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گوته

ابوبکر صدیق
ــمیع الحق  ــدن موالنــا س ــته ش ــه کش ــد ک آگاهــان می گوین
ــان شــهره اســت،  ــوی« گــروه طالب ــدر معن ــوان »پ ــه عن کــه ب
ــدارد. ــتان ن ــح افغانس ــای صل ــد گفت وگوه ــر رون ــری ب تأثی
ــه  ــمیع الحق ب ــا س ــل موالن ــه قت ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب آن
ــاط  ــن ارتب ــه چی ــتان ب ــر پاکس ــان نخســت وزی ــفر عمراخ س
ــا خــود را  دارد و اســام آباد می خواهــد کشــورهای همســو ب
مطمیــن ســازد کــه دیگــر از گروه  هــای افراطــی ماننــد طالبــان 

ــت نمی کنــد.  حمای
شــهر  در  عقــرب،   12 جمعــه  روز  ســمیع الحق،  موالنــا 
راولپنــدی پاکســتان بــا ضربــات چاقــو و شــلیک یــک 
ــردی  ــروه و ف ــچ گ ــوز هی ــا هن ــد ت ــته ش ــناس کش ــرد ناش ف

مســوولیت ایــن قتــل را بــه دوش نگرفتــه اســت.
ــوز  ــۀ د نی ــه روزنام ــمع الحق ب ــا س ــر موالن ــق، پس حامد الح
ــه  ــدرش در خان ــه پ ــت ک ــه اس ــتان گفت )the news( پاکس

کشــته شــده اســت. 

ــای  ــدجمعیت العلم ــو ارش ــک عض ــق، ی ــا حصیم الح موالن
ــط  ــمیع الحق توس ــا س ــه موالن ــت ک ــه اس ــز گفت ــتان نی پاکس

ــت. ــده اس ــته  ش ــه اش کش ــو در خان چاق
اســداهلل ولوالجــی آگاه نظامــی – سیاســی در گفت وگــو 
ــر  ــال حاض ــتان در ح ــد: پاکس ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ب
ــن  ــرار دارد و کشــورهای چی ــر فشــار شــدید اقتصــادی ق زی
و روســیه و برخــی از کشــورهای عربــی کــه بــه ایــن کشــور 
ــام آباد  ــا اس ــد ت ــد دارن ــد، تأکی ــادی می کنن ــای اقتص کمک ه
ــان دســت  ــروه طالب ــد گ ــدرو مانن ــای  تن ــت گروه ه از حمای

ــردارد.    ب
ــا  ــدن موالن ــته ش ــه کش ــد ک ــد می کن ــی تأکی ــای ولوالج آق
ســمیع الحق کــه بــا ســفر عمراخــان نخســت وزیــر پاکســتان 
ــه  ــتان در منطق ــی پاکس ــان مال ــی از حامی ــه یک ــن ک ــه چی ب

به شــمار مــی رود، ارتبــاط دارد. 
ــت  ــی در »ایال ــای افراط ــت گروه ه ــن از فعالی ــت: چی او گف
ــه   ــا افغانســتان و پاکســتان اســت ب ــرز ب ــه هم م ســیکانگ« ک
شــدت نگرانــی دارد و ایــن مــورد ســبب شــده تــا پکــن بــر 
ــی در  ــای افراط ــا گروه ه ــا ب ــد ت ــار وارد کن ــام آباد فش اس

ــارزۀ جــدی داشــته باشــد.  ــن کشــور، مب ای
ــی از  ــر اهداف ــتان بناب ــه پاکس ــد ک ــی می گوی ــن آگاه سیاس ای

ــه 3 ــه صفح ــرا...           ادام ــوان اج ــه عن ــمیع الحق ب س

آگاهان:
کشته شدن سمیع الحق تأثیری بر صلح افغانستان ندارد

تاریخ اعام نتایج ابتدایی انتخابات از 1۹ عقرب به دوم 
قوس ماه آینده تغییر کرد.

ابتدایی  نتایج  و  است  مربوط والیات  تنها  تاریخ  این 
انتخابات از والیت کابل در 1۰ قوس دایر می شود. یک 
ماه پس از اعام آمار ابتدایی نتایج نهایی اعام می شود.
خبر  این  اعام  با  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن 
گفته اند، تاریخ اعام نتایج ابتدایی به دلیل مشکات در 

انتقال صندق های رأی از والیات تغییر کرده است.
تقویم انتخابات غزنی

مسووالن کمیسیون انتخابات می گویند، در هفتۀ جاری، 
اعام  را  غزنی  والیت  در  پارلمانی  انتخابات  تقویم 

می کنند.
انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  هاشمی،  حفیظ اهلل 
که  نتوانست  کمیسیون  مشکات،  دلیل  به  می گوید، 
تاریخ انتخابات غزنی را اعام کند، اما در هفته جاری 

حتماً آن را اعام می کند.
این درحالی است، که کمیسیون قبًا گفته بود انتخابات 
دایر  با ریاست جمهوری  پارلمانی در غزنی هم زمان 

می شود.
از بین رفتن آرای شهروندان فراه

چرخبال  در  که  می گویند  فراه  والیت  در  مسووالن 
وزارت دفاع ملی که هفته گذشته در این والیت سقوط 
کرد، صندق های رأی دهی و مواد حساس انتخاباتی بوده 

است.
دفتر کمیسیون انتخابات در والیت فراه اعام کرد، در 
این حادثه نیمی از آرای انتخابات پارلمانی از بین رفته 

است.
نیز  نماینده گان  مجلس  عضو  خدمت،  عبدالصبور 
می گوید که این مواد حساس از طریق این چرخبال به 

والیت هرات منتقل می شده است.
او افزود که تاکنون مشخص نیست که این مواد حساس 

انتخاباتی مربوط به کدام قسمت والیت فراه می باشد.
در کنار از بین رفتن آرای انتخابات پارلمانی براثر سقوط 

چرخ بال، 2۵ نفر کشته شدند

مجلس  انتخابات  ابتدایی  نتایج 
كمیسیون انتخابات:دوم قوس همه گانی می شود

هفتـۀ آینـده متخلفان انتخـاباتی را 
به دادستـانی معـرفی می کنیـم
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ویــژۀ  بــازرس  خــود،  گــزارش  تازه تریــن  در 
ــه اســت  ــتان گفت ــرای بازســازی افغانس ــکا ب امری
کــه ســاحۀ نفــوذ و تســلط حکومــت بــر ولســوالی ها 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــه اس ــش یافت ــد کاه ــه 56 درص ب
ایــن گــزارش در ســال گذشــته، ایــن نفــوذ بــه 72 
درصــد می رســیده اســت. اگــر ایــن آمــار و ارقــام 
درســت باشــند کــه دور از واقعیــت هــم نمی نمایند، 
بایــد گفــت کــه طالبــان در حــال حاضــر بــه انــدازۀ 
حکومــت بــرای خــود در افغانســتان جــا بــاز کــرده 
اســت. ســاحۀ قــدرِت دولــت بــه بــاور رابــرت دال، 
اندیشــمند سیاســی معاصــر، همــان ســاحۀ نفــوذ آن 
ــس  ــی از واژۀ انفلوین ــمند سیاس ــن اندیش ــت. ای اس
عمدتــاً  کــه  انگلیســی  زبــان  در   )influence(
ــود،  ــه می ش ــدرت ترجم ــه ق ــی ب ــان فارس در زب
معنــای نفــوذ را اســتنباط می کنــد و بــاور دارد کــه 
نفــوذ دولــت همــان قــدرت آن اســت. بــه میزانــی 
ــت متالشــی می شــود،  ــدرِت دول کــه ســتون های ق
بــه همــان میــزان محبوبیــت و وجاهــِت آن نیــز در 

میـــان شــهروندان کاهــش می پذیــرد. 
ــان ســپکو  ــزارش ج ــه از گ ــر اســاس آن چــه ک  ب
ــروه  ــد، گ ــوان فهمی ــکا می ت ــژۀ امری ــازرس وی ب
طالبــان عمــاًل بــه آن چــه کــه می خواســت، دســت 
واگــذاری  بحــث  روان  ســال  در  اســت.  یافتــه 
بخش هایــی از کشــور بــه طالبــان بــه صــورِت 
بــا  سیاســی  توافــق  بــه  رســیدن  بــرای  جــدی 
ــزاب و  ــماری از اح ــد. ش ــرح ش ــروه مط ــن گ ای
بــا  هم ســویی هایی  کــه  سیاســی  شــخصیت های 
ــت  ــمول ارگ ریاس ــه ش ــد، ب ــان دارن ــروه طالب گ
حامیــان  از  یکــی  می توانــد  کــه  جمهــوری 
ــن  ــود، ای ــی ش ــور تلق ــروه در کش ــن گ ــلی ای اصـ
ــاب  ــاز شــدِن ب ــرای ب ــد کــه ب بحــث را دامــن زدن
گفت وگوهــای سیاســی بــا طالبــان، بخش هایــی از 
ــود.  ــرار داده ش ــروه ق ــن گ ــار ای ــور در اختی کش
ــت  ــت دول ــاحۀ حاکمی ــش س ــی از کاه ــاال وقت  ح
ســخن گفتــه می شــود، دقیقــاً عملــی شــدِن ایــن 
طــرح را تداعــی می کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت که 
طالبــان می خواهنــد بــا نماینــده گان امریــکا دیــدار 
داشــته باشــند و در نشســت هایی مثــل نشســت 
اختصــاص  افغانســتان  مســالۀ  بــه  کــه  مســکو 
ــرای  ــان ب ــار طالب ــن ب ــد. ای ــه، شــرکت ورزن یافت
چانه زنی هــای سیاســِی خــود بــه انــدازۀ کافــی 

می تواننــد اســناد و مــدارک نیــز ارایــه دهنــد. 
ــدرت و  ــدازۀ ق ــه ان ــوذ آن ب ــدرت نف ــه ق ــن ک همی
نفــوذ حکومــت افغانســتان گســترش یافتــه، بــرای 
ــوان  ــه عن ــه از آن ب ــد ک ــت می کن ــن گــروه کفای ای
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــای سیاســی ب ــزار چانه زنی ه اب

هدف هــای اســتراتژیِک خــود بهــره ببــرد.
بــه  طالبــان  گــروه  بــرای  این همــه  متأســفانه   
اگــر  اســت.  نشــده  فراهــم  تصادفــی  صــورِت 
ــی اراده و  ــدازۀ کاف ــه ان ــی ب ــت وحــدت مل حکوم
تصمیــم بــرای تعمیــم حاکمیــت دولتــی می داشــت، 
از  کشــور  از  وســیعی  بخش هــای  امــروز 
اختیــارش بیــرون نمی شــد. شــاید ایــن نیــز بخشــی 
از یــک طــرح بــزرِگ سیاســی باشــد کــه بــه 
صــورِت آرام و پنهانــی بخش هایــی از کشــور بــه 
ــان  ــروه طالب ــار گ ــه شــده در اختیـ ــر شــکلی ک ه
قــرار گیــرد. آن هــم در زمانــی کــه هــم بحــث 
ــم  ــت و ه ــور داغ اس ــی در کش ــات پارلمان انتخاب
بحــث انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال آینــده. 
اگــر یکــی از نامزدهــای انتخابــات آینــدۀ ریاســت 
ــی رییــس حکومــت وحــدت  ــای غن جمهــوری، آق
ملــی باشــد، کــه بســیار هــم محتمــل اســت، بایــد از 

ــود. ــان ب ــوذ طالب ــوزۀ نف ــران ح ــاال نگ ح
 آقــای غنــی ایــن  بــار کــه بیشــتر متحـــدان سیاســی 
ــا چهــرۀ دیگــری  ــِی خــود را از دســت داده، ب قبل
ــد  ــود. هرچن ــات ش ــازی انتخاب ــد وارد ب می خواه
هنــوز بــرای بازی هــای ارگ زمــان متالشــی 
کــردِن ایتالف هــای سیاســی کامــاًل نگذشــته و 
چهره هــای  و  جناح هــا  بازهــم  این کــه  احتمــال 
شــدن های  طــرد  وجــود  بــا  سیاســی  مطـــرح 
متواتــر از ســوی آن، دوبــاره در زمــان مبــارزات 
انتخاباتــی وارد تیــم آقــای غنــی شــوند، دور از 
ــوع  ــار ن ــن ب ــی ای ــای غن ــا آق ــد، ام ــن نمی نمای ذه
چیدمــاِن تیــم خــود را تغییــر خواهــد داد. او در پنج 
ســاِل گذشــته اگــر فرصت ســوزی های زیــادی 
ــاه  ــت و رف ــه امنی ــتان ب ــیدِن افغانس ــرای رس را ب
انجــام داد، امــا بــرای تــداوم قــدرِت خــود برخــی 

تمهیــدات الزم را فرامــوش نکــرد.
سیاســی  تحلیل گــران  از  شــماری  بــاور  بــه   
نــگاه  بــار  ایــن  غنــی  آقــای  افغانســتان، 
اســتراتژیک بــه طالبــان دارد و می خواهــد از 
ــود  ــارۀ خ ــیدن دوب ــرای رس ــروه ب ــن گ ــدرت ای ق

بــه ارگ اســتفاده کنــد. در همیــن حــال، تیــم ارگ 
ــات  ــازی انتخاب ــرف در ب ــن ط ــه ای ــا ب از مدت ه
فعــال شــده و زیــر نــاِم جوان ســازی حکومــت در 
ــان قشــر جــواِن کشــور  حــال ســربازگیری از می
ــۀ  ــه دغدغ ــد ک ــان ده ــات نشـ ــا در انتخاب ــت ت اس
ــان  ــۀ آن ــه گفت ــای ب ــور از چهره ه ــی آن، عب اصل
»تاریــخ گذشــته« و روی آوردن بــه نســل امــروز 

افغانســتان اســت.
 ایــن سیاســت تــا حــدودی جــواب نیــز داده اســت. 
همیــن حــاال بدنــۀ حکومــت و ارگ در دســِت 
ــازی  ــاِم جوان س ــر ن ــاًل زی ــه عم ــرادی اســت ک اف
ــا از  ــد. ام ــت می کنن ــدی فعالی ــات بع ــرای انتخاب ب
ــا  ــا ب ــه تنه ــد ک ــی می دان ــای غن ــر، آق ــوی دیگ س
ایــن ترفنــد تــازه نمی توانــد پیـــروزِی خــود را 
در انتخابــات کامــاًل ضمانــت کنــد. او افــزون بــر 
این کــه کمیســیون انتخابــات را در اختیــار دارد امــا 
زیــاد مطمیــن نیســت کــه بــا افشــا شــدِن بی کفایتــی 
کــه  آن گونــه  واقعــاً  بتوانــد  آن  و ســوءمدیریِت 
ــه  ــیون انتخابــات ب ــد، از کمیس خــودش می خواه
نفــِع خــود اســتفاده کنــد. حــاال بســیاری از جناح هــا 
و نهـــادهای سیاســی فهمیــده انــد کــه بــا مدیریــت 
برگــزاری  انتظــار  نمی تــوان  فعلــی  کمیســیوِن 
انتخابــاِت شــفاف و عادالنــه در کشــور را داشــت. 
پــس می تــوان بــازی را بــه گونــۀ دیگــر هــم انجــام 
داد و آن اســتفاده از گــروه طالبــان و قــدرت و 
نفــوذ فعلــِی آن بــرای حمایــت در انتخابــات آینــده 

می توانــد باشــد.
ــن ســناریویی  ــر از چنی ــا بی خب ــز گوی ــان نی  طالب
نیســتند. ایــن گــروه نیــز بــا فعالیــِت گســتردۀ 
ــوذ خــود را  ــه ســاحۀ نف ــالش دارد ک ــه روزه ت هم
ــپکو  ــای س ــد. آق ــش ده ــابقه افزای ــۀ کم س ــه گون ب
ــان  بــه نکتــۀ دقیقــی رســیده کــه ســاحۀ نفــوذ طالب
فزایــش یافتــه، ولــی انتشــار ایــن گــزارش آیــا 
عمــاًل نمی توانــد نشــانگِر این هــم باشــد کــه از 
ــت عامــه از پیامدهــای  ــد در ذهنی حــاال می خواهن

ــد؟  ــری کنن ــدادی جلوگی ــن رخ ــدِی چنی بع
 بــه نظــر می رســد کــه رونــد قباحت زدایــی از 
ــن  ــه ای ــتی، حــاال ب ــان و گروه هــای تروریسـ طالب
ــدان  ــوان متحـ ــه عن ــا ب ــه از آن ه ــیده ک نقطــه رس

ــتفاده شــود.  ــز اس سیاســی نی
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ــه در  ــرد ک ــام ک ــت اع ــش به صراح ــی دو روز پی ــای غن آق
انتخابــاِت پیــش روِی ریاســت جمهوری، نامــزد اســت و خــود 
ــوز دو روز از  ــا هن ــد. ام ــاده می کن ــاِی آن آم ــرای رقابت ه را ب
ــی اش را  ــه او ســفرهای انتخابات ــته اســت ک آن ســخنان نگذش
زیــر نــامِ ســفرهای کاری بــه والیــات جنوبــِی کشــور از جملــه 

