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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تقابل دو جنـاح قدرت
روی تـرکیب کمیتـۀ گـزینش

یکـی از چالش هـای مهـم بـرای حکومت افغانسـتان 
»پوليـس خيالـی« اسـت، یعنـی افـرادی كـه در نام 
نـه.  خـود شـان  امـا  دارد  وجـود  ليسـت  در  شـان 
فرماندهـان محلـی ليسـت هـای طویلـی از تشـکيل 
پوليـس ارایـه می كننـد در حالـی كـه رقـم واقعـی 
تشـکيالت پوليـس بـه مراتـب كمتر از چيزی اسـت 
كـه آمار داده می شـود. وجود پوليـس خيالی زمينه 
را بـرای فسـاد و سـوء اسـتفاده نيـز فراهـم كـرده 
زیـرا معـاش و امتيـازات پوليـس خيالـی بـه جيـب 

فرماندهـان فاسـد مـی رود

مشاور امنیت ملی پاکستان تأکید کرد، اسالم آباد 
نباید به اجرای یک »سیاست دوگانه« متهم و به 

عنوان عامل مشکالت افغانستان محسوب شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران امریکا 
F-« احتمال فروش جت های جنگنده به  نسبت 
که  چرا  کرده اند؛  نگرانی  ابراز  پاکستان  به   «  16
معتقدند این مساله بر روابط اسالم آباد با هند و 
می گذارد  تاثیر  افغانستان  در  پاکستان  سیاستهای 
اما سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان گفت: 
کمک  منطقه  در  ثبات  به  جنگنده ها  این  فروش 

می کند.
سرتاج عزیز در آغاز نشست های استراتژیک در 
و  امریکایی  مقامات  و  خبرنگاران  به  واشنگتن 
»سیاست  کردن یک  دنبال  به  ما  پاکستانی گفت: 
وجود  تمایلی  متأسفانه  می شویم.  متهم  دوگانه« 
دارد مبنی بر اینکه پاکستان مقصر اکثر مشکالت 

و چالش های افغانستان است.
F-« وی افزود: فروش جنجالی جت های جنگنده
16« توانایی پاکستان را برای تشدید عملیات های 
ثبات  و  می دهد  افزایش  تروریسم  با  مقابله 

منطقه ای را ارتقا می بخشد.
دولت امریکا 12 فوریه سال جاری میالدی اعالم 
کرد که فروش هشت جت جنگنده »f-16«، رادار 
را  دالر  میلیون   699 ارزش  به  تجهیزات  دیگر  و 

تصویب کرده است.

باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی سنا در 
امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  به  نامه ای 
ابراز  حقانی  باشبکه  پاکستان  روابط  به  نسبت 

نگرانی کرد.
جاری  سال  مارچ   12 تا  امریکا  قانونگذاران 
میالدی فرصت دارند تا فروش این جنگنده ها را 

مسدود کنند.
این  فروش  با  شدت  به  نیز  هند  حال  همین  در 

جنگنده ها مخالف است.
ارزیابی های  از  خود  سخنرانی  در  عزیز  سرتاج 
از  پاکستان  اینکه  بر  مبنی  امریکا  رهبری  کلی 
جنگنده های F-16 به طور موثر علیه تروریست ها 
استفاده می کند قدردانی کرد. اما از دولت واشنگتن 
خواست تا تصویر کامل تری را از اقدامات مثبت 
پاکستان در خصوص منافع مشترک این دو کشور 

به کنگره ارائه دهد.
مجلس  کمیته های  از  یکی  به  اخیراً  کری  جان 
نمایندگان گفت: یگان جنگنده های F16 پاکستان 
برای عملیات های مقابله با تروریسم در مرز غربی 

با افغانستان حیاتی است.
»میان  اینکه  بر  مبنی  پاکستان  تعهد  از  وی 
گروه های تروریست تفاوتی قائل نشود« استقبال 
کرده و گفت: گروه هایی همچون »شبکه حقانی« 
و »لشکر طیبه« به دنبال تضعیف روابط پاکستان با 

همسایگانش هستند.

پزشکی  خدمات  تنظیم  جهت  را  شورایی  افغانستان  صحت  وزارت 
معیاری برای تأمین مصونیت بیماران و حمایت از پزشکان ایجاد کرد.

ایجاد شده است.  با 24 عضو برای یک سال  شورای ملی مؤقت طبی 
عالی،  تحصیالت  صحت،  وزارت های  از  نماینده گانی  شورا  این  در 
امنیت  ریاست  داخله،  و  دفاع  وزارت های  صحی  ریاست های  عدلیه، 
ملی، اتحادیۀ پزشکان افغانستان، انجمن شفاخانه های خصوصی، انجمن 

صحت و برخی از نهادهای دیگر دولتی و غیردولتی عضو هستند.
تأمین مصونیت و ایجاد فضای اعتماد میان بیماران و پزشکان، بلند بردن 
ظرفیت کاری و خدماتی نهادهای بهداشتی، افزایش اعتبار کاری پزشکان 
افغانستان در سطح منطقه و معیاری سازی...                ادامه صفحه 6
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بــه  گزینــش،  کمیتــۀ  عقب نشــینی  بــا 
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــوز قانون ــود مج ــل نب دلی
انتخاباتــی،  کمیســیون های  تــازۀ  اعضــای 
تعهــد و  تنگنــای  در  کــه  رییس جمهــوری 
ــی را  ــود، تالش های ــه ب ــرار گرفت ــت ق مکلفی
بــرای حــل مشــکِل اصالحــات انتخاباتــی 
ــوری  ــت جمه ــاون دومِ ریاس ــرد. مع ــاز ک آغ
ــوره  ــکاری و مش ــه در هم ــت ک ــه گرف وظیف
بــا  نزدیــک  ســازمان های  و  نهادهــا  بــا 
ــرای بن بســِت  ــی ب ــی، راه حل ــایل انتخابات مس
اصالحــات پیــدا کنــد؛ راه حلــی البتــه نــه 
ــوارد  ــۀ م ــه هم ــق ک ــق و دقی ــه عمی آن گون
ــرای  ــًا ب ــل صرف ــرد، ب ــر گی ــات را در ب انتخاب
ــۀ  ــتان و جامع ــۀ افغانس ــه جامع ــان دادن ب نش
ــت اصــالح  ــی در جه ــه حرکت های ــی ک جهان
ــه  ــی در کشــور صــورت پذیرفت ــام انتخابات نظ
ــل  ــه حداق ــور ک ــن منظ ــه ای ــم ب اســت ـ آن ه
شــرایطی فراهــم شــود کــه در پرتــو آن جامعــۀ 
ــردازد.  ــدی را بپ ــاِت بع ــۀ  انتخاب ــی هزین جهان
زیــرا در حــال حاضــر کشــورهای تمویــل 
ــان  ــتان، کمک های ش ــات افغانس ــدۀ انتخاب کنن
را بــه ایــن رونــد منــوط بــه اصالحــات 

ــد.  ــرده ان ــی ک انتخابات
ــات  ــۀ انتخاب ــورها، تجرب ــن کش ــاور ای ــه ب ب
ریاســت جمهــوری ســال گذشــته نشــان داده 
ــق  ــاِت عمی ــدون آوردن اصالح ــه ب ــت ک اس
ــزاری  ــی، برگ ــن انتخابات در ســاختارها و قوانی
ــدن  ــاون« کوبی ــات، »آب در ه ــه انتخاب هرگون
اســت. امــا حــاال چه گونــه ریاســت جمهــوری 
نظــام  اصــالح  راســتای  در  را  برنامه هایــی 

انتخاباتــی می خواهــد صــورت  دهــد؟ 
بــه نظــر می رســد کــه بــرای پایــان دادن 
ــور  ــده در مح ــود آم ــای به وج ــه جنجال ه ب
اصالحــات انتخاباتــی، ریاســت جمهــوری 
ــه  ــت ب ــه دس ــن زمین ــد در ای ــًا می خواه صرف
انجــام چنــد نمایــِش بــدون نتیجــه بزنــد. یکــی 
از ایــن نمایش هــا بــدون شــک، تشــکیل 
کمیتــۀ جدیــِد گزینــش از میــان رؤســای 
ــای  ــی اعض ــات و برخ ــین، قاضی القض مجلس

ــت.  ــی اس ــۀ مدن جامع
ــورت  ــه ص ــد ب ــوری می خواه ــت جمه ریاس

اعضــای  گزینــش  برنامــۀ  مدیریت شــده، 
کمیســیون های انتخاباتــی را انجــام دهــد و بــه 
ــرار  ــرادی ق ــار اف ــل، آن را در اختی ــن دلی همی
داده اســت کــه بــا اصالحــات انتخاباتــی عمــاًل 

ــد.  ــده ان مخالفــت ورزی
مجلــس نماینــده گان و ســنا بــه صــورِت 
رییــس  تقنینــی  فرمــان  بــه  دســته جمعی 
جمهــوری در مــورد آوردن اصالحــات در 
ــان  ــن فرم ــد. ای ــه« گفتن ــی »ن ــن انتخابات قوانی
ــا اکثریــِت آرا از ســوی هــر دو مجلــس  کــه ب
رد شــد، زمینــۀ انجــام اصالحــات انتخاباتــی را 
ــه رو کــرد.  ــه بن بســت روب در کشــور عمــاًل ب
ــی  ــات انتخابات ــت اصالح ــک بن بس ــدون ش ب
از ســوی کســانی طراحــی و بــه اجــرا گذاشــته 
بــه  شــد کــه موقعیــِت خــود را مواجــه 
ــای  ــتادن روس ــث فرس ــد. بح ــر می دیدن خط
کمیســیون های انتخاباتــی بــه عنــوان ســفیر بــه 
ــد  ــتا می توان ــن راس ــور در همی ــارج از کش خ
ــرای  ــی ب ــن طرح ــر چنی ــد. اگ ــدا کن ــا پی معن
ــد،  ــته باش ــود داش ــا وج ــردِن آن ه ــرون ک بی
ــدۀ  ــت آین ــران وضعی ــاال نگ ــد از ح ــس بای پ
انتخابــات بــود؛ زیــرا ایــن امــر نشــان می دهــد 
کــه اصالحــات انتخاباتــی نیــز در دســتور کار 
قــرار نــدارد و اگــر کاری هــم در ایــن رابطــه 
بازدهــی  بــدون  و  انجــام شــود، صــوری 

ــود.  ــد ب خواه
ــی  ــات انتخابات ــرح اصالح ــاًل ط ــانی عم کس
ــأله  ــن مس ــد و ای ــانده ان ــت کش ــه بن بس را ب
چیــزی نیســت کــه از نظرهــا پوشــیده باشــد. 
چــه کســانی می خواهنــد کــه اصالحــات 

ــود؟  ــام نش ــی انج انتخابات
ــان  ــای پارلم ــراد اعض ــن اف ــک ای ــدون ش ب
کشــور نیســتند، هرچنــد در عــدم انجــام 
اصالحــات انتخاباتــی بــرای آن هــا نیــز شــرایط 
ــِت  ــا برگش ــۀ کار و ی ــرای ادام ــاعدتری ب مس
می شــود.  فراهــم  پارلمــان  بــه  دوبــاره 
ــات  ــف اصالح ــِی مخال ــرف اصل ــلمًا ط مس
انتخاباتــی، می توانــد همــان تیمــی باشــد 
کــه در انتخابــات گذشــتۀ ریاســت جمهــوری 
بــه  را  ســازمان یافته  تقلب هــای  بیشــترین 
نفــع خــود از طریــق کمیســیون های انتخاباتــی 

ــم  ــن تی ــم همی ــاال ه ــت. ح ــورت داده اس ص
بــا یــک برنامه ریــزی تــازه می خواهــد بــا 
بیــرون کــردن ســران تقلــب از کشــور و انجــام 
اصالحــاِت نیم بنــد و به ظاهــر اصالحــات، 
جلــو مخالفــان و اصالح طلبــان را بگیــرد. 

اگــر ریاســت جمهــوری کشــور ارادۀ الزم 
بــرای انجــام اصالحــات انتخاباتــی می داشــت، 
ــا بــه حــال ایــن کار صــورت  بــدون تردیــد ت
گرفتــه بــود. چــرا ریاســت جمهــوری کشــور، 
زمــان اصالحــات انتخاباتــی را بــا زمــان آغــاز 
ــرد؟  ــک ک ــده گان نزدی ــس نماین ــه کارِ مجل ب
آیــا امــکان ایــن وجــود نداشــت کــه در زمــان 
تعطیلــی پارلمــان، رییــس جمهــوری بــا صــادر 
ــات  ــه اصالح ــازه، ب ــی ت ــان تقنین ــردن فرم ک

ــازه ببخشــد؟  ــی شــتاِب ت انتخابات
ــت و  ــود داش ــکان وج ــن ام ــک ای ــدون ش ب
ــن  ــوری ای ــس جمه ــه ریی ــز ب ــیاری ها نی بس
آن جایــی  از  ولــی  بودنــد؛  داده  را  مشــوره 
کــه شــخص رییــس جمهــوری مخالــف 
اصالحــات انتخاباتــی اســت، از انجــامِ آن 
ــازه در  ــه ت ــر کمیت ــز اگ ــاال نی ــرباز زد. ح س
راســتای گزینــش مســووالن کمیســیون های 
ــه  ــی ک ــرد، از آن جای ــورت گی ــی ص انتخابات
ــۀ فرمایشــی  ــک کمیت ــد ی ــه می توان ــن کمیت ای
و تقریبــًا دولتــی باشــد، نمی تــوان انتظــار 
ــِی از  ــام انتخابات ــه نظ ــیدن ب ــامان بخش سروس
هــم متالشی شــده را داشــت. بــا ایــن حســاب، 
بایــد از حــاال فاتحــۀ اصالحــات انتخاباتــی را 
ــات  ــر انتخاب ــرد و منتظ ــی ک ــده تلق خوانده ش
ــات  ــری از انتخاب ــت بهت ــه در وضعی ــدی ک بع
ــورت  ــته ص ــال گذش ــوری س ــت جمه ریاس

ــود. ــرد، نب گی
 بــا چنیــن پیش فرضــی، می تــوان بــا قاطعیــت 
اعــالم کــرد کــه از حــاال حضــور و مشــارکِت 
ــه  ــر ســوال رفت ــاِت بعــدی زی مــردم در انتخاب
اســت. دولــت عمــاًل شــرایطی را فراهــم کــرده 
اســت کــه انتخابــاِت بعــدی در کشــور انجــام 
نشــود و اگــر هــم انجــام شــود، کانالیــزه شــده 

ــد. ــده باش و مدیریت ش
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احمـد عمران

برنامۀ مدیریت شده 
برای اصالحات انتخاباتی

 

معاونِت دومِ ریاست جمهوری در اعالمیه یی خبر داده است که 
ریاست جمهوری روی ترکیِب جدیِد کمیتۀ گزینِش اصالحاِت 
انتخاباتی کار می کند و تا یک هفتۀ دیگر آن را اعالم می دارد. 
این در حالی ست که کمیتۀ گزینش، بر اثر کار کمیسیون ویژۀ 
اصالح نهادهای انتخاباتی فعال شده بود و باید کارش را طی 
رییس جمهوری  فرمان  اما  می کرد،  آغاز  رییس جمهور  فرماِن 

