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تیفا:

کاپیتذکرهزمینۀتقلبرافراهممیسازد

را  مـا  کـه  می  کننـد  ذهنیت سـازی 
حمایـت  جهانـی  جامعـه  و  امریـکا 
را  روانـی  جنـگ  حتـا  و  می کنـد 
دوره  یـک  کـه  کردنـد  راه انـدزی 
دیگـر نیز حکومـت کننـد؛ درحالی که 
این طـور نیسـت و زور ملـت را هیـچ 
کسـی نـدارد. بـه همیـن دلیـل مـا 
می گوییـم کـه در چهارچـوب وفـاق 
ملـی یـک راه بیـرون رفـت را پیـدا 
کنیـم، زیـرا وفـاق ملـی یـک برنامه 
بـار  دارد،  دینـی  بـار  کـه  اسـت 
اسـامی، بـار سیاسـی دارد و از همه 
تاریخـی  و  ملـی  ضـرورت  مهمتـر 
مـردم  افغانسـتان اسـت. پـس در 
چهـار چوب وفـاق ملی کـدام برنامه 
را پیشـنهاد می کنیـد تا مـا بتوانیم از 

ایـن بحـران نجـات پیـدا کنیـم

شــفاف  انتخابــات  بنیــاد 
ــا  ــه تیف ــوم ب ــتان موس افغانس
رای  نــام  ثبــت  می گویــد 
دهنــدگان بــا اســتفاده از کاپــی 
زمینــه  شناسنامه های شــان، 
تقلــب در انتخابــات را فراهــم 

. می ســازد
رای دهنــدگان در افغانســتان 
کارت هــای  از  گذشــته  در 
ــد  ــی اســتفاده می کردن انتخابات
از  جلوگیــری  بــرای  امــا 
تصمیــم  دولــت  تقلــب، 

گرفــت در انتخابــات پیــش رو 
از شناســنامه های شــهروندان 
اســتفاده  نــام  ثبــت  بــرای 
شــود. هــر رای دهنــده بــه 
یــک محــل ثبــت نــام رفتــه و 
برچســبی بــه شناســنامه او زده 
ــتفاده آن  ــا اس ــه ب ــود ک می ش
می توانــد  انتخابــات  روز  در 
در همــان محــل رای دهــد.

نعیــم ایــوب زاده، رئیــس بنیاد 
ــتان  ــفاف افغانس ــات ش انتخاب
موســوم بــه تیفــا روز یکشــنبه 

۲۳ ثــور در یــک...
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و  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  هرچنـد 
سـخنگویانش به صورت پیوسـته از عـدم دخالِت 
امـور  در  حکومتـی  نهادهـای  دیگـر  و  خـود 
می دهنـد،  اطمینـان  آن  کمیسـیوِن  و  انتخابـات 
امـا تمـام شـواهد، قرایـن و گزارش هـا حکایـت 
به شـدت  ریاسـت جمهوری  کـه  دارنـد  آن  از 
مسـایل انتخاباتـی را زیـر نظـر داشـته و در امور 
مـی ورزد.  دخالـت  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
یکـی از مـوارد آشـکارِ دخالـِت ارگ در مسـایل 
روی  بـر  اسـتیکر  نصـب  تجویـز  انتخاباتـی، 
شـرایط  واجدیـن  شـناس نامه های  کاپی هـای 

اسـت.  رای دهـی 
اخیـراً کمیسـیون انتخابـات اعالم کرد کسـانی که 
کاپی هـای  از  می تواننـد  دارنـد،  امنیتـی  مشـکل 
اسـتفاده  ثبت نـام  بـرای  شناس نامه های شـان 
کننـد. ایـن اقـدام هرچند نگرانی نسـبت بـه جاِن 
شـهروندان را می توانـد مقـداری کاهش بخشـد، 
ولـی در عیـن زمـان ایـن نگرانـی را بـه وجـود 
صدهـا  گروه هـا  و  افـراد  برخـی  کـه  مـی آورد 
کاپـی شـناس نامه را در محل هـای مختلـف بـه 
ثبـت برسـانند. ایـن مـورد تجربه شـده و عده یی 
اقـدام  کاری  چنیـن  بـه  آزمایشـی  صـورِت  بـه 
ورزیده انـد و بـدون آن کـه مشـکلی ایجاد شـود، 
چندیـن  در  را  شناس نامه های شـان  کاپی هـای 

مرکـز ثبـت کرده انـد. 
گفتـه می شـود کـه تصمیـم در مـورد اسـتفاده از 
کاپـی شـناس نامه بـه جـای اصـل آن از سـوی 
ریاسـت جمهوری گرفته شـده، هرچنـد که ظاهراً 
اعـالمِ آن از سـوی کمیسـیون انتخابـات انجـام 
شـده اسـت. برخـی ناظـراِن انتخاباتـی می گویند 
کـه اعضای کمیسـیون انتخابات بـا چنین طرحی 
اجبـار  بـه  رییـس حکومـت  امـا  نبـوده  موافـق 
چنیـن طرحـی را بـر آن هـا قبوالنـده اسـت. این 
ناظـران بـر اسـاِس چشم دیدهای شـان می گوینـد 
کـه دو دسـته گی در کمیسـیون انتخابـات بیــداد 
می کنـد و برخـی اعضـا کـه نمی خواهنـد ابـزار 
دسـت حکومت باشـند، نسـبت به چنیـن طرحی 
ابـراز ناُخرسـندی کرده انـد. بـه باور ایـن ناظران، 
اختالف میان اعضای کمیسـیون در مورد مسـایل 
انتخاباتـی به حــدی اوج گرفته کـه احتمال برده 

می شـود کمیسـیون مدیریـِت انتخابـات را کامـاًل 
از دسـت بدهد.

 اگـر چنیـن اتفاقـی بیفتد، بـدون شـک تأثیرهاِی 
آن بـر انتخابـاِت آینـده مشـهود خواهـد بـود. از 
یک طـرف کـه نتایـج انتخابـات را تحـت تأثیـر 
قـرار می دهـد و از طـرف دیگـر بر تـوازن قومی 
در مجلـس نماینـده گان صدمـه وارد می کند. زیرا 
هـر اقدامـی که از سـوی ارگ در جهـت دخالت 
در امـور انتخاباتـی صورت می گیـرد، کاماًل جنبه 
قومـی و سـمتی دارد و ایـن نهـاد تـالش می کند 
کـه مجلـس آینـده را بـه صـورِت کم سـابقه بـه 

مجلسـی تحت فرمـاِن خـود درآورد.
 تمایـل ارگ بـه دخالـت در مسـایل انتخاباتـی، 
موضـوع تـازه و پنهانـی نیســت. ایـن نهـاد از 
در  انتخاباتـی  بحث هـای  شـدِن  مطـرح  آغـاز 
کشـور در سـه سـال گذشـته به صورِت پیوسـته 
دخالـت  انتخابـات  و  کمیسـیون  مسـایل  در 
داشـته اسـت. همیـن کـه انتخابـات بـرای مدت 
طوالنـی بـه تأخیـر افتـاد و مجلـس نماینـده گان 
مشـروعیت قانونـِی خـود را از دسـت داد، دلیـل 
آن دخالت هـا و برنامه هایـی بـود کـه آقـای غنی 
در تـالش انجـام آن هـا بـود و هم اکنـون اسـت. 
آقـای غنـی در ظاهـر، خـود را فـردی دموکرات 
و معتقـد به ارزش های شـهروندی نشـان می دهد 
امـا در اصـل چنین نیسـت. عملکرد او در بیشـتر 
از سـه سـال گذشـته به صورِت کامل نشـان داده 
کـه او برنامه هـای قومـی و تبـاری خـود و گروه 
نزدیـک به خـود را در افغانسـتان پیــاده می کند. 
نمونـۀ روشـن آن، آغـاز توزیـع شـناس نامه های 
وجـود  بـا  کـه  باشـد  می توانـد  الکترونیکـی 
بـدون  و  کشـور  شـهروندان  اکثریـِت  مخالفـت 
هماهنگـی بـا بخش دیگـِر قدرت یعنی ریاسـت 

اجرایـی، آقـای غنـی توزیـع آن را آغـاز کـرد. 
توزیـع شـناس نامه های الکترونیکـی بـه صورتـی 
کـه ارگ آغـاز کرده، بـه هیچ صورت یـک روند 
ملـی بـوده نمی توانـد. خطرها و مشـکالتی که از 
ایـن ناحیـه افغانسـتان را تهدیـد می کنـد، کامـاًل 
روشـن اسـت. حتا این تهدیدها تنهـا متوجه چند 
قـوم و به سـودِ یـک قوم هـم نیسـت؛ خطری را 
کـه شـناس نامه های الکترونیکـی ایجـاد می کنـد، 

همـۀ اقـوام کشـور را در برمی گیـرد و آقای غنی 
عمـاًل تـالش دارد کـه بـا چنیـن سیاسـت هایی 

جامعـه را رو در روِی هـم قـرار دهد. 
حرف هـای آقـای غنـی در مورد سـالمِت کشـور 
و وفـاق ملـی، حرف هـای شـعاری و دروغیـن 
اسـت که تنهـا در خدمـِت سیاسـت های گروهی 
و سـمتِی او عیـار شـده اند. از زمانـی کـه آقـای 
غنـی بـر کرسـی به اصطـالح ریاسـت جمهـوری 
در  قومـی  بحث هـای  کـرده،  جلـوس  کشـور 
یافتـه  افزایـش  کم پیشـینه  صـورِت  بـه  کشـور 
انـد، حتـا حادتـر و خطرناک تـر از چیـزی که در 
زمـان آقـای کـرزی یـک تعـداد افـراد بیمـار بـه 
دامـن زدِن آن هـا می پرداختنـد. اگـر در آن زمان، 
شـخص آقـای کرزی بـه دنبـال مسـایل قومی به 
صـورِت حـاد نمی پرداخت و تعـدادی در اطراف 
او بـه چنیـن کارهایـی مبـادرت می ورزیدنـد؛ اما 
در زمـان فعلـی شـخص آقـای غنـی عمـاًل علـِم 
تفرقه هـای قومـی را در کشـور بلند کرده اسـت. 
اگـر بـاور نداریـد، یـک بـارِ دیگـر چهـرۀ آقـای 

مخکـش را در برابرتـان قـرار دهیـد! 
حـاال هـم آقـای غنـی بـه سـاده گی از مسـایل 
تجربـۀ  او  نمی کنـد.  چشم پوشـی  انتخاباتـی 
را  آن  نتایـج  و  دارد  را  انتخاباتـی  تقلب هـای 
نیـز دیـده اسـت. اگـر در آن زمـان بـه صـورِت 
می توانسـت  انتخاباتـی  امـور  در  غیرمسـتقیم 
دخالـت ورزد، حـاال از جایـگاه قـدرت به چنین 
کاری دسـت می زنـد. بـاور کـردِن این کـه آقـای 
غنـی منافعـی در انتخابـات آینـده نـدارد و هیـچ 
دخالتـی از سـوی او در امـور کمیسـیون ها انجام 
نمی شـود، مثـل ایـن اسـت کـه دو پـا را در یک 

مـوزه کنیـم و بگوییـم: ماسـت سـیاه اسـت!
آقـای غنی به صورِت گسـترده در امـور انتخاباتی 
بـه  می خواهـد  ناحیـه  ایـن  از  و  دارد  دخالـت 
هدف هایـی کـه برای خـود تعییـن کرده، برسـد. 
حـاال  اسـت.  روشـن  کامـاًل  مسـالۀ  یـک  ایـن 
میـزان  تـا  کـرد  بایـد  چـه  شـرایطی  چنیـن  در 
کاهـش  انتخاباتـی  امـور  در  ارگ  دخالت هـای 
پیـدا کنـد و حداقـل مـا شـاهد انتخاباتـی نسـبتًا 
پذیرفتنـی باشـیم؛ چـون جلوگیـری از دخالـِت 
صددرصـدِی او در انتخابـات اگـر امـری محـال 
نباشـد ولـی بـدون شـک بسـیار دشـوار خواهـد 

 . د بو
امـور  در  ارگ  دخالـِت  میـزان  این کـه  بـرای 
ناظـر  نهادهـای  کنـد،  پیـدا  کاهـش  انتخابـات 
ســیاسی  احـزاب  و  مدنـی  جامعـۀ  انتخاباتـی، 
کشـور که خواهان شـفافیت در انتخابات هستند، 
بایـد میکانیسـم هایی را در نظـر بگیرنـد کـه در 
بـا یکدیگـر موفـق شـوند شـفافیِت  هماهنگـی 
انتخابـات را ضمانـت کننـد. در غیر ایـن، باید از 
هم اکنـون انتظـار تقلباتـی بزرگ تـر و شـرم آورتر 
از انتخابـات ریاسـت جمهورِی 1۳9۳ را داشـت!
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از  خبرگزاری هـا  و  رسـانه ها  از  بسـیاری  گذشـته،  روز 
در  کشـور  امنیتـِی  نیروهـای  از  زیـادی  شـمارِ  کشته شـدِن 
والیـت فـراه بر اثـر کمین و شـبیخوِن تروریسـتاِن طالب خبر 
دادنـد. برخـی منابع در فـراه بـه خبرگزاری ها گـزارش دادند 
کـه بـر اثـر حمـالِت سـه شـب پیـِش طالبـان بر چنـد بخش 
ولسـوالی و مرکـز فـراه، حدود چهل سـربازِ نیروهـای امنیتی 
کشـته شـده اند و مقادیـر قابـل توجهـی سـالح و مهمـات از 
جملـه یـک تانـِک زره نیـز به دسـِت مخالفیـن افتاده اسـت.
آسـتانۀ  در  هم اکنـون  کـه  درحالی سـت  تأثربـار  خبـِر  ایـن 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی، دسـت کم در نیمـی از والیاِت 
ایـن  دارد.  جریـان  به شـدت  ناامنـی  و  جنـگ  افغانسـتان 
والیت هـا از تخـار و جوزجـان در شـمال تا هلمنـد و قندهار 
در جنـوب، و از لغمـان و ننگرهـار در شـرق تـا غـور و فراه 
در غـرب امتـداد دارند. کافی سـت اخبـارِ حـوادِث امنیتی در 
رسـانه های افغانسـتان در ۳4 والیـِت کشـور را مـرور کنیم تا 
ببینیـم و بفهمیـم کـه جـوی خـون در افغانسـتان از مرکـز تـا 