پکتیــکا آغــاز کــرده  اســت. 
ــی اش را آغــاز  ــی ســفرهای والیت ــای غن ــز آق ــن نی پیــش از ای
ــور  ــرای کش ــد ب ــه بای ــی ک ــی از پروژه های ــود و برخ ــرده ب ک
بســیار مهــم باشــند را افتتــاح نمــود. امــا ایــن رویــه و رویکــرد 
ــای  ــا مواجــه شــد کــه آق ــن مبن ــر ای ــی ب ــا واکنش های بارهــا ب
غنــی از برنامه هــاِی ملــی و زیربنایــی بــه هزینــۀ دولــت، بــرای 
مقاصــد سیاســی و انتخاباتــِی خــود اســتفاده می کنــد؛ از جملــه 
این کــه در همیــن ســتون نوشــته شــد کــه در آســتانۀ انتخابــات 
ــت  ــاِت دول ــدت از امکان ــی به ش ــای غن ــت جمهوری، آق ریاس

ــد.  ــِی خویــش اســتفاده می کن در مســیر اهــداِف انتخابات
ــس  ــه او ریی ــود ک ــن ب ــخ ها ای ــی از پاس ــان یک ــاید آن زم ش
ــات  ــه انتخاب ــِی او ب ــفرهای والیت ــت و س ــور اس ــورِ کش جمه
ربطــی نــدارد. امــا اکنــون کــه غنــی نامــزدی اش در انتخابــات 
ــًا  ــفرها قطع ــن س ــرده اســت، ای ــام ک ریاســت جمهوری را اع
ــتفاده یی محســوب  ــد و سوءاس ــی دارن ــۀ انتخابات ریشــه و بیش
می شــوند کــه وی از موقــِف ریاســِت دولــت و حکومــت 

صــورت می دهــد. 
ــی  ــورای والیت ــده گان ش ــا نماین ــدارش ب ــی در دی ــای غن آق
ــۀ  ــا هزین ــی ب ــد کجک ــاخِت بن ــه کار س ــود ک ــه ب ــد گفت هلمن
1۷۵ میلیــون دالــر آغــاز می شــود و مــردم از ایــن پــروژه 
ــدازِی برنامه هــا  ــن حــال، راه ان ــد شــد. در همی مســتفید خواهن
ــده  ــز وع ــد را نی ــت هلمن ــر در والی ــِم دیگ ــاِی مه و پروژه ه
ــای  ــه آق ــت ک ــی اس ــپاری ها در حال ــن وعده  س ــود. ای داده ب
ــات ریاســت جمهورِی گذشــته هــم وعده هــاِی  ــی در انتخاب غن
ــی  ــان وعده های ــش، او چن ــال پی ــج س ــود. پن ــی داده ب فراوان
بــه مــردم افغانســتان داده بــود کــه اگــر نیمــی از آن هــا عملــی 

ــد. ــل می ش ــزار تبدی ــه ُگل وگل ــتان ب ــت، افغانس می گش
ــد  ــلما، بن ــد س ــاختن بلن ــن روی س ــت همچنی ــس حکوم ریی
ــز  ــر نی ــروژۀ کاِن دیگ ــد و پ ــن بن ــروس و چندی ــاه و ع ش
ــادِ  ــا فری ــن پروژه ه ــاح برخــی از ای ــی داشــته و در افتت تأکیدات
کار ســر داده، امــا فــردای آن، از کار خبــری نبــوده اســت. چــه 
ــص و نمایشــی  ــای ناق ــه صــرِف کاره ــای ســنگینی ک هزینه ه
شــده و زمان هــای زیــادی بــرای »هیــچ« بــه هــدر رفتــه اســت. 
ایــن رفتــارِ آقــای غنــی در واقــع نماینــدۀ رفتــار ُکِل سیاســیوِن 
افغانســتان اســت کــه بــه مــردم دروغ می گوینــد و بــه 
ــاِت  ــوِج احساس ــط روی م ــد و فق ــاک می زنن ــان خ چشم ش
ــات  ــه انتخاب ــا نزدیــک شــدن ب ــد. چنان کــه ب آن هــا راه می رون
ریاســت جمهوری، بــار دیگــر ایــن موج ســواری آغــاز شــده تــا 
بــه نــامِ ایــن پــروژه و آن پــروژه، از مــردم رای بســتانند و بعــد 
ــاورِی مــردم بخندنــد. امــا ای  بــه زعــم خودشــان، بــه خوش ب
کاش مــردم افغانســتان بــه حــدی تغییــر می یافتنــد کــه حســاِب 
ــا را از  ــوولین در انتخابات ه ــاِی مس ــا و دروغ ه کارنکرده  گی ه
ــه ســخره  ــا را ب ــد، شــعارهای بی پشــتوانۀ آن ه ــا می گرفتن آن ه
ــاختند  ــزم می س ــت را مل ــه گانۀ دول ــای س ــیدند و قوه ه می کش
کــه از مســووالِن پیشــین حســاب بخواهنــد کــه بــه چــه میــزان 

ــد.  ــل کرده ان ــان عم ــعارها و وعده های  ش ــه ش ب
ــاِی  ــعارها و وعده ه ــه ش ــی ب ــه کس ــه چ ــدا از این ک ــا ج ام
ــه، بحــِث اساســی ایــن اســت  ــا ن خــود عمــل کــرده اســت ی
کــه نهادهــای انتخاباتــی اگــر »مســتقل« باشــند، راهــکاری برای 
ــی به خصــوص  ــاِت دولت ــزارِی مقام ــتفاده های اب ــوع اس ــن ن ای
رییــس جمهــور از موقــف دولتــی دارنــد، آن هــم در شــرایطی 
کــه رییــس حکومــت نامــزدی اش را اعــان کــرده و کارهــای 

انتخاباتــی هــم بــه شــکِل غیررســمی شــروع شــده اســت. 
نهادهــای انتخاباتــی بایــد بــه رییــس جمهــوری هشــدار 
از وقــت  پیــش  بــه کمپاین هــای  نبایــد  دهنــد کــه: اوالً 
ــه  ــت و بیت المــال ب ــۀ دول ــا هزین ــد ب ــًا نبای ــازد؛ ثانی دســت بی
ــدرت و  ــطۀ ق ــد به واس ــًا نبای ــرود؛ و ثالث ــات ب ــتقباِل انتخاب اس
صاحیت هــای خــود، در انتخابــاِت پیــش رو و نتیجــۀ آن، 

ــد.  ــوذ کن ــاِل نف اعم
ــت  ــوِی دول ــادی و معن ــاِت م ــۀ امکان ــی هم ــای غن مســلمًا آق
ــای  ــی و جریان ه ــادهای انتخابات ــر نهـ ــرل دارد و اگ را در کنت
سیاســی، اجتماعــی و مدنــی بیـــدار نباشــند، او می توانــد 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــود در انتخاب ــِع خ ــه نف ــه را ب این هم

پیــِش رو بســـیج کنــد.
 

امکـانات دولتـی 
در اختیاِر برنامه های انتخاباتِی غنی

به باور شماری از تحلیل گران سیاسی افغانستان، آقای غنی این بار نگاه استراتژیک به طالبان دارد 
و می خواهد از قدرِت این گروه برای رسیدن دوبارۀ خود به ارگ استفاده کند. در همین حال، تیم 
ارگ از مدت ها به این طرف در بازی انتخابات فعال شده و زیر ناِم جوان سازی حکومت در حاِل 
سربازگیری از میان قشر جواِن کشور است تا در انتخابات نشـان دهد که دغدغۀ اصلی آن، عبور از 

چهره های به گفتۀ آنان »تاریخ گذشته« و روی آوردن به نسل امروِز افغانستان است
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ــح   ــی صب ــت وحــدت مل ــس حکوم ــی، ریی محمداشــرف غن
ــک  ــال روان، در رأس ی ــرب س ــم عق ــنبه دوازده ــروز، ش دی
هیــات بلندرتبــه دولتــی بــه والیــت پکتیــکا رفت و ســاختمان 

جدیــد مقــام والیــت پکتیــکا را افتتــاح کــرد.
ــا مســووالن حکومتــی  ــی ب ــای غن ــه شــده اســت کــه آق گفت
ــه  ــای جداگان ــز دیداره ــت نی ــن والی ــف ای ــار مختل و اقش

داشته اســت.
بــا  غم شــریکی  بــرای  غنــی  آقــای  نیــز  پیــش  هفتــۀ 
خانواده هــای عبدالجبــار قهرمــان و صالح محمــد اچکــزی 
نامــزدان مجلــس نماینــده گان هلمنــد، بــه ایــن والیــت رفتــه 

ــود. ــه ب ــار رفت ــه قنده ــس از آن ب و پ
آقــای غنــی بــه دلیــل آن چــه کــه افتتــاح پروژه هــا و بررســی 
ــود، در  ــوان می ش ــات عن ــی والی ــی و اجتماع ــت امنیت وضعی
دو ســال اخیــر ســفرهای والیتــی زیــادی انجــام داده اســت.

ســفرهای والیتــی آقــای غنــی امــا از ســوی رقیبان سیاســی اش 
ــارزات  ــرای مب ــا ب ــی و آماده گی ه ــای کمپاین ــتر فعالیت ه بیش

انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده عنــوان می شــود.
در  پیــش  روز  دو  غنــی  آقــای  کــه  درحالی ســت  ایــن 
گفت وگویــی بــا یــک رســانه امریکایــی بــه صــورت صریــح 
اعــام کــرد کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینــده 

نامــزد می شــود.
آقــای غنــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری بلومبــرگ گفتــه، بــه 
ــا »کار ناتمــام«  ــد ت ایــن دلیــل می خواهــد خــود را نامــزد کن

پایــان جنــگ 1۷ ســاله در کشــور را بــه انجــام برســاند.
ــی اعــام  منتقــدان غنــی ســفرهای او را کمپاین هــای انتخابات
کــرده و بــا انتفــاد از غنــی می گوینــد: چــون تاریــخ ثبــت نــام 
ــات اعــام  ــات از ســوی کمیســیون انتخاب و برگــزاری انتخاب
ــتفاده از  ــوی اس ــی، س ــفرهای غن ــن س ــت؛ بنابرای ــده اس ش
امکانــات دولتــی بــرای مبــارزات انتخاباتــی محســوب شــده 

ــت. ــکنی اس و قانون ش
ــت  ــزب جمی ــد ح ــای ارش ــی از اعض ــان اخاق ــور رحم ن
ــه  ــی ب ــای غن ــفر آق ــه س ــش ب ــتان در واکن ــامی افغانس اس
والیــت پکتیــکا می گویــد: بــا در نظرداشــت ایــن کــه 

ــت جمهوری  ــات ریاس ــم انتخاب ــات، تقوی ــیون انتخاب کمیس
ــارکتی  ــت مش ــس حکوم ــد ریی ــت، بای ــرده اس ــام ک را اع
ــرا  ــد، زی ــع کن ــی اش را قط ــفرهای والیت ــی، س ــدت مل وح
ــات در  ــیون انتخاب ــد کمیس ــت و بای ــی اس ــفرهای کمپاین س

ــد. ــدار ده ــه او هش ــه ب ــن زمین ای
امــا شــماری از حقوق دانــان ایــن اقــدام غنــی را قانــون 
ــا زمــان ثبــت  شــکنی تلقــی نمی کننــد و تأکیــد دارنــد کــه ت
ــه عملکــرد  ــات ریاســت جمهوری ایــن گون ــرای انتخاب ــام ب ن

ــود. ــی نمی ش ــن تلق ــی کمپای ــای غن ــات آق و اقدام
ــه  ــل ب ــگاه کاب ــوق دانش ــکدۀ حق ــتاد دانش ــد، اس ــها فری ش
نــام  ثبــت  زمانی کــه  تــا  می گویــد:  مانــدگار  روزنامــۀ 
ــور  ــد رییس جمه ــاز نشــود، هیچ کســی نمی توان ــدان آغ کاندی
ــتفاده از  ــوی اس ــا س ــی و ی ــای انتخابات ــه کارزاره ــم ب را مته

ــد. ــی کن ــارزات انتخابات ــرای مب ــی ب ــات دولت امکان
او تأکیــد دارد: حتــا اگــر آقــای غنــی در این ســفرها از مســایل 
انتخابــات یــاد کنــد و خــود را بــه عنــوان کاندیــدای احتمالــی 
یــا یــا قطعــی مطــرح کنــد، بازهــم هیــچ اقــدام خــاف قانــون 

نکــرده اســت.
ــام  ــت ن ــه ثب ــی ک ــا زمان ــگاه: ت ــتاد دانش ــن اس ــۀ ای ــه گفت ب
ــه  ــی شــروع نشــود، این گون ــارزات انتخابات آغــاز نشــده و مب
ســفرها، ســفرهای کمپاینــی شــمرده نمی شــوند و هیــچ 
مخالــف سیاســی نمی توانــد او را متهــم بــه اســتفاده از 

ــد. ــی کن ــارزات انتخابات ــرای مب ــی ب ــات دولت امکان
مبــارزات  نــه  کــه  »اکنــون  می گویــد:  ایــن حقــوق دان 
ــن  ــزدان، بنابرای ــام نام ــت ن ــه ثب ــده و ن ــاز ش ــی آغ انتخابات
ــفرهای  ــد س ــر می توانن ــی دیگ ــام دولت ــر مق ــا ه ــس  و ی ریی
ــان  ــای ش ــزو صاحیت ه ــن ج ــند و ای ــته باش ــمی داش رس

ــت«. اس
ــت  ــه اس ــات گفت ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــن درحالی س ای
ســال  حمــل   ۳۰ در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  کــه 
ــات  ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ــزار خواهــد شــد و ثب 1۳۹۸ برگ
ریاســت جمهوری بــه تاریــخ 24 قــوس آغــاز و تــا ۹ جــدی 

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام

ــه  ــد ک ــات می گوین ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــاف نهاده ایت
انتخابــات  بــه شــکل گســترده در  امنیتــی  نیروهــای 
پارلمانــی مداخلــه و در روز انتخابــات در بســیاری مــوارد 

ــد. ــرده ان ــار ک ــال فش ــخص اعم ــزدان مش ــع نام ــه نف ب
ــی 2۸ و 2۹  ــات پارلمان ــه انتخاب ــر ک ــاد ناظ ــن نه چندی
میــزان و ۵ عقــرب را بــا گماشــتن 11 هــزار و 4۰۰ 
ــنبه،  ــروز ش ــد، دی ــرده ان ــارت ک ــت نظ ــر در ۳۳ والی ناظ
ــی  ــری مدع ــترک خب ــت مش ــک نشس ــرب در ی 12 عق
شــدند کــه نیروهــای امنیتــی در رونــد انتخابــات مداخلــه 

می کردنــد.
صغــرا ســعادت، ســخنگوی بنیــاد انتخابــات شــفاف 
ــای  ــه نیروه ــت ک ــت گف ــن نشس ــتان)تیفا( در ای افغانس
امنیتــی در روزهــای انتخابــات بــه شــکل گســترده مداخلــه 
کــرده و مانــع ورود ناظــران نهادهــای مدنــی و کاندیــدان 

ــدند. ــی می ش ــز رای ده ــل مراک در داخ
بانــو ســعادت گفــت کــه ایــن نیروهــا در پروســۀ انتخابات 
مانــع انتقــال گوشــی های همــراه و وســایل تصویربــرداری 
بــه داخــل مرکزهــای انتخاباتــی توســط ناظــران شــدند کــه 
ــترده  ــای گس ــازی تقلب ه ــۀ مستندس ــأله پروس ــن مس ای
انتخاباتــی را توســط ناظــران بــه مشــکات روبــه رو کــرده 

اســت.
ــود  ــق وج ــناد موث ــت: اس ــان گف ــا همچن ــخنگوی تیف س
ــع  ــه نف ــات ب ــی والی ــی در برخ ــای امنیت ــه نیروه دارد ک
ــد  ــرده، بــا تهدی ــال فشــار ک ــخص اعم ــدان مش کاندی
ــر  ــان ب ــت داشته ش ــاح های دس ــا س ــار ب ــال فش و اعم
ــه  ــتعمال رای شــان ب ــه اس ــان را وادار ب ــده گان آن رای دهن
نفــع کاندیــدان مشــخص کــرده و در بعضــی حــاالت نیــز 
ــد. ــه نقــض بی طرفــی وادار کردن موظفیــن کمیســیون را ب

او ایــن عملکــرد نیروهــای امنیتــی را خــاف تمــام قوانیــن 
و طرزالعمل هــای انتخابــات خوانــده، خواســتار پیگــرد آن 
ــان را  ــی ش ــه بی طرف ــد ک ــی ش ــای امنیت ــداد از نیروه تع

نقــض کــرده و در رونــد انتخابــات مداخلــه کــرده انــد.
در همیــن حــال، مســووالن در وزارت امــور داخلــه، 
برخــی تخطی هــا در پروســۀ انتخابــات از ســوی نیروهــای 
امنیتــی را تاییــد کــرده می گویــد کــه 1۰4 تــن کــه 2۵ نفــر 
از نیروهــای امنیتــی را شــامل می شــود بــه اتهــام تخطــی و 

تزویــر در پروســه انتخابــات بازداشــت شــده انــد.
ــه در  ــخنگوی وزارت داخل ــاون س ــی، مع ــرت رحیم نص
صحبــت بــا خبرگــزاری جمهــور هرچنــد تاییــد نکــرد کــه 
نیروهــای امنیتــی مانــع ورود ناظــران در پروســه انتخابــات 
شــده باشــند، امــا اظهــار داشــت کــه ممکــن اســت برخــی 
ــه  ــن پروس ــی در ای ــای امنیت ــوی نیروه ــا از س تخطی ه

صــورت گرفتــه باشــد.

