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که  می گوید  نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
کمیسیون  اعضای  به  غنی  جمهور  رییس 
نمایندگان  تا  است  داده  هدایت  انتخابات 

کنونی دوباره به مجلس راه نیابند.
در  که  مجلس  اول  معاون  همایون  همایون 
مجلس  این  حمل(   11( شنبه  روز  نشست 
به  نزدیک  »حلقه  گفت:  می کرد  صحبت 
رییس غنی می گویند که آقای غنی به اعضای 
از  تا  است  داده  هدایت  انتخابات  کمیسیون 
به  نزدیک  نفر  به جز چند  کنونی  نمایندگان 

حکومت، نباید دوباره به مجلس راه یابند«.
آینده  انتخابات  در  که  افزود  همایون  آقای 
پارلمانی شاید او کاندید نباشد اما نمایندگان 
به  غنی  آقای  تصمیم  این  از  نباید  مجلس 

سادگی بگذرد.
او گفت که آقای غنی می خواهد جوانانی در 
یابند  راه  به مجلس  پارلمانی  آینده  انتخابات 
برای  نیز  برنامه هایش حمایت کرده و  از  که 
کمپاین  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  او 

نمایند.

مسوولیت  که  کرد  تاکید  مجلس  اول  معاون 
نخواهد  کسی  هیچ  را  شفاف  غیر  انتخابات 

پذیرفت.
از  نیز  انتخابات  کمیسیون  او،  گفته  به 
فساد  و  نیست  برخوردار  کامل  استقاللیت 

گسترده در این کمیسیون وجود دارد.
اکنون  هم  که  گفت  مجلس  اول  معاون 
اف  دی  پست های  و  ساحوی  کارمندان 
این  اعضای  بین  انتخابات  کمیسیون  در  سی 

کمیسیون تقسیم شده است.
آقای همایون همچنین آقای غنی را به دخالت 
در شورای عالی صلح متهم کرد و گفت که 
از  شود  می  شورا  این  در  که  مصارف  تمام 

خاطر کمپاین آینده رییس جمهور است.
او خطاب به آقای غنی گفت: »در انتخابات 
رای  شما  به  کسی  جمهوری  ریاست  آینده 
نخواهد داد و فریب پروژه های نمایشی شما 
را نخواهد خورد و شما رییس جمهور کاذب 

آینده باقی نخواهید ماند«.
نیز  مجلس  عضو  دیگر  محمدی  اهلل  عبدال 

اخیرش  دیدار  در  جمهور  رییس  که  گفت 
به کمیشنران کمیسیون انتخابات دستور داده 
است تا از نمایندگان فعلی بیشتر از 25 نفر 

نباید در انتخابات آینده به مجلس راه یابند.
هدایت  این  که  داشت  بیان  محمدی  آقای 
باید  و  است  کننده  نگران  جمهور  رییس 

بررسی شود.
عضو  یک  محمدی  خیل  تره  مولوی  اما، 

دیگر مجلس، این ادعاها را توهین به رییس 
جمهور خواند و گفت: »هرکسی که به رییس 
مردم  به  واقع  در  می کند  توهین  جمهور 

افغانستان توهین کرده است«.
مجلس  نمایندگان  برخی  حال،  همین  در   
تاکید داشتند که انتخابات ریاست جمهوری 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  با  همزمان 

ولسوالی برگزار گردد.
»براساس  گفت:  سلجوقی  محمد  صالح 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  که  تاریخ 
و شورا های ولسوالی اعالم شده، با برگزاری 
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عربسـتان سـعودی موافقت کرده اسـت که 
در راسـتای آغـاز رونـد جدیـد مذاکـرات 

صلـح در افغانسـتان نقـش ایفـا کند.
به گـزارش روزنامـه وال اسـتریت ژورنال، 
امیـدوار هسـتند کـه  افغانسـتان  آمریـکا و 
عربسـتان سـعودی بـه دلیـل ماهیـت دینی 
و روابـط تاریخـی اش بـا طالبـان بتواند این 
گـروه را پشـت میـز مذاکـره آورد و نقـش 
تضمیـن کننـده بـرای توافق صلـح احتمالی 
را بـر عهـده بگیرد. امـا این روزنامـه آورده 
اسـت، عربسـتان در ایـن مسـیر بـا موانعی 

روبـه رو خواهد شـد.
مقامـات آمریکایی اعـالم کردند: عربسـتان 
سـعودی موافقـت کـرده اسـت کـه بـه از 
سـرگیری مذاکـرات صلـح میان افغانسـتان 

و طالبـان کمـک کنـد.
چنـدی پیش طالبان از واشـنگتن خواسـت 
تـا بـرای پایـان دادن بـه جنـگ 1۷ سـاله 

افغانسـتان وارد مذاکـره شـود.
بـه نوشـته ایـن روزنامـه، شـورای امنیـت 
ملـی آمریکا ایـن تالش را هدایـت می کند؛ 
تالشـی کـه چهـار کشـور در آن حضـور 
دارنـد کـه شـامل امـارات و عربسـتان نیـز 

. ست ا
براسـاس گـزارش ایـن روزنامـه، هربـرت 
برکنـار  ملـی  امنیـت  مشـاور  مک مسـتر،  
شـده آمریـکا میزبـان نخسـتین نشسـت به 
ایـن منظـور در تاریـخ 2۳ مارچ بـا حضور 
مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان و مقامـات 

سـعودی و اماراتـی بـود.
رییـس  غنـی،  اشـرف  دیگـر،  سـوی  از 
جمهـوری افغانسـتان مذاکـره بـا طالبـان و 
از سـرگیری مذاکـرات صلـح بـا طالبـان را 
مطـرح کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود طالبان 
هنـوز به این پیشـنهاد پاسـخی نداده اسـت.
طالبـان، ایـن گروه شـبه نظامی تـا 2۰۰1 بر 
افغانسـتان حکـم رانـد تـا اینکـه در سـال 
رهبـری  تحـت  ائتـالف  نیروهـای   2۰۰1
آمریـکا بـه افغانسـتان حملـه و حکومـت 

آنهـا را سـاقط کردنـد.

عربستان به خاطر آشتی 
با طالبان پا پیش می کشد
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صفحه 2

جوانان صلح جوی هلمندی 
روانه ی بیمارستان شدند

 ساالنه ۷۰درصِد عواید وزارت 

ترانسپورت حیف و میل می شود

برگـزاری انتخـابات 
در نیـمی از مـراکز رای دهـی!

صفحه 6

معاون مجلس مدعی شد:

غنی  دستور داده که نمایندگان کنونی دوباره به مجلس راه نیابند

صفحه 3

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

رییس کمیسیون مستقل انتخابات:

کاغـذی  تذکـره  میلیـون  ده 
شـود تـوزیع  بایـد 



براسـاس آخریـن گـزارش نهادهـای امنیتـی 
کشـور، نزدیـک به هـزار مرکـز رای دهی در 
دسـت مخالفـان مسـلح قـرار دارد و در ایـن 
مناطـق برگـزاری انتخابـات در حـال حاضر 
ناممکـن بـه نظر میرسـد. در همیـن حال این 
نهادهـا می گوینـد بیشـتر از دو هـزار مرکـز 
دیگـر بـا تهدیدهای بـاال و یا متوسـط رو در 
رو هسـتند. براین اسـاس نیمی از مراکز رای 
دهـی بـا تهدیدهـای امنیتی رو به رو هسـتند 
کـه برگـزاری انتخابـات را در آن ها مشـکل 
کـه  می گوینـد  امنیتـی  مقام هـای  می سـازد. 
تدابیـری سـنجیده اند کـه تـا زمـان برگزاری 
انتخابـات ایـن مراکـز دوبـاره امن شـود. اما 
از کجـا می تـوان بـه چنیـن وعده یـی امیـد 
بسـت؟ تـرس بیشـتر از ایـن وجـود دارد که 
بـا گرم شـدن هوا تحـرکات نظامـی مخالفان 
هـم افزایـش پیـدا کنـد و مراکـز بیشـتری با 
تهدیدهـای امنیتـی رو بـه رو شـوند. در این 
کشـور امیـد بهبـود یافتـن وضعیـت را زیـاد 
نمی تـوان داشـت؛ ولـی امیـد برهـم خوردن 
آن بیشـتر محتمـل بـه نظـر می رسـد. طالبان 
در  را  خـود  نظامـی  حرکت هـای  حـاال  از 
بسـیاری از بخش هـای کشـور آغـاز کرده اند 
و گفتـه می شـود ایـن تحـرکات زودهنـگام 
رونـد  کـردن  تهدیـد  هـدف  بـه  عمدتـا 
انـدازی شـده اسـت. طالبـان  انتخابـات راه 
در سـال روان بیشـتر از هرزمـان دیگـری بـا 
توجـه به فشـارهای کـه بـا آن هـا مواجه اند، 
فعالیت هـای نظامـی خـود را بـاال خواهنـد 
در  ناتـو  فرماندهـان  پیـش  مدت هـا  بـرد. 
افغانسـتان اذعـان کرده بودند که سـال 2۰18 
سـال خوبـی بـرای افغانسـتان نخواهـد بود. 
ایـن نظامیـان مدعـی اند کـه در سـال 2۰18 
افغانسـتان بـا فشـارهای امنیتـی بیشـتری از 
سـوی مخالفان مسـلح خود مواجه می شـود. 
هشـدارهای  چنیـن  ناتـو  مقام هـای  وقتـی 
نبایـد  کـه  اسـت  طبیعـی  می کننـد،  صـادر 
وضعیـت امنیتـی کشـور در آسـتانۀ انتخابات 
چنـدان عـادی باشـد. بـا چنیـن شـرایطی آیا 
دولـت هـم چنـان می خواهـد کـه انتخابـات 
شـورای ملـی و شـورای ولسـوالی ها برگزار 
برگـزاری  بـه  دولـت  تاکیـد  ظاهـراً  شـود؟ 
چنیـن  شـرایط  اگـر  حتـا  دارد،  انتخابـات 
تاکیـد  نباشـد.  مسـاعد  واقعـا  انتخاباتـی 
ریاسـت جمهـوری بـه برگـزاری انتخابـات 
از آنجـا ناشـی می شـود کـه ایـن نهـاد بـه 

و  اسـت  متهـم  انتخابـات  رونـد  سـبوتاژ 
بسـیاری از نهـاد هـای ناظـر بـر انتخابـات 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه ارگ تمایـل 
و اراده یـی بـرای برگزاری انتخابـات از خود 
نشـان نـداده اسـت. از جانـب دیگـر بـه این 
شـکل ارگ می خواهـد بـار اصلـی مالمتـی 
انتخابـات آینـده را در صورت برگزار شـدن 
و یـا بـد برگـزار شـدن، بـه گردن کمیسـیون 
انتخابـات و اعضـای بی تجربـه و کـم تجربۀ 
آن بینـدازد. بـه ایـن صـورت هـر اتفاقـی که 
بـرای انتخابـات بیفتـد کسـی نتوانـد ارگ را 
مالمـت و انتقـاد کنـد. در حالـی کـه همیـن 
نهـاد کل بـار مالمتـی انتخابـات را بایـد بـه 
دوش بکشـد. زیـرا طـی سـه سـال گذشـته 
ایـن ارگ ریاسـت جمهـوری بـود کـه بـه 
بهانه هـای مختلـف سـبب شـد کـه انتخابات 
پارلمانـی در زمـان و وقت مناسـب و قانونی 
آن برگـزار نشـود. مـاه هـا صـرف ایـن شـد 
کـه کمیسـیون اصالحـات انتخاباتی تشـکیل 
شـود و بـدون آن کـه نتیجه کارآن مشـخص 
شـود، کمیسـیون پـس از ماه بـه کارش پایان 
بخشـید. بعـدا بـرای انتخـاب کمشـنران تازه 
گزینـش  کمیتـۀ  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
سـاخته شـد و ماه هـا نیـز صـرف گزینـش 
یـک تعـداد افـرادی شـد کـه حاال مشـخص 
شـده اسـت کـه ایـن افـراد اصـال صالحیت 
جنجـال  و  ندارنـد  را  انتخابـات  مدیریـت 
هـای موجـود دروازه بخـت شـان را کوبیـد 
و آن هـا را در چنیـن موقعیت هایی گماشـت. 
زیـرا بـه گفتـه یکـی از اعضـای بلنـد پایـه 
ریاسـت اجراییـه چنـان جنجالـی برسـر نـام 
هـای گزینـش شـده کـه شایسـته گی هـای 
مختلـف  دالیـل  بـه  داشـتند،  هـم  را  الزم 
اختـالف نظـر بـه وجـود می آمد کـه آن فرد 
از فهرسـت حذف می شـد و بـه این صورت 
فهرسـت کوچـک و کوچـک شـده رفـت تا 
رسـید بـه افـراد کمتـر شـناخته شـده و ایـن 
فرصـت خوبـی شـد کـه شـانس پذیریش را 
بـرای ایـن افـراد بـاال ببـرد. آقای غنـی هیچ 
عالقه یـی بـه برگـزاری انتخابات نـدارد ولی 
او نشـان می دهـد کـه تمـام هـم و غمـش 
را انتخابـات تشـکیل می دهـد؛ چـرا؟ چـون 
می دانـد بدون نشـان دادن چنیـن ارادۀ جامعه 
جهانـی کـه یکـی از شـرایط آن بـرای کمک 
بـه افغانسـتان برگـزاری انتخابـات شـفاف، 
مشـکلی  می توانـد  فراگیراسـت  و  عادالنـه 

برایـش بـه وجـود آورد. آقـای غنـی بـرای 
رهایـی از چنیـن مشـکلی خـود را متعهـد به 
برگـزاری انتخابـات می دانـد در صورتـی که 
عمـال انتخابات در مغایریت با خواسـت های 
او قـرار دارد. آقـای غنـی خوش تـر مـی دارد 
کـه هـم چنان سـلطان بالمنازع ارگ باشـد و 
هیـچ نهـادی به شـمول مجلـس نماینـده گان 
مشـروعیت الزم را نداشـته باشـند کـه مـوی 
دمـاغ او شـوند. وقتـی در نیمـی از مناطـق 
نداشـته  وجـود  دهـی  رای  شـرایط  کشـور 
باشـد، بـه معنای نقـض یکی از اساسـی ترین 
عبـارت  کـه  اسـت  انتخابـات  هـای  مولفـه 
از فراگیـر بـودن آن خواهـد بـود و چنیـن 
مشـروعیت  از  نـه  شـک  بـدون  انتخاباتـی 
برخـوردار اسـت و نـه هـم مـورد حمایـت 
مـردم قـرار خواهـد گرفـت. مگـر انتخابات 
سـال 1۳9۳ بـه کجـا انجامیـد؟ چـرا مـردم 
کامـال  اش  دلیـل  نپذیرفتنـد؟  را  آن  نتیجـۀ 
کار  در  دولـت عمـال  اسـت چـون  روشـن 
انتخابـات دسـت درازی کـرد و بـا جعـل و 
تقلـب کوشـید کـه فـرد مـورد نظر خـود را 
برنـده انتخابـات اعالم کنـد. هر زمـان دیگر 
هـم که دولت دسـت از بازی هـای انتخاباتی 
خود برنـدارد، وضعیـت انتخابات بـه بحران 
مـی انجامـد. حاال البتـه در کنار دسـتکاری ها 
و مداخله هـای ارگ بحـث امنیـت انتخابـات 
نیـز بـه انـدازۀ کافـی نگـران کننـده اسـت و 
هیـچ گمـان نمـی رود که تـا زمـان برگزاری 
انتخابـات نیروهـای امنیتـی بتواننـد شـرایط 
امنیتـی را بهبـود بخشـند. پـس مـا از چـه 
توزیـع  اداره  می کنیـم؟  صحبـت  انتخاباتـی 
شناسـنامه ها می  گویـد کـه فقـط برای کسـانی 
که شناسـنامه نداشـته باشـند، شناسـنامه های 
تـازه توزیـع خواهـد کـرد و نصـب نشـانه 
مخصـوص شـرکت در انتخابـات در برگـه 
انتخابـات  کمیسـیون  کار  شناسـنامه  هـای 
انتخابـات  برگـزاری  زمـان  تـا  آیـا  اسـت. 
کمیسـیون موفـق می شـود کـه در شناسـنامه 
هـای 1۷ میلیـون واجـد شـرایط نشـانه های 
شـرکت در انتخابـات را نصـب کنـد. یـک 
همیـن کار کـه از مقدماتی تریـن برنامه های 
گمـان  رود  شـمار  بـه  می توانـد  انتخاباتـی 
نمی رود که از سـوی کمیسـیون انجام شـود 
چـه برسـد بـه این کـه کمیسـیون قادر شـود 
کشـور  در  را  عادالنـه  و  شـفاف  انتخاباتـی 

کند. برگـزار 
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احمدعمران

برگـزاری انتخـابات 
در نیـمی از مـراکز رای دهـی!