توسط مجلس نماینده گان مسترد گردید. 
رد فرمان رییس جمهوری سبب شد که کارِ کمیتۀ گزینش و 
کارِ چندین ماهۀ کمیسیوِن اصالح نهادهای انتخاباتی با خاک 
یکسان شود و هیچ ورقی برای اصالح به نهادهای انتخاباتی 
فرستاده نشود. ولی حاال معاون دومِ رییس جمهوری در دیداری 
که با نمایندۀ سازمان ملل داشته، گفته است که کمیتۀ گزینش 
با ترکیبی جدید کارش را آغاز می کند. این در حالی ست که 
کمیتۀ گزینِش فعلی پس از سروصداهای زیاد دربارۀ انتخابات 
نفس گیر  جدال های  از  پس  و  گرفت  صورت  که  تقلباتی  و 
کمیسیون  توسط  جمهوری،  ریاست   و  اجرایی  ریاست  میان 
این  اعضای  آمد.  میان  به  انتخاباتی  نهادهای  اصالح  ویژۀ 
اعضای  بررسِی صالحیت های  کمیته که مسوولیت معرفی و 
و  اند  نفر  هفت  داشتند،  عهده  به  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
قباًل معرفی شده بودند و کارشان را به تاریخ دهم جدی سال 
در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  رد  با  اما  کردند.  آغاز  جاری 
قانونی  خالی  با  آنان  کارِ  انتخاباتی،  نهادهای  اصالح  مورد 

مواجه شد. 
حاال معاون دومِ رییس جمهوری در دیدار با تدامیچی یاماموتو، 
معاون سیاسی نمایندۀ خاِص سرمنشی سازمان ملل متحد در 
افغانستان و عضو ناظر کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی، 
در  جمهوری  ریاست  تقنینی  فرمان  آینده  هفتۀ  تا  که  افزوده 
در  و  شد  خواهد  صادر  گزینش  کمیتۀ  کارِ  به  آغاز  مورد 
عالوه  که  است  گفته  نیز  گزینش  کمیتۀ  جدیِد  ترکیب  مورد 
و  عالی  دادگاه  سنا،  مجلس  نماینده گان،  مجلس  رؤسای  بر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو نفر از اعضای جامعۀ مدنی 
و شبکۀ زنان نیز در آن حضور خواهند داشت. همچنان معاون 
دومِ ریاست جمهوری گفته است که دربارۀ ایجاد دادگاه ویژۀ 
باید  رای گیری،  حوزه های  و  انتخاباتی  نظام  تغییر  انتخاباتی، 

پارلماِن بعدی تصمیم بگیرد.  
ترکیب جدیِد کمیتۀ گزینش نشان می دهد که این کمیته بیشتر 
نمی تواند  و  است  جمهوری  ریاست  سیطرۀ  تحِت  و  دولتی 
داشته  کرزی  حامد  دوران  گزینِش  کمتیۀ  از  بهتری  بازدهِی 
باشد. در دوران حامد کرزی، کمیتۀ گزینش با ساختارِ مشابهی 
شکل گرفت و در یک روند بسیار نادمکراتیک، افرادی را به  
ریاست ها و کمیشنری های نهادهای انتخاباتی معرفی کرد که 
و  کشیدند  گنـد  به  را  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
هم  حاال  بردند.  بین  از  را  مردم ساالری  و  دمکراسی  آبروی 
ترکیِب  همان  واقع  در  گزینش،  کمیتۀ  جدیِد  ترکیب  همین 
که  است  آن  معنای  به  و  است  کرزی  حامد  دوراِن  سابقۀ 
افرادی خاص، ریاست جمهوری را وارد به مهندسِی نهادهای 
انتخاباتی ساخته اند و از شکل گیری نهادهای مستقِل انتخاباتی 

و قابل اعتمادِ مردم جلوگیری می کنند. 
مسلمًا ریاست جمهوری و آنانی که از تقلب نفع برده اند، اجازه 
افراد  برگزار شود و  به صورِت شفاف  انتخابات  نمی دهند که 
شوند.  گماشته  انتخاباتی  کمیسیون های  در  غیرخودی شان، 
گزینش،  کمتیۀ  در  جدید  ترکیِب  از  ریاست جمهوری  هدِف 
آن طریق، مصادرۀ  از  و  انتخاباتی  نهادهای  فرمایشی ساختِن 
توافق نامۀ سیاسی  این گونه،  و  است  انتخابات  در  مردم  آرای 
و اصالِح نهادهای انتخاباتی با مانعی بزرگ مواجه می گردد. 
بنابرین، خوب ترین کار، این می تواند باشد که کمیتۀ گزینِش 
کنونی کارش را آغاز کند و نهادهای مدنی، رسانه ها و مردم 
آقای  آقای غنی مثل  بین المللی، اجازه ندهند که  و همکاران 
کرزی، کمیتۀ گزینِش فرمایشی به وجود بیاورد و یک بارِ دیگر 

پروسه های دمکراتیک به بن بست مواجه شود.  
ریاست اجرایی باید در این مورد حساس باشد و از اصالح 
اصالح  کمیسیون  پیشنهادی  طرح  طبق  انتخاباتی  نهادهای 
انتخاباتی و ترکیِب اعالن شدۀ کمیتۀ گزینش توسط آن حمایت 
کند. در غیر آن، فاتحۀ دمکراسی برای همیشه خوانده خواهد 

شـد!  

کمیتۀ گزینش 

با ترکیِب نو یا ترکیِب ُکهـنه؟

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1734   چها ر   شنبه      12حو ت  /    ا  سفند      y   1394  22 جما د ی  اال و ل  y 1437   2 ما ر چ   2016

ـــوری  ـــت جمه ـــتۀ ریاس ـــات گذش ـــه در انتخاب ـــد ك ـــی باش ـــان تيم ـــد هم ـــی، می توان ـــات انتخابات ـــف اصالح ـــِی مخال ـــرف اصل ـــلماً ط . مس
ــم  ــاال هـ ــت. حـ ــورت داده اسـ ــی صـ ــيون های انتخاباتـ ــق كميسـ ــود از طریـ ــع خـ ــه نفـ ــازمان یافته را بـ ــای سـ ــترین تقلب هـ بيشـ
هميـــن تيـــم بـــا یـــک برنامه ریـــزی تـــازه می خواهـــد بـــا بيـــرون كـــردن ســـران تقلـــب از كشـــور و انجـــام اصالحـــاِت نيم بنـــد و 

به ظاهـــر اصالحـــات، جلـــو مخالفـــان و اصالح طلبـــان را بگيـــرد
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ــروان مکاتــب سیاســی مختلــف معمــوالً  ــان پی در می
وجــود  بدبینی هایــی  حکومــت،  بــه  نســبت 
»همیشــه  را  حکومت هــا  اشــتیرنر،  ماکــس  دارد. 
محدودکننــده و رام کننــده و بــه انقیــاد درآورنــدۀ 
را  دولــت  لیبرال هــا  از  برخــی  می دانــد.  فــرد« 
ــت  ــردی و امنی ــه آزادی ف ــی دانســته اند ک ــدۀ انگل غ
ــن  ــه ای ــا ب ــد. آن ه ــر می افگن ــه خط ــادی  را ب اقتص
ــد  ــری می کن ــی« را پی گی ــت، »منافع ــه دول ــد ک باورن
کــه مجــزا از »منافــع جامعــه« اســت. مارکسیســت های 
کالســیک، حکومــت را زادۀ تضــاد طبقاتــی می داننــد 
و در همیــن راســتا لنیــن، دولــت را » ابــزار ســرکوب 
ــن  ــه ای ــس ب ــد و مارک ــده« می دان ــتثمار ش ــۀ اس طبق
بــاور اســت کــه اگــر اختــالف طبقاتــی از میــان بــرده 
ــی  ــذارد. یعن ــایش می گ ــه فرس ــت« رو ب ــود »دول ش
جامعــۀ ایــده آل کمونیســتی، جامعــۀ کامــاًل بی دولــت 
ــق  ــت را متعل ــان الک، حاکمی ــا ج ــود. ام ــد ب خواه
ــدود«  ــت مح ــام »حکوم ــته و از نظ ــردم دانس ــه م ب
جانبــداری می کنــد چــرا کــه کارایــی حکومــت 
ــه  ــراد جامع ــعادت اف ــه س ــتای ب ــدود را در راس مح
ــه  ــر ب ــدود، نظ ــت مح ــوع حکوم ــد. ن ــتر می دان بیش
ــتان در  ــاوت دارد، در انگلس ــورها تف ــا و کش جغرافی
ــدرال، در  ــکل ف ــکا در ش ــان، در امری ــکل پارلم ش
فرانســه در شــکل نیمه پارلمانــی، در ترکیــه در شــکل 
ــون  ــۀ قان ــژۀ محکم ــای وی ــا صالحیت ه ــی ب صدارت

ــد. ــی یاب ــر م اساســی تظاه
بنابرایــن، فیلســوفان بــه خاطــر مهــار کــردن »قدرتــی 
کــه منتهــی بــه فســاد مــی شــود« تالش هایــی نمــوده  
و هــر یــک ســعی کــرده انــد تــا جهــت مهــار کــردن 
سرشــت لویاتانــی دولــت ) در زندگــی خصوصــی(، 
دولــت،  مطلــوب  نقــش  و  پذیــری  مســوولیت 
راهکارهایــی طــرح بریزنــد. الزم اســت پیــش از 
ــه  ــه ن ــدود و کارا ک ــت مح ــط حکوم ــض و بس قب
ــای  ــه آزدای ه ــرد و ن ــتثمار گی ــه اس ــا را ب ــوده ه ت
فــرد را مهــار کنــد تعریفــی از دولــت صــورت گریــد.
ــی  ــه آن دولت ــدرن ب ــت م ــر دول ــس ویب ــد ماک از دی
ــزار خشــونت« را  ــه » انحصــار اب اطــالق می شــود ک
بــه دســت دارد. در مــورد ایــن کــه دولــت مــدرن چه 
ــی  ــای متفاوت ــده اســت دیدگاه ه ــان آم ــه می ــت ب وق
میــان اندیشــمندان وجــود داشــته اســت امــا واقعیــت 
اســت کــه عمــر دولــت هــای مــدرن بیشــتر از 5-4 

ــذرد. ــال نمی گ ــد س ص
ــاوت،  ــکل متف ــه ش ــه س ــتم ب ــرن بیس ــا ق ــت ت دول
تــداوم یافتــه اســت: نخســت، دولت هــای بــرده داری 
ــد  ــردگان ان ــا ب ــن دولت ه ــت ای ــتر رعی ــمار بیش )ش
ــردگان اســاس گذاشــته شــده اســت( دو  ــر ب ــا ب و ی
دیگــر، دولــت فیــودال و ســه دیگــر، دولــت بــورژوا. 
ویژه گــی اصلــی و مشــترک میــان ایــن ســه دولــت، 

ــد.  ــت می باش ــر اکثری ــا ب ــت اقلیت ه حاکمی
ــیم  ــه تقس ــه گون ــه س ــت را ب ــر، دول ــرت کوپ  راب
ــن  ــه ای ــامدرن ک ــای پیش ــت، دولت ه ــد: نخس می کن
ــدم  ــر ع ــه خاط ــی ب ــطح مل ــا در س ــا حت دولت ه
موجودیــت حکومــت قانــون بــه ثبــات نرســیده 
ــکای  ــای امری ــامل دولت ه ــا ش ــن دولت ه ــد. ای ان
ــا  ــومالی، لیبری ــتان، س ــیا، افغانس ــرق آس ــن، ش التی
ــا  ــن دولت ه ــی ای ــروعیت حقوق ــود. مش و... می ش

ــند. ــی باش ــف م ــگ و ضعی کمرن
 دوم، دولت هــای مــدرن و نــو مــی باشــد کــه 
ملی شــان  منافــع  بــر  دولت هــا  ایــن  بنیه هــای 
ــورها  ــن کش ــه ای ــا ک ــن معن ــد. بدی ــتوار می باش اس
درون مــرزی می اندیشــند و نقــش و روابــط خارجــی 
شــان بســته گی بــه مجموعــه ای از تفاهمــات و 
مقــررات جهــان شــمول دارد. ایــن دولت هــا شــامل 

چیــن، هندوســتان و برازیــل و... می شــود. 
ایــن  کــه  اســتند  پســامدرن  دولت هــای  ســوم، 
کشــورها  منافــع  ملــی را بــه ســطح فراملــی/ 
»منطقــوی« ارتقــا داده و در چارچــوب قوانیــن و 
ــگ و  ــن جن ــکاری را جایگزی ــل، هم ــط متقاب رواب
ــای  ــورهای اروپ ــه کش ــد ک ــرده ان ــگری ک پرخاش
غربــی، کانــادا و ایــاالت متحــده را می تــوان در ذیــل 

کــرد.  تعریــف  دولت هــا  این گونــه 
ــم  ــو مارکسیس ــری از نی ــر پذی ــا تاثی ــتاین ب والراش
ــه  ــا را ب ــام ه ــی«، نظ ــن جهان ــم نوی ــاب »نظ در کت
نظام هــای مرکــز، پیرامــون و نیمــه پیرامونــی تقســیم 
مــی کنــد و ویــژه گــی هــای ایــن نظام هــا و اســتثمار 
پیرامــون توســط مرکــز را بــه نقــد و نظــر مــی گیــرد 
ــی دارد.  ــاط موضوع ــما ارتب ــه قس ــن مقال ــا ای ــه ب ک
چــون درایــن مقالــه بــه تمرکــز، عــدم تمرکــز و ویــژه 

گــی هــای ایــن دو نظــام پرداختــه مــی شــود.