ــر  ــای ناظ ــژه نهاده ــه وی ــی ب ــۀ مدن ــای جامع او از نهاده
ــی  ــض بی طرف ــت، نق ــر دخال ــی ب ــنادی مبن ــت اس خواس
ــا  ــه ادع ــخص ک ــدان مش ــع کاندی ــه نف ــار ب ــال فش و اعم
می شــود از ســوی نیروهــای امنیتــی صــورت گرفتــه 

ــد. ــریک کنن ــه ش ــا وزارت داخل ــت را ب اس
ــه  براســاس قوانیــن، مقرره هــا و طرزالعمل هــای مربــوط ب
انتخابــات نقــض بی طرفــی و کار و اعمــال فشــار بــه نفــع 
کاندیــدان مشــخص از ســوی تمــام کارمنــدان بلندرتبــه و 
ــم  ــژه نیروهــای امنیتــی، جرای ــه وی ــه حکومتــی ب پایین رتب
انتخاباتــی شــمرده شــده و افــراد متهــم مــورد پیگــرد قــرار 

می گیرنــد.

کشته شدن سمیع الحق تأثیری...
 کننــدۀ برنامه  هــای خــود در میــان گــروه طالبــان 
ــر  ــال حاض ــرد در ح ــن راهب ــا ای ــرد، ام ــتفاده می ک اس

کرده اســت.  تغییــر 
او گفــت کــه اســتراتژی پاکســتان در رابطــه اش بــا 
ــا  ــتان ب ــر پاکس ــال حاض ــرده و در ح ــر ک ــکا تغیی امری
چیــن، روســیه و کشــورهای عربــی رابطــۀ محکــم دارد، 
ــرای منافــع پاکســتان در  امــا گروه هــای تنــدروی کــه ب
ــگاه  ــر جای ــد، دیگ ــل می کردن ــت  عم ــک دس ــه ی منطق

ــد.  ــام آباد ندارن ــت اس ــی در حکوم آنچنان
واشــنگتن  تحریم هــای  می گویــد:  ولوالجــی  آقــای 
صدمــۀ جــدی اقتصــادی را بــر پاکســتان وارد کــرده  و 
حتــا احتمــال بــروز انقــاب در ایــن کشــور نیــز متصــور 
ــد  ــن منظــور، پاکســتان تــاش می کن ــه همی می شــود. ب
تــا بــه هــر قیمتــی کــه شــده توجــه کشــورهای کمــک 
ــی از  ــن یک ــه چی ــد ک ــب کن ــود جل ــه خ ــده را ب کنن

ــه اســت. ــن زمین کشــورهای مهــم در ای
ــدن  ــته  ش ــر کش ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــی ب ــای ولوالج آق
موالنــا ســمیع الحق بــاالی گــروه  طالبــان، گفــت: 
کرده انــد،  انشــعاب  دوشــاخه  بــه  طالبــان  »گــروه 
ــر سیاســی قطــر همســو  ــروه در دفت ــن گ دســتۀ اول ای
بــا امریــکا عمــل می کننــد، امــا گــروه دوم در پاکســتان 
زیــر اثــر حکومــت اســام آباد قــرار دارنــد، کشــته شــدن 
ــح  ــای صل ــر گفت وگوه ــری ب ــچ تأثی ــمیع الحق هی س

ــدارد«. ــتان ن افغانس
ــروه   ــا گ ــح ب ــو صل ــه گفت وگ ــه در رابط ــت ک  او گف
ــن  ــیه و چی ــکا، روس ــان امری ــم می ــاید، تفاه ــان ش طالب
ــح  ــه صل ــد ب ــن کار می توان ــد، ای ــه باش ــورت گرفت ص

ــود.  ــج  ش ــتان منت افغانس
سمیع الحق کی بود؟

پســر موالنــا عبدالحــق در 2۷  موالنــا ســمیع الحق 

قــوس 1۳1۶ در  اکــوره ختــک، واقــع در ایالــت مــرزی 
ــد شــده  ــی پاکســتان)خیبر پختونخــوا( متول شــمال غرب
ــ .ق )1۹4۶  ــال 1۳۶۶ ه ــش را در س ــت. او تحصیات اس
ــط  ــه توس ــه ک ــوم حقانی ــادی( در دارالعل ــا 1۹4۷ می ی

ــرد. ــاز ک ــود، آغ ــدرش تأســیس شــده ب پ
ــا ســمیع الحق در زمــان کشــته شــدنش، ۸1 ســاله  موالن
ــن  ــی از تندروتری ــتان یک ــان داس ــرگ او پای ــود و م ب

ــود.  ــوب می ش ــه محس ــی منطق ــران مذهب رهب
شــهروندان افغانســتان از او چهــرۀ منفــوری بــه خاطــره 
دارنــد. او در مصاحبه یــی در ســال 2۰1۳ بــا خبرگــزاری 
رویتــرز گفتــه بــود کــه اگــر افغانســتان بــرای یــک ســال 
بــرای طالبــان تحویــل داده شــود، آنــان »همــۀ افغانســتان 

را خوشــحال خواهــد ســاخت«.
ــتان از  ــهروندان افغانس ــی از ش ــل، برخ ــن دلی ــه همی ب
ــا  ــه ب ــته اند ک ــی خواس ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب

ــد. ــدردی نکنن ــمیع الحق هم ــا س ــدن موالن ــته ش کش
ــی در صفحــۀ فیســبوکش  احمــد ســعیدی، آگاه منطقه ی
ــته  ــه کش ــا ب ــت ت ــته اس ــتان خواس ــران افغانس از رهب
ــتند.  ــدردی نفرس ــام هم ــمیع الحق پی ــا س ــدن، موالن ش
آقــای ســعیدی گفتــه اســت: »هــر شــخص و هــر مقامی 
کــه به خاطــر مــرگ او )موالنــا ســمیع الحق( پیــام 
ــای  ــتد، در خون ه ــلیت بفرس ــار تس ــدردی و اظه هم
ــوم افغانســتان دســت داشــته  ــردم مظل ــۀ م ناحــق ریخت

اســت«.
ایــن در حالــی اســت کــه مقامــات پاکســتانی، در 
صفحــات اجتماعــی تأســف خــود را نســبت بــه کشــته 

شــدن موالنــا ســمیع الحق ابــراز کرده انــد. 
عمراخــان، نخســت وزیــر پاکســتان که در ســفر رســمی 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــق خ ــف عمی ــت، تأس ــن اس در چی
ــرده اســت.  ــان ک ــا ســمیع الحق بی کشــته  شــدن موالن
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دیدگاه هــای عقالنــی محمــد عبــده در زمینــۀ 
ــر ــگ و هن فرهن

محمــد عبــده به ســاِن هــر اصاح گــری کــه بــرای 
ــی  ــدگاه متفاوت ــد، دی ــاش می کن ــی ت ــای فکــر دین احی
نســبت بــه دیگــران در زمینــۀ عکاســی و مجسمه ســازی 
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــه ب ــفرهایی ک دارد. وی در س
و  ندیــد  مجســمه ها  در  زیانــی  هیچ گونــه  داشــت، 
ایــن را نیــز نپذیرفــت کــه مجســمه و یــا عکــس تأثیــر 
محمــد  می گــذارد.  دیانــت  و  دیــن  بــر  منفی یــی 
عبــده در این بــاره می گویــد: »شــاید زمانی کــه ایــن 
ــود  ــدا ش ــی پی ــو پرسش ــرای ت ــی ب ــخن را می خوان س
ــامی  ــریعت اس ــی در ش ــس و عکاس ــم عک ــه حک ک
چیســت، اگــر هــدف از آن بــه تصویــر کشــیدن چهــره و 
شــکل انســانی در زمــان انفعــاالِت روانــی و یــا حالــِت 
جســمانی اش باشــد، آیــا چنیــن عکاســی یی حــرام 
ــا  ــت و ی ــتحب اس ــه مس ــا این ک ــز؟ ی ــا جای ــت ی اس
واجــب؟ مــن برایــت می گویــم: نقــاش، نقاشــی خــود را 
کــرده اســت و بــدون شــک کــه فایده هایــی هــم دارد، و 
معنــای عبــادت و تعظیــم مجســمه ها و عکس هــا دیگــر 
امــروز از ذهن هــا پــاک شــده اســت، یــا این کــه خــودت 
حکــم را درک می کنــی و یــا این کــه از مفتی یــی در 
ــد، و  ــخت را می ده ــی و وی پاس ــه می پرس ــن زمین ای
ــر  ــی از پیامب ــاره حدیث ــه در این ب ــی ک ــش گفت ــر برای اگ
ــوم  ــا ی ــاس عذاب ــود: »ان اشــد الن ــه فرم ــده اســت ک آم
القیامــه المصــورون« بــه گمــان غالــب کــه مفتــی برایــت 
می گویــد کــه ایــن حدیــث در زمــاِن بت پرســتی آمــده 
دو  به خاطــر  را  زمــان عکس هــا  آن  در  کــه  اســت 
ــرای  ــری ب ــو و دیگ ــرای له ــی ب ــد: یک ــبب می گرفتن س
ــی را  ــه اول ــای صالحــان، ک ــه عکس ه ــرک جســتن ب تب
دیــن بــد می دانــد، و بــرای محــو و نابودســازی دومــی 
ــل شــد  ــارض زای ــن دو ع ــرگاه ای ــده اســت. )...( ه آم
ــن  ــتند، در چنی ــی داش ــم در پ ــدی ه ــا فوای و تصویره
ــان  ــر درخت ــان تصوی ــخاص به س ــر اش ــی، تصوی صورت
ــرعی  ــذور ش ــه مح ــه هیچ گون ــت ک ــان و... اس و گیاه
ــن  ــه ذه ــه ب ــی، آن چ ــور کل ــه ط ــدارد )...( ب ــی ن در پ
مــن غالبــًا خطــور می کنــد ایــن اســت کــه خیلــی بعیــد 
بــه نظــر می رســد کــه شــریعت اســامی چیــزی را کــه 
ــه  یکــی از بهتریــن وســایل علــم اســت، حــرام کنــد، ب
ــری  ــه خط ــد هیچ گون ــه دانســته ش ــس از این ک ــژه پ وی
ــن و  ــر دی ــی ب ــگاه عمل ــه از ن ــی و ن ــگاه عقیدت ــه از ن ن

ــه، 2/1۹۹-2۰۰(  ــال الکامل ــدارد. )االعم ــت ن دیان
ــث  ــون احادی ــا مت ــاء ب ــر فقه ــه اکث ــت ک ــح اس پُرواض
ــر  ــازی ه ــی و مجسمه س ــم نقاش ــارۀ تحری ــوی درب نب
ــورد  ــان ـ برخ ــا انس ــد ی ــوان باش ــواه حی ذی روح ـ خ
ــم و  ــدف از تحری ــه ه ــدون این ک ــد ب ــی کرده ان حرف
وضعیــت زمــان پیامبــر و تحــوالت جدیــد را مــد 
ــم  ــن التحری ــر فــی االســام بی ــرار دهند)التصاوی نظــر ق
والکراهیــه، احمــد محمــد عیســی، ص ۳۸-۸(. امــا 
محمــد عبــده هرگونــه عکاســی و مجسمه ســازی را کــه 
گمــان می رفــت در اســام حــرام باشــد، مجــاز دانســته 
ــی  ــدم درک کاف ــی و ع ــل و نادان ــاید جه ــت، و ش اس
ــای  ــلمانان قرن ه ــه مس ــده ک ــث ش ــه باع ــن زمین در ای
ــته  ــا داش ــه هنره ــه این گون ــی ب ــگاه منفی ی ــادی ن متم

ــند. باش
محمــد عبــده در قــدم اول، نقاشــی و مجسمه ســازی را 
جایــز دانســت، در قــدم دوم بــه ایــن بــاور بــود کــه دین، 
بــه چنیــن کارهایــی راضــی بــوده و بــا آن موافــق اســت، 
ــات  ــه ضروری ــا را از جمل ــن کاره ــوم، ای ــدم س و در ق
ــرد؛  ــازی ک ــی و مجسمه س ــه نقاش ــوت ب ــته و دع دانس

ــد«.  ــم ان ــزار عل ــن اب ــا بهتری ــر وی »این ه ــرا از منظ زی
ارزش  مجسمه ســازی  و  نقاشــی  ایــن،  پهلــوی  در 
ــف  ــو را از تل ــار نیک ــه آث ــز دارد، طوری ک ــی نی فرهنگ
شــدن و فرامــوش شــدن نگــه مــی داردـ برعــاوۀ 
نقاشــی و مجسمه ســازی ذوق آدمــی  این کــه هنــر 
را پــرورش داده و حواســش را جــا می دهــد. امــا 
می کننــد  گمــان  برخــی  کــه  را  نبوی یــی  حدیــث 
ــم نقاشــی و مجسمه ســازی اســت، به ســان  ــن تحری مبی
ــردم  ــتن م ــذر داش ــرای برح ــت ب چاره اندیشی هایی س
ــه  ــمه ها ک ــی ها و مجس ــم نقاش ــه تعظی از روی آوردن ب

ــوده اســت. ــروج ب ــت م ــاِن جاهلی در زم
ــوی،  ــث نب ــیری از حدی ــن تفس ــا چنی ــده ب ــد عب محم
عقانیــت و نــگاه تجددطلبانــۀ خــود را در زمینــۀ 
فهــم نــص و وضعیــِت موجــود بــه رِخ همــه گان 
ــه  ــت – چنان ک ــن عقانی ــکاس در ای ــیده اســت. ع کش
محمــد عبــده بــه تصویــر کشــیده اســت – مردی ســت 
ــد از  ــرا »بای ــپاس گزاری دارد، زی ــِق س ــا ح ــر م ــه ب ک
ــرده،  ــه ک ــی ک ــرای نوآوری ی ــت ب ــک صنع ــب ی صاح
ــه در  ــه کســانی  ک ــکاس از جمل ــود« و ع ســپاس گزار ب
»روز قیامــت ســخت مجــازات می گردنــد«، نیســت. 

ــه، 2/1۹۹(  ــال الکامل )االعم

دیدگاه هــای عقالنــی محمــد عبــده در زمینــۀ 
اقتصــاد و معامــالت مالــی

ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ب ــد عب ــه محم ــن زمین در ای
اســت کــه راه رشــد و ترقــی جامعــه بســته گی بــه بــاز 
ــه  ــاد دارد؛ ب ــۀ اقتص ــرمایه در عرص ــد س ــردن راه رش ک
ــی نمــود از  ــه اجتهادات ــن زمین ــن اســاس وی در ای همی
ــه  ــاس ب ــا قی ــر را ب ــۀ عم ــود” بیم ــه “س ــه این ک جمل
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــاح دانســت، ب ــت مب ــرکت مضارب ش
ــه  ــهامی و ب ــر روی ایجــاد شــرکت های س وی راه  را ب
اجــرا گذاشــتن امــوال در بــازار ســرمایه و گرفتــن ســود 
ــرکت ها  ــن در ش ــهم گرفت ــی و س ــپرده های بانک از س
ــی،  ــد واالصــاح الدین ــی التجدی ــاوی ف ــاز کــرد. )الفت ب

ــده، ص 1۶-1۷(  ــد عب محم
ــادت وی  ــه ع ــوا را ـ طوری ک ــن فت ــده ای ــد عب محم
اســت ـ بــا در نظرداشــت واقعیــِت حاکــم بــر جامعــه و 
پیشــرفت هایی در عوامــل تولیــد و حــرکات جامعــه در 
برابــر اقتصــاد اروپایــی و تأثیــرات آن بــر کشــور مصــر، 

صــادر کــرد.
مســایل  زمینــۀ  در  وی  بــارزِ  اجتهــادات  جملــه  از 
و  اقتصــادی  پیشــرفت های  اثــر  در  کــه  جدیــدی 
ــا  ــاط ب ــاد وی در ارتب ــه، اجته ــی صــورت گرفت اجتماع
حقــوق کارگــران اســت. وی فتــوا داد کــه کارگــران حق 
ــؤولیت  ــم مس ــت ه ــد و حکوم ــاب نماین ــد اعتص دارن
ــان کار  ــران و صاحب ــان کارگ ــرای داوری می ــه ب دارد ک
مداخلــه کنــد. متــن فتــوای محمــد عبــده چنیــن اســت: 
»هــرگاه کارگــران در کشــوری دســت بــه اعتصــاب زده 
و کارهایــی را کــه ثمــرۀ آن از ضروریــات زنده گــی مــی 
باشــد، تعطیــل کننــد و تــرک کار، باعــث ضــرر عمومــی 
ــت  ــم الزم اس ــر حاک ــورت ب ــن ص ــردد، در چنی می گ
کــه در ایــن مســأله بــا در نظرداشــت مصلحــت عمومــی 
مداخلــه کنــد، اگــر کارگــران حــق بــه جانــب بودنــد، و 
حکومــت دیــد کــه صاحبــان کار بیشــتر از توان شــان از 
آن هــا کار می کشــند، بــر صاحبــاِن کار فشــار وارد کنــد 
ــا  ــد، ی ــی برخــورد کنن ــق و نرم ــا رف ــا کارگــران ب ــا ب ت
این کــه مــزد آن هــا را بــاال ببرنــد و یــا این کــه ســاعات 
کار را کاهــش دهنــد یــا این کــه هــم مــزد را بــاال ببرنــد 
و هــم ســاعات کار را کــم کنند.«)حقــوق االنســان فــی 

ــن، ص 4۵۰(  ــه باحثی ــی، مجموع الفکــر العرب
ــه  ــرد ک ــادر ک ــی ص ــده زمان ــد عب ــوا را محم ــن فت ای
ــود  ــه ب ــورت گرفت ــر ص ــترده یی در مص ــاب گس اعتص
در  را  گفت وگوهــا  از  موجــی  اعتصاب هــا  ایــن  و 
ــه  ــودِن آن برانگیخت ــا نب ــودن و ی ــز ب ــا جای ــاط ب ارتب
ــت  ــش را »بدع ــن جنب ــه کاران ای ــه محافظ ــو؛ طوری ک ب
ــا  ــتند. ام ــه دانس ــران بیگان ــد از کارگ ــی« و تقلی اروپای
ــمکش ها  ــامِ کش ــه تم ــوا ب ــن فت ــا ای ــده ب ــد عب محم
ــول  ــت اص ــا در نظرداش ــود را ب ــر خ ــان داد و نظ پای

ــت. ــان داش ــریعت بی ــد ش ــی و مقاص عموم

فتواهای محمد عبده در موضوعات مختلف
ــوای ترنســفال اســت)جنوب  ــه فتواهــای وی فت از جمل
افریقــا( و در ایــن فتــوا محمــد عبــده بــه ســه پرســش 
ــه  ــیحیان ب ــه گاوی را مس ــت: اول این ک ــخ داده اس پاس
ــد و  ــا درمی آی ــه از پ ــا این ک ــد ت ــرش می زنن ــر در س تب
ــرد آن  ــه بمی ــش از این ک ــپس پی ــردد، س ــف می گ ضعی
را ذبــح می کننــد بــدون این کــه نــام خــدا را یــاد کننــد. 