دوردسـت ترین نقـاط، جـاری و سـاری اسـت. 
از انتحارهـا و انفجارهـا در پایتخـت کـه اخبـارش در همـۀ 
رسـانه هاِی جهـان بازتـاب می یابـد، می گذریـم. بسـیاری از 
امنیتـی در والیـات و ولسـوالی هاِی کشـور یـا از  حـوادِث 
پوشـِش خبـری بازمی ماننـد یا حکومـت تالش می کنـد ابعادِ 
فاجعه بـارِ آن هـا را به شـدت تقلیـل ببخشـد. در همیـن مورد 
فـراه، آمـار تلفـات از آن چه که منابِع مردمـی و محلی گزارش 
مقامـاِت رسـمِی حکومـت می گوینـد،  تـا آن چـه  می دهنـد 
تفـاوت بسـیار زیاد اسـت. برخـی از باشـنده گاِن والیت فراه 
می گوینـد کـه شـمار تلفـاِت نیروهـای دولتـی در ناامنی های 
چنـد روزِ اخیـر چنـان باالسـت که نمی تـوان ارقـامِ دقیقی از 
آن ارایـه کـرد. چنان کـه رییـس شـورای والیتی فـراه نیز چند 
روز پیـش گفتـه بـود: »در حمـالت طالبـان 51 نفـر کشـته و 
زخمـی شـده اند؛ از ایـن جمله، 6 نفـر زخمـی و متباقی همه 
شـهید شـده اند. تقریبـًا ۲۳ یـا ۲4 نفر در یک جـا و ده یا یازده 

نفـر در یـک  جـاِی دیگر کشـته شـده اند.«
حادثـۀ فـراه اگر در کنارِ حـوادِث دیگر در بدخشـان و بغالن 
و فاریـاب و جوزجـان و ننگرهار قرار بگیرد، به  برجسـته گی 
در  فاجعـه و سـرازیر شـدِن جـوی خـون  وقـوِع  می تـوان 
افغانسـتان را لمـس و استشـمام کـرد. اگر رقِم 40 نفر شـهید 
را در فـراه بپذیریـم و یک چهـارمِ ایـن رقم )یعنی 10 شـهید( 
را بـر سـایر والیت هـاِی کشـور تعمیـم دهیـم و آن را ضرب 
بـر روزهـای هفته و ماه و سـال کنیـم، آن گاه خواهیـم فهمید 
مصیبت بارتریـن  و  خونین تریـن  زمـام دارِ  غنـی،  آقـای  کـه 
کشـور در تاریـخ معاصـر شـده و هنـوز لبخند بر لـب دارد و 

مشـتاقانه بـه دنبـاِل تمدیِد قدرت اسـت! 
ارقامـی ماننـد 9 و ۳0 و 40 و 51 زمانـی کوچـک می نماینـد 
کـه معـدودِ آن هـا »انسـان« نباشـند. امـا هـرگاه کـه بحـث از 
جـاِن انسـان ها در میـان باشـد، عددِ »یـک« نیز عـددی بزرگ 
و پُـرارزش اسـت؛ چنان کـه قـرآن کریـم و فرهنـِگ اسـالمی 
بـه ایـن مضمـون اشـارت دارد کـه »هـرگاه یـک نفـر بی گناه 
کشـته شـود مثل این اسـت که تمامِ مردم کشـته شـده است«. 
متأسـفانه امـا در افغانسـتان، فرهنـِگ حکومـت چنـان شـکل 
گرفتـه کـه گویـا ایـن اعـداد، اعـدادِ کوچـک و کم اهمیـت و 
یـا دسـت کم قابـِل جبرانی هسـتند کـه می بایـد فدا شـوند تا 
بازی هـاِی ارگ و معامـالِت حلقـۀ اصلـِی حاکـم بـر کشـور 

موفقانـه بـه پیـش برود.
هـر سـربازی کـه به دسـت طالبان بـه شـهادت می رسـد، اوالً 
سرپرسـت و نـان آورِ یـک خانـواده، ثانیـًا پـدر یـک یـا چند 
فرزنـد، ثالثـًا مونـس و شـوهِر یـک خانـم و رابعـًا فرزنـد و 
عصـاِی پیـرِی یـک پـدر و مـادرِ دلسـوخته اسـت کـه همـه 
انتظـار بـه سـالمت بازگشـتِن او را کشـیده اند و آمـدِن پیکـِر 
بی جـاِن او ُحکـم درهم پاشـیدِن نظـم و سلسـله یی از اُمیدها 
و پیوندهـا را دارد کـه به مراتـِب ارزِش هرکدام بیشـتر از بناِی 
تعصب آلـودِ کاخ ریاسـت جمهوری و برنامه هـای نفاق افکنانۀ 

نهفته در آن اسـت. 
در افغانسـتاِن امـروز، از کابـل تـا فــراه جـوی خـون جاری 
اسـت و همچنـان حلقـۀ ارگ در تـالش مهندسـی قـدرت، 
انحصـار سیاسـت، مداخلـه در انتخابـات، ابتـذال و سـبوتاژِ 
تحکیـم  و  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع  قانونـِی  پروسـۀ 
حوزه هاسـت.  و  عرصه هـا  تمـام  در  قومـی  برتری جویـِی 
چنیـن تالشـی از آن جـا کـه بـه خـوِن بی گناهـان و آه و نالـۀ 
بی پناهـان آغشـته اسـت، در نهایـت محکـوم بـه حــرمان و 

می باشـد.  شکسـت 

جـویخـون
ازکـــابلتافـــراه

ارگ؛ 
کمیسیون
 اصلِی 

انتخابات!
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رییـس بنیاد شـهید مسـعود و موسـس جریان سیاسـی 
حکومـت  رهبـران  کـه  می گویـد  ملـی  آجنـدای 
در  نیـز  دیگـر  دورۀ  یـک  تـا  می کننـد  ذهنیت سـازی 

بماننـد.   قـدرت 
احمدولی مسـعود موسـس جریان سیاسی اجندای ملی 
و صاحب امتیـاز روزنامـۀ  ماندگار دیروز)یک شـنبه( در 
مطابـق  رییس جمهـور  کار  میعـاد  بررسـی  کنفرانـس 
قانـون اساسـی گفت: از ابتـدای راه انـدازی لویه جرگه 
قانـون اساسـی تـا امـروز، نقـش چهر ه هـای بحـران زا، 

کامـاًل برجسـته بوده اسـت.
او گفـت: در زمـان تشـکیل لویه جرگه قانون اساسـی، 
زمـان  آن  در  کـه  بزرگوارانـی  تعـداد  موضع گیـری 
تشـریف داشـتند، ماننـد آقـای خلیـل زاد، بـه نیابـت از 
ایـاالت متحـده امریکا و آقـای ابراهیمی بـه نماینده گی 

از ملـل متحـد، کامـاًل برجسـته بود.
موضوع گیـری  تنهـا  نـه  کـرد:  تاکیـد  مسـعود  آقـای 
دیگـر  رهبـران  از  بسـیاری  بـل  شـخصیت،  دو  ایـن 
بـود،  برجسـته  کامـاًل  امریکایی تبـار،   افغانی االصـل 
در حقیقـت سـازمان دهی در داخـل متـن لویـه جرگـه 
از سـوی همیـن بزرگـوران صـورت گرفتـه بـود، اگـر 
ایـن شـخصیت ها بـه بزرگورانـی کـه از چهـار اطراف 
افغانسـتان و بـه نماینده گـی از جهـاد و مقاومـت آمده 
تمثیـل  را  افغانسـتان  می خواسـتند وحـدت  و  بودنـد 
و  شـخصیت های  اگـر  و  می کردنـد  بسـنده  کننـد، 
رهبرانی کـه از بیـرون آمـده بودنـد بـه همـراه بـزرگان 
جهـادی کـه با آنـان یکجـا شـده بودنـد، در مقابل این 
وثیقـه ملی ظلـم نمی کردنـد، مطمینـًا افغانسـتان امروز 

بـه ایـن وضعیـت مواجـه نمی شـد.

در  افـزود:  ملـی  اجنـدای  سیاسـی  جریـان  موسـس 
حقیقـت تعـدادی  از بیـرون آمدنـد و در حقیقت به نام 
امریـکا و بـه میل خـود بازی قـدرت را در این کشـور 
تنظیـم کردنـد، درحالی کـه امریـکا اصـاًل خبر نداشـت 
کـه چه کسـانی می خواهند در افغانسـتان نظام ریاسـتی 

وجود داشـته باشـد.
مسـعود اضافـه کـرد: من خـوب به یـاد دارم کـه آقای 
خلیـل زاد گفتـه بـود کـه نظـام بایـد ریاسـتی باشـد در 
غیـر آن مـا عقب نشـینی می کنیم و از افغانسـتان بیرون 
ابراهیمـی  می شـویم، خـوب بـه یـاد دارم کـه آقـای 
چطـور مسـاله را تحلیـل می کـرد و آقـای خلیـل زاد 
تعـدادی از بـزرگان جهـادی را همراه خود سـاخته بود 

تـا چطـور بتوانـد ایـن مسـاله را تحلیـل کند.
او همچنـان گفـت: در حقیقیـت فرصت و چانسـی که 
در آن زمـان بـرای مـردم، مقاومت گران، روشـن فکران 
و جوانـان افغانسـتان فراهـم شـده بـود، همـان چانس 
و فرصـت را بـه مـردم افغانسـتان ندادنـد تا آنـان فکر 
کننـد کـه چگونـه نظامـی می خواهنـد و به نحـوه نظام 

ریاسـتی را بـه مـردم تحمیـل کردند.
موسـس جریـان سیاسـی اجنـدای ملی تاکید کـرد: حتا 
اولیـن بـاری که مسـایل قومـی، زبانـی و سـمتی دامن 
زده شـد، در متـن لویـه جرگـه قانون اساسـی بـود، به 
خاطـر که بیشـترین نماینـده گان از مجاهدیـن بودند و 
بـه خاطـر این کـه در میان مجاهدیـن تفرقـه بی اندازند، 
مسـایل قومـی و زبانـی را مطـرح کردنـد و حتـا ایـن 
ذهنیـت را دادنـد کـه نظـام ریاسـتی یک آییـن مقدس 
تبـاه  آن  کنیـد خـوب درغیـر  قبـول  اگـر  کـه  اسـت 
می شـوید و ایـن مسـاله را قصـداً ذهنیـت داده بودنـد.
او گفـت: پـس ایـن رهبـران نـه تنهـا در بحـران 17 

بحران هـا  تمامـی  شـریک  بـل  انـد،  شـریک  سـال 
فعلـی  نمی تـوان گفـت کـه حکومـت  هسـتند، پـس 
بـار مشـکالت حکومـت قبلـی را می کشـاند، نـه خیـر 
این طـور نیسـت، اعضـای حکومـت فعلـی مهره هـای 
این هـا  و  بودنـد  قبلـی  بحـران حکومت هـای  اصلـی 
استراتژیسـت ها بودنـد و نقـش تعییـن کننـده داشـتند؛ 
خالـی  شـانه  مسـوولیت  بـار  از  نمی تواننـد  بنابرایـن 
کننـد و بگوینـد کـه مـا تـازه وارد حکومـت شـدیم و 

مشـکالت از گذشـته وجـود داشـته اسـت.
قانـون  لویـه جرگـه  متـن  در  اگـر  کـرد:  اضافـه  وی 
از  تعـدادی  و  افغانـی  تبارهـای  امریکایـی  اساسـی، 
بزرگانـی جهـادی، به رای مـردم احترام می گذاشـتند و 
اجـازه می دادنـد کـه نماینـده گان ملت تصمیـم بگیرند 
و انتخـاب خـود را بکننـد، مطمینـًا امـروز مـا بـا ایـن 

نمی شـدیم. مواجـه  بحـران 
مسـعود می گویـد: اکنـون برای حـل بحران هـای چون 
نظـام ریاسـتی کـه چهار سـال باشـد یـا پنج  سـال که 
تمـام آن از همـان تدویـر لویـه جرگـه قانـون اساسـی 

نشـأت گرفتـه، بایـد چـه کنیم؟
جوانـان،  فـرار  مسـاله  گفـت:  نشسـت  ایـن  در  او 
امنیـت مـردم کـه مـردم در هیـچ جـای امـن نیسـت، 
امنیـت روانـی مـردم، موضـوع گرسـنه گی کـه بیش از 
55 درصـد مـردم افغانسـتان زیـر خـط فقـر زنده گـی 
می کننـد، مسـاله تذکره هـای برقـی کـه افغانسـتان را به 
دو بخـش فارسـی زبان و پشـتوان زبان تقسـیم کردنـد، 

حکومـت می توانـد ایـن مشـکالت را حـل کنـد؟
وی تاکیـد کـرد: حکومـت هنـوز نتوانسـته اسـت کـه 
چالش هـا و مشـکالت درون حکومتـی خـود را حـل 
کنـد، معـاون اول را تبعیـد کردنـد و اکنـون می گوینـد 

در صورتـی برایـت اجـازه می دهیم که بیاید افغانسـتان 
کـه در انتخابـات ما را حمایت کنیـد؛ بنابراین حکومتی 
کـه از درون پاشـیده چطـور می تواند به مسـایل داعش 

و طالـب رسـیده گی کنـد؟
مسـعود همچنـان افـزود: پس زمـان آن رسـیده که اگر 
ایـن حکومـت چهـار سـاله اسـت و گفته می شـود که 
ایـن حکومت هم مشـروعیت قانونی و هم مشـروعیت 
حقوقـی و هیـچ پایـه سیاسـی نـدارد، پـس وقـت آن 
رسـیده تـا تکلیف مردم با این حکومت روشـن شـود.
موسـس جریـان سیاسـی اجنـدای ملـی  می گویـد: مـا 
هیچـگاه نگفتیـم کـه بایـد حتمـا یـک کاره شـویم، بل 
همیشـه هـدف مـا ایـن بـوده کـه در چهارچـوب یک 
برنامـه ملـی، یـک اجندای ملـی و وفاق ملـی کار کنیم 