دولت متمرکز:
ــه  ــی اســت ک ــوع نظام ــارت از ن ــزی عب ــت مرک دول
صالحیــت هــا، وظایــف و یــا بخشــی قابــل توجهــی 
از کارکــرد هــای نظــام و مدیریــت مالــی را بــه اداره 
مرکــزی ســپرده باشــد. در ایــن نــوع نظــام، وظایــف 
ــاس  ــه اس ــی ب ــی مدیریت ــه یکپارچگ ــه ب ــا توج ب
مراحــل از راس بــه  قاعــده هــرم توزیــع شــده 
ــد  ــع واح ــط مرج ــه توس ــات در جامع ــت. خدم اس
ــت،  ــد مدیری ــی ده ــت را تشــکیل م ــز دول ــه مرک ک
ــه  ــزی ب ــت مرک ــردد. دول ــی گ ــه م ــم و ارائ تنظی
ــی  ــازمان های ــری س ــات سراس ــع خدم ــر توزی خاط
ــب،  ــله مرات ــه سلس ــه ب ــا توج ــه ب ــکل داده ک را ش
ــات مرکــز مــی باشــند.  ــه فرمــان تعلیم چشــم ب
ــز  ــدرت در مرک ــی ق ــا تمام ــام ه ــه نظ ــن گون در ای
ــز  ــی آن نی ــی و اجرای ــه خدمات ــده و برنام ــیج ش بس
ــه  ــه ارائ ــرد و در رابطــه ب ــی گی ــز صــورت م از مرک
ــر و  ــه آم ــتان ها رابط ــز و اس ــان مرک ــات،  می خدم
ــایل  ــی و وس ــع مال ــۀ مناب ــوده هم ــرار ب ــور برق مام
ــب  ــزل و نص ــده ع ــرده ش ــز فش ــی در مرک خدمات
ــای  ــت ه ــا از صالحی ــرات ه ــن اداری، بروک ماموری
مرکــز مــی باشــد. در ایــن نــوع اداره دولــت منحیــث 
ــا  ــه ه ــوده وزارت خان ــی مطــرح ب ــاد حقوق ــک نه ی
ــت  ــی دول ــی تحــت شــخصیت حقوق و ادارات محل

مرکــزی قــرار مــی گیرنــد. رتــب ماموریــن بلنــد پایــۀ 
دولــت کــه از اهمیــت ویژه یــی برخــوردار اســت بــر 
ــی  ــه م ــر گرفت ــان در نظ ــف سیاسی ش ــاس موق اس
ــدی  ــن طــرز برخــورد ســبب طیــف بن ــه ای شــود ک
ماموریــن بــه ماموریــن بلنــد رتبــه، ماموریــن متوســط 
و ماموریــن معمولــی مــی شــود. در ایــن نــوع نظــام، 
تصمیم هــای مهــم از ســوی ماموریــن بلنــد رتبــه کــه 
تعــداد محــدود نظــام را شــکل مــی دهنــد اتخــاذ مــی 
شــود؛ ماموریــن متوســط بــه کارایــی وظایــف خــود 
توجــه کــرده تمامــی دســتورات راس هــرم را تطبیــق 
ــه  ــراق توج ــر مح ــی کمت ــن معمول ــد؛ ماموری می کنن
ــر در درون  ــدرت موث ــتن ق ــر نداش ــه خاط ــوده ب ب
ــت،  ــا در حقیق ــد ام ــی ندارن ــت چندان ــت، اهمی دول
ــی و موثریــت نظــام وابســته  اســاس قــدرت و کارای

ــد. ــومی می باش ــوع س ــده و ن ــن قاع ــه مأموری ب
مزایا و معایب تمرکزگرایی:

 1- در ایــن گونــه دولت هــا تمرکــز قــوا ســبب 
ــی  ــاظ اداری و سیاس ــوی از لح ــت ق ــاد حکوم ایج
ــگ  ــبب ت ــوا س ــز ق ــن تمرک ــم ای ــود گاه ه ــی ش م

گرایــی و فســاد قــدرت در مرکــز می انجامــد.

 

ــن  ــر گرفت ــات و در نظ ــی« خدم ــیم »عقالن 2- تقس
ــه  ــان بودج ــیم یکس ــری کشــور و تقس ــع سراس مناف
ــری  ــون براب ــی پیرام ــای عمل ــا گام ه ســبب شــده ت
ــای  ــورد ه ــوت برخ ــود. در ص ــته ش ــه برداش جامع
ــه شــکل یکســان ومســاوی  ــع ب ــۀ ممکــن مناب صلیق
نگــردد. تقســیم 
ــی  ــک نواخت ــه ســاز ی ــز زمین ــای متمرک  3- دولت ه
کــه  می باشــد  کشــور  مختلــف  مناطــق  میــان 
ایــن یــک نواختــی ســبب جابجای هــای ســاده 
جغرافیایــی شــده روابــط میــان مناطــق مختلــف 
ــی  ــان م ــا را از می ــاوت ه ــاخته و تف ــک س را نزدی
ــه ی  ــری حرب ــن یــک نواختــی و براب ــردارد  گاه ای ب
ــه  اسمالســیون و حــذف هویــت هــای کوچــک را ب
دســت حکومــت مرکــزی کــه اندیشــه های قبیله یــی 

ــپارد-. ــد می س ــته باش ــژادی داش ــوق ن تف
ــت مرکــزی می توانــد نابرابری هــا را از   4- حکوم
میــان بــردارد و ســرمایه را میــان مناطــق کــم درآمــد 
ــا معکــوس آن صــورت  ــد و ی ــم کن و پردرآمــد تنظی
ــدرت  ــه رأس ق ــته گی ب ــل بس ــن عم ــه ای ــرد ک گی

دارد.
 5- حکومــت مرکــزی بــا سیاســت های مالیاتــی 
می توانــد رونــق اقتصــادی را در سراســر کشــور 

ــود. ــبب ش س

ــام  ــوع نظ ــن ن ــوق، ای ــای ف ــه ویژه گی ه ــا توجــه ب ب
ــع  ــه حکومــت مرکــزی ســپرده مان صالحیت هــا را ب
ــود  ــی ش ــی م ــای محل ــای حکومت ه تصمیم گیری ه
ــاالری،  ــبب دیوان س ــز، س ــرد مرک ــن روی ک ــه ای ک
تــورم بروکراســی، کاغــذ پرانــی، ترویج فســاد اداری، 
ــراد  ــای اف ــای اداری، تصمیم گیری ه ــر در کار ه تاخی
ــزل  ــی، ع ــی و جمع ــت همگان ــر سرنوش ــدود ب مع
اداری،  خویش خوری هــای  ســلیقه یی،  نصــب  و 
ــک  ــای کوچ ــذف هویت ه ــاری، ح ــای تب برخورده
و بالخــره فاصلــه گرفتــن مــردم از حکومــت مرکــزی 
ــد کار ســبب  ــب دیگــر، حجــم بلن ــردد. از جان می گ
ــت  ــود را از دس ــی خ ــت  کارای ــا حکوم ــود ت می ش
داده و نتوانــد بــه برنامه هــای طوالنــی مــدت و 

ــد. ــیده گی کن ــای رس زیربن
 دولت غیرمتمرکز:

ــد  ــارت از نظام هایی ان ــز، عب ــر متمرک ــای غی دولت ه
ــتان ها،  ــا اس ــز ب ــای مرک ــف و صالحیت ه ــه وظای ک
شهرســتان ها و دیگــر واحدهــای اداری تقســمیم 
ــای  ــارت دیگــر، در دولت ه ــه عب ــده اســت.  ب گردی
غیرمتمرکــز، وظایــف از قاعــده بــه رأس بــه گونه یــی 

ــا دادن  ــدرت و ی ــال ق ــه بحــث انتق تقســیم شــده ک
ــازد.  ــی می س ــون را منتف ــه پیرام ــز ب ــت مرک صالحی
در ایــن نظــام بــا تقســیم وظایــف، صالحیت هــا نیــز 
ــض  ــوط تفوی ــع مرب ــه مراج ــی ب ــورت طبیع ــه ص ب
ــدن  ــه ش ــر ارائ ــر بهت ــه خاط ــن ب ــا برای ــردد. بن می گ
خدمــات عامــه در کنــار ســازمان های مرکــزی، 
ــی«  ــتقالل مال ــتن »اس ــا داش ــی ب ــازمان های محل س
امــور محلــی توســط  فعالیــت می پردازنــد.  بــه 
ــن  ــه ای ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــازمان های محل س
ــت  ــان دول ــه می ــا فاصل ــی شــود ت ســاختار ســبب م
ــدن  ــه ش ــتر نهادین ــده و بس ــته ش ــهروندان کاس و ش
ــر  ــای غی ــت ه ــازد. در دول ــم س دموکراســی را فراه
ــه  ــی در مقایس ــازمان هایی محل ــدرت س ــز، ق متمرک
ــا ســازمانهای ملــی و مرکــزی محدودتــر می باشــد. ب

در دولت هــای غیرمتمرکــز، ســازمان های محلــی 
قــدرت  از  مجــزا  حقوقــی  شــخصیت  صاحــب 
مالــی  صالحیت هــای  دارای  و  بــوده  مرکــزی 
ــه  ــد ک ــز می باش ــز از مرک ــی متمای ــتقل و دارای مس
باعــث خود  مختــاری مالــی و اداری ســازمان های 
محلــی می باشــد. همچنــان ســازمان های محلــی 
ــوردار  ــز برخ ــن نی ــونل و ماموری ــتقاللیت پرس از اس
می باشــد. از نــکات مهــم ایــن نظــام، مناســب بــودن 
ــهروندان  ــه ش ــت ک ــی اس ــات دموکراس ــا اساس آن ب
ــی  ــای محل ــدی ه ــع نیازمن ــت رف ــد جه ــی توانن م
ــد.  ــتجو کنن ــل جس ــد و راه ح ــم بگیرن ــود تصمی خ
تنظیــم  برنامه ریــزی،  غیرمتمرکــز  دولت هــای  در 
ــی  ــای محل ــازمان ه ــط س ــات توس ــق خدم و تطبی
ــی  ــاالری و بروکراس ــوان س ــه و از دی ــورت گرفت ص
زمانگیــر جلوگیــری مــی کنــد و همچنــان برنامه هــای 
ــردم  ــای م ــا و احیتاج ه ــق اولویت ه ــی مطاب خدمات
ــر  ــن براب ــزی شــده و مؤثریــت چندی محلــی طرح ری
ــزی را دارا  ــازمان های مرک ــات س ــه خدم ــبت ب نس

می باشــد.
نظــام غیرمتمرکــز، دارای ویژه گی هایی اســت کــه 
کارآی دولت هــا را بیشــتر ســاخته و اعتمــاد بــه 
نفــس و مســوولیت پذیری را میــان افــراد جامعــه 
ارتقــا می بخشــد. ایــن ویژه گی هــا را بــه طــور 

فشــرده ایــن طــور می تــوان ردیف بنــدی کــرد:
حضــور  بــا  متمرکــز  غیــر  نظام هــای  در   -1  
ــارکت  ــت مش ــی فرص ــازمان های محل ــم گیر س چش

می شــود. فراهــم  سیاســت  در  شــهروندان 
نهادهــای  بــه  نســبت  محلــی  ســازمان های   -2  
پیرامــون بــه خاطــر نزدیکی شــان بــا مــردم، بــه 
نیازمندی هــای آن هــا حســاس بــوده و تصمایــم 

می کنــد. اتخــاذ  ســریع تر 
 3- حــس مســوولیت پذیــری و وطــن دوســتی را در 

افــراد زنــده مــی کنــد.
 4- تصمایــم اتخــاذ شــده محلــی نســبت بــه تصامیــم 
مرکــز بــه خاطــر قابــل فهــم بــودن آن از مشــروعیت 

بیشــتر برخــوردار مــی باشــد. 
آرمان هــای  تحقــق  و  اهــداف  پیش بــرد  در   -5  
ــغ  ــه و بی دری ــت کار صمیمان ــش و پش ــی کوش محل

ــردد. ــی گ ــراز م اب
ــازمان های  ــه س ــدرت ب ــا ق ــه نظام ه  6- در این گون
ــدرت  ــکل گیری ق ــده و از ش ــیم گردی ــف تقس مختل
ــد.  ــری می کن ــرد جلوگی ــه دســت یــک ف متمرکــز ب

ــردم  ــا توســط م ــا و شــهر دارد ه 7- انتخــاب والی ه
محــل زمینــه آن را فراهــم مــی ســازد تــا گام  اساســی 
در راســتای نهادینه شــدن دموکراســی برداشــته شــود.
ــی  ــرا مولفه های ــت تمرکزگ ــرف حکوم ــه مع ــا آن ک ب
ماننــد وحــدت ملــی، یک نواختــی، برابــری و رونــق 
اقتصــادی می باشــد ولــی در افغانســتان ســیزده ســال 
ــر  ــه خاط ــار اصــل ب ــن چه ــه ای پســین نشــان داد ک
ــه ســاز  ــرد عکــس نتیجــه داده و زمین ــک ف ــع ی مناف
ــوان ســاالری، ترویــج  تــک روشــی، قبیله گرایــی، دی
فســاد، نقــض خــط قرمــز قــوه هــا و هــزران مصیبــت 
ــام  ــت نظ ــًا موثری ــت. بن ــده اس ــه ش ــر در جامع دیگ
ــی،  ــاختارهای مذهب ــه س ــه ب ــا توج ــتان ب در افغانس
ــه  ــای ب ــا باوره ــده ب ــن ش ــی عجی ــی و قوم فرهنگ
ــت  ــه اس ــدرت نهفت ــیم ق ــی در تقس ــدت قبیله ی ش
تــا از اســتبداد رای جلوگیــری صــورت گیــرد چــون 
و  می آفرینــد  اســتبداد  نقــس خــود  در  »قــدرت 
ــر  ــۀ برت ــس گزین ــق« پ ــتبداد مطل ــق اس ــدرت مطل ق
ــت  ــدن از مرکزی ــرون ش ــدرت بی ــیم ق ــرای تقس ب
ــوان  ــدرت هــم می ت ــی ق ــز زدای ــا تمرک ــه ب اســت ک
مانــع قــدرت مســتبد شــد و هــم »مانــع تغذیــۀ مرکــز 

ــون«. توســط پیرام
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مهـدی خلجی/ نویسندة ایرانی 
مسـألۀ شـورا و بیعـت در سـنت اسـالمی، 
با مسـألۀ پارلمان و دموکراسـی در اندیشـۀ 
و  دارنـد  مبنایـی  تبایـن  مـدرن،  سیاسـی 
نمی تـوان از نظـر معرفت شـناختی از یکی 
مفهـوم  همین طـور  زد.  پـل  دیگـری  بـه 
حـق، تکلیـف، اقتـدار، متـن، عدالـت، و 
آزادی فـرد. نقـد عقـل اسـالمی، بـا بومی 
کـردن مفاهیم از راه جسـت وجوی مشـابه 
مفاهیم مدرن در سـنت، سـر آشـتی ندارد. 
خـود  از  شـاخه هایی  در  اصالح گـری، 
درون  از  را  سـنتی  عقـل  کـه  می کوشـد 
عقـل سـنتی و بر پایـۀ مبانی فکـری همان 
عقـل اصـالح کنـد. در نقد عقل اسـالمی، 
نقـادی  موضـوع  سراسـر  سـنتی  عقـل 
رادیـکال و ریشـه یی اسـت. سـنت، تکـه 
و پـاره نمی شـود و نـگاه گزین گرایانـه بـه 
آن ناموجـه اسـت. گرایش های حاشـیه یی 
همـان اندازه و شـاید بیشـتر اهمیت دارند 

کـه گرایش هـای مرکـزی و مسـلط. 
انـگارۀ کانونـی ایـن نقد آن اسـت که عقل 
سـنتی امکانـات تحـول از درون خود را از 
دسـت داده اسـت و رویداد تجـدد، متفکر 
و  روش هـا  گرفتـن  نادیـده  از  را  جـدی 
مبانـی مـدرن تاریخ نگاری اندیشـه و علوم 
انسـانی و اجتماعـی باز مـی دارد. بنابراین، 
تنهـا شـناخت و سنجشـی از سـنت مبنـا 
و مشـروعیت دارد کـه تجـدد را در مقـام 
رویـدادی بنیانـی در نظـر بگیـرد و به همۀ 
سـنت از موضعـی مابعـد تجدد بنگـرد. از 
ایـن نظر، اگر کسـی در پی رویـداد تجدد، 
مابعدطبیعـات  و  طبیعیـات  بـه  تمسـک 
ماقبـل تجـدد را مشـروع ندانـد، چه گونـه 
می توانـد بـر انقـالب معرفتـی مـدرن در 