آیــا خــوردن گوشــت ایــن مذبوحــه رواســت؟ 
ــِت  ــوردن گوش ــی خ ــه بل ــخ داد ک ــده پاس ــد عب محم
ــادی  ــروصداهای زی ــوا، س ــن فت ــر ای آن رواســت. در اث
ــتر از  ــوا بیش ــن فت ــه ای ــد، درحالی ک ــه ش ــه راه انداخت ب
ــل  ــر تأوی ــد، ب ــتوار باش ــی اس ــل عقل ــر تأوی ــه ب این ک
ــد  ــرا علمــای االزهــر می گفتن لغــوی اســتوار اســت؛ زی
کــه ایــن گاو موقــوذه )بــه زجــر کشــته شــده( اســت کــه 
خداونــد خــوردن آن را حــرام کــرده اســت، امــا محمــد 
عبــده می گفــت: موقــوذه آن را می گوینــد کــه بــه چیــز 
غیــر محــدد زده شــده باشــد ماننــد ســنگ و چــوب تــا 
ــرد،  ــه بمی ــش از این ک ــور پی ــرد، و گاو مذک ــه بمی این ک

ذبــح شــده اســت.
فتــوای ترنســفالی دوم ایــن بــود کــه در ســرزمین 
ترنســفال افــرادی هســتند کــه کاه شــاپو را می پوشــند 
تــا نیازهــای خویــش را بــرآورده ســازند، پوشــیدن ایــن 
کاه فوایــدی هــم برای شــان دارد. آیــا پوشــیدن آن 

ــر؟  ــا خی ــز اســت ی جای
ــه  ــت و ب ــز اس ــی جای ــه بل ــوا داد ک ــده فت ــد عب محم
ــه  ــرگاه ب ــاپو ه ــیدن کاه ش ــه پوش ــود ک ــاور ب ــن ب ای
ــن  ــه دی ــدن ب ــدن از اســام و وارد ش ــارج ش قصــد خ
دیگــری نباشــد، اشــکالی نــدارد، و هــرگاه پوشــیدن آن 
ــا  ــاب باشــد و ی ــش آفت ــری از تاب کاه به خاطــر جلوگی
ضــرری را دفــع کنــد و یــا مصلحتــی را بــرآورده ســازد، 
ــام-  ــام االس ــلۀ اع ــت )سلس ــروه نیس ــیدنش مک پوش
ــدی، ص 11۷(.  ــم الجن ــده- عبدالحلی ــام محمــد عب االم
ایــن فتــوا باعــث شــد کــه مخالفــان سیاســی اش بــر وی 
ــرای تشــویۀ صــورِت  ــترده یی ب ــات گس ــد و تبلیغ بتازن

ــد. ــه راه اندازن وی ب
ــت  ــافعی مذهب در پش ــه ش ــود ک ــن ب ــوم ای ــوای س فت
حنفی مذهــب بــدون قرائــت تســمیه )بســم اهلل الرحمــن 
ــد،  ــد را می خوان ــای دو عی ــا نمازه ــاز و ی ــم( نم الرحی
آیــا نمازهــای وی درســت اســت؟ محمــد عبــده پاســخ 
داد کــه آری، نمــاز شــافعی پشــت حنفــی جایــز اســت. 
ــر روشــی باشــد کــه محمــد  شــاید ایــن رأی اســتوار ب
ــان  ــود، وی خواهــان انتخــاب می ــان آن ب ــده از منادی عب
ــرای اصــاح  مذاهــب فقهــی بــود و در گزارشــی کــه ب
ــرده  ــه ک ــاء تهی ــب افت ــدی منص ــس از تص ــا پ دادگاه ه

بــود، بــه ایــن روش فــرا خوانــده بــود.
ــدی دارد  ــام فتواهــای هن ــه ن ــی ب ــده فتواهای محمــد عب
کــه در آن مســلمانان را دعــوت می کنــد کــه از عزلــت و 
انــزوا از تمــدن بشــری برآمــده و بــا ادیــان و نحله هــای 
اســام و مســلمانان هســتند،  دیگــر کــه مخالــف 
ــت  ــاور اس ــن ب ــه ای ــد. او ب ــاری کنن ــکاری و همی هم
ــد.  ــزی را از مســلمانان می خواه ــن چی ــه اســام چنی ک

ــاح، ص 11( ــد واالص ــی التجدی ــاوی ف )الفت
ــا را صــادر  ــده آن ه ــه محمــد عب ــی ک هــدف از فتواهای
ــود  ــن ب کــرد و شــمار آن هــا از هــزار بیشــتر اســت، ای
کــه انعطاف پذیــری اندیشــۀ اســامی و توانایــی تاقــی 
ــد  ــته و بگوی ــان داش ــف را بی ــای مختل ــا تمدن ه آن ب
ــدار  ــه اندیشــۀ اســامی در پیشــرفت و حرکــت دوام ک

اســت.
پیامدهــای فتــوای ترنســفالی بــرای محمــد عبــده 
ــادی را  ــروصداهای زی ــد و س ــام ش ــران تم ــی گ خیل
بــه راه انداخــت و دســتاویزی بــرای کســانی قــرار 
ــان باعــث  ــد. همچن ــِف اصــاح بودن ــه مخال ــت ک گرف
ــی دوم )1۹44-1۸۷4م(  ــاس حلم ــو عب ــه خدی ــد ک ش
ــرای تشــویۀ صــورت محمــد  ــی را ب ــۀ بی رحمانه ی حمل
ــدازد و افــکار  ــه راه ان ــده توســط رســانه های خــود ب عب
ــده  ــر محمــد عب ــی را در براب عمومــی و ســلطنت عثمان

ــد.   ــرار ده ق

احمد ذكـی خاورنیا

بخش پنجــم

فتوای ترنسفالی دوم این بود 
که در سرزمین ترنسفال افرادی 
هستند که کاله شاپو را می پوشند 

تا نیازهای خویش را برآورده 
سازند، پوشیدن این کاله فوایدی 
هم برای شان دارد. آیا پوشیدن 

آن جایز است یا خیر؟ 
محمد عبده فتوا داد که بلی 

جایز است و به این باور بود که 
پوشیدن کاله شاپو هرگاه به 

قصد خارج شدن از اسالم و وارد 
شدن به دین دیگری نباشد، 

اشکالی ندارد، و هرگاه پوشیدن 
آن کاله به خاطر جلوگیری از 

تابش آفتاب باشد و یا ضرری را 
دفع کند و یا مصلحتی را برآورده 
سازد، پوشیدنش مکروه نیست 
)سلسلۀ اعالم االسالم- االمام 

محمد عبده- عبدالحلیم الجندی، 
ص 117(. این فتوا باعث شد 
که مخالفان سیاسی اش بر وی 

بتازند و تبلیغات گسترده یی برای 
تشویۀ صورِت وی به راه اندازند

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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بــه  بــاور ابوزیــد، قــرآن در شــرایط خــاص و بــر مبنــای 
ضرورت هــاِی خاصــی نــازل شــده  و شــرایط  نخســتین 
نیــز از بیــن رفتــه  اســت؛ از ایــن رو بــر داللت هــای آیــات 
ــا  ــن داللت ه ــون ای ــرد؛ چ ــان ک ــود اطمین ــرآن نمی ش ق
ــاِی  ــا و خوانش ه ــه قرائت ه ــد ک ــاد می کن ــی ایج فرصت
ــش  ــه  ســود خوی ــس ب ــند و هرک ــم برس ــون به ه گونه گ
تفســیری از قــرآن ارایــه کنــد. یکــی از دالیلی کــه ابوزیــد 
بــرای اثبــات نظریــۀ خویــش بــه آن  تکیــه کــرده  اســت، 
ــم  ــه عبدالکری ــت ک ــرآن اس ــن« ق ــت »مت ــان صامتیّ هم
ســروش و... نیــز بــا او در ایــن خصــوص هم ســو 
ــت، دارای  ــت اس ــرآن  صام ــد: ق ــد می گوی ــت. ابوزی اس
ــِع خــود از آن  ــه  نف ــد ب ــاد اســت و هرکســی می توان ابع
اســتفاده کنــد. روی همیــن  دلیــل اســت کــه او می گویــد 
قــرآن  کتــاب قانــون نیســت. ابوزیــد بدیــن بــاور اســت 
ــرآن و  ــاهلل« ق ــاذ ب ــای »العی ــل  تناقض ه ــرای ح ــه ب ک
ــی جــز  ــر آن، چاره ی ــع شــبهات و اشــکاالِت وارده ب رف
پذیرفتــن ایــن واقعیــت کــه قــرآن  »گفتــار پیامبــر« اســت، 
نداریــم. از دیــد او متکلمــان و فقیهــان اســامی در طــول 
ــی  ــعی فراوان ــرآن  س ــای ق ــِع تناقض ه ــرای رف ــخ ب تاری
کرده انــد و هرازگاهــی کــه بــه  مشــکل مواجــه شــده اند، 
بــه  قاعــده ِی ُمحکم و ُمتشــابه و ناســخ و منســوخ متوســل 
ــرده  اســت.  ــی نب ــا راه به جای ــن تاش ه ــا ای شــده اند. اّم
ابوزیــد بــر  پایــۀ هرمنوتیــک غربــی بــه ســراغ متــن  قــرآن 
ــای  ــد تناقض ه ــش می خواه ــم خوی ــه  زع ــی رود و ب م
قــرآن را حــل کنــد و دامــن اســام را از شــبهات و 
ــا اشــکاالتی جــدی  ــۀ او  ب ــا نظری ــد. اّم اشــکاالت بپیرای
ــه آن پرداخــت و ســره را  ــد ب ــه می بای مواجــه اســت ک

از ناســره جــدا کــرد.
مالحظات چندی بر این نظریه

ــی  ــر تلق ــار پیامب ــی از گفت ــرآن را مجموعه ی ــد ق ابوزی
ــی  ــی قدس ــا را وح ــن گفتاره ــۀ ای ــا او هم ــد، اّم می کن
ــت  ــان چیزی س ــی هم ــن وح ــد او، عی ــد. از دی نمی دان
ــاور وی،  ــه  ب ــازل شــده  اســت. ب ــر قلــب پیامبــر ن کــه ب
قــرآن مجموعــه گفتاری هــای »قدســی« خــدا بــا پیامبــر، 
»روایــی« نقــل گفتــار دیگــران، »محاوره یــی« گفتــار 
ــا  ــا دیگــران ب ــار او ی ــردم و »نیایشــی« گفت ــا م ــر ب پیامب
ــن  ــون بدی ــد ارک ــد محم ــد همانن ــت. ابوزی ــدا اس خ
بــاور اســت کــه جــز گفتــار پیامبــر بــا خــدا، ســه  نــوع 
دیگــر، گفتــارِ غیِرمقــدس و بشری ســت. او جزیــه، جهــاد 
ــِی پیــش از  و قطــع دســت را از مســایل بشــری و قانون
ــه  اســت و  ــرآن راه یافت ــد کــه در ق ــوان می کن اســام عن
ــرار  ــام ق ــی اس ــکام امضای ــی از اح ــی، جزی ــه  عباره ی ب

ــه  اســت.  گرفت
ایــن تــزی کــه ابوزیــد مطــرح می کنــد، قابــل درنــگ و 
ــن اســت کــه در سراســر  ــر ای تامــل اســت. حقیقــت ام
ــداِی  ــدا ص ــود دارد و آن ص ــدا وج ــط یک ص ــرآن فق ق
جبرییــل اســت. ایــن جبریــل اســت کــه پیامبــر را مــورد 
ــت  ــاب »تک آوایی«س ــرآن کت ــد. ق ــرار می ده ــاب ق خط
ــا  ــه در همه ج ــل اســت ک ــن جبریی ــی«. ای ــه »چندآوای ن
ــم  ــل متکل ــی جبری ــی گاه ــگ دارد. یعن ــور پُررن حض
ــور  ــی منظ ــر، گاه ــم مع الغی ــی متکل ــت، گاه ــد اس واح
جبرییــل و دیگــر فرشــته گان زیــر نظــرش و گاهــی خــود 
ــته گان  ــی از گذش ــر حکایت ــت. اگ ــور اس ــد منظ خداون
اســت، بازهــم پــای جبرییــل در میــان اســت. اوســت کــه 
ــد. در این جــا  ــر نقــل می کن ــه پیامب احــوال دیگــران را ب
جبرییــل اســت کــه مأموریــت انتقــال پیــام الهــی را بــه 

می کشــد.  دوش 
ــتار  ــه  نوش ــار ب ــی از گفت ــول معنای ــه  تح ــد ب در پیون
ــه  ــردی ب ــار کارک ــا معی ــر ب ــت کم اگ ــت: دس ــد گف بای
ــتار  ــای نوش ــه  ج ــرآن ب ــود و ق ــگاه ش ــوع ن ــن موض  ای
ــاور  ــار پنداشــته شــود، فی الواقــع چــه  تغییــری در ب گفت
ــه  قــرآن رونمــا خواهــد شــد؟ مگــر آیاتــی  مســلمانان ب
ــخن  ــان س ــازات مجرم ــرت و مج ــارۀ روز آخ ــه درب ک
می گوینــد و به دلیــل عــدم وجــود صــدای تــاوت 
ــد و  ــد مان ــده نخواهن ــن عقی ــه ای ــر، مــردم دیگــر ب پیامب
بــه  ایــن آیــات پشــت خواهنــد کــرد؟! از همین جاســت 
ــی  ــرد فکــری و معرفت ــا کارک ــن بحث  ه ــم ای ــه می بینی ک

ــد.  ندارن
ــی  ــل وح ــه تبدی ــت ک ــن اس ــد ای ــر ابوزی ــاِی دیگ ادع
از گفتــار بــه  متــن نقــش هدایت بخشــی خــود را از 
ــودِ  ــخنرانی های خ ــر س ــل اگ ــت. فی المث ــف داده  اس ک
ابوزیــد را کــِس دیگــری بشــنود و ســپس نــوار را از بیــن 
ببــرد و ســخنان ایــن آقــا را بنویســد و ســپس مخاطبــان 
ایــن نوشــته ها را بخواننــد، چیــزی از ایــن متن هــا 
می فهمنــد یاخیــر؟ طبیعی ســت کــه می فهمنــد. اگــر 
چنیــن نبــود، کتاب هــا و مقاالتــی کــه از نســل های 

مــا  و  مانده اســت  بــه  میــراث  مــا  بــرای  گذشــته 
ــار چــه  ــن آث ــف ای ــم، تکلی ــا را می خوانی ــواره این ه هم
ــن  ــی از ای ــه بخش ــم در صورتی ک ــد و آن ه ــد ش خواه
ــده  ــوب ش ــا مکت ــه بعده ــوده ک ــخنرانی هایی ب ــار س آث
 اســت. اگــر دیــدگاه ابوزیــد را بپذیریــم، بایــد از مطالعــۀ 
ــان  کتاب هــای گذشــته کــه ســرمایۀ فکــری و فرهنگی م

ــم.  ــرو گذاری ــم ف ــد، چش ــکل می ده را ش
دیــده می شــود کــه در این جــا ابوزیــد بــه  همــان 
حــرف قدیمــی و منســوخ افاطــون تکیــه کــرده  اســت: 
»از نوشــتن بپرهیزیــد؛ زیــرا بــرای نســل های بعــد 

ــود«.  ــد ب ــم خواه ــل فه غیرقاب
قــرآن در آیاتــی متعــددی خــود را کتــاب خوانــده  اســت. 
ــت  ــخ می گف ــد پاس ــود، می بای ــده می ب ــد زن ــر ابوزی اگ
ــا  ــار اســت ی ــاب گفت ــی منظــور از کت ــان عرب کــه در زب

نوشــتار و یــا هــر دو. 
در رابطــه بــه ایــن ادعــای ابوزیــد کــه قــرآن در 
و  شــده   جمــع آوری  سیاســی  یک ســره  شــرایط 
احتمــاالِت دیگــری را مطــرح می کنــد کــه شــاید 
دخــل و تصرف هایــی در هنــگام تدویــن صــورت 
ــل  ــِع قاب ــاور جم ــه  ب ــت: ب ــد گف ــه باشــد؛  می بای پذیرفت
ــات  ــی آی ــیعه تمام ــنی و ش ــران س ــی از مفس ماحظه ی
قــرآن کریــم در زمــان حیــات پیامبــر اســام نوشــته شــده 

ــت.   اس
ــدا  ــه  کام خ ــرایطی ب ــچ ش ــتین در هی ــلمانان نخس مس
خیانــت نکرده انــد. جنگ هایــی کــه میــان صحابــه اتفــاق 
افتــاد، هیچ یــک از طرفیــن یکدیگــر را بــه  تحریــف قــرآن 
ــن حضــرت  ــگ صفی ــد: در جن ــی گوین ــرد. م ــم نک مته
علــی گفــت: »دیــروز به خاطــر تنزیــل بــا این هــا 
می جنگیدیــم، امــروز به خاطــر تأویــل«. اّمــا هرگــز 

ازجنــگ به خاطــر تحریــف ســخن به میــان نیــارود.
ــه  دوش  ــود ب ــف را خ ــرآن از تحری ــظ ق ــد حف خداون
ــی دارد  ــروف مختلف ــت ظ ــن ضمان ــت و ای ــه  اس گرفت
کــه یکــی از ایــن ظــروف حافظــان قــرآن کریــم هســتند. 
ــه  ــما ک ــا مس ــت ب ــی اسمی س ــاظ ادب ــه  لح ــظ ب حاف
ــن  ــر ای ــد ب ــت. مزی ــته شده اس ــرآن گذاش ــان ق ــر قاری ب
ــر  ــه« را ب ــز ســلف خویــش »صحاب مســلمانان خلــف نی

ــد ــم نکرده ان ــرآن مته ــف ق تحری
ــش  ــد نمونه های ــد ابوزی ــوده، بای ــی در کار ب ــر تحریف اگ

را نشــان مــی داد.