 

زمینه هـای  ایجـاد  بـرای  حرکت هایـی  کـه  درحالـی 
گفت وگـو بـرای صلـح در افغانسـتان، اخیـراً از چندیـن 
جهـت و در چنـد نشسـت بین المللـی از کابـل تا تاشـکند 
و واشـنگتن مطرح شـده اسـت و نیز کشـورهای منطقه یی 
هـم هریـک بـه نوبـۀ خـود بـه ایـن هـدف عالقـه نشـان 
داده انـد؛ امـا بـه مـوازات این همـه، طبل جنگ نیـز نواخته 
شـده اسـت. وارد شـدن یـک لوای منظـم از ارتـش امریکا 
در افغانسـتان بـار دیگـر تاکیـد می کنـد کـه جنـگ در این 
کشـور بـرای سـال های دیگـر هـم ادامـه دارد و نیـز کوتاه 
نیامـدن طالبـان در برابـر همـه صداهـای جهـان و مـردم 
افغانسـتان نیـز نشـان می دهـد کـه هنـوز عقربه هـای زمان 
بـه سـمت صلـح گـردش نمی کنـد. ایـن وضعیـت زمانـی 
بیشـتر پیچیـده می شـود کـه در اوج تالشـ  های منطقه یـی و 
بین المللـی بـرای صلح افغانسـتان، صداهایـی از کمک   های 
برخـی کشـورها از جمله روسـیه برای طالبان باال می شـود 
و نیـز کشـورهای دیگـری هـم در منطقه هسـتند که روابط 
شـان در سـطوح متفـاوت و بـه هدف هـای مختلـف بـا 
طالبـان تامیـن شـده اسـت. اگرچـه روسـیه رد می کنـد که 
همکاری یـی با طالبان داشـته باشـد؛ امـا اخیـراً اتهاماتی از 
طـرف رسـانه ها و مقامـات غربـی بـه خصـوص امریکایی 
در این زمینه مطرح شـده اسـت. شـکی نیسـت که روسـیه 
تماس هـای طوالنـی مدتـی بـا طالبـان داشـته اسـت امـا 
اگـر ایـن تماس هـا بـه کمک هـای تسـلیحاتی و مالـی بـه 
طالبـان منجـر شـده باشـد، وضعیـت جنـگ در افغانسـتان 
بـه شـدت وارد یـک مرحلـه بسـیار خطرنـاک می شـود. 
تاکنـون کـه پاکسـتان بـا رویکـرد تعریـف شـده از طالبان 
حمایـت می کـرد و ایـن حمایت تاکنـون هم ادامـه دارد و 
این کشـور حاضر نیسـت که به راسـتی از حمایـت طالبان 
دسـت بـردارد. امـا مسـلم این اسـت کـه اگـر روس ها در 
کنـار پاکسـتان بـه تمویـل مالـی طالبـان بپردازنـد ممکـن 
اسـت کـه سرنوشـت افغانسـتان در نهایـت بـه سرنوشـت 
سـوریه آنهـم علرغـم آنکـه تاکنـون بـه گونـۀ صریحی به 
نظـر نمی رسـد کـه موافقـت یـا عالقه یـی بـه تکـرار چنان 
تجربه یی وجود داشـته باشـد، منجر شـود. از جانب دیگر، 
تجربـۀ طالبـان نشـان می دهـد کـه ایـن گـروه بـه عنـوان 
ابـزاری در دسـت کشـورهای مختلـف می تواننـد عـرض 
اکنـون طالبـان یکـی از جریان هـای  انـدام کننـد. همیـن 
بسـیار عایداتـی در افغانسـتان اسـت کـه از رهگذرهـای 
مختلـف از جملـه اسـتفاده از آنـان در بازی هـای رقابتـی 
اسـتخباراتی، جنگ هـای نیابتـی و بازی هـای مـواد مخـدر 
اسـتفاده می شـود و ایـن نیروها قابلیـت باالیی بـرای بهینه 
شـدن در چنیـن فرصت هایـی را دارند. این خـود به عنوان 
متغیـری بـرای ادامـه جنـگ برای سـال های سـال اسـت. 
زیـرا دولـت افغانسـتان هـم بـه راسـتی و صادقانـه در پی 
ایجـاد صلـح نیسـت؛ زیـرا صلـح در افغانسـتان و نبـود 
طالبـان، بـرای برخی از سیاسـیون بر سـر اقتـدار برزگترین 
مصیبـت خواهـد بـود و از ایـن رو بحـث و شـعار صلـح 
فقـط بـه عنوان شـعار و اعمال فریبنده مطرح اسـت و بس. 
حال آنکـه افغانسـتان ظرفیـت آن را دارد کـه بتوانـد بـرای 
همـه بازی گـران مکانـی بـرای تعامل هـای خوب باشـد اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه رقابت هـای جـاری در منطقـه و 
عـدم صداقـت دولت هـای افغانسـتان در هفـده سـال اخیر 
بـرای صلـح، دلیل اصلـی ادامه جنـگ بوده اسـت. پس در 
صورتـی کـه دولـت افغانسـتان صداقتـی برای شـکل دادن 
صلح در کشـور داشـته باشـد امیدهـای فـراوان و راه های 
متعـددی هـم بـه نظر میرسـد. امـا در کل بحـث و جنگ و 
صلـح در افغانسـتان بـه دوابـزاری در جهت براورده شـدن 
منافـع دیگـران اسـت و متاسـفانه منافـع افغانسـتان نـه در 
ایـن جنـگ و نـه در صـورت صلـح در نظـر گرفته نشـده 
اسـت. پـس الزم اسـت کـه بـه بحـث و جنـگ و صلـح 
در افغانسـتان نگاهـی بنیـادی و صادقانـه از دورن صورت 
بگیـرد. مانیـاز داریـم و نیروهای سیاسـی کشـور می توانند 
در زیـر چتـر یـک برنامۀ ملـی و همگرایانه گرد هـم بیایند 
و برای افغانسـتان نسـخه بچیننـد تا امیدی بـرای رهایی از 

ایـن وضـع دسـت دهد.

صـلح و جنـگ افغـانستان 
در منفعت دیگـران
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اشــاره: در جریــان برگــزاری انتخابــات 
ــووالن  ــال 1۳9۳، مس ــت جمهوری س ریاس
به ویــژه  انتخاباتــی،  کمیســیون های 
متهــم  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 
شــدند کــه در تقلب هــای »گســترده و 
ــرانجام،  ــته اند. س ــازمان یافته« دســت داش س
ــت وحــدت  ــرح شــکل گیری حکوم ــا ط ب
ــی در  ــدای مل ــۀ آجن ــق برنام ــی، از طری مل
ــری،  ــی جان ک ــا پادرمیان کشــور و ســپس ب
ــت  ــکا، حکوم ــِت امری ــۀ وق ــر خارج وزی
وحــدت ملــی مبتنــی بــر تقســیم مســاویانۀ 
قــدرت ایجــاد شــد. یکــی از نــکات اصلــی 
توافق نامــۀ سیاســی کــه منجــر بــه تشــکیل 
ــالح  ــد، اص ــی ش ــدت مل ــت وح حکوم
نظــام و ســاختار نهادهــای انتخاباتــی، توزیع 
ــه  ــزاری لوی ــی و برگ ــناس نامه های برق ش
جرگــه جهــت تعدیــل قانــون اساســی 
ــی  ــام انتخابات ــن وجــود، در نظ ــا ای ــود. ب ب
ــا  ــد؛ ام ــود آم ــه وج ــکلی ب ــرات ش تغیی
ــات برگــزار نشــد. اکنــون کــه بیــش  انتخاب
از یــک ســال از آغــاز کار کمیشــنران جدیــد 
ــزاری  ــذرد؛ برگ ــات می گ ــیون انتخاب کمیس
انتخابــات بــا وجــود این کــه کمیســیون 
ــال  ــرطان س ــاه س ــه در م ــپرده ک ــده س وع
پارلمانــی را برگــزار  انتخابــات  جــاری 
ــا  ــات ب ــا برگــزاری انتخاب خواهــد کــرد؛ ام
ــت. ــه اس ــادی مواج ــای زی ــون و چراه چ

ســپاس از شــما دکتورعبدالبدیــع صیــاد 
رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات  که 
زمینــۀ ایــن مصاحبــه را فراهــم ســاختید.

بــه عنــوان نخســتین پرســش، زمانی کــه 
ــیون  ــس کمیس ــوان ریی ــه عن ــما ب ش
مســتقل انتخابــات کارتــان را آغــاز 
کردیــد، وضعیــت چگونــه بــود و اکنون 
کمیســیون در چــه وضعیــت قــرار دارد؟
در زمانــی کــه کمیســیون انتخابــات بــا 
سرپرســتی اداره می شــد، رییــس داراالنشــاء 
وجــود نداشــت، وضعیــت طــوری بــود کــه 
ــش  ــر پی ــر و خوب ت ــه شــکل بهت ــا ب کاره
نمی رفــت، در زمانی کــه نصــاب کمیســیون 
نبــود، کمیســیون می خواســت  تکمیــل 
ــروع  ــات ش ــز و والی ــتخدام را در مرک اس
ــتخدام  ــه اس ــون، کمیت ــق قان ــا طب ــد؛ ام کن
طبــق قانــون تشــکیل می شــد؛ امــا متاســفانه 
کمیســیون رییــس داراالنشــاء  و رییــس 
ــکالت  ــن مش ــت؛ بنابرای ــیون نداش کمیس

ــت. ــود داش ــادی وج زی
ــیون   ــات اداری کمیس ــاب هی ــد از انتخ بع
و رییــس کمیســیون انتخابــات کارهــای 
زیــادی صــورت گرفــت، بســت های خالــی 
ــفانه در  ــه متاس ــت ک ــود داش ــادی وج زی
طــول یــک ســال بــه اعــالن گذاشــته نشــده 
ــل  ــی در داخ ــت خال ــاً 55 بس ــود، تقریب ب
کمیســیون و 1۰ بســت والیتی، 1۰ ریاســت 
ــدی در داخــل کمیســیون و بســت های  کلی
زیــادی توســط سرپرســتان اداره می شــد 
کــه بــا تعییــن رهبــری جدیــد تقریبــاً ایــن 

مشــکالت حــل شــده اســت.
تمــام بســت های متذکــره اکنــون بــه اعــالن 
رفــت و در یــک پروســه رقابــت آزاد امتحان 
گرفتــه خواهــد شــد و افــراد واجــد شــرایط 

جــذب خواهند شــد.
ــده گان  ــام رای دهن ــر از این هــا ثبــت ن مهم ت
اســت کــه پروســۀ ثبــت نــام آغــاز شــدنی 
اســت و اکنــون بــه صــورت رســمی اعــالن 
می کنــم کــه پروســۀ ثبــت نــام بــرای 
رأی دهنــدگان در 25 مــاه روان عمــاًل آغــاز 

می شــود«.
ــدگان  ــام رأی دهن ــت ن ــه ثب ــت ک ــرار اس ق

ــات آغــاز  ــه اول از مراکــز والی در دو مرحل
شــود و ســپس بــه ولســوالی گســترش 
ــدگان  ــۀ فهرســت رأی دهن ــرای تهی ــد، ب یاب
کارمنــدان جدیــد مرحلــه اول اســتخدام 
ــه  ــن زمین ــتخدام در ای ــۀ اس ــده و پروس ش

ــان دارد. ــم جری ه
مــا براســاس تفاهم نامه یــی کــه بــا اداره 
ــدود  ــم در ح ــوس داری ــوال و نف ــت اح ثب
ــع  ــد توزی ــذی بای ــره  کاغ ــون تذک ده میلی
گــردد اداره احــوال ثبــت نفــوس بــا وجــود 
مراکــز قبلــی کــه دارد مراکــز متعــدد اضافی 
را در سراســر کشــور افتتــاح نمــوده اســت 
و گزارش هایــی کــه بــه مــا رســیده اســت، 
ــا  ــه چهــار ت تنهــا در والیــت هــرات روزان
پنــچ هــزار تذکــره توزیــع می گــردد و 
در کنــار آن مراکــز ســیار بــرای توزیــع 
تذکــره ایجــاد خواهــد شــد، زیــرا ثبــت نــام 

ــورت  ــره ص ــاس تذک ــده گان براس رای دهن
ــت. ــد گرف خواه

ــک  ــا ی ــا م ــی آی ــای برق ــدون تذکره ه ب
ــم  ــاهد خواهی ــفاف را ش ــات ش انتخاب

ــود؟  ب
ــه  ــک پروس ــع تذکره هــای برقــی ی توزی
طوالنــی اســت و بــرای برگــزاری انتخابــات 
ــا  ــت، م ــده اس ــی مان ــاه باق ــد م ــط چن فق
روش دیگــری را پیشــنهاد کردیــم و طــرح 
اول مــا ایــن بــود کــه بــه شــکل بایومتریــک 
ــان آن  ــت و زم ــفانه در وق ــه متاس ــد ک باش
نــه دونرهــای بین المللــی و نــه دولــت 
افغانســتان بنــا بــه ملحوظــات متعــدد بامــا 
همــکاری جــدی  نداشــت و ماشــین ها 
ــداری  ــد خری ــه بای ــوژی ک و وســایل تکنال
می شــد، هزینــه زیادی الزم داشــت و کســی 
بــا مــا در وقــت وزمــان ان همکلــری جــدی 
نکــرد؛ بنابرایــن مــا طــرح دوم خــود را کــه 
ــه  ــر گرفت ــفافیت در نظ ــکان ش ــد ام در ح
شــود پیشــنهاد کردیــم کــه براســاس تذکــره 
تابعیــت بــود و تذکــره تنهــا ســندی اســت 
کــه در آن تمــام مشــخصات یــک رای دهنده 
ــد  ــر مانن ــناد دیګ ــام اس ــود دارد و تم وج
قبالــه نــکاح نامــه جــواز راننده گــی وغیــره 
ــد  ــه آن برمی گــردد و در ایــن طــرح جدی ب
در زمــان ثبــت نــام در پشــت تذکــره یــک 
برچســپ زده خواهــد شــد کــه مشــخصات 
رای دهنــده در آن درج می باشــد و بــه یکــی 
از مراکــز رای دهــی اعتبــار داده خواهــد شــد 
کــه فــرد مــورد نظــر براســاس آن تنهــا در 
همــان مرکــز رای دهــی حــق رای را خواهد 

داشــت.

ــه  ــی گفت ــت های والیت ــوص ریاس در خص
می شــود کــه جنجــال و کشــمکش های 
وجــود دارد کــه گویــا برخــی از مقامــات و 
سیاســیون کمیســیون را تحــت فشــار قــرار 
دادنــد و خواهــان ایــن اســتند کــه نام هــای 
ــده و  ــت ش ــارد لیس ــی ش ــتان فعل سرپرس
دوبــاره بــه عنــوان رییــس گماشــته شــوند، 
ایــن خبــر تــا چنــد انــدازه حقیقــت دارد؟

ایــن خبــر حقیقــت نــدارد، چــون در 
گذشــته کمیســیون رییــس نداشــت، در 
ــی  ــت های مدیریت ــت ها، بس ــن بس ــدا ای ابت
ــد،  ــدل ش ــت مب ــه ریاس ــداً ب ــه بع ــود ک ب
ایــن بســت ها بایــد در زمــان اعضــای 
ــه اعــالن می رفــت کــه  کمیســیون ســابق ب
نرفــت و اعضــای کمیســیون ســابق بــه بهانه 
ــر  ــت و اگ ــک اس ــات نزدی ــه انتخاب این ک
ــات  ــرود، انتخاب ــه اعــالن ب ــن بســت ها ب ای

متضــرر خواهــد شــدبه تعویــق انداختــه بود 
ــود و  ــده ب ــرم ش ــت ان ریف ــه بس ــط ن وفق
ــه بیســت و چهــار والیــت متباقــی  از جمل
دیگــر چهــارده والیــت توســط سرپرســتان 
اداره می شــد و ده پســت دیگــر سرپرســت 
هــم نداشــت و توســط مدیــران و کارمنــدان 

ــدند. ــتی می ش ــیون سرپرس ــر کمیس دیگ
ــن پســت ها  ــالن ای ــه اع ــل ک یکــی از دالی
بــه تاخیــر افتــاد، ایــن بــود کــه کمیســیون 
ــن  ــه ای ــت ک ــا داش ــات اداری ادع اصالح
ــالن  ــه اع ــان ب ــق آن ــد از طری ــت ها بای بس
ــا  ــل  م ــن دلی ــه همی ــود و ب ــته ش گذاش
ــم  ــت دادی ــز از دس ــر را نی ــاه دیگ ــک م ی
ــات اداری را  ــیون اصالح ــه کمیس ــا این ک ت
قناعــت دادیــم کــه بــه اعــالن گذاشــتن این 
ــتقل  ــیون مس ــت کمیس بســت ها از صالحی
انتخابــات اســت، زیــرا کمیســیون  انتخابات 
ــچ  ــت و هی ــتقل اس ــیون مس ــک کمیس ی
ــرری و  ــت در تق ارگان دیگــری حــق دخال
یــا اســتخدام کارمنــدان آنــان را نــدارد و در 
نهایــت بــه ایــن توافــق رســیدیم کــه یــک 
کمیتــه مشــترک میــان کمیســیون انتخابــات 
و کمیســیون اصالحــات اداری افــراد واجــد 
شــرایط را شــارت لســت و اســتخدام کنــد.
اکنــون ده بســت ریاســت داخلــی و ده 
ــت  ــارت لیس ــی ش ــت والیت ــت ریاس بس
شــده و اســتخدام 2۳ هــزار کارمنــد در 
ــام  ــت ن ــه ثب ــرای پروس ــت ب ــی والی تمام
ــت های  ــور بس ــن ط ــده گان و همی رای دهن

قــرار دادی جریــان دارد.
ــت  ــه حکوم ــت ک ــن اس ــا برای باوره
فعلــی تمدیــد خواهــد شــد و انتخابــات 

ــد،  ــد ش ــزار نخواه ــم برگ ــی ه پارلمان
حــاال براســاس ایــن گفته هــا، آیــا 

ــد؟ ــد ش ــزار خواه ــات برگ انتخاب
کمیســیون کار خــود را طبــق قانــون انجــام 
میدهــد و مســایل سیاســی هیــچ ربطــی بــه 
ــه  ــق ب ــدارد و کمیســیون مطاب کمیســیون ن
قانــون کار خــود را بــه پیــش خواهــد بــرد 
و امــا اگــر کــدام توافقــی بیــن سیاســیون و 
حکومــت صــورت بگیــرد، کمیســیون در آن 
دخیــل نخواهــد بــود، اگــر توافقــی صورت 
ــت و  ــاًل جداس ــث کام ــک بح ــرد، ی بگی
کمیســیون در آن دخالتــی نخواهــد داشــت؛ 
ــات در  ــه انتخاب ــتم ک ــن اس ــن مطمی ــا م ام
ــا  ســال روان صــورت خواهــد گرفــت و م
ــاده  ــال آم ــات کام ــزاری انتخاب ــرای برگ ب

هســتیم.
ــز  ــده و مرک ــم ش ــات فراه ــه انتخاب بودج
ــازی  ــوازن س ــده گان مت ــام رای دهن ــت ن ثب
ــه زودی آغــاز  ــام ب شــده و پروســه ثبــت ن
ــور  ــن منظ ــه ای ــه ب ــی ک میشــود وکارمندان
اســتخدام گردیــده کار خــود را آغــاز خواهد 
کــرد؛ بنابرایــن مــا بــرای برگــزاری انتخابات 
آمــاده هســتیم و بــرای برگــزاری انتخابــات 

هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد.
ــا  ــد؛ ام ــرادی کــه نفــوذ مردمــی دارن اف
مــورد تاییــد زورمنــدان نیســتند و حامــی 
ــه  ــد ک ــران ان ــد؛ نگ ــی ندارن حکومت

براســاس فشــارهای سیاســی و حکومــت 
ــان  ــود، رای ش ــت نش ــان حفاظ رای آن
ــه  ــراد چ ــن اف ــرای ای ــود، ب دزدی ش

ــد. ــی داری گفتن
ــیون  ــه کمیس ــم ک ــرار کردی ــا تک ــا باره م
مســتقل انتخابــات توانایی حفظ اســتقاللیت 
خــود را دارد و از رای مــردم حفاظــت 
ــوع فشــار  ــچ ن ــه هی ــن ب خواهــد کــرد و ت
سیاســی نخواهــد داد، تعهــد مــا ایــن اســت 
کــه رای مــردم ضایــع نخواهــد شــد و بارها 
گفتــه ام کــه رای مــردم پیــش مــا یــک امانت 
ــی  ــه کس ــرده و ب ــظ ک ــت و آن را حف اس
ــته گی آن را دارد و  ــه شایس ــم داد ک خواهی
افــرادی را برنــده معرفــی خواهیــم کــرد کــه 
رای واقعــی مــردم را بــا خود داشــته باشــند.