تحلیـل پدیـدۀ دینـی دیـده بربندد؟ 
اصالح گـران اسـالمی، بـا تفـاوت آرایـی 
کـه دارنـد، بیشـتر می کوشـند آموزه هـای 
کـه  بـا دسـتاورهای فکری یـی  را  اسـالم 

»تطبیـق«  می پسـندند،  مـدرن  دنیـای  از 
کننـد. یعنـی اوالً در برابـر سـنت اسـالمی 
برخـوردی  تجـدد،  فکـری  منظومـۀ  و 
می کوشـند  ثانیـًا  و  دارنـد  گزین گرایانـه 
اسـالم را بـا »مقتضیـات زمـان و مـکان« 
منطبـق کننـد و در برابـر مخالفـان فکـری 
خـود، سـازگاری اسـالم را بـا هـر »چیـز 

خـوب«ِ دنیـای مـدرن اثبـات کننـد. 
می کوشـیدند  مصلحـان  روزگاری 
ناسـازگاری علـم تجربـی و تکنولـوژی را 
با اسـالم اثبـات کننـد، روزی دیگر در کار 
انقالبـی کـردن سـنت اسـالمی و رقابت با 
ایدیولوژی هـای انقالبـی معاصـر بودنـد و 
امـروزه بیشـتر در پـی آن هسـتند تـا امور 
»خـوب« و »مثبتـی« ماننـد دموکراسـی و 
حقوق بشـر را از دل اسـالم بیرون بیاورند 
بـا  را  دو  آن  تضـاد  عـدم  دسـت کم  یـا 

اسـالم، مدلـل و مسـتدل کننـد. 
»اصالح گـری« اسـالمی در برابـر تجـدد، 

رویکـردی منفعالنـه دارد. نخسـت منتظـر 
بـه  تجـدد  از  چیـزی  چـه  ببینـد  اسـت 
ضـرورت اجتماعی بدل می شـود یا پسـند 
عـام قـرار می گیـرد؛ سـپس سـعی می کند 
سـنت  بـا  آن  سـازگاری  بـرای  راهـی 

بیابـد.  اسـالمی 
نقـد عقـل اسـالمی، رویارویـی فعاالنـه و 
نقادانـه با عقل سـنتی و عقل مدرن اسـت. 
در نقـد عقـل اسـالمی، دغدغـۀ سـازگار 
بـه  سـنتی  و  الهیاتـی  دغدغه یـی  کـردن، 
شـمار مـی رود. تاریخـی نگـری، دغدغـۀ 
سـازگار کـردن این بـا آن و طرح پرسـش 
و حقـوق  دموکراسـی  تکنولـوژی،  علـم، 
بشـر را در برابـر اسـالم بـی معنـا می کند. 
مخالـف  اسـالم  اسـالمی،  عقـل  نقـد  در 
دموکراسـی نیست، چون اسـالم موافق آن 
هم نیسـت؛ درسـت به دلیل آن که اساسـًا 
طرح پرسـش سـازگاری سـنت اسالمی و 
دموکراسـی بی معنـا و حاصل آناکرونیسـم 

بـه  دموکراسـی  اسـت.  زمان پریشـی  و 
مفهومـی کـه امـروزه می فهمیـم، محصول 
معنـا  و  ماسـت  تاریخـِی  دوران  شـرایط 
نـدارد کـه سـنت اسـالمی بـا آن موافـق یا 

باشـد.  مخالف 
روش  مثابـۀ  بـه  را  اسـالمی  عقـل  نقـد 
مـا  بـرای  ناگزیـر  روشـی  فهمیـد؛  بایـد 
کـه پـس از دوران تجـدد می زی ایـم. در 
فراینـد ایـن نقـادی، قـرار نیسـت سـنت 
محکـوم یـا اسـطوره شـود؛ آمـاج اصلـی 
فهـم آن اسـت. در پـی فهم نقادانۀ سـنت، 
میـان  از  آن  کـردن  ایدیولوژیـک  امـکان 
سـنت های  در  نهفتـه  قـدرت  و  مـی رود 
ویران گـری  بـرای  ایدیولوژیک شـده 
دسـتاوردهای دموکراتیک و حقوق بشـری 

می شـود.  نابـود  مـدرن 
در نقـد عقـل اسـالمی، بـر خـالف گفتـار 
اصالح گـری، سـنت امـری بـس پیچیده و 
هزارالیـه و هـزاررو اسـت. نمی تـوان آن 
را بـه سـطحی صـاف و صیقلـی تقلیل داد 
و تـا بـا »مقتضیـات عصـر« چفت وبسـت 

 . د شو
اصالح گری اسـالمی به تولید »روشـن فکر 
عقـل  نقـادی  امـا  می انجامـد؛  دینـی« 
اسـالمی، گونۀ دیگـری از منـش فکری را 
طلـب می کنـد کـه ارکـون صاحبـان آن را 

می خوانـد.  اندیشـمند«  »پژوهش گـر 

اسالم؛ اصالح یا انقالب 
آن چـه در بیشـتر گرایش هـای اصالح گـرا 
در  سـنتی  مبانـی  حفـظ  اسـت،  مشـترک 
دینـی  اصلـی سـنت  عناصـر  بـه  نگـرش 
اسـت. برای نمونه، چه در تفسـیر سـازمان 
مجاهدین خلق و چه در تفسـیر عبدالکریم 
سـروش از اسـالم، مصحفی کـه امروزه در 
انگاشـته  واقعـی«  »قـرآن  ماسـت،  دسـت 
می شـود؛ درسـت همـان چیـزی بـر پیامبر 
از سـوی خـدا نازل شـد و بی کم وکاسـت 
بـه صـورت مکتـوب و مـدون درآمـد و 
امـروزه در دسـت ماسـت. در ایـن بـاور، 
و  دینـی  روشـن فکران  ایـن  میـان  فرقـی 
وجـود  اسـالمی  راست کیشـانۀ  عقایـد 

ندارد. 
در نقـد عقـل اسـالمی، بحـث بر سـر مبنا 
و چارچـوب نظری اسـت. از نگاه کسـانی 
ماننـد ارکـون، مسـایل سـنت مانند مسـألۀ 
یک سـره  چهارچوبـی  در  بایـد  قـرآن، 
متفـاوت طـرح شـوند. از این نظـر، نقادی 
عقل اسـالمی، به انقالبی در روش شناسـی 

فهـم سـنت اسـالمی فـرا می خوانـد. 
طـرح  ارکـون،  ماننـد  کسـی  بـرای 
بـه کارگیـری روش  بـدون  مسـألۀ قـرآن 
انسان شناسـی  تاریخـی،  معرفت شناسـی 
)آنتروپولـوژی( تاریخـی و بحـث دربـارۀ 
و  اجتماعـی  زبانـی،  و  روانـی  شـرایط 
موجـود  مصحـف  شـکل گیری  سیاسـی 
نارواسـت. ]5[از منظـر مسـلمان معتقـدی 
قـرآن،  مصحـف  ارکـون،  محمـد  ماننـد 
ثبـت بی کم و کاسـت وحـی نیسـت. وحـی 
ماننـد  و  اسـت  بـوده  شـفاهی  رویـدادی 
هـر رویـداد شـفاهی دیگـر یک بـار برای 

اسـت.  شـده  تمـام  و  داده  رخ  همیشـه 
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بخش دوم

رابـطۀتـان را
تر و تـازه نگه داریـد!

آیا نـواندیشـی 
در اسـالم ممـکن است؟

بخش دوم

غالم رضا ميناخانی - كارشناس ارشد روان شناسی بالينی

ــک  ــترکش، ی ــی مش ــی و زنده گ ــۀ عاطف ــارغ از رابط ــانی، ف ــر انس ه
تمــام ویژه گی هــای یــک زنده گــی  بــا  زنده گــی شــخصی دارد 
ــی از  ــه بعض ــی دارد ک ــا و آرزوهای ــق، توان مندی ه ــتقل. او عالی مس
ــال  ــن امی ــه ای ــه زنده گــی مشــترک نمی شــود و اگــر ب ــوط ب آن هــا مرب
ــود،  ــته می ش ــترک خس ــی مش ــم از زنده گ ــردازد، کم ک ــق نپ و عالی
ــته گی را در  ــن خس ــم دارد. ای ــزی ک ــک چی ــی اش ی ــه زنده گ ــرا ک چ

ــد ــودی« می گوین ــاه وج ــاس گن ــالح »احس اصط

ـــا  ـــری ی ـــاًل ایرادگی ـــتند. مث ـــکار نیس ـــه آش ـــخصیتی همیش ـــای ش ویژه گی ه
تکانش گـــری هـــم از ویژه گی هـــای شـــخصیتی هســـتند و ســـال های 
ســـال طـــول کشـــیده تـــا ایـــن ویژه گـــی در یـــک فـــرد شـــکل بگیـــرد. 
شـــخصیتی  ویژه گی هـــای  کنـــم؛  راحـــت  را  خیال تـــان  بگذاریـــد 
تغییـــر  بـــرای  تـــالش  بنابرایـــن  هســـتند.  تغییرپذیـــر  به ســـختی 
ویژه گی هـــای شـــخصیتی دیگـــری، نـــه تنهـــا بیشـــتر اوقـــات بـــه 
ـــد.   ـــراب می کن ـــز خ ـــما را نی ـــۀ ش ـــه رابط ـــود، بلک ـــر می ش ـــت منج شکس
ـــت.  ـــکی نیس ـــن خش ـــه ای ـــتان ب ـــه داس ـــم، همیش ـــان کن ـــم ناامیدت نمی خواه
ـــا  ـــد ب ـــما می توانی ـــی ش ـــتند؛ یعن ـــی هس ـــا مهارت ـــر از رفتاره ـــی دیگ بعض
ـــال«  ـــوش دادن فع ـــاًل »گ ـــد. مث ـــاد بگیری ـــوارد را ی ـــن م ـــوزی ای مهارت آم
یـــک مهـــارت اســـت، یـــا »برقـــراری ارتبـــاط موثـــر«، یـــا »مدیریـــت 
هیجان هـــا« مـــواردی هســـتند کـــه می تـــوان بـــا مهارت آمـــوزی آن هـــا 
ـــالش  ـــه ت ـــم ک ـــا برس ـــه این ج ـــا ب ـــم ت ـــا را گفت ـــام این ه ـــاء داد. تم را ارتق
ــد.  ــوس می دهـ ــۀ معکـ ــا نتیجـ ــتر وقت هـ ــری بیشـ ــر دیگـ ــرای تغییـ بـ
ـــا  ـــد، ب ـــت بپذیری ـــه هس ـــه ک ـــرتان را همان گون ـــد همس ـــعی کنی ـــن س بنابرای
تمـــام ویژه گی هایـــی کـــه دارد. ایـــن کار شـــما نیســـت کـــه همســـرتان 
ـــک  ـــه او کم ـــر ب ـــد تغیی ـــد در فرآین ـــط می توانی ـــما فق ـــد، ش ـــر دهی را تغیی

ـــد.  کنی
قانون دوم؛ فضای کافی برای رشد همسرتان فراهم کنید

زنده گـــی مشـــترک شـــرایطی را به وجـــود مـــی آورد کـــه طرفیـــن 
ــی  ــا گاهـ ــد. حتـ ــرف می کننـ ــر صـ ــا همدیگـ ــان را بـ ــترین زمان شـ بیشـ
ـــی  ـــه زنده گ ـــر ب ـــری کمت ـــه دیگ ـــد ک ـــل دارن ـــن می ـــی زوجی ـــات بعض اوق
شـــخصی خـــودش بپـــردازد. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه اگـــر طرفیـــن 
ـــد  ـــر اجـــازه ندهن ـــد و اگ ـــا نکنن ـــرای رشـــد دیگـــری مهی ـــی را ب فضـــای کاف
کـــه دیگـــری، بـــه عنـــوان یـــک انســـان مســـتقل، بـــا توان مندی هـــا و 
عالیـــق مســـتقل، بـــه زنده گـــی شـــخصی خـــود نیـــز برســـد، احتمـــاال 

رابطـــۀ آن هـــا کم کـــم بـــه ســـمِت جدایـــی کشـــیده می شـــود. 
هـــر انســـانی، فـــارغ از رابطـــۀ عاطفـــی و زنده گـــی مشـــترکش، یـــک 
زنده گـــی شـــخصی دارد بـــا تمـــام ویژه گی هـــای یـــک زنده گـــی 
ــی از  ــه بعضـ ــی دارد کـ ــا و آرزوهایـ ــق، توان مندی هـ ــتقل. او عالیـ مسـ
ـــال  ـــن امی ـــه ای ـــر ب ـــود و اگ ـــترک نمی ش ـــی مش ـــه زنده گ ـــوط ب ـــا مرب آن ه
ــود،  ــته می شـ ــترک خسـ ــی مشـ ــم از زنده گـ ــردازد، کم کـ ــق نپـ و عالیـ
ــته گی را  ــن خسـ ــم دارد. ایـ ــزی کـ ــک چیـ ــی اش یـ ــه زنده گـ ــرا کـ چـ
ــی  ــی بعضـ ــد. یعنـ ــودی« می گوینـ ــاه وجـ ــاس گنـ ــالح »احسـ در اصطـ
وقت هـــا آدم هـــا دچـــار یـــک احســـاس گنـــاه از بابـــت زنده گـــی 
ــا  ــیل ها و توان مندی هـ ــه پتانسـ ــه چـ ــوند. از این کـ ــان می شـ شخصی شـ
ــد.  ــیده گی کننـ ــا رسـ ــه آن هـ ــتند بـ ــته اند و نتوانسـ ــتعدادهایی داشـ و اسـ

بنابرایـــن تـــا جـــای ممکـــن فضـــا بـــرای رشـــد شـــخصی بدهیـــد.
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش پانزدهــم

در نگاهی جمع گرایانه می توان هدف از آفرینِش انسان 
را به دو دستۀ تکوینی و اختیاری تقسیم کرد. از این 
یافته  تحقق  انسان  آفرینِش  تکوینی  های  منظر، هدف 
و انسان در بهترین صورِت ممکن آفریده شده است. 
باید انجام گیرد، تا  اما اهدافی که تحت اختیار انسان 
هنوز تحقق نیافته است. نه عبادت به معنای عامِ کلمه 
و نه هم آبادانی زمین به صورِت کلی، هیچ کدام جامۀ 
نسبی  به صورِت  اهداف  این  بلکه  اند،  نپوشیده  عمل 
برآورده شده و به طور کلیـ  به دلیل آن که همۀ انسان ها 
حقیقت جو نیستند، و بر فرض حقیقت جویی نیز، هر 
جست وجویی ره به حقیقت نمی برد ـ تحقق نخواهند 

یافت.
از  هدف  توان  می  دیگر  تِر  کلی  بندی  دسته  یک  در 
تقسیم  عملی  و  نظری  دستۀ  دو  به  را  انسان  آفرینِش 
بتواند  انسان  که  است  آن  آفرینش  نظرِی  هدف  کرد. 
این  در  و  درنوردد  را  شناخت   ِ نشدنی  فتح  قله های 
هدف  بردارد.  گام  مجّدانه  نظری  کماِل  سرحد  تا  راه 
اندیشه  و  فکر  یافته گی  عینیت  نیز چیزی جز  عملی 
در ساحِت عمل نیست. هدف نظری همان باور است  
خواه باور دینی باشد یا فلسفی و یا هم علمی - که می 
بایست در رفتارهای بیرونی انسان نیز تجسم عینی یابد 
آفرینش  نظرِی  غایت  نیز جز  یافته گی  تجسم  این  و 