تفاوت های زباِن گفتاری و نوشتاری بودن قرآن
بــر  دلیلــی  را  آیــات  تدریجــی  نــزول  ابوزیــد 
ــت  ــن اس ــش ای ــگارد. پرس ــرآن می ان ــودن ق گفتاری ب
ــای  ــرآن در فاصله ه ــزول ق ــان ن ــی می ــه مازمت ــه چ ک
دارد؟  وجــود  آن  گفتاری بــودن  و  زمانــی  مختلــف 

آیــات یــا برخــی از ســورت های  قــرآن، هرکــدام 
دارای هویــت مشخصی ســت و مباحــث جداگانه یــی 
ــودن  ــا گفتاری ب ــی ب ــه ربط ــس چ ــد؛ پ ــال می کن را دنب
ــی  ــای طوالن ــوان کتاب ه ــر نمی ت ــویی مگ دارد؟! از س
را کــه ابــواب و فصــول گوناگــون دارد و در فصل هــای 
ــت و  ــده  اس ــته ش ــه نوش ــه  مرحل ــه  ب ــف مرحل مختل
بــه  درازا می کشــد، نوشــتار  گاهــی چندیــن ســال 
ــند،  ــر می نویس ــد نف ــاب را چن ــک  کت ــًا ی ــم؟ بعض بنامی
ــتۀ  ــه و نوش ــد مقال ــاب متشــکل از چن ــک  کت ــم ی ــا ه ی
چندیــن نویســنده  اســت؛ مگــر مــا ایــن کتــب و مقــاالت 

نمی گوییــم؟! نوشــتار  را 
ــاری  ــان گفت ــِک زب ــوزام الینف ــطوره را از ل ــد، اس ابوزی
می دانــد. او برخــی از مطالــب قرآنــی از جملــه قصــص 
را اســطوره می خوانــد. بــه  بــاور او، از خصوصیــات 
ــر آن  ــا غی ــا ب ــه درآن واقعیت ه ــت ک ــن اس ــطوره ای اس
درمی آمیــزد. پــس قصه هــای قرآنــی چــون ثبــت و 
ضبــط نشــده اند و به صــورت متوالــی بــه عرب هــا 
ــال، او  ــۀ مث ــه  گون ــتند. ب ــیده  اســت، اســطوره یی اس رس
ــام می بــرد  از داســتان ذوالقرنیــن و یأجــوج و مأجــوج ن
ــک  ــرفت های تکنولوژی ــن پیش ــۀ ای ــا هم ــرا ب ــه چ ک
نمی توانیــم »ســد« ذوالقرنیــن را پیــدا کنیــم؛ پــس وقتــی 
ســد ذوالقرنیــن را بــا تکنالــوژی مــدرن نمی توانیــم 

ــرض  ــن ف ــر ای ــت. اگ ــش نیس ــطوره یی بی ــم، اس دریابی
ــی چــه خواهــد  ــۀ قصــص قرآن ــم تکلیــف بقی را بپذیری
ــۀ داوود  ــا قص ــرض را ت ــن ف ــم ای ــی می توانی ــد. یعن ش
ــم؟ از  ــم دهی ــاد و ثمــود و... تعمی ــه و ع و ســلیمان اجن
ایــن رو دالیــل ابوزیــد متقــن بــه  نظــر نمی رســد. برخــی 

ــد. ــل ان ــاب تمثی ــن قصــص از ب ــه ای ــد ک ــن باورن بدی
ــای  ــی از تفاوت ه ــار را یک ــر لحــن در گفت ــد، تغی ابوزی
جــدی گفتــار و نوشــتار تلقــی می کنــد. بــا ایــن توجــه، 
او قــرآن کریــم را گفتــار می خوانــد نــه نوشــتار. در 
تأثیــر لحــن را به وضاحــت می بینــد.  قــرآن کریــم 
ــان به دلیــل  پیش فــرِض او ایــن اســت کــه چــون مخاطب
فاصلــۀ زمانــی از لحــن تــاوت پیامبــر اطاعــی ندارنــد، 
ممکــن اســت مصحــف موجــود عیــِن پیــام تاوت شــده 

از ســوی پیامبــر نباشــد. 
ایــن موضــوع صــرف اصــل گفتاری بــودن را ثابــت 
ــد.  ــام آن  را برنمی تاب ــی و اقس ــا چگونه گ ــد؛ اّم ــی کن م
در ایــن مقــام، فقــط ســیاق کام، تنــدی و نرمــی لحــِن 
گفتــار قــرآن کریــم را مشــخص می کنــد. به گونــۀ 
ــت  ــورد بهشــتیان صحب ــم در م ــرآن کری ــی ق ــال: وقت مث
ــت و  ــری نیس ــد در آن خب ــن تن ــر از لح ــد، دیگ می کن
ــه  ســیاق کام ابهام هــای مــورد نظــر  برعکــس، توجــه ب
ــرآن  ــان ق ــن اگــر زب ــوع می ســازد. بنابرای ــد را مرف ابوزی
ــان  ــم هم ــود، بازه ــه ش ــر گرفت ــاری در نظ ــان گفت زب

ــود.  ــد ب ــد نخواه ــورد نظــر ابوزی ــار م گفت
ــار  ــر گفت ــای دیگ ــی از تفاوت ه ــد، یک ــگاه ابوزی از ن
ــار اســت. در  ــا نوشــتار، در تشــتت و پراکنده گــی گفت ب
گفتــار همیشــه روی یــک  موضــوع به صــورت مشــخص 
بحــث نمی شــود و گاهــی در جریــان بحــث پــای یــک 
ــد روی  ــان کشــیده می شــود و بای ــی در می  مســألۀ بیرون
ــن رو  ــرد. از ای ــورت گی ــی ص ــز بحث ــور نی ــألۀ مزب مس
ــای  ــب مقتض ــر َحَس ــی ب ــألۀ بیرون ــون مس ــث پیرام بح
زمــان وحــدت و انســجام موضــوع را بــه  تشــتت ســوق 
ــاور او  ــه  ب ــار اســت. ب ــن از خــواص گفت ــد و ای می ده
چــون در مصحــف موجــود، آیات بــدون رعایــت ترتیب 
نــزول در واحدهــای بزرگ تــر »ســورت ها« جمــع شــده 
و مزیــد بــر آن در ســورت ها به صــورت مشــخص 
ــی  ــک  موضــوع بحــث نشــده و هــدف معین ــون ی پیرام
دنبــال نمی شــود؛ پــس قــرآن مجموعــۀ از گفتارهاســت 

و نوشــتار نیســت.
ــاوت  ــه  ت ــه ب ــت: هنگامی ک ــد گف ــورد  بای ــن م در ای
قــرآن پرداختــه شــود، از آیــات آغازیــن ســورت 
محورهــای  ســورت  ایــن  کــه  می شــود  فهمیــده 
ــدی  ــدف واح ــا ه ــی« دارد؛ اّم ــی و جزی ــۀ »کل چندگان
ــون  ــره پیرام ــل در ســورت بق ــد. فی المث ــال می کن را دنب
مســایل مختلفــی ســخن رفتــه  اســت؛ اّمــا غایــت اصلــی 
همــان »غایــت تربیتی«ســت کــه هــر صاحــب بصیرتــی 
ــا ایــن نکتــۀ ابوزیــد  می توانــد به آســانی آن را دریابــد. اّم
پایــۀ مقتضیــات  بــر  پذیرفتنی ســت کــه در گفتــار 
ــن  ــا ایــن ســخن بدی ــه می شــود. اّم ــی ســخن گفت بیرون
معنــا نیســت کــه متکلــم هــدف واحــدی در نظــر نــدارد. 
ــت جمهوری در  ــدای ریاس ــک کاندی ــال، ی ــۀ مث به گون
ــا  ــد، اّم ــی می گوی ــای مختلف ــخنرانی حرف ه ــان س جری
هــدف اصلــی خــود را در ورای این همــه پراکنده گویــی 
ــه  مخاطبیــن می رســاند؛ یعنــی هــدف اصلــی خــود را  ب
کــه همــان »به دســت آوردن آراء« اســت، بــه  مــردم تفهیــم 
می کنــد. وقتــی در پــِس گفتارهــای پراکنــدۀ انســان های 
معمولــی هــدف واحــدی وجــود دارد و به درســتی هــم 
ــل  ــه اص ــد ک ــز می فهمن ــان نی ــود و مخاطب ــان می ش بی
ــدور  ــه »ص ــم ک ــد حکی ــر خداون ــت؛ مگ ــه چیس قص
ــت،  ــور نیس ــه« از وی متص ــردار غیرحکیمان ــار و ک گفت
در ورای بیــاِن مســایل مختلــف هــدف واحــدی را دنبــال 

نمی کنــد؟!
ــش  ــام ناتوانی های ــا تم ــی ب ــی آدم ــم وقت ــک می دانی نی
می توانــد در پــِس حرف هــای متشــتت هــدف مشــخصی 
ــی  ــق اول ــه طری ــم ب ــد حکی ــد، پــس خداون ــال کن را دنب

ــد.  ــال کن ــدی را دنب ــدف واح ــد ه می بای
ــن  ــد تدوی ــات در فراین ــزول آی ــب ن ــدم ترتی ــد ع ابوزی
دلیــل  عمده تریــن  را  قــرآن  قاعده مندســازی  و 
او،  بــه  نظــر  می کنــد.  عنــوان  قــرآن  گفتاری بــودن 
ــت؛ از  ــده اس ــن ش ــر تدوی ــت پیامب ــد از رحل ــرآن بع ق
ایــن رو آیــات بــدون در نظرداشــت ترتیــب نزولــی آن هــا 
ــا  ــه ب ــت ک ــده  اس ــته بندی ش ــورت ها دس ــب س در قال
ــاز  ــل در آغ ــورت های طوی ــا، س ــم آن ه ــه به حج توج
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــف آن ه ــاه در ردی ــورت های کوت و س
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی بیانگ ــه به خوب ــن روی ــت. ای  اس
ــت.  ــام اس ــر اس ــای پیامب ــکل از پاره گفتاره ــرآن متش ق
ایــن نــوع نــگاه، کــه قــرآن بعــد از رحلــت پیامبــر تدوین 
ــرآن  ــران ق ــی مفس ــرش تمام ــورد پذی ــت، م ــده  اس ش
نیســت. چــون جمعــی از مفســران ســنی و شــیعی بدیــن 
بــاور انــد کــه قــرآن در زمــان حیــات پیامبــر جمــع آوری 
امری ســت  ُســور  ترتیــب  همیــن رو  از  شده اســت؛ 
ــت.  ــام شده اس ــر انج ــتور پیامب ــق دس ــه طب ــی ک توقیف

اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه قــرآن کریــم بعــد 
ــی  ــن شــده  اســت وتوقیف ــع آوری و تدوی ــر جم از پیامب
ــرآن  ــودِن ق ــث گفتاری ب ــه  بح ــی ب ــم ربط ــت بازه نیس

ــدارد.  ن
ــب مصحــِف موجــود  ــد در ترتی ــد می گوی ــه ابوزی این ک
توالــی تاریخــی - ترتیــب نزولــی آیــات رعایــت نشــده 
ــوده در  ــی ب ــه مخف ــن ک ــی از قرای و ممکــن اســت خیل
ایــن توالــی تاریخــی حفــظ نشــده باشــد، چنــدان 
ــرآن  ــه ق ــرینی ک ــرا مفس ــد؛ زی ــر نمی رس ــول به نظ معق
ــد،  ــیر کرده ان ــات تفس ــی آی ــب نزول ــۀ ترتی ــر پای را ب
ــا تفاســیر دیگــر تفــاوت چندانــی  ثمــرۀ تــاش آن هــا ب
ــی  ــی تاریخ ــث توال ــت بح ــن جه ــت. از ای ــته  اس نداش
ــود  ــون خ ــد؛ چ ــر نمی رس ــه  نظ ــدان وارد ب ــد چن ابوزی
او ایــن موضــوع را قبــول دارد کــه تمامــی مســلمانان از 
زمــان نــزول قــرآن تــا مــرگ او، قــرآن را بــه عنــوان متــن 

ــار.  ــه گفت ــند ن می شناس

مالحظات چندی بر نظریۀ گفتاری بودِن  قرآن
محمد مدققبخش دوم
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د افغانسـتان د صـادرايت توکو لومړۍ 

د  ټرانزیـټ  د  یـا  )تیـر(  د  محمولـه 

پـه  سېسـتم  د  کنوانسـیون  نړیـوال 

ولېـږل  تـه  پاکسـتان  کـې  چـوکاټ 

شـوه.

وزارت  ټرانسـپورت  د  افغانسـتان  د 

لـه شـااوخوا اتلسـو کلونـو وروسـته 

او  صـادرايت  د  رسه  پاکسـتان  لـه 

تیـر  د  لېـږد،  را  لېـږد  مـوادو  واردايت 

یـا د ټرانزیـټ د نړیـوال کنوانسـیون د 

پیـل کـړ. لـه الرې  سېسـتم 

د دغـه وزارت چارواکـو د شـنبې پـه 

ورځ د تېر د سېسـتم له الرې پاکسـتان 

تـه د افغانسـتان د صـادرايت توکـو د 

لومـړۍ محمولـې د لېږدولـو پرمهـال 

وویل، افغانسـتان او پاکسـتان دواړه د 

تـر د نړیـوال کنوانسـیون غـړي دي، 

خـو افغانسـتان لـوری پـه هېـواد کـې 

د ناامنیـو لـه املـه نـه و توانېدلی چې 

لـه پاکسـتان رسه دغـه سېسـتم فعـال 

وسايت.

وزارت  ټرانسـپورت  د  افغانسـتان  د 

وریـاچ  محمـد  امـام  مرسـتیال 

پاکسـتان ته د تر سېسـتم پـه چوکاټ 

کـې د افغانسـتان د زرګونـو ټنـو تـازه 

مېـوو د لېـږد د پیـل پـر مهـال وویـل، 

د دغـه سېسـتم فعالېـدل بـه د دواړو 

او  سـوداګریزې  ترمنـځ  هېوادونـو 

کـړي. قانومنـدې  چـارې  ټرانزیټـي 

نـن  تاسـې  او  »مـوږ  وایـي:  دی 

پاکسـتان تـه د افغانسـتان د محمولـې 

د حرکـت شـاهدان یوو، افغانسـتان د 

روانـو جنجالونـو او سـیالیو پـه بهیـر 

کـې هڅـې کـوي چـې هـم ژونـدی 

پاتـې يش، هم کار وکـړي او هم خپل 

اقتصـادي دریـځ تـل ثابت وسـايت.«

 ۱۹۹۵ پـه  افغانسـتان  وویـل،  ده 

د  ټرانزیـټ  د  یـا  تیـر  د  کال  میـادي 

نړیـوال کنوانسـیون غړیتـوب ترالسـه 

ګټـه  یـې ځنـې  تراوسـه  کـړی، خـو 

نـه وه اخیسـتې او پـه خـره یـې چـې 

اوس وتوانېـد چـې له ښـیګڼو یې ګټه 

واخـي.

