتــی آقــای غنــی 
می گویــد، افزایــش میــزان فقــر مــردم 
جــای شــرم دارد، واقعــاً چــه کســانی بایــد 
بشــرمند، کســانی کــه ادعــای بلنــد باالیــی 
طــرح هــای اشــتغال زایی ارایــه کردنــد 
ــا دســتان  ــا شــهروندانی کــه هــر روز ب و ی
ــب و  ــده ش ــی ش ــفره های ته ــی و س خال

می گذراننــد؟ روز 
در کنــار ایــن، آقــای غنــی به جــای عملــی 
ــردم،  ــرای م ــی ب ــای رفاه ــردن برنامه ه ک
ــزی برنامه هــای  هــر روز مصــروف طرح ری
چالش آفریــن و عملــی نشــدنی اســت؛ 
ــت  ــاد امنی ــوض ایج ــه ع ــا ب ــن برنامه ه ای
روانــی و اقتصــادی بــرای شــهروندان، حس 
ــردم  ــیر م ــدن مس ــی ش ــاوری و طوالن بی ب
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــاند. ب ــت را می رس و دول

ــی  ــد شــناس نامه های برق ــع رون ــاز توزی آغ
ــبب  ــن کار س ــه ای ــان ک ــا درج واژۀ افغ ب
بــاال شــدن تنش هــای درون حکومتــی 
ــه  ــی ک ــا جای ــت ت ــده اس ــهروندان ش و ش
شــریک پنجــاه درصــدی قــدرت حکومــت 
ــوش زد  ــی گ ــای غن ــه آق ــی ب ــدت مل وح
ــروع  ــی و مش ــه عمل ــن برنام ــه ای ــرد ک ک
نیســت و بایــد در جهــت امنیــت و کاریابــی 
بــه مــردم کار شــود و حکومــت برنامه هــای 
ناتمــام بــه رفــاه رســاندن شــهروندان را بــه 

ســرانجام برســاند. 
حــاال آقــای غنــی در کنار دســت کشــیدن از 
برنامه هــای چالــش آفریــن و در کنــار شــرم 
ــه اشــتغال زایی شــهروندان  ــد ب کشــیدن بای
ــا  ــزان ت ــن می ــه ای ــذارد ک ــد و نگ ــر کن فک

ســال آینــده، باالتــر بــرود.

تحمیـل هویـت  یـک قـوم بـر اقـوام دیگـر نمی توانـد صلـح 
و ثبـات را در کشـور تأمیـن کنـد، برعکـس اوضـا ع را بیشـتر 

می سـازد.  بحرانـی 
برخی اعضای شـورای ملی و شـهروندان دیروز سـه شنبه ) 18 
ثـور( در نشسـت اعتراضـی نسـبت بـه توزیع شـناس نامه های 
برقـی با »محتـوای اختالف برانگیز و برتـری جویانه« از طرف 
ارگ، اظهـار داشـتند که تحمیـل هویت یک قوم به سـایر اقوام 
اوضـاع را بیشـتر بحرانـی می سـازد و زمینـۀ تجزیـه کشـور را 

فراهـم می کند.
جاویـد کوهسـتانی آگاه سیاسـی - نظامـی و اسـتاد دانشـگاه، 
در ایـن نشسـت گفـت: تحمیـل هویـت یـک قـوم بـر سـایر 

شـهروندان قابـل پذیـرش نیسـت.
آقای کوهسـتانی بیان داشـت که هرچند تمام شـهروندان افغان 
) پشـتون(،  تاجیک هـا و ...، پیوند هـای قومـی دارنـد؛ امـا چرا 
هویتـی کـه با تمـام مـردم افغانسـتان هم خوانی نـدارد را باالی 

شـهروندان تحمیل کنیم.
آقـای کوهسـتانی بـا انتقـاد از سیاسـت تحمیل هویـت، بر نام 
کشـور اعتـراض کرد و گفت کـه حکمرانان پشـتون تبار بدون 
معاهـدۀ دیورنـد کـه در آن »ملـک خـداداد افغانسـتان« ذکـر 

شـده  و توسـط عبدالرحمان خان دسـت خط شـده، در سـایر 
معاهده هـا به نـام حکمرانـان کابـل امضـا کرده اند. 

آقـای کوهسـتانی بـا اشـاره بـه چالش هـای هویتـی و ملی در 
کشـور، گفـت: پاکسـتان کنونـی از چهـار کلمه سـاخته  شـده 
اسـت: پ  یعنـی پنجـاب، الـف یعنـی افغان هـای آن طـرف 
دیورنـد )پشـتون ها( “ک – کشـمیر ی ها” و “س – سـندی ها” 
هسـتند؛ امـا در افغانسـتان تـالش به جعـل سـازی هویت ها با 

تحمیـل یـک هویت می شـود. 
کوهسـتانی گفـت: در چهـار دوره حاکمیـت غلجایی هایـی کـه 

آخریـن آن مـال محمدعمـر رهبـر رژیـم طالبـان بـود، بـدون 
خون ریـزی قـدرت انتقال نکرده اسـت. در حال حاضر اشـرف 
غنـی نیـز بـا بحرانی سـازی اوضـاع کشـور نیت چنیـن کاری 

را دارد. 
او تاکیـد کـرد کـه برخوردهـای ایـن چنینـی زمینـۀ گسـترش 
بحـران را فراهـم می کنـد، امـا دوسـتان بین المللی بداننـد؛ اگر 
می خواهنـد صلـح درافغانسـتان پیـاده شـود بـه زبـان مدنـی 
می شـود. چنانچه در برابر تروریسـم سـینه های جوانان ما سـپر 

اسـت.  بوده 

نهـــاد انتخابـــات آزاد و عادالنـــۀ افغانســـتان یـــا 
ـــد  ـــات می خواه ـــتقل انتخاب ـــیون مس ـــا از کمیس فیف
ـــدگان و  ـــس نماین ـــات مجل ـــم انتخاب ـــه در تقوی ک

شـــورای ولســـوالی ها تعدیـــل بیـــاورد.
ــی  ــارۀ چگونگـ ــکایات دربـ ــخ شـ ــن تاریـ تعییـ
ثبت نـــام رأی دهنـــدگان پـــس از نهایی شـــدن 
ـــی  ـــد نام نویس ـــۀ رون ـــدگان، ادام ـــت رأی دهن فهرس
شـــورای  و  نماینـــدگان  مجلـــس  نامـــزدان 
ـــت  ـــۀ ثب ـــوزا، ادام ـــاه ج ـــان م ـــا پای ـــوالی ها ت ولس
ـــزدان،  ـــی نام ـــت ابتدای ـــارۀ فهرس ـــا درب اعتراض ه
دقـــت کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات در اعـــالم 
ــگرانه  ــر پیشـ ــزدان، تدابیـ ــی نامـ ــت نهایـ فهرسـ
ـــت  ـــش از وق ـــای پی ـــری از کارزاره ـــرای جلوگی ب
مراکـــز  فهرســـت  نهایی ســـازی  و  نامـــزدان 
ـــیون  ـــرای کمیس ـــا ب ـــنهادهای فیف ـــی از پیش رأی ده

انتخابـــات اســـت.

یوســـف رشـــید، رییـــس فیفـــا می گویـــد، ایـــن 
ـــه  ـــورت گرفت ـــکالتی ص ـــل مش ـــنهادها به دلی پیش
ـــدگان و  ـــس نماین ـــات مجل ـــم انتخاب ـــه در تقوی ک
شـــورای ولســـوالی ها وجـــود دارد. هرچنـــد بـــه 
گفتـــۀ آقـــای رشـــید، به رغـــم وعـــدۀ مســـؤوالن 
کمیســـیون انتخابـــات مبنـــی بـــر بررســـی ایـــن 
ـــن  ـــدن ای ـــری از عملی ش ـــون خب ـــنهادها، تاکن پیش

ـــت. ـــده نیس وع
ـــتان  ـــۀ افغانس ـــات آزاد و عادالن ـــاد انتخاب ـــس نه ریی
یـــا فیفـــا می گویـــد، براســـاس قانـــون، کمیتـــۀ 
ـــش از  ـــاه پی ـــک م ـــد ی ـــات بای ـــانه های انتخاب رس
ـــا  ـــد، ام ـــاز کن ـــه کارش آغ ـــزدان ب ـــی نام نام نویس

ـــت. ـــه اس ـــق نیافت ـــر تحق ـــن ام ـــون ای تاکن
ـــا کنـــون در ایـــن  مســـووالن کمیســـیون انتخابـــات ت

ـــد. ـــزی نگفته ان ـــه چی زمین

غنی! آقای 
بشرمد؟ باید  چه کسی 

کوهستانی در نشست اعتراضی اعضای  شورای ملی و شهروندان:

تحمیل هویت 
زمینۀ تجزیه را فراهم می سازد

فیفا:
اعـالم تقـویم انتخـابات 

مشـکل حقوقی و تخنیـکی دارد
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 موسسۀ تحقیـقاتی 
و مشـوره دهـی افغـانستان

---------------------------
 بخش نخسـت

چکیــده 
اصلــِی  مولفه هــای  از  یکــی  انتخابــات 
ــی  ــج واقع ــود و نتای ــی می ش ــی تلق دموکراس
یــک انتخابــاِت آزاد، شــفاف و عادالنــه، مــردم 
ــم  ــاهد تحکی ــا ش ــرد ت ــد ک ــک خواه را کم
ثبــات و بهبــود شــرایط در کشــورِ خــود 
باشــند. تدویــر یــک انتخابــات آزاد و عادالنــه، 
افغانســتان را کمــک خواهــد کــرد تــا بــه ثبات 
دســت یافتــه و شــاهد یــک سلســله تحــوالِت 
به هــدِف  پژوهــش  ایــن  باشــد.  مثبــت 
احتمالــِی  عوامــِل  معرفــی  و  شناســایی 
انتخاباتــی  پروســه های  روی  تأثیرگــذار 
در افغانســتان راه انــدازی و انجــام شــده و 
ــتفاده  ــا اس ــط را ب ــروی مختل ــک روش س ی
از یــک پرســش نامۀ کّمــی و یــک بســته 
)مصاحبــه( جهــت  کیفــی  پرســش های  از 
ــاز  ــورد نی ــاِت م ــا و معلوم ــع آوری داده ه جم
ــرای تکمیــل ایــن پژوهــش اســتفاده نمــوده  ب
ــتراک کننده را  ــش، 314 اش ــن پژوه ــت. ای اس
کــه دارای ویژه گی هــای متفــاوِت فــردی و 
ــای  ــه برمبن ــرد ک ــد، دربرمی گی اجتماعــی بودن
بــه  آن هــا  تــِن  توافــق شخصی شــان، 12 
ــخ  ــز پاس ــریحی( نی ــی )تش ــش های کیف پرس
ارایــه نموده انــد. بــر مبنــای نتایــج ایــن 
پژوهــش، اشــتراک کننده گان تدویــر انتخابــات 
را یکــی از خواســت ها و نیازهــای اصلــی 
تحکیــم  بــرای  چشم پوشــی  غیرقابــل  و 
ــور  ــی در کش ــاع عموم ــود اوض ــات و بهب ثب
ــا اشــتیاق انتظــار داشــتند  قلمــداد نمــوده و ب
تــا هنــگام برگــزاری انتخابــات، در وقــت 
معیــن آن از حــق رأی خــود اســتفاده نماینــد. 
ــِم  ــش، رق ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ب
اشــتراک کننده گان  از  مالحظه یــی  قابــل 
در  تــا  داده انــد  نشــان  عالقه منــدی 
و  نماینــد  اشــتراک  آینــده  انتخابات هــای 
معتقــد  اشــتراک کننده گان  قاطــِع  اکثریــت 
ــاِت آینــده و  بوده انــد کــه عــدم تدویــر انتخاب
نادیــده گرفتــن حــق رأی مــردم ممکــن اســت 
باعــث بحرانــی شــدِن اوضاع در کشــور شــود. 
ــدم  ــش، ع ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ب
موجودیــت برنامــه و آجنــدای دقیــق و مفیــد 
ــای  ــی و تنش ه ــای امنیت ــی، چالش ه انتخابات
نخبه هــای  و  حلقــات  میــان  در  سیاســی 
در  ظرفیــت  کمبــود  کشــور،  در  سیاســی 
ــودِن  ــش برانگیز ب ــی و پرس ــای انتخابات نهاده
ــی،  ــیون های انتخابات ــتقاللیت کمیس ــد اس ح
جامعــۀ  تخنیکــی  همکاری هــای  کاهــش 
جهانــی و نهادهــای انتخاباتــی بین المللــی 
ــی و کاهــش نظــارت  ــا پروســه های انتخابات ب
در  انتخاباتــی  پروســه های  از  بین المللــی 
قاطــِع  اکثریــت  بی ســوادی  افغانســتان، 
اکثریــت  آگاهــی  عــدم  و  رأی دهنــده گان 
ــذاری  ــد تأثیرگ ــده گان از ارزش و ح رأی دهن
ــور،  ــی کش ــت سیاس ــان روی سرنوش رأی ش

ــدان و بعضــی  ــی زورمن ــای غیرقانون مداخله ه
از مقامــات محلــی در پروســه های انتخاباتــی، 
ــردم  ــاد م ــش اعتم ــتانی، کاه ــاد و رشوه س فس
ــی در کشــور  ــه های انتخابات ــه پروس نســبت ب
ــات  ــترده در انتخاب ــای گس ــل تقلب ه ــه دلی ب
ــات،  ــۀ انتخاب ــدن پروس ــی ش 2014 و جنجال
در  ناموجــه  جانب داری هــای  و  قوم گرایــی 
ــودِن  ــگ ب ــات و کم رن ــر انتخاب ــان تدوی جری
پروســه های  در  سیاســی  احــزاب  نقــش 
انتخاباتــی؛ از جملــه عوامــل اصلــِی تأثیرگــذار 
افغانســتان  در  انتخاباتــی  پروســه های  روی 
ــم،  ــویی ه ــدند. از س ــایی ش ــداد و شناس قلم
در حــدود 25 درصــد از اشــتراک کننده گان 
پیرامــون مســایل مطرح شــده در ایــن پژوهــش 
کــدام نظــِر خــاص نداشــتند و گزینــۀ »کــدام 

ــد.  ــاب کردن ــدارم« را انتخ ــاص ن ــر خ نظ
اســت  ممکــن  تحقیــق  ایــن  یافته هــای 
بــرای نهادهــای ملــی و بین المللی یــی کــه 
افغانســتان  در  انتخاباتــی  پروســه های  بــا 
در  غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم  گونــۀ  بــه 
ــا را  ــده و آن ه ــع ش ــد واق ــد، مفی ــاس ان تم
چالش هــای  بــه  رســیده گی  راســتای  در 
احتمالــی، مرفوع ســازی موانــع و اســتفاده 
ــدای  ــۀ آجن ــرای تهی ــای ممکــن ب از فرصت ه
شــفاف و مفیــد انتخاباتــی و تدویــر انتخابــات 
ــد.  ــک نمای ــور کم ــه در کش ــفاف و عادالن ش
در  انتخاباتــی  پروســه های  کلیـــدواژه ها: 
افغانســتان، برنامه هــای انتخاباتــی، عوامــل 
انتخاباتــی،  پروســه های  روی  تأثیرگــذار 
دهنــدگان،  رأی  انتخاباتــی،  کمیســیون های 

نتایــج انتخابــات.