آدمی نمی تواند باشد.
در فیلسوفان اسالمی در تعریف علِت غایی گفته اند: 

علت غایی عبارت است از کمال آخری که فاعل در 
فعِل خودش بدان سو می رود . از طرفی هم یکی از 
احکام علت غایی آن است که در ذهن بر علت مادی 
پدیده   . متأخر  آن  به  نسبت  تحقق  در  و  است  مقدم 
هایی که قرار است انسان ایجاد کند، ابتدا در ذهِن او 
به  دنبال ساختِن آن دست  به  بندد و سپس  نقش می 
کار می شود. از این منظر، علم مسبوق بر نظر است و 
بدون نظر و تصور قبلی، کاری از پیش نخواهد رفت و 
صنعتی به میان نخواهد آمد. با این بیان می شود هدف 

نظری و علمِی آفرینش انسان را حدس زد.
فضایل  دانست؛  می  دسته  دو  را  فضایل  افالطون 
عملی و فضایل عقلی. فضایل عقلی از دید او عبارت 
به  نیز  عملی  فضایل  و  بود،   »عدل«  و  »حکمت«  از 
»شجاعت« و »ضبط نفس یا عفت« که بر حسب تعبیر 
افاده می کند، تقسیم می  کلمۀ یونانی، هر دو معنا را 
شد .  اما قرآن کریم   چنان که عالمه سلجوقی توجه 
داده است - تمامی ارزش های نظری و عملی را در 
دو اصل ایمان و عمِل صالح کنار هم می چیند و دایرۀ 
شمول نظر و عمل را به صورت چشم گیری فراخی 

می بخشد. 
نظری  امِر  ترین  محوری  خدا  به  ایمان  قرآن،  دید  از 
است   اگر ایمان را از مقولۀ باور و شناخت در نظر 
آوریم - که جهان، انسان و هستی را معنا می-بخشد 
و جهت و حرکِت آن ها را مشخص می کند؛ در حالی 
که عمل صالح، ناظر بر رفتارهای عینِی آدمیان است و 
تمامی فضایل اخالقی را - با توجه به فاعل آن »یعنی 
فضایل  دایرۀ  و  دارد  نظر  در   - عمل«  فاعلی  حسن 
اخالقی را   برخالف افالطون - باز می گذارد. عمل 
صالح از مرز عفت و شجاعت و حکمت عبور می کند 
صداقت،  داری،  امانت  گویی،  راست  قلمرو  به  پا  و 
نیک گمانی، احترام، محبت، تحمل و ... نیز می نهد و 
ساحۀ وسیع و حتا تمامی جغرافیای فضایل اخالقی را 

در آغوش می کشد.
یی  نظری  فضیلِت  ترین  محوری  ایمان  منظر،  این  از 
نیز می توان در کنار آن نهاد و  اندیشیدن را  ست که 
فضایل نظری را به دو ساحِت ایمان و اندیشه قسمت 
کرد. این که ایمان چه نسبتی با آگاهی و اندیشه دارد؟ 
ایمان  آیا  تجربه؟  یا  و  آگاهی ست  سنخ  از  ایمان  آیا 
اگر  ایمان؟  بر  اندیشه مقدم  یا  اندیشه است،  بر  مقدم 
انواع  سایر  با  آن  تفاوت  ست،  آگاهی  سنخ  از  ایمان 
آگاهی های انسان در چیست؟ و سایر پرسش هایی از 
این دست را می گذاریم به فرصت و فراغت دیگری. 
آن چه قدر مسلم است این که ایمان را نمی توان با فکر 
و اندیشه بی مناسبت دانست. ایمان در هیچ مقطعی و 
را  انسان  اندیشمندی  و  نیست  اندیشه  از  فارغ  حالتی 
به  نظر آورد.  او در  آفرینِش  اهداف  از  توان یکی  می 
همین سان، اعمال صالحه را باید غایت عملی آفرینِش 
انسان به شمار آورد که مصادیق بسیاری را احتوا می 
کند. ایمان با سه عنصر اندیشه، احساس و عمل رابطه 
می گیرد که در این میان، اعتقاد و احساس را می توان 
عناصر درونی ایمان، و عمل را تجسم عینی و خارجِی 

آن به شمار آورد.
بنده گی با معرفت خاص حضور آدمی ست

ورنه این جا سجده ها چون سایه یک سر مبهمی ست
بیدل

نواندیشان  از  شماری  که  همین جاست  از  شاید 

معرفت  دین داری  ـ  دین داری  نوع  سه  از  دینی، 
دین داری  و  اندیشانه  تجربت  دین داری  اندیشانه، 
مصلحت اندیشانه ـ سخن گفته اند. دین داری معرفت 
به  به دین  آن است،  نقطۀ محوری  ایمان  اندیشانه که 
حالی  در  نگرد،  می  معنویت  و  شناخت  کانون  عنوان 
که دین داری تجربت اندیش، به احساس دینی و تجربۀ 
درونی دین توجه دارد. دراین میان، دین داری مصلحت 
اندیشانه را باید ناظر بر عمل کرد دینی در نظر آورد 
که به امر و نهی و باید و نبایدهای دینی توجه  شایانی 

به خرچ می دهد.  
ایمان یکی ست و تعدد در آن راه ندارد؛ با این تفاوت 
امِر  چونان  ایمان  به  اندیش  معرفت  دین داری  در  که 
آگاهی و معرفت بخش نگریسته می شود، درحالی که 
دین داری تجربت اندیش بر احساس دینی تکیه دارد. 
به  رویکردی  توان  می  را  اندیش  مصلحت  دین داری 
ریزش های بیرونی ایمان در نظر آورد که در آن، بیش 
از عناصر درونی ایمان، نتیجۀ خارجی و رفتاری آن در 

محراق توجه است.
و  معرفت  اساسِی  رکِن  دو  دارای  ایمان  بیان،  این  با 
در  که  معرفتی  است؛  ایمانی  شور  همان  یا  احساس، 
باشد،  نداشته  احساس و تجربۀ درونی  با  آمیخته گی 
و  بود؛  خواهد  حیاتی   های  جنبه  فاقد  و  روح  بی 
مبهم،  نباشد،  شناخت  و  آگاهی  با  توأم  که  احساسی 
کور و ناسمت دهی شده است که هیچ در و دیواری 
نمی شناسد و به هر مانعی سر می کوبد. از این نظر، نقد 
اقبال بر معتزله مبنی بر این که آن ها اعتقاد را به دستگاه 
پیچیده یی از مفاهیم و مقوالِت ذهنی تبدیل کردند و 
در اثر آن، ایمان جنبه های حیاتی خودش را از دست 

داد، موجهیت می یابد .
کی  که  ایمان  احساسِی  های  جنبه  به  اعتنایی  بی 
یرکیگارد از آن به شورمندی یاد می کند و فرو کاستِن 
مغالطۀ  گرفتار  توان  می  را  محض  آگاهِی  به  ایمان 
های  جنبه  دارای  ایمان  آورد.  حساب  به  تقلیل گرایی 
باورهای دیگر  از  تجربی و حیاتی یی ست که آن را 
انسان   باورهای علمی، فلسفی و ... - امتیاز می بخشد. 
حقیقِت  دینی،  آگاهی  به  توجهی  بی  سان،  همین  به 
ایمان را به شور دینِی محض فرو می برد و رابطۀ آن 
آیه  می سازد.  گی  واره  گسست  دچار  عقالنیت  با  را 
یاد  از  مومنان  های  قلب  شدن  پُرخوف  از  که  هایی 
خدا تذکر می دهد؛]مومنون: 6۰؛ حج35 و انفال2[  و 
تسلیم شده  مومنان و  بودِن  امیدوار  بر  ناظر  آیات  نیز 
گی آن ها]نساء: 65[ به خدا و رسول گرامِی او را می 
توان بیان جنبه های احساسی ایمان در نظر آورد و سه 
عنصر خوف، خشیت و وابسته-گی را نیز تحت چتر 

جنبه های احساسی ایمان در نظر گرفت. 
از سویی  هم، آیه های ناظر بر ایمان به خدا و مغیبات 
را - که شمار آن ها بسیارند - می توان دارای جنبه های 
معرفتی دانست. این آیات دقیقاً  معطوف به رویه های 
متافیزیکی ایمان است و ذهِن آدمی را از ساحِت ماده تا 
آن سوی عالم ماده سوق می دهد و از این منظر، پیوند 
عجیب و ناگسستنی یی با معرفِت بشری می یابد. شاید 
دو  از  عموم  به صورِت  توان  می  که  همین جاست  از 
رویکرد گزاره یی و تجربی به ایمان سخن گفت. در 
رویکرد گزاره یی، گزارۀ »رستاخیز وجود دارد«، مورد 
تحلیل و ارزیابی منطقی قرار می گیرد. اما در رویکرد 
دوم )تجربی( ایمان از سنخ تجربه و احساس است و 

کاری با تحلیِل منطقی و ذهنی ندارد. 
در این میان، باید با اقبال همنوا شد که شهود و  آگاهی 
قرار  دیگری  برابِر  در  را  یکی  نباید  و  اند  هم  مالزمِ 
داد . شاید بتوان بر پایۀ چنین رویکردی، ایمان دینی 
نهایتًا  که  خواند  آگاهی  و  احساس  باِل  دو  دارای  را 
در کالم  آن چه  کند.  می  باز  راه  دینی  به صوب عمل 
مسأله  است،  بوده  نظر  مطمح  همواره  اسالمی  قدیِم 
تصدیق قلبی، اقرار و عمل است. شماری از فرقه ها به 
تصدیق قلبی اذعان کرده اند، درحالی که برخی دیگر، 
به همین سان،  اقرار  اند.  گفته  قلبی سخن  معرفِت  از 
و عمل نیز   که ظاهراً خارج از ماهیت ایمان و امری 
بیرونی به نظر می آید - در نگرش برخی سنت گراها 
ُعنصر ایمان خوانده شده است. فرقۀ اشاعره، اقرار را 
شرط اجرای احکام دینی در دنیا دانسته است که بسیار 
مشروط  بر  مقدم  شرط  زیرا  رسد.  می  نظر  به  مؤجه 
است و اقرار را نمی توان شرط ایمان دانست؛ چه در 
آن  صورت، اقرار مقدم بر ایمان خواهد بود و اقرار به 
نیافته است، خالف فرض و اصل  آن چه هنوز وجود 

ایمان است.
فرقۀ خوارج که از فرقه های نخستین به حساب می 
و  دانستند  می  ایمان  ماهیت  در  داخل  را  عمل  آید، 
به  ایمان  ارکان  از  را  به جوارح  قلبی و عمل  تصدیق 
با  برابر  عمل  ترک  آنان،  دیِد  از  آوردند.  می  حساب 
ترک ایمان دانسته می شد و بر اساس چنین طرزِ دیدی 
بود که فتوای تکفیر حضرت علی، معاویه و عمروبن 
عاص و دیگران را صادر کردند. در این رویکرد، نفی 
عمل مساوی با نفی ایمان دانسته می شد و علی الظاهر 

میان رکن تصدیق و عمل، نوعی استلزام قایل بودند. 
وجود  ایمان  به  رویکرد  این  در  که  ابهاماتی  از  یکی 
داشت، ناشی از ناروشن بودِن مفهوم عمل بود. عمل 
به دو صورت مقطعی و  به لحاظ زمانی،  را می توان 
لحظه وار، و نیز مستمر و همیشه گی در نظر آورد. با 
این بیان، به درستی روشن نیست که خوارج کدام نوع 
آیا  آوردند.  می  نظر  در  ایمان  رکن  عنوان  به  را  عمل 
ترک عمِل خاصی را در لحظۀ خاصی می توان مساوی 
با ترک همیشه گی و ترک همۀ اعمال دینی انگاشت و 
به نفی ایمان تارِک عمل حکم کرد؟. پُرروشن است که 
ما در دین با یک نوع عمل مواجه نیستیم، بلکه با انواع 
مختلفی از اعمال دینی روبه روییم. آیا منظور از عمل، 
عمل به تمامی واجبات یا منهیات دینی ست، و یا عمل 
به امر و نهِی مشخصی را در بر دارد؟. از سویی  هم، 
آیا عمل به اوامر و نواهی دین، به صورت همیشه-گی 
مورد نظر است، و یا ترک مقطعی یک عمل   ولو برای 
لحظۀ واحدی - را نیز می توان »ترک عمل« عنوان داد 

و تارک آن را خارج از چارچوب ایمان دانست؟

 دکتر علی شیروانی: ۱۳۸۷، کّلیات فلسفه، ص۲۹۳، 
چاپ دوم )ایران: قم- دارالفکر(

  همان اثر: ص۲۹۵-۲۹۴
   صالح الدین سلجوقی کوشه یی از پیغام تو، 

ص۵6۲
  محمد اقبال الهوری، بازسازی اندیشۀ دینی در 

اسالم، مترجم: محمد بقائی ماکان، ص۳۷
  محمد اقبال الهوری، بازسازی اندیشۀ دینی در 

اسالم، مترجم: محمد بقائی ماکان، ص۳۹

ب
غر

به 
ی 

قاد
انت

اه 
نگ

ان
مـ

و آل
ـه 

نس
فرا

داز 
م ان

شـ
چ

از 



ACKU

را  والیات  امنیه  فرماندهان  افغانستان  داخله  وزارت 
روابط  تقویت  مورد  در  تا  است  فراخوانده  کابل  به 
پولیس و مردم در یک کنفرانس دو روزه بحث کنند 
و با استفاده از نتایج آن، زمینه ارتباط نزدیک مردم با 

پولیس را فراهم نمایند.
مقام ها در وزارت داخله افغانستان می گویند پولیس 
افغانستان به دلیل وضعیت جنگی نتوانسته به وظایف 
ماموران  در حال حاضر  کند.  اصلی خود رسیده گی 
این  اصلی  وظیفه  که  قانون  تطبیق  جای  به  پولیس 
بار  از  بخشی  و  می جنگند  طالبان  با  است،  نیروها 

سنگین جنگ را به دوش می کشند.
و  مردم  ساختن  نزدیک  زمینه  دارد  تالش  حکومت 
بر  شهروندان  طریق  این  از  تا  کند  فراهم  را  پولیس 
همکاری  نتیجه  در  و  کنند  اعتماد  پولیس  ماموران 

مردم با پولیس، وضعیت امنیتی بهبود یابد.
مقام های حکومت می گویند در صورتی که مردم به 
حکومت  بین  فاصله  باشند،  نداشته  اعتماد  پولیس 
رئیس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  می شود.  بیشتر  مردم  و 
اجراییه حکومت روز سه شنبه )11 حوت/ 1 مارچ( 
در این کنفرانس گفت: »اگر مردم به حکومت اعتماد 
نداشته باشند، مسوولین در یک جزیره باقی می مانند 
را  مردم  نیازمندی های  و  خواست ها  این که  بدون 
بدانند. در چنین وضعیتی فاصله بین مردم و حکومت 