افغانسـتان د منځنـۍ او جنـويب اسـیا 

لـه اکـرو هېوادونو رسه سـوداګریزې 

او ټرانزیټي رسـمي هوکـړې لري، خو 

د افغانسـتان د سوداګرۍ او صنایعو د 

خونـې د مسـؤلینو پـه خره، پـه ډېری 

دغـو هېوادونـو کـې افغـان سـوداګر 

کراتیکـو سـتونزو رسه مـخ  بیـرو  لـه 

او  ځنډېـديل  یـې  مالونـه  شـوي، 

زیانونـه ور رسـېديل دي.

د افغانسـتان د ماليې وزارت مرسـتیال 

جـوړو  اړه  دې  پـه  رقیبـي  عبداللـه 

شـویو مراسـمو تـه وویـل چـې د تیر 

د مـوادو پـي  د کنوانسـیون  سېسـتم 

رسه  هېوادونـو  نـورو  لـه  بـه  کېـدل 

ټرانزیټـي او پـه تېـره ګمرکـي چـارې 

ډاډمنـې کـړي. او  سـاده 

ښـاغي رقیبـي وویل، د تر پـه نړیوال 

افغـان  اتـه  تراوسـه  کـې  کنوانسـیون 

صادروونکـي رشکتونـه شـامل دي او 

هڅـې کېـږي چـې نـور رشکتونـه هم 

پکـې راجسـر يش.

د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو 

یونـس  محمـد  مرسـتیال  خونـې  د 

مومنـد رسه له دې چې د دغه سېسـتم 

د فعالېدلـو هرکلـی کـوي، هیلـه یـې 

ګاونډیـو  لـه  حکومـت  چـې  وکـړه 

هېوادونـو رسه د دغه سېسـتم د موادو 

پـه پي کولـو کې جدي عمـل وکړي.

رشکتونـو  هغـو  »د  وویـل:  نومـوړي 

موټـر چلوونکي چې د تیر په سېسـتم 

کـې فعالیـت کـوي، د ویـزو سـتونزه 

لـري، هیلـه ده چـې د بهرنیـو چـارو 

تیـر د  وزارت ورتـه توجـه وکـړي، د 

کنوانسـیون له غـړو هېوادونـو رسه یو 

اړخیـزې او دوه اړخیـزې هوکړې باید 

ځانګـړې او عمـي يش.«

 ۱۹۴۹ پـه  سېسـتم  ټرانزیټـي  تیـر  د 

میـادي کال د ۸ اروپايـي هېوادونـو 

د  ټرانزیـټ  او  سـوداګرۍ  د  ترمنـځ 

پراختیـا په هـدف رامنځتـه، په ۱۹۵۹ 

ډېـری  نـړۍ  د  پکـې  کـې  میـادي 

نړیـوال  یـو  د  او  شـامل  هېوادونـه 

کنوانسـیون پـه توګـه وپېژنـدل شـو.
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كمیسیون انتخابات:
هفتۀ آینده متخلفان انتخاباتی را 

به دادستانی معرفی می کنیم

د افغانستان صادراتو لومړۍ محمولهپروندۀ کشته شدن جنرال رازق بسته شد

د »تیر« د سېستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه
 

هفتــۀ پیــش گزارش هایــی مبنــی بــر معرفــی شــدن 
شــماری از کارمنــدان کمیســیون انتخابــات و رییســان 
والیتــی ایــن کمیســیون بــه دادســتانی پخــش شــد. اکنــون 
ــۀ  ــه روزنام ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــووالن در کمیس مس
ــد کــه بررســی های  ــر می گوین ــن خب ــِد ای ــا تأئی ــدگار ب مان

ــت. ــده اس ــاز ش ــه آغ ــن زمین ــیون در ای کمیس
ــد  ــر رون ــر ب ــای ناظ ــووالن در نهاده ــم، مس ــویی ه از س
ــد  ــه بای ــش از هم ــه پی ــد ک ــتان می گوین ــاِت افغانس انتخاب
بــا رهبــری کمیســیون انتخابــات برخــورد قانونــی صــورت 

گیــرد.
ذبیــح اهلل ســادات، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات 
بــرای  را  بررســی هایی  کمیســیون،  کــه  می گویــد 
ــت و  ــرده اس ــاز ک ــی آغ ــات پارلمان ــی انتخاب آسیب شناس
کســانی کــه در تخلفــات انتخاباتــی دســت داشــته باشــند را 

ــد. ــی می کن ــتانی معرف ــه دادس ــایی و ب شناس
کارش  در  کســی  اگــر  می افزایــد:  ســادات  آقــای 
ــزدی  ــع نام ــه نف ــداً ب ــا قص ــی و ی ــهل انگاری، کوتاه س
تقلــب کــرده باشــد، بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی 

ــد. ــد ش خواه
ادامــۀ  در  انتخابــات  کمیســیون  ســخنگوی  معــاون 
صحبتــش بــا روزنامــۀ مانــدگار گفــت کــه تــا هفتــۀ بعــدی 
و  می شــود  تمــام  انتخابــات  کمیســیون  بررســی های 
متهمــان بــه رســانه ها، مــردم و دادســتانی معرفــی خواهنــد 

ــد. ش
بازپرس از رهبری کمیسیون انتخابات

ــاد  ــی بنی ــس اجرای ــید، ریی ــف رش ــال، یوس ــن ح در عی
ــت  ــا( در صحب ــتان )فیف ــۀ افغانس ــات آزاد و عادالن انتخاب
ــات  ــدام کمیســیون انتخاب ــن اق ــدگار از ای ــۀ مان ــا روزنام ب
ــاِب«  ــاب و کت ــه »حس ــد ک ــا می گوی ــد، ام ــتایش می کن س
ــری  ــت از رهب ــد نخس ــی بای ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ

ــود. ــاز ش ــات آغ ــیون انتخاب کمیس
ــیون  ــری کمیس ــای رهب ــد: تصمیم ه ــید می گوی ــای رش آق

ــون  ــای قان ــا برمبن ــه آی ــوند ک ــی ش ــد بررس ــات بای انتخاب
ــون؟ ــا قان ــا در مخالفــت ب ــوده ی ب

او بــه عنــوان نمونــه از فهرســت رأی دهنــده گان یــاد 
می کنــد و بررســی های فیفــا در ایــن زمینــه را چنیــن 
ــات  ــا بارهــا از رهبــری کمیســیون انتخاب ــد: »م ــان می کن بی
ــاز  ــش از آغ ــده گان را پی ــت رأی دهن ــه فهرس ــتیم ک خواس
ــردم نام هــای  ــا م ــه مراکــز بفرســتند ت پروســۀ رأی دهــی ب
شــان را ببیننــد و مشــکات امایــی را هــم اصــاح کننــد. 
قانــون نیــز همینگونــه حکــم می کنــد، امــا کســی بــه ایــن 
خواســت مــا توجــه نکــرد. روز رأی دهــی دیــده شــد کــه 
فهرســت یــک والیــت بــه والیــت دیگــر فرســتاده شــده، 
حــروف مشــخصی در فهرســت وجــود نداشــت، فرســتادن 
ــا  ــا در آنج ــه کوچی ه ــی ک ــه مناطق ــا ب ــت کوچی ه فهرس
اصــًا حضــور نداشــتند و ده هــا مشــکل دیگــر از ایــن میان 

ــد«. بودن
ایــن مقــام فیفــا »اکثــِر مشــکات« در انتخابــات پارلمانــی 
و  می دانــد  مرکــز  عملیاتــی  مشــکات  از  ناشــی  را 
ــر در  ــری کمیســیون در لوژســتیک و نی ــه رهب ــد ک می گوی
تصمیم گیــری مشــکات فراوانــی داشــت کــه موجــب بــه 

ــد. ــا ش ــکات در والیت ه ــدن مش ــود آم وج
محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــود  ــه ب ــد گفت ــه والیــت هلمن ــدی پیــش در ســفرش ب چن
ــخ  ــکات پاس ــۀ مش ــد در زمین ــات بای ــیون انتخاب »کمیس
بدهــد«. اکنــون آقــای رشــید بــا اشــاره بــه ایــن ســخنرانی 
می گویــد کــه رییــس حکومــت بایــد در کابــل از رهبــری 
کمیســیون انتخابــات پاســخ بطلبــد، زیــرا کمیشــنران 
کمیســیون بــا امتحــان و بــه فرمــان او بــه کرســی کمیســیون 

ــد. ــه زده ان تکی
بــه گفتــۀ رییــس اجرایــی فیفــا: »رهبــران حکومــت، 
نهادهــای عدلــی و قضایــی و نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات 
از رهبــری  بنشــینند و  میــز در ارگ  بایــد روی یــک 
ــی  ــات و کمیســیون شــکایت های انتخابات کمیســیون انتخاب

بازپــرس کننــد. همه گــی دالیــل و توجیهــات شــان مطــرح 
ــا ســره از ناســره جــدا شــود«. ــد ت کنن

آقــای رشــید می گویــد کــه مشــکات در ســطوح مختلــف 
کمیســیون انتخابــات مشــهود بــود و از کارمنــد پایین رتبــه 
ــۀ کمیســیون در مرکــز و والیــت، ســهل انگاری  ــا بلندرتب ت
و تخلــف کــرده انــد کــه بــه بــاور او: بایــد همــه بررســی و 

اصــل مجــازات و مکافــات عملــی شــود.
یوســف رشــید می افزایــد: پیــش از رفتــن بــه ســوی 
ــا  ــا ب ــت ت ــاز اس ــداً نی ــت جمهوری، ج ــات ریاس انتخاب
رهبــری کمیســیون و در مجمــوع بــا مشــکاِت و عامــان 
ــاب« شــود. ــی »حســاب و کت ــات پارلمان مشــکاِت انتخاب

گفتنــی اســت کــه انتخابــات پارلمانــی 2۸ و 2۹ میــزان بــا 
ــزدان،  ــود. نام ــی همــراه ب ــای فراوان مشــکات و جنجال ه
ــۀ  ــتان، جامع ــاِت افغانس ــد انتخاب ــر رون ــر ب ــای ناظ نهاده
مدنــی، قشــر سیاســی و در مجمــوع مــردم افغانســتان ایــن 

ــر از تقلــب عنــوان کردنــد. انتخابــات را پُ
ــان  ــده گان پارلم ــماری از نماین ــم ش ــات ه ــس از انتخاب پ
کنونــی، نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات و حقوق دانــان 

گفتنــد کــه رهبــری کمیســیون انتخابــات مرتکــب »خیانــت 
ــه محاکمــه شــوند. ــد ب ــد و بای ــی« شــده ان مل

از ســویی هــم، احــزاب سیاســی و نهادهــای ناظــر همچنــان 
خواهــان تغییــر نظــام انتخاباتــی و رهبــری کمیســیون 

ــات شــدند. انتخاب
ــی اســت کــه روز جمعــه کمیســیون مســتقل  ــن در حال ای
ــام  ــت جمهوری را اع ــات ریاس ــم انتخاب ــات تقوی انتخاب
ــاه  ــا هشــت م ــاله ریاســت جمهوری ت ــج س ــرد. دورۀ پن ک
ــون اساســی کشــور  ــای قان ــر مبن ــد. ب ــان می یاب ــر پای دیگ
دو مــاه پیــش از پایــان دورۀ کاری ریاســت جمهوری، بایــد 

ــات برگــزار شــود. انتخاب
ــرار  ــات، ق ــم اعــام شــدۀ کمیســیون انتخاب ــای تقوی برمبن
ــال  ــل س ــت جمهوری در ۳1 حم ــات ریاس ــت انتخاب اس
ــخصیت ها و  ــال، ش ــن ح ــود. در همی ــزار ش ــده برگ آین
گروه هــای سیاســی کشــور نیــز ســرگرم رأی زنــی بــر ســر 

ــات هســتند. ــن انتخاب ــزدان شــان در ای ــی نام معرف
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معصــوم ســتانکزی، رییــس امنیــت 
ملــی بــا اعــام پایــان تحقیقــات دربــارۀ 
ــده پولیــس  ــدۀ کشــته شــدن فرمان پرون
توســط  او  کــه  می گویــد  قندهــار 
اســتخبارات کشــور منطقــه تــرور شــده 

ــت. اس
ــده گان  ــس نماین ــروز در مجل ــه دی او ک
قتــل  گفــت  می کــرد،  ســخنرانی 
کار  تنهــا  نمی توانــد  رازق  آقــای 
تــرور  ایــن  بلکــه  باشــد؛  طالبــان 
توســط اســتخبارات کشــورهای منطقــه 

صــورت گرفتــه اســت.
آقــای ســتانکزی می گویــد، طالبــان 

آقــای رازق،  از کشــته شــدن  پــس 
مســوولیت آن را بــر عهــده گرفتنــد؛ امــا 
بعــداً »انــکار« کردنــد. بــه گفتــۀ رییــس 
ــان می خواســت کــه  امنیــت ملــی، طالب
ــه  ــای رازق ب ــل آق ــردن قت ــکار ک ــا ان ب
نفــع خــود از جنــگ تبلیغاتــی اســتفاده 

ــد. کن
رییــس امنیــت ملــی گفــت کــه امــروزه 
ــر خشــونت  صــدای کل منطقــه در براب
طالبــان و ایــن گــروه بلنــد شــده اســت.
او عــاوه کــرد کــه طالبــان دیگــر 
مشــروعیت دینــی و اجتماعــی خــود را 
ــد و کافــی اســت کــه  از دســت داده ان

مــا در برابــر آنهــا در ســنگرها »جــدی« 
ــم. عمــل کنی

معصــوم ســتانکزی، در مــورد جزییــات 
تمامــی  گفــت:  رازق  جنــرال  قتــل 
ــت  ــه والی ــده امنی ــرور فرمان ــر ت عناص
ــان  ــماری از آن ــایی و ش ــار شناس قنده
مجمــوع  در  و  شــده اند  دســتگیر 
ــی  ــگاه امنیت ــه از ن ــن حمل ــده ای پرون

ــت. ــده اس ــل ش تکمی
جنــرال رازق بــه تاریــخ 2۶ میــزان، 
در حالــی بــه قتــل رســید کــه در یــک 
ــده نیروهــای  ــا فرمان جلســه مشــترک ب
ــی  ــای محل ــی و مقام ه ــی خارج نظام
آن والیــت در دفتــر والــی قندهــار، 

ــود. ــرده ب ــرکت ک ش
اگرچــه طالبــان مســوولیت تــرور او 
ــماری از  ــا ش ــت، ام ــده گرف ــر عه را ب
منابــع، قتــل او را بــه مشــاجره یی لفظــی 
نســبت دادنــد کــه در آن نشســت، میــان 
ــی  ــر امریکای ــرال میل ــای رازق و جن آق
در خصــوص حصارکشــی پاکســتان در 

ــود. ــد ُرخ داده ب ــداد خــط دیورن امت
دولــت افغانســتان و نیروهــای خارجی، 

ایــن ادعــا را تکذیــب می کننــد.
ــدان  ــماری از منتق ــال، ش ــن ح در همی
ــا  ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــد ک می گوین
ــتخبارات  ــه »اس ــل او ب ــبت دادن قت نس
ــان  ــه طالب ــدد تبرئ ــا در ص ــه« حت منطق
ــای  ــل آق ــا قت ــده اســت ت ــن پرون از ای
رازق، مانعــی در مســیر »صلــح« بــا 

ــد. ــاد نکن ــان ایج طالب

روح اهلل بهزاد
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ریمونــد چــو پدرخوانــدۀ صنعــت فیلــم هنــگ کنــگ، کســی 
کــه بروســلی و جکــی چــن را بــه دنیــا شناســاند، در ســن ۹1 

ــت. ــاله گی درگذش س
ــم  ــی صنعــت فیل ــد چــو کــه در پیدایــش عصــر طای ریمون
هنگ کنــگ نقــش موثــری داشــت در میــان نخســتین کســانی 
بــود کــه فیلم هــای هنــگ کنگــی را در ســطح جهــان معرفــی 

کردنــد.
آمــد،  دنیــا  بــه  کنــگ  هنــگ  در  در ســال 1۹2۷  چــو 
تحصیــل  بــه  شــانگهای  در  ســنت جان  دانشــگاه  در  او 
ــهر  ــه ش ــال 1۹4۹ ب ــپس در س ــت، س ــگاری پرداخ روزنامه ن
خــود بازگشــت و به عنــوان خبرنــگار در تایگراســتاندارد 

ــد. ــه کار ش ــغول ب ــگ مش ــگ کن هن
بــه  تبلیغــات  مدیــر  به عنــوان   1۹۵۸ ســال  در  در  چــو 
ــس  ــس از آن ریی ــت، او پ ــاو پیوس ــرادران ش ــتودیوی ب اس

ــد. ــا ش ــد آن ج ــش تولی بخ
امــا او بعدهــا بــه دلیــل اختــاف عقیــده از اســتودیوی 
بــرادران شــاو جــدا شــد و در ســال 1۹۷۰ بــه همــراه لئونــارد 
هــو کمپنــی گلــدن هاروســت را تأســیس کــرد؛ کمپنــی گلــدن 
هاروســت متعلــق بــه چــو امــروزه بیشــتر بــه خاطــر کشــف 
ــی  ــتاره های جهان ــی از س ــه یک ــل وی ب ــی و تبدی ــروس ل ب

ــود. ــناخته می ش ــا ش ــی دنی ــای فرهنگ ــو و نماده ــگ ف کون
ــازی  ــا ب ــت ب ــدن هاروس ــتودیو گل ــه اس ــی ک ــن فیلم اولی
ــت،  ــام داش ــزرگ« )1۹۷1( ن ــس ب ــاخت »ریی ــلی س بروس
فیلمــی کــه بــروس لــی را بســیار مشــهور کــرد و در 
ــال آن،  ــورد شــد. به دنب ــان صاحــب رک ــس آن زم باکــس آفی
ــا« )1۹۷2( و  ــا« )1۹۷2( و »راه اژده ــم اژده ــای »خش فیلم ه
ــود« )1۹۷۳(  ــا وارد می ش ــهور »اژده ــم مش ــب آن فیل متعاق
ــا وارد  ــم »اژده ــدند. فیل ــاخته ش ــتودیو س ــن اس ــوی ای از س
ــرادران  ــا اســتودیوی ب ــه صــورت مشــترک ب می شــود« کــه ب

وارنــر ســاخته شــد، اولیــن فیلــم تولیــد مشــترک میــان هنــگ 
ــود. ــوود ب ــگ و هالی کن

جکــی چــن دیگــر بازیگــر مشــهور هنــگ کنگــی نیــز 
ــا کمدی هــای کونــگ فویــی ماننــد  شــهرت اولیــه خــود را ب
ــت« )1۹۷۸(  ــتاد مس ــاب« )1۹۷۸( و »اس ــایه عق ــار در س »م
بــه تهیه کنندگــی اســتودیو گلــدن هاروســت بــه دســت آورد.