ــما  ــود ش ــورد خ ــه در م ــی ک بحث های
وجــود دارد ایــن اســت کــه می گوینــد، 
ــه  ــد، ب ــاور نداری ــات ب ــه انتخاب ــما ب ش

راســتی چنیــن اســت؟
شــما ایــن را خــوب می دانیــد کــه در 
ــک  ــه ی ــرد ب ــک ف ــه ی ــتان زمانی ک افغانس
ــک  ــدون ش ــد، ب ــی می رس ــت و مقام پس
ــی  ــادی دارد، تبلیغات ــمن زی ــت و دش دوس
ــن  ــن م ــرد؛ بنابرای ــورت می گی ــه او ص علی
ــه  ایــن گفته هــا را یــک تبلیــغ منفــی برعلی

خــود می دانــم.
 مــن یــک اســتاد پوهنتــون/ دانشــگاه اســتم 
کــه تحصیــالت عالــی بــه ســطح دوکتــورا 
در بیــرون از افغانســتان در بهتریــن پوهنتون/ 
دانشــگاه جهــان اســالم در االزهــر شــریف 
را  دارم و بــه عنــوان یــک اســتاد، انتخابــات 

را یــک اصــل اســالمی و یــک پروســه 
ــاور دارمــو  ــه آن ب دموکراتیــک می دانــم و ب
ایمــان دارم کــه انتخابــات  یــک اصــل 

اســالمی اســت.
بــه بــاور مــن راه شــرعی و قانونــی رســیدن 
ــت  ــات اس ــزاری انتخاب ــدرت، برگ ــه ق ب
و کســانی که چنیــن تبلیغاتــی می کننــد، 
ــه  ــب پروس ــدف تخری ــه ه ــدون شــک ب ب

ــد. ــام می دهن ــن کار را انج ــات ای انتخاب
ــما  ــورد ش ــه در م ــری ک ــث دیگ بح
وجــود دارد ایــن اســت کــه گفتــه 
می شــود شــما از حامیــان گلبدیــن 
حکمتیــار رهبــر حــزب اســامی هســتید 
و ممکــن اســت کــه در انتخابــات پیــش 
روی از کســانی حمایــت کنیــد کــه افراد 
ــند. ــار باش ــن حکمتی ــه گلبدی ــته ب وابس
ــتان،  ــردم افغانس ــدس م ــان جهادمق در زم
هرشــخصی یــا فــردی افتخــار عضویــت در 
یکــی از احــزاب سیاســی جهادی را داشــتند 
و بــدون در نظرداشــت قــوم یــا گــروه عضو 
یکــی از تنظیــم جهــادی بودنــد و ایــن 
ــتقالل  ــب اس ــه در کس ــود ک ــا ب ــه م وظیف
افغانســتان ســهمی داشــته باشــیم؛ امــا اکنون 
ــدگاه خــود را  اســتقاللیت خــود را دارم، دی
دارم، بیــش از هشــت ســال می شــود کــه در 
پوهنتــون/ دانشــگاه کابــل بــه عنــوان اســتاد 
ــا را درک  ــت ه ــم، مصلح ــس می کن تدری
ــه  ــن را دارم ک ــی ای ــوام و توانای ــرده می ت ک
درک کنــم چــه چیــز بــه مصلحــت کشــورم 
و بــه مصلحــت مــردم مســلمان افغانســتان 
ــح  ــت  مصال ــون اولوی ــن اکن ــزد م اســت، ن
علیــای کشــور عزیــزم و مصالــح تمــام مردم 

افغانســتان اســت.
یعنــی شــما از حامیــان گلبدیــن حکمتیار 

؟  نیستید
ــی  ــتان حام ــی در افغانس ــچ کس ــروز هی ام
نــدارد، حمایــت مــا از پروســه هــای ملــی 
ومصالــح علیــای کشــور مــا اســت ، خــودم 
دیــدگاه خــاص خــود را نســبت بــه قضایای 
افغانســتان و مــردم عزیــزم دارم و شــاید در 
مــورد دیــدگاه افــرادی کــه مصالــح علیــای 
افغانســتان را در نظــر دارنــد، احتــرام قایــل 
باشــم؛ امــا مــن دیــدگاه خــاص خــود را بــا 
در نظرداشــت مصالح علیای کشــورم دارم و 
پســتی کــه مــن در آن قــرار دارم قانــون بــه 
ــت حــزب  ــه عضوی ــا اجــازه نم یدهــد ک م
ــون  ــه قان خــاص را  داشــته باشــم و مــن ب
ــرام دارم و تعهــد ســپردم کــه کارهــای  احت
خــود را در چاچــوب قانــون بــه شــکل بــی 
ــرم مصلحــت کشــور  ــش بب ــه پی ــه ب طرفان
عزیــزم ومصلحــت فــرد فــرد مــردم مظلــوم 
ــح  ــر از مصال ــن باالت ــر م ــتان در نظ افغانس

سیاســی قومــی وتنظیمــی اســت. 
ــید،  ــته باش ــی داش ــر گفتن ــی اگ در پایان

ــد. بفرمای
ــپارم  ــده می س ــزم وع ــردم عزی ــه م ــن ب م
ــم  ــرار می کن ــم تک ــم و بازه ــا گفت و باره
اجــازه دخالــت در کار کمیســیون  کــه 
انتخابــات را بــه هیــچ کســی نخواهیــم داد، 
ــه  ــه کمیســیون ب ــد ک ــادآور ش ــد ی ــا بای ام
تنهایــی در مقابــل مداخــالت غیــر قانونــی 
ــا  ــوت م ــد، ق ــرده نمی توان ــتاده گی ک ایس
ــی و  ــای مدن ــانه ها، نهاده ــا، رس ــردم م م
احــزاب سیاســی کــه بــه دموکراســی بــاور 
ــزاری  ــرای برگ ــن ب ــت. بنابرای ــد، اس دارن
یــک انتخابــات شــفاف و ســالم تمــام ایــن 
ــی  ــه دموکراس ــد ب ــزاب باورمن ــا، اح نهاده
همــکاری  مــا  بــا  افغانســتان  مــردم  و 
ــه  ــف و مداخل ــب، تخل ــو تقل ــا جل ــد ت کن
ــیون  ــاالی کمیس ــانی که ب ــدان و کس زورمن
ــن  ــم و م ــه بتوانی ــد، گرفت ــار می آورن فش
ــرگاه فشــار  ــه ه ــم ک ــده می ده ــن را وع ای
ــی کــه صــورت  ــه از هــر طرف ــا مداخل و ی
گیــرد، آن را بــا مــردم افغانســتان و رســانه ها 
ــردم  ــت م ــرا مصلح ــازیم، زی ــریک بس ش
افغانســتان بــرای مــا باالتــر از هــر مصلحتی 

ــود. ــد ب ــت و خواه اس

تشکر از شما عبدالبدیع صیاد رییس 
کمیسیون مستقل انتخابات.

از شما هم تشکر.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات:

ثبت نام رای دهندگان بر اساس تذکرۀ کاغذی صورت می گیرد

توزیع شود باید  ده میلیون تذکره کاغذی 
ناجیه نوری  
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توسـعۀ پایـدار فراینـدی اسـت کـه طـی آن مـردمِ یک کشـور نیازهـای خود را بـرآورده 
می سـازند و سـطح زنده گـی خـود را ارتقـا می دهنـد، بی آن کـه از منابعی که به نسـل های 
آینـده تعلـق دارد، مصـرف کننـد و سـرمایه های آتی را بـرای تأمین خواسـت های آنی به 
هــدر دهنـد. بـا این حسـاب، توسـعه و پیشـرفت را زمانـی می تـوان »پایـدار« خواند که 
مخـرب نباشـد و امـکان حفظ منابـع ـ اعـم از آب، خاک، هـوا، منابع ژنیتیکـی، جانوری 
و...ـ  را بـرای آینـده گان فراهـم آورد. شـاید بهتریـن تعریف برای توسـعۀ پایـدار تعریفی 
باشـد کـه در گـزارش برانتلنـد)Brundtland ( بـا عنــوان »آینـدۀ مشـترک ما« در سـال 
198۷ م مطـرح شـده اسـت: »توسـعه یی کـه نیازهـای زمـاِن حـال را بـرآورده می سـازد 
بـدون آن کـه از توانایی هـای نسـل های آینـده بـرای ارضـای نیازهای شـان مایـه بگذارد. 

توسـعۀ پایدار مفهومی بسـیار کلیدی در سـدۀ بیسـت ویکم و دورۀ شـتاب در جهانی شدن 
اسـت کـه جهـل نسـبت بـه آن، می توانـد اضمحـالل و نابودی محیط زیسـت و بشـریت 
را بـه دنبـال آورد. توسـعۀ پایـدار، تـالش بـرای حمایت از آینـده در زمان حال اسـت که 

مفروضـات زیربنایـی و ایده آل هـاِی آن را می تـوان این گونـه فهرسـت کرد:
یکپارچه گـی اقتصـادی ـ محیطـی: تصمیمـاِت اقتصـادی بایـد بـا توجـه به آثـاری که بر 

محیـط زیسـت می گذارنـد، اتخاذ شـوند. 
تعهـد بیـن نسـل ها: در زمـان حاضـر، تصمیمـات بایـد بـا توجه بـه نتایجی که بـر محیط 

زیسـِت نسـل های آینـده دارند، اتخاذ شـوند.
عدالـت اجتماعـی: کلیـۀ انسـان ها دارای حـِق برخـورداری از محیطی هسـتند کـه بتوانند 

در آن محیط رشـد کننــد و شـکوفا شوند. 
حفاظـت محیطـی: محافظـت از منابـع و حمایـت از دنیـای جانـوری و گیاهـی ضرورت 

دارد.  
کیفیـت زنده گـی: تعریـف گسـترده تری از رفـاه بشـری بایـد ارایه شـود، به نحـوی که از 

محـدودۀ رفاه اقتصـادی فراتر رود.
مشــارکت: نهادهـا بایـد مجدداً سـازمان دهی شـوند بـه نحوی کـه از طریق آن هـا امکان 

شـنیده شـدِن کلیـۀ صداهـا در فرآینـد تصمیم گیری فراهـم آید. 
توسـعۀ پایـدار تذکـر دهنـدۀ ایـن نکتـه اسـت که جهانـی شـدن باید اصـِل پایـداری در 
توسـعه را محـور بحـث قـرار دهـد و از منافـِع کوتاه مـدت و پایدارِی سـطحی به سـمِت 
پایـداری عمیـق و بلندمـدت و بنیادی هدایت شـود. توسـعۀ پایـدار ناظر بر ایـن واقعیِت 
انکارناپذیـر اسـت کـه مالحظـات مربـوط بـه اکولـوژی می توانـد و بایـد در فعالیت های 
اقتصـادی بـه کار گرفتـه شـود. توسـعۀ پایدار بـا مد نظر قرار دادِن مشـکالِت ایجاد شـده 
از الگـوی پیشـرفِت اقتصـادی ـ صنعتـِی سـرمایه دارانه و جهانی سـازی، نـکاِت زیـر را 

می سازد: برجسـته 
ـ  کنـار گذاشـتِن تصـور َقَدرقدرتـی انسـان: ایـن تصـور کـه انسـان مالک و قـادرِ محیط 
خـود اسـت و هـر کاری را می توانـد انجـام دهـد. چنیـن تصـوری غفلـت از ظرفیـت و 
نگهداشـت و تحمـل نظام هـای اکولوژیـک از یک سـو و نادیـده گرفتـِن ایـن واقعیـت 
اسـت کـه انسـان فقـط یـک ارگانیسـم از مجموعـه ارگانیسـم های محیط طبیعی اسـت و 
نـه بیشـتر و بایـد روابـط معقـول و متداولـی بـا دیگـر موجودات نظام هسـتی کـرۀ زمین 

باشد.  داشـته 
کارکردهـای  و  کیفیـت  اسـت:   فعلـی  تصـور  و  درک  از  مهم تـر  بسـیار  اکوسیسـتم 
اکوسیسـتم ها، بـه مراتـب مهم تر از آن چیزهایی سـت کـه در تصور عمومـی و برنامه های 

دارد. توسـعه یی وجـود 
آشـتی توسـعه و پایداری: فلسـفۀ اصلی توسـعۀ پایدار، آشــتی میان توسـعه و پایداری از 
طریـق دقـت و توجـه کافی بـه همۀ اهداف از نظر سیسـتمی و کل گرایانه اسـت. توسـعۀ 
پایـدار رشـد را یـک عامـل اقتصادی می دانـد و بر پایـداری اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی 
و طبیعـی یـا زیسـت محیطی تأکیـد می کنـد و بـه تلفیـق اهـداف اجتماعـی، اقتصـادی، 
زیسـت محیطی و سیاسـی تـا حـِد امـکان و ایجاد رابطۀ مبادلـه در جایی کـه تلفیق ممکن 

می پردازد.  نیسـت، 
نـگاه نظام منـد و ُکل گرایانـه: توسـعۀ پایـدار بـا نگرش هـای تک بُعـدی یـا تک عاملـی 
همخـوان نیسـت و از نظـر تلفیـق اهـداف در عرصه هـای مختلـف، توجهـی ُکل گرایانـه 
دارد و در بررسـی پایـداری درونـی و بیرونیسیسـتم، از دیـد سیسـتمی اسـتفاده می کنـد.

اسـتفادۀ عاقالنـه از منابـع:  بایـد از منابـع تجدیدپذیـر اسـتفاده کـرد و در بهره بـرداری از 
منابـع تجدیدناپذیـر نیـز اصـِل کارایـی را رعایت نمـود. کارایی مصـرف منابع بـه معنای 
افزایـش میـزان تولیـد به ازای واحـد مصرف منابع، کاهـش هزینه، کاهش مصـرف و باقی 
گذاشـتن مقـدار بیشـتری از منابـع بـرای نسـل های آینـده و مقـدار کمتـری ضایعـات و 

آلوده گـی بـرای نسـل های بعدی اسـت.

بخش چهـارم

  Modern، New ،پنج: جدید، نو
الــف. مفهــوم واژگانــی بــه مــوارد زیــر 

می شــود: پرداختــه 
ــّدۀ  ــرد[: ج أَِج ــد ]مف ــی:  َجدی 1. ریشه شناس
ــر، 1429:  ــد عم ــد الحمی ــُدد )عب ــَدد وُج وُج

ج1، ۳48 - ۳5۰(.
نظــر  از  »جدیــد«  واژۀ  معنا شناســی:   .2
ــه  ــه کار فت ــر ب ــای زی ــه معناه ــی ب واژه گان
اســت: 1( جدیــد، صفــت مشــبهه کــه داللــت 
بــر چیــزی دارد کــه نو شــده باشــد، بــه معنای 
ابتــکار شــده و نــو شــده، خــالف کهنــه )عبــد 
الحمیــد عمــر، 1429: ج1، ۳48 - ۳5۰(. در 
را   »َجِدیــد«  معــادل  عربــی  فرهنگ هــای 

نوشــته اند. »َحِدیــث« 
زمانــی کــه مســلمانان بــا کلمــات زبــان 
غربــی مواجــه شــدند، معادل هــای کلمــۀ 
 :up to date ،ــی ــان انلگیس ــد را در زب جدی
 :Fresh ،ــر ــده، modern: معاص ــه روز ش ب
Un� ،متأخــر :Recent ،نــو :New  تــازه،
ــوس  ــته اند )قام ــتعمال نشــده، نوش used: اس

المحــدث، ص 8548(.
ب. مفهوم دانش واژه یی 

ــراث  ــد « در می ــی »جدی ــوم دانش واژه ی مفه
ــی  ــی و فقه ــی، حدیث ــۀ قرآن ــلمانان، ریش مس
ــه  ــا پرداخت ــه آن ه ــک ب ــه ی ــک ب ــه ی دارد ک

می شــود.
ج: مفهوم قرآنی دانش واژة »جدید« 

ــرای  ــان ها در س ــددِ انس ــش مج ــک. آفرین ی
ــرت آخ

  قــرآن کریــم در آیات 49 و 5۰ ســورۀ إســراء 
ــخن  ــران س ــِت کاف ــدۀ نادرس ــدار و عقی از پن
ــان توانایــی درک  ــدار و خــرد آن ــد. پن می گوی
»آفرینــش جدیــد« پــس از اســکلیت شــدن و 

ــخ  ــت و پاس ــان را نداش ــوده گی جسد ش فرس
آن هــا را می دهــد کــه اهلل متعــال همچنــان کــه 
ۀٍ؛ آفرینش نخســتین«  َل َمــرَّ قــدرت »َفَطَرُکــْم أَوَّ
را داشــت، توانایــی » َخْلًقــا َجِدیــًدا؛ آفرینــش 

جدیــد« را نیــز دارد.
دو. آفرینش نسل فکری جدید

 در آیــات 16 و 1۷ ســورۀ فاطــر، ایــن گفتــار 
ــردن  ــْم ؛ ب ــْأ یُْذِهبُْک ــی »إِْن یََش ــنت اله از س
نســل فکــری کهنــه« و »َویـَـْأِت بَِخْلــٍق َجِدیــٍد؛ 
آوردن نســل فکــری جدیــد« ســخن می زنــد. 
ــاختار  ــِی س ــزو اصل ــش واژه ج ــن دو دان ای
و  دنیاســت  روزگار  در  قرآنــی  جهان بینــی 