بیشتر می شود و دشمنان مردم از آن استفاده می کنند.«
وظیفه  که  کرد  تأکید  افغانستان  حکومت  مقام  این 
نیروها  این  و  است  مردم  با  همکاری  پولیس  اصلی 
زمانی می توانند وظایف شان را به خوبی انجام دهند 
وقت  هیچ  »پولیس  باشند:  همکار  آن ها  با  مردم  که 
بدون همکاری مردم موفق بوده نمی تواند. اگر مردم 
ببینند و بگویند وظیفه ما نیست وظیفه  جریانات را 
ممکن  موفقیت  وضعیتی  چنین  در  است،  پولیس 

نیست زیرا پولیس ما عمال در جنگ قرار دارد.«
پولیس خیالی

افغانستان  حکومت  برای  مهم  چالش های  از  یکی 
"پولیس خیالی" است، یعنی افرادی که در نام شان در 
لیست وجود دارد اما خود شان نه. فرماندهان محلی 
لیست های طویلی از تشکیل پولیس ارایه می کنند در 
حالی که رقم واقعی تشکیالت پولیس به مراتب کمتر 
پولیس  داده می شود. وجود  آمار  از چیزی است که 
خیالی زمینه را برای فساد و سوء استفاده نیز فراهم 
کرده زیرا معاش و امتیازات پولیس خیالی به جیب 

فرماندهان فاسد می رود.
پولیس  دقیق  رقم  از  افغانستان  حکومت  مقام های 
خیالی آمار ندادند اما از چالشی که این موضوع به بار 

آورده شکایت کردند.
داکتر عبداهلل در این مورد گفت: »از تشکیالت خیالی 

پانزده سال کار وزارت  از  از پرسونل خیالی پس  و 
یک  به  نه  شود  تبدیل  افسانه  یک  به  باید  داخله 

واقعیتی که ما هنوز با آن روبرو هستیم.«
مورد  در  شکایت هایی  گفت  حکومت  مقام  این 
سوءاستفاده از وسایط و تجهیزات پولیس وجود دارد 
که باید در این مورد اصالحاتی به میان آید. این در 
کرد  اعالم  امریکا  متحده  ایاالت  اخیراً  که  حالیست 
افغانستان  در  خیالی  نیروهای  امتیازات  و  معاش  که 

قطع می شود.
شکایت از پولیس

اعتماد  تقویت  برای  حالی  در  افغانستان  حکومت 
مردم بر پولیس تالش می کند که شکایت های زیادی 
محلی  پولیس  ویژه  به  پولیس  نیروهای  عملکرد  از 
در  ناامنی ها، حکومت  افزایش  دنبال  به  دارد.  وجود 
22 والیت پولیس محلی ایجاد کرد و این نیروها در 

صف مقدم جنگ با طالبان قرار دارند.
هرچند پولیس محلی تا حدی توانسته از پیشروی های 
طالبان در روستاها جلوگیری کند ولی گزارش هایی 
نشان  نشر شده  بشری  نهادهای حقوق  از سوی  که 
می دهند که این نیروها مرتکب نقض حقوق بشر نیز 

شده اند.
در  داخله  وزارت  امنیتی  معین  رحمان  عبدالرحمان 
این مورد گفت: »مردم به علت دشواری ها در سلوک 
و رفتار شمار اندکی از پرسونل پولیس که از تعلیمات 

پیشرفته برخوردار نیستند، شکایت دارند.«
برای  است  قرار  که  گفتند  داخله  وزارت  مقام های 
تقویت روابط پولیس با مردم نشست ها و سمینارهایی 
نهادهای مدنی، عالمان دینی، شوراهای والیتی و  با 

اقشار مختلف مردم برگزار شود.
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ناجيه نوری
ریاسـت  دوم  معـاون  اظهـارات  دنبـال  بـه 
جمهـوری، ریاسـت  اجرایی می گویـد: اعضای 
کمیتـه گزینـش برکنار نمی شـوند، بل شـماری 

از افـراد بـه لیسـت قبلـی افـزوده می شـود. 
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

کـه اعـالم کـرده، کمیتـه گزینـش بـا ترکیـب 
جدیـد پس از صـدور فرمان ریاسـت جمهوری 

بـه زودی بـه کارش آغـاز خواهـد کـرد.
آقـای دانـش تأکیـد کـرده کـه تـا هفتـه آینـده 
فرمـان تقنینـی رییس جمهـور مبنی بـر آغاز به 
کار کمیتـه گزینـش جدیـد صـادر خواهد شـد 
و ایـن کمیتـه بـر اسـاس قوانین موجود شـکل 

گرفت. خواهـد 
معاون دوم ریاسـت جمهوری گفته که در کمیته 
گزینش عالوه بر رؤسـای مجلـس نماینده گان، 
مجلس سـنا، دادگاه عالی و کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر، دو نفر از اعضـای جامعه مدنی و 

شـبکه زنان نیز حضور خواهند داشـت.
بـا  ریاسـت اجرایی  سـخنگوی  معـاون  امـا 
ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  سـخنان  رد 
می گویـد: ترکیـب همـان ترکیـب قبلی اسـت، 
ولـی یـک تعـداد افـراد جدیـد بـه آن اضافـه 

خواهـد شـد.

جاویـد فیصـل معـاون دوم ریاسـت اجرایی بـه 
روزنامـه مانـدگار گفـت:  چنـد نفـر جدیـد به 
کمیتـه گزینـش اضافه خواهند شـد، امـا این که 
چـه کسـانی و از کـدام ارگان و مراجـع هنـوز 
مشـخص نیسـت؛ ولـی بـه زودی ایـن افـراد 

معرفـی خواهند شـد.
بـا ایـن حـال، نعیـم ایـواب زاده عضـو کمیتـه 
گزینـش نظریات معاون دوم ریاسـت جمهوری 
گفـت:  دانسـته  او  شـخصی  گفته هـای  را 
و  طـرح  براسـاس  گزینـش  کمیتـه  ترکیـب 
برنامـه کمیسـیون اصـالح انتخاباتـی مشـخص 
انتخاباتـی  بنابرایـن کمیسـیون اصـالح  شـده، 
در صـورت آوردن تغییـرات سـاکت نخواهنـد 

نشسـت.
بـه گفتـه ایـواب زاده، هـر نـوع تغییـر در کمیتۀ 
گزینـش زمینـۀ معامله را برای حلقات سیاسـی 
فراهـم خواهـد کـرد و شـفافیت و اسـتقاللیت 
کار کمیتـه گزینـش را بـا بـن بسـت مواجـه 

می سـازد.
درکمیتـه  تغییـرات  آوردن  کـرد:  تأکیـد  او 
گزینـش اسـتقاللیت کار این کمیتـه را با چالش  
مواجـه می کنـد و زمانیکـه شـفافیت و آزادی 
در کمیتـه وجود نداشـته باشـد، بسـیار مشـکل 
خواهـد بـود کـه افـراد شایسـته و مسـلکی به 

کمیسـیون های انتخاباتـی راه پیـدا کننـد.

آغـاز زودهنـگام  از  عاکفـی  وامـا شاه سـلطان 
اظهـار  جدیـد  ترکیـب  بـا  گزینـش  کمیتـه 
بی اطالعـی کـرده می گویـد: همیـن امـروز از 
ایـن مسـاله اطـالع  پیـدا کـرده و نمی دانـد که 

ایـن خبـر تـا چـه حـد واقعیـت دارد.
عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی 

غیرمسـووالنه  اقدامـات  این گونـه  می گویـد: 
بـه نحـوی بـه بحـران مشـروعیت حکومت در 

آینـده کمـک می کنـد.
رفیعـی گفـت:  مـن به عنـوان یک فعـال مدنی 
می خواهـم بـه رهبـری حکومـت توصیـه کنم 
کـه نبایـد اقدماتـی را انجـام دهنـد کـه سـبب 
تضعیف حکومت شـده و در آینده مشـروعیت 

حکومـت را زیـر سـؤال ببرد.
و  معرفـی  مسـوولیت  کـه  گزینـش  کمیتـه 
بررسـی صالحیت هـای اعضای کمیسـیون های 
انتخاباتـی را بـه عهـده دارد، بـه تاریـخ دهـم 
جـدی بـه کارش آغـاز کـرد و اعضـای ایـن 
کمیتـه کـه قبـال معرفـی شـده بودند، بـا هفت 
عضـو آغـاز به کار کـرد، امـا رییس جمهور طی 
یـک فرمـان تقنینـی آغـازکار کمیتـه گزینش را 
بـه همراه بسـته اصالحات در قوانیـن انتخابات 
بـه مجلس نماینده گان فرسـتاد کـه مجلس این 

بسـته را بـا اکثریـت آرا رد کـرد.
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تقابل دو جنـاح قدرت
 بر سـر تـرکیب کمیتـۀ گـزینش

در نشستی در کابل تأکید شد:

تقویت روابط پولیس با مردم

وزارت صحت »شورای مؤقت...
اهداف  از  کشور  در  پزشکی  خصوصی  انستیتوت های  خدمات 

این شورا هستند.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت روز گذشته )سه شنبه، 11 حوت/
اسفند( هنگام گشایش شورای پزشکی گفت که این شورا با تأیید 
دایمی و مستقل  به گونۀ  از یک سال،  ایجاد شده و پس  کابینه 

فعالیت خواهد کرد.
شورای مؤقت پزشکی با حضور وزیران تحصیالت عالی، عدلیه 
و کار و امور اجتماعی و نماینده گان وزارت های دفاع و داخله، 
بین المللی  و  داخلی  بهداشتی  نهادهای  و  ملی  امنیت  ریاست 

گشایش یافت.
فریده مومند، وزیر تحصیالت عالی این شورا را فرصتی خوب و 
کاری بنیادی در زمینۀ معیاری سازی خدمات بهداشتی و دفاع از 

حقوق بیماران می داند.
پزشکی  دانشگاه های  از  شماری  که  می گوید  مومند  خانم 
چالش های عدیده یی دارند و این وزارت هیأت هایی به شماری 
از دانشگاه های پزشکی فرستاده تا نصاب آموزشی این دانشگاه ها 

را بهتر سازند.
دادستان ها  از  باشد، گروهی  اگر ممکن  او هم چنان می گوید که 
دعواهای  تا  ببینند  آموزش  پزشکی  مسایل  زمینۀ  در  قاضی ها  و 
پزشکی به گونۀ درست حل وفصل شوند و حق به حقدار برسد.

معلوالن  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزیر  اوریاخیل،  نسرین 
می گوید که در بخش های بهداشتی به قوانین کار توجه نمی شود. 
به گفتۀ او، شماری از پزشکان در بسیاری از شفاخانه ها بیش از 
18 ساعت کار می کنند که این مسأله سبب ناراحتی مردم و درمان 

نادرست بیماران می شود.
افغانستان،  در  دولتی  و  درمانی خصوصی  مرکز  با وجود صدها 
خدمات  موجودیت  عدم  دلیل  به  بیماران  از  زیادی  شمار  هنوز 
درمانی معیاری و داروهای کم کیفیت و قاچاقی، برای درمان به 

خارج از کشور می روند.

امریکا مجموعه یی... 
تحویلی  پول های  میان  در  داده شده  قرار  ردیاب  قطعات  نگران 

به آ ن ها باشند.
"شیخ  نام  تحت  دستیارش  یک  به  خطاب  نامه یی  در  الدن  بن 
محمود" می گوید: مهم است که به هنگام تحویل گرفتن پول ها 
کامپیوتری  چیپ  یک  دادن  قرار  امکان  دلیل  به  را  آن  چمدان 

ردیاب در آن دور بیاندازید.
همچنین بن الدن در اظهارنظر دیگری که نشان دهنده نگرانی او 
کنندگانش می  به مذاکره  امریکایی است،  پهپادهای تجسسی  از 
گوید که جز در مواقعی که هوا کامال ابری است سکونتگاه خود 

در شهر پیشاور را ترک نکنند.
القاعده  که  شود  می  مشخص  نیز  دیگر  سند  یک  در  همچنین 
چهار عضو این گروه را به اتهام جاسوسی اعدام می کند در حالی 
که بعدا مشخص می شود که آن ها بی گناه بوده اند. در یک نامه 
متعلق به بن الدن که تاریخ ندارد با اذعان به بی گناه بودن این 
افراد نوشته شده است: من نمی خواهم اتفاقی را که افتاده است 
توجیه کنم اما ما در یک جنگ اطالعاتی هستیم و اینکه ما انسان 

هستیم و ممکن است خطا کنیم.
به  تاریخ 11 می 2۰1۰  به  نامه  از سوی دیگر بن الدن در یک 
معاون سابقش عطیه عبدالرحمان، از او می خواهد که در مصاحبه 
خرج  به  احتیاط  الجزیره  شبکه  خبرنگار  زیدان،  احمد  با  کردن 
دهد، چرا که امریکا ممکن است تحرکات او را زیر نظر داشته 
باشد. بن الدن می نویسد: این احتمال هرچند ضعیف را به خاطر 
بسپار که خبرنگاران ممکن است جوری تحت نظارت، چه در 
روی زمین و چه از طریق ماهواره ها، باشند که نه برای آن ها و نه 

برای ما قابل تشخیص باشد.
از سوی دیگر برخی اسناد دیگر نشان می دهند که بن الدن و 
 11 حادثه  سالگرد  دهمین  مناسبت  به  کمپینی  برای  دستیارانش 
سپتامبر برنامه ریزی کرده بودند. آن ها در این راستا قصد داشتند 
مسائل  بر روی  از جمله  و  داده  ارایه  را  دیپلماتیک  راهبرد  یک 
سقوط مالی امریکا و تغییرات جهانی آب و هوا مانور دهند. رهبر 
مردم  به  »خطاب  عنوان  تاریخ تحت  بدون  نامه  یک  در  القاعده 
پایان دادن به جنگ  ناتوانی در  بابت  از  اوباما را شدیدا  امریکا« 
در افغانستان نکوهش کرده و همچنین پیش بینی می کند طرح 
رییس جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ اسراییل با فلسطین 

شکست خواهد خورد.
همچنین بن الدن در تاریخ 28 اپریل 2۰11 یعنی 4 روز پیش از 
کشته شدنش مشغول ویرایش یک بیانیه خود درباره انقالب های 
بهار عربی بوده است. همچنین براساس این اسناد جدید رهبران 
القاعده قصد داشتند که حمالت بیشتری علیه امریکا انجام دهند.
رهبر  الوحیشی  ناصر  به  خطاب  ظاهراً  که  نامه یی  در  الدن  بن 
شاخه القاعده در یمن نوشته شده می گوید: ما باید عملیات هایمان 
را در امریکا گسترش داده و تنها خود را محدود به منفجر کردن 

هواپیماها نکنیم.
از سوی دیگر بن الدن در نامه ها و اسنادی دیگر نیز که به نوعی 
وصیت نامه وی محسوب می شوند توضیح داده که چطور دست 
کم 29 میلیون دالر از دارایی هایش در کشور سودان بعد از مرگ 

او باید توزیع شوند.
او با این حال تقاضا کرده که اکثر دارایی های او صرف به اصطالح 
مقا م های  گفته  به  که  نامه ها  این  از  یکی  شوند.  جهانی«  »جهاد 
اطالعاتی امریکا ظاهرا جزء وصیت نامه بن الدن است مشخص 
از  دالر  میلیون   29 توزیع حدود  دنبال  به  او چطور  که  کند  می 

