
شمارش معکوس به پایان کار غنی؛ 
تا کمتر از سی روز دیگر چه باید کرد؟

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2245  د  و   شنبه         27 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   30 رجب المرجب    y 1439  16 ا پر  یل    2018

مجلـس سـنا ضمن حمایـت از آغـاز روند ثبت 
نهادهـای  کـه  دارد  تاکیـد  دهنـدگان  رای  نـام 
امنیتـی بایـد امنیـت مراکـز ثبـت نـام را جـدی 
بگیـرد. اعضـای مجلـس سـنا از ناکامی پروسـه 
ابـراز نگرانـی می کنند و می گوینـد که حکومت 
نخسـت بایـد تذکـره توزیـع می کرد، سـپس به 

ثبـت نـام می پرداخـت. 
فضل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس سـنا در 
نشسـت امروز یکشـنبه )26 حمـل( این مجلس 
گفـت: »مـا از آغاز روند ثبت نـام رای دهندگان 
حمایـت کـرده و مبارکباد عـرض می کنیم؛ حال 
مسـوولیت تمامـی اقشـار جامعـه این اسـت که 
بـرای شـرکت در انتخابـات، در این روند سـهم 

بگیرند«.
حکومـت  کـه  ورزیـد  تاکیـد  مسـلم یار  آقـای 
امنیـت تمامـی مراکـز ثبت نـام را تامیـن کند تا 
مـردم به سـادگی بتواننـد در این مراکـز مراجعه 

. کنند
سیسـتم  کـه  کـرد  خاطرنشـان  همچنیـن  او 
کـه  اسـت  امیـدوار  و  کـرده  تغییـر  انتخاباتـی 
ولسـوالی  شـوراهای  و  پارلمانـی  انتخابـات 

شـود. برگـزار  شـفاف 
لیلمـا احمـدی دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیـز 
ضمـن اسـتقبال از آغاز روند تهیه فهرسـت رای 
دهنـدگان گفـت که امیدوار اسـت ایـن روند در 

شـفافیت انتخابـات کمـک کند.
خانـم احمـدی نیز از مردم افغانسـتان خواسـت 
کـه در رونـد تهیه فهرسـت رای دهندگان سـهم 
فعـال بگیرند و با شـرکت گسـترده در انتخابات 
آینـده صلـح و امنیـت را در کشـور بـه وجـود 

آورند.
نظـر محمـد فقیـری دیگـر عضـو مجلـس، نـا 
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نگرانی مجلس سنا از پروسۀ 
ثبت  نام رأی دهندگان
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آیا محمد بن سلمان، عربستان 
سعودی را تغییر می دهد؟

آیا به برگـزاری انتخـابات 

شفاف مـی تـوان مطمین بـود؟

سیاست حذف ادامه دارد
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از  سیاسـی  حزب هـای  و  جریان هـا  برخـی 
حکومـت می خواهنـد کـه ادارۀ نظـارت در 
را  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  چارچـوب 

کند.  ایجـاد 
ایـن جریان هـا دیروز یـک شـنبه )26 حمل(
در یـک نشسـت خبـری بـا تأکیـد بـر این که 
تجربه هـای تلـخ دیـروز نبایـد فـردا تکـرار 
اتـاق نظـارت در  افزودنـد کـه یـک  شـود، 
و  مرکـز  در  انتخابـات  کمیسـیون  چـوکات 

والیـات ایجـاد شـود.
ایـن در حالی سـت کـه روز شـنبه اولین دور 
نام نویسـی بـرای انتخابات از طـرف رهبران 
یافـت.  گشـایش  ملـی  وحـدت  حکومـت 
سـران حکومـت هنگام نـام نویسـی در کابل 
خـود را متعهـد بـه عـدم مداخلـه در امـور 

انتخابـات قلـم داد کردنـد. 
امـا، 2۸ حزب و جریان  سیاسـی، با برگزاری 
یـک نشسـتی بـه ایـن مناسـبت می گویند که 
بایـد یـک اتاق نظارتی در کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات ایجـاد شـود تـا از رونـد انتخابات 

بـه صورت شـفاف نظارت داشـته باشـند. 
اشـتراک  از  یکـی  خواصـی  عبدالسـتار 

کننده هـای ایـن نشسـت گفـت: شـهروندان 
نبایـد بـار دیگـر تجربـۀ تلـخ انتخابات سـال 
2۰۱۴ میـادی را شـاهد باشـند؛ بلکـه ایـن 
انتخابـات )انتخابـات پارلمانـی و شـورا های 
برگـزار  عادالنـه  و  بایـد شـفاف  ولسـوالی ( 

گـردد.
و  جریان هـا  سـایر  از  نماینده گـی  بـه  او 
اشـتراک  نشسـت  ایـن  در  کـه  حزب هایـی 
داشـتند، بـر ایجاد اتـاق نظـارت از انتخابات 

در مرکـز و والیـات تأکیـد کـرد.
و  حزب هـا  تمـام  افـزود:  خواصـی،  آقـای 
یـک  کـه  می خواهنـد  سیاسـی  جریان هـای 
اعمـال  بـر  و  باشـند  داشـته  نظـارت  اتـاق 
کمیسـیون نظـارت کننـد، اگـر بـر عملکـرد 
کمیسـیون نظـارت نداشـته باشـند، متأسـفانه 
مثـل انتخابـات 2۰۱۴ این انتخابـات نیز مملو 