ــی اســت. ــر اله ســنت تغییرناپذی
ســنت الهــی »إذهــاب یــا از میــان بــردن نســل 
ــان آوردن  ــه می ــا ب ــان ی ــم« و »إتی فکــری قدی
ــخ  ــد« در روزگاران تاری ــری جدی ــل فک نس
انســان مســلمان  بــوده می توانــد،  انســان 
ــلمان  ــان مس ــا انس ــیعه و... و ی ــا ش ــنی ی س

ــد. ــافعی و... باش ــی، ش حنف
د: مفهوم نبوی دانش واژة »جدید«

ــه  ــم ب ــد« ه ــوی، واژۀ »جدی ــث نب در احادی
ــوان  ــه عن ــره و هــم ب ــک واژۀ روزم ــوان ی عن
یــک دانــش واژه کاربــرد داشــته اســت. مــوارد 
ســنت  در  »جدیــد«  دانــش واژۀ  کاربــردی 

ــد:  ــرار زیر ان ــوی ق نب
یــک. تجدیــد ایمــان: در مســتدرک حاکــم از 
حضــرت پیامبــر اعظــم، قــرار گرفتــن ایمــان 
کهنه گــی  و  شــدن  فرســوده  معــرض  در 
روایــت شــده و بــه دعــا بــرای تجدیــد ایمــان 
ِ بـْـِن َعْمــِرو  تشــویق شــده اســت. َعــْن َعبـْـِد اهللَّ
ــی اهللُ  ِ َصلَّ بـْـِن الَْعــاِص، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَّ
َعَلیـْـِه َوَســلََّم: »إِنَّ اْلِیَمــاَن لَیَْخَلــُق فـِـي َجــْوِف 
ــْوُب الَْخلـِـُق، َفاْســَألُوا  أََحِدُکــْم َکَمــا یَْخَلــُق الثَّ
ــم  ــي ُقُلوبُِکْم«)الحاک ِ ــاَن ف َد اْلِیَم ــدِّ َ أَْن یَُج اهللَّ
رقــم  ح   ،45 ج1، ص   :1411 النیســابوري، 
ــن  ــرو ب ــن عم ــداهلل ب ــرت عب 5 ( ؛ از حض
عــاص روایــت اســت کــه حضــرت رســول اهلل 
ــما در  ــان در درون دل ش ــا ایم ــود: »همان فرم
ــد  ــرد، مانن ــرار می گی ــدن ق ــه ش ــرض کهن مع
این کــه لبــاس کهنــه می شــود. شــما از اهلل 
ــما  ــان را در دل ش ــه ایم ــد ک ــال بخواهی متع

ــد. ــد و نوســازی نمای تجدی
کریــم:  قــرآن  بــا  عهــد  تجدیــد  دو: 
مســلم  امــام  بــزرگ،  حدیث شــناس 
أَبِــي  َعــْن  می کنــد:  روایــت  نیشــاپوری 
ــلََّم،  ــِه َوَس ــی اهللُ َعَلیْ ِــيِّ َصلَّ ــِن النَّب ــی، َع ُموَس
ــُس  ــِذي نَْف ــْرآَن، َفَوالَّ ــَذا الُْق ــُدوا َه ــاَل: »تََعاَه َق
ــٍد بِیَــِدهِ لَُهــَو أََشــدُّ تََفلُّتـًـا مـِـَن اْلِبـِـِل فـِـي  ُمَحمَّ
ُعُقلَِهــا.« )النیســابوري، صحیــح مســلم، بیتــا:  ، 
ج1، ص 545، ح رقــم ۷91( ؛ از حضــرت ابی 
ــر  ــه حضــرت پیامب ــت اســت ک موســی روای
اعظــم فرمــود: »بــا ایــن قــرآن )تجدیــد( عهــد 

ــد  ــان محم ــه ج ــه کســی ک ــوگند ب ــد. س کنی
ــان  ــی( چن ــش قرآن ــت، )دان ــت اوس در دس
از انســان فرامــوش می شــود کــه شــتر از 

گردنبنــد خویــش می گریــزد.
ــه  ــه ن ــردد ک ــوم می گ ــوق معل ــث ف از حدی
تنهــا »ایمــان« در معــرض کهنــه شــدن و 
ــرد، بلکــه رابطــۀ  ــرار می گی فرســوده شــدن ق
ــم کــه  ــرآن کری ــا ق فکــری انســان مســلمان ب
منبــع ایمــان ورزی، خــردورزی و در یــک 
ــرض  ــت، در مع ــن ورزی اس ــه دی ــه هم کلم
فراموشــی و فرســوده گی و قطــع رابطــه قــرار 
ــا قــرآن  می گیــرد. راه حــِل آن تجدیــد عهــد ب
کریــم و پی در پــی خوانــدن و خــردورزی 

ــت. ــم  اس ــرآن کری ــد در ق جدی
ــان  ــان انس ــا ایم ــه: نه تنه ــد توب ــه: تجدی س
و  فرســوده گی  آلوده شــدن،  معــرض  در 
اثــر  در  بلکــه  می گیــرد.  قــرار  کهنه گــی 
اعمــال زشــت شــخصیت انســان مــورد آلــوده 
شــدن و کهنــه شــدن قــرار می گیــرد کــه نیــاز 

ــه دارد. ــط توب ــخصیت توس ــد ش ــه تجدی ب
ُ َعنَْهــا َقالـَـْت: »َمــا َکاَن  َعــْن َعائَِشــَۀ، َرِضــَي اهللَّ
ِ َصلَّــی اهللُ َعَلیـْـِه  َشــْيٌء أَبَْغــَض إِلـَـی َرُســوِل اهللَّ
 ِ ــوُل اهللَّ ــُه َرُس َ ب ــا َجرَّ ــِذِب َوَم ــَن الَْک ــلََّم مِ َوَس
ــلَّ  ــٍد َوإِْن َق ــْن أََح ــلََّم مِ ــِه َوَس ــی اهللُ َعَلیْ َصلَّ
َد لـَـُه تَْوبـَـُۀ«  َفیُْخــِرَج لـَـُه مـِـْن نَْفِســِه َحتَّــی یَُجــدِّ
)الحاکــم النیســابوري، 1411: ج4، ص 111، ح 
رقــم ۷۰44 ( ؛ از حضــرت ام المؤمنیــن عایشــه 
روایــت اســت کــه فرمــود: »حضــرت رســول 
ــر  ــزی را بدت ــچ چی ــدازۀ دروغ، هی ــه ان اهلل ب
ــچ  ــرت دروغ را از هی ــت. آن حض نمی پنداش
کســی نمی دیــد؛ اگــر چــه کــم می بــود، 
مگــر آن کــه  خــودش بیــرون می شــد و بــه او 

ــت.  ــه را می آموخ ــد توب تجدی
چهــار: تجدیــد عالیــم مرزهــای حــرم مکــی: 
ــاد  ــرم« ی ــاب ح ــام »انص ــه ن ــالح ب در اصط
می شــود. در اســالم نــه تنهــا موضوعــات 
ــد شــود، بلکــه  ــد تجدی ــی و فکــری بای ایمان
ــورد در  ــرم م ــای  ح ــدود و مرزه ــی ح گاه
اثــر گــذر زمــان و عوامــل دیگــر مــورد تغییــر 
قــرار می گیــرد کــه بایــد تجدیــد شــود. 
نخســتین کســی کــه دســتور بــه تجدیــد 
ــرت  ــی داد، حض ــرم مک ــای ح ــم مرزه عالی

ــود. ــم ب ــر اعظ پیامب
ــْن  ــٍف، َع ــِن َخَل ــَودِ بْ ــِن الْْس ــِد بْ ــْن ُمَحمَّ َع
أَبِیــِه، »أَنَّ النَّبـِـيَّ َصلَّــی اهللُ َعَلیِْه َوَســلََّم أََمــَرُه أَْن 
ــاَم الَْفتِْح«)الطبرانــی،   ــَرمِ َع َد أَنَْصــاَب الَْح ــدِّ یَُج
از  ؛   )816 رقــم  ح   ،28۰ ص  ج1،   :1415
ــن اســود بــن خلــف و او  حضــرت محمــد ب
از پــدرش روایــت اســت کــه همانــا حضــرت 
پیامبــر اعظــم  بــه او دســتور داد کــه در ســال 
ــی را  ــرم مک ــای ح ــم مرزه ــه عالی ــح مک فت

ــد.   ــد نمای تجدی

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش پنجـمدكتر هجرت اهلل جبرییلی

روح اهلل یوسف زاده

ْحَمــِن بـْـُن َمیَْســَرَۀ، َعــْن أَبـِـي َهانـِـٍئ الَْخْواَلنـِـيِّ ُحَمیـْـُد بـْـُن َهانـِـٍئ،  اِهــِر، أَنْبََأنـَـا ابـْـُن َوْهــٍب، أَْخبََرنـِـي َعبـْـُد الرَّ ــُد بـْـُن إِْســَماِعیَل بـْـِن مِْهــَراَن، ثنــا أَبـُـو الطَّ ــُد بـْـُن َصالـِـِح بـْـِن َهانـِـٍئ، ثنــا ُمَحمَّ ثَنـَـا أَبـُـو َجْعَفــٍر ُمَحمَّ 1 - َحدَّ
ِحیَحیـْـِن َوُرَواتـُـُه مِْصِریُّــوَن ثَِقــاٌت، َوَقــِد اْحتـَـجَّ ُمْســلٌِم فـِـي  ْج فـِـي الصَّ ِ َصلَّــی اهللُ َعَلیـْـِه َوَســلََّم. َهــَذا َحِدیــٌث لـَـْم یَُخــرَّ ِ بـْـِن َعْمــِرو بـْـِن الَْعــاِص، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَّ ، َعــْن َعبـْـِد اهللَّ ْحَمــِن الُْحبُلـِـيِّ َعــْن أَبـِـي َعبـْـِد الرَّ
َ تََعالـَـی  ِ بـْـِن َعْمــِرو، َعــِن النَّبـِـيِّ َصلَّــی اهللُ َعَلیـْـِه َوَســلََّم، َقــاَل: »إِنَّ اهللَّ ، َعــْن َعبـْـِد اهللَّ ْحَمــِن الُْحبُلـِـيِّ ِحیــِح بِالَْحِدیــِث الَّــِذي َرَواُه َعــْن ابـْـِن أَبـِـي ُعَمــَر، َعــْن الُْمْقــِرِئ، َعــْن َحیـْـَوَۀ، َعــْن أَبـِـي َهانـِـٍئ، َعــْن أَبـِـي َعبـْـِد الرَّ الصَّ

ــَماَواِت َوالْْرَض« الَْحِدیــَث . ]التعلیــق - مــن تلخیــص الذهبــي[ رواتــه ثقــات )المســتدرک عــل الصحیحیــن، ج1، ص 45 ، ح رقــم 5( . ذِْکــُرُه َکتـَـَب َمَقادِیــَر الَْخاَلئـِـِق َقبـْـَل أَْن یَْخُلــَق السَّ
ادٍ -    ثَنَا أَبُو أَُساَمَۀ، َعْن بَُریٍْد، َعْن أَبِي بُْرَدَۀ، َعْن أَبِي ُموَسی، َعِن النَّبِيِّ َصلَّی اهللُ َعَلیِْه َوَسلََّم. َولَْفُظ الَْحِدیِث اِلبِْن بَرَّ ، َوأَبُو ُکَریٍْب، َقااَل: َحدَّ ادٍ الْْشَعِريُّ ثَنَا َعبُْد اهللِ بُْن بَرَّ .َحدَّ

.)صحیح مسلم، ج1، ص 545، ح رقم ۷91( 

 ُ ــِد بـْـِن ِســیِریَن، َعــْن َعائَِشــَۀ، َرِضــَي اهللَّ ، َعــْن ُمَحمَّ ــْختِیَانِيِّ ــُد بـْـُن ُمْســلٍِم، َعــْن أَیُّــوَب السَّ ِ بـْـِن َعبـْـِد الَْحَکــِم، أَْخبََرنـَـا ابـْـُن َوْهــٍب، أَْخبََرنـِـي ُمَحمَّ ــُد بـْـُن َعبـْـِد اهللَّ ــُد بـْـُن یَْعُقــوَب، أَنْبـَـَأ ُمَحمَّ ثَنـَـا أَبـُـو الَْعبَّــاِس ُمَحمَّ 2- َحدَّ
َجــاُه . ]التعلیــق - مــن تلخیــص الذهبــي[ صحیــح .)المســتدرک عــل الصحیحیــن، ج4، ص 111 ، ح رقــم ۷۰44(. َعنَْهــا َقالـَـْت. َهــَذا َحِدیــٌث َصِحیــُح اْلِْســنَادِ َولـَـْم یَُخرِّ

ــِد بـْـِن الْْســَودِ بـْـِن َخَلــٍف، َعــْن أَبِیــِه. )المعجــم الکبیــر لطبرانــی،  ج1،  ، ثنــا ُفَضیْــُل بـْـُن ُســَلیَْماَن، ثنــا َعبْــُد اهللِ بـْـُن ُعثَْمــاَن بـْـِن ُخثَیْــٍم، َعــْن ُمَحمَّ اُر، ثنــا بِْشــُر بـْـُن ُمَعــاذٍ الَْعَقــِديُّ ثَنَــا أَْحَمــُد بـْـُن َعْمــٍرو الْبَــزَّ ۳- َحدَّ
ــم 816( . ص 28۰، ح رق
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پوچی 
آگاهانۀ
آلبرکامو
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و  پوچـی  دربـارۀ  بسـیاری  نویسـنده گان 
کی یـرکگارد،  از  نوشـته اند؛  آن  معنـای 
سـارتر،  تـا  گرفتـه  خدابـاور  فیلسـوف 
فلیسـوف ملحـد. هر یک از این فیلسـوفان، 
تفسـیرهای خـاص و گاه بسـیار متفـاوِت 
خـود را از آن عرضـه داشـته اند. آلبـر کامو، 
بیش از سـایر اندیشـمندان به مسـالۀ پوچی 
و توصیـف آن پرداخته اسـت و سـعی کرده 
تـا در ُفرم هـای ادبـی و بـا به دسـت دادن 
نمونه هایـی عینـی از قهرمانـی پـوچ، معنای 
آن را هرچـه بیشـتر روشـن کنـد. امـا، بـا 
وجـود تاکیـد کامـو بـر پوچـی، پوچـی نـه 
تنهـا ـ دسـت کم بـه نظـر خـود او ـ نتیجـه 
فلسـفۀ او نیسـت، بلکه در واقـع این مفهوم 
نقطـۀ عزیمت فلسـفی او را فراهم می آورد. 
وظیفه و کوشـش فلسـفی کامو درست پس 
زنده گـی  بی معنایـی  و  پوچـی  توصیـف  از 

انسـان مـدرن غربـی شـروع می شـود؛ کوششـی 
بلندپروازانـه در نشـان دادن راهـی بـه انسـان مـدرن 

غربـی بـرای بیرون آمـدن از پوچـی و نیهیلیسـمی فراگیر؛ 
راهی برای زیسـتن و آفریدن در خود برهوت و تسـلیم نشـدن 

به نیسـتی. نوشـتۀ حاضر بـه جنبۀ نخسـت و مقدماتی فلسـفۀ کامو، 
یعنـی توصیـف او از پوچـی می پـردازد.

آلبـر کامـو )199۰-191۳( در 195۷ جایـزۀ نوبـل را در رشـتۀ ادبیـات 
به خاطـر روشـن سـاختن مسـایلی کـه بـر وجـدان انسـان ]غربـی[ ایـن 
روزگار سـنگینی می کنـد، بـرد و سـه سـال بعـد در یـک حادثـۀ تصادف 
موتر که راننده گی آن را دوسـت و ناشـرش بر عهده داشـت، درگذشـت. 
)سـال ها پیشـتر کامـو در جایـی اظهـار کـرده بـود کـه پوچ تریـن طـرز 

مـردن، مـردن در حادثـۀ تصـادف موتر اسـت.(
شـهرت کامـو بـه عنـوان یـک نمایشـنامه و رمان نویـس، غالبـًا چهـرۀ 
فلسـفی او را در پـردۀ یـک نویسـندۀ صـرف پوشـانده اسـت. در ایـن 
میـان، بـه ویژه فرانسـویان متمایل اند که از شـان و مقام فلسـفی کامو در 
مقایسـه بـا آن چه آن هـا نبوغ فکری ژان پل سـارتر، فیلسـوف فرانسـوی 
همـان روزگار، می خواننـد، هرچـه بیشـتر بکاهنـد. امـا مهم تریـن اثـر 
آرای  و  اندیشـه ها  واجـد  سـیزیفوس،  اسـطورۀ  یعنـی  کامـو،  فلسـفی 
فلسـفی ارزشـمندی، بـه ویـژه دربـارۀ پوچـی و شـیوۀ مواجهـه بـا آن 
اسـت که دسـت کم بـه لحـاظ اهمیت در مقایسـه با اندیشـه های سـارتر 
هیـچ کـم نمی آورنـد. کامـو در آغـاز کتـاب خود، اسـطورۀ سـیزیفوس، 
می نویسـد: تنهـا یـک مسـالۀ بـه راسـتی جـدِی فلسـفی وجـود دارد، و 
آن مسـاله خودکشـی اسـت؛ به دیگـر بیان، مسـالۀ اصلی فلسـفه، داوری 
در این بـاره اسـت کـه آیـا زنده گـی ارزش زیسـتن دارد یـا نـه؟ اگرچـه 
ایـن پیونـد میـان مسـالۀ معنـای زنده گـی و خودکشـی، تـا حـد زیـادی 
تکان دهنـده اسـت، امـا بـه یقیـن کامـو را می تـوان در این مـورد بر حق 
دانسـت: اگـر زنده گـی به راسـتی ارزش زیسـتن نـدارد، پس تنهـا راهی 
کـه پیشـاروی مـا می ماند، خودکشـی اسـت؛ امـا برعکس، اگـر زنده گی 
ارزش زیسـتن دارد، طبیعی اسـت که مسـالۀ خودکشـی منتفـی می گردد. 
بـه عبـارت دیگـر، مسـالۀ خودکشـی، تعبیـر دراماتیکـی از مسـالۀ معنا و 