دارایی هایی که در کشور سودان در اختیار داشت، بوده است.
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وزیر دفاع امریکا گفت: ایاالت متحده حمالت سایبری گسترده یی را 
علیه داعش در سوریه و عراق آغاز کرده و به تازه گی کماندوهای خود 

را برای انجام عملیات های مخفی زمینی مستقر کرده است.
اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز گذشته در سخنانی اقدامات جدید 
و  کرد  تشریح  را  و سوریه  عراق  در  داعش  با  مقابله  برای  واشنگتن 
ممانعت  هدف  با  سوریه  در  خصوص  به  سایبری  حمالت  گفت: 
دنبال  به  واشنگتن  و  انجام گرفته  نیروهای خود  فرماندهی  از  داعش 
تسریع حمالت سایبری علیه این گروه تروریستی است. روش هایی که 
استفاده می کنیم، جدید است. برخی از این روش ها جالب خواهد بود.
ژوزف دانفورد رییس ستاد مشترک ارتش امریکا نیز در سخنانی تأکید 
برای  تهاجمی  به عملیات زمینی  نهایت  کرد که حمالت سایبری در 

بازپس گیری موصل از داعش کمک زیادی خواهد کرد.
این دو مقام ارشد امریکایی حاضر به ارایه توضیح بیشتری در خصوص 
حمالت سایبری علیه داعش نشده اند. دانفورد گفت: ما نمی خواهیم 
دشمن بفهمد که چه زمانی، کجا و چگونه ما عملیات سایبری خود را 
انجام می دهیم. ما نمی خواهیم آن ها نسبت به آن چه ما انجام می دهیم، 

اطالعات داشته باشند تا خود را بر اساس شرایط جدید تطبیق دهند.
امریکا در ماه جنوری نیز اعالم کرده بود که حدود 2۰۰ کماندوی ویژۀ 
خود را برای انجام عملیات مخفی در عراق مستقر می کند تا حمالتی 

را علیه داعش انجام دهند.
کارتر در این باره گفت: امریکا کماندوهای خود را برای انجام عملیات 
مخفی علیه داعش در عراق و سوریه مستقر کرده است. من فکر می کنم 
استقرار نیروهای ویژه کمک زیادی به تسریع مقابله با تروریست های 

داعش خواهد داشت.

انتقادهای  ادامۀ  در  جنوبی  کوریای  رییس جمهور  هی،  گئون  پارک 
هشدار آمیز خود از کوریای شمالی بار دیگر اعالم کرد که این کشور 
باید بهای آزمایش هسته یی و پرتاب راکت ماهوارۀ بر خود را بپردازد.
او در ادامۀ جنگ لفظی دو کشور،دیروز در سخنرانی که از تلویزیون 
تحت  را  شمالی  کوریای  آن قدر  باید  گفت:  می شد،  پخش  کوریای 
توقف  در  بقایش  راه  یگانه  که  برسد  نتیجه  این  به  تا  بگذاریم  فشار 
از  جزیرۀکوریا  شبه  عاری سازی  و  هسته یی  تسلیحات  برنامۀساخت 

این سالح هاست.
که  میالدی  استقالل 1919  سال گرد جنبش  در  در سخنرانی خود  او 
به دنبال آن کوریای از قید حاکمیت استعماری جاپان خالصی یافت، 
را  فشارها  و  کرده  کوتاهی  کوریای شمالی  به  واکنش  در  اگر  افزود: 
افزایش ندهیم، نتیجه اش آزمایش های بیشتر هسته یی آن کشور خواهد 

بود.
رییس جمهور کوریای خاطرنشان کرد: نمی شود آن ها )کوریای شمالی( 
را به حال خود رها کرد و بر آن کشور فشار نیاورد. در غیر این صورت 

تحرکات و تهدیدهای کوریای شمالی پایان یافتنی نیست.
آن  رژیم  که  دریابد  آشکارا  باید  شمالی  کوریای  کرد:  تصریح  پارک 
کشور تا زمانی که به دنبال توسعه تسلیحات هسته یی باشد، شانسی 

برای بقا نخواهد داشت.
او با اشاره به پیش نویس قطع نامۀ شدیدترین تحریم ها علیه کوریای 
شمالی در 2۰ سال گذشته که امروز به رأی گذاشته می شود، گفت: 
همراهی چین با این قطع نامه نشان می دهد که کوریای شمالی در حال 
پرداختن بهای متوقف نکردن برنامۀ ساخت سالح های هسته یی است.

و  تروریسم  با  مبارزه  راستای  در  که  کردند  اعالم  چین  و  تاجیکستان 
افراط گرایی و همچنین نابودی تهدیدات مشترک به ویژه در نواحی مرزی دو 

کشور، همکاری های خود را تقویت می کنند.
جنرال فانگ فنگ خویی، عضو کمیسیون مرکزی نظامی جمهوری خلق چین 
که به تاجیکستان سفر کرده، در دیدار با امام علی رحمان، رییس جمهور این 
کشور از آماده گی پکن برای گسترش همکاری ها با دوشنبه در زمینۀ مبارزه با 

تروریسم خبر داده است.
شدن  بیشتر  به  عالقه مند  که  کردند  اعالم  همچنین  دیدار  این  در  طرفین 

همکاری ها در عرصه های امنیتی و دفاعی هستند.
امام علی رحمان، در این دیدار همچنین با اشاره به ظرفیت های کشورش برای 
ارتقای سطح همکاری های  با چین، خواستار  استراتژیک  مناسبات  گسترش 

دفاعی و امنیتی دو کشور شده است.
فانگ فنگ خویی، نیز با تأکید بر لزوم تعامل نزدیک تر کشورش با تاجیکستان 
از  ثبات در منطقه یکی  با تهدیدات تروریستی گفت: صلح و  مقابله  جهت 
زمینه های مهم برای همکاری های دوشنبه-پکن است و چین برای گسترش 
همکاری های دو یا چند جانبه با تاجیکستان برای مقابله با تروریسم آماده گی 

کامل دارد.
تقویت و کنترل مرزها و همچنین آموزش کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی 
دو طرف از دیگر موضوعات مورد بررسی طرفین در این نشست عنوان شده 

است.

ــزاری دو  ــل از برگ ــتان قب ــال افغانس ــی فوتب ــم مل اردوی تی
ــخ  ــی از تاری ــی جــام جهان ــاش در مقدمات ــی مانده ــدار باق دی

ــد. ــد ش ــاز خواه ــر آغ ــارچ در قط 15 م
ــی افغانســتان کــه  ــم مل ــی تی ــی، کمــک مرب ــی عســکر لعل عل
ــن  ــه ای ــه اســت ک ــرد گفت ــه ســر می ب ــل ب ــون در کاب هــم اکن
ــام  ــخ ن ــی در تاری ــم مل ــان تی ــی بازیکن ــا حضــور تمام اردو ب

ــرده در دوحــۀ قطــر آغــاز خواهــد شــد. ب
گفتــه می شــود تیــم ملــی یــک هفتــه در دوحــه تمریــن 
خواهــد کــرد و در تاریــخ 2۰ مــارچ وارد جاپــان خواهــد شــد.
شــاگردان شــگرت فرصــت دارنــد در توکیــو نیــز چنــد جلســۀ 

تمرینــی را برگــزار کننــد.
ملــی پوشــان در تاریــخ 24 مــارچ بــه مصــاف جاپــان 
ــران  ــه ته ــا ســنگاپور ب ــی ب ــرای صافارای ــد و ســپس ب می رون

ــرد. ــد ک ــفر خواهن س
الزم بــه ذکــر اســت کــه بازیکنــان حاضــر در ایــن اردو، 

ــرد. ــد ک ــفر خواهن ــر س ــه قط ــتقیم ب مس
پیتــر شــگرت ســرمربی تیــم ملــی نیــز قبــل از آغــاز ایــن اردو 
ــا ســایر اعضــای کادر فنــی راهــی  بــه کابــل بــر می گــردد و ب

قطــر خواهــد شــد.
ــدا  ــن اردو حضــور پی ــه در ای ــی ک ــون لیســت بازیکنان ــا کن ت
ــه  ــی رود ک ــار م ــا انتظ ــت، ام ــخص نیس ــرد مش ــد ک خواهن
بازیکنــان جدیــدی در ایــن اردو تیــم ملــی افغانســتان را 

ــد. ــی کنن همراه

جدال حساس و معروف سرخ پوشان و صرافان در هفتۀ سوم رقابت های 
لیگ برتر فوتسال هرات با برتری 5 بر 2 تیم فوتسال اتحادیۀ صرافان 

به کار خود پایان داد.
در حساس ترین بازی هفتۀ سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال هرات، 
تیم های سرخ پوشان و صرافان با حضور هزاران تن از هواداران دو تیم 
در سالن میرویس صادق به مصاف هم رفتند که در پایان تیم صرافان 
با نتیجۀ پُرُگل 5 بر 2 مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها را از شکست داد 
و با 9 امتیاز صدر نشین جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال 

هرات شد.
این دومین شکست پیاپی سرخ پوشان برار صرافان است.

تیم های سرخ پوشان و صرافان از تیم های تازه تأسیس فوتبال و فوتسال 
هرات هستند که در طی 2 سال گذشته اکثر جام های فوتبالی و فوتسالی 

هرات را به روی سر برده اند.
رقابت های این دو تیم در هرات از حساسیت ویژه یی برخوردار است.

حمالت سایبری امریکا در برابر داعش

رییس جمهور کوریای جنوبی:
پیونگ یانگ باید بهای آزمایش هسته یی را بپردازد

تقویت همکاری های تاجیکستان و چین 
در زمینۀ مبارزه با تروریسم

۱5 مارچ آغاز اردوی تیم 

ملی افغانستان در قطر

شکست سنگین سرخ پوشان 

مقابل صرافان

زبير هجران

هیچ قهرمانی، نمی تواند قهرمان تمام آدم ها باشد. چگوارا 
یکی از بزرگ ترین قهرمانان دنیا است و برای بعضی ها 
که دوستش دارند، برای انسانیت رزمید و در این راه جان 
اما روی دیگر قضیه را اگر نگاه کنیم، در میابیم که برای بعضی  داد؛ 
آدم های دیگر چگوارا یک قاتل و انسان بی اعتقاد و زن باره بوده است.

بنابر این، هیچ قهرمانی، قهرمان مطلق نیست و هر قوم و ملت قهرمانان 
که  بود  دزد  و  غارت گر  یک  من  برای  چنگیز  دارند.  را  خودشان 
انسان های زیادی را در خراسان سر برید و شهرهای زیادی را به آتش 
کشید؛ اما در شهر خودش، هم میهنانش برایش یادبود می گیرند و پس 

از قرن ها لقب »بابا« را برایش می دهند...
و اما، سرشت آدمی همین است، هر کی بیشتر خون ریخت و کشت و 
بست و قتل کرد، بیشتر مطرح می گردد و آن که برای آدم ها اندیشید و 

از قوم و قبیله برید، منزوی می شود و تنها می ماند.

لينا روزبه حيدری

است،  کرده  تغیر  کاماًل  سال  چهل  طول  در  دنیا،  تمام 
پاکستان آن پاکستان سالیان هشتاد نیست، ایران آن ایران 
هشتاد  سالیان  جهان  آن  جهان  نیست،  هشتاد  سالیان 
طیاره ها،  نوعیت  موترها،  نوعیت  شهرها،  نوعیت  سیستم ها،  نیست، 
نوعیت راه و رسم زنده گی ها، طرز لباس، طرز تفریح، نوعیت معماری، 
اقتصاد، شهرسازی، نوعیت موسیقی، نوعیت هنر، همه و همه تغیر کرده 
است. از کست به سی دی رسیده ایم، از تلیفون های لین دار و زمینی به 
موبایل های هوش مندی که تمام ظرفیت یک کامیپوتر را در خود دارند، 
از نوشتن نامه و ارسال تلگرام، به ایمیل و اسکایپ و وایبر و فیس بوک، 
احتمال می رود که تا پنج سال دیگر، موترهای که پرواز می کنند به بازار 
مثل آب  و  است  نکرده  تغیری  هیچ  که  است  افغانستان  ولیتنها  بیاید؛ 
راکب، پوسیده شده است، اما بهتر خیر، حال حق داریم افسرده باشیم 

یا روانی یا نه...

حفيظ اهلل مصداق

دیپُلماسی ُسوته 
طنز 

سوته ها نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری در سیاسِت امروز 
جهان دارند. هرکسی سوتۀ َدبل و دراز داشته باشد، به ساده گی می تواند 
حرفش را باالی دیگران بچسپاند. هر چند »سامویل هانتینگتون«، نظریه 
پرداز معروف امریکایی، پس از پایان جنگ سرد از آغازِ دوران جدید و 
»برخورد تمدن ها« هشدار می دهد، اما من برعکِس »هانتینگتون« پس از 
پایاِن جنگ سرد و آغاز جنگ شیرگرم، نظریه »برخورد سوته ها«را پیش 
تیله می کنم و هشدار می دهم که جنگ آینده، جنگ سوته ها خواهد بود.
بین  منازعات  حِل  و  کشور ها  روابط  در  دیپلماسی  اما  همه،  این  با 

الخلقی، نقش بر جسته و َدبَلی دارد.
انواع دیپلماسی نظر به جغرافیا، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
از طریق  پاکستان  مثاًل کشور  تاریخ وجودی کشور ها فرق می کند.  و 
دیپلماسی»خود را بکفان و دیگران را بترسان«، باالی ناف کشور ها فشار 
وارد می کند تا از این طریق به منافع خود دست یابد. کشور های عربی 
از  از نوع دیپلماسی»خود به خواب و  و به خصوص عربستان سعودی 
دیگران بیاب« دارند. سیاسیون و شیوخ عرب از طریق این دیپلماسی 
تا  بسازند،  کالن  دنبه های شان  با  موازی  خودرا  شکم های  توانسته اند 

جایی که در این اواخر، ُچقوری ناف شان کاماًل پُرشده است.
ایاالت ُمر تجعۀ امریکا، از نوع دیپلماسی »زور بگو و ُچقور بگیر« دارد 
یا مثاًل دیپلماسی  این نوع دیپلماسی نیست.  بیشتِر  نیاز به توضیح  که 
جمهوری اسالمی ایران، به نام »مهربون باش اگر نه می زنم تو دهنت« 

یاد می شود.
اما یک نوع دیپلماسی دیگر در برخی کشورهای جهان 39 ام از جمله 

افغانستان وجود دارد که به نام دیپلماسی ُسوته یاد می شود.
در این دیپلماسی دیپلمات سوته یی بر دست دارد و حین سفر به دیگر 
کشورها، با طرف و نماینده گان آن کشور ها به زبان سوته حرف می زند. 
اما مهم ترین فایدۀ این دیپلماسی این است که بر دسِت هر دیپلماتی که 
باشد، طرف و بیننده خودرا »گوسفند« تصور می کند و دیپلمات سوته 

به دست را چوپان.
پ.ن : در این نبشته هدف سوته است، نه افراد.