تـا افغانسـتان را از بحـران نجـات دهیم.
او خطـاب بـه مـردم گفـت: اگـر انتخابـات بـه مـردم 
افغانسـتان یک امیدواری اسـت که بدون شـک اسـت؛ 
اما  متاسـفانه همه شاهد هسـتیم که از تمامی افغانستان 
صـدا بلند شـده که حکومت بـرای مهندسـی انتخابات 
برنامـه دارد، حکومـت آماده اسـت بـرای حفظ قدرت 
افغانسـتان را بـه گروه هـای مختلـف قومـی و زبانـی 

تقسـیم کنـد تـا یـک دوره دیگـر نیز حکومـت کند.
سـازی  ذهنیـت  حقیقـت  در  کـرد:  تصریـح  مسـعود 
می  کننـد کـه مـا را امریـکا و جامعـه جهانـی حمایـت 
کردنـد  راه انـدزی  را  روانـی  جنـگ  حتـا  و  می کنـد 
کـه یـک دوره دیگـر نیـز حکومـت کننـد، درحالی کـه 
این طـور نیسـت و زور ملـت را هیـچ کـس نـدارد بـه 
همیـن دلیـل مـا می گوییـم کـه در چهارچـوب وفـاق 
ملـی یـک راه بیـرون رفـت را پیـدا کنیـم، زیـرا وفـاق 
ملـی یـک برنامـه اسـت کـه بـار دینـی دارد، بـاری 
اسـالمی، بـار سیاسـی دارد و از همـه مهمتـر ضرورت 
ملـی و تاریخی مردم  افغانسـتان اسـت. پـس در چهار 
چـوب وفـاق ملـی کـدام برنامـه را پیشـنهاد می کنید تا 

مـا بتوانیـم از ایـن بحـران نجـات پیـدا کنیـم.
انتخابـات  مـا  کـه  می گویـد  حکومـت  می گویـد:  او 
پارلمانـی را برگـزار می کنیـم فکـر می کننـد کـه شـاید 
مـردم زیـاد متوجـه نشـوند، زیـرا کاندیـدان مصـروف 
کمپایـن خـود خواهنـد بـود، مـردم هم مصـروف ثبت 
نـام و رای دادن؛ امـا اگـر مطابـق دسـتورالعمل خـود 
پارلمـان آینـده افغانسـتان را بسـازند، در ایـن صورت 
اسـت کـه از طریـق پارلمـان آینـده یـا قانونـی یـا غیر 
قانونـی عمـر حکومـت خـود را طوالنی بسـازند و  در 

حقیقـت اصـل هدف شـان هـم همیـن اسـت.
مسـعود همچنـان گفـت که در طـی چهار سـال تذکره 
برقـی را در تـاق بلنـد گذاشـتند، بعد در زمـان نزدیک 
شـدن برگـزاری انتخابـات مسـاله توزیـع تذکره هـای 
برقـی را پیـش کشـیدند و مسـایل قومـی را دامن زدند 
و نفـاق سرتاسـری و صف بنـدی طوالنـی را عمـداً راه 
انـدازی کردنـد کـه تمـام این مـوارد به افغانسـتان زهر 

است.
او خطـاب بـه حکومـت گفـت کـه اگـر حکومـت از 
برنامه ریـزی بـرای تقلـب در انتخابـات دسـت بـردار 
نشـود، تمام نیروهای سیاسـی افغانستان در چهارچوب 
یـک وفـاق ملـی قطعـًا بایـد تصمیـم خـود را اعـالم 
کننـد، مـا ایـن موضوع را قبـاًل تذکر داده بودیـم، ما در 
جلسـه یی کـه با جمعـی از رهبران سیاسـی از سراسـر 
افغانسـتان و از اقـوام مخلتـف داشـتیم، تصمیـم براین 
شـد کـه یـک هیـأت تعیین شـود و ایـن هیـات تقلب 
و تخلـف را مستندسـازی  کننـد و در روشـنی گزارش 

آنـان، تصمیـم نیروهـای سیاسـی اعـالم خواهد شـد.

کاپیتذکرهزمینۀ...
نشســت خبــری گفــت اســتفاده از کاپــی تذکــره هیــچ 
ــرد و  ــد ک ــردم نخواه ــتر م ــتراک بیش ــه اش ــی ب کمک
ــم  ــات و ه ــزدان انتخاب ــرای نام ــم ب ــب ه ــه تقل زمین
ــازد. ــم می س ــات را فراه ــدگان انتخاب ــرای رای دهن ب

کمیســیون مســتقل انتخابــات دو روز پیــش اعــالم کــرد 
ــی  ــتفاده از کاپ ــا اس ــد ب ــدگان می توانن ــه رای دهن ک
ــی  ــاد نگران ــن نه ــد. ای ــام کنن ــت ن ــز ثب ــنامه نی شناس
شــماری از شــهروندان ایــن کشــور از تهدیــدات امنیتی 
از ســوی مخالفیــن مســلح را دلیــل این تصمیــم خواند. 
ایــن شــهروندان نگــران بودنــد کــه گروه هــای مخالــف 
ــر  ــات ب ــام انتخاب ــت ن ــدن برچســب ثب ــا دی ــت ب دول
اصــل شناســنامه های آنــان، خطراتــی را برایشــان 

فراهــم ســازند. 
مخالفیــن مســلح، مخالــف انتخابــات هســتند و در 
دوره هــای قبلــی انتخابــات حتــی انگشــت شــماری از 
رای دهنــدگان را بریــده بودنــد. مراکــز ثبــت نــام رای 
دهنــدگان انتخابــات نیــز از شــروع ایــن رونــد تاکنــون 

ــار مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت. چنــد ب
امــا تیفــا می گویــد ایــن نگرانــی درحــدی نبــوده 

انتخابــات شــود و  کــه مانــع اشــتراک مــردم در 
ــه  ــنامه ها گرفت ــی شناس ــتفاده از کاپ ــم اس ــد تصمی نبای

. می شــد
ــره  ــوال تذک ــردم معم ــد: »م ــوب زاده می گوی ــای ای آق
ــن  ــا ای ــر واقع ــد. اگ ــود نمی برن ــا خ ــفرها ب را در س
ــات چــه خواهنــد کــرد؟  مشــکل اســت در روز انتخاب
... اگــر وضعیــت در ایــن حــد خــراب اســت چــرا بــه 

ــم؟« ــات می روی ــرف انتخاب ط
کمیســیون مســتقل انتخابــات اعــالم کــرده کــه تدابیری 
ــی  ــری از ســوء اســتفاده از طــرح کاپ ــرای جلوگی را ب
ــرادی  ــت و اف ــد گرف ــت خواه ــنامه ها روی دس شناس
ــند، در  ــرده باش ــام ک ــت ن ــار ثب ــک ب ــتر از ی ــه بیش ک
ــده و  ــروم گردی ــی مح ــق رای ده ــات از ح روز انتخاب
ــوند. ــی می ش ــی معرف ــی و قضای ــای عدل ــه ارگان ه ب

امــا تیفــا می گویــد جلوگیــری از تقلــب بــا ایــن 
ــدارد. ــکان ن ــرایط ام ش

ــه  ــی ک ــات و نظارت ــا اطالع ــد ب ــا می گوی ــس تیف رئی
ــات  ــد، امکان ــیون دارن ــی کمیس ــش تکنیک ــا از بخ آنه
و سیســتمی بــرای جلوگیــری از تقلــب بــا اســتفاده از 

ــدارد. ــی شناســنامه وجــود ن کاپ

کارمنــدان  اکنــون  می گویــد  زاده  ایــوب  آقــای 
کمیســیون فهرســت ثبــت نــام رای دهنــدگان را از 
طریــق تلفــن و ایمیــل بــه مرکــز می فرســتند و سیســتم 

ــدارد. ــود ن ــری وج کمپیوت
تیفــا همچنیــن می گویــد ایــن تصمیــم کمیســیون 
ــون  ــه اســاس قان ــرا ب ــی اســت زی ــات، غیرقانون انتخاب
انتخابــات، کمیســیون نمی توانــد در جریــان روندهــای 
انتخاباتــی، طرزالعمل هــای ایــن رونــد را تغییــر دهــد.

اســتفاده  تصمیــم  می گویــد  انتخابــات  کمیســیون 
ــا  ــردم و ب ــت م ــرای مصونی ــنامه را ب ــی شناس از کاپ
ــه  ــوام و جامع ــزرگان اق ــی، ب مشــورت احــزاب سیاس

ــت. ــه اس ــی گرفت مدن
ــادی از  ــای زی ــر انتقاده ــن خب ــر ای ــس از نش ــا پ ام
ــه  ــم ب ــن تصمی ــا ای ــه گوی ــد ک ــاز ش ــت آغ حکوم
ــازی  ــه س ــرای زمین ــوری و ب ــس جمه ــت رئی خواس

ــت. ــده اس ــه ش ــب گرفت تقل
تیفــا نیــز اخــذ ایــن تصمیــم را امــر تحمیلــی از 
ــت اعضــای  ــل اکثری ــت و برخــالف می ســوی حکوم

ــت. ــده اس ــیون خوان کمیس

ــخنگویان ارگ  ــی از س ــال، یک ــه پ ــان مین ــا دواخ ام
و  حکومــت  کــه  می گویــد  جمهــوری  ریاســت 
ــچ  ــات هی ــد انتخاب شــخص رئیــس جمهــوری در رون
مداخلــه ای ندارنــد و رئیــس جمهــوری فرمــان داده کــه 

ــد. ــه نکن ــد مداخل ــن رون ــی در ای ــچ کس هی
بــه گفتــه او، در جلســاتی کــه روی موضوعــات 
رهبــری  بــر  افــزون  می شــود  برگــزار  انتخابــات 
ــورهای  ــفرای کش ــیون، س ــای کمیس ــت و اعض حکوم
تمویــل کننــده انتخابــات و مســئولین امنیتــی نیــز 

اشــتراک دارنــد.
ــه در  ــدگان ک ــام رای دهن ــت ن ــه ثب ــود پروس ــرار ب ق
اواخــر مــاه حمل/فروردیــن آغــاز شــده بــود در مراکــز 
والیــات بــه تاریــخ ۲۳ ثــور بــه پایــان برســد امــا ایــن 
رونــد بــرای یــک مــاه دیگــر تمدیــد شــد. بــه اســاس 
آخریــن آمــار کمیســیون تاکنــون بیــش از یــک و نیــم 

ــام کردنــد. میلیــون نفــر بــرای رای دادن ثبــت ن
ــی و شــوراهای ولســوالی افغانســتان  ــات پارلمان انتخاب

بــه تاریــخ ۲۸ میــزان برگــزار خواهــد شــد.
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 موسسۀ تحقیـقاتی 
و مشـوره دهـی افغـانستان

------------------
بخش چهارم و پايانی

نتیــجه گیری
ایـن پژوهـش بـه  هـدِف بررسـی عوامـِل تأثیرگـذار 
روی پروسـه های انتخاباتـی در افغانسـتان راه اندازی و 
انجام شـده اسـت. نتایج به دسـت آمده از ایـن پژوهش 
حـِد  اشـتراک کننده گان  کـه  اسـت  آن  نشـان دهندۀ 
اهمیـت و حـد تأثیرگذاری انتخابـات را درک نموده و 
تدویـر انتخابـات آزاد و عادالنـه را یگانه راه برای ختم 
شـرایط نامناسـِب کنونـی در کشـور می داننـد. آن هـا 
ضمـن آن کـه انتظـار تدویر انتخابـات برای اسـتفاده از 
حـق رأِی خـود بـرای به میـان آمـدِن تحـوالت مثبـت 
در کشورشـان را می کشـیدند، لغـو احتمالـی انتخابات 
و نادیـده گرفتـن حـق رأی مـردم را عامـل بحرانـی 
شـدِن اوضـاع عمومی در کشـور می دانسـتند. بر مبنای 
اشـتراک کننده گان  سـوی  از  ارایه شـده  پاسـخ های 
در  تخنیکـی  و  کاری  ظرفیـت  نبـود  پژوهـش،  ایـن 
نهادهـای انتخاباتـی در کشـور و پرسـش برانگیز بـودِن 
کاهـش  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  اسـتقاللیت  حـد 
حـد اعتمـاد مـردم نسـبت بـه پروسـه های انتخاباتـی 
به خاطـر تقلب هـا و جنجال هـای انتخاباتـی گسـترده 
 ۲014 انتخابـات  به ویـژه  گذشـته،  انتخابات هـای  در 
ریاسـت جمهـوری، ناامنی هـا و تنش هـای سیاسـی و 
میـان سیاسـت مداران و جریان هـای سیاسـی،  قومـی 
تخنیکـی  همکاری هـای  و  حمایت هـا  کاهـش 
پروسـه های  بـا  بین المللـی  نهادهـای  عملیاتـی  و 
انتخاباتـی در کشـور، بی سـوادی بیشـتر رأی دهنده گان 
و عـدم آگاهـی آن هـا از اهمیـت و حـد تأثیرگـذاری 
نبـود یـک سیسـتم  رأی شـان، فسـاد و رشوه سـتانی، 
و  نامنسـجم  و  کشـور  در  انتخاباتـی  مفیـد  و  منظـم 
از  کاندیداهـا  کاری  برنامه هـای  بـودن  نامشـخص 
جملـه فکتورهـا و عواملـی انـد کـه روی پروسـه های 
انتخاباتـی و تدویـر انتخابـات در کشـور اثـراِت منفـی 
نقـش  اشـتراک کننده گان  همچنـان،  داشـت.  خواهنـد 
احـزاب سیاسـی در پروسـه های انتخاباتـی در کشـور 
را کم رنـگ دانسـته و برجسـته شـدن نقـش احـزاب 
ملـی و بـا ظرفیـت در پروسـه های انتخاباتـی را مفیـد 
قلمـداد نمودنـد. بـر مبنـای نتایـج ایـن پژوهـش، یک 
تعـداد از اشـتراک کننده ها در قبـال مسـایل مطرح شـده 
کـدام نظـر خـاص نداشـتند کـه ایـن حـد بی اعتنایـِی 
عده یـی از مـردم در قبـال مسـایل مهم چـون انتخابات 
را بیـان می کنـد. در نظرگیـری نتایـج به دسـت آمده از 
ایـن پژوهـش؛ دولـت افغانسـتان، نهادهـای انتخاباتی، 
بـا  همـکار  بین المللـی  نهادهـای  و  سیاسـی  احـزاب 
پروسـه های انتخاباتـی در افغانسـتان را کمـک خواهد 
کـرد تـا بـا آماده گی هـای بهتـر بـه اسـتقبال انتخابـات 
برونـد و بـا تدویـر انتخابـات شـفاف، آزاد و عادالنـه 
مـردم را در جهـت رسـیدن بـه یکـی از خواسـت های 
مهم شـان کمـک نمـوده و زمینه هـای تحـوالت مثبـت 

در کشـور را فراهـم نماینـد. 
پیشـنهادها

بـر مبنـای یافته هـای این پژوهـش، مسـایل و قدم های 
عملـِی ذیـل بـرای مرفوع سـازی یـا حداقـل کاهـش 
فکتورهـای منفی تأثیرگـذار روی پروسـۀ انتخابات در 

کشـور پیشـنهاد می شـوند: 
بـا  افغانسـتان  دولـت  انتخابـات،  تدویـر  از  قبـل   -
همـکاری تخنیکـی جامعـۀ جهانـی و نهادهـای فعـال 
داخلـی، بایـد یـک برنامـۀ مشـخص، معقـول و قابـل 

تطبیـق انتخاباتـی را تهیـه و بـه مـردم ارایـه نمایـد؛
کمیسـیون های  ظرفیت سـازی  راسـتای  در  بایـد   -
انتخاباتـی تـالش جـدی روی دسـت گرفته شـده و با 
انجام اصالحات ممکن در میکانیسـم و کمیسـیون های 
انتخاباتـی، اعتمـاد مردم نسـبت به اسـتقاللیت کاری و 
حـد کارایـی پروسـه و کمیسـیون های انتخاباتی جلب 

؛ شود
- بایـد تـالش صورت گیـرد تا همکاری هـای تخنیگی 
جامعـۀ جهانـی بـه پروسـۀ انتخابـات و نظارت هـای 
از جریـان  بین المللـی  و  داخلـی  نهادهـای  انتخاباتـی 
انتخابـات در حـد ممکـن و قابـل قبول افزایـش یابند؛
- باید یک میکانیسـم درسـت و دقیق بـرای جلوگیری 
امـور  در  محلـی  مقامـات  و  زورمنـدان  مداخلـۀ  از 

انتخاباتـی تهیـه و عملـی شـود؛
- اجتنـاب و دوری جسـتن از برنامه هـای مبتنـی بـر 
تعصـب و آجنداهـای قومـی و زبانـی بایـد از جملـه 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  و  نامـزدان  کارِی  الزامـاِت 

شـناخته شـود؛ 
- بایـد قبـل از تدویر انتخابات، یـک برنامۀ آگاهی دهی 
ملـی و سراسـری روی دسـت گرفتـه شـود و بـه  گونۀ 
گسـترده، متـوازن و عملـی برای مردم در مورد پروسـۀ 

انتخابـات و اهمیِت رأی شـان معلومات ارایه شـود. 

اظهـارنامه
ایـن پژوهـش از سـوی هیـچ نهـاد یـا فـرد داخلـی یا 
خارجـی حمایـِت مالـی نشـده و بـا امکانـاِت خـود 
اعضـای موسسـۀ تحقیقاتـی و مشـوره دهی افغانسـتان 

به گونـۀ افتخـاری انجـام شـده اسـت. 
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گــروه ســوم، بــه خــدا و رســول 
کفــر ورزیدنــد. ماننــد قبایــل 
غطفــان، طــی، بنــی اســد، تغلــب 
ــان  ــان ایش ــه از می ــه ک و یمام
ــد؛  ــوت کردن ــای نب ــدادی ادع تع
ماننــد طلیحــۀ اســدی و ســجاح 

ــذاب.  ــیلمۀ ک ــی و مس تغلب
را  اولــی  گــروه  مســلمانان 
ــه  ــد ک ــت« نامیدن ــل جماع »اه
بعدهــا علمــا آن هــا را »اهــل 
ســنت  و جماعــت« خواندنــد، 
ــروج از  یعنــی کســانی کــه خ
ــز  ــام را جای ــۀ اس ــت ائم اطاع
ــر  ــروه دیگ ــا دو گ ــد. ام نمی دانن
ابوبکــر  کــه  بودنــد  کســانی 
صدیــق بــا شمشــیرهای صحابــه 
ــد  ــر ض ــتین ب ــلماناِن راس و مس
آنــان جنگیــد، امــا جنــگ وی 
ــرای  ــن زکات، ب ــد مانعی ــر ض ب

ــود ــب ب سیدمحمدطاهر بن عاشورتأدی

بخش ششم

ترجمه: سیداحمد اشرفی

ــل  ــه عم ــردم را ب ــالم م ــه اس ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی
ــام  ــن رو نظ ــد؛ از ای ــزم می دان ــش مل ــریعِت خوی ــه ش ب
ــان  ــرا و قاضی ــا و ام ــود و رؤس ــون نم ــا را دگرگ عرب ه
ــا  ــان، رؤس ــای آن ــرد و به ج ــرکوب ک ــان را س ــرکِش آن س
و امــرا و قاضیــاِن دیگــری را از میــان پیــرواِن خــود 
ــن  ــس کمتری ــه هرک ــی اســت ک ــن حقیقت ــود. ای ــرر نم مق
ــخ داشــته باشــد، در  ــث و ســیرت و تاری اطالعــی از حدی
ــول  ــه رس ــد ک ــان می ده ــخ نش ــد. تاری ــک نمی کن آن ش
ــرزمین های  ــۀ س ــلم - در هم ــه وس ــی اهلل علی ــرم – صل اک
ــرد و  ــن می ک ــی تعیی ــدند، وال ــلمان می ش ــه مس ــرب ک ع
یــا اگــر زمــام دار مســلمان می بــود، وی را در مقامــش ابقــا 
ــوت از آن  ــام دار حضرم ــر زم ــن حج ــل ب ــود. وائ می نم
جملــه بــود کــه از طــرف پیامبــر، بــزرِگ زمــام داراِن یمــن 

ــد.  ــرر گردی مق
ــای  ــالف ادع ــه برخ ــود ک ــان نم ــد خاطرنش ــان بای همچن
ــالمی  ــریعت اس ــت در ش ــک دول ــر ی ــام مظاه ــف تم مؤل
وجــود دارد کــه بزرگ تریــن و صریح ترینــش، وضــع 
و  مدنــی  قوانیــن  ســایر  و  صلــح  و  جنــگ  قوانیــن 
بیت المــال  ایجــاد  و  قراردادهــا  انعقــاد  و  بین المللــی 
ــی  ــۀ آن یعن ــدیدترین درج ــا ش ــی ت ــام جزای ــق نظ و تطبی
ــور  ــری از ام ــچ ام ــب، هی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــدام می باش اع
ــق  ــت اســالمی مطاب ــام سیاســی ام ــۀ نظ ــرای اقام ــه ب را ک
بــه اوضــاع و احــوال عصــر صــدر اســالم الزم بــود، فــرو 
ــه در آن عصــر  ــی ک ــات و تفصیالت ــا جزیی نگذاشــته و حت
مطــرح نبــوده، اصــول و مبــادی آن هــا را نیــز وضــع کــرده 
ــر  ــاز را در ه ــورد نی ــالِت م ــا تفصی ــوان از آن ه ــه می ت ک

ــود. ــتخراج نم ــر اس عص
»الموافقــات«  کتــاب  در  شــاطبی  کــه  همان طــوری  و 
ــن  ــاِب مِ ــي الِکتَ ِ ــا ف ْطنَ ــا َفرَّ ــۀ »مَّ ــور آی ــرده، منظ ــان ک بی
َشــْيءٍ« )انعــام:۳۸(: مــا بیــان هیــچ چیــز را در قــرآن فــرو 

نگذاشــته ایم، همیــن اســت. 
روش اســتخراج تفصیــالت جزیــی از دالیــل کلــی در علــم 
ــدون  ــس ب ــت. پ ــده اس ــان ش ــی بی ــه به خوب ــول و فق اص
ــی اهلل  ــرم – صل ــر اک ــه پیامب ــم ک ــم بگویی ــد می توانی تردی
علیــه وســلم - بــا دســِت خــود اصــول و اساســات دولــت 
ــی  ــه اهلل تعال ــت. چنان چ ــوده اس ــزی نم ــالمی را پی ری اس
ــد:  ــرده می فرمای ــالن ک ــت اع ــه صراح ــوع را ب ــن موض ای
قـًـا لَِّمــا بَیـْـَن یََدیـْـِه مـِـَن  »َوأَنَزلْنـَـا إِلَیـْـَک الِْکتـَـاَب بِالَْحــقِّ ُمَصدِّ
ــَزَل اهلّل َواَل  ــا أَن ــم بَِم ــم بَیْنَُه ــِه َفاْحُک ــا َعَلیْ ــاِب َوُمَهیِْمنً الِْکتَ
تَتَّبـِـْع أَْهَواءُهــْم.« )المائــدۀ: 4۸( یعنــی: و نــازل کردیــم ایــن 
ــین  ــای پیش ــه کتاب ه ــق، درحالی ک ــو به ح ــر ت ــاب را ب کت
ــان )اصــول مســایل(  ــظ و نگهب ــد و حاف ــق می کن را تصدی
آن هاســت. پــس بــر طبــق احکامــی کــه خــدا نــازل کــرده، 
ــان  ــای آن ــوا و هوس ه ــن و از ه ــم ک ــا حک ــان آن ه در می

پیــروی مکــن.
ــالم دارای  ــه اس ــت ک ــن اس ــه ممک ــته از آن، چگون گذش
شــریعت باشــد و بعــد حکومــت و اداره یــی نداشــته باشــد 
ــّکام و  ــد و ُح ــق کن ــی تطبی ــی عمل ــه آن را در زنده گ ک

ــد؟ ــزم گردان ــه آن مل ــل ب ــرای عم ــن را ب محکومی
البتــه می دانیــم کــه اگــر عمــل بــه قانــون اختیــاری باشــد، 
ــرد؛ چنان چــه  ــد ک ــه آن عمــل نخواهن ــردم ب بســیاری از م
ــرای  ــه اج ــت ک ــی اس ــت قدرت ــت دول ــه اس ــطو گفت ارس
ــاد شــده  ــور ی ــا درنظرداشــت ام ــده دارد. ب ــون را برعه قان
ــه گان( در پایتخــت  ــد« )= نخب ــل حــل و عق ــه »اه ــود ک ب
ــرم –  ــول اک ــات رس ــس از وف ــوره، پ ــۀ من ــالم مدین اس
ــین  ــاب جانش ــوب انتخ ــلم - در وج ــه وس ــی اهلل علی صل
درحالی کــه  ندادنــد،  راه  خــود  بــه  تردیــدی  ایشــان 
ــور  ــر و ادارۀ ام ــا در تدبی ــینی تنه ــن جانش ــتند ای می دانس

ــغ. ــریع و تبلی ــر تش ــه در ام ــت، ن ــت اس ام
اگــر مــا از بــاب مماشــات بــا مؤلــف بگوییــم کــه جانشــینی 
از طــرف شــخص پیامبــر اکــرم معیــن نشــده بــود، ایــن امــر 
ــن،  ــر اســاس اجمــاع اهــل علــم و دی مســلم اســت کــه ب

ــن  ــد و ای ــده ش ــر برگزی ــاران پیامب ــان ی ــخص از می آن ش
اجمــاع، حجتــی اســت بزرگ تــر از اخبــار آحــاد. هرچنــد 
ــز  ــین نی ــن جانش ــر تعیی ــی ب ــرم مبن ــر اک ــح پیامب تصری
ــن  ــر ب ــح بخــاری از جبی ــت اســت، چنان چــه در صحی ثاب
مطعــم روایــت شــده کــه زنــی به خاطــر کاری نــزد رســول 
اکــرم آمــد، برایــش هدایــت داد کــه بــاز در آینــده نــزدش 
ــا  ــم؟ )گوی ــم کــه شــما را نیاب ــد، وی گفــت: اگــر بیای بیای
ــرا  ــات باشــد( رســول اکــرم فرمــود: اگــر م منظــورش وف
نیافتــی نــزد ابوبکــر بیــا.1  در حدیــث دیگــری نیــز آمــده 
کــه رســول اکــرم فرمــود: »خــدا و مســلمانان نمی پذیرنــد 

مگــر ابوبکــر را.«۲
دولت عربی

مؤلــف در ایــن بــاب چنیــن بیــان می کنــد: »زعامــت پیامبــر 
اکــرم، زعامــت دینــِی محــض بــود و پــس از وفاتــش الزم 
بــود کــه پیروانــش یــک زعامــت سیاســِی غیردینــی داشــته 
باشــند، امــا از آن جــا کــه عرب هــا در آن وقــت در حالــت 
ــت  ــک دول ــیس ی ــه تأس ــد، ب ــزش بودن ــداری و انگی بی
عربــی بــر اســاس دعــوت دینــی اقــدام نمودنــد و از ایــن 
ــد،  ــل کردن ــه عم ــم متفقان ــش زعی ــر اصــل گزین ــت ب جه
ــا در انتخــاب شــخص ابوبکــر دچــار اختــالف شــدند؛  ام
زیــرا می دانســتند کــه زعیــم مســلمانان دارای مقــام دینــی 
نیســت. هرچنــد ابوبکــر روی عوامــل زیــادی مقــام دینــی 

داشــت.«
آن چــه در بــاال آوردیــم، فشــردۀ ســخنان مؤلــف از صفحــۀ 
90 الــی 94 می باشــد. وی ایــن ســخنان را بــر ایــن توهــم 
ــن  ــی دارد و از ای ــۀ روح ــا جنب ــن تنه ــه دی ــرده ک ــا ک بن
ســبب، زعامــت پیامبــر اکــرم تنهــا دینــی بــوده و پــس از 
وی زعامــت دینــی وجــود نــدارد؛ زیــرا زعامــت دینــی بــا 
وفــات پیامبــر اکــرم منقضــی گردیــد. امــا غلــط بــودِن ایــن 

ادعاهــا را مــا در صفحــاِت گذشــته ثابــت کردیــم.
ــم، رأی  ــش زعی ــه گزین ــه ب ــاق صحاب ــد اتف  وی می گوی
سیاســی بــود، امــا کســی کــه شــدت تعلــق صحابــه را بــه 
دیــن می دانــد، می توانــد درک کنــد کــه آنــان بــر انتخــاب 
ــن  ــه ای ــر ک ــن خاط ــه ای ــر ب ــد مگ ــاع نکردن ــه اجم خلیف
ــرا  ــتند؛ زی ــام می دانس ــاط ت ــن در ارتب ــۀ دی ــا اقام کار را ب
ــت در  ــن و حکوم ــان دی ــی می ــه جدای ــل هیچ گون در اص

ــدارد.  اســالم وجــود ن
اختــالف صحابــه در تعییــن شــخص خلیفــه کــه چه کســی 
باشــد، از لــوازم هــر انتخابــی اســت، ولــی مهــم ایــن بــود 

کــه وقتــی ابوبکــر را تعییــن کردنــد هیــچ کــس مخالفــت 
ــد،  ــاع نمودن ــر وی اجم ــلمانان ب ــۀ مس ــه هم ــرد، بلک نک
ــه  ــرون شــدند کــه ب ــرۀ اســالم بی مگــر کســانی کــه از دای
صــورت جنبــش ارتــداد مجــال ظهــور یافتنــد، امــا ابوبکــر 
ــی  ــد. گفتن ــالم برگردان ــه اس ــرد و ب ــرکوب ک ــا را س آن ه
ــد  ــه عه ــت ب ــا بازگش ــداد عرب ه ــبب ارت ــه س ــت ک اس
ــود،  ــن می ب ــر چنی ــرا اگ ــود؛ زی ــان نب ــتۀ سیاسی ش گذش
ــه  ــفیان ب ــد ابوس ــان مانن ــا و بزرگان ش ــه رؤس ــل از هم قب
ــن  ــان ای ــل ارتدادش ــه عام ــد، بلک ــدام می کردن ــن کار اق ای
بــود کــه بســیاری از کســانی کــه بعــد از فتح مســلمان شــده 
بودنــد، تــازه ایمــان بودنــد و حقیقــِت اســالم را درک کــرده 
ــان داری  ــه ایم ــد ک ــان می کردن ــذا گم ــد، له ــته بودن نتوانس
ــس از  ــر و پ ــت پیامب ــت از اطاع ــارت اس ــلمانی عب و مس
وفــاِت وی ملــزم بــه اطاعــت از کــِس دیگــری نمی باشــند؛ 
ــر ضــد  ــِت مســلمانان را در جنــگ ب ــی کــه جدی ــا زمان ام
خویــش دیدنــد و فهمیدنــد کــه کار دیــن شــوخی نیســت، 

ــد.  ــه اســالم بازگشــت نمودن در مــدت اندکــی ب
 

خالفت اسالمی پس از پیامبر
مؤلــف در صفحــات 95، 96 و 97 می گویــد: »معلــوم 
نیســت چــه کســی لقــب خلیفــۀ رســول اهلل را بــرای ابوبکــر 
ــت.  ــر آن را پذیرف ــه ابوبک ــم ک ــا می دانی ــرد، ام ــراع ک اخت
شــکی نیســت کــه رســول خــدا، رهبــر عرب هــا و محــور 
وحــدِت آن هــا بــود، و از این کــه ابوبکــر پــس از وی 
پادشــاه ایشــان شــده بــود، اطــالق لقــب خلیفــۀ رســول اهلل 
بــر وی از نــگاه لغــوی قابــل توجیــه بــود، و جــز ایــن هــم 
خالفــِت وی معنــای دیگــری نداشــت، و از آن جــا کــه ایــن 
لقــب دارای شــکوه و جذابیــت بــود، پذیــرش آن از جانــب 
ابوبکــر، تعجب برانگیــز نبــود. از طــرف دیگــر، ایــن لقــب 
بــا بــار دینی یــی کــه داشــت، می توانســت مردمانــی را کــه 
تــازه از منجــالب جاهلیــت برآمــده بودنــد، بــه اطاعــت از 
ــت  ــه از زعام ــانی ک ــت کس ــن جه ــر وادارد. از همی ابوبک
ــه  ــدند، درحالی ک ــده ش ــد نامی ــد، مرت ــرباز زدن ــر س ابوبک
همــۀ آن هــا شــاید مرتــد نبودنــد، علی بن ابی طالــب و 
ــا  ــد، ام ــا ورزیدن ــر اب ــت ابوبک ــم از بیع ــعدبن عباده ه س

مرتــد خوانــده نشــدند.«
ــرای  ــه را ب ــب خلیف ــه لق ــی ک ــم: کس ــخ می گویی در پاس
ابوبکــر اختــراع کــرد، لغــت و قــرآن بــود: ابوبکــر جانشــین 
رســول اکــرم در تدبیــر امــور امــت شــد و معنــای خلیفــه از 
نــگاه لغــوی همــان جانشــین اســت. از ایــن رو اطــالق ایــن 
وصــف نیــازی بــه اختــراع نداشــت؛ زیــرا هــر کــه به جــای 
دیگــری در انجــام کارش قــرار گیــرد، جانشــین و یــا خلیفۀ 
ــمَّ  ــد: »ثُ ــم می گوی ــه قرآن کری ــود. چنان چ ــه می ش او گفت
َجَعْلنَاُکــْم َخاَلئـِـَف فـِـي اأَلْرِض مـِـن بَْعِدِهــم.« )یونــس: 14( 
یعنــی: ســپس شــما را جانشــینان آن هــا در روی زمیــن پــس 

از ایشــان قــرار دادیــم.
ــر  ــه تدبی ــد ب ــه خداون ــی را ک ــم کس ــان قرآن کری همچن
امــور خلــق گماشــته، خلیفــه خوانــده اســت: »یـَـا َداُووُد إِنَّــا 
 ». َجَعْلنـَـاَک َخلِیَفــًۀ فـِـي اأْلْرِض َفاْحُکــم بَیـْـَن النَّــاِس بِالَْحــقِّ
)ســورۀ ص: ۲6( ای داود مــا تــرا جانشــیِن خــود در زمیــن 

قــرار دادیــم، پــس در میــان مــردم بــه حــق داوری کــن.
ــر  ــن خاط ــه ای ــر ب ــد، ابوبک ــف می گوی ــه مؤل ــا این ک ام
خلیفــه بــود کــه پــس از رســول اهلل پادشــاه عــرب شــد، بــا 
ــد تناقــض دارد؛  ــه و در ادامــه می گوی آن چــه در آغــاز گفت
زیــرا او از ابتــدا زعامــِت سیاســی را از پیامبــر نفــی کــرده 
ــی  ــی کــه در این جــا و در مابعــد زعامــت دین ــود، درحال ب
را از ابوبکــر نفــی کــرده و گفتــه کــه ابوبکــر بــه ایــن خاطــر 
ــی  ــم سیاس ــر زعی ــد از پیامب ــه بع ــد ک ــده ش ــه خوان خلیف
عــرب شــد. گویــا او می خواهــد بگویــد کــه اطــالق 
وصــف خلیفــه بــر ابوبکــر نوعــی از مجــاز و یــا نوعــی از 

فریــب کاری بــوده کــه بــه قصــد وادار کــردِن مســلمانان بــه 
ــه زعــم وی،  ــری اطــالق شــده اســت. ب اطاعــت و فرمان ب
ــوده کــه شورشــیاِن ضــد ابوبکــر مرتــد  از همیــن ســبب ب

ــده اند. ــده ش خوان
مؤلــف بــا بیــان ایــن مطالــب، چشــم های خــود را از 
ــرده،  ــر ک ــث را پُ ــخ و حدی ــای تاری ــه کتاب ه ــی ک حقایق
ــد از  ــث بع ــخ و حدی ــه تاری ــق ب ــت. مطاب ــته اس ــرو بس ف
ــیم  ــروه تقس ــه گ ــه س ــلمانان ب ــرم، مس ــول اک ــات رس وف

ــد: گردیدن
ــدم  ــت ق ــالمی ثاب ــۀ اس ــر جامع ــن و ب ــر دی ــروه اول، ب گ
ماندنــد، آنــان علمــا و دانشــمندان و نخبه گان و ســابقه داران 
ــف را  ــه و طای ــه و مک ــی مدین ــه اهال ــد ک ــلمین بودن مس

تشــکیل می دادنــد.
گــروه دوم، بــر دیــن ثابــت ماندنــد امــا از جامعــۀ اســالمی 
ــد  ــان عــرب بودن ــان ســنگ دالن و بدوی خــارج شــدند. آن
از روی  کــه حقیقــت دیــن را درک نکــرده بودنــد و 
ــت  ــت حکوم ــی از اطاع ــتفاده جویی و جاه طلب ــد، اس حس
اســالمی ســرباز زدنــد و از پرداخــت زکات ابــا ورزیدنــد. 
ــر،  ــی عام ــلیم، بن ــی س ــوازن، بن ــل ه ــره و قبای مالک بن نوی
عبــس و ذبیــان و شــماری از قبایــل بنــی اســد و بنــی کنانــه 

ــد. ــره بودن ــن زم از ای
ــد  ــد. مانن ــر ورزیدن ــول کف ــدا و رس ــه خ ــوم، ب ــروه س گ
ــه از  ــه ک ــب و یمام ــد، تغل ــی اس ــی، بن ــان، ط ــل غطف قبای
میــان ایشــان تعــدادی ادعــای نبــوت کردنــد؛ ماننــد طلیحــۀ 

ــذاب.  ــیلمۀ ک ــی و مس ــجاح تغلب ــدی و س اس
ــه  ــد ک ــت« نامیدن ــل جماع ــی را »اه ــروه اول ــلمانان گ مس
بعدهــا علمــا آن هــا را »اهــل ســنت  و جماعــت« خواندنــد، 
یعنــی کســانی کــه خــروج از اطاعــت ائمــۀ اســالم را جایــز 
نمی داننــد. امــا دو گــروه دیگــر کســانی بودنــد کــه ابوبکــر 
صدیــق بــا شمشــیرهای صحابــه و مســلماناِن راســتین بــر 
ضــد آنــان جنگیــد، امــا جنــگ وی بــر ضــد مانعیــن زکات، 
بــرای تأدیــب بــود و جنــگ وی بــر ضــد مرتدیــن به خاطــر 
ه« از  ارتــداد. تســمیۀ ایــن جنگ هــا بــه نــام »جنگ هــای رِدَّ
بــاب تغلیــب بــود، ورنــه ابوبکــر صدیــق و صحابــۀ کــرام – 
ــد  ــر از آن بودن ــا انصاف ت ــر و ب ــم – بزرگ ت رضــی اهلل عنه

کــه خــروج از بیعــت ابوبکــر را کفــر تلقــی کننــد. 
امــا ایــن گفتــۀ مؤلــف کــه علــی و ســعد، از بیعــت ابوبکــر 
ــدر  ــی جلیل الق ــن دو صحاب ــر ای ــرا ب ــد، افت ــاع ورزیدن امتن
اســت؛ زیــرا علــی از بیعــت ابوبکــر امتنــاع نورزیــده بــود، 
بلکــه روی معاذیــری مــدت اندکــی از بیعــت تأخیــر کــرده 
بــود. چنان چــه از خــودش روایــت شــده کــه ســبب 
ــاری در  ــرم و گرفت ــول اک ــات رس ــت وف ــرش، مصیب تأخی
ــوده  ــا - ب ــی اهلل عنه ــه – رض ــرش فاطم ــارداری همس تیم

اســت.
ــرت  ــری و وی از حض ــن بص ــام حس ــر از ام ــن عبدالب اب
ــت: در  ــه گف ــرده ک ــت ک ــه - روای ــی اهلل عن ــی - رض عل
ــه  ــی اهلل علی ــرم - صل ــول اک ــه رس ــب هایی ک ــا و ش روزه
وســلم - بیمــار بودنــد و نمی توانســتند بــه مســجد تشــریف 
بیاورنــد، پیوســته دســتور می دادنــد کــه ابوبکــر را بگوییــد 
ــات  ــر مــردم نمــاز گــذارد و چــون رســول اکــرم وف ــا ب ت
نمودنــد، مــن فکــر کــردم کــه نمــاز نشــانۀ اســالم و اســاس 
دیــن اســت، پــس می پســندم بــرای دنیــای خــود کســی را 
کــه رســول اکــرم - صلــی اهلل علیــه وســلم - بــرای دیــن مــا 
پســندیده اســت، و از ایــن جهــت بــه ابوبکــر بیعــت کــردم.
ــی از  ــر حضــرت عل روایــت دیگــری هــم در ســبب تأخی
بیعــت وجــود دارد کــه می گویــد: زمانــی کــه پیامبــر اکــرم 
ــاد کــرد کــه از  ــد، حضــرت علــی ســوگند ی رحلــت کردن
خانــه بــه نمــاز بیــرون نشــود تــا این کــه قــرآن را در یــک 

ــد. مصحــف جمــع آوری کن

 1 - صحیح بخاری، حدیث شماره: ۳659 و صحیح مسلم، حدیث شماره: ۲۳۸6 
 ۲ - صحیح مسلم، حدیث شماره: ۲۳۸7 

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2264  د و    شنبه         24 ثو  ر  /   ا رد  يبهشت         y    1397    28  شعبا ن ا لمعظم    y 1439  15  می      62018

حقوق دان ها:

ادامۀکارحکومتمشروعیتندارد
براساس قانون اساسی دورۀ کار رییس جمهور چهار سال است

حقوق دان هــا در »نشســت بررســی پایــان کار 
ــی«  ــون اساس ــق قان ــور مطاب ــی رییس جمه قانون
گفته انــد کــه میعــاد کار رییس  جمهــور پایــان 
ــزاری  ــۀ برگ ــر زمین ــه زودت ــد هرچ ــه و بای یافت

ــود.  ــم ش ــوری فراه ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــور(  ــنبه )۲۳ ث ــه روز یک ش ــت ک ــن نشس در ای
ــدازی  ــل راه ان ــدگار در کاب از ســوی روزنامــۀ مان
شــده بــود، پژوهشــگران حقــوق و علوم سیاســی 
بــا تأکیــد بــر چهارســاله بــودن میعــاد کار 
رییس جمهــور مطابــق قانــون اساســی گفتنــد کــه 
ــی  ــون اساســی فعل ــی در قان دســت برد   های کالن

ــه اســت.  صــورت گرفت
آنــان هشــدار دادنــد کــه ادامــۀ کار رییس جمهــور 
ــت از  ــر حکوم ــی و دیگ ــون اساس ــالف قان خ

مشــروعیت برخــوردار نیســت. 

ــون  ــه قان ــی ب ــی ربط ــدت مل ــت وح حکوم
ــدارد ــی ن اساس

نظــری پریانــی، مدیــر مســوول روزنامــۀ مانــدگار 
ــی  ــان کار قانون ــی پای ــِت بررس ــاز »نشس در آغ
ــون اساســی از نظــر  ــق قان ــور مطاب ــس جمه ریی
ــانه ها  ــه رس ــا ک ــه از آنج ــت ک ــان« گف حقوق دان
بــه عنــوان مهم تریــن قــوه در جامعــۀ دموکراتیــک 
و متکثــر در سمت وســودهی افــکار عامــه و 
ــۀ  ــد، روزنام ــا می کنن ــش ایف ــت مداران نق سیاس
ــاس  ــۀ حس ــه در مرحل ــد ک ــر آن ش ــدگار ب مان
تاریخــی بــه یــک نکتــۀ بســیار مهــم توجــه کنــد.
آقــای پریانــی افــزود: حکومــت وحــدت ملــی از 
ــدارد  ــون اساســی ن ــه قان ــچ ربطــی ب یک ســو هی
و برمبنــای یــک ورق پــارۀ سیاســی شــکل گرفتــه 
اســت و از ســوی دیگــر، رییــس ایــن حکومــت 
همــواره ســعی کــرده ایــن ورق پــاره و توافق نامــه 
ــز  ــرد و در ســخنرانی هایش نی ــم بگی را دســت ک
ــود را  ــته و خ ــک جس ــی تمس ــون اساس ــه قان ب

»رییــس جمهــور منتخــب« اعــالم کــرده اســت.
بــه گفتــۀ آقــای پریانــی، رییس حکومــت وحدت 
ــا  ــی اش، حت ــات غیرقانون ــی در اقدام ــی گاه مل
ــن  ــه همی ــر از یــک »شــاه« عمــل کــرده و ب فرات
دلیــل، نشســت حاضــر برگــزار شــده تــا تصریــح 
شــود کــه اگــر حکومــت براســاس قانون اساســی 
عمــل می کنــد، براســاس قانــون اساســی، عمــرش 
ــۀ  ــر زمین ــه زوت ــد هرچ ــیده و بای ــان رس ــه پای ب

انتخابــات ریاســت جمهــوری را فراهــم کنــد.

یگانه گزینه »وفاق ملی« است
همزمــان بــا ایــن، گل الرحمــان قاضی، حقــوق دان 
کــه حکومــت  می گویــد  دانشــگاه  اســتاد  و 
وحــدت ملــی محکــوم بــه ســقوط مطلــق اســت. 
آقــای قاضــی می افزایــد کــه مشــروعیت قانونــی 
و مردمــی ایــن حکومــت از روز اوِل ایجــاد 
ــد و  ــر ش ــرب صف ــی ض ــدت مل ــت وح حکوم
ــته  ــان گذاش ــاق نصی ــه ط ــی ب ــون اساس ــز قان نی

شــد.
ــاظ  ــه لح ــه ب ــد ک ــی می گوی ــان قاض گل الرحم
قانــون اساســی افغانســتان، حاکمیــت سیاســی از 
آن مــردم افغانســتان اســت، امــا مصلحت سیاســی 
ســبب شــد کــه وزیــر خارجــۀ امریــکا مداخلــه 
کنــد و حاکمیــت سیاســی از دســت مــردم بیــرون 

شــود.
ــاور اســت کــه حمایــت حاکمیــت  ــه ایــن ب او ب
ــی منتفــی شــده و دوام  از حکومــت وحــدت مل
حکومــت موجــب گشــترش و تغییــر چهــرۀ 
ــان و  ــی آن ــان و قربان ــرار جوان ــگ، ف ــد جن جدی

ــود. ــکاری می ش ــر و بی ــش فق افزای
بــه گفتــۀ گل الرحمــان قاضــی، کشــورهای منطقــه 
ــه مداخلــۀ نظامــی در افغانســتان کــرده  شــروع ب
انــد و اگــر بــه کار حکومــت وحــدت ملــی پایــان 
داده نشــود، مــردم شــاهد بــدل شــدن افغانســتان 

بــه ســوریه دوم خواهنــد بــود.
ــه  ــه گزین ــه یگان ــت ک ــان داش ــی بی ــای قاض آق
ــت و  ــی« اس ــاق مل ــتان »وف ــردم افغانس ــرای م ب
نیــز وفــاق ملــی بــه یــک ظــرف نیــاز دارد تــا در 
آن جمــع شــود. او می گویــد کــه مــادۀ 61 قانــون 
اساســی صراحــت دارد کــه »کار رییــس جمهــور 
ــد«،  ــه می یاب ــم خاتم ــال پنج ــوزای س در اول ج
امــا ایــن مــاده بــا ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی 

دور زده شــد.
آقــای قاضــی از ســران حکومــت وحــدت ملــی 
می خواهــد کــه بــه مــادۀ 61 قانــون اساســی 
ــن کار  ــۀ او: »ای ــه گفت ــرا ب ــوند، زی ــلیم« ش »تس
ــان اگــر در  ــه مفــاد ســران حکومــت اســت، آن ب
قانــون بــه حکومــت شــان مفــاد پیــدا می کردنــد، 

ــتند«. ــرورت نداش ــی ض ــۀ سیاس ــه توافق نام ب
ایــن حقــوق دان پیشــنهاد می کنــد کــه یــک اجماع 
ــان،  ــیت مداران، حقوق دان ــکل از سیاس ــی متش مل
ــور  ــی در کش ــی و بین الملل ــاِن منطقه ی کارشناس
ــدۀ  ــورد سرنوشــت آین ــد و در م ــه وجــود بیای ب

افغانســتان تصمیــم نهایــی بگیرنــد.

قانــون اساســی در پشــت پرده ســازمان دهــی 
شد

 اشــرف رســولی، عضــو کمیســیون تدقیــق قانــون 
ــورت  ــه ص ــی ب ــون اساس ــت: قان ــی گف اساس
ــورد  ــی م ــدت مل ــت وح ــنه یی در حکوم بی پیش

ــه اســت. نقــض قــرار گرفت
آقــای رســولی گفــت که هرچنــد بــرای جلوگیری 
از چالش هــای فعلــی در رابطــه بــه قانون اساســی 
و تفســیر ماده هــای آن، کمیســیون تدقیــق قانــون 
ــور،  ــی کش ــون اساس ــی قان ــرح نهای ــی، ط اساس
حکومــت صدارتــی، شــورای عالــی قانــون 
ــت  ــرای صالحی ــه ب ــای جداگان اساســی و ماده ه
ــر  ــا ب ــا بن ــود، ام ــرده ب ــر ک ــور ذک ــس جمه ریی
ــه  ــی پذیرفت ــت صدارت ــوم حکوم ــا معل ــل ن دالی
ــذف  ــون ح ــز از قان ــر نی ــورد دیگ ــد و دو م نش

شــد.
او گفــت کــه بــه همیــن دلیــل بــود کــه ســال های 
گذشــته حکومــت در تفســیر ماده هــای1۲1 - 
ــش مواجــه شــد و  ــه چال ــون اساســی ب 157 قان
ــر  ــی و کمیســیون نظــارت ب نهادهــای دادگاه عال
تطبیــق قانــون اساســی به شــکل جداگانــه ادعــای 

صالحیــت تفســیر قانــون اساســی را داشــتند.
ــور  ــس جمه ــه ریی ــس از این ک ــه  او، پ ــه گفت ب
از   157  –  1۲1 ماده هــای  تفســیر   خواســتار 
طــرف دادگاه عالــی شــد؛  ایــن قانــون ۳7 مرتبــه 
در دادگاه عالــی مــورد تفســیر قــرار گرفــت، امــا 
ــا رییــس  ۳6 مــورد آن تحریــف شــده اســت. ام
جمهــور بــه اســاس میــل و خواســت شــخصی و 
گروهــی خویــش از دادگاه عالــی خواهــان تفســیر 
قانــون اساســی شــده اســت، در حالی کــه شــورای 
ملــی بــرای تفســیر آن بــه کمیســیون نظــارت بــر 

تطبیــق قانــون اساســی مراجعــه کــرده اســت.
ــوه و  ــک  ق ــه تفکی ــان این ک ــا بی ــای رســولی ب آق
...، در حکومــت فعلــی وجــود نــدارد، گفــت: در 
ــوری در آن حاکــم اســت؛  ــی کــه دیکتات جامعه ی

ــرد. ــت ک ــوه صحب ــک ق ــوان از تفکی نمی ت
ــه  ــورت گرفت ــتبرد های ص ــه دس ــاره ب ــا اش او ب
ــی  ــی موضوعات ــت: برخ ــی، گف ــون اساس در قان
ــز  ــده نی ــی وارد ش ــون اساس ــون در قان ــه اکن ک
در پشــت پرده هــا ســازماندهی شــده بــود و 
ــدون در نظــر  ــون اساســی ب ــه  قان ــه  جرگ در لوی
ــی  ــون اساس ــری، قان ــه  رای گی ــت هیچ گون داش
مــورد تصویــب قــرار گرفــت کــه کامــاَل خــالف 

ــا  ــود. ام ــی ب ــون اساس ــب قان ــیوه های تصوی ش
پــس از نافــذ شــدن آن ۳7 مــورد دســتبرد دیگــر 
نیــز در آن به چشــم می خــورد کــه یکــی از 
ــه  ــت ک ــی« اس ــات مل ــای آن »مصطالح نمونه ه
ــراد در  ــرف اف ــی از ط ــون اساس ــاده 16 قان در م

ــت. ــده اس ــه ش ــا اضاف ــت پرده ه پش
آقــای رســولی بــا اشــاره بــه چالش هــای هویتــی 
و زبانــی امــروز، گفــت: در گذشــته هیــچ بحــث 
امــا  نداشــت،  ...، وجــود  قومــی، هویتــی و 
ــان  ــاز می ــن امتی تیکــه  داران قومــی به خاطــر گرفت
ــام  ــی به ن ــد. گاه ــدازی می کنن ــه ان ــوام تفرق اق
ــان و  ــوم، زب ــام ق شــناس نامه برقــی و گاهــی  به ن
...، در تــالش پارچــه ســازی ایــن ملــت هســتند 
تــا ازآن بهــری بــرداری شــخصی و گروهــی 

ــد. کنن
ایــن عضــو کمیســیون تدقیــق قانــون اساســی، بــا 
اشــاره بــه مــادۀ 61 قانــون اساســی، گفــت: ایــن 
ــس  ــد:» کار ریی ــالم می کن ــا صراحــت اع ــاده ب م
جمهــور در اول جــوزای ســال پنجــم پایــان 
می یابــد«. حتــا کســانی کــه حســاب صنــف 
اول – دو را  خوانــده باشــند، درک می کننــد 
ــال  ــج س ــم، پن ــال پنج ــوزای س ــه در اول ج ک
ــاه شــاید  ــا ســه م ــک – دو ی ــوره نمی شــود، ی پ
اضافــه شــود، امــا به هیــچ وجــه پنــج ســال تمــام 

نیســت. 
او گفــت کــه در رابطــه بــه کار مجلــس نمایندگان 
ــن اســت، در اول ســرطان ســال پنجــم  ــز چنی نی

ــد. ــان می یاب کار ایــن نهــاد پای

نیازمند نظام قانونی و مشروع هستیم
فــاروق بشــر اســتاد دانشــگاه گفــت: هــدف مــا 
ایــن نیســت کــه چه کســی کار خــوب انجــام داده 
و چــه کســی کاری بــدی کــرده اســت؛ بــل هدف 
ایــن اســت کــه قانــون اساســی افغانســتان رعایت 

نشــده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: قانــون اساســی 
افغانســتان از زمــان تولــد تــا کنــون توســط 
ــد  ــروز رون ــا ام ــده و ت ــض ش ــا نق حکومت ه
زمــان  در  حالی کــه  در  دارد،   ادامــه  نقــض 
ــض  ــا نق ــی باره ــون اساس ــرزی قان ــت ک حکوم
شــده بــود، بنابرایــن از حکومــت وحــدت ملــی 
چطــور ایــن تقاضــا را داریــد کــه قانــون اساســی 

ــد. ــض نکن را نق
او تاکید کرد: باید...                ادامه صفحه 7
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ادامۀکارحکومت...
ــون  ــاس قان ــی براس ــت فعل ــه حکوم ــم ک بدانی
ــر  ــری وزی ــل جان ک ــده؛ ب ــکیل نش ــی تش اساس
خارجــه اســبق امریــکا ایــن حکومــت را تشــکیل 
ــرد و  ــالم ک ــال اع ــار س ــر آن را چه داده و عم
ــه افغانســتان  ــک ســفری ب ــاره طــی ی ــدا دوب بع

ــرد. ــج ســاله اعــالم ک ــت را پن ــن حکوم ای
او همچنــان گفــت: گذشــته از ایــن مســایل، مــاده 
ــام دارد  ــام و ت ــت ع ــی صراح ــون اساس 61 قان
کــه آغــاز عمــر حکومــت جــوزای ســال پنچــم 
ــدام  ــا روی ک ــا م ــال اســت؛ ام ــار س ــی چه یعن
ــم و  ــول کــرده بودی ــج ســال قب ــن را پن ــل ای دلی

ــم؟ ــد نکردی چــرا صــدای خــود را بلن
وی تاکیــد کــرد: در کجــای قانــون اساســی آمــده 
ــه کار شــورای  ــد ادام ــور می توان ــه رییس جمه ک
ملــی را تمدیــد کنــد، حقوق دانــان چــرا در ایــن 

قســمت واکنــش نشــان ندادنــد؟
ــوه  ــت و ق ــه حکوم ــزود: زمانی ک اســتاد بشــر اف
ــی  ــورای مل ــت، ش ــی نیس ــما قانون ــه ش قضایی
ــا  ــد، ام ــی کار می کن ــون اساس ــالف قان ــما خ ش
بــه وزرا رای اعتمــاد می دهــد، پــس وزرای شــما 
هــم غیــر قانونی ســت، هــم حکومــت، هــم قــوه 
ــورای  ــم ش ــت ه ــم وزرا  و در نهای ــی، ه قضای

ــر قانونی ســت. ــز غی ــما نی ــی ش مل
شــما  گفــت:  حقوق دانــان  بــه  خطــاب  او 
حقوق دانــان بایــد متوجــه باشــید کــه میــان 
مشــروعیت و قانونیــت تفــاوت وجــود دارد، 
ــروع  ــا مش ــت؛ ام ــی نیس ــی قانون ــت فعل حکوم
ــت  ــه مل ــت دارد ک ــون صراح ــرا قان ــت، زی اس
در حقیقــت صاحــب قــدرت اســت و ملــت در 
مــدت چهــار ســال صــدای خــود را بلنــد نکــرد 
ــون  ــالف قان ــده خ ــکیل ش ــت تش ــه حکوم ک
اساســی اســت وآن را بایــد از نــو انتخابــات 

ــم. کنی
بــه گفتــه فــاروق بشــر، تــا زمانی کــه یــک نظــام 
قانونــی و مشــروع در افغانســتان تاســیس نشــود، 
بدبختی هــای مــا ادامــه خواهــد یافــت؛ بنابرایــن 
بــرای بهتــر شــدن وضعیــت افغانســتان مــا 
نیازمنــد یــک نظــام قانونــی و مشــروع هســتیم.

بیشــتر از ایــن قانــون اساســی را لگــد مــال 
ــد! نکنی

هم چنــان، شــهیر شــهید پــور، اســتاد حقــوق در 
ــون   ــه در قان ــی ک ــه نقض ــاره ب ــا اش ــگاه؛ ب دانش
ــون  ــت: قان ــت، گف ــه اس ــورت گرفت ــی ص ساس
اساســی یــک  تعهــد میــان حکومــت کننــدگان و 
حکومــت شــوندگان اســت کــه صالحیت هــا در 

ــت. ــده اس ــف ش ــن تعری ــکل روش آن به ش
آقــای شــهید پــور اضافــه کــرد کــه عــدم 
ــک  ــه ی ــور ک ــی کش ــون اساس ــه قان ــدی ب یایبن
ــدگان  ــت کنن ــهروندان و حکوم ــان ش ــان می پیم
ــد، در  ــاب می یای ــح به حس ــض صری ــت، نق اس
ــه  ــرآن وجــود دارد ک ــح ق ــه صری ــه آی ــی ک حال
»کســانی کــه ایمــان دارنــد، پایبنــد تعهــد خــود 
باشــند«، بنــا بریــن کســانی که قانــون اساســی را 

ــد. ــان کنن ــد ایم ــد تجدی ــد بای ــض می کنن نق
ــی  ــون اساس ــه قان ــزود ک ــور اف ــهید پ ــای ش آق
ــورد  ــدگان م ــت کنن ــرف حکوم ــواره از ط هم
نقــض قــرار گرفتــه اســت کــه نهایــت آزار 

ــت. ــده اس دهن
ــون اساســی  ــادۀ 61 قان ــه در م ــد کــرد ک او تاکی
ــه  ــه “وظیف ــده ک ــح ش ــن تصری ــکل روش به ش
ــم  ــال پنج ــوزا س ــاه ج ــور در اول م رییس جمه
ــه کار  ــا ک ــن معن ــه ای ــد” ب ــان می رس ــه پای ب
ــارم  ــال چه ــل س ــاه حم ــور در م ــس جمه ریی
ــرای برگــزاری  ــاه دیگــر ب ــد و دوم ــان می یاب پای

ــت. ــده اس ــته ش ــت گذاش ــات وق انتخاب
ــات  ــدت انتخاب ــن م ــر در ای ــه  او، اگ ــه گفت ب
برگــزار نمی شــود خــالف پیمــان و فــرض 

پــرودگار ایســتادگی شــده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی پیشــنهاد می کنــد کــه بــرای 
جلوگیــری از بیشــتر پامــال  شــدن قانــون 
ــون اساســی  ــای 60- 67 قان ــه ماده ه اساســی، ب
روشــن  به شــکل  آن  در  کــه  کنــد  مراجعــه 

راه حل هــا تصریــح شــده ا ســت.

ادامــه  کار رییــس جمهــور فــرا قانونــی 
ــت! اس

ــور  ــان مح ــخنگوی جری ــی س ــان، کیهان هم چن
ــه حکومــت  ــا اشــاره ب ملــی مــردم افغانســتان ب
فعلــی افــزود: از حکومتــی کــه بــه اســاس تقلــب 
ــداری  ــد قانون م ــوان امی ــه اســت، نمی ت ــا یافت بن

داشــت. 
ــت  ــران حکوم ــه رهب ــزود ک ــی اف ــای کیهان آق
فعلــی مــردم را در پرتــگاه نابــودی قــرار داده انــد، 
ــن  ــردم محــور را دف ــای م دمکراســی و ارزش ه
ــد  ــود امی ــت نمی ش ــن حکوم ــد. از چنی کرده ان

قانون مــداری را داشــته باشــیم. چــون رژیــم 
ــون ایجــاد نشــده  ــه اســاس قان ــی ب وحــدت مل

ــت.  ــی اس ــرا قانون ــان ف ــت و عملکردش اس
ــون اساســی،  ــاده 61 قان ــه م ــد ب ــا تاکی ــز ب او نی
گفــت: ایــن روشــن اســت کــه کار رییــس 
جمهــور در اول جــوزای ســال پنجــم بــه پایــان 
ــر  ــا اگ ــود. ام ــال می ش ــار س ــه چه ــد ک می رس
تذکــر می رفــت کــه در اول جــوزای ســال 
ششــم در آن صــورت دوره پنــج  ســاله می بــود.
او گفــت: شــواهدی وجــود دارد کــه ارگ در 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــات آین ــای انتخاب ــالش کودت ت
جلــو ایــن کار گرفتــه نشــود، تاریــخ دهــه 

ــد. ــد ش ــرار خواه ــصت تک ش
ــای  ــه روش ه ــی ب ــت کنون ــه حکوم او گفــت ک
نــرم و مدنــی ارزش قابــل نیســت، چنانچــه 
جنبــش روشــنایی و حنبــش رســتاخیز؛ از طــرف 
ــد  ــن بای ــا بری ــد. بن ــرور ش ــت ت ــن حکوم همی
مــردم در پهلــوی جریان هــای سیاســی یــک 
ــالم  ــت اع ــر حکوم ــی را در براب ــتاخیز مل رس

ــد. کنن
بــه گفتــه  او، در حــال حاضــر بحــران  گوناگــون 
ــردی  ــچ ف ــت و هی ــده اس ــردم ش ــر م دامن گی
صــدای ملــت را نمی شــنود. رهبــران بــرای 
باقیمانــدن در قــدرت حاضرانــد مــردم را بــه هــر 
عنوانــی کــه شــده مــورد تهدیــد و تمســخر قــرار 

دهنــد.

در قانــون اساســی دســتبرد بــزرگ زده شــده 
است

عضــو  فرزه یــی،  وحیــد  دیگــر،  ســوی  در 
حقوق دانــان  اتحادیــۀ  رهبــری  شــورای 
افغانســتان می گویــد کــه در قانــون اساســی 
ــزرگ« زده  ــیار ب ــتبرد بس ــک »دس ــتان ی افغانس

شــده اســت.
آقــای فرزه یــی می افزایــد کــه در 4۸ مــورد 
ــب  ــد از تصوی ــتان، بع ــی افغانس ــون اساس از قان
دســتبرد زده شــده اســت کــه جفــا بــر ارادۀ ملــت 

ــود. ــم داد می ش ــت قل ــم مل و تصمی
ــزاب  ــا اح ــه تنه ــد ک ــوق دان می گوی ــن حق ای
سیاســی  و  مدنــی  جنبش هــای  و  سیاســی 
می تواننــد جلــو ایــن دســتبرد و جفــا را بگیرنــد. 
بــه گفتــۀ فرزه یــی: »در حــال حاضــر، افغانســتان 
حکومتــی کــه بــر مبنــای قانــون اساســی شــکل 
ــۀ  ــنهاد اتحادی ــاً پیش ــدارد، بن ــد را ن ــه باش گرفت
روی  بحــث  کــه  اســت  ایــن  حقوق دانــان 
موجودیــت و دوام حکومــت وحــدت ملــی 
ــا پنــج ســال، نوعــی مشــروعیت  بــرای چهــار ی

ــت«. ــی اس ــت فعل ــه حکوم ــیدن ب بخش
ــان  ــۀ حقوق دان ــر اتحادی ــه از نظ ــد ک او می گوی
ــت  ــه حکوم ــال 1۳95 ک ــد از س ــتان، بع افغانس
ــه درســتی انجــام داده  وحــدت ملــی کارش را ب
نتوانســت، دیگــر دوام کارش غیــر مشــروع 
ــت،  ــروع اس ــت نامش ــی حکوم ــاً وقت ــت، بن اس
ــه بحــث روی چهــار ســال و پنــج ســال  ــاز ب نی

ــدارد. ــق ن ــز منط آن نی
سیاســی  جریان هــای  بــه  فرزه یــی  وحیــد 
قانــون  تعدیــل  در  کــه  می کنــد  پیشــنهاد 
اساســی افغانســتان، تأکیــدات حقوقــی صــورت 
بگیــرد، نــه تأکیــدات سیاســی. او می گویــد: 
ــی از  ــتان، یک ــی افغانس ــون اساس ــادۀ 61 قان »م
ــوم  ــرۀ س ــت. فق ــاده اس ــن م جنجال برانگیزتری
ایــن مــاده می گویــد کــه وظیفــۀ رییــس جمهــور 
ــم می شــود. در  در اول جــوزای ســال پنجــم خت
ــه صراحــِت تمــام  ــا ب تمــام قوانیــن اساســی دنی
گفتــه می شــود کــه وظیفــۀ رییــس جمهــور 
چهــار ســال اســت، بعــد از آن می گوینــد کــه در 
کــدام روز کار رییــس جمهــور تمــام می شــود«.
ــال  ــک س ــی ی ــد: وقت ــی می افرای ــای فرزه ی آق
را ســال تقنینــی بگیریــم، ســال 1۳9۳ ســال اول 
ــال های 94، 95، 96 و اول  ــت، س ــت اس حکوم
جــوزای ســال 1۳97 وظیفــۀ رییس جمهــور ختم 
اســت او اگــر ســال را هــر دوازده مــال بگیریــم، 
ــا اول جــوزای ســال  ــک ســال ت اول جــوزای ی
دیگــر می شــود یــک ســال و بــر ایــن اســاس، در 
اول جــوزای ســال 1۳9۸ وظیفــۀ رییــس جمهــور 
ختــم می شــود. یعنــی یــک ابهــام بســیار جــدی 

در مــادۀ 61 قانــون اساســی وجــود دارد.
جابه جایــی  کــه  می گویــد  حقــوق دان  ایــن 
ــت  ــده اس ــبب ش ــی س ــون اساس ــا در قان واژه ه
کــه مــا در تفســیر قانــون دچــار ابهــام باشــیم؛ بنــًا 
بایــد از مشروعیت بخشــی بــه حکومــت وحــدت 

ــود. ــر ش ــی صرف نظ مل
افغانســتان  اتحادیــۀ حقوق دانــان  آدرِس  از  او 
ــای  ــرگاه جریان ه ــه ه ــت ک ــه گف ــن برنام در ای
و  فعالیت هــا  جلــو  می خواهنــد  سیاســی 
کارکردهــای غیــر قانونــی در کشــور گرفتــه 
شــود، اجــازه ندهنــد حکومتــی کــه بــه صــورت 
دوام دار قانــون را نقــض می کنــد ادامــه پیــدا 

ــد. کن
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نهاد هــای مدافــع رســانه ها از وضــع محدودیــت 
برنشــرات زنــده  رســانه ها ابــراز نگرانــی کــرده 
ــتقیم  ــد برنشــرات مس ــت نبای ــه حکوم ــد ک می گوین

ــد. ــع کن ــت وض ــانه ها محدودی رس
 ۲۳  ( یکشــنبه  روز  رســانه ها  حامــی  نهاد هــای 
ثــور( در نشســتی تحــت عنــوان طرزالعمــل پوشــش 
ــق  ــتی از طری ــای تروریس ــده رویداد ه ــرات زن نش
ــا از  ــالش دارد ت ــت ت ــه حکوم ــت ک ــانه ها گف رس
نشــرات زنــده رویدادهــای امنیتــی جلوگیــری کنــد.
چنــدی پیــش کمیتــه مشــترک رســانه ها و حکومــت 
ــده  ــه در آن پوشــش زن ــرد ک ــرح ک مســوده  ای را ط
ــرار داده شــده  ــع ق ــق رســانه ها من ــا از طری رویداده

اســت.
ــده  ــوده آم ــن مس ــارم ای ــاده چه ــوم م ــز س در ج
اســت کــه » ژورنالیســتان بــه ســبب ایــن کــه ممکــن 
اســت نشــر تصاویــر زنــده، جــان نیروهــای امنیتــی 
ــتی  ــوادث تروریس ــه در ح ــی را ک ــراد ملک ــا اف ی
ــد از  ــا خطــر مواجــه بســازد، بای ــد، ب ــاده ان ــر افت گی
ــات  ــه نشــاندهنده  عملی ــری ک نشــر مســتقیم تصاوی
نیروهــای نظامــی و امنیتــی اســت، تــا مهــار حمــالت 
ــد«. ــود داری کنن ــری، خ ــان درگی ــتی و پای تروریس

ــو و  ــه رادی ــی اتحادی ــس اجرای ــداهلل ریی ــا عب موالن
جدیــد  طرزالعمــل  از  افغانســتان  تلویزیون هــای 
کمیتــه مشــترک از اعمــال محدویــت برنشــرات 
زنــده ابــراز نگرانــی کــرده می گویــد کــه ایــن 

کارحکومــت در مخالفــت صریــح بــا قانــون اساســی 
ــرار دارد. ق

رســانه ها   مصوونیــت  مشــترک  کمیتــه  از  وی 
وحکومــت خواســت کــه ایــن قانــون را ملغــی کنــد 

ــود. ــانی نش ــالع رس ــع اط ــا مان ت
ــو و  ــه رادی ــی اتحادی ــس اجرای ــال ریی ــن ح درهمی
خشــونت  افزایــش  از  افغانســتان  تلویزیون هــای 
ــد  ــرده می گوی ــی ک ــراز نگران ــگاران اب ــه خبرن علی

ــگاران  ــت خبرن ــن امین ــه تامی ــت در زمین ــه حکوم ک
کوتاهــی می کنــد.

ــی  ــت محل ــون حکوم ــم اکن ــه ه ــد ک وی می گوی
ــه  ــت ب ــن والی ــی ای ــت مل ــت امنی ــار و ریاس قنده
تعــدادی از خبرنــگاران دســتور داده کــه ازخانه هــای 
بــه  خانــه  داخــل  از  و  نشــوند  بیــرون  شــان 

بپردازنــد. رســانه  ای  فعالیت هــای 
وی گفــت کــه حکومــت بــا ایــن کارهــای خویــش 
مانــع اطــالع رســانی می شــود کــه هیــچ تفــاوت بــا 

ــدارد. ــتی ن ــای تروریس گروه ه
بــا ایــن حــال ایــن اتحادیــه، حکومــت را  در زمینــه 
ــه  ــهرکابل، ک ــور ش ــم ث ــه ده ــج حادث ــالم نتای اع
ــه شــمول 9  ــان ب ــادی از غیرنظامی جــان شــماری زی
ــرده  ــم ک ــان کاری مته ــه پنه ــت ب ــگار را گرف خبرن
ــش از ده روز  ــت بی ــا گذش ــون ب ــه اکن ــد ک می گوی
ــا  ــالت ب ــن حم ــاره ای ــات درب ــج تحقیق ــوز نتای هن

ــت. ــده اس ــریک نش ــانه ها ش رس
ــار  ــن ب ــا وجودیکــه چندی ــد ب ــه می گوی ــن اتحادی ای
ــه  ــرده ک ــت تقاضــا ک ــه حکوم ــد پای ــات بلن از مقام
ــه  ــام حمل ــل انج ــی مح ــای امنیت ــر کمره ه تصاوی
از  خبرنــگاران  تصاویرکمره هــای  و  انتحــاری 
رویــداد را آنهــم بــدون پوشــش رســانه  ای در اختیــار 
ــی  ــچ اقدام ــون هی ــا کن ــا ت ــد ام ــرار دهن ــانه ها ق رس

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــن زمین در ای

الجزيره
قانــون ممنوعیــت موقــت فــروش تســلیحات آمریــکا بــه 
ــد  ــره را تهدی ــنگتن – انق ــدوش واش ــط مخ ــه رواب ترکی

می کنــد.
بــه گــزارش شــبکه خبــری الجزیــره، پیش نویــس قانــون 
ــلیحات  ــروش تس ــت ف ــف موق ــر توق ــی ب ــکا مبن آمری
ــدی  ــن متحــد کلی ــوان مهمتری ــه عن ــه ب ــه ترکی ــکا ب آمری
مجلــس  در  تارگــی  بــه  خاورمیانــه  در  واشــنگتن 
ــت  ــن ممنوعی ــالم ای ــا اع ــکا منتشــر و ب ــدگان آمری نماین
ــر روابــط مخــدوش شــده دو کشــور و  ــه ب آخریــن ضرب

ــد. ــو وارد ش ــد نات متح
براســاس جزئیــات منــدرج در الیحــه ممنوعیــت فــروش 
ســالح بــه ترکیــه گزارشــی از وزارت دفــاع آمریــکا 
درخواســت  انقره-واشــنگتن  میــان  روابــط  دربــاره 
ــل آن  ــزارش و تکمی ــن گ ــه ای ــان ارائ ــا زم ــود. ت می ش
ــف  ــه متوق ــه ترکی ــی ب ــم نظام ــزات مه ــروش تجهی ف

. می شــود
ــه ای را  ــنبه الیح ــکا روز دوش ــدگان آمری ــس نماین مجل
منتشــر کــرد کــه اشــاره داشــت بــه اینکــه تاییــد بودجــه 
ــالح های  ــروش س ــاله ف ــا مس ــال ۲019 ب ــکا در س آمری
ــه  ــن کشــور در زمین ــم ای ــا تصمی ــه ب ــه ترکی ــی ب آمریکای

ــت. ــط اس ــیه مرتب ــامانه های اس 400 روس ــد س خری
ــق  ــاع ح ــر دف ــت، وزی ــده اس ــر آم ــورد نظ ــه م در الیح
نــدارد در زمینــه فــروش ســالح بــه خــارج بــه خصــوص 
فــروش ســامانه های دفاعــی کــه بایــد بــه کنگــره دربــاره 
آن اطــالع داده شــود، ســالحی بــه ترکیــه بفروشــد بلکــه 
بایــد وزیــر طبــق بنــد »ب« در ایــن بــاره بــه کمیته هــای 

ــکا گــزارش دهــد. مربوطــه در کنگــره آمری
ــا  ــی  ب ــد از رایزن ــد بع ــاع بای ــر دف ــد »ب« وزی ــق بن طب
وزیــر خارجــه طــی دوره 60 روزه از زمــان موافقــت بــر 
ــی  ــت کنون ســر بودجــه گزارشــی را درخصــوص وضعی

ــد. ــه کن ــکا ارائ ــه و آمری ــط ترکی رواب
ــی  ــی احتمال ــامل ارزیاب ــزارش ش ــن گ ــت ای ــرار اس ق
ــوی  ــیه از س ــامانه های اس 400 روس ــد س ــاره خری درب
دولــت ترکیــه و نیــز پیامدهــای احتمالــی ایــن خریــد بــر 
روابــط آمریــکا و ترکیــه و نیــز ارزیابــی میــزان تاثیــر آن 
ــا همــکاری  بــر ســامانه های دفاعــی دیگــر کــه آمریــکا ب

ــود. ــد، ش ــتفاده می کن ــه اس ترکی
طبــق ایــن ســند، وزیــر دفــاع بایــد پیشــنهاد ســامانه های 

ــه  ــه ترکی ــای اس 400 ب ــه ج ــی را ب ــکی جایگزین موش
ــو  ــو نات ــورهای عض ــا کش ــکا ی ــا آن را از آمری ــد ت بده

ــد. ــداری کن خری

ــه در  ــه ترکی ــور خارج ــر ام ــو، وزی ــود چاووش اوغل مول
ــی  ــن قانون ــرد: چنی ــالم ک ــه اع ــن الیح ــه ای ــش ب واکن
ــر  ــی و نامناســب اســت. اگــر ایــن تدابی اشــتباه، غیرقانون

ــد داد. ــب را خواه ــخ مناس ــره پاس ــوند انق ــا ش امض
ــی  ــکا تحریم های ــر آمری ــرد: اگ ــه ک ــو اضاف چاووش اوغل
علیــه مــا اتخــاذ کــرده و یــا گام مشــابهی بــردارد ترکیــه 
ــه  پاســخ خواهــد داد امــا مــا نمی خواهیــم کــه شــرایط ب

ایــن ســمت حرکــت کنــد.
منصــور آک گــون، رئیــس اداره روابــط بین الملــل دانشــگاه 
ــر  ــری ب ــدام تاثی ــن اق ــرد: ای ــتانبول اعــالم ک ــگ اس فرهن
ــورد  ــالح های م ــه س ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــدرت ترکی ق

ــد بحــران جدیــدی  نیــازش نخواهــد داشــت امــا می توان
ــد. در روابــط دو کشــور ایجــاد کن

ترکیــه بــا گذشــت زمــان تســلیحات بیشــتری را در 
ــور  ــن کش ــن ای ــد. همچنی ــد می کن ــود تولی ــور خ کش
ــا فنــاوری بســیار بــاال تولیــد می شــوند  تســلیحاتی کــه ب
ــد از  ــدارد می توان ــورش ن ــد آن را در کش ــکان تولی و ام
ــه  ــن راســتا ترکی ــد. در همی ــن کن کشــورهای دیگــر تامی
بــه تدریــج میــزان خریــد تســلیحات از روســیه را افزایــش 

ــت. داده اس
ــی  ــد روان ــد بع ــر می توان ــن تاثی ــا ای ــه داد: ام وی ادام
داشــته باشــد. در حــال حاضــر اعتمــاد مخــدوش شــده 
ــان دو طــرف وارد مرحلــه جدیــدی می شــود. هــر دو  می
طــرف بهــای ایــن اتفــاق را در منافــع منطقــه ای پرداخــت 

خواهنــد کــرد.
ــده اف –  ــد جنگن ــد 116 فرون ــال خری ــه دنب ــه ب ترکی

۳5 بــوده و همچنیــن بــه دنبــال خریــد موشــک های 
ــت. ــوت اس پاتری

ــول  ــی غیرمعم ــو در اقدام ــو نات ــوان عض ــه عن ــه ب ترکی
ــد  ــرای خری ــامبر ب ــاه دس ــیه در م ــا روس ــی را ب توافق

سیســتم دفــاع موشــکی اس – 400 امضــا کــرد.
ــو  ــتم های نات ــا سیس ــق ب ــتم اس – 400 منطب ــن سیس ای
نبــوده و اعضــای ناتــو نســبت بــه خریــد آن هشــدار داده 
ــه دنبــال  و گفته انــد کــه ایــن خریــد می توانــد عواقبــی ب
ــد اس –  ــه خری ــکا ب ــن الیحــه آمری داشــته باشــد. در ای

400 از ســوی ترکیــه اشــاره شــده اســت.
ــل  ــط بین المل ــترک اداره رواب ــس مش ــر، رئی ــال گاردن ه
دانشــگاه آمریکایــی در پاریــس اعــالم کــرد: دونالــد 
ــه  ــت ک ــدوار اس ــکا امی ــوری آمری ــپ، رئیس جمه ترام
ــروش  ــورد ف ــره در م ــای کنگ ــهیل محدودیت ه ــا تس ب
تســلیحات بــه ترکیــه بتوانــد وی را از خریــد اس – 400 

ــد. ــرف کن منص

ــد  ــون جدی ــن قان ــا ای ــر ب ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
آمریــکا، ترکیــه بیشــتر بــه ســمت روســیه متمایــل خواهــد 

شــد.
ــره و  ــان انق ــش زا می ــن یکــی دیگــر از مســائل تن همچنی
ــق  ــع خل ــای مداف ــکا از یگان ه ــت آمری ــنگتن حمای واش

کــرد ســوریه اســت.
ــاخه  ــات ش ــره عملی ــه انق ــی ک ــتا زمان ــن راس در همی
زیتــون را آغــاز کــرد آمریــکا ایــن عملیــات محکــوم کــرد.

ــرویس های  ــکا س ــته آمری ــال گذش ــر س ــن اکتب همچنی
ــی از  ــت یک ــد از بازداش ــه را بع ــزا در ترکی ــات وی خدم
ــن  ــق درآورد. ای ــت تعلی ــه حال ــولگری ب ــان کنس کارکن
شــهروند ترکیــه کــه در کنســولگری آمریــکا در اســتانبول 
کار می کــرد متهــم بــه ارتبــاط بــا فتــح اهلل گولــن 

ــت. ــت ترکیه(اس ــف دول ــد مخال ــی در تبعی )روحان
خــودداری واشــنگتن از تحویــل فتــح اهلل گولــن نیــز تاثیــر 

منفــی در روابــط دوجانبــه دو کشــور گذاشــته اســت.
ــا  ــه ب ــت ک ــدوار اس ــکا امی ــره آمری ــت: کنگ ــر گف گاردن
ــای  ــان رفتاره ــه پای ــان را ب ــون اردوغ ــن قان ــب ای تصوی
ــد و  ــوق ده ــور س ــل کش ــه اش در داخ ــرکوب گرایان س

ــد. ــک کن ــکا نزدی ــه آمری ــی ب حت
وی ادامــه داد: امــا اگــر دولــت ترامــپ نتوانــد اختالفــات 
ــن  ــد، ممک ــل کن ــان ح ــریعترین زم ــه را در س ــا ترکی ب
ــراه  ــه هم ــوس ب ــه معک ــره نتیج ــارهای کنگ ــت فش اس
داشــته باشــد و ترکیــه بیشــتر از اینکــه بــه آمریــکا نزدیــک 

ــه ســمت روســیه خواهــد رفــت. شــود ب

نهاد های مدافع رسانه ها:

زنده رسانه ها شود نباید مانع نشرات  حکومت 
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