ارزش زنده گـی اسـت: آیـا زنده گـی آدمـی هیـچ معنایـی دارد؟
گفتـن این کـه پرسـش از ارزش و معنـای زنده گـی، بـه طرح یک مسـالۀ 
جـدی فلسـفی می پـردازد، در واقـع بـه منزلـۀ اذعـان بدیـن نکته اسـت 
کـه پاسـخ بـه این پرسـش چندان سرراسـت و روشـن نیسـت. بـه تعبیر 
دیگـر، طـرح چنین پرسشـی به عنوان یک مسـأله، متضمن این معناسـت 
کـه چیـزی دسـت کم ما را به سـوی طـرح پاسـخی منفی به این پرسـش 
تهدیـد می کنـد. از ایـن رو در وهلـۀ نخسـت، بایـد بدانیـم ایـن تهدید از 

سـوی چـه چیـزی و دقیقًا متوجه چه کسـانی اسـت؟
توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه در این جـا بـرای کامـو مسـالۀ 
بی معنایـی و بی ارزشـی زنده گـی یـک فـرد انسـانی )مثـاًل مـن یا شـما( 
مطـرح نیسـت)آن هم بـه دالیلـی هم چـون از دسـت دادن معشـوقه یـا 
ارتـکاب جنایتـی که هرگـز وجدان فرد را آسـوده نمی گـذارد(. در برابر، 
ایـن مسـاله بـرای کامو، مسـالۀ پوچـی و معناباخته گی کل حیات بشـری 
در همـۀ اعصـار هم نیسـت)کامو بـه چیزی هم چون خواسـت شـرورانه 
شـوپنهاور کـه بنیـاد هسـتی را تیـره و تـار می گردانـد و از اسـاس امکان 

وجـود هرگونـه معنـا و هدفی را منتفی می سـازد، قایل نیسـت(، 
بلکه به طور خاص اندیشـۀ کامو متوجه یک دوران 

و وضعیـت خـاص تاریخی اسـت. به 
نظـر کامو، چیـزی وجود 

کـه  دارد 

نزدیـک اسـت تـا بی ارزشـی و بی معنایی 
زنده گـی و هسـتی انسـان مـدرن غربـی 
پوچـی  او  کـه  چیـزی  سـازد؛  برمـال  را 
می خوانـد )سـارتر نیـز در فلسـفۀ خـود 
بـه ایـن مفهـوم نظـر دارد، اما بایـد توجه 
داشـت کـه برداشـت کامـو تـا اندازه یـی 
متفاوت از برداشـت سـارتر از این مفهوم 

) است.
کامـو در توضیـح پوچـی، آن را حاصـل 
تناسـب  عـدم  و  گسسـته گی  گونه یـی 
عمیـق میـان طریقی کـه آدمـی می خواهد 
جریـان امـور در جهـان بر آن گونه باشـد 
و طریقـی کـه بـه واقـع جریـان امـور در 
جهـان بـر آن مـدار می چرخـد، می دانـد. 
چارلـی چاپلیـن )مثـال از کامـو نیسـت( 
سـبب  بـه  آن هـم  اسـت،  پـوچ  امـری 
گسسـته گی و عـدم تناسـِب موجـود میان 
شـان و منزلتی که بناسـت کاله لگنی روی سـر 
او و چتر در دسـت او حاکی از آن باشـند و در برابر، 
حـوادث بی انـدازه فضاحت بـاری که پشـت سـر هم برای 
او اتفـاق می افتنـد )مثـاًل چارلـی روی پوسـت یـک مـوز لیـز 
می خـورد، یـا دیـوار خانـه روی سـرش خـراب می شـود(. بـه بیان 
کامـو، پوچـی بـه طـور کلـی، زادۀ مواجهه میـان نیـاز انسـان و ]آن گونه 

اسـت. کـه در چشـم مـا می نمایـد[ سـکوت نامعقـول  جهان 
امـا پوچـی بـه معنـای واقعـی کلمـه چیسـت و کـدام اسـت؟ و آن  چـه 
خواسـت و تمنـای بنیادینـی اسـت کـه جهـان در قبـال بـرآوردن آن، 
خامـوش و بی پاسـخ مانـده اسـت؟ بـه نظـر کامـو، ایـن نیاز و خواسـتۀ 
اصلـی، تمنـای معنـای زنده گـی اسـت، خواسـت این کـه ایـدۀ واالتـر و 
متعالی تـری ]از زنده گـی[ وجـود داشـته باشـد که بـه هسـتی و زنده گی 

ببخشـد.  معنا 
بـه دیگـر بیـان، ایـن تمنـا و بـه بیـان دقیق تـر، نیـاز، نیـازی اسـت برای 
نیـل بـه تبیینـی از معنـای زنده گـی، آن هـم در همـان قالبـی کـه پیشـتر 
روایت هـای فلسـفی و دینـی بـا طـرح جهانـی دیگـر در فراسـوی ایـن 
تعبیـر  بـه  نیـاز،  ایـن  می نمودنـد.  تبییـن  را  زنده گـی  معنـای  جهـان، 
نویسـنده، نیـازی اسـت بـرای تبییـن معنـا بر حسـب یک روایـت کالن.
امـا مـا بـه چـه قسـم روایـت کالن معنابخـش بـرای بـرآوردن ایـن نیاز 

بنیادی مـان احتیـاج داریـم؟ 
کامـو در اسـطورۀ سـیزیفوس، فقـدان ارزش و معنـا در زنده گـی انسـان 
غربـی را بـا ناتوانـی او در بـاور بـه خداونـد گـره می زنـد . پـس بـا این 
صـورت، آن روایـت کالن معنابخشـی کـه کامـو به طـور خـاص مد نظر 
دارد، ظاهـراً بایـد روایـت کالن مسـیحیت باشـد. امـا او در جسـتاری به 
سـال 195۳ بـا عنـوان هنرمنـد و زمانـه اش، بـه ایـن نکته اشـاره می کند 
کـه مارکسیسـم هگلـی در باطـن خـود، چیـزی جـز انتقـال ملکـوت 
مسـیحی از آسـمان روی زمیـن، آن هـم در زمانـی در آینده جهان نیسـت 
)یعنـی ملکوتـی کـه با ظهـور بهشـت کمونیسـتی در آینده بـرای آدمیان 
و روی همیـن زمیـن متحقـق خواهـد شـد(. بـه همیـن دلیـل کامـو، در 
دفـاع از خود در برابر منتقدان مارکسیسـتی هم چون سـارتر، مارکسیسـم 
را نیـز اسـطوره یی نـو بـه شـمار مـی آورد. بدیـن گونـه به نظر می رسـد 
کـه در نظـر کامـو، پوچـی زنده گـی بشـر غربـی، نه تنهـا ناشـی از افول 
ایمـان مسـیحی در میـان غربیـان، بلکـه هم چنیـن ناشـی از ناکارآمدی و 
بی ثمـری همـۀ دیگـر روایت های کالنـی هم چون مارکسیسـم اسـت که 

می خواسـتند جـای مسـیحیت را بگیرنـد. 
پـس بـا ایـن ترتیـب و به نظـر کامو، پوچـی زنده گی بشـر غربی، ناشـی 
از گسسـته گی اساسـی و ریشـه یی کـه از یک سـو تمنـای ایـن انسـان 
بـرای یافتـن معنـا در زنده گـی خـود، آن هم بـر مبنای یـک روایت کالن 
و از سـوی دیگـر، عـدم توانایـی او بـرای یافتـن چنیـن معنایـی در بطن 
واقعیـت جهـان اسـت. در واقـع، به نظـر کامو، طـرز تلقی بشـر غربی از 
واقعیـت بـه گونه یی اسـت کـه او نمی توانـد روایت کالن معنابخشـی را 

از بطـن آن اسـتخراج کند.
در ایـن حالـت آدمـی، تجربـۀ تهـوع و دل آشـوبه را هم چـون بینـش و 
بصیرتـی سرنوشت سـاز در خصـوص حقیقـت و واقعیـت غایـی جهـان 
و زنده گـی می شـمارد؛ یعنـی بصیـرت بـه ایـن واقعیـت کـه زنده گی در 
جهانـی پـوچ و بـه تعبیر دیگـر زنده گی بـدون روایت های کالن 
معنابخـش دینـی و یا فلسـفی، به هیچ وجـه ارزش 

زنده گـی کـردن را ندارد. 

حمیدرضا محبوبی آرانی

     خیـــامی
چگونه گـی تکویـن یـک اثـر هنری، قبل از هـر چیز، بیانگر بیـان نمادین فردیت خـالق هنرمند 
اسـت. این چنیـن اسـت کـه بین هنرمنـد، مادۀ خـام هنری، و اسـلوب هنـری، رابطه یـی متقابل 
ایجـاد می شـود، کـه نتیجـۀ آن »هنـر« اسـت. هنـری کـه در همـان حـال، بیانگـر نوعی سـبک 
پاالیـش یافتـه، بـا ویژه گـی دو روی سـکه »یعنـی فردیـت هنرمنـد و داده هـای اجتماعـی« نیز 

می باشـد.
اثـر داسـتانی زمانـی رونـد تغییـر ماهیـت را، از مـادۀ خـام هنری، تـا تعمیـم آن به عنـوان ژانر 
)1(، طـی می کنـد کـه؛ نگرشـی تبییـن یافتـه، بـه عنـوان جهان بینـی، در ذهـن هنرمنـد شـکل 
یافتـه، و در کار شـکل دادن قطعه یـی باشـد کـه فردیت خـالق و تجارب اجتماعـی »زنده گی«، 
آن را سـیراب کـرده اسـت. درسـت در همین جـا، مسـألۀ قابلیت هـا، کـه پیشـتر از آن یاد شـد، 
مطـرح می شـود. کـدام عناصـر در مـادۀ خـام، نمایانگـر قابلیت هـا، بـرای تعمیم پذیـری هنری 

می باشـند؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه: پدیـدۀ هنـری بـه مثابـه یافته یـی عینـی، همـراه بـا تمامـی تغییـرات 
زنده گـی و مفاهیـم ذهنـی، دچـار تغییـر شـده، و چهارچوب هـای قـراردادی آن شکسـته، و بر 
بسـتر نوینـی، شـکل می یابـد. مصداق قانـون در ادبیـات، و در بحث ما داسـتان، جـز در موارد  
مربـوط بـه ذات پدیده هـای هنـری، یعنی آمیخته گی اندیشـه، احسـاس،  خالقیـت، و مجردات 
زیبایی شناسـانه، مطـرح نمی باشـد. بر این اسـاس، هـر آن چه را که بـا این ماهیـت قرابتی دارد، 

می توانیـم در مـورد مـادۀ خام داسـتانی مطـرح کنیم:
1ـ جهان بینی: 

جهان بینـی، بـه عنـوان بخشـی از ذات »اندیشـه«، و اثـر هنـری، گام اول در ارایـۀ اثـر داسـتانی 
اسـت، کـه از یک سـو بـه هنرمنـد، و از سـوی  دیگـر، بـه مـادۀ خـام داسـتانی، متصـل اسـت. 
نویسـنده بـه عنـوان آفریننـده، بایـد این حـس تشـخیص را در خویـش پرورانده باشـد که: آیا 
مـادۀ خـام، قابلیـت تعمیـم هنـری، بر اسـاس دیـدگاه و جهان بینـی وی از یک سـو، و هم چنین 
خـود او، توانایـی بسـط نگـرش بـر بسـتر چنین مـادۀ خامی، از سـوی دیگـر را، دارد یـا خیر؟ 
 اثـر و موثـر، باید تبلور همایشـی همسـو باشـند تـا بتوانند خواننـده را نیز با خود همـراه کنند، 
و ایـن ممکـن نیسـت جز در هم آوایـی قابلیت هـا؛ قابلیت هایـی در آن که می نگـرد، و نوعی که 

می بینـد، و هم چنیـن، آن چـه خـود را می نمایاند بـا اندازه هـای نرمش پذیر.
2- پروتو تیپ:

پروتوتیـپ، بـه عنـوان شـخصیتی کـه قابلیـت تعمیـم و بسـط هنـری دارد، رابطـۀ تنگاتنگی با 
احسـاس و سـپس عاطفۀ هنرمند برقرار می کند. نویسـنده نمی تواند و نباید نسـبت به دقت در 
انتخـاب پروتوتیـپ بی تفـاوت و یـا احتمـاالً سـهل انگار باشـد. یک اثـر، زمانـی خیره کننده گی 
یـک کشـف نو را دارا می شـود کـه: پروتوتیـپ، قابلیت انعطاف، بسـط، ترکیـب و عمق پذیری 
را دارا باشـد. مطمینـًا هیچ کـس بـه غیـر از راسـکولنیکوف نمی توانسـت آن چنـان قابلیت هایی 
از خویـش نشـان دهـد که »داستایفسـکی« بتواند او را در هر موقعیتی که اندیشـه و احساسـش 
می طلبـد، قـرار دهـد. امـا در بحـث مـا »داسـتان«، پروتوتیـپ وظایفـی را از این هـم باالتـر بـه 
دوش می کشـد. نوعـی حضـور شـاعرانه، آن چنـان که چـون آذرخـش ظاهر، و چون آتشـی به 
زیـر خاکسـتر محو شـود. بـرق او تنهـا فرصتی انـدک دارد تا بتوانـد چشـمان مان را خیره کند.

3- نیاز زمانی و مکانی:
هیـچ چیـز، بـرای هیـچ، خلـق نمی شـود. این، یـک اصل، بـرای تمامـی آن چیزهایی اسـت که 

بـا هنر مرتبـط اند.
  زمـان و مـکان، بـه عنوان دو عامـل تعیین کننـده در مکانیزم عمل داسـتانی، 
بایـد تابعـی از دینامیسـم نیـاز انسـانی و اجتماعـی، در یـک عصـر، و یـک 
موقیعـت مشـخص، باشـند. هرچنـد کـه هنـر، مرزهای زمـان و مـکان را در 
می نـوردد، امـا ایـن، خصایـص انتزاعـی اندیشـۀ هنری هسـتند کـه مرزها را 
می پیماینـد، و نـه نیـازی کـه موجبات پدید آمـدن پدیدۀ هنری »داسـتانی« را 
فراهـم نمـوده اسـت. این چنین اسـت که خلق یک اثـر، در وهلۀ اول، پاسـخ 
بـه یـک نیـاز اسـت؛ نیازی کـه طبیعتًا انگیـزه را نیـز فراهم مـی آورد و گاهی 

خـود، تنهـا انگیـزه برای خلـق یک اثر اسـت.
مـادۀ خـام هنـری، بایـد دارای آن چنـان ویژه گی هایی باشـد که چنیـن نیازی 
را، در ماهیـت خـود، پاسـخگو باشـد. بـر ایـن اسـاس اسـت که مثاًل: رسـتم 
افسـانه یی، امـروز، نمی تواند دسـت مایۀ مناسـبی برای خلق روایتی حماسـی 
شـود. جنگ هـای قرون وسـطی نمی تواننـد امروز، بـه نیازی »به عنـوان مادۀ 
خام داسـتانی« پاسـخ دهنـد. همان گونه که هواپیماربایی، نمی توانسـته اسـت 
مـادۀ خامـی بـرای »هومر« و بـرای خلق اثری چون »ایلیاد و اودیسـه« شـود! 
نوشـتۀ خـود را بـا کالمی از »والدیمیر پـراپ« به پایان می برم: »...کار سـخت 

و »ناجالـب« تنها راهی اسـت که بـه تعمیم های »جالـب« می انجامد!«.

زیرنویس: 
    1- ژانر: نوع ادبی. رسیدن به ویژه گی های معنایی. 

    2- پروتوتیـپ: پیشـین تیـپ، تیپـی کـه قابلیـت تبدیـل شـدن بـه قهرمان 
را دارد.

   ۳- ریخت شناسـی قصـه ـ والدیمیـر پـراپ ـ ص ۳۷ )انتشـارات روز ـ 
1۳68( مترجـم: م ـ کاشـیگر.   
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افق های صلح گشوده...
 رویکـرد دو سـلف خـود را با فرسـتادن 
سـربازان ایـاالت متحـده بـه این کشـور 
تعقیـب کـرده اسـت. اسـتراتژی جنوب 
آسـیای او شـامل وارد کـردن فشـار بـر 
بـه  را  آن کشـور  کـه  پاکسـتان می شـد 
»فراهـم کـردن پناهگاه هـای امـن بـرای 
تروریسـتانی کـه مـا بـا آنـان در جنـگ 
کمک هـای  و  کـرد  متهـم  هسـتیم« 
معلـق  را  اسـالم آباد  بـه  امنیتـی اش 
هندوسـتان  از  همچنـان  او  سـاخت. 
خواسـت کـه بیشـتر کار کنـد. بـه عنوان 
بخشـی از ایـن تالش هـا، ایـاالت متحده 
بـه نیروهـای افغـان کمـک می کنـد تـا 
بـا طالبـان بجنگنـد »تـا آنـان را بـه میـز 

بکشـانند«. صلـح  مذاکـرات 
طالبـان بـه عنـوان پرقدرت تریـن گـروه 
شورشـی در افغانسـتان باقـی مانده انـد. 
هسـتند)برخالف  افغان هـا  اعضایـش 
از  بسـیاری  کـه  گروه هـا  دیگـر 
خارجی هـا در میان شـان حضـور دارند(. 
این گـروه از برخـی حمایت هـا در میان 
مـردم برخـوردار اسـت و حـدود یـک 
سـوم کشـور را در کنترل دارنـد ـ قلمرو 
زیادتـر از هـر زمـان دیگـری از زمـان 
یـورش ایـاالت متحده بر این کشـور در 
سـال 2۰۰1)حکومـت افغانسـتان تمامی 
مراکز عمده جمعیتـی را در کنترل دارد.(
آن چـه را کـه در تمـام ایـن تالش هـای 
ایـن  می باشـد،  برجسـته  بین المللـی 
اسـت کـه زمانـی کـه جامعـه بین المللی 
اصالحـی  پروسـه  یـک  می خواهـد 
میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان ایجـاد 
جهانـی  قدرت هـای  از  بسـیاری  کنـد، 
کـه در ایـن کشـور در طـول دهه هـا ـ 
داشـته اند،  دخالـت  ـ  قرن هـا  نـه  اگـر 
هنـوز  در آن چـه کـه درون ایـن مرزهـا 
اتفـاق می افتـد، نفـوذ می کننـد. جنـرال 
جـان نیکلسـون، فرمانـده کل نیروهـای 
آمریکایـی در افغانسـتان، هفتـه گذشـته 
کـه سـالح  اسـت  گفتـه  بی بی سـی  بـه 
جنگجویـان  از  شـده  ضبـط  و  کشـف 
طالـب بـه وسـیله روسـیه، به ایـن گروه 
عرضـه شـده است.)روسـیه کـه تاریـخ 
دردناکـش در افغانسـتان بـه قـرن نوزده 
کـرده  رد  را  ادعـا  ایـن  برمی گـردد، 
اسـت.( گزارش شـده اسـت که روسـیه 
از طالبـان حمایـت می کنـد تـا در برابـر 
گـروه داعـش کـه در کشـور پـا گرفتـه 
اسـت، بجنگنـد. حنیـف اتمـر، مشـاور 
امنیـت ملـی افغانسـتان، هفته گذشـته به 
واشـنگتن گفـت کـه کابـل بـا تمایـزات 
مسـکو »میـان تروریسـت خـوب و بـد« 

مخالـف اسـت.
او گفـت: »بـه ما ایـن تضمین داده شـده 
اسـت کـه بـرای طالبـان سـالح و منابـع 
عرضـه نخواهـد شـد، ما از ایـن تضمین 
دوسـت  مـا  و  کـرد  خواهیـم  اسـتقبال 
داریـم که آن  را در عمل مشـاهده کنیم«.