فرید مزدک

در  نیروی  بیشتر  هندوکش  شماِل  در  طالبان  حاال 
»دند غوری« و محالت دیگری  کنترول روسیه اند. 
منافع روسیه اند.  برای حفظ  همگون آن، سنگر های 
محله های طالب پَرور و طالب خیز شمال بیشتر روس پسنداند تا 
تندروترین  خلقی ها،  تندرو ترین  محله ها  این  دوست.از  امریکا 

پرچمی ها و تندروترین اخوانی ها سر بلند کرده اند.
آن های که فکر می کنند شمال هندوکش را برای گذارِ بی ثباتی به 
آن سوی آمو دریا می توان استفاده کرد، در اشتباه اند، در این بازی 

فقط ما هستیم که می سوزیم .

فيـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

فرهاد زلمی

اشاره:
چندین سال است که با فرا رسیدِن سالروز 
کلکانی،  حبیب اهلل  امیر  مظلومانۀ  شهادِت 
او  خاک سپارِی  بر  مبنی  سروصداهایی 
همه چیز  بعد،  چندی  اما  می شود  مطرح 
اما  امسال  می گردد.  فراموش  و  خاموش 
گروهی از جوانان، عزم شان را جزم کرده اند 
تا امیر شهید را آن گونه که مستحق  است، با 
ترحیم و تکریم به خاک بسپارند. این اراده، 
را  عده یی  و  کرده  پریشان  بس  را  عده یی 
از آش  داغ تر  کاسه های  که  است  واداشته 
جمهوری  سایت  در  پیش،  روز  شوند. 
باب  »در  عنواِن  زیر  نوشته یی  سکوت، 
قبرها و جنازه ها« از آقای اسد بودا خواندم 
و  نقد  محتاِج  را  نوشته  آن  در  مواردی  و 
پاسخ دانستم. آن چه را در زیر می خوانید، 

پاسخی ست به آن نوشته
***

آقای بودا درود! نوشتۀتان در پیوند به خاک سپاری 
امیر حبیب اهلل کلکانی )عیار خراسان( در جمهوری 
تأمل  قابل  آن  در  نکته  چند  خواندم.  را  سکوت 

است:
و  تاریخی  اسناد  عنواِن  به  باید  جنازه ها  »به  1ـ 

گذشتۀ مشترک نگریسته شود.« 
خاک سپاری  از  نیز  ما  موافقـم،  شما  دیدگاه  با 
این  در  نداریم.  توقع  دیگری  چیِز  خراسان  عیار 

شکی نیست که قهرمان هر ملت، گاهی غدار ملِت دیگر 
قوم  عینک  از  چیز  همه  که  افغانستان  در  به ویژه  است، 
تبار نگریسته می شود. در حال حاضر شخصیت های  و 
افغانستان از آن ها یابود به عمل می آیند،  بزرگی که در 
آن ها  به  دیگر  قوم  خودشان،  قوم  جز  و  قومی اند  همه 
احمدشاه  تا  گرفته  درانی  احمدشاه  از  ندارد.  احترامی 
نام  با  افراد  سایر  و  امان اهلل  تا  گرفته  مزاری  از  مسعود، 
حق  بلکه  تاریخی،  سند  نه تنها  اما  قبر  داشتن  نشان!  و 
انسانی است. انسان حتا پس از مردن، مستحق ترحیم و 
تکریم است. در این کشور، زمانی می توانیم در مسیری 
بپذیریم  را  تفاوت های همدیگر  که  کنیم  واحد حرکت 
و بشناسیم. قرار نیست ما در همۀ موارد دارای توافق و 
اشتراک باشیم. بی انصافی یی که در حق عیارِ خراسان در 
جعلیات تاریخِی پس از شهادتش صورت گرفته است، 

همه ریشه در تفوق طلبی های تباری دارند. 
خان،  امان اهلل  برضد  کلکانی  حبیب اهلل  »قیام  2ـ 
گزارش های  ماست.  تاریِخ  قیام های  تأمل برانگیزترین 
دوراِن  آشوب های  و  بی نظمی ها  مورد  در  تاریخی 
الگوی  پایتخت،  و  حومه  در  او  کوتاه مدِت  حاکمیِت 

روشنی برای درِک آشوب های دوراِن جهاد است.« 

دوران  تا  فقط  را  افغانستان  تاریخ  شما  به راستی،  آیا 
حبیب اهلل کلکانی خوانده اید؟ اگر چنین نیست، بی نظمی 
و آشوب  در حکومت های پیش از او آیا وجود نداشته 
است؟ افغانستان مگر یک قرن را در نبرد میان فرزندان 
را  کله منارها  زود  چه  شما  نکرد؟...  سپری  تیمورشاه 
پوست  و  کشیدن ها  چشم  زود  چه  کردید!  فراموش 
کشور  این  کردید!  فراموش  را  انسان ها  کردن های 
تاریخش پُر از آشوب و بی نظمی است ولی همۀ حاکمان 
قبر  یک  دارای  دست کم  آشوب،  و  بی نظمی  دوره های 
هستند. مردم مگر جز خاک سپاری امیرشان که حِق هر 

انسان است، چه خواسته اند؟
هزاره ها  شریک کردِن  جای  به  کلکانی  »حبیب اهلل   -3  
با  او  فرسایشِی  جنِگ  شد...  بیعت  خواهاِن  قدرت،  در 

هزاره ها، سرانجام به شکسِت او منجر گردید.«
کلکانی  حبیب اهلل  که  است  همین  آیا  شما  دید  ُکل   
به خاطر بیعت گرفتن از هزاره ها با شکست مواجه شد؟ 
آیا گاهی تصور کرده اید که در مورد کدام برهۀ زمانی 
صحبت می کنید؟ مشارکت اقوام در حکومت های شاهی 
در افغانستان در هیچ زمانی مطرح نبوده است. همین شاه 
به گفتۀ شما مترقی، آیا به مشارکت اقوام به ویژه هزاره ها 
باور داشت؟ شاه بعد از حبیب اهلل چطور؟ ظاهرشاه که  

43 سال حاکمیت کرد، آیا به مشارکت اقوام در 
نظامِ زیر سیطره اش باور داشت؟ نخستین رییس 
آیا به مشارکت  افغانستان، سردار داوود  جمهور 
از  بیا  داشت؟...  باور  ها  هزاره  ویژه  به  اقوام 
حکومت چهارده سالۀ کرزی و حکومِت کنونی 
به ظاهر  حکومت های  این  آیا  بگوییم؛  سخن 
به  و  اقوام  مشارکِت  به  مردم،  آرای  از  برخاسته 
ویژه هزاره ها باور داشتند و دارند؟... اگر سلطنِت 
امیر شهید محض به این  دلیل که از هزاره ها طالب 
بیعت شد، سرنگون گردید؛ پس چرا نادرشاه و 

ظاهرشاه سرنگون نشد؟ 
حکومت  در  نباید  هزاره ها  که  نمی گویم  من 
به  اما  می داشتند،  حضور  کلکانی  حبیب اهلل 
زمان،  آن  در  چیزی  همچو  توقع  که  باورم  این 
ساده لوحانه است. تصور کنید سلطنت امان اهلل را 
حبیب اهلل نه، یک عیارِ هزاره سرنگون می کرد، آیا 
باور می کنید که او به سایر اقوام حق مشارکت در 
قدرت می داد؟ آن زمان را بگذار سرجایش، اگر 
همین امروز شما در نتیجۀ یک انتخابات آزاد و 
به  اقوام  آیا می گذارید همۀ  برنده شوید،  شفاف 
گونۀ مساوی در حکومت تان سهم داشته باشند؟ 
همۀ  مساوِی  مشارکِت  به  رسیدن  تا  ما  مسلمًا 
در  درازی  بسیار  راه  حکومت ها،  همۀ  در  اقوام 
باید  هدف،  این  به  رسیدن  برای  داریم.  پیش 
نخست فاصله ها میان اقوام کم شوند؛ چیزی که 
دیگر  و  شما  می دهید.  انجام  را  آن  عکِس  شما 
بر  هی  و  گذاشته  کنار  را  چیز  همه  »سکوتیان« 
طبل دشمنی هزاره و تاجیک می نوازید. شما در 
هر دو قیام؛ قیام برضد امان اهلل و قیام برضد رژیم 
به  دولت های  شکست  موجب  را  هزاره ها  کمونیستی، 
نظر  از  نمی دانم  من  کرده اید.  عنوان  تاجیک ها  رهبری 
شما این برای هزاره ها »نام است یا دشنام«؛ زیرا در هر 
دو دوره، محرک جریان پایان دهی به رهبری تاجیک ها، 
چنین  شما  نوشتۀ  از  است.  بوده  بیگانه ها  دست  به 
برداشت می کنم که شما هزاره ها را به عنوان کتلست های 

منفی برای به قدرت رساندن دیگران معرفی می کنید.
به  اشاره یی  هیچ  نوشتۀتان  در  شما  بودا!  آقای 
روشن گرا«  »قلبًا  شما  قول  به  شاه  تاریک اندیشی های 
نکردید. اگر او برای بار نخست قانون اساسی ساخت، 
امروز  شد.  ساخته  وی  زماِن  در  نیز  ناقلین  نظام نامۀ 
ناقلین  دست  از  شمال  بومی  باشنده های  مصیبی  چه 
می کشند؟ شما هیچ اشاره یی به اعدام های بدون دادگاه 
»قلبًا روشن گرا« نکردید. شما  این شاه  امان اهلل  در زمان 
به محاکمۀ صحرایی حبیب اهلل کلکانی از سوی نادر هیچ 

اشاره یی نداشتید. 
ده ها مسالۀ دیگر در نوشتۀتان وجود دارند که در مواردی 
خیلی پرسش برانگیزند. من آرزو دارم روزی ما همه در 
کنار هم تفاوت های همدیگر را بشناسیم، بپذیریم و برای 

آبادی سرزمین واحدمان تالش کنیم!  

غوغـای ناتماِم
خاک سـپارِی یک عیـــار!

دبیرکل ناتو 
به کـابل مـی آید

روسیه:
 طالبان توانایی ندارند

امریکا مجموعه یی 
از نامه ها و اسناد 

بن الدن را فاش کرد

نماینده غیرنظامی ناتو برای افغانستان در دیدار با وزیر امور 
خارجه کشور از سفر دبیرکل سازمان ناتو به کابل پیش از 
پایتخت  »ورشو«  در  سازمان  این  سران  نشست  برگزاری 

لهستان خبر داد.
بیانیه ی اعالم کرد:  انتشار  با  افغانستان  امور خارجه  وزارت 
اسماعیل  و  افغانستان  امور خارجه  ربانی وزیر  صالح الدین 
آراماز نماینده غیرنظامی ناتو برای افغانستان در کابل دیدار 

کردند.
آراماز خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک ینس استولتنبرگ 
افغانستان  به  ناتو  یا  آتالنتیک شمالی  پیمان  دبیرکل سازمان 

سفر می کند.
افغانستان  خارجه  امور  وزیر  با  خود  دیدار  ادامه  در  وی 
اطالعاتی را در رابطه با برنامه سفر دبیرکل ناتو به این کشور 

به ربانی ارائه کرد.
سفر  نیز  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
دبیرکل ناتو به افغانستان را پیش از برگزاری نشست سران 
این سازمان در »ورشو« پایتخت لهستان را مهم توصیف کرد.

ربانی تأکید کرد که نشست سران ناتو در وارسا از اهمیت 
بااللیی برای افغانستان برخوردار است.

با  ناتو  همکاری های  ادامه  اهمیت  افغانستان،  امنیتی  اوضاع 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و تالش های دولت کابل برای 
صلح از مواردی بودند که دو طرف در مورد آن به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.

روسیه می گوید مسوول گفت گوهای صلح افغانستان دولت این 
کشور است و طالبان راه دیگری جز رضایت دادن به برگزاری 

مذاکرات در داخل کشور ندارند.
ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه در امور افغانستان و پاکستان 
این اظهارات را در دیدار با محمد اشرف غنی، رییس جمهور 

افغانستان در کاخ ریاست جمهوری ایراد کرد.
طالبان  نشان می دهد  ارزیابی ها  که  گفته است  کابلوف هم چنین 
با  به گروه های مختلف تقسیم شده  و  فراوانی دارد،  مشکالت 

وجود نمایش قوت از توان مندی الزم برخوردار نیست.
دیدار  بر  مبنی  پیش گزارش هایی  این در حالی ست که چندی 
ضمیر کابلوف با شماری از سران طالبان و حمایت از این گروه 
منتشر شده بود که واکنش های زیادی از جمله واکنش پارلمان 

افغانستان را برانگیخت.
کابلوف از حضور داعش در منطقه نیز نگرانی کرده و گفته است 
که رهبران روسیه از جمله رییس جمهور این کشور از اقدامات 

حکومت افغانستان علیه طالبان قدردانی می کنند.

وزارت صحت عامه ج.ا.ا
ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر
ریاست صحت عامه والیت پنجشیر

شفاخانه بیست بستر تداوی معتادین

شفاخانه بیست بستر تداوی معتادین والیت پنجشیر در سال 
مالی ۱۳۹۵ به تعداد ۱۵ قلم مواد اعاشوی خویشرا به اعالن 
سه  باشند  داشته  را  قرارداد  خواهش  اشخاصیکه   میسپارد. 
والیت  معتادین  تداوی  شفاخانه  به  اعالن  نشر  از  بعد  هفته 
تضمین  نموده  مالحظه  را  نامه  شرط  نموده  مراجعه  پنجشیر 

اخذ میگردد.
بااحترام

براساس مجموعه یی از ده ها سند ضبط شده در جریان 
مخفیگاه  به  امریکایی  کماندوهای   2۰11 سال  حمله 
اسامه بن الدن در خاک پاکستان، این رهبر کشته شده 
القاعده دغدغه زیادی در خصوص رخنه جاسوس ها به 
میان اعضای این گروه، تجسس پهپادهای امریکایی در 
آسمان ها و کار گذاشتن قطعات ردیاب در میان اقالم رد 

و بدل شده با اعضای القاعده داشته است.
اسناد ضبط  مجموع  از  سند   113 از  مجموعه یی  اخیراً 
به  امریکایی  کماندوهای   2۰11 سال  حمله  در  شده 
از  پاکستان  آباد  ابیت  در شهر  بن الدن  اسامه  مخفیگاه 
حالت  از  و  ترجمه  امریکا  اطالعاتی  آژانس های  سوی 
خبرنگاران  اختیار  در  منحصرا  و  شده  خارج  محرمانه 

قرار  این کشور و خبرگزاری رویترز  شبکه ای.بی.سی 
گرفته است.

این سندهای جدید دومین بخش از این مجموعه اسناد 
به دست آمده از مخفیگاه بن الدن هستند که از ماه می 
2۰15 تاکنون از حالت محرمانه خارج شده اند. در این 
اسناد که اکثرا متعلق به بازه زمانی 2۰۰9 تا 2۰11 هستند 
نشان داده می شود که رهبر القاعده همچنان به تعهدش 
برای مبارزه جهانی پایبند است در حالی که رهبران این 
گروه در پاکستان و افغانستان از جبهه های مختلف تحت 

فشار قرار داشته اند.
در یک سند، بن الدن به گروهی از اعضای القاعده که 
یک گروگان افغان دارند می گوید،...     ادامه صفحه 6
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