از تقلـب خواهـد بـود.
آقـای خواصـی افـزود: بـه گفتـۀ خارجی ها، 
انتخابـات سـال 2۰۱۴ یـک انتخابـات نبـود؛ 
بلکـه یـک خـواب وحشـتناک بـود. بنابراین 

وحشـتناک  خـواب  آن  کـه  می خواهیـم  مـا 
رفـع گـردد و رأی مـردم بـه مسـخره گرفتـه 
نشـود. بـه همیـن دلیـل مـا می خواهیـم کـه 
در مرکـز و والیت هـا کارکـرد کمیسـیون را 

تحـت نظـارت بگیریـم.
جریان هـا و حزب هـای سیاسـی، تأکید دارند 

کـه جلـو هدررفتـن آرای مردم، گرفته شـود؛ 
چـون بـه بـاور آنـان ، در انتخابـات پارلمانی 
پیشـین، به دلیـل نظارت ضعیـف، 62 درصد 
آرای مـردم ضایـع شـد و پارلمـان بر اسـاس 

۳۸ درصـد آرا شـکل گرفت.
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برخی احزاب و جریان های سیاسی:

احزاب باید از کار کمیسیون انتخابات نظارت کنند
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ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

ابوبکر صدیق

به مناسبت آغاز ثبت نام را ى دهـندگان

از گذشته بیاموزیم
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بااسالمآباد کابل توافقنامۀ پیامِد نخستین

نظامیـان افغـانستان و پاکستـان 
به جـان هـم افتیـدند



آیــا واقعــا ارگ ریاســت جمهــوری تصمیــم 
ــده  ــرازق فرمان ــرال عبدال ــاری جن ــه برکن ب
پولیــس قندهــار گرفتــه اســت؟ الس انجلــس 
تایمــز بــه نقــل از یــک منبــع معتبــر نوشــته 
ــای  ــه امض ــرال رازق ب ــتعفانامه جن ــه اس ک
محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی رســیده  بــه زودی اعــام 
خواهــد شــد. برکنــاری آقــای رازق در زمانی 
ــی  ــازه گ ــه ت ــه ارگ ب ــرد ک ــورت می گی ص
ــخ  ــده در بل ــه وجــود آم توانســت بحــران ب
ــت های  ــی از خواس ــه بخش ــد و ب را بخوابان
ــد.  ــدا کن ــمال کشــور دســت پی خــود در ش
ــرال رازق  ــورد جن ــی در م ــن اتفاق ــر چنی اگ
ــی  ــور نم ــد دور از تص ــز بیفت ــار نی در قنده
نمایــد. امــا پرســش ایــن جاســت کــه آقــای 
ــرایطی  ــه ش ــت چ ــی و تح ــه زمان رازق چ
ــی  ــای غن ــز آق ــود را روی می ــتعفانامه خ اس
ــور  ــای ن ــورد آق ــرا در م ــود؟ زی ــته ب گذاش
ــاس  ــه براس ــه را ک ــن برگ ــل ارگ ای حداق
برخــی توافــق هــا در اختیــارش قــرار گرفتــه 
ــی  ــی م ــت و هرزمان ــت داش ــود، در دس ب
ــاری  ــه برکن ــه آن ب ــل ب ــا توس ــت ب توانس
ــوم نیســت  ــا معل ــد، ام ــدام کن ــور اق ــای ن آق
کــه آقــای رازق چــه وقــت اســتعفانامه 
ــای  ــت آق ــه دس ــود را ب ــخ خ ــدون تاری ب
غنــی داده اســت. برخــی شــایعات از مــدت 
ــت  ــود و هس ــا ب ــان ه ــر زب ــش برس ــا پی ه
ــی  ــای دولت ــام ه ــی از اکثرمق ــای غن ــه آق ک
بــه ویــژه آنانــی کــه از تیــم او نبودنــد، 
ــا  ــار دارد ت ــای را در اختی ــه ه ــن برگ چنی
ــه  ــوان حرب ــه عن ــا ب ــان الزم از آن ه در زم
ــوان  ــه عن ــرورت ب ــورت ض ــار و در ص فش
ــای  ــا آق ــد. آی ــتفاده کن ــاری اس ــه برکن برگ
رازق نیــز در چنیــن شــرایطی اســتعفانامه بــی 
تاریــخ نوشــته اســت؟ واقعــا معلــوم نیســت 
و از همــه جالــب تــر ایــن کــه واقعــا معلــوم 
نیســت در ایــن کشــور چــه مــی گــذرد. آقای 
غنــی در یــک ســال گذشــته واقعــا بــا تمــام 
ــت،  ــراش اس ــه گریبانگی ــای ک ــاری ه بیم
ــه بخــش مهمــی از سیاســت  ــق شــده ب موف
هــای خــود در قبــال افغانســتان دســت پیــدا 
ــت داری  ــاز حکوم ــی از آغ ــای غن ــد. آق کن
ــاری را  ــی و تب ــت قوم ــی سیاس ــود نوع خ

در افغانســتان هدایــت مــی کنــد کــه هــدف 
ــه  ــوم ب ــک ق ــردن ی ــن ک ــی آن جایگزی اصل
ــوم  ــک ق ــن ی ــر، و انداخت ــوم دیگ ــای ق ج
ــه  ــوام دیگــر اســت. شــاید گفت ــه جــان اق ب
شــود کــه جنــرال رازق از قــوم آقــای غنــی 
ــتی  ــن سرنوش ــه چنی ــرا او ب ــس چ ــت پ اس
ــژه  ــه وی دچــار شــود؟ در سیاســت ارگ و ب
آقــای غنــی حتــا مــی