همسـایگان افغانسـتان عالیـق خودشـان 
را دارنـد ـ عالیقـی کـه غالبـا بـا هم در 
تضـاد می باشـد و همیـن طـور بـا دولت 
ذینفـع  و  متحـد  پاکسـتان؛  افغانسـتان. 
عمـده طالبـان، از قرار گرفتـن در بین دو 
همسـایه غیرصمیمـی، افغانسـتان و هند 

می ترسـد.
از چشـم انداز  نوبـه خـودش  بـه  هنـد، 
خروج سـربازان بین المللی از افغانسـتان، 
بـه خاطـری که آن هـا ثبـات را در منطقه 
تأمیـن می کننـد، نگران اسـت. ایـران که 
افغانسـتان هم مـرز اسـت  در غـرب بـا 
نیـز طالبـان را حمایـت می کنـد. چیـن 

هـم بـرای مؤفقیـت پـروژه یـک کمربند 
ـ یـک راه خـود، ثبـات را در افغانسـتان 
عامـل بزرگـی می دانـد. چیـن در عیـن 
حـال از حضـور جدایی طالبـان ایغور در 
افغانسـتان نگـران اسـت؛ ازبکسـتان نیـز 
در ایـن راسـتا مـورد توجـه اسـت، چرا 
کـه بـا ملیشـه های اسـالم گرا در داخـل 

مرزهایـش مبـارزه می کنـد.
جنگجویـان  تعـداد  کـه  گفتـه  اتمـر 
خارجـی در افغانسـتان افزایـش یافته اند، 
در حالی کـه تعـداد نیروهـای بین المللـی 
در چهـار سـال اخیـر کـم شـده اسـت. 
بـود  ایـن  او گفـت کـه هـدف دولـت 
جنگجوهـای  از  را  افغـان  »طالبـان  کـه 
مـا  این کـه  و  سـازند.  جـدا  خارجـی 
می توانیـم بـا آنان بـه صلح برسـیم، زیرا 
آن هـا افغـان انـد ـ اگـر آن هـا عالقمنـد 

صلـح باشـند«.
اگـر طالبـان پیشـنهادات غنـی را بـرای 
صلـح بپذیرند،)یـک اگـر بـزرگ( ایـن 
گـروه  ایـن  رهبـری  مالقـات  اولیـن 
از سـال  افغانسـتان  مقامـات دولـت  بـا 
اولیـه  تـالش  آن  بـود.  خواهـد   2۰1۰
کلیـدی  عضـو  یـک  این کـه  از  پـس 
رهبری طالبان توسـط پاکسـتان دسـتگیر 
گردیـد، نـاکام شـد. تالش هـای متعاقب 
کـرزی،  حامـد  شـدند.  فرامـوش  نیـز 
رییس جمهور پیشـین افغانسـتان در سال 
2۰14 تـالش کرد تـا به صـورت پنهانی 
بـا طالبان صحبـت کنـد، امـا اداره اوباما 
مانـع تالش های او شـد. کـرزی خودش 
متحـده  ایـاالت  قبلـی  تالش هـای  بـا 
مخالفـت  شورشـیان  بـا  مذاکـره  بـرای 
کـرده اسـت. نقـش ایـاالت متحـده در 
کـرده  تغییـر   2۰۰1 سـال  از  افغانسـتان 
اسـت. در طـول جنـگ بـا تروریـزم، در 
حـدود 1۰۰ هـزار سـرباز آمریکایـی در 
ایـن کشـور بودنـد. امـروز آن تعـداد به 
15 هـزار رسـیده اسـت، کـه بـه نظامیان 
افغـان در مبـارزه با طالبان و تروریسـتان 
کمـک  داعـش  شـمول  بـه  بین المللـی 

. می کننـد
افغانسـتان،  ملـی  امنیـت  اتمـر، مشـاور 
هنـوز  طالبـان  آیـا  این کـه  مـورد  در 
یک پارچـه هسـتند، شـک و تردیدهایـی 
بـه  می کنـد،  اسـتدالل  چنیـن  او  دارد. 
رهبـری  آن  گـروه  ایـن  این کـه  خاطـر 
قدرتمند را از دسـت داده اسـت، با نفوذ 
او  شـده اند.  آورده  گردهـم  خارجی هـا 
گفـت: »این کـه رهبرانی در میـان طالبان 
هسـتند... کـه خواسـتار تـداوم منازعـه 
می باشـند و آنـان یقینـا با شـورای صلح 
و بـا حکومـت مـا در تمـاس می باشـند، 
و آنـان خواسـتار پروسـه یی هسـتند کـه 
طـی آن خـود و خانواده های شـان بتوانند 
در فضـای صلـح و مصئـون بماننـد«. او 
وجـود  هـم  عناصـری  امـا  می گویـد، 
دارنـد کـه غیرقابـل قبـول می باشـند. او 
می گویـد، حکومـت افغانسـتان بـا یـک 
گـروه مشغول شـده و با دیگـری خواهد 

. جنگید
بـه عنـوان  امـا روبیـن کـه در گذشـته 
کـرده  کار  آمریکایـی  دیپلمـات  یـک 
اسـت،  نمـوده  صحبـت  طالبـان  بـا  و 
می گویـد کـه نظامیـان اندکـی، کم تـر از 
آنچـه تصـور می شـود، تقسـیم شـده اند. 
او می گویـد: »بـاور کلیشـه یی در مـورد 
یـک  آن هـا  کـه  دارد  وجـود  طالبـان 
از هـم  قبایـل جـدا  افـراد  از  مجموعـه 
هسـتند کـه ایـن واقعیـت نـدارد. آن هـا 
دارای زبـان واحـد می باشـند و در واقـع 
در سیاست های شـان بیشـتر از حکومـت 

افغانسـتان یـا آمریـکا باثبـات انـد«.

ملکـی  هوانـوردی  و  ترانسـپورت  وزیـر 
سیسـتم  نبـود  دلیـل  بـه  کـه  می گویـد 
آوری  جمـع  در  شـفافیت  و  الکترونیکـی 
عوایـد، سـاالنه حـدود ۷۰درصـد عواید این 

می شـود. میـل  و  حیـف  وزارت 
و  ترانسـپورت  وزیـر  طهماسـی،  حمیـداهلل 
هوانـوردی ملکـی روز گذشـته ) شـنبه،11 
کابـل  در  یـک نشسـت خبـری  در  حمـل( 
وزارت  کارمنـدان  از  6۰تـن  کـه  گفـت 
بـه  اداری  فسـاد  دلیـل  بـه  ترانسـپورت 

شـده اند. معرفـی  کل  دادسـتانی 
آقـای طهماسـی تأکید کـرد که این افـراد در 
18 پرونـده به دادسـتانی کل معرفی شـده اند 
کـه شـامل رییسـان، آمریـن و مدیـران ایـن 

وزارت اسـت.
ترانسـپورت  وزیـر  گفتـۀ  بـه  افـراد  ایـن 
وزارت  دادهـای  قـرار  برخـی  فسـاد  در 
ترانسـپورت، اقـالم تدارکاتـی وجایداد هـای 
ایـن وزارت بـه ویـژه ملـی بـس، متهـم اند.
تـالش  وزارت  ایـن  کـه  افـزود  طهماسـی 
دارد تـا از حیـف و میـل عوایـد ایـن نهـاد 

جلوگیـری کـرده و سیسـتم های الکترونیکی 
را بـرای جمـع آوری عوایـد ایجـاد کنـد.

وزیـر ترانسـتپورت گفت:» سـاالنه 6۰ تا ۷۰ 
درصـد عوایـد مـا ضایـع می شـود مـا قبـول 

داریم.«
آقـای طهماسـی در بخش دیگر از سـخنانش 
گفـت کـه در حـال حاضـر بیـش از هـزار 
عـراده ملـی بـس در ریاسـت تصـدی ملـی 
بس هـا موجـود اسـت کـه از این میـان 29۰ 

ملـی بـس آن فعال اسـت.
بـا امضـای  ایـن نهـاد  بیـان داشـت کـه  او 
بـه  هندوسـتان،  سـفارت  بـا  تفاهمنامه یـی 
زودی کار ترمیـم ملـی بس هـای غیـر فعـال 

می کنـد. آغـاز  را 
در  هنـد  سـفارت  و  ترانسـپورت  وزارت 
دالـر  میلیـون   2.8 ارزش  بـه  افغانسـتان 

اسـت. کـرده  امضـا  تفاهم نامـه 
سـفارت هندوسـتان در کابـل وسـایل وپرزه 
جـات ملـی بـس را فراهـم می کنـد تـا از آن 
بـرای ترمیـم و فعـال سـازی ملی بـس هایی 
کـه عـوارض تخنیکی دارند، اسـتفاده شـود.

اقبـال خیبر، یکـی از اعضای جنبـش جوانان 
هلمنـدی می گویـد کـه شـب هنگام وضعیت 
صحـی 4 تـن از اعتصاب کنندگان وخیم شـد 
و آن هـا بـرای درمـان بـه بیمارسـتان انتقـال 

شدند. داده 
هلمنـدی  جوانـان  اقبـال،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
می خواسـتند بـه مناطـق طالبـان برونـد، امـا 
ایـن گـروه با خواسـت آنـان مخالفـت کرد.
محلـی  مقام هـای  می افزایـد،  اقبـال  آقـای 
هلمنـد خواسـت آنـان مبنـی بـر آتش بس را 
پذیرفته انـد؛ امـا می گوینـد، زمانـی آتش بس 
می کننـد کـه طالبـان خواسـت های آنـان را 

بپذیرند.

میرویس پاسـون، یکـی از بـزرگان هلمند به 
کـردن چـادر  برپـا  سـالم وطندار می گویـد، 
صلـح یک گام ارزنـده برای تأمیـن صلح در 
کشـور اسـت و باید حکومـت از آن حمایت 

. کند
بـا ایـن حـال امـا، طالبـان بـه برپا کننـدگان 
از  را  چادرهـای صلـح گفته انـد کـه صلـح 

آنـان نـه بلکـه از امریکایی هـا بخواهنـد.
در همیـن حـال، شـماری از فعـاالن مدنـی 
از  نشسـتی  برگـزاری  بـا  امـروز  کابـل  در 
برپاکننـدگان چـادر صلـح در هلمند حمایت 

کردنـد.

اسالم بخشی از...
تأکید بر مبارزه علیه یهودی ستیزی

رییـس پارلمـان آلمـان فـدرال بـرای مبـارزه قاطعانـه علیـه یهـودی سـتیزی فزاینـده 
فراخوانـده گفـت کـه ایـن پدیده بـا مهاجـرت و نیز بـا دامن زدن بـه نفـرت در برابر 
اسـرائیل توسـط نیروهـای افراطـی از جهان اسـالم بار دیگـر تقویت می یابـد. به قول 
شـویبله ایـن امـر نشـان مـی دهـد کـه وظیفـه جامعـه هـای آزاد تاچـه حـدی بزرگ 
اسـت. شـویبله توضیـح داد کـه دسـتاورد هـای ماننـد تسـامح و آزادی دینـی را بایـد 

تحـت شـرایط سـریع متغیـر و مهاجـرت عظیـم عملـی کرد.
ایـن سیاسـت مـدار از حـزب دموکـرات مسـیحی آلمـان تاکیـد کـرد کـه امـا یهودی 

سـیتزی مشـکل ویژه مسـلمانان نیسـت.
شـویبله نفـرت رو بـه افزایـش علیـه یهـودی هـا را »آزمون سـخت برای دموکراسـی 
هـای غربـی« خوانـده تاکیـد کرد کـه آلمـان یهـودی سـتیزی را کمتر از هر کشـوری 
دیگـری تحمـل مـی کنـد. او افـزود: »مبـارزه علیـه یهـودی سـتیزی دقیقـًا بـه اجماع 

تاسـیس جمهـوری فـدرال آلمان تعلـق دارد.«

 ساالنه ۷۰درصِد عواید وزارت 
ترانسپورت حیف و میل می شود

جوانان صلح جوی هلمندی 
روانه ی بیمارستان شدند

افغانسـتان گفته انـد کـه  منابـع محلـی در شـمال شـرق 
بـه  موسـوم  گـروه  دو  شـماره  فـرد  نومـی،  مصطفـی 
در  گـروه  ایـن  دیگـر  عضـو  یـک  و  شـرقی  ترکسـتان 

شـده اند. کشـته  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  علمیـات 
مقامات چین ›جنبش اسـالمی ترکسـتان شـرقی‹، گروهی 
کـه از اقلیـت مسـلمان اویغور تشـکیل شـده، را مسـئول 

خشـونت ها در منطقـه سـین کیانگ می داننـد.
محمـد حنیـف رضایـی، مسـوول مطبوعاتـی لشـکر 2۰9 
شـاهین مربـوط بـه ارتـش افغانسـتان به بی بی سـی گفت 
کـه ایـن دو شورشـی چینـی همـراه بـا پنج عضـو محلی 
گـروه طالبـان در ولسـوالی جـرم والیت بدخشـان کشـته 

شـده اند.
آقـای رضایـی همچنیـن گفته اسـت کـه عملیـات در این 
ولسـوالی از سـه روز پیـش آغـاز شـده و 1۳ جنگجـوی 

دیگـر گـروه طالبـان نیـز زخمی شـده اند.
گـروه طالبـان نیـز انجـام عملیـات نظامـی در ولسـوالی 
جـرم ایـن والیـت را تاییـد و گفتـه کـه در ایـن عملیات 
غیـر نظامیـان کشـته شـده و بـه نیروهـای آنـان آسـیب 

نرسـیده اسـت.
امـا سـخنگوی لشـکر 2۰9 شـاهین گفت کـه در عملیات 
شـب گذشـته موسـوم به »کوکچه 18« در ولسـوالی جرم 

به غیـر نظامیان آسـیب نرسیده اسـت.
آقـای رضایـی گفـت کـه دو قـرارگاه طالبـان تخریـب و 

عملیـات نیروهـای ارتـش همچنـان ادامـه دارد.
بـه گفتـه او در ولسـوال ورودج، جـرم و یمـگان والیـت 
بدخشـان نیروهای شورشـی مربوطه به کشـورهای چین، 
تاجیکسـتان، ازبکسـتان، چچـن، و شورشـیان قرقیزسـتان 

دارند. حضـور 
او گفـت کـه ایـن اولین اتباع چین هسـتند کـه در والیت 

بدخشـان کشـته می شوند.
نیـز در والیـت  بـه گفتـه آقـای رضایـی، چنـدی قبـل 
موسـوم  گـروه  عضـو  فرانسـوی  زن  یـک  جوزجـان 
ارتـش  نیروهـای  بـه دولـت اسـالمی )داعـش( توسـط 

شـد. بازداشـت 
بدخشـان  دقیـق شورشـیان خارجـی در والیـت  شـمار 
مشـخص نیسـت امـا محمـد مصطفـی، مدیـر اجرایـی و 
سرپرسـت ولسـوالی جـرم گفته کـه 5۰ جنگجـوی چینی 

اکنـون در ایـن ولسـوالی حضـور دارنـد.
گفتـه می شـود کـه از حـدود پنـج سـال پیـش چندیـن 
وارد  تاجیکسـتان  خـاک  طریـق  از  اویغـور  شورشـی 
ولسـوالی های وردوج و جـرم بدخشـان شـده بودند و در 

کنـار طالبـان قـرار گرفتنـد.
بیشـتر شورشـیان خارجـی مسـتقر در افغانسـتان عضـو 
افغانسـتان  دولـت  کـه  گروهـی  داعـش هسـتند.  گـروه 
اعـالم کـرده که حـدود دوهزار از اعضـای آن در عملیات 
نیروهـای امنیتـی این کشـور کشـته و فقط یک هـزار نفر 

آنـان باقـی مانده اسـت.
گـروه طالبـان حضـور نیروهـای خارجـی را در صفـوف 
ایـن گـروه رد کـرده و گفته کـه هیچ جنگجـوی خارجی 

در کنـار آنـان نمی جنگنـد.
نیروهـای امنیتـی بارهـا گفتـه کـه شـمار از جنگجویـان 
مـاه  دارنـد.  مشـارکت  طالبـان  حمـالت  در  پاکسـتانی 
گذشـته هـم سـربازان افغـان ویدیویی را از یک شـهروند 
آلمانـی در والیـت هلمنـد منتشـر کردنـد کـه بـر اسـاس 
اعـالم دولـت افغانسـتان مشـاور ورزیـده تریـن نیروهای 

طالبـان، معـروف بـه واحـد سـرخ بـوده اسـت.
بـا افزایـش عملیـات علیـه پایـگاه هـای داعش در شـرق 
افغانسـتان، گفتـه می شـود کـه شـماری از ایـن نیروها به 
والیت هـای شـمالی افغانسـتان از جمله والیـت جوزجان 

رفته انـد.
نیروهـای  منابـع محلـی شـب گذشـته  اعـالم  براسـاس 
ولسـوالی  از  را  ازبکسـتانی  جنگجـوی  سـه  امریکایـی 

برده انـد. خـود  بـا  جوزجـان  والیـت  درزاب 

فرد شماره دو شورشیان 
چینی در بدخشان کشته شد

غنی  دستور داده که نمایندگان...
 ریاسـت جمهـوری 4 ماه تفـاوت دارد؛ بنًا بـرای جلوگیری 
از مصـارف گـزاف در برگـزاری دو انتخابـات پـی هـم باید 