مقـدمه 
دموکراســی یکــی از دســت آوردهای مهــِم 
محســوب  مــدرن  دنیــای  در  انســان ها 
ــات  ــز انتخاب ــی آن نی ــۀ اصل ــود و مولف می ش
می باشــد. گیلینیــو )2013( بــه ایــن بــاور 
اســت کــه مــا نمی توانیــم یــک دموکراســی را 
ــک دیموکراســی  ــث ی ــات به حی ــدون انتخاب ب
ــات و  ــر انتخاب ــی تدوی ــم. یعن ــی بپذیری واقع
ــای  ــی آن در عمــل، قدم ه ــج واقع ــق نتای تحق
پروســه های  قانونمندســازی  بــرای  اصلــی 
ــام  ــا تم ــوند؛ ام ــوب می ش ــک محس دموکراتی
ملت هــا و کشــورها قــادر نیســتند بــدون 
دموکراســی های  و  نهادهــا  همکاری هــای 
پیشــگام در دنیــا، بــه اهــداف یــاد شــده 
و  ســرمایه گذاری ها  افزایــش  برســند. 
از  حمایــت  بــرای  جهانــی  همکاری هــای 
پروســه های  و  جــوان  دموکراســی های 
دموکراتیــک در دنیــا، حمایت کننــدۀ ایــن ادعــا 
انــد کــه بازیگــران جهانــی عرصــۀ دموکراســی 
می تواننــد کشــورها را در جهــت رســیدن 
ــکاری  ــک و هم ــک کم ــداف دموکراتی ــه اه ب
نماینــد )لیــن، 2004(. بــه  هــر  حــال، نهادهــا 
ــا  ــد ت ــال ان ــا فع ــدد در دنی ــورهای متع و کش
را  آســیب پذیر  و  جــوان  دموکراســی های 
ــن )2004(، از  ــۀ لی ــه گفت ــد و ب ــک نماین کم
اوایــل ســال های 1۹80، دولت هــای ملــی، 
شــبکه های جهانــی و نهادهــای بین المللــی 

ــد  ــا رون ــد ت ــکاری نمودن ــم کار و هم ــا ه ب
تحقــق دموکراســی در جهــان را تشــویق و 
تقویــت نماینــد. کوهنــی )2010( نیــز بــه ایــن 
ــی های  ــات دموکراس ــه انتخاب ــت ک ــاور اس ب
ــد  ــک می کن ــوان را کم ــران و ج ــد از بح بع
ــداف  ــه اه ــه و ب ــت یافت ــات دس ــه ثب ــا ب ت
ــه گفتــۀ پاســتور  دموکراتیــک خــود برســند. ب
)1۹۹۹(، یــک انتخابــات هــم می توانــد عامــل 
اصلــی تحــوالت مثبــت در یــک کشــور 
ــی  ــک بی ثبات ــی ی ــل اصل ــم عام ــود و ه ش
جــدی؛ یعنــی نحــوۀ تدویــر انتخابــات و 
ــز  ــج آن نی نحــوۀ شــمارش رأی و تحقــق نتای
می توانــد باعــث بهبــود اوضــاع در یــک 
ــر و  ــدم تدوی ــورت ع ــود و در ص ــور ش کش
ــث  ــد باع ــفاف می توان ــورد و ش ــق به م تحق
بــروز مشــکالت جــدی شــود. همچنــان، 
احــزاب و جریان هــای سیاســی قانونمنــد، 
منظــم و بــا برنامــه می تواننــد مــردم را در 
ــک  ــان کم ــت از رأی ش ــتفادۀ درس ــت اس جه
معتقــد   )1۹۹4( گودوین-گیــل  نماینــد. 
ــات و احــزاب  ــی، انتخاب ــه دموکراس اســت ک
ــط  ــی و مرتب ــزای اصل ــث اج ــی، به حی سیاس
بــه هــم یــک دیموکراســی، بــاالی هــم 
اثــرات متقابــل دارنــد؛ همچنــان وی روی 
ــرار  ــاد ق ــورد اعتم ــتقاللیت و م ــی، اس توانای
داشــتن نهادهــا و میکانیزم هــای انتخاباتــی 
ــال  ــهم فع ــی و س ــد، توانای ــد دارد. رش تأکی
ــز در جهــت شــکل گیری  احــزاب سیاســی نی
دموکراســی واقعــی مفیــد انــد. )برنیــل، 2004( 
افغانســتان در میــان کشــورهایی قــرار دارد کــه 
از دموکراســی و انتخابــات تجــارِب کوتــاه 
جدیــد  شــرایط  در  دارنــد.  آســیب پذیر  و 
ــتان  ــردم افغانس ــان، م ــت طالب ــس از حاکمی پ
را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  دور  ســه 
و   2014 و   200۹  ،2004 ســال های  در 
پارلمانــی و  انتخابــات  همچنــان ســه دور 
ــا  ــد. ام ــه نموده ان ــی را تجرب ــوراهای والیت ش
ــود  ــای بهب ــات به ج ــر انتخاب ــت ه ــا گذش ب
ــر  ــارب بهت ــب تج ــی و کس ــرایط انتخابات ش
بــرای تدویــر انتخابــات بهتــر، ســه انتخابــات 
ــا گذشــت هــر  گذشــتۀ ریاســت جمهــوری ب
ــی  ــش برانگیز و جنجال ــتر پرس ــات بیش انتخاب
ــه  ــبت ب ــات 200۹ نس ــی انتخاب ــدند. یعن ش
و  شــد  جنجالــی  بیشــتر   2004 انتخابــات 
ــبت  ــوری نس ــت جمه ــات 2014 ریاس انتخاب
ــی  ــی بیشــتر جنجال ــاِت قبل ــر دو انتخاب ــه ه ب
ــه  ــود ک ــک ب ــد و نزدی ــش برانگیز ش و پرس
ــران  ــک بح ــوی ی ــه  س ــور را ب ــج آن کش نتای
جــدی ســوق دهــد، کــه بــا مداخله هــا و 
ــی  ــتقیم بین الملل ــتقیم و غیرمس ــارهای مس فش
ــد،  ــل آم ــه عم ــری ب ــدی جلوگی ــا ح از آن ت
امــا بــه نحــوی اثــرات منفــِی آن تاهنــوز روی 
اوضــاع عمومــی در کشــور محســوس اســت. 
مســتقیم  رهبــری  تحــت  انتخابــات 2004 
ســازمان ملــل و جامعــۀ جهانــی تدویــر شــد و 
ــری  ــت رهب ــای 200۹ و 2014 تح انتخابات ه
بــا  افغانســتان و  انتخاباتــی  کمیســیون های 
ــزار  ــی برگ ــۀ جهان ــی جامع ــای مال همکاری ه
شــد؛ نحــوۀ تدویــر و نتایــج به دســت آمــده از 

ــت  ــات 2014 ریاس انتخاب
کارایــی  و  توانایــی  حــد  جمهــوری، 
انتخاباتــی  کمیســیون های  و  میکانیســم ها 
افغانســتان را تحــت شــعاع قــرار دادنــد؛ چــون 
ــات،  ــد دور انتخاب ــردن چن ــه ک ــا تجرب ــد ب بای
انتخابــات ســال 2014 به گونــۀ بهتــر و مفیدتــر 
ــایی  ــرای شناس ــن، ب ــد. بنابرای ــزار می ش برگ
پروســه های  روی  تأثیرگــذار  فکتورهــای 
از  جلوگیــری  و  افغانســتان  در  انتخاباتــی 
ــی  ــی شــدن پروســه های انتخابات تکــرار بحران
در کشــور، راه انــدازی و انجــام یــک پژوهــش 
ایــن  کــه  بــود،  نیــاز  اکادمیــک  معیــاری 
ــاری،  ــۀ معی ــوق را به گون ــایل ف ــش مس پژوه
ــرار داده  ــورد بررســی ق ــق م ــه و دقی همه جانب

ــت.    اس

پشتوانۀ تیوریک پژوهش
در ایــن پژوهــش تــالش صــورت گرفتــه 
اســت تــا عوامــل اصلــی تأثیرگــذار روی 
افغانســتان  در  انتخاباتــی  پروســه های 
ــه  ــان ب ــوند و همچن ــی ش ــایی و معرف شناس
مســتقیِم  همکاری هــای  تــداوم  اهمیــت 
بــا  جهانــی  جامعــۀ  مالــی  و  تخنیکــی 
دموکراســی های  در  انتخاباتــی  پروســه های 
آســیب پذیر، ماننــد افغانســتان، نیــز توجــه 
شــده اســت. مایــر )2000( ســاختار و مفهــوم 
آمیختــۀ سیاســی را بــرای دموکراســی های 
ــه  ــد، ک ــنهاد می کن ــیب پذیر پیش ــوان و آس ج
فعالیت هــای  بــرای  داخلــی  فرصت هــای 
ــا  ــرگاه فرصت ه ــود، ه ــتر می ش ــی بیش سیاس
ــم  ــای مه ــا فرصت ه ــی ب ــای داخل و برنامه ه
و  شــوند  داده  ربــط  بین المللــی  سیاســی 
ــۀ  ــدۀ جامع ــش نظارت کنن ــند. نق ــط باش مرتب
بین المللــی،  معتبــر  نهادهــای  و  جهانــی 
کــه در راســتای پروســه های انتخاباتــی در 
ــورها  ــد کش ــد، می توان ــال ان ــا فع ــطح دنی س
را  کم تجربــه  و  بی تجربــه  دولت هــای  و 
ــی  ــای احتمال ــا چالش ه ــه ب ــتای مقابل در راس
ایــن  بــه   )2004( هایــد  نمایــد.  کمــک 
بــاور اســت کــه نظارت هــای قانونمنــد و 
در  را  ملــی  دولت هــای  بین المللــی  دقیــق 
و  دموکراتیــک  معیارهــای  تحقــق  جهــت 
ــام  ــرای تم ــای حضــور ب فراهم ســازی زمینه ه
ــم  ــر اه ــک ف ــه های دموکراتی ــردم در پروس م
می کنــد. لیــن )2004( همچنــان بــه ایــن 
ــت  ــود ظرفی ــورت نب ــه در ص ــت ک ــاور اس ب
ــه های  ــرول پروس ــرای کنت ــی ب ــی کاف و توانای
همکاری هــای  کشــورها،  در  انتخاباتــی 
ــال  ــی فع ــای بین الملل ــوی نهاده ــتر از س بیش
ارزش هــای  تحکیــم  و  تحقــق  عرصــۀ  در 
ــی می شــوند. از ســویی  ــاز تلق ــک نی دموکراتی
ــودل  ــک م هــم، کیــک و ســیکینک )1۹۹8( ی
را بــرای تحقــق دموکراســی، فعالیت هــای 
در  فعــال  داخلــی  گروه هــای  و  شــبکه ها 
ــکاران  ــک و هم ــات دموکراتی ــۀ اصالح عرص
دموکراتیــک  پروســه های  المللــی  بیــن 
ــا  ــه نهاده ــد ک ــد و معتقدن ــوده ان ــه نم ارای
راســتای  در  فعــال  داخلــی  شــبکه های  و 
جهــت  در  می تواننــد  انســانی  ارزش هــای 

نقــش  دموکراتیــک  پروســه های  موفقیــت 
ــازی نماینــد و در صــورت تحــت  مهمــی را ب
ــای  ــوی حکومت ه ــن از س ــرار گرفت ــار ق فش
ملــی و محلــی و محــدود شــدن عرصــه 
مزایــای  از  می تواننــد  کارشــان،  ســاحۀ  و 
بین المللــی  نظارت هــای  و  همکاری هــا 
ــان  ــارات بی ــای اظه ــر مبن ــوند. ب ــتفید ش مس
ــی در  ــت و هماهنگ ــت ظرفی ــده، موجودی ش
میــان نهادهــای فعــال، موجودیــت بســتر 
بــاز بــرای فعالیت هــای مفیــد و اســتفاده 
بین المللــی  به مــورد  همکاری هــای  از 
می توانــد در راســتای کاهــش چالش هــا و 
ــات  ــر انتخاب ــرای تدوی ــا ب ــش فرصت ه افزای
ــک در  ــای دموکراتی ــر ارزش ه ــق دیگ و تحق