البتــه ریمونــد چــو بــرای معرفــی جکــی چــن بــه مخاطبــان 
ــی  ــدا برنامه ی ــرد او ابت ــرف ک ــادی ص ــت زی ــز وق ــی نی غرب
ــتین  ــوزد و نخس ــی بیام ــن انگلیس ــی چ ــا جک ــب داد ت ترتی
ــد،  ــازی کن ــس ب ــس آنجل ــش را در ل ــی زبان ــم انگلیس فیل
»دعــوای بــزرگ« اولیــن فیلــم انگلیســی زبــان چــن بــود کــه 
ــه جکــی چــن  ــس از آن چــو ب ــا شکســت مواجــه شــد پ ب
ــر  ــون راج ــام داری چ ــتارگان ن ــار س ــی در کن ــش کوچک نق
ــرار ســریع« )1۹۸1( داد،  ــم »ف ــدز در فیل ــرت رینول ــور و ب م
ــی  ــهرت چندان ــت ش ــز نتوانس ــم نی ــن فیل ــال ای ــن ح ــا ای ب
ــرانجام در  ــه س ــن ک ــا ای ــاورد ت ــان بی ــه ارمغ ــان ب ــرای چ ب
ســال 1۹۹۵ چــان فیلــم »غــرش در برانکــس« را بــازی کــرد 
کــه موفقیــت جهانــی به دســت آورد ایــن فیلــم کــه ریمونــد 
چــو بــه همــراه لئونــارد هــو تهیــه کننــده آن بودنــد در امریــکا 
۳2 میلیــون دالــر فــروش کــرد و بــه موفــق تریــن فیلــم هنــگ 
کنگــی اکــران شــده در امریــکا مبــدل شــد. ۳ ســال پــس از 
ایــن فیلــم نیــز جکــی چــن بــا فیلــم »ســاعت شــلوغی« بــه 

ــدل شــد. ــوود مب ــک بازیگــر ســطح اول در هالی ی
ریمونــد چــو برخــاف بســیاری از فیلم ســازان هنــگ کنگــی، 
مشــتاق ریســک در بازارهــای جهانــی به ویــژه هالیــوود بــود 
او در ســال 1۹۹۰ بــا ســاخت »الک پشــت های نینجــا« 
ــت آورد.  ــه دس ــود را ب ــم گیر خ ــای چش ــی از موفقیت ه یک
»الک پشــت های نینجــا« اقتباســی ســینمایی از مجموعــه 
ــن الیواکشــن  ــود، ای ــام ب ــن ن ــه همی داســتان های مصــوری ب
ــر  ــون دال ــش از 2۰۰ میلی ــروش بی ــه ف ــان ب ــر جه در سراس

ــدا کــرد. دســت پی
ــدن  ــی گل ــیا، کمپان ــی آس ــران مال ــی بح ــال 1۹۹۸ ط در س
ــان  ــد، در هم ــی ش ــارت های بزرگ ــل خس ــت متحم هاروس
ســال لئونــارد هــو شــریک چــو نیــز درگذشــت. چــو 
ــدن  ــی گل ــود را از کمپان ــهم خ ــال 2۰۰۷ س ــرانجام در س س
ــالگی  ــت و در ۸1 س ــی فروخ ــو چین ــه وو کِب ــت ب هاروس
ــت در  ــدن هاروس ــی گل ــرد. کمپان ــته گی ک ــام بازنشس اع
ــه  ــج اســکای ب ــا شــرکت اورن ــام ب ــس از ادغ ســال 2۰۰۹ پ

ــام داد. ــر ن ــت تغیی ــدن هاروس ــکای گل ــج اس اورن

ــتان  ــته های باس ــا در نوش ــوان برخــی متن ه ــه می ت چگون
ــا  ــرد؟ ت ــی ک ــد و رونویس ــرعت خوان ــا س ــم ب را آن ه
بــه امــروز کامپیوترهــا در خوانــدن دست نوشــته های 
ــرفت  ــی پیش ــته قدیم ــت خط های شکس ــی و دس تاریخ
چندانــی نداشــته؛ امــا حــاال بــه کمــک هــوش مصنوعــی، 
قدم هــای موفقیت آمیــزی در ایــن راه برداشــته شــده 

اســت.
در بایگانــی تیــرول، ایالتــی در اتریــش ســندهای زیــادی 
از قــرن یازدهــم تــا بــه امــروز نگــه داری می شــود. بیشــتر 
آنهــا ســندهای دولتــی و قانونــی و همچنیــن کتاب هــای 
ــتند.  ــته هس ــای گذش ــم از دوران ه ــته های مه دست نوش
رونوشت ســازی ایــن کتاب هــا کار ســاده یی نیســت. 
امــا ایــن مرکــز بایگانــی در پروژه یــی اروپایــی بــا کمــک 
بــه  رونوشت ســازی  اتوماســیون  جهــت  دانشــمندان 

ــد. ــکاری می کن ــر هم ــای کامپیوت ــیلۀ فناوری ه وس
ــت  ــی ایال ــی دولت کریســتوفر هچــر، مســوول ادارۀ بایگان
تیــرول مــی گویــد: »در نمونه هــای خــط شکســته، 
ــه رو می شــوند.  ــا مشــکل روب ــد هــم ب تکنیک هــای جدی
ــد  ــتم جدی ــوب، سیس ــط خ ــی خ ــا خوش نویس ــا ب ام
ــیاری  ــک بس ــا کم ــه م ــته و ب ــی داش ــای خوب موفقیت ه

ــت«. ــرده اس ک
 »READ« دانشــمندان در پروژه یــی اروپایــی بــا نــام
ــا،  ــد کتاب ه ــی مانن ــدن متون ــی و خوان ــت رونویس جه
نمونه هایــی تهیــه کردنــد کــه در سیســتم هایی ماننــد 
ــن  ــد. ای ــتفاده باش ــل اس ــراه قاب ــی هم ــین گوش اپلکیش
ــخیص  ــته ها را تش ــا ورق زدن، نوش ــد ب ــه می توان برنام

ــد. ــبرداری کن ــه عکس ــا بافاصل داده و از آنه
 Recognition and« مخفــف   »READ« پــروژۀ 
بــه   »Enrichment of Archival Documents
بایگانــی،  اســناد  غنی ســازی  و  تشــخیص  معنــای 
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــت مال ــا حمای ــه ب ــی اســت ک پروژه ی
اجــرا شــده و شــامل تحقیقــات، تهیــه و ســاخت شــبکه 

بــرای خوانــدن اســناد بایگانــی باســتانی می شــود.
فنــاوری هــوض مصنوعــی گســترش یافتــه در ایــن پروژه 
بــرای تشــخیص الگــوی در خوانــدن دســت خط ها، 
ــردازش  ــین )پ ــی ماش ــری بینای ــندهای تصوی ــل س تحلی
ــر(  ــط کامپیوت ــا توس ــوای عکس ه ــز و درک محت و آنالی
 Natural language( و پــردازش زبان هــای طبیعــی

processing( اســت.
ــز  ــروژه در مرک ــن پ ــع آوری در ای ــات جم ــه اطاع هم

 »Transkribus« ترانســکریبوس  نــام  بــا  داده یــی 
جمــع آوری و تحلیــل می شــود و بــه عنــوان منبــع بــرای 
ــا اســتفاده خواهــد شــد. ــون دیگــر از آن ه تشــخیص مت
ــروژه READۀاز  ــدۀ پ ــگ کنن ــر، هماهن ــر مولبرگ گانت
ــی  ــن ترکیب ــد: »ای ــش می گوی ــبروک اتری ــگاه اینس دانش
ــرفته  ــاوری پیش ــت( و فن ــن )پس ــطح پایی ــاوری س از فن
ــاوری  ــاده فن ــیار س ــادر بس ــا چ ــیله ی ــن وس ــت. ای اس
ــاوری پیشــرفته  ــک اپلیکیشــن فن ــا ی ــا ب پســت اســت ام
ــده کار  ــب ش ــمند نس ــی های هوش ــر روی گوش ــه ب ک
ــزرگ  ــرم ب ــک پلت ف ــه ی ــه ب ــن اپلیکیشــن ک ــد. ای می کن
ــرور  ــه س ــا را ب ــت، عکس ه ــل اس ــازی متص رونوشت س
ترانســکریبوس ارســال می کنــد کــه می توانــد متــون 

ــد«. ــی کن ــخیص داده و رونویس ــتی را تش دس
ــاده  ــازی و پی ــی را ساده س ــکریبوس متون ــرور ترانس س
ــی  ــدن و بازنویس ــادی خوان ــت ع ــه در حال ــد ک می کن
آنهــا ســال ها بــه طــول می انجامــد. دکتــر ماریــو کارر از 
ایــن فنــاوری بــرای خوانــدن »کتــاب قهرمانــان« کــه یــک 
دســت نویس ۵۰۰ صفحه یــی اســت اســتفاده می کنــد. 
ایــن کتــاب یکــی از مهمتریــن متــون گلچین هــای ادبــی 
ــم  ــرن یازده ــه در ق ــت ک ــان اس ــطایی آلم ــرون وس ق

جمــع آوری شــده اســت.
ماریــو کارر، اســتاد ادبیــات و فرهنــگ تاریخــی دانشــگاه 
اینســبروک می گویــد: »مزیــت بــزرگ ایــن سیســتم 
ایــن اســت کــه بــه روشــی ســاده  میــان تصویــر متــون و 
نمونــه دست نوشــته آن ارتبــاط برقــرار می کنــد. بنابرایــن، 
)پلت فــرم( رونویس کننــده مــی توانــد بــه ســرعت 
یــک تصویــر کامــل از متــن داشــته باشــد. ایــن موضــوع 
ــچ  ــه هی ــاند. کاری ک ــل می رس ــه حداق ــتباهات را ب اش

ــه انجــام آن نیســت«. ــادر ب سیســتم دیگــری ق
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قـافله  
دزد،رفیق شریک 

سـازندۀ
 »بروسلـی« و »جکـی چن« درگـذشت

به کارگیـری هـوش مصنـوعی
 در خـواندن دست نوشتـه هـای باستـانی

چهــار ســال پیــش، شــاخۀ »والیــت خراســان داعــش« در 
جنوب شــرق افغانســتان و مناطــق قبایلــی پاکســتان اعــام 
موجودیــت کــرد. یک ســال بعــد از آن، ده هــا تــن از اراذل 
ــم  ــتان ه ــهروندان ازبیکس ــان ش ــن آن ــه در بی ــاش ک و اوب
ــد و  ــع کردن ــان تجم ــت جوزج ــتند، در والی ــور داش حض
ــت«  ــاری حکم ــت، »ق ــد. در نخس ــش نامیدن ــود را داع خ
رهبــری ایــن گــروه را بــه عهــده داشــت و پــس از 
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــت اهلل« ب ــی نعم ــدن او، »مفت ــته ش کش
ــوی  ــم مول ــه اس ــری ب ــخص دیگ ــد. ش ــن ش ــان تعیی آن
»حبیب الرحمــن« نیــز بــرای ایــن گــروه، حــال خداونــد را 
حــرام و حــرام خداونــد را حــال می کــرد و این گونــه بــود 
کــه آنــان بــه جــان و مــال مــردم افتادنــد. کــوچ اجبــاری، 
ــردم توســط  ــران م ــان و دخت ــوال و تصــرف زن ــارت ام غ
جنگجویــان مفتــی نعمــت اهلل در جوزجــان و بــه خصــوص 
منطقــه »درزآب«، بــه کار روزانــه ایــن گــروه تبدیــل شــده 
بــود. مــردم هــر چــه بــه دولــت اســتغاثه کردنــد تــا جــان 
ــا  ــد ام ــا نجــات ده ــن قطاع الطریق ه ــگال ای ــان را از چن آن
ــه  ــه بشــنوند و ن ــه گــوش داشــتند ک ــگار ارگ نشــینان ن ان

ــم  ــان در شش ــرانجام طالب ــد. س ــه ببینن ــتند ک ــم داش چش
ــای  ــه پایگاه ه ــیعی را ب ــه وس ــال جــاری، حمل جــوالی س
داعــش در والیــت جوزجــان آغــاز کردنــد. ایــن عملیــات 
ــن از  ــا ت ــه ده ه ــود ک ــا ب ــده و برق آس ــان غافل  گیرکنن چن
جنگجویــان داعــش را بــه کام مــرگ کشــاند و کســانی کــه 
زنــده ماندنــد نیــز بــه محاصــره طالبــان درآمدنــد و در یــک 
قدمــی مــرگ قــرار گرفتنــد. در همیــن مقطــع حســاس کــه 
چیــزی بــرای نابــودی کامــل داعــش در شــمال افغانســتان 
نمانــده بــود، نماینــده گان وزارت دفــاع، داخلــه و ریاســت 
امنیــت ملــی در یــک نشســت فــوری و محرمانــه در 
ــان داعــش را نجــات  ــا جنگجوی ــد ت ــل، تصمیــم گرفتن کاب
دهنــد. وزارت دفــاع در یــک مأموریــت ســخت و دشــوار، 
ــت جوزجــان فرســتاد  ــه والی ــد بالگــرد را ب ــن فرون چندی
ــا  ــه ب ــت ک ــز خواس ــی نی ــای خارج ــن از نیروه و در ضم
ــرانجام  ــکنند. س ــان را بش ــره طالب ــی، محاص ــاران هوای بمب
ــد و  ــینی کردن ــۀ درزآب عقب نش ــراف منطق ــان از اط طالب
ــه  بالگردهــای وزارت دفــاع، در چندیــن پــرواز، نزدیــک ب
2۰۰ تــن از جنگجویــان داعــش از جملــه مفتــی نعمــت اهلل 

و مولــوی حبیب الرحمــن را انجــام دادنــد و بــه کابــل 
ــه  ــات نجــات، س ــن عملی ــه از ای ــم آن ک ــه رغ ــد. ب آوردن
مــاه می گــذرد امــا تاکنــون ایــن جنگجویــان و فرماندهــان 
ــی بســر  ــای حســاس دولت ــا و نهاده ــان در مهمان خانه ه آن
ــه  ــان ب ــه طالب ــه در حمل ــا اســت ک ــب اینج ــد. جال می برن
ــادن  ــه خطــر افت ــت ب ــی از باب داعــش در جوزجــان، نگران
ــه پایگاه هــا  ــان ب ــرا حملــه طالب ــان نبــود زی جــان غیرنظامی
ــط  ــه فق ــود ک ــه ب ــورت گرفت ــکونی ص ــق غیرمس و مناط

ــتند. ــان داعــش حضــور داش جنگجوی
ــه  ــان بلک ــات غیرنظامی ــه نج ــت ن ــدف دول ــن، ه بنابرای
ــال  ــه جــان و م ــود ک ــی ب ــن از دزدان نجــات جــان 2۰۰ ت
ــرا را  ــن ماج ــد. ای ــرده بودن ــال ک ــود ح ــر خ ــردم را ب م

ــید. ــته باش داش
نزدیــک بــه یــک هفتــه اســت کــه منطقــۀ »خــاص ارزگان« 
در والیــت ارزگان، بــا شــرایط ســخت و دشــواری روبــه رو 
اســت. در یــورش صدهــا تــن از طالبــان بــه مناطــق 
ــش شــروع شــد و  ــۀ پی ــه هفت مســکونی ارزگان خــاص ک
ــان  ــن از غیرنظامی ــا ت ــت، ده ه ــه اس ــان نیافت ــوز پای ــا هن ت