هـردو انتخابـات همزمان برگزار شـود«.
آقـای سـلجوقی افزود بـرای برگـزاری هرکـدام از انتخابات 
پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری 15۰ میلیـون دالـر پیشـبینی 
شـده اسـت و اگـر هـردو انتخابـات همزمـان برگـزار شـود 
15۰ میلیـون دالـر صرفـه جویـی خواهـد شـد و ایـن پـول 

بـرای نجـات مـردم از گرسـنگی بـه مصرف رسـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابات تاریـخ جدید 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی وشـوراهای ولسـوالی را 28 
میـزان 1۳9۷ تعییـن کـرده اسـت و قـرار اسـت کمیسـیون 

رسـمًا ایـن تاریـخ را بـه مـردم افغانسـتان اعـالم کند.
بربنیـاد مـاده 61 قانـون اساسـی وظیفـه رییـس جمهـور در 
اول جـوزای سـال پنجـم پایان می یابـد و انتخابات ریاسـت 
جمهـوری در خـالل ۳۰ الـی 6۰ روز قبل از ایـن تاریخ باید 

برگـزار گردد.
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ورزش
فرید مزدک

ــان می شــوند  ــات نزدیــک اســت. همــه مهرب بازهــم انتخاب
و یــادِ دوســتان قدیــم می کننــد. شــوقی های قــدرت 
بــه کشــف های نــو می رســند و دســت بــه کارهــای 
ــازنده گان  ــردم س ــات م ــان انتخاب ــا پای ــد. ت ــردم می زنن ــد م خوش آین
ــن  ــردم بازهــم ای ــی وطــن می شــوند. م ــان اصل ــخ و صاحب واقعــی تاری
همــه را بــه فــال نیــک گرفتــه بــه میــدان می آینــد و آزموده هــا را دوبــاره 
ــاری و  ــر، بیم ــِک فق ــای تاری ــه بیغوله ه ــاره ب ــود دوب ــد و خ می آزماین

بدبختــی می رونــد .
فرامــوش نکنیــم کــه مــردم در بــازار سیاســت، باربــار بــه خطــا می رونــد. 
ــه و  ــردم و بدن ــم. م ــد نکنی ــا را نق ــران حزب ه ــه گان و رهب ــا نخب تنه
ــام  ــگاه و تم ــب و دانش ــرد. مکت ــد ک ــد نق ــز بای ــزاب را نی ــوف اح صف
ــز  ــگاه را نی ــا دانش ــی ت ــۀ دین ــتان و مدرس ــوزش، از کودکس ــتم آم سیس
بایــد نقــد کــرد. بــه نقــد فرهنــگ و اخــالق مــردم بــا روشــنی تمــام بایــد 
ــه آنانــی کــه مــردم را بی گنــاه کامــل و صفــوف احــزاب را  پرداخــت. ب

ــم. ــک کنی ــد ش ــوم می دانن معص

آصف آشنا

نفوس شماری هوایی، عامل نفاق ملی!
ــدم.  ــی را خوان ــماری هوای ــل نفوس ش ــده ی کام پرون
بســیار  فاجعه یــی  اســت.  فاجعــه  یــک کالم:  در 
فاجعه یــی  انتخابــات 9۳.  تقلــب در  از کودتــای  خطرناک تــر 
ــال  ــی م ــذف فزیک ــت ح ــه« و سیاس ــر از »مخکش نام خطرناک ت

ــان. ــیاه طالب ــر در دوران س عم
یکــم: از دکتــور عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت 
ــه صــورت رســمی  ــورد ب ــن م ــار دارم، در ای ــی انتظ وحــدت مل
ــن  ــو ای ــه جل ــد ک ــان ده ــردم اطمن ــه م ــد و ب ــری کن موضوع گی
بازی هــای شــوم، حذف اندیشــانه و آشــکارا قومــی تبــاری را 
می گیــرد. چــون، تــالش بــرای رســمیت دادن بــه چنیــن رذالتــی، 
ــردن  ــعله ور ک ــتعد ش ــداً مس ــه ج ــل نیســت ک ــل تحم ــا قاب نه تنه
آتــش نفــاق و ســقوط دوبــاره افغانســتان بــه هــرج و مــرج اســت.

دوم: از پارلمــان، بــه ویــژه از نماینده گانــی کــه معنــای ایــن 
ــازی  ــن ب ــر ای ــدا در براب ــار دارم، یکص ــد، انتظ ــأله را می دانن مس
شــیادانه قدعلــم کننــد، چــون ایــن قصــه بــا مســألۀ کودتــای تقلــب 

ــرق دارد. ــات 9۳ ف در انتخاب
ــان  ســوم: از احــزاب و جریان هــای سیاسی-اپوزیســیونی و همچن
از نهادهــای جامعــۀ مدنــی انتظــار دارم در قبــال ایــن نفــاق ملــی 
ســکوت نکننــد. ســکوت در قبــال ایــن مســأله در واقــع هم نوایــی 

ــر در کشــور اســت. ــی ویران گ ــن فتنه ی ــا ای ب
چهــارم: از آن جایــی کــه نمی شــود پرونــدۀ کامــل نفــوس 
شــماری را روی فیســبوک بارگــذاری کــرد، نماینــده گان پارلمــان، 
ــانه های  ــی و رس ــن مدن ــای و فعالی ــی، نهاده ــای سیاس جریان ه
کــه می خواهنــد پرونــدۀ کمــال را داشــته باشــند و مطالعــه کننــد، 

ــد. ــه بگذارن ــام خان ــان را در پی ــل آدرس ش ایمی

داكتر ظهیر سعادت

در پیوند به اعالم برگزاری انتخابات پیشرو
در  انتخابــات  کمیســیون  کــه  را  آنچــه  نگرانــم 
برگــزاری  پیرامــون  حکومــت،  بــا  هم آهنگــی 
انتخابــات اعــالم کــرده اســت، در عمــل نیــز پیــاده کنــد. بــه بــاور 
ــدارد،  ــگام را ن ــات زودهن ــدازی انتخاب ــت ارادۀ راه ان ــن، حکوم م
وضعیــت امنیتــی در کشــور نیــز نگــران کننــده اســت، بعضــی از 
مناطــق کشــور در تصــرف مخالفــان قــرار دارد. بــا ایــن وضعیــِت 
بحــران زا، بعیــد بــه نظــر می رســد کــه انتخابــات موفقانــه برگــزار 

ــود. ش
ــز بیشــتر  ــۀ مــردم از حکومــت نی ــا یــک چنیــن رویکــرد، فاصل ب
می شــود، در ضمــن خیلــی دشــوار اســت آنچــه را کــه نهادهــای 
ــۀ  ــد، جام ــراز می دارن ــات اب ــیون های انتخاب ــا کمیس ــی ب حکومت
ــتقل  ــی مس ــیون های انتخابات ــام کمیس ــد ن ــد. گرچن ــل بپوش عم
ــه  ــت ســاخته ک ــته ثاب ــا در گذش ــن نهاده ــت ای ــا فعالی اســت، ام
تحــت تأثیــر دســتان پیــدا و پنهــان داخلــی و خارجــی انجــام شــده 

اســت.
ــا در  ــرو ب ــات پیش ــه انتخاب ــت ک ــار اس ــم، دور از انتظ ــا آن ه ب
نظرداشــت وضعیــت نابســامان امنیتــی و سیاســی بــه صــورت بهتــر 
ــات،  ــر انتخاب ــای ناظــر ب ــه نهاده ــم ک ــزار شــود. امیدواری آن برگ
فعــاالن سیاســی و مدنــی بــر حکومــت و نهادهــای مســوول فشــار 
ــد در  ــه آنچــه کــه وعــده ســپرده ان ــات را ب ــا انتخاب ــد ت وارد کنن
ــن  ــد ای ــا باش ــد. ت ــزار کن ــفاف برگ ــور ش ــه ط ــن و ب ــان معی زم
ــه را دو  ــت رفت ــاد از دس ــاز و اعتم ــازه را ب ــه ت ــات دریچ انتخاب

ــد. ــا کن ــاره احی ب

زیــدان:
دوست دارم به کارم 

در رئـال مادریـد ادامـه بدهـم

زمـان بازگشت نیـمار 
به پاریـس مشخص شـد

فیـسبـوک نـــامــه

ــد کــه از ایســکو راضــی اســت  ســرمربی فرانســوی کهکشــانی ها می گوی
و ایــن بازیکــن در پایــان فصــل جایــی نمــی رود.

زین الدیــن زیــدان کــه شــاگردانش شــب گدشــته در هفتــه ســی ام اللیــگای 
اســپانیا میهمــان الس پالمــاس بودنــد، بــا حضــور در نشســت خبــری پیــش 
از ایــن بــازی بــا اشــاره بــه این کــه گفتــه می شــود او بــه ایســکو اعتمــاد 
ــکو  ــورد ایس ــن در م ــت: م ــد، گف ــال نمی ده ــس الزم را در رئ ــه نف ب
ــه  بی انصــاف نیســتم. او خوشــحال اســت. شــاید ایســکو آن نقشــی را ک
ــه او  ــا ب ــد، ام ــته باش ــد نداش ــپانیا دارد را در رئال مادری ــی اس ــم مل در تی
نشــان داده ام کــه بازیکــن مهمــی بــرای مــا اســت. بابــت عملکــرد ایســکو 

مقابــل آرژانتیــن خوشــحالم.
ــورد  ــه در م ــزی ک ــرد: چی ــح ک ــانی ها تصری ــوی کهکش ــرمربی فرانس س
ایســکو می توانــم بگویــم، ایــن اســت کــه او همیشــه خــودش را می کشــد. 
مشــکل ایســکو نیســت، مشــکل ایــن اســت کــه مــن 25 بازیکــن دارم و 
ــه از ایســکو راضــی  ــم. همیش ــتفاده کن ــن اس ــم از 11 بازیک ــا می توان تنه
بــوده ام. همیشــه بــه دنبــال انجــام بهتریــن کارهــای بــرای تیــم و بازیکنــان 
ــد. ــم می مان ــا ه ــت و در این ج ــد اس ــن رئال مادری ــکو بازیک ــتم. ایس هس

ــه در  ــد ک ــت داری ــا دوس ــه »آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــزو در پاس زی
ــه کارم  ــت دارم ب ــه، دوس ــرد: بل ــان ک ــد؟«، خاطرنش ــد بمانی رئال مادری
ــل  ــال غیرقاب ــه فوتب ــد ک ــما می  دانی ــا ش ــم، ام ــه بده ــد ادام در رئال مادری
ــد کــه در باشــگاه  ــا می دانی ــم، ام ــدوارم این جــا بمان ــی اســت. امی پیش بین
ــه  ــد. ب ــما می گیری ــه ش ــی دارد ک ــه نتایج ــته ب ــز بس ــد همه چی رئال مادری
ــد روی  ــت و بای ــورد نیس ــن م ــت در ای ــان صحب ــون زم ــال، اکن ــر ح ه

ــم. ــز کنی ــازی دشــواری اســت، تمرک ــه ب ــردا ک ــازی ف ب
او افــزود: ایســکو و ســرخیو رامــوس بــه دلیــل مشــکالتی کــه دارنــد، تیــم 
را در ســفر بــه جزایــر قنــاری بــرای رویارویــی بــا الس پالمــاس همراهــی 

نمی  کننــد. 

ــه  ــش ب ــتارۀ تیم ــت س ــان بازگش ــن از زم ــن ژرم ــرمربی پاری س س
شــرایط تمریــن پرده بــرداری کــرد.

نیمــار 26 ســاله در حــدود یــک مــاه پیــش در جریــان بــازی 
اســتخوان  ناحیــه  از  مارســی  المپیــک  مقابــل  پاری ســن ژرمن 
ــار  ــا( دچ ــتان پ ــه انگش ــی ب ــتخوان های منته ــال )اس ــم متاتارس پنج
شکســته گی شــد و در نهایــت مجبــور شــد پایــش را بــه تیــغ جراحــان 
بســپارد. همــان موقــع اعــالم شــد نیمــار بــه مــدت 2 تــا ۳ مــاه بــه دور 
ــه ســتارۀ  ــر می رســد ک ــه حــاال خب ــود ک از مســتطیل ســبز خواهــد ب
ــه  ــه زودی ب برزیلــی پاری ســن ژرمن کــه در حــال ریــکاوری اســت ب

ــید. ــد رس ــن خواه ــرایط تمری ش
اِمــری دربــارۀ وضعیــت مهاجــم برزیلــی خــود گفــت: ایــن هفتــه بــا 
نیمــار صحبــت کــردم. او خــوب و آرام اســت. مــا در مــورد فینــال جام 
ــو(  ــن ژرمن و موناک ــن پاری س ــب بی ــدار امش ــه )دی ــه فرانس اتحادی
ــا  ــون تماش ــق تلویزی ــازی را از طری ــن ب ــار ای ــم. نیم ــت کردی صحب
ــد  ــس بازخواه ــه پاری ــر ب ــه دیگ ــا ۳ هفت ــپس 2 ت ــرد و س ــد ک خواه

گشــت.
ــل  ــازی پاری ســن ژرمن مقاب ــه ب ــه نیمــار ب ــه نظــر می رســد ک ــد ب بعی
کان در مرحلــۀ نیمه نهایــی جــام حذفــی فرانســه برســد، امــا در 
صــورت صعــود ایــن تیــم بــه فینــال ایــن رقابت هــا، ممکــن اســت در 

ــد. ــازی PSG را همراهــی کن آن ب

یادی از دو همسنگِر خوشنام و دو سپاهی گمنام
خلیل الرحمان حنانی

سـال 1۳6۰ بود. سـه-چهار ماه از پیوسـتنم به جبهۀ جهاد در پنجشـیر سـپری 
شـده بـود. بعـد از دورۀ کوتـاهِ کار در کمیتـۀ نظامـی، آمرصاحب مسـوولیت 
اکمـاالت قطعـات متحـرک را برایـم سـپرد. قطعـات متحـرک مجموعه یـی 
از جوانـان از سراسـر پنجشـیر بودنـد کـه حاضـر بودنـد داوطلبانـه تحـت 
فرماندهـی آمریـت جبهـه، در خـارج از منطقـه و قـرارگاه خـود بـه جهـاد 
مسـلحانه بپردازنـد. ایـن قطعـات عـالوه بـر فعالیـت در داخل درۀ پنجشـیر، 
در خـارج پنجشـیر نیـز اعـزام می شـدند. در سـال 1۳6۰، سـه قطعـۀ متحرک 
صـد نفـری در پنجشـیر وجـود داشـت. قوماندانـی قطعـۀ اول را گلزارخـان 
شـهید )سـفیدچهر(، قطعـۀ دوم را غـالم علی شـهید )جنگلک( و قطعۀ سـوم 
را عبدالعزیـز مجـروح )غنجـو( به عهده داشـتند. قطعات متحـرک تحت نظر 
شـخص آمرصاحـب دورۀ آموزش هـای نظامـی سـختی را سـپری می کردند.
قطعـۀ سـومِ متحـرک در یـک حویلی روی یک تپـه در ابتدای قریۀ »شـصِت« 
رخـه قـرار داشـت. مـن بـه حکـم وظیفـۀ خـود آنجـا رفتـه بـودم و در آن با 
تازه جوانـِی آشـنا شـدم کـه به تازه گـی از پاکسـتان آمـده بود و می خواسـتند 
از مسـیر درۀ پنجشـیر بـه زادگاه شـان والیت کنـدز بروند؛ اما بعـد از دیدار با 
آمرصاحـب، تصمیـم گرفتـه بـود از رفتـن به کنـدز منصرف شـود و در جبهۀ 

پنجشـیر در کنـار آمرصاحـب به حیـث همکار او باقـی بماند.
چنـان کـه همـه می داننـد، آمرصاحب شـخصیت جذابی داشـت، هر کسـی با 
او یـک بـار دیـدار می کـرد، عالقه منـدی اش برای تـداوم صحبت با او بیشـتر 
می شـد و سـید یحیـی نیـز از ایـن امر مسـتثنا نبـود. سـید یحیی که تـازه -به 
اصطـالح ریـش و بـروت کشـیده بـود- جوانـی پُـر از انـرژی و احسـاس و 
ماالمـال از انگیـزۀ جهاد و دین دوسـتی بـود. بال فاصله در زمسـتان در معیت 

قطعۀ سـوم متحرک سـفری به شـمالی داشـت.
سـال 1۳61 پیـش آمـد و پنجمیـن تهاجـم قـوای شـوروی بـه درۀ پنجشـیر 
صـورت گرفـت. بـه یـادم نمانـده کـه در ایـن سـال چـه وقـت و چندبـار با 
سـید یحیـی دیـدم، چون همـۀ ما در هرجـا سـرگردان و مشـغول کار بودیم، 
تـا این کـه در اواخر سـال 1982 و زمسـتان سـال 1۳61، میان قوای شـوروی 
و جبهـۀ پنجشـیر آتش بـس بـه امضا رسـید. آمرصاحب بـرای پیشـبرد کارها، 
دفتـری را در خانـۀ میـر زمـان )قریه شـصت رخـه( تحت سرپرسـتی مرحوم 
مدیـر معراج الدیـن )کرامـان( ایجـاد کـرده بود کـه به نـام »دفتر مرکـزی« یاد 
می شـد و در آن، مجموعه یـی از جوانـان جمـع بودنـد و مانند سـربازان آماده 
بـه خدمـت، همـه روزه بـه اجـرای وظایـف محوله کـه از جانـب آمرصاحب 
از جوانـان -اکثـرا مجـرد-  این هـا گروهـی  سـپرده می شـد، می پرداختنـد. 
همـدل و صمیمـی بودنـد کـه در فضـای نهایـت دوسـتانه و محترمانـه با هم 
همـکاری داشـتند. از جملـه کسـانی کـه در ایـن دفتـر با هـم همـکار بودیم، 
می تـوان از اختـر محمـد خـان )کرامان(، سـید یحیـی )کندز( ، بسـم اهلل خان، 
عبـاهلل توحیـدی، صالـح محمـد ریگسـتانی، عبداالحـد بهشـتی، معلـم گل 
محمـد خـان )کرامـان( دادسـتان کرام الدین و عبدالبصیر سـناتور یـاد کرد که 
تـا هنـوز خاطـرات بـه یادماندنـی را از ایـن دوره با خـود دارم. لقب بهشـتی 
بـرای عبداالحـد در همیـن دوره داده شـد. عباالحـد کـه اصـاًل فرزنـد وکیل 
عبدالـروؤف خـان، از خوانیـن معروف پنجشـیر اسـت، همکار ایـن مجموعه 
در دفتـر مرکـزی بـود. او در خدمت گذاری بـه همکاران چنـان مبالغه می کرد 
کـه همـکاران برایـش لقـب بهشـتی دادند، امیـدوارم که – ان شـاء اهلل- اسـم 

با مسـمایی باشـد.
آشـنایی من با دو هم سـنگر خوشـنام و دو سـپاهی گمنام )سـید یحی و عباهلل 
توحیـدی( در همیـن دفتـر مرکـزی بیشـتر و محکم تر شـد. عبـداهلل توحیدی 
کـه قبـاًل در کمیتـۀ جهـاد دعوت قـرارگاه حصۀ دوم پنجشـیر کار کـرده بود، 
در دفتـر مرکـزی بـا هم صمیمی شـدیم. عبـداهلل توحیدی از جملـه مجاهدان 
متیـن، روشـن فکر، خوش اخـالق، پرهیـزگار و مخلـص بـود که ایـن صفات 
خـود را تـا پایـان عمر نگه داشـت. زمانـی که رژیـم داکتر نجیب و بعـداً نظام 
طالبـان سـقوط کردنـد و کابل به دسـت مجاهدیـن افتاد، دروازه هـای قدرت 
بـه روی همـه بـاز شـد، امـا توحیـدی همچنـان بـه آرمان هـا و ارزش هـای 
جهـاد و دیـن داری متعهـد مانـد و خود را با قـدرت و ثروت آلوده نسـاخت. 
عبـداهلل توحیـدی اهـل مطالعـه بـود، همیشـه کتـاب می خوانـد و از جملـه 
روشـن فکران نسـل خود بـود. کتاب های دکتور شـریعتی و مطهـری را که در 
آن زمـان مراجـع مهـم مطالعات دینـی و روشـن فکری بود، مطالعـه کرده بود 
و اسـتنتاجات خـود را بـه دیگـران بازگو می کـرد. دریغا این هم سـنگر عزیز، 
در حالـی کـه هنـوز جـوان بود و سـال های پایانـی دهۀ چهـارم زنده گی خود 
را سـپری می کـرد، در اثـر ابتـال بـه مـرض سـرطان، در سـال 1۳88 بـا جهان 

فانـی وداع کرد، روحش شـاد.
سـپاهی گمنام دیگر، سـنگردار متعهد سـید یحیی شـهید اسـت. او جوانی پُر 
از انـرژی، احسـاس میهن دوسـتی و شـور دین پـروری بود. تـازه از صنف 12 
مدرسـه تخارسـتان کنـدز فـارغ شـده بـود که بـه پاکسـتان هجرت کـرد و از 
آنجـا در اواخـر سـال 1۳6۰ بـه جبهـۀ پنجشـیر آمـد و باآلخره یـار و همکار 
نزدیـک آمرصاحـب شـد. بـا خـط زیبـای خـود نامه هـای او را می نوشـت و 

کارهـای مالـی و اداری آمریـت را بـه پیـش می برد.
سـید یحیـی شـهید بعد از تأسـیس قطعات مرکـزی در اواخر سـال 1۳64، به 
عنـوان قومانـدان قطعـۀ اول مرکزی تعیین گردیـد. او در ناکام سـاختن حمله 
روس هـا بـر درۀ خیـالب و انجیرسـتان، نقـش مهمـی داشـت. سـید یحیـی 
در عملیـات گارنیزیـون کرانـی )فرخـار( فرماندهـی بخـش آن طـرف دریـا 
»چشـمه گرمـک« را بدوش داشـت. او بعد از فتح ولسـوالی فرخـار، از جانب 
آمرصاحـب بـرای تنظیـم قرارگاه هـای ولسـوالی فرخـار توظیف شـد و بعداً 
بـه عنـوان آمـر ولسـوالی فرخـار و ورسـج تعییـن گردید کـه در ایـن وظیفه 
چندیـن سـال باقـی مانـد و بـا کمـال صداقـت و دیـن داری وظیفـۀ خـود را 
موفقانـه انجـام داد و بـدون شـک، از فرماندهان موفق و محبـوب فرخار بود.
سـید یحیی بعد از تنظیم ولسـوالی فرخار، به حیث آمر ولسـوالی خوسـت و 
فرنـگ تعیین شـد کـه در آنجا نیـز کارهای موفقانه یـی انجام داد. سـید یحیی 
در عملیـات شـهر بـزرگ نیز سـهم داشـت و همچنـان در عملیات ولسـوالی 
خواجـه غـار تخـار، اما دریغـا که در ایـن عملیات )سـال 1۳69( به شـهادت 
رسـید. سـید یحیـی شـهید از جمله جوانـان متدین، پارسـا، پرهیـزگار، فعال، 
روشـن فکر، کتاب خـوان، جـدی، سلحشـور و بیـزار از جمـع آوری مـال و 
ثـروت بـود. بـه یـاد دارم، سـید یحیـی در حالی کـه آمـر ولسـوالی فرخار و 
ورسـج بـود، اما خانـوادۀ کوچکش نـان کافی بـرای خوردن نداشـت، اما لب 
شـکایت بـه آمرصاحب نمی گشـود. سـید یحیی یکـی از بهتریـن، فعال ترین، 
شـجاع ترین، پرهیزگارتریـن و مخلص تریـن جوانـان همـکار آمرصاحب بود 
کـه در عنفـوان جوانـی کـه هنـوز دهـۀ چهـارم عمـر خـود را تکمیـل نکرده 

بـود، به شـهادت رسـید. روحش شـاد!
شـهید سـید یحیـی نیـز ماننـد عبـداهلل جـان توحیـدی جـوان کتاب خـوان و 
دوسـت  بسـیار  را  علمـی  مناظره هـای  و  ادبـی  مجالـس  بـود.  روشـن فکر 
می داشـت و بـا جدیت در آن اشـتراک می ورزیـد. گاهی سـاعت ها با مرحوم 
توحیـدی روی مسـایل علمـی بـا هـم بحـث می کردنـد. شـریک بحث هـای 
علمـی آنـان دوسـت دیگـر مـا حسـین خـان ماله می بـود کـه عمدتًا مسـایل 
مـورد اختـالف را در میـان می گذاشـت و بعـد خـود بـه تماشـا می نشسـت! 
خداونـد شـهدا و گذشـته گان را غریق رحمت کنـد و باقی مانده هـا را در راه 

راسـت داشـته باشد!
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بـا  گفتگـو  بـرای  غنـی  دولـت  پیشـنهادات 
طالبـان بـا سـکوت ایـن گـروه همـراه شـده 
اسـت. ایـن کار در نـوع خـود می تواند نشـانه 
خوبـی باشـد. آیـا اینـک زمـان خوش بینی در 

افغانسـتان فـرا رسـیده اسـت؟
در 28 فبـروری، رییس جمهـور اشـرف غنـی 
پیشـنهاداتی را بـدون هیـچ پیش شـرطی بـرای 
گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان، به عنـوان راهی 
بـرای پایـان دادن بـه حـدود دو دهـه منازعـه 
طوالنـی در افغانسـتان مطـرح کـرد. یـک مـاه 
بعـد، همچنـان کـه نماینده هـای بیـش از 2۰ 
کشـور در تاشـکند، پایتخـت ازبکسـتان برای 
بحـث در مـورد راه هـای اسـتحکام ثبـات در 
افغانسـتان، و این کـه هنـوز پاسـخ رسـمی از 
جانـب طالبـان دریافت نشـده، گردهـم آمدند. 

امیـدواری  ابـراز  مقامـات  حـال  همیـن  در 
می توانـد  پاسـخ  یـک  نبـود  کـه  کرده انـد 
دلیلـی بـرای خوش بینـی باشـد. آلیـس ولـز، 
کـه  متحـده  ایـاالت  خارجـه  وزارت  مقـام 
بـر امـور آسـیای مرکـزی و جنوبـی نظـارت 
دارد، در اوایـل ایـن مـاه در انسـتیتوت صلـح 
ایـاالت متحـده گفـت: »مـا ندیده ایم کـه آنان 
پیشـنهادات را رد کننـد، کـه- ایـن بـه رغـم 
مـن  و  اسـت،  مثبـت  نشـانه  یـک  خـودش 
رهبـری  کـه  را  توقعات مـان  و  امیدواری هـا 
دقـت  بـه  را  پیشـنهادی  بسـته  ایـن  طالبـان 
هم چنـان  کـرد،  خواهـد  تحلیـل  احتیـاط  و 

می سـازم«. برجسـته 
شـامل  طالبـان  بـرای  غنـی  بی سـابقه  بسـته 
بـرای  پیش شـرط  بـدون  پیشـنهادات 
گفتگو هـای صلـح اسـت. ایـن بسـته هم چنان 
در  کـه  می دهـد  اجـازه  طالبـان  اعضـای  بـه 
از  کننـد، جنگجوهـای طالـب  کار  حکومـت 
زندان آزاد شـود و از نیروهـای خارجی تقاضا 
کننـد که افغانسـتان را ترک نماینـد. طالبان که 

تـا زمـان یـورش ایـاالت متحـده بـرای تالفی 
حمـالت یازدهم سـپتامبر 2۰۰1)که به وسـیله 
پنـاه  طالبـان  سـوی  از  گروهی کـه  القاعـده، 
داده شـده بـود، سـازمان دهی و انجـام شـد(، 
نظـر  بـه  کرده انـد،  حکومـت  افغانسـتان  بـر 
می رسـد ایـن پیشـنهادات را در نظـر بگیرنـد.
بارنت روبین، کارشـناس منطقه یی در دانشگاه 
نیویـورک به مـن گفت که پیشـنهادات غنی از 
آن جهـت مهم اسـت کـه در آن به بسـیاری از 
نگرانی هـای عمـده طالبان رسـیدگی می شـود. 
امـا او می گویـد، ایـن بـه عمده تریـن نگرانـی 
آن هـا رسـیدگی نکـرده اسـت: »بـاور آنـان به 
از  پیشـنهاداتش  ایـن  ارائـه  در  غنـی  این کـه 
مشـروعیت برخـوردار نیسـت«. روبیـن گفت: 
»طالبـان افغـان بـه وسـیله حکومـت افغان هـا 
سـرنگون نشـده بودنـد، آنـان توسـط ایـاالت 
متحـده سـرنگون شـده بودنـد و از همیـن رو 
وارد  متحـده  ایـاالت  بـا  می خواهنـد  آن هـا 
بحث شـوند. اگـر آن ها با حکومت افغانسـتان 
صحبـت کننـد، ایـن کار برای شـان مثل تسـلیم 
شـدن اسـت ـ زیرا، ایـن کار بـرای آن ها چنین 
معنـی می دهد که سـرنگون کـردن آن ها کاری 

مشـروع بوده اسـت«.
روز  تایمـز  نیویـورک  چنان کـه  هنـوز،  و 
در  اوضـاع  بـود،  داده  گـزارش  سه شـنبه 
کنفرانـس تاشـکند، آخریـن تـالش بین المللی 
بـرای آوردن صلـح در افغانسـتان، بـه گونـه 
اسـت.  بـوده  »خوش بینانـه«  غیر معمـول 
پیشـنهادات غنـی بـرای طالبـان در کنفرانسـی 
مشـابه در کابـل کـه بیسـت کشـور را گردهم 
ترتیـب  بـه همیـن  بـود، مطـرح شـد.  آورده 
چندیـن مکانیـزم جایگزیـن دیگـر کـه بـرای 
صلـح در افغانسـتان کار می کنـد، وجـود دارد: 
بسـیاری از آن هـا ترکیبـی از همسـایه ها و هر 
دو کشـور ایـاالت متحـده و روسـیه را شـامل 
می شـدند. اکثـر آن ها، نـه همه شـان، حکومت 
یکـی  هیـچ  و  می شـد  شـامل  را  افغانسـتان 

شـامل طالبـان نبـوده اسـت.
بعـد از انتقـاد از جنـگ آمریـکا در افغانسـتان، 

ادامـه صفحـه 6
رییس جمهـور ترامـپ...    

شـویبله  ولفگنـگ  اسـالم،  بـاره  در  بحـث  در 
رییـس پارلمـان آلمان فـدرال نیز موضـع گیری 
کـرد. او گفـت کـه در ایـن میان اسـالم بخشـی 
از آلمـان اسـت. او همزمـان در برابـر یهـودی 

سـتیزی هشـدار داد.
ولفگنـگ شـویبله رییـس پارلمـان آلمـان فدرال 
در ارتبـاط بـا تعلـق داشـتن اسـالم به آلمـان، به 
روزنامـه هـای گروه رسـانه یی فونکـه گفت گه 

نمـی تـوان مسـیر تاریخ را متوقـف کرد.
رییـس پارلمـان آلمـان فـدرال بـه ایـن ترتیـب 
ماننـد انـگال مـرکل صدراعظم این کشـور نیز از 
اظهـارات هورسـت زیهوفر وزیـر داخله و میهن 

این کشـور فاصلـه گرفت.
شـویبله تاکیـد کـرد، ایـن واقعیـت را که اسـالم 
در ایـن میـان بخشـی از آلمـان اسـت، باید همه 

نـزد خـود مطـرح کنند.
هورسـت زیهوفـر وزیـر میهـن و داخلـه آلمـان 
بـه تازگـی هـا گفـت که اسـالم بـه آلمـان تعلق 
نـدارد، امـا او افـزود، مسـلمانانی کـه در ایـن 
اینجـا زندگـی مـی کننـد، »طبعـًا« به این کشـور 

دارند. تعلـق 
»وظیفه بسیار عظیم«

رییـس پارلمـان آلمـان فـدرال گوشـزد کـرد که 
بایـد نـزد مسـلمانان روشـن باشـد کـه  اینجـا 
در کشـوری زندگـی مـی کننـد کـه از سـنن و 
عنعنـات مسـلمان هـا متاثـر نیسـت و بـه همین 

ترتیـب »باقـی جمعیت این کشـور بایـد بپذیرند 
کـه در آلمان یـک بخش رو به ازدیاد مسـلمانان 

دارند.« وجـود 
وزیـر مالیـه پیشـین و رییـس کنونـی پارلمـان 
فـدرال افـزود کـه حاال بـه همبسـتگی اجتماعی 
و قاعـده هـای نیـاز اسـت که بـر مبنـای ارزش 
شـویبله  باشـد.  اسـتوار  اساسـی  قانـون  هـای 
همزیسـتی  سـر  بـر  مسـأله  کـه  شـد  یـادآور 
مسـالمت آمیـز و احترام متقابـل در برابر تفاوت 
هـای )اجتماعی( اسـت. او در ادامـه گفت: »این 
]بـه جامعـه[  دادن  عظیـم شـکل  وظیفـه  یـک 
اسـت. یـک جامعـه آزاد و لیبـرال فقـط زمانـی 
بـا ثبـات مـی مانـد کـه در آن بـه پیمانـه کافـی 
تعلقـات و همچنـان الفـت، وابسـتگی و محبت 

وجـود داشـته باشـد.«
در آلمـان حـدود 5،4 میلیـون مسـلمان زندگـی 
مـی کنند. شـویبله به ایـن پرسـش روزنامه های 
گـروه رسـانه یـی فونکـه که آیـا مسـلمانانی نیز 
بـه  آلمـان تعلـق دارد کـه دیـن شـان را بـاال تر 
از قانـون اساسـی قـرار مـی دهنـد، جـواب داد: 
انسـان هـای بـا تعلقـات کامـاًل متفـاوت دینـی، 
قاعـده هـای این کشـور را نمی پذیرنـد؛ »به این 
دلیـل مـا پولیـس، نظـام قضایـی و حتـی زندان 
داریـم.« اما »طبعـًا« قانون شـکنان و زندانیان نیز 

بـه آلمـان تعلـق دارند....
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انتخاباتـو  د  ولسـوالیو شـوراګانو  او  ولـي جرګـې  د 

رئیـس  جرګـې  ولـي  د  وروسـته  اعـان  تـر  نېټـې  د 

د  انتخاباتـو کمېسـیون  د  ابراهیمـي وايـي،  عبدالـروف 

انتخاباتـو د تـررسه کولـو ظرفیـت نـه لـري. شـفافو 

د ښـاغيل ابراهیمـي پـه خـره، کمېسـیون پرتـه لـه دې 

چـې د انتخاباتـو پـه اړه د خلکـو اندېښـنو تـه واضـح 

ځـواب ووايـي، د ولي جرګې او ولسـوالیو شـوراګانو 

د انتخاباتـو نېټـه یـې اعـان کـړه.

نومـوړی چـې د شـنبې په ورځ یـې د جرګې پـه عمومي 

غونـډه کې یـې خرې کولـې، وویل چې ولـي جرګې 

د کمېسـیون چارواکي لـه همدې املـه د جرګې عمومي 

غونـډې تـه اسـتجواب کـړي وو، خـو په خـره یې چې 

اسـتويل  پـه  تـه  انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون دوی  د 

مکتـوب کـې لیـکيل چې پـه خپلو چـارو کـې خپلواک 

دي او لـه راتګـه یـې انکار کـړی دی.

نوموړي زیاته کړه:

»زمـوږ غـږ دې ولسـمرش ، اجرائیه رئیـس او هغوی چې 

پـه افغانسـتان کـې لـه ډموکراسـۍ ماتړ کـوي، واوري 

چـې د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون قطعـًا د انتخاباتو 

د تـررسه کېـدو اراده نـه لـري، ظرفیت یـې نه لـري او له 

خلکـو رسه پـه دې اړه تعهـد نـه لـري، نو لـه دې کبله نه 

راتـګ یـې موږ محکومـوو او د قانون خـاف یې بولو.«

ښـاغيل ابراهیمـي دا هم وویل چـې د انتخاباتـو په ميل 

پروسـه کـې ناغېړي مـيل خیانت دی.

رییس پارلمان آلمان:افق های صلح گشوده شده است؟
 اسالم بخشی از سرزمین ما است

ابراهیمي:
 د انتخاباتو کمېسیون د شفافو 

انتخاباتو د تررسه کولو ظرفیت نه لري
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