ــوند.  ــع ش ــد واق ــور مفی کش

روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از یــک روش 
مختلــط تحقیــق، کــه شــامل پرســش های 
کمــی و کیفــی بــود، راه انــدازی و انجــام 
ــامل  ــه ش ــی، ک ــش نامۀ کم ــت. پرس ــده اس ش
ــج  ــر پرســش دارای پن 1۹ پرســش بســته و ه
اصلــی  ابــزار  به حیــث  می باشــد،  گزینــه 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــق م تحقی
ــی،  ــتفادۀ نهای ــل از اس ــروی قب پرســش نامه س
Pi� ــک پژوهــش آزمایشــی  ــدازی ی ــا راه ان )ب

ــتراک  ــن از اش ــتراک 10 ت ــا اش lot study( ب
گرفــت،  قــرار  بررســی  مــورد  کننــده گان 
ــود.  ــت ش ــی آن تثبی ــار و کارای ــد اعتب ــا ح ت
Cronbach’s Al� )نمــرۀ کرونبــاک الفــا 
pha( بــرای تمــام پرســش های شــامل در 
پرســش نامه 8۷2 بــود و ایــن نمــره حــد 
ــد.  ــار پرســش نامه را نشــان می ده ــاالی اعتب ب
ــام  ــرای تم ــا ب ــاک الف ــرۀ کرونب ــان، نم همچن
داده هــا بــا اشــتراک 314 اشــتراک کننده در 
پژوهــش اصلــی، ۷11 بــود. بــه گفتــۀ ویرســما 
ــی  ــش آزمایش ــک پژوه ــرس )2005(، ی و ج
پژوهش گــران را کمــک می کنــد تــا ابــزار 
قبــل  را  خــود  پرســش نامه های  و  تحقیــق 
و  بررســی  اصلــی  پژوهــش  راه انــدازی  از 
داده هــای  و  معلومــات  نماینــد.  آزمایــش 
ــا اســتفاده از یــک بســته  کیفــی و تشــریحی ب
پرســش های کیفــی، کــه شــامل پنــج پرســش 
جمــع آوری  می باشــد،  تشــریحی  و  بــاز 
نیــز  کتبــی  پرســش های  اســت.  گردیــده 
ــده  ــه ش ــی ضمیم ــش نامۀ کم ــان پرس در پای
اشــتراک کننده ها خواســته شــده  از  و  بــود 
ــخصی،  ــدی ش ــورت عالقه من ــه در ص ــود ک ب
نظریــات خــود را به گونــۀ مشــرح بــرای 
روش  نماینــد.  شــریک  پژوهــش  انجــام 
تحقیــق  روش  یــک  از  عبــارت  مختلــط 
بســتۀ  یــک  پژوهش گــران  کــه  می باشــد 
ــتراک  ــا اش ــات را ب ــا و معلوم ــی داده ه اصل
ــد و  ــام می دهن ــراد انج ــتری از اف ــداد بیش تع
ــی  ــت یافته هــای خــود بســتۀ دوم ــرای تقوی ب
معلومــات و داده هــا را بــا اشــتراک تعــداد 
ــد  ــام می دهن ــتراک کننده ها انج ــری از اش کمت
و داده هــا را مخلــوط می کنند.)کریســویل و 

)200۷ پالنــوکالرک، 

عـوامِل بررسـی 
افغانستان در  انتخاباتی  پروسه های  روی  تأثیرگذار   

دكتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان رياضت، سید خلیل اهلل سادات و رفیع جسور
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ــی  ــی، لقب ــن معن ــه ای ــت ب خالف
ــا راه  ــرای شــخص بزرگــی و ی ب
رســاندن  بــرای  روحانی یــی 
و  ملکــوت  عالــم  بــه  روح 
بــا  نفــوس  کــردِن  پیوســت 
نیســت،  نورانــی  رشــته های 
حقیقــی  برنامه یی ســت  بلکــه 
زیــر  را  اســالمی  امــت  کــه 
پوشــِش خــود گرفتــه، مصالح آن 
ــازد  ــرآورده می س ــر ب ــا تدبی را ب
و از حــوزۀ آن دفــاع می کنــد. 
در  معنــی  ایــن  بــه  خالفــت 
در  آن  مظهــر  درخشــان ترین 
صــدر اســالم پدیــدار شــد، اما از 
زمــان خلیفــۀ چهــارم بــه ضعــف 
گراییــد و تــا اواســط دولــت 
ــی را از  ــراز و فرودهای ــی ف عباس
ــاری و  ــاط و بیم ــف و انحط ضع
ــت،  ــر گذاش ــت س ــالمتی پش س
ــه  ــام ک ــک ن ــز ی ــه ج ــا این ک ت

سیدمحمدطاهر بن عاشوربــه ارث بــرده می شــد

بخش سوم

ترجمه: سیداحمد اشرفی

َفَهاء أَْمَوالَُکُم" )سورۀ نساء: 5(  - "َواَل تُْؤتُواْ السُّ
یعنی: اموال خویش را به دسِت سفیهان ندهید.

شـایاِن ذکـر اسـت کـه آن نـوع اجمـاع کـه در بـاال بـه آن 
اشـاره شـد، بسـیاری از احـکام قطعی شـریعت کـه از آن ها 
بـه معلومـات ضـروری )بدیهـی( دیـن نیـز تعبیـر می شـود، 
توسـط همان اجماع به ثبوت رسـیده اسـت و اگر ما تنها به 
مفـرداِت آیـات قرآن و احادیـث نبوی اکتفا کنیـم، معلومات 
دینـِی بدیهـی جـز اندکی از آن ها بهدسـت نمی آیـد؛ زیرا که 
داللـت بسـیاری از آن ها ظنی اسـت، چنانچـه در علم اصول 
فقـه در ایـن بـاب بحـث شـده و میـان قطعـی بـودِن متن و 

قطعـی بـودِن داللـِت آن تفکیـک صورت گرفته اسـت.
مؤلـف در صفحـۀ 16 نوشـته اسـت: "اگـر علمای مسـلمان 
دلیلـی در حدیـث می یافتنـد، آن را در اسـتدالل بـر اجمـاع 
شـخص  یـک  از  سـخن  ایـن  صـدور  می کردنـد."  مقـدم 
مشـغول در علـوم شـرعی باعـث تعجـب اسـت کـه چگونه 
داللـت "اخبار آحـاد" را قوی تر از داللت اجمـاع می پندارد. 
از این کـه بگذریـم، علمـای اسـالمی چگونـه به اسـتدالل به 
درحالی کـه  می کردنـد،  احتیـاج  احسـاس  احادیـث،  ایـن 
اختالفـی وجـود نداشـت. آری، هیچ گونـه اختالفـی از هیچ 
مسـلمانی دربـارۀ وجـوب نصـب امـام )=خلیفـه، زمامـدار( 
بـه ثبـوت نرسـیده، مگر گـروه حروریـه از فرقۀ خـوارج که 
وقتـی بـه دنبـال جنـگ صفیـن اعـالن تحکیـم را شـنیدند، 
مخالفـت  سـر  و  کردنـد  بلنـد  را  إال هلل"  "الحکـم  شـعار 
برداشـتند، امـا ایـن گفتـۀ آنـان مبهـم و گمـراه کننـده بـود، 
از ایـن جهـت حضـرت علـی ـ رضـی اهلل عنـه ـ دربـارۀ آن 
فرمـود: "کلمـۀ حـق أریـد بهـا الباطل"؛ سـخنی اسـت حق 

کـه بـه هـدف باطـل گفته شـده اسـت. 
از همین رو اسـت کـه امام حرمین در کتاب "االرشـاد" برای 
اثبـات خالفـت بر داللـت اجماع اکتفـا کـرد. و در آن چنین 
نوشـت: »آن چـه بـر اثبـات امامـت مترتـب می شـود، اثبـات 
قطعیـت صحـِت اجمـاع اسـت کـه در این جـا مجـال تقریر 
کامـل آن نیسـت؛ لذا بـه یک اسـتدالل خدشـه ناپذیر در این 
مـورد بسـنده می کنیـم و می گوییـم: هـرگاه که علمـای یک 
عصـر یـک حکـم شـرعی را قطعی دانسـتند و بـر آن اجماع 
کردنـد، حکـم از دو حالت بیرون نیسـت؛ یا ظنی اسـت و یا 
قطعـی. پـس اگر مطابـق اجماع آنـان این حکم قطعی باشـد 
فهوالمـراد والمقصـود، امـا اگر ظنی باشـد )یعنـی در تصور( 
پـس باید دانسـت کـه )وجـود آن در واقعیت( محال اسـت؛ 
زیـرا عادتـًا غیر ممکن اسـت که دانشـمندانی که بـر راه های 
تشـخیص گمـان و یقیـن آگاه انـد، ظـن را علـم پندارنـد و 
بـر آن اجمـاع نماینـد بـدون این کـه بـرای برخـی از آن هـا 
شـک و تردیـدی دسـت دهد. این یـک امر خـارق عادت و 

غیرممکن اسـت.« )ص 351( 
و عجب تـر از آن، کوشـش مؤلـف در صفحـاِت 1۷ ، 18 و 
1۹ بـرای پاسـخ دادن بـه احادیثی سـت کـه علمـا در اثبـات 
نصـب امـام، بـه آن هـا اسـتدالل کرده اند و حاصلـش پس از 

غربـال چنین اسـت:
او پـس از ذکـر آیـات قرآن مبنی بـر لزوم اطاعـت از اولیای 
امـور و ذکـر احادیـث دال بـر خالفـت و امامـت و لـزوم 
اطاعـت، و پـس از تشـکیک در صحـت آن چه کـه صحتش 
اسـت  ایـن  نصـوص  آن  معنـای  می گویـد:  اسـت،  مسـلَّم 
کـه اگـر بـه تقدیـر الهـی چنیـن حالتـی واقـع شـد )و ما در 
واقعیـت زنده گـی بـا آن روبـه رو شـدیم(، مأمور بـه اطاعت 

هسـتیم نـه این کـه مکلـف بـه ایجـاد آن باشـیم.
وی بـه ایـن عبـارت اناجیـل کـه می گویـد "آن چـه از قیصر 
اسـت، بـه قیصـر واگـذار کن و آن چه از خداسـت بـه خدا" 
اسـتدالل کـرده می افزایـد: ایـن سـخن اناجیل بـه معنای این 

نیسـت که حکومـت قیصر جزیی از شـریعت خداسـت.
او همچنـان عـالوه می کنـد کـه مـا در احادیـث مأمـور بـه 
اطاعـِت زمـام داران باغـی و عاصـی شـده ایم و ایـن هیچ گاه 
دلیـل بـر مشـروعیت حکومـِت بغـی و عصیـان نمی باشـد.

سـخناِن بـاال مجموعه یی سـت از اغـالط کـه هیـچ محقـِق 
هوشـیاری در آن گیر نمی ماند. مسـلم اسـت کـه اوامر نبوی 
دالیـل مشـروعیت خالفـت اسـت؛ زیرا نبـی کریم بـه منکر 
امـر نمی کنـد و هیـچ امـر غیرمعتبـر در شـرع را مـورد تأیید 
قـرار نمی دهـد. چنان چـه فقهـای اسـالم بـه دالالت الفـاظ 

نبـوی حتا بـه "داللـت اشـاره" اسـتدالل کرده اند.1
امـا اسـتناد وی بـه انجیـل، خـروج از جـادۀ علم اسـت. این 
سـخنش کـه مـا مأمور بـه اطاعـت از امـرای بغـی و عصیان 
شـده ایم، کالم باطـل اسـت؛ بلکـه ما مأمـور شـده ایم که در 
منکـر از هیچ کـس اطاعـت نکنیـم و از زمـام داران گنهـکار 
زمانـی مأمـور بـه اطاعـت هسـتیم کـه گنـاه آنـان متعلـق به 
ذواِت خودشـان باشـد، نه به اوامرشـان، به عـالوۀ این که در 
این بـاره از قدیم االیـام میـان علمـا اختـالف اسـت؛ از این رو 
ممکـن نیسـت آن را اصـل قابـِل اسـتنباط قـرارداد و بـه آن 

اسـتناد جست.

خالفت، از دیدگاه اجتماعی
مؤلـف در صفحـۀ 22 نوشـته اسـت: "مـا می پذیریـم کـه 
اجمـاع حجـت شـرعی اسـت"، امـا در حاشـیه بـر حجـت 
ـام  بـودِن آن تردیـد وارد کـرده و مخالفـت رافضی هـا و نظَّ
)از علمـای معتزلـه( و امثـاِل آنـان را پیـش کشـیده، و ایـن 
توهمی سـت آشـکار؛ زیرا اجماعـی کـه در آن اختالف وارد 
اسـت، اجمـاع مجتهدیـن بر یـک امـر اجتهادی سـت ]نه بر 
یـک امـر قطعـی[. گذشـته از آن، مخالفـت ایـن مخالفیـن با 
ایـن اجمـاع، مـدار اعتبـار نیسـت؛ زیرا کـه آنان یـک طایفۀ 
کوچـک و کم دانـش در میـان سـایر طوایـف اسـالم انـد و 
دیگـر این کـه، اجماعـی کـه مشـروعیت خالفـت یـا امامت 
عظمـی از آن ثابـت شـده، اجماعی سـت کـه بر مبنـای دلیل 
ضروری و بدیهِی شـرع منعقد شـده اسـت؛ از همین جهت، 
گاهـی آن  را اجمـاع می نامنـد و گاهـی از آن بـه "المعلـوم 
مـن الدیـن بالضـرورۀ"   2تعبیـر می کننـد. در این بـاره کالم 
امام  الحرمیـن را قبـاًل آوردیـم کـه نیـاز بـه تکرار آن نیسـت. 

مؤلـف در صفحـۀ 23 می گویـد: "مقـام خالفـت از زمـان 
خلیفـۀ اول بـا خـروج مخالفیـن و انـکار منکریـن روبـه رو 

اسـت."  بوده 
ایـن سخنی سـت کـه بی پایه گـی آن را هـم تاریـخ بـه اثبات 
رسـانیده و هـم حدیـث و فقـه؛ زیـرا هیچ یک از مسـلمانان 
بـا بیعـت ابوبکـر مخالفـت نکـرده اسـت؛ بلکـه شـماری از 
طوائـف عـرب بر ضد وی خـروج کردند که برخـی از آن ها 
مرتـد شـده، از حـوزۀ اسـالم بیـرون شـده بودنـد و خروج 
آن هـا نمی توانـد حجـت باشـد و برخـی دیگـر از پرداخـت 
زکات سـرباز زده بودنـد و بـه این نظر بودنـد که اخذ زکات 
تنهـا حـق پیغمبـر اکـرم اسـت و خـروج ایشـان به خاطـر 
مخالفـت بـا اصل خالفـت نبـود. در صحیح بخـاری روایت 
شـده کـه وقتـی حضـرت ابوبکر – رضـی اهلل عنـه - تصمیم 
گرفـت بر ضـد آنـان بجنگد، حضـرت عمر– رضـی اهلل عنه 
-  بـه وی گفـت: چگونـه بـا آنـان می جنگـی درحالی کـه 
»ال الـه إال اهلل محمـد رسـول اهلل« می گوینـد. ابوبکـر گفـت: 
سـوگند بـه خـدا ! اگر از پرداخت یک شـتربند که به رسـول 

اهلل می پرداختنـد، امتنـاع ورزنـد، بـا آنـان خواهـم جنگید.  
از جانـب دیگـر، آیـا عملکرد صحراگـرداِن سـنگدل بدوی، 
می توانـد حجـت قـرار گیـرد و بـر مبنـای آن یـک مسـألۀ 

شـرعِی اجتماعـی اثبـات گردد؟ 
در  خلیفـه  از  مسـلمانان  فرمان بـرداری  و  اطاعـت  البتـه 
دوره هـای خلفـای سـه گانه ادامـه یافـت، تـا این کـه مـردم 
مصـر بـر ضـد حضـرت عثمـان – رضـی اهلل عنـه - خـروج 
کردنـد، امـا خروج آنـان نه به خاطـر انکار از اصـل خالفت، 
بـود کـه علیـه شـخص خلیفـه  اعتراضاتـی  بخاطـر  بلکـه 
داشـتند. گذشـته از این کـه خروج کننـده گان از اهـل علـم و 
از اهـل حل وعقـد نبودند تا عملکردشـان مدار اعتبار باشـد.
اگـر مؤلـف بـا ایـن پـرواز می خواهـد در فضـای مذهـب 
گروه هایـی از خـوارج بـال و پـر بزنـد، چنان چـه در صفحۀ 
23 بـه آن اشـاره کـرده، پـس پـروازگاه و حـدود عرصـۀ 

پـروازش ظاهـر و عیـان اسـت.
در صفحـۀ 25 می نویسـد: "اگـر ما بـه واقعیـت و نفس األمر 
مراجعـه کنیـم، در می یابیـم کـه خالفـت در اسـالم اسـتوار 

نشـده مگـر بر اسـاِس زور سـهمگین و ترسـناک." 
در این جـا اسـتخدام زور بـرای نگه داری از خالفـت و تنفیذ 
شـریعت بـر کسـی کـه از آن سـرپیچی می کند، با اسـتخدام 
زور بـرای قبضـه کـردن خالفـت، بر مؤلـف مشـتبه گردیده 
اسـت. ورنـه خود رسـول اکرم – صلـی اهلل علیه وسـلم - به 
واسـطۀ زور و قـوت از دیـن دفـاع می کـرد و آن را در برابـر 
کسـانی کـه بر ضـد آن سـتیز می کردنـد، اسـتعمال می نمود.
بلـی، مـا انـکار نمی کنیـم که برخـی از زمـام داران مسـلمان، 
ایـن  امـا  از زور کار گرفته انـد؛  بـرای تصاحـب خالفـت، 
عملکـرد بـر ماهیـت خالفـت خدشـه وارد نمی کنـد؛ زیـرا 
عوارضـی کـه گاهـی بر یـک پدیـده وارد می شـود، اصل آن 

را باطـل نمی سـازد.
بعـد از آن، مؤلـف از صفحـۀ 2۷ تـا صفحـۀ 31 بـه سـر باز 
زدن مسـلمانان از قبـول خالفـت پرداختـه و بیـان کـرده که 
مسـلمانان جـز در حـاالت مغلوبیـت و ناتوانـی، از قبـول 
خالفت سـرپیچی کردند و علِت آن این اسـت که مسـلمانان 
در سـایۀ تعالیـم اسـالم بـا اخالق بـرادری، مسـاوات و عدم 

تمکیـن بـه غیر  اهلل خـو گرفتـه بودند.
وی نظریـۀ خویـش را بـا مـواردی از تصاحـب خالفـت از 
طریـق تغلـب در تاریخ اسـالم، مـورد تأیید قرار داده اسـت. 
از ایـن نوشـتۀ مؤلـف چنیـن برمی آیـد که اسـالم بـه پیروان 

تعلیـم  را  بی قانونـی  و  بی نظمـی  و  هرج ومـرج  خویـش 
می دهـد و از نظـر وی، خالفـت عادلـه برگـذار نمی شـود 
مگـر این کـه خلیفـۀ آن دسـت هایش بسـته باشـد و در برابر 
هـر شـورش گر و فتنه جویی تسـلیم شـود و قـدرت دفاع از 

جامعـۀ اسـالمی در برابـر تجاوزگـران را نداشـته باشـد.
مؤلـف در صفحـۀ 31 و 32 بـار دیگـر بـه مسـألۀ اجمـاع 
برگشـته و انعقـاد اجمـاع مسـلمانان بـر خالفـت را باطـل 
دانسـته و خاطرنشـان نموده که سـکوت مخالفین از ترس و 

به خاطـر تقیـه بـوده اسـت. 
ایـن بـود خالصۀ نقد مـا بر اشـتباهات و لغزش هـای مؤلف 
"اسـالم و اصـول حکـم" در بخـش اول کتابش. حـاال الزم 
می دانـم کـه فشـرده یی از آن ردود را تـوأم با تنبیـه بر اغالط 
وی در صفحـات 33، 34 ، 35، 36، 3۷ و 38 بیـاورم تـا حق 

از باطـل جدا شـود. پـس می گوییم:
حقیقـت خالفـت اسـالمی همـان اسـت کـه امـام رازی در 
اسـت  عبـارت  "خالفـت  اسـت:  گفتـه  "النهایـه"  کتـاب 
از جانشـینی شـخص پیغمبـر در برپایـی شـریعت و حفـظ 
ملـت، به صورتـی کـه متابعـت کافـۀ مـردم را الزم گرداند." 
پـس خالفـت عبـارت از حکومـت امـت اسـالمی اسـت. و 
ایـن اداره یـی اسـت کـه بودنـش برای حفـظ جامعـه و اقامۀ 
قـدرت اسـالم، ضـروری و الزمی می باشـد. و باید دانسـت 
کـه اسـالم دیـن مؤیَّـد بـه دولـت اسـت و دولـت جزیی از 
آن اسـت. آمیـزش دین بـا دولت و برگشـت هردوتای شـان 
بـه یـک مرجعیـت واحد، اسـاس اسـتحکام و تـداوم دین و 
منتهـای سـعادت بشـر اسـت. توامیـت دیـن و دولـت برای 
ایـن اسـت که دیـن که اصالح گِر بشـر اسـت و بـرای تأیید 
و بقـای خویـش نیازمنـد وقـوف در دروازه هایـی غیـر از 

نمی باشـد.  دروازۀ خـودش 
خالفـت بـه ایـن معنـی، لقبـی بـرای شـخص بزرگـی و یـا 
راه روحانی یـی بـرای رسـاندن روح بـه عالـم ملکـوت و 
پیوسـت کـردِن نفـوس بـا رشـته های نورانـی نیسـت، بلکه 
برنامه یی سـت حقیقـی که امت اسـالمی را زیر پوشـِش خود 
گرفتـه، مصالـح آن را بـا تدبیر بـرآورده می سـازد و از حوزۀ 
آن دفـاع می کنـد. خالفـت بـه این معنـی در درخشـان ترین 
مظهـر آن در صـدر اسـالم پدیـدار شـد، امـا از زمـان خلیفۀ 
چهـارم بـه ضعـف گراییـد و تـا اواسـط دولت عباسـی فراز 
و فرودهایـی را از ضعـف و انحطـاط و بیمـاری و سـالمتی 
پشـت سـر گذاشـت، تـا این کـه جـز یـک نـام کـه بـه ارث 
بـرده می شـد و صاحبـش از هیچ گونـه صالحیتـی برخوردار 
نبـود، چیـزی از آن باقی نماند. و سـرانجام لفـظ خلیفه لقبی 
شـد مجـازی نـه حقیقـی. ایـن لقب مجـازی هـم بـه اعتبار 
گذشـته بـه خلیفـه اطالق می شـد و بـا این وضعی کـه عاید 
حالـش شـده بـود، اگـر در روزهـای اول می بـود، مسـتحِق 
ایـن لقـب نمی شـد؛ زیـرا چگونـه ایـن لقـب به کسـی داده 
شـود کـه حالـِت وی قبـل از لقـب و بعـد از آن یکی باشـد. 
او چـه می توانـد بکنـد، در صورتی کـه از هـر نـوع قدرت و 
صالحیتـی بی بهـره اسـت. و حتـا قـدرت دفـاع از خـودش 

ندارد. را 
 پـس کوشـش بـرای ایجـاد منصـب واالی خالفـت از باب 
احیـای  نیسـت. چنان چـه جمعیت هـای  ایجـاد موهومـات 
گمـان  انـد. حـاال  آن  ایجـاد  در کوشـش  امـروز  خالفـت 
نمی کنـم کـه ایـن حقایـق بـر کسـی کـه کمتریـن حظـی از 

دانـش دارد پوشـیده بمانـد. 

1 - در مباحث اصول فقه، اگر لفظ با عبارت خودش مستقیمًا بر معنی داللت کرد، به آن عبارت النص گفته می شود، و اگر لفظ بر معنایی داللت کرد که در سیاق کالم مقصود نیست ولی الزم معنایی آن است، به آن اشارت النص گفته می شود. به  طور مثال: خداوند می فرماید: »وشاورهم فی األمر« این آیت با عبارت 
الفاظ خود داللت دارد بر وجوب مشوره، اما به طریق اشاره داللت دارد بر وجوب تعیین گروهی برای مشوره؛ زیرا مشوره با تک تک افراد امت غیرممکن است. این معنی از طریق اشارت النص فهمیده می شود.(مترجم)

2- المعلوم من الدین بالضروره، عبارت است از اموری که به طور بدیهی برای خاص و عام مسلمانان روشن و معلوم بوده، بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. مانند ایمان به وحدانیت، ایمان به نبوت حضرت محمد، فرضیت نماز، حرمت زنا، حرمت قتل نفس و امثال آن. (مترجم)
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کننــدگان  عــودت  و  مهاجریــن  امــور  وزیــر 
ــه  ــی ک ــد مهاجران ــش از 30 درص ــه بی ــد ک می گوی
ــد،  ــته  بودن ــور برگش ــه کش ــر ب ــال اخی ــد س در چن

دوبــاره افغانســتان را تــرک کرده انــد.
ــر امــور مهاجریــن،  سیدحســین عالمــی بلخــی وزی
ــری  ــت خب ــک نشس ــور( در ی ــنبه )18 ث روز سه ش
در کابــل گفــت کــه از مــدت 5 ســال بدیــن 
ــورهای  ــر از کش ــون مهاج ــه 2 میلی ــک ب ــو نزدی س

ــته اند. ــتان برگش ــه افغانس ــاره ب ــی دوب خارج
آقــای عالمــی بــا آنکــه رقــم بازگشــت مهاجــران بــه 
ــد  ــا می گوی ــد ام کشــور را قناعــت بخــش می خوان
کــه شــمار زیــادی از ایــن عــودت کننــدگان دوبــاره 

ــد. ــرک کرده ان کشــور را ت

وی تصریــح نمــود:« از هــر ســه نفــر کــه بــه کشــور 
برگشــت کرده انــد، یــک نفــر دوبــاره مهاجــر شــده 
ــک  ــا نزدی ــای م ــودت کننده ه ــن ع ــت. بنابرای اس
ســه برابــر کســانی اســت کــه در مــدت چنــد ســال 
کشــور را تــرک کردنــد. در طــول پنــج ســال بنــا بــر 
معلوماتــی کــه مــا در دســت داریــم. یــک  میلیــون 
و هشــت صــد و بیســت هــزار و یــازده تــن دوبــاره 

ــد.« ــودت کرده ان ــه کشــور ع ب
وزیــر مهاجریــن و عــودت کننــدگان گفــت کــه در 
ــزار  ــازده ه ــد و ی ــش از یکص ــته بی ــال گذش 5 س
ــده شــده اند کــه  ــی پناهن ــه کشــورهای اروپای ــن ب ت
ــل  ــه عوام ــی از جمل ــگ و ناامن ــر، جن ــکاری، فق بی

ــد. ــور می باش ــرت از کش مهاج

ــز  ــه بیجــا شــدگان داخلــی نی آقــای بلخــی در زمین
ــک  ــش از ی ــته بی ــال گذش ــج س ــه در پن ــت ک گف
میلیــون و هفــت صــد هــزار نفــر در اثــر جنگ هــای 

ــده اند. ــا ش ــی بیج داخل
وی افــزود:« در طــول پنــج ســال از 15 والیــت 
افغانســتان یــک میلیــون و هفــت صــد و بیســت و 
هشــت هــزار و 1۷5 تــن در اثــر جنگ هــای داخلــی 
بیجــا شــدند کــه از مجمــوع بیجــا شــدگان در ایــن 
ــی و  ــد و س ــش ص ــون و ش ــک میلی ــا ی والیت ه
پنــج هــزار و 1۹5 نفــر دوبــاره بــه خانه هــای خــود 

برگشــته انــد.«
ــوع  ــن ازمجم ــه وزارت مهاجری ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــکالت  ــد مش ــت ۹۷ فیص ــدگان 15 والی ــا ش بی ج
بــه  و  اســت  کــرده  حــل  را  شــدگان  بی جــا 
ــد  ــا 3 فیص ــت و تنه ــرپناه داه اس ــدگان س بی جاش
ــد. ــی می کنن ــاز زندگ ــای ب ــدگان در فض از بی جاش
ــی  ــس عموم ــارت ریی ــس ه ــال الرن ــن ح درهمی
ــتم  ــتفاده سیس ــتان از اس ــرت در افغانس اداره مهاج
جدیــد بنــام »دی تــی ام« یــا سیســتم ردیابــی 
ــر می دهــد کــه از ایــن سیســتم  بی جــا شــدگان خب
بــرای ارایــه  آمــار و ارقــام بی جــا شــدگان وعــودت 

ــود. ــتفاده می ش ــدگان اس کنن
ــا را  ــن سیســتم م ــای الرنــس هــارت گفــت:« ای آق
ــراد  ــم کــه چــی تعــدا اف ــه بفهمی ــادر می ســازد ک ق
بخاطــر جنــگ مناطــق خــود را تــرک کــرده انــد و 
ــن سیســیتم  ــد و همین طورای ــت دارن درکجــا موقعی

ــد«. ــه می ده ــات ارای ــان معلوم ــای آن از نیازه
وی تاکیــد کــرد کــه معلومــات حاصــل شــده 
را کمــک  افغانســتان  ایــن  سیســتم دولــت  از 
می کنــد تــا سیاســت های آگاهانــه را در ارتبــاط 
ــخص  ــتقامت های مش ــات و در اس ــه خدم ــه ارای ب
ــن  ــری وزارت مهاجری ــت رهب ــات تح ــه خدم ارای
هماهنگــی کنــد و بــرای ارایــه پاســخگویی از 
مختلــف  ســکتورهای  در  مهاجریــن  وضعیــت 

ــد. ــات ده معلوم

بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 
افغانسـتان بـا نشـر گـزارش »قضایای 
بیشـتر  می گویـد  منـزل«  از  فـرار 
قضایـای فـرار زنـان از خانـه بـه دلیل 
فشـارهای روانـی، خشـونت و فضای 
غیرمصـون صـورت می گیرد. شـماری 
از ایـن زنـان دوباره بـه خانه های خود 

برگشـته انـد.
ایـن گزارش که توسـط دفتر سـاحوی 
حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  کابـل 
نشـان  شـده  تهیـه  افغانسـتان  بشـر 
می دهـد کـه در جریـان سـال 13۹6 
در سراسـر افغانسـتان 526 زن از خانه 
از  کـه  زنانـی  بیشـتر  کرده انـد.  فـرار 
خانـه فـرار کـرده انـد، بـه خانه هـای 
امـن پنـاه بـرده و برخـی از آن هـا در 
نتیجـه وسـاطت کمیسـیون، دوبـاره به 

برگشـته اند. شـان  خانه هـای 
داکتـر سـیما سـمر رئیـس کمیسـیون 
مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان روز 
سـه شـنبه هنـگام ارایـه ایـن گـزارش  
گفـت کـه از جمله این تعداد در سـال 
گذشـته، 43 زن به دلیل خشـونت های 
فامیلـی و 32 تـن بـه دلیـل فشـارهای 

فامیلـی فـرار کـرده اند.
کمیسـیون  کـرد  تاکیـد  سـمر  داکتـر 
تشـویق  را  منـزل  از  فـرار  هیچـگاه 
ثبـت شـده  قضایـای  ولـی  نمی کنـد؛ 
خشـونت های  کـه  می دهنـد  نشـان 
خانوادگـی دلیـل اصلـی فـرار از منزل 
اسـت، زیـرا زنـان در شـرایطی قـرار 
می گیرنـد کـه بـدون فـرار راه دیگری 
بـرای نجـات از وضعیت شـان ندارند.
براسـاس این گـزارش، 21 زن به دلیل 
خشـونت های روانـی مجبـور بـه فرار 
از منـزل شـده  و 10 تـن از دختـران 
جـوان به دلیـل این که فریـب خورده، 

منـزل شـان را تـرک کرده اند.
نگاه منفی جامعه

جامعـه افغانسـتان بـه دلیـل باورهـای 
سـنتی دیـدگاه بسـیار منفی نسـبت به 
فـرار زنـان دارد اما گزارش کمیسـیون 
مسـتقل حقوق بشـر نشـان می دهد آن 
عـده از زنانـی کـه از خانـه فـرار کرده  
انـد، خالف میـل و رفتار شـان مجبور 

شـده اند تـا تن بـه فـرار بدهند.
در ایـن گزارش آمده اسـت که زنان و 
دختران قربانی، برای نجات از شـرایط 
سـخت زندگـی و خشـونت های پیهم 
بـه صـورت ناخواسـته و خـالف میل 

باطنی شـان منـزل را تـرک می کنند.

چنانچه رهایی از خشـونت خانوادگی 
دلیـل 34 تـن از زنانـی اسـت کـه از 
دیگـر  تـن  کرده انـد. 31  فـرار  خانـه 
بـرای تفریـق و یـا طـالق فـرار کـرده 
و 22 تـن دیگـر نیـز بـه قصـد ازدواج 

کمیسـیون  رئیـس  کرده انـد.  فـرار 
مسـتقل حقـوق بشـر امـا گفـت که به 
دلیـل سـنت های معمـول، خانواده هـا 
بعضـا بـه دختران شـان اجـازه ازدواج 
را  شـان  خـود  خواسـت  براسـاس 
نمی دهنـد کـه در مـواردی منجـر بـه 

فـرار از منـزل می شـود.
گـزارش ایـن کمیسـیون حاکـی از آن 
اسـت که 21 تـن از زنانی کـه از خانه 
فـرار کرده انـد، هیچ هدفی نداشـته اند.

اقدامات کمیسیون
روش کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
قضایـا  ایـن  حـل  بـرای  افغانسـتان 
بـا  قانونمنـد  رفتـار  و  میانجیگـری 
قربانیـان فـرار از منـزل اسـت. داکتـر 
سـمر گفـت کـه 55 تـن از زنانـی که 
بـا وسـاطت  کرده انـد  فـرار  از خانـه 
کمیسـیون دوبـاره به خانه برگشـته اند. 
البتـه قبـل از ایـن کـه ایـن زنـان بـه 
شـوند،  سـپرده  شـان  خانواده هـای 

شـان  خانواده هـای  از  کمیسـیون 
ضمانـت می گیـرد تـا آنـان بـار دیگـر 
مورد خشـونت قـرار نگیرنـد و با آنان 
انسـانی در  بـه صـورت محترمانـه و 

خانـواده رفتـار شـود.
رئیس کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
افغانسـتان گفت: »بعضی از ضمانت ها 
گرفتـه شـده و در نتیجـه میانجی گـر 
فامیـل وعـده داده که دوباره خشـونت 
نمی کننـد و 55 نفـر این هـا دوبـاره به 
خانواده هـای شـان برگشـته اند. 12 نفر 
متاسـفانه مورد مجازات قـرار گرفته و 

اتهـام شـان زنا بوده اسـت.«
حقـوق  سـاحوی  دفتـر  گـزارش  در 
بشـر در کابل آمده اسـت که براسـاس 
قوانیـن داخلی افغانسـتان، در صورتی 
از منـزل بـه قصـد ازدواج  کـه فـرار 
باشـد و بـا رضایـت زن انجـام شـود، 
جرم نیسـت ولی در برخـی موارد این 

زنـان مـورد پیگـرد قـرار گرفته انـد.
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بیش از حد به افغانستان... 
صندوق بازسـازی افغانسـتان نشـان دهنده مشـکالت کلی 
مربـوط بـه کمک هـای چندیـن میلیـارد دالـری خارجـی 

بـرای بازسـازی افغانسـتان از سـال 2001 تاکنـون اسـت.
او گفـت: این گزارش یک هشـدار برای جامعـه بین المللی 

محسـوب می شود.
سـوپکو گفـت: مـا فسـاد را از طریـق ریختن پـول بیش از 
حـد بـا سـرعت بیـش از حـد در یک کشـور بیـش از حد 
کوچـک بدتـر کرده ایـم و نکته مهم این اسـت کـه نظارت 

چندانـی هـم در کار نبوده اسـت.
وی افـزود: مـا از همـان اول فسـاد را نادیـده گرفتیـم و 
اعتنایـی بـه مقام هـای فاسـدی که بـه آنها پـول می دادیم و 
همینطـور جنگ سـاالران و روسـای خرده پایی کـه بعدا به 

شـدت ثروتمند شـدند، نداشـته ایم.
وی تاکیـد کـرد: یـک چنیـن فسـادی بـه طوالنی تر شـدن 
جنـگ در افغانسـتان کـه در سـال هفدهـم اسـت کمـک 
دولـت  از  حمایـت  تضعیـف  باعـث  چراکـه  می کنـد 
افغانسـتان و تضعیـف روحیـه نیروهـای نظامی این کشـور 
کـه جنگیـده و جانشـان را از دسـت می دهنـد، می شـود.
اخیـرا سـیگار در گـزارش سـه ماهـه خـود گفته کـه تعداد 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان کاهش چشـمگیری داشـته در 
حالـی کـه کنتـرل شـبه نظامیان طالبـان و دیگر شـبه نظامیان 

بـر ایـن کشـور افزایش یافته اسـت.

10والیتباتهدید...
محمـــدی، رئیـــس روابـــط خارجـــی و ســـخنگوی 
ایـــن وزارت، بـــه صـــدای امریـــکا گفـــت کـــه پـــالن 
ــالی  ــر از خشکسـ ــت متأثـ ــه 20 والیـ ــانی بـ کمک رسـ
ـــک  ـــه کم ـــاس آن و ب ـــر اس ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــل ش تکمی
ـــن  ـــه ای ـــدم ب ـــن گن ـــک تُ ـــکار، 200 متری ـــای هم نهاده

می گـــردد. توزیـــع  والیت هـــا 
ـــاف  ـــا و انکش ـــه وزارت احی ـــزود ک ـــدی، اف ـــای محم آق
ــار  ــه در اختیـ ــر آب کـ ــا هشـــت هزار تانکـ ــات، بـ دهـ
دارد، بـــه ایـــن والیـــات آب آشـــامیدنی صحـــی را بـــه 

ـــد. ــم می کن ـــالی فراهـ ـــدگان خشکس متأثرش
از ســـوی دیگـــر، وزارت زراعـــت نیـــز بـــه ارزش 250 
میلیـــون افغانـــی، علوفـــه را بـــرای مواشـــی خریـــداری 
ـــه  ـــت و ب ـــتاده اس ـــات فرس ـــماری از والی ـــه ش ـــرده و ب ک

ـــد. ـــد ش ـــال خواه ـــر ارس ـــی دیگ برخ
ـــور  ـــت در ام ـــه وزارت دول ـــر ک ـــه ای دیگ ـــزود »برنام او اف
رســـیدگی بـــه حـــوادث دارد، بـــرای 30هـــزار مـــواد 
غذایـــی و غیرغذایـــی را تـــدارک دیـــده در تمامـــی از 
ایـــن والیت هـــا، کـــه مـــواد غذایـــی عبـــارت از برنـــج 
ـــت  ـــرو گوش ـــت، کنس ـــی اس ـــی، آرد 50 کیلوی 50 کیلوی

ـــت«. ـــاله اس گوس
وزارت دولـــت در امـــور رســـیدگی بـــه حـــوادث 
ـــال،  ـــون ترپ ـــی، چ ـــواد غیرخوراک ـــان م ـــتان، همچن افغانس
ــته های فامیلـــی و صحـــی را بـــرای ایـــن  کمپـــل، بسـ

ــت. ــرده اسـ ــم کـ ــا فراهـ والیت هـ
ـــه  ـــی ک ـــه والیات ـــی را ب ـــون افغان ـــن وزارت، 140 میلی ای
از خشکســـالی بیشـــترین صدمـــه را دیـــده انـــد، بـــرای 
ـــۀ  ـــالن چهارماه ـــا پ ـــتاده؛ ام ـــراری فرس ـــای اضط کمک ه
ایـــن اداره و بودجـــۀ آن هنـــوز بـــه تصویـــب نرســـیده 

ـــت. اس
بـــر اســـاس آمـــار وزارت دولـــت در امـــور رســـیدگی 
ـــن  ـــی در ای ـــد بارندگ ـــتان، 61 درص ـــوادث افغانس ـــه ح ب
ــتان 60  ــت افغانسـ ــه و ده والیـ ــش یافتـ ــور کاهـ کشـ

درصـــد بـــا خشکســـالی مواجـــه اســـت.

حکومتبهعقب...
تحمل است و باید به این مشکل رسیدگی شود.

ــزی دو  ــه مرک ــه اداره احصائی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــردم  ــادی م ــت اقتص ــی از وضعی ــی گزارش ــش ط روز پی

ــرد. ــی ک ــراز نگران ــتان اب افغانس
ــد  ــه 54.5 درص ــت ک ــده اس ــاد آم ــن نه ــزارش ای در گ

ــد. ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــتان زی ــردم افغانس م
گــزارش افــزوده کــه میــزان فقــر مــردم در فصــل زمســتان 

ــه 6۷.5 درصــد می رســد. ب
ایــن ســروی در جریــان ســال هــای 2016 و  201۷ در 34 
ــاالی 155680 نفــر انجــام  والیــت و 342 واحــد اداری ب

شــده اســت.
همچنیــن ایــن ســروی نشــان داده اســت کــه بیــش از دو 

میلیــون نفــر در کشــور بیــکار انــد.
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــه رهب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــود ک ــده داده ب ــت وع ــن حکوم ــاز کار ای ــی در آغ مل

ــد. ــم می کنن ــه کار فراه ــر زمین ــون نف ــرای 2 میلی ب
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اگـر سـخن به مطلقیـت نگفته باشـم، اسـتاد حیدری 
سلسـلۀ  از  حلقـه  آخریـن  می تـوان  را  وجـودی 
شـاعران عـارف در افغانسـتان دانسـت. حـاال شـاید 
چنیـن بزرگوارانـی در گوشـه و کنـار ایـن سـرزمین 
زیسـت می کننـد و بـا دم گـرم عرفانـی خویـش در 
پیکـرۀ شـعر شـور و حالـت عارفانـه می آفریننـد؛ اما 

بـا دریـغ مـن در زمینـه اطـالع و شـناختی نـدارم.
اسـتاد حیـدری و جـودی نه تنهـا در عرفـان نظـری 
دارد،  سـتایش برانگیزی  و  بلنـد  جایـگاه  عملـی  و 
بلکـه شـعرهای او خـود منبـر با شـکوهی  اسـت که 
پیوسـته از آن پنـد، اندرز، عشـق و بینش های عارفانه 
چنـان طیفـی از نور در دل هـای اهل دل راه گشـوده 
اسـت. این عشـق و بینـش به ویژه غزل هـای او را به 
چشمه سـار گوارایـی بـدل کـرده اسـت. چشمه سـار 
داغ.  تمـوز  یـک  در  گوارایـی  و  سـرد  شـفاف، 
چشمه سـاری کـه تـا می نوشـی، پیوسـته می خواهـی 

بنوشـی و بنوشـی.
شـاعران  میـان  در  وصلـی  حلقـۀ  می تـوان  را  او 
او  بـا آن کـه  نیـز خوانـد.  کالسـیک و مدرنیسـت 
هیچ گاهـی نخواسـته اسـت تـا گامـی بـه آن سـوی 
بـردارد،  اوزان عروضـی  بلنـد  و  پسـت  دیوارهـای 
بـا ایـن حـال، مـن جایـی نشـنیده ام و گاهـی هم از 
او نخوانـده ام کـه در برابـر جریان هـای نویـن ادبـی 
بـه مقابلـه و پرخـاش بـر خاسـته باشـد. آن گونـه که 

شـماری چنیـن کـرده انـد.
پیوسـته از اسـتاد حیـدری در گفت وگوهایـش و یـا 
هـم در نشسـت های رسـمی و غیر رسـمی شـنیده ام 
فراگیـری  بـه  را  مدرنیسـت  جـوان  شـاعران  کـه 
ادبیـات کالسـیک، معیارها و موازین شـعر کالسـیک 
پارسـی دری فرخوانـده اسـت. حیـدری بر ایـن نکته 
تأکید داشـته اسـت کـه بـدون آگاهـی از ضابطه های 
ادبیـات کالسـیک، نمی تـوان از نـوآوری و مرحلـۀ 
نویـن در شـعر و شـاعری سـخنی بـه میـان آورد. 
البتـه تأکیـد حیـدری برآگاهـی از ادبیات کالسـیک، 
مفهـوم  بـه  گذشـته  ادبـی  جریان هـای  و  مکتب هـا 
مخالفـت و پرخـاش او در برابـر جریان هـای نویـن 

نیسـت. ادبی 
بـرای آنکـه هـر مرحلـۀ تـازه و نـو براسـاس یـک 
از  می آیـد.  پدیـد  و  کهنـه شـکل می گیـرد  مرحلـۀ 
ارتبـاط  بـدون  و  تـازه  هیچ چیـز  نقطه نظـر،  ایـن 
بـا گذشـته در هیـچ زمینـۀ علمـی، ادبـی و هنـری 
نمی توانـد وجـود داشـته باشـد. حتـا می تـوان گفت 
کـه هیـچ اختراعـی هـم نمی توانـد کامـاًل نـو باشـد. 
هـر اختراعـی، در حقیقـت ادامـۀ گذشـته اسـت و 
عناصـری کهنـه را در خود دارد، منتهـا این عناصر در 
یـک پیونـد نـو و تـازه در یک سـاختار تـازه هویت 

تـازه و عملکـرد تـازه می یابـد.
وجـودی  حیـدری  بار هـا  کـه  دارم  یـاد  بـه  مـن 
شـعرهای آن شـمار شـاعرانی را کـه پـس از سـال ها 
تجربـۀ موفقانـه در عوالم عروضی بـه عوالم عروض 
آزاد و شـعر سـپید راه زده انـد، بـا شـعر شـاعرانی 
کـه بـه تعبیـر اهـل کمپیوتـر »شـارت کت« راه زده 
اند و یک شـبه شـده اند پُسـت مدرنیسـت؛ مقایسـه 
کـرده و گفتـه اسـت: تـا زمانی که شـاعری سـرایش 
نکـرده  تجربـه  موفقیـت  بـا  را  عروضـی  اوزان  در 
باشـد، نمی توانـد یکـی و یکبـار در عوالم شـعر آزاد 
عروضـی و سـپید گل کنـد و اقبالی به بـار آورد. این 
گونـه نگـرش و دریافـت از جریـان شـعر معاصـر 

افغاسـتان، مخالفـت بـا جریان هـای مدرن شـعری و 
نیسـت. ادبی 

چنیـن اسـت کـه حیـدری بـه حلقـۀ پیونـد در میان 
شـاعران نسـل کالسـیک و مدرن بدل می شود. چنان 
کـه او در یـک جهـت دوسـتی و ارادت اسـتواری با 
صوفـی عشـقری داشـته و روزهـا را در کنـار او بـه 
سـربرده و در جهـت دیگـر یک چنین محبت، عشـق 
و ارادت را بـه واصـف باختری، شـاعر مدرنیسـت و 
یکی از راهگشـان شـعر نیمایی و سـپید در کشـور و 
شـاعران دیگری از این تیره و تبار نیز داشـته اسـت.
و  فـر  فرهنـگ  و  ادبیـات  این همـه  کـه  روزگاری 
شـکوه خـود را از دسـت نـداده و ارزش انسـان ها 
دفتـر  نمی شـد،  سـنجیده  آزاد  بـازار  معیار هـای  بـا 
حیـدری در کتاب خانـۀ عامه جایگاه دیدار شـاعران، 
نویسـنده گان و پژوهش گـران و جایـگاه بحث هـای 
و  می کردنـد  بحـث  بـزرگان  بـود.  ادبـی  دل نشـین 
جوانـان می آموختند. شـمار زیادی از شـاعران جوان 
از همین نشسـت ها راه خود را به سـوی و رسـانه ها 
بـاز کردنـد. از این نقطه نظـر، او گاهی خـود به مانند 
یـک نهـاد فرهنگی اثرگذار بوده اسـت. مـن نمی دانم 
کـه ایـن روز هـا کتاب خانۀ عامـه چه حـال و هوایی 

دارد! امـا تـا جایـی کـه می دانـم، هنـوز زمزمۀ:
بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند
از حلقـۀ مثنوی خوانـان کـه بـه دور اسـتاد حیـدری 
در کتاب خانـۀ عامـه گـرد می آینـد، بلند اسـت. باری 
در پیونـد بـه ایـن جایـگاه او گفتـه بـودم: هـر هفتـه 
در روز های دوشـنبه و پنجشـنبه، آنگاه که خورشـید 
کابـل در آن سـوی کوه هـای پغمـان غـروب می کند، 

صدایـی از کتاب خانـۀ عامـۀ کابـل بلنـد می شـود :
بشنو از نی چون حکایت می کند 

از جدایی ها شکایت می کند
ایـن صـدا، صدایی اسـت کـه از حلقـۀ مثنوی خوانی 
صـدای  می رسـد.  گـوش  بـه  وجـودی  حیـدری 
شـاعری که سال هاسـت بـا مشـعل جاودانۀ اندیشـه 
و کالم موالنـا جالل الدیـن محمد بلخی در سـرزمین 
تصـوف و عرفـان راه می زند. در این دو روز پیوسـته 
شـماری از جوانـان دل بسـته بـه ادبیـات و عرفان به 
بـه دور حیـدری  کتاب خانـۀ عامـۀ کابـل می آینـد، 
وجـودی حلقـه می زننـد و به آموزش مثنـوی معنوی 

می پردازنـد.
سال هاسـت کـه حیـدری در کنـار شـعر و شـاعری، 
جوانـان عالقه منـد بـه ادبیـات عرفانـی و بـه ویـژه 
مثنـوی معنوی موالنـا جالل الدین محمـد بلخی را با 
راه انـدازی حلقـات مثنوی خوانـی، آمـوزش می دهد. 
از ایـن نقطه نظـر، او بـر شـماری از شـاعران نسـل 
بعدتـر از خـود، حق اسـتادی دارد. از ایـن نقطه نظر، 
هیـچ کسـی بـه پیمانـه او در گسـترش مثنوی خوانی 
در پایتخـت کشـور تـالش نکـرده اسـت. حتـا آنگاه 
کـه شـالق بـه دسـتان رسـیده از جهنـم تعصـب و 
کوردلـی بـر هر چه روشـنایی، عشـق و ادبیـات بود 
تازیانـه می کوبیدنـد و دشـت ها و کوچه هـا را لبریـز 
از هیاهـوی تاریکـی کـرده بودند، نمادهـای فرهنگی 
تاریخـی را از بیـن می بردنـد و در شـهر پلخمـری 
کتبخانـه حکیـم ناصـر خسـرو بلخی را تـارج کردند 
و بـر انبـوه کتاب هـا آتـش زدنـد، حیـدری وجودی 
در آن سـوی مرزهـای غربـت در پشـاور پاکسـتان 
بـر  را  مثنوی خوانـی  مقـدس  مشـعل  هم چنـان 

نگه داشـت. افروختـه 

بشنو از نی چون حکایت می کند 
از جدایی ها شکایت می کند 

از نیستان تا مرا ببریده اند
وز نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

او روی پـاره گلیـم غربـت نیـز حلقـۀ مثنوی خوانـی 
راه انـدازی می کـرد و جوانـان پناهندۀ افغانسـتان را با 
شـعر و عرفـان موالنا آشـنا می سـاخت. گویـی برای 
آن بـه پاکسـتان آواره شـده بـود، تـا نگـذارد کـه این 
مشـعل مقـدس به دسـت متعصبـان کـوردل خاموش 
گـردد. گویـی بـا ایـن مثنوی خوانی ها تـالش می کرد 
تـا نسـل جـوان پناهنـده هیچ گاهـی ریشـه های خود 
را از یـاد نبرنـد تـا آن دورمانـده گان از اصـل خویش 

در اندیشـه و تـالش روزگار وصـل خویش باشـند.
چـون دور غربـت پایـان یافـت، حیـدری بـار دیگـر 
مشـعل مثنوی خوانـی را در کتاب خانـۀ عامـۀ کابـل 
روشـن سـاخت. عمـرت دراز بـاد! اسـتاد حیـدری 
وجـودی کـه گاهـی فکـر می کنـم کـه بـا ایـن کار 
خورشـیدی را بـه تنهایـی بـر دوش می کشـی! همان 
خورشـیدی کـه ایـن روزهـا در هـرگام هـزاران تیـر 
زهرآلـود بـه سـویش پرتـاب می کننـد. می دانیـم کـه 
آسـوده گی پـرواز خفاشـان در زیر چتر تاریکی اسـت 

نـه بـر فـراز گنبد خورشـید!
سلسـلۀ  از  حلقـه  آخریـن  می تـوان  را  حیـدری 
شـاعران عـارف و متصـوف در افغانسـتان گفـت. او 
نتوانسـت  زنده گـی  دشـواری های  بنابـر  چنـد  هـر 
بـه آموزش هـای تخصصـی و عالـی بپـردازد؛ ولـی 
از همـان سـپیده دم جوانی بـه خودآمـوزی در عرصۀ 
ادبیـات پرداخـت و بعـداً بـا شـماری از اسـتادان و 
شـاعران پیشگام شعر و ادبیات در شـهر کابل، روابط 
دوسـتانه یی ایجـاد کـرد و بدیـن وسـیله توانسـت تا 
از محضـر اسـتادان شـعر و ادبیات معاصر افغانسـتان 
ماننـد صوفـی عشـقری، شـایق جمـال، خـال محمد 
خسـته، ملـک الشـعرا بیتـاب، اسـتاد نویـد، فکـری 

سـلجوقی و بعـداً واصـف باختـری فیـض ببـرد.
نه تنهـا سـبب رشـد  پیوندهـا در یـک جهـت  ایـن 
اسـتعداد شـاعری و آفرینش هـای ادبـی او گردیـد، 
در  را  او  شناسـایی  زمینـۀ  دیگـر،  جهـت  در  بلکـه 
حیـث  بـه  کابـل  شـهر  فرهنگـی  و  ادبـی  حلقـات 
یـک شـاعر جـوان و بـا اسـتعداد، نیـز فراهـم کـرد. 
از شـاعران سرشـناس  نه تنهـا یکـی  اکنـون  او هـم 
و قابـل احتـرام در افغانسـتان اسـت، بلکـه در تمـام 
شـاعر  نیـز  پارسـی-دری  زبـان  گسـتردۀ  حـوزۀ 
شـناخته شـده یی اسـت. حیـدری سال هاسـت که در 
کتاب خانـۀ عامـۀ کابـل کار می کنـد و امـروزه این دو 
نـام چنـان بـا هـم آمیخته اسـت کـه یکی یـادآور آن 

دیگـری اسـت.
حیـدری شـاعر کالسیک سـرا و پابنـد بـه سـنت های 
ادبـی کهن اسـت. او به فرم هـای مدرن رغبتی نشـان 
نمی دهـد. در فرم هـای کالسـیک، فـرم دل خـواه او 
غـزل اسـت، بـه حـق او یکـی از غزل سـرایان موفق 
عارفانـۀ  شـعر  در  او  اسـت.  افغانسـتان  پیشـگام  و 
معاصـر جایـگاه بلنـدی دارد. شـعر او از نظـر زبـان 
روان، پیراسـته، آهنگیـن و بـه دور از ابهـام مخـل و 
نازیباسـت کـه بیشـترینه بـا موضوعـات و رگه هـای 
عرفانـی آمیخته اسـت. هر گونه دریافت شـاعرانه در 

شـعر او بـا تصـوف و عرفـان در می آمیـزد.
بـا این همـه، او در تصویرپـردازی، زبان تـازه و مدرن 
دارد. او در ارایـۀ تصاویـر شـعرهایش، از ترکیب هـا 
و ارائه هـای تـازه اسـتفاده می کنـد. گاهـی غزل هـای 
او از چنـان شـور عاشـقانه، زنده گـی، امیـد و عاطفـه 
انـدر  شـگفتی  بـه  را  خواننـده  کـه  اسـت  سرشـار 
ایـن  این همـه آتـش عشـق در سـینۀ  می سـازد کـه 
شـاعر شسـت و انـد سـاله چگونـه زبانـه می کشـد. 
چقـدر خوش بخـت انـد آنانـی کـه سـینه و هسـتی 
شـان بـه جایـگاه مقدس آتش عشـق بدل می شـود و 
ایـن چه سـینه های پاک و بهشـتی اسـت کـه این همه 
داده  را در خـود جـا  سـوزنده گی عشـق و عرفـان 

ست. ا
در روزگاری کـه سـینه های دنیاپرسـتان بـه صنـدوق 
مـاران بدل شـده اسـت، این گونه شـاعران چـه مقدار 
تمـام  بلکـه  سـینه ها،  نه تنهـا  کـه  انـد  خوش بخـت 
هسـتی در نظـر آنـان بـه تجلـی گاه عشـق یـار بـدل 
می شـود. بـه گفتـه ابوالمعانـی میـزا عبدالقـادر بیدل:

هجوم جلوۀ یار است ذره تا خورشید
به حیرتم من بیدل، دل از کی بر دارم

مـن سـینۀ بزرگ اسـتاد حیـدری را هم چنـان لبریز از 
آتـش عشـق و عرفـان آرزو می کنـم! مـردی کـه اگر 
در خواب هایـش و رویاهایـش گل گالب می بینـد، 
چمنـی  در  بلکـه  می بینـد،  شـاخه یی  در  نـه  را  آن 
می بینـد. چمنـی کـه خـود به یـک دشـت گل گالب 

اسـتحاله پیـدا می کنـد.
دیشب چمنی به خواب دیدم 

یک دشت گل گالب دیدم
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سید طارق مجیدی

ــی  ــورای مل ــه ش ــه ب ــاری ک ــم، هرب ــت را می گوی واقعی
مــی روم، بــا دیــدن موترهــای ضــد گلولــۀ آخریــن مــودل 
ــدۀ  ــاالت متح ــاالنۀ ای ــۀ س ــم بودج ــس می کن ــال، ح س
ــم  ــم. حــس می کن ــا می پردازی ــز م ــان آن کشــور را نی ــکا و هم پیمان امری
ــد و  ــنه نمی مانن ــی گرس ــای امنیت ــان نیروه ــای قربانی ــا خانواده ه این ج
ــه  ــت ک ــال هس ــن س ــوند. چندی ــت نمی ش ــان بی سرنوش ــای آن طفل ه
ــپری  ــا س ــا در آنج ــا و گزارش ه ــرای مالقات ه ــه را ب ــی از هفت روزهای
می کنــم. آه کــه جانســوز هســت وقتــی می بینــی شــمار زیــادی از 
ــه  ــول ب ــدام پ ــا ک ــد و چــه شــدند؟ ب ــی چــه بودن اعضــای شــورای مل

ــیدند؟ ــا رس ــا و قصره ــن موتره ای
ــه وضعیــت کشــور می بینــی کــه بیــش از پنجــاه درصــد مــردم  وقتــی ب
ــود؛ در  ــه می ش ــب آدم تکه تک ــد، قل ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق ــر خ زی
حالــی کــه مصــرف مهمانــی یــک شــِب شــمار زیــادی از نماینــده گان مــا 
در شــورای ملــی، برابــر بــه مصــرف یــک ســالۀ یــک معلــم و یــک اجیــر 
مظلــوم ایــن کشــور اســت. بایــد در دهلیزهــای مجلــس باشــی تــا ببینــی 
ــرآن  ــریف ق ــای ش ــر آیت ه ــد ب ــا تأکی ــدم ب ــر ق ــه ه ــی را ک چهره های
ــی در  ــد، ول ــان می دانن ــای جه ــن آدم ه ــان را پاک نفس تری ــاک خودش پ
ــزی دیگــر فکــر  ــه چی ــل ب ــای مجل ــن و قصره ــول و زمی عمــل جــز پ

ــه کــدام ســو در حرکــت هســتیم؟  ــه راســتی مــا ب نمی کننــد. ب
ــا این همــه نابســامانی ها در کشــور، هــر روز کار اصلــی مجلــس  چــرا ب
ــدن  ــز کوبی ــده گان نی ســنا چــاپ ســتایش نامه شــده و کار مجلــس نماین
ــم  ــان بگوی ــن و آن؟ در پای ــخصی و ای ــع ش ــرای مناف ــم ب ــر ه ــر س ب
ــن آرگاه و  ــت ای ــا قیام ــه ت ــد ک ــی بدانن ــا در شــورای مل ــزان م ــه عزی ک
بــارگاه و موترهــای بــادآورده بــرای آنــان نمی مانــد و مطمیــن باشــند کــه 
ــا ســیه روی شــود  ــد شــد ت حقایــق یکــی پشــت دیگــری افشــا خواهن

هــر کــه در او غــش باشــد.

شهرزاد اكبر

چرا برای رأی دهی ثبت نام کردم؟
- چــون می خواهــم از حــق قانونــی خــود بــرای انتخــاب 
ــذارم  ــم. نمی گ ــتفاده کن ــور اس ــس جمه ــده گان و  ریی نماین

کســی مانــع دسترســی ام بــه ایــن حــق شــود.
- چــون بــه عنــوان یــک زن و یــک فعــال سیاســِی باورمنــد بــه 
ــرف  ــن در ح ــای م ــه از ارزش ه ــانی ک ــم از کس ــی، می خواه دموکراس
ــه ســهم خــود، صــف  ــم و ب ــد، حمایــت کن و عمــل نماینده گــی می کنن
ــف  ــر ص ــواه را در  براب ــک و برابری خ ــش، دموکراتی ــای آزاداندی نیروه
ــت  و رأی  ــور، حمای ــا حض ــدان  ب ــان و  مفس ــان، افراط گرای نفرت پراکن

ــرو بخشــم. خــود نی
- چــون بــه عنــوان یــک شــهروند ایــن ســرزمین، می دانــم کــه هموطنانــم 
و نیروهــای امنیتــی مــا بــرای دسترســی همــۀ مــا بــه حــق انتخاب، بســیار 
ــان بســیاری در  ــه عنــوان یــک زن، می دانــم کــه زن قربانــی داده انــد و ب
ــم  ــد. می خواه ــق رأی جنگیدن ــه ح ــی ب ــرای دسترس ــان ب ــر جه سراس
ــردم،  ــی  و شــجاعت م ــه قربان ــات، ب ــام و شــرکت در انتخاب ــت ن ــا ثب ب

نیروهــای امنیتــی مــا و زنــان پیشــگام جهــان ارج بگــذارم.
ــی و  ــی ام و رأی ده ــت کنون ــود وضعی ــر و بهب ــتار تغیی ــون خواس - چ
ــت. ــود اس ــت موج ــر وضعی ــرای تغیی ــی ب ــات، مجال ــرکت در انتخاب ش

حوريه مصدق

یک پیشنهاد برای خواننده گان تمامی اقوام!
و  فیســبوکی  جــای جنگ هــای  بــه  کــه  دارد  امــکان 
و  قومــی  برتری هــای  مــورد  در  دیجتلــی  تاختن هــای 
ــاد  ــتن را ی ــدن و نوش ــواد، خوان ــک بی س ــرای ی ــواد ب ــر باس ــی، ه زبان
ــد  ــا نمی دانن ــا اشــتباه امالیــی و حت ــا صــد ت ــی کــه ب ــرای آنان بدهــد؟ ب
ــتفاده  ــان اس ــاوت می ــند و تف ــروف بنویس ــدام ح ــا ک ــات را ب ــه کلم ک
)ح و ه، ص و س و ث، ط و ت و غیــره....( را نمی داننــد، می آینــد و 
دعــوای برتــری یــا ســواد می کننــد. زبــان و فرهنــگ شــما از روی تعــداد 
ــدۀ  ــر ش ــای نش ــداد کتاب ه ــما، تع ــای ش ــوادان و درس خوانده ه باس
ــاینس دان،  ــص، س ــدن متخص ــناخته ش ــداد ش ــان، تع ــی و فرهنگی ت علم
حقــوق دان، نویســنده، پژوهشــگرتان و تعــداد کتابخانه هــا و خواننــده گان 
ــود،  ــاس می ش ــان قی ــی و ادبی ت ــی و فرهنگ ــریه های علم ــاب و نش کت

ــی. ــان خال ــت و می ــای مف ــه حرف ه ــه ب ن
اگــر واقعــًا می خواهیــد بــه خاطــر ترویــج زبــان و فرهنگ تــان خدمــت 
ــواد  ــه باس ــاص ب ــان را اختص ــک روزت ــه ی ــر هفت ــدام ه ــر ک ــد، ه کنی
ســاختن یــک نفــر کنیــد، هفتــۀ ســه ســاعت مطالعــه کنیــد. دختــر و پســر 
مــا را بگذاریــم کــه درس بخوانــد و بــا ســواد شــود. در برابــر زورگویــی، 
ــوید.  ــتاد ش ــی ایس ــار و نفرت افگن ــر و انتح ــج تحج ــی، تروی بی عدالت
ــر  ــی، امی ــر، منج ــی را رهب ــتان بین الملل ــی و تروریس ــای حرفه ی قاتل ه
و قهرمــان نســازید و آنانــی کــه بــا خــون بهتریــن فرزنــدان ایــن ملــت 
ــد را  ــی کردن ــدوزی و زورگوی ــز از زران ــه ج ــد و کاری ب ــه کردن معامل

ــازید. ــود نس ــت خ ــوم و ملی ــاالر ق قافله س
بــه خاطــر افتخارآفرینــی رهبــران فرزانــه، شایســته و آن هایــی کــه دســت 
شــان بــه خــون مــردم آغشــته نیســت و آن هایــی کــه بــه خاطــر منافــع 
ــی کــه فرهنــگ کشــتار،  ــد و آن های ــان نمی کنن ــوم خــود را قرب خــود، ق
ــر  ــد. ه ــاب کنی ــد، انتخ ــج نمی کنن ــار را تروی ــار و انتح ــرت، انفج نف
ملیــت و قــوم از ایــن دســت آدم هــا بســیار زیــاد دارد و نیــازی نیســت 
ــا  ــا فقــط ب ــد! م ــه دامــان بدتریــن و معامله گرترین هــا بیاندازی خــود را ب
ــدن  ــزرگ ش ــرای ب ــویم، ب ــزرگ نمی ش ــردن ب ــک ک الف زدن و چک چ
ــد. ــروری کنی ــد و فرهنگ ســازی و فرهنگ پ ــالش کنی ــد، ت ــد کار کنی بای

فیـسبـوک نـــامــه

وجودی؛ حیدری 
عارف شاعران  سلسلۀ  از  حلقه  آخرین 

پرتو نادری
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بـا گذشـت 15 سـال از تغییـرات و تشـکیل چهـار 
دولـت توافقی، احزاب سیاسـی عـراق چارچوب های 
جدیـدی را برای تشـکیل دولت آینده در سـال 2018 
مطـرح می کننـد، امـا بـه نظـر می رسـد کـه اختالفات 
بـر سـر ایـن پیشـنهادها ریشـه های عمیـق و متراکمی 
دارد کـه بـه دیدگاه هـای اکثریـت سیاسـی و اکثریـت 
ملـی باز می گـردد. اکثریت سیاسـی خواهان اسـتقالل 
در تصمیـم گیری هـا براسـاس قانـون نصـف + یـک 
هویـت  حافـظ  ملـی  اکثریـت  آنکـه  حـال  هسـتند، 

اسـت. عراقی 
عـراق در طـول سـال های گذشـته دولت هـای خـود 
را براسـاس مشـارکت همگانـی تأسـیس کرده اسـت. 
ایـن  تشـکیل  در  تعـداد کمـی  بجـز  یعنـی همـگان 
عنـوان  بـا  آن  از  کـه  داشـته اند  مشـارکت  دولت هـا 
سـهمیه بندی سیاسـی یـاد می شـود. ایـن موضوع دو 
بُعـد را در بر می گیرد؛ اول، مسـلط شـدن اکثر احزاب 
و جریان هـا بـر وزارتخانه هـا، غنیمـت شـمردن ایـن 
فرصـت و ایجاد شـرایط بـرای سـاختن دولت حزبی، 
مـادی و انسـانی خـود و دوم، بعـدی که جامعه سـنی 
عـراق آن را بـه منظـور اختصـاص منصـب ریاسـت 

جمهـوری بـه کردهـا نپذیرفت.
البتـه بایـد گفت توجهـات، کمی دیر به این شکسـت 
و عـدم پذیـرش معطوف شـد، امـا این بـه معنای رها 
کـردن ایـن موضـوع نیسـت. بلکـه بـه معنـی وجـود 
یـک ائتـالف مقتـدر اسـت کـه از پـس اداره کـردن 
دولـت بـر می آیـد و همچنیـن بـه وجـود ائتـالف یـا 
قطـب مخالفی اشـاره می کند کـه می توانـد انتقادها را 
متوجـه دولت کـرده و فعالیتهـای آن را ارزش گذاری 

. کند
ایـن اسـت کـه  سـؤال مهمـی کـه مطـرح می شـود 
اکثریت مناسـب بـرای اداره دولت آینده کدام اسـت؟ 
اکثریـت سیاسـی یا اکثریـت ملی؟ کدام یـک موفق تر 

بود؟ خواهـد 
اکثریـت سیاسـی، صـرف نظـر از اینکـه آیـا می تواند 
پاسـخگوی نیازهـای مردم باشـد یـا خیـر، از اکثریت 
مطلـق احـزاب همپیمان، پـس از انتخابـات و با تعداد 
کرسـی های نصـف + یـک تشـکیل مـی شـود. بدین 
معنـا کـه می تـوان آن را در دو جـزء یـا در ائتالفهـای 
قوی تـر تقسـیم کـرد، نظیـر آنچـه در ائتـالف سـال 
می توانـد  موضـوع  ایـن  افتـاد.  اتفـاق  اربیـل   2010
عـراق را بـه شـرایط آغازین جنـگ اردوگاه ها و ورود 

دوبـاره داعـش بازگرداند.
امـا طرفـداران اکثریـت ملی بـر این نکته تأکیـد دارند 
کـه بخـش اعظـم تشـکیل دهنـده دولـت آینـده باید 
از ائتـالف نیروهـای ملـی برخیـزد کـه در ارائـه یـک 
برنامـه ملـی کامل برای خدمت رسـانی بـه تمام مردم 
عـراق اتفـاق نظر داشـته باشـند. این ائتـالف می تواند 
طبـق قانـون نصـف + یـک یـا بیشـتر تشـکیل شـود، 

امـا بـه این شـرط که یـک اپوزیسـیون نیز بـه منظور 
ارزش گـذاری فعالیتهـای دولـت به وجـود بیاید. این 
اپوزیسـیون نبایـد از روی عنـاد و دشـمنی سـعی در 

سـرنگون کردن دولت داشـته باشـد.
حـال در آسـتانه انتخابات پارلمانی عـراق هر کدام از 
جریان هـای مهـم و تاثیرگذار سیاسـی در این کشـور 
در ایـن خصـوص نظـر خـود را اعالم می کننـد. پیش 
از ایـن یـک منبـع نزدیـک به حـزب الدعوه با اشـاره 
بـه اختالفـات حیـدر العبـادی و نـوری المالکـی بـر 
سـر تعییـن نخسـت وزیر آینـده گفته بود کـه اعضای 
ارشـد ایـن حزب ماننـد »طـارق نجـم« و »عبدالحلیم 
الزهیـری« در کمـک بـه توافـق بین طرف هـای رقیب 
بر سـر یـک نامزد برای نخسـت وزیـری نقش زیادی 
دارنـد، اما مشـکل در اختـالف برنامه هـای العبادی و 
المالکـی نهفتـه اسـت. وی در توضیـح ایـن مطلـب 
افـزوده بـود کـه نـوری المالکـی کـه رئیـس ائتـالف 
دولت قانون اسـت بر تشـکیل دولـت اکثریت پس از 
انتخابـات پافشـاری دارد، حـال آنکـه حیـدر العبادی 
رئیـس »ائتـالف النصر« آن را »به حاشـیه راندن سـایر 
گروه هـا« می دانـد و تاکیـد دارد کـه برنامـه او ضامـن 

تشـکیل دولـت توافقی واقعی اسـت.

در ایـن بیـن مالکـی در جریـان دیـدار بـا »اسـحاق 
فیـاض« از مراجـع دینی عراق در شـهر نجف اشـرف 
تاکیـد کـرده که عزم خود را برای پشـت سرگذاشـتن 
گذشـته و ایجـاد تغییـرات و پایـان دادن بـه شـیوه 
سـهمیه بنـدی کـه چیـزی برای عراق نداشـته اسـت، 

جـزم کرده اسـت.
وی اخیـرا نیز در گفت وگو با شـبکه خبـری المیادین 
اکثریـت  دولـت  تشـکیل  کـه طـرح  داشـت  اظهـار 
سیاسـی، چیـز جدیدی نیسـت و دولتی که بر اسـاس 
سـهم خواهی تشـکیل شـده باشـد، نمی تواند کشور را 
رو بـه جلـو ببـرد. وی تاکیـد کـرده اسـت کـه بین ما 
و برخـی از گروه هـا و فراکسـیون های سـنی، شـیعی 
اکثریـت سیاسـی  و کـردی دربـاره تشـکیل دولـت 

تفاهم هایـی وجـود دارد.
حیـدر العبـادی نیز تأکید کرده اسـت کـه از حکومت  
و  سـایرین  حـذف  پـی  در  کـه  سیاسـی  اکثریـت 
حمایـت  اسـت،  ای  طایفـه  امتیـازات  تخصیـص 
توافقـی  راهـکاری  جسـتجوی  در  بلکـه  نمی کنـد، 

اسـت.
همچنیـن مقتـدی صـدر در پاسـخ به سـؤالی مبنی بر 
اینکـه آیـا اکثریـت سیاسـی می توانـد مشـکالت بارز 

جامعـه عـراق را حـل کند؟ تنها به این پاسـخ بسـنده 
کـرده اسـت کـه »در حـال حاضر بـا این ایـده موافق 

» نیستم.
هـادی العامـری، رئیـس ائتـالف فتـح با اشـاره به این 
موضـوع کـه عـراق از اقشـار متعددی تشـکیل شـده، 
معتقد اسـت کـه این کشـور تنها در صورتـی به ثبات 

می رسـد کـه تمـام اقشـار نماینده دولت باشـند.
وی بـا تأکید بـر اینکه تنوع و گسـتردگی لیسـت های 
انتخاباتـی به دور از جانبداری هـای طایفه ای، می تواند 
گامـی مثبت و یکی از دالیل درسـتی انتخابات باشـد، 
اظهار داشـته اسـت که انتظـار می رود نتایـج انتخابات 
پیـش رو نزدیـک بـه هم باشـد، بدون اینکـه هیچ یک 

از احـزاب اکثریت کرسـی ها را به دسـت آورد.
در ایـن بیـن سـید عمـار حکیـم، رئیس ائتـالف ملی 
شـیعیان عـراق و رئیـس جریـان حکمـت ملـی بـر 
اکثریت ملی تاکید دارد و در سـخنرانی ها و دیدارهای 
اخیـر خـود بـا مقامـات داخلی و بیـن  لمللـی همواره 
بـر ایـن موضوع تاکیـد داشـته و دارد. وی تغییر روند 
فراینـد سیاسـی و رهایـی از قید امتیـازات طایفه ای را 
از جملـه ویژگی هـای اکثریت ملی می دانـد. حکیم بر 
ایـن بـاور اسـت که اکثریـت ملی تنهـا راه حـل پایان 
دادن بـه حضـور همـگان در دولـت و در عیـن حـال 
عـدم مسـؤولیت پذیـری آن هاسـت. وی می گویـد 
حکومـت اکثریـت ملـی مسـئولیت پذیر خواهـد بود 
و در ایـن میـان وجـود یـک اپوزیسـیون ملـی بـرای 

نظـارت بـر کار ایـن حکومـت الزامی اسـت.
سـید عمـار حکیـم معتقـد اسـت کـه تعـدد نامزدهـا 
انتخاباتـی،  لیسـت های  در  عـراق  اقشـار  تمـام  از 
امـکان تحقـق اکثریـت ملـی را افزایـش می دهد. وی 
همچنیـن چنـدی پیش در دیـدار نماینده ویـژه رئیس 
جمهـور آمریـکا بر ضـرورت وجود برنامه ای شـفاف 
بـرای مرحلـه پیش رو در عـراق تاکید کـرد که از دل 
آن یـک دولـت، بـر اسـاس اکثریـت ملـی و خواسـته 
مـردم عـراق، تحـت زمانبنـدی قانونـی و بـه منظـور 

ارائـه خدمـات مناسـب پدیـد آید.
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه کنونـی 
عـراق بـرای عبـور از دولـت توافقـی و سـهمیه بندی 
سیاسـی، عـراق بـا فراهـم کـردن فضـای دموکراسـی 
حقیقـی، بـه مرحلـه جدیـدی از تاریـخ سیاسـی خود 
خواهـد رسـید. همـگان به ایـن نتیجه خواهند رسـید 
کـه اداره دولـت بـا مشـارکت جمعـی امـکان پذیـر 
نخواهـد بـود. مشـارکت در امـور دولـت و همچنیـن 
اپوزسـیون تنهـا بـه منظـور سـاختن عـراق و ارائـه 
بهتریـن خدمـات بـه ملتـی  اسـت کـه سـخت تریـن 
شـرایط را تحمـل کرده انـد و حـال حـق ایـن ملـت 
اسـت کـه پـس از گذرانـدن روزهـای سـخت خـود 

تعییـن کننـده سرنوشت شـان باشـند.
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لـه څرګندونـو  چارواکـو  پخوانیـو  شـمېر  یـو  د  امریـکا  د 

وروسـته د افغانسـتان دفـاع وزارت وايـي، د افغانسـتان او 

جنـويب اسـیا لپـاره د امریـکا د نـوې سـراتېژۍ لـه اعـان 

وروسـته، افغـان پوځیـان توانېـديل چې لـه ترورېـزم رسه په 

جګـړه کـې ښـه پرمختـګ وکـړي.

د دغـه وزارت د ویانـد دفـر رسپرسـت محمـد رادمنـش د 

سـې شـنبې پـه ورځ »۱۳۹۷ کال د غويـي ۱۸« ازادي راډيو 

تـه وویـل، د افغانسـتان دفاعـي او امنیتي ځواکونـه د امریکا 

متحـده ایاالتـو پـه همـکارۍ د دولـت وسـله والو مخالفینو 

پـه ځانګـړي ډول داعـش او طالبانـو تـه پـه ډېـرو برخو کې 

ورکړې. ماتـې 

د نوموړي په وینا د ټرمپ سراتېژي تر اوسه ګټوره وه.

دی وايي:

»دا تـګ الره په افغانسـتان کې ګټوره ده، خو پاکسـتان په دې 

کـې پاتـې راغلـی او متحده ایـاالت د پاکسـتان پـر وړاندې 

خپـل دریـځ نیولـی. د ډیپلوماتیکو، سـیايس او نظامي الرو 

پـر پاکسـتان فشـار راوړی چـې د ترهګـرۍ پـر وړانـدې د 

مبـارزې لپـاره پاکسـتان باید چمتـو يش، خو پاکسـتان ال تر 

اوسـه پـه دې برخه کې چمتو شـوی نـه دی.«

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د ځينـو رسـنیو د راپورونـو 

پـر اسـاس لسـګونه امریکايـي محققینـو، پخوانیو سـیايس 

او پوځـي چارواکـو پـه خپـل کلنـي راپـور کـې ویـي، د 

افغانسـتان او جنـويب اسـیا لپـاره د امریکا د نوې سـراتېژۍ 

اعـان او د پاکسـتان پـر وړاندې فشـارونه په افغانسـتان کې 

د جګـړې پـه جغرافیـې او د اسـام اباد په سیاسـت کې هېڅ 

ډول بدلـون نه دی راوسـتی.

دغـو پخوانیـو امریکايي چارواکـو همدارنګه ویـي، ممکن 

افغـان ځواکونـه د امریکايـي پوځيانـو پـه ماتـړ تـر خپـل 

کنټـرول النـدې سـېمې وسـايت، خـو د طالبانـو د حملـو 

شـدت بـه پـه ځينـو سـیمو کـې ادامـه پیـدا کړي.

د امریـکا ولسـمرش ډونالـد ټرمـپ د افغانسـتان او جنـويب 

اسـیا لپـاره خپلـه سـراتېژي د تېـر ملریـز کال پـه سـنبلې 

میاشـت کـې اعـان کـړه.

د امریـکا ولسـمرش د دغـې سـراتېژۍ د اعـان پـر مهـال 

افغانسـتان تـه د امریکايـي ځواکونـو د لېږلـو او ایسـتلو پـه 

تـړاو څـه ونه ویـل، خـو پاکسـتان تـه پـه خطـاب کـې یـې 

وویـل چـې بایـد لـه ترورېـزم رسه پـه مبـارزه کـې همکاري 

وکړي.

د ښـاغي ټرمـپ پـه وینـا هېـواد به یـې د افغـان حکومت او 

پوځيانـو ماتـړ تـه دوام ورکړي او همدارنګـه ټينګار یې وکړ 

چـې پاکسـتان بایـد د ترورېسـتانو د پټن ځایونـو پـه اړه غلی 

نه يش. پاتې 

د امریـکا ولسـمرش ډونالـد ټرمـپ د ۲۰۱۸ میـادي کال د 

جنـورۍ د لومـړۍ نېټـې پـه پیغام کې چـې په ټویټـر کې یې 

ویـي چې امریـکا په تېـرو ۱۵ کلونو کې ۳۳ میلیـارده ډالره 

مرسـته کړې، خـو پاکسـتان د درواغ او فریب پرتـه امریکا ته 

نـور څه نـه دي ورکړي.

عراق،میاندورویکرد
اکثریتملیواکثریتسیاسی
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