کشــته، زخمــی و آواره شــده اند. ایــن خبــر چنــان دردنــاک 
ــه آن  ــی ب ــی و خارج ــانه های داخل ــه تمــام رس ــود ک ب
ــرده  ــام ک ــتان اع ــۀ افغانس ــا وزارت داخل ــد ام پرداخته ان
ــون  ــذرد. اکن ــم در آنجــا چــه می گ ــوز نمی دانی ــا هن ــه م ک
ــا  ــتید ده ه ــه می دانس ــت: چگون ــن اس ــت ای ــوال از دول س
ــرار  ــت ق ــتانۀ هاک ــه درزآب در آس ــن از دزدان در منطق ت
ــد  ــن را نمی دانی ــا ای ــتافتید ام ــان ش ــه یاری ش ــد و ب دارن
کــه بــر ســر زنــان و کــودکان در خــاص ارزگان چــه آمــده 
اســت؟ البتــه پاســخ ایــن ســوال چیــزی نیســت کــه کســی 
ــن  ــد ای ــان می دانن ــردم از اوضــاع کشورش ــد؛ آنچــه م ندان
اســت کــه دولــت شــریک دزد و رفیــق قافلــه اســت. البتــه 
وضعیتــی کــه اکنــون در خــاص ارزگان و یــا مناطــق دیگــر 
ــردم  ــد م ــش از ح ــاد بی ــۀ اعتم ــده، نتیج ــود آم ــه وج ب
بــه سیاســت مداران و خوش بــاوری مفــرط آنــان بــه 
ــن  ــه همی ــن ک ــل از ای ــا غاف ــت ام ــان اس دولت مردان ش
سیاســت مداران و دولت مــردان، خــود علتــی از علــل 

ــتند. ــتان هس ــانی در افغانس ــای انس تراژدی ه
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ــده گان  ــا حضــور نماین ــح مســکو ب نشســت صل
طالبــان و مقامــات شــماری از کشــورهای منطقــه 
ــا  ــود، ام ــزار ش ــته برگ ــپتامبر گذش ــود س ــرار ب ق
به دلیــل اعتــراض دولــت افغانســتان بــه اول 
نوامبــر ســال جــاری میــادی موکــول شــد و در 

ــز برگــزار نشــد. ــخ نی ــن تاری ای
ــان  ــدگان طالب ــتان نماین ــت افغانس ــر دول از نظ
ــه در ســطح  ــی ک ــد در نشســت های بین الملل نبای
ــوند  ــزار می ش ــان برگ ــه و جه ــورهای منطق کش
ــه ایــن گــروه مشــروعیت  ــرا ب ــد زی حضــور یابن

سیاســی می بخشــد.
دولــت روســیه بــرای حــل ایــن موضوع نشســت 
صلــح مســکو را بــه تعویــق انداخــت و از دولــت 
ــن نشســت  ــرای حضــور در ای ــز ب ــتان نی افغانس

دعــوت کــرد.
اعضــای شــورای عالــی صلــح و مقامــات وزارت 
ــن  ــته چندی ــاه گذش ــتان در دو م ــه افغانس خارج
بــار بــا مقامــات روســی دربــاره چگونگــی 
نشســت صلــح مســکو رای زنــی کردنــد، امــا بــه 

ــیدند. ــق نرس تواف
ــد  ــام کردن ــی اع ــانه های بین الملل ــی از رس برخ
ــح  ــت صل ــا نشس ــر دارد ت ــیه در نظ ــه روس ک
مســکو را بــدون اجــازه و حضــور مقامــات 

ــد. ــزار کن ــتان برگ افغانس
ــتان  ــی افغانس ــران سیاس ــی از رهب ــیه برخ روس
ــرای  ــا دولــت افغانســتان ب را بــدون هماهنگــی ب
شــرکت در نشســت صلــح مســکو دعــوت کــرده 

اســت.
ــن  ــره بی ــه مذاک ــا زمین ــر دارد ت ــیه در نظ روس
رهبــران سیاســی افغانســتان و نماینــده گان طالبــان 

ــد. ــم کن ــکو را فراه در مس
ــت  ــدام دول ــن اق ــه ای ــزارش داد ک ــرز گ رویت
روســیه خشــم مقامــات دولــت افغانســتان را 

برانگیختــه اســت.
ســفارت روســیه در کابــل در دو مــاه گذشــته بــا 
ــران  ــۀ رســمی شــماری از رهب ــال دعوت نام ارس
سیاســی افغانســتان را بــه نشســت صلــح مســکو 

دعــوت کــرده اســت.
ــتان از  ــی افغانس ــران سیاس ــر از رهب ــت نف هش
جملــه حامــد کــرزی، رییس جمهــور ســابق 
ــی  ــس اجرای ــور، ریی ــد ن ــتان و عطامحم افغانس
ــح  ــت صل ــه نشس ــامی ب ــت اس ــزب جمعی ح

مســکو دعــوت شــده اند.
محمــد یوســف ســها ســخنگوی رییــس جمهــور، 
ــت  ــرزی در نشس ــه ک ــت ک ــه اس ــین گفت پیش

ــرد. ــد ک ــح مســکو شــرکت خواه صل
عطامحمــد نــور، رییــس اجرایــی حــزب جمعیت 
ــا  ــکلی ب ــه مش ــرد ک ــح ک ــز تصری ــامی نی اس
ــدارد  ــان ن مذاکــرات اخیــر آمریــکا و گــروه طالب
ــح مســکو شــرکت خواهــد  ــا در نشســت صل ام

کــرد.
ــکا  او خاطرنشــان کــرد کــه اشــرف غنــی و امری
ــروه  ــا گ ــان ب ــره آن ــورد مذاک ــد در م نمی توانن

ــد. ــم بگیرن ــان تصمی طالب
ــت  ــزاری نشس ــتان از برگ ــت افغانس ــراً دول ظاه
حضــور  و  روســیه  توســط  مســکو  صلــح 
ــی  ــت ناراض ــن نشس ــان در ای ــده گان طالب نماین

ــت. اس
ــح  ــتان تصری ــای  افغانس ــات مقامه ــی از مقام یک
کــرد، مذاکــره بــا طالبــان از چندیــن طریــق 
باعــث می شــود تــا رونــد صلــح مــورد حمایــت 

ــود. ــر ش ــکا پیچیده ت امری
او گفتــه اســت: مــا بارهــا از روســیه درخواســت 
ــزار  ــکو را برگ ــح مس ــت صل ــه نشس ــم ک کردی
نکنــد، امــا روســیه ایــن درخواســت دولــت 

ــرد. ــتان را رد ک افغانس
ماریــا زاخــاروا ســخنگوی وزیــر خارجــه روســیه 
نهایــی  بــرای  تاش هــا  اســت:  گفتــه  نیــز 
ــرکت  ــت ش ــزاری و فهرس ــخ برگ ــاختن تاری س
ــات  ــه دارد و جزیی ــن نشســت ادام ــده گان ای کنن
آن نیــز تــا چنــد روز آینــده اعــام خواهــد شــد.

اگرچــه مقامــات روســی دربــارۀ حضــور طالبــان 
امیــدواری  ابــراز  در نشســت صلــح مســکو 
کــه  نیســت  مشــخص  هنــوز  امــا  کردنــد، 
ــکو  ــح مس ــت صل ــان در نشس ــده گان طالب نماین
ــزارش  ــانه ها گ ــا رس ــرد. ام ــد ک ــرکت خواهن ش
ــکو  ــح مس ــت صل ــان در نشس ــه طالب ــد ک داده ان

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ش
 کارشناســان بــه ایــن باورنــد کــه هیچ کشــوری از 
ــت نماینده گــی  ــکا و روســیه صاحی ــه امری جمل
از مــردم افغانســتان را نــدارد بنابرایــن، بهتــر 
ــا  ــورها ب ــایر کش ــای س ــان به ج ــه طالب ــت ک اس

ــد. ــت افغانســتان مذاکــره کن دول

مانـدگار- حامدالحـق فرزنـد سـمیع الحق دربـارۀ کشـته شـدن 
پـدرش، مشـارکت او در مذاکـرات صلـح افغانسـتان را یکـی از 

دالیـل تـرورش دانسـت.
حامدالحـق می گویـد کـه پـدرش سـعی داشـت افغانسـتان را از 
سـلطۀ امریـکا خـارج کنـد و مقدمـات مذاکـره طالبـان بـا دولت 

افغانسـتان را فراهـم سـازد.
او افزود: برخی ارکان دولت افغانسـتان و برخی مقامات پاکسـتانی 
بـا میانجی گـری موالنـا سـمیع الحـق در مذاکـرات صلـح مخالف 
بودنـد کـه امکان داشـت بـرای تـرورش توطیه چینی کننـد که این 
موضـوع را بـه سـرویس امنیـت پاکسـتان موسـوم بـه آی.اس.آی 

اطـاع داده بودم.
حامـد الحـق تأکید کـرد: »به سـازمان اطاعات و سـرویس امنیت 
پاکسـتان دربـارۀ درخطـر بـودن جـان پـدرم اطاع رسـانی کـرده 
بـودم، امـا موالنـا سـمیع الحق عاقه چندانـی به حضـور محافظان 

در اطـراف خود نداشـت«.
او گفتـه اسـت: تدابیـر امنیتـی اطـراف مدرسـۀ جامعـه حقانیـه 
افزایـش یافتـه بـود اما موالنا سـمیع الحق برای سـفر بـه راولپندی 
فقـط یـک خدمـت کار شـخصی را بـا خـود بـه همـراه بـرد و از 

نبود. محافـظ خبـری 
موالنـا اسـرار مدنـی، سـخنگوی موالنا سـمیع الحق در ایـن زمینه 
می گویـد: موالنـا سـمیع الحق پـس از ظهـر روز جمعـه در حـال 
اسـتراحت در منزل شـخصی واقع در بحریۀ تاون شـهر راولپندی 
بـود و از خدمت کارش خواسـته بود کمی شـیر از بـازار خریداری 
کنـد کـه در همیـن فاصلـه افراد ناشـناس بـا ضربات چاقـو موالنا 

را بـه قتل رسـانده بودند.
موالنـا مدنـی تأکیـد کـرد: خبرهـای مبنی بـر تیرانـدازی در محل 
تـرور موالنـا سـمیع الحق صحت نـدارد، او در سـکوت کامل و با 

ضربـات چاقـو به قتل رسـیده اسـت.
موالنـا  قتـل  کـه  کـرد  اعـام  اولیـه خـود  گـزارش  در  پولیـس 
سـمیع الحق یـک حادثۀ تروریسـتی نیسـت و عامان ایـن جنایت 

بـه علـت خصومـت شـخصی او را کشـته اند.
بـا توجـه به گـزارش پولیـس به احتمـال زیـاد پروندۀ قتـل موالنا 

سـمیع الحق پیگیـری نخواهد شـد.
موالنـا سـمیع الحق در دیـدار بـا هیـأت علمـای افغانسـتان و عمر 
زاخیلوال سـفیر این کشـور در پاکسـتان خواسـتار مذاکرۀ مسـتقیم 
بـا طالبـان بـدون حضـور امریـکا و حتـا مقامات پاکسـتانی شـده 

. بود
او اعـام کـرد حاضر اسـت مقدمات مذاکـره با طالبـان را که باید 
در یـک مـکان مخفی در کشـوری ثالث انجام شـود را فراهم کند.
همزمـان باایـن، طاهـر اشـرفی، رییـس شـورای علمای پاکسـتان 
سـاعاتی پـس از تـرور موالنـا سـمیع الحق رهبر جمعیـت علمای 
پاکسـتان مدعی شـده که بـا این ترور،  جنگ افغانسـتان گسـترش 

یافتـه و شـدت خواهـد گرفت.
نیـوز  تلویزیونـی  بـا شـبکۀ  اشـرفی در مصاحبـه  موالنـا طاهـر 
پاکسـتان گفتـه کـه تـرور موالنـا سـمیع الحق مسـتقیم بـر جنـگ 

تأثیـر خواهـد گذاشـت. افغانسـتان 
سـمیع  موالنـا  شـدن  کشـته  بـر  کـه  »کسـانی  اسـت:  گفتـه  او 
الحـق خـوش هسـتند و یـا هـم خوشـی می کننـد، غلـط فهمیده، 
به خاطـری کـه با کشـته شـدن موالنا سـمیع الحق به خدا قسـم که 
جهـاد در افغانسـتان شـدیدتر خواهـد شـد و به حد قـوی خواهد 

شـد کـه حتـا هیـچ باطـل در افغانسـتان باقـی نخواهـد ماند.«
گـروه  از  را  حمایت شـان  بارهـا  پاکسـتانی  علمـای  از  شـماری 
طالبـان و جنـگ آنـان در افغانسـتان بـه صراحـت اعـام کرده اند. 
دولـت پاکسـتان نیـز متهم به حمایـت از گروه های تروریسـتی در 

است. افغانسـتان 
میـان  در  جنجالـی   و  شـده   شـناخته  سیاسـی-مذهبی  چهـره  او 
پاکسـتان و افغانسـتان بـود. پـدر او موالنـا عبدالحـق چنـد دهـه 
پیـش در اکـوره ختـک، شـهر کوچکـی در ایالت خیبرپشـتونخواه 
پاکسـتان، مدرسـۀ دینـی حقانیـه را تأسـیس کـرد کـه بعدهـا بـا 

هـزاران شـاگرد بـه پسـرش سـمیع الحق بـه میـراث مانـد.
صدهـا دانش آموز مدرسـه حقانیه طـی چند دهه در افغانسـتان در 
برابـر دولت هـای مختلـف افغانسـتان جنگیدنـد و پس از سـقوط 
حاکمیـت گـروه طالبان در افغانسـتان، خود او همیشـه افغانسـتان 

را کشـور »اشـغال شـده« می خواند.
موالنـا سـمیع الحق بـاری مامحمـد عمر، رهبـر پیشـین طالبان را 
از شـاگردان برجسـته  اش خوانده بود و او را »انسـان فرشـته مانند« 

بود.  کـرده  توصیف 
استقبال از مرگ سمیع الحق

سـمیع الحق در میـان بسـیاری از شـهروندان افغانسـتان بـه دلیـل 
حمایـت همیشـه گی اش از گـروه طالبان و مشـروع دانسـتن جنگ 

آنـان در برابـر دولت افغانسـتان منفـور بود. 
شـهروندان  میـان  در  زیـادی  واکنش هـای  بـا  او  شـدن  کشـته 
بـا  سـمیع الحق  شـدن  کشـته  از  آنـان  شـد.  روبـه رو  افغانسـتان 
خوشـی یـاد کـرده و او را قاتـل صدهـا هزار شـهروند افغانسـتان 

ننـد. می دا
فریـد مزدک، یکی از کاربران فیسـبوک در برگه اش نوشـته اسـت: 
بـا نابـودی ایـن پـدر و آن حامی معنـوی؛ طالبان هنـوز هم خنجر 
خونیـن انـد و بسـیار سـال های دیگـر بهانـه و افـزارِ »تـداوم« و 
گسـترش هـرج و مـرج، جنـگ و بی ثباتـی در کشـور مـا خواهند 
بـود. طالبـان تنها چند دسـتۀ جنگی نیسـتند. تفکر طالبانـی را باید 
نشـانه گرفـت، حامیـان جهانـی طالبـان را بایـد ناامیـد سـاخت و 
شکسـت داد. وطـن بیـش از هـر زمانـی دیگر به بسـیج ُهشـیارانۀ 

مـردم بـرای شکسـت و نابـودی طالبان نیازمند اسـت.
عزیـز آریافر، کاربر دیگری فیسـبوک نوشـته اسـت: مردم همیشـه 
بـه عوامـل قریب و قابـل رؤیت نـگاه می کنند، چـون تحلیل عوام 
در هـر جـای دنیـا تحلیلی احساسـی، سـاده و ابزارگرایانه اسـت. 
بـه تعبیـر دیگـر، مـردم حتـا نمی بیننـد، بلکـه »بینانده« می شـوند. 
ایـن امـر قابل درک اسـت، اما چرا آنانـی که که خـود از نخبه گان 
بـه شـمار می آینـد نیـز رویدادهـا و واقعیـات پیچـده را بـا دیدی 

احساسـی و جزگرایانه می سـنجند.
در ادامـۀ یادداشـت ایـن کاربـر آمـده اسـت: موالنـا سـمیع الحق 
در سلسـله مراتـب اسـتراتژی های مـرگ، صرف یـک وظیفه خور 
بـود؛ نـه بیشـتر از آن. او ابـزاری بـود کـه وقتـی زمـان کاربردش 

گذشـت، بـه گونـۀ فجیـع و عبرت انگیـز از میـان برداشـته شـد.
بـه گفتـۀ او: مـا بـه عنـوان قربانیـان اصلـی اسـتراتیژی های مرگ 
بایـد بـا روش شناسـی تحلیـل راهبـردی قضایـای پیچیـده آشـنا 
شـویم، آن گاه تفکیـک سـرباز از فرمانـده، فرمانـده از سیاسـت گر 
و سیاسـت گر از کنش گـران اصلـی پشـت صحنه هـای اقتصادی و 

سیاسـی آسـان می شـود.

شـدن کشتـه  از  تـازه  زوایـایی 
طالبـان معنـوی  پـدر   

مسکو  صلح  نشست  برگزاری  احتمال 
افغانستان دولت  حضور  بدون 

k برگ آرايي: مجيب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار: روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر: هارون مجیـدی

گزارشگران: ناجيه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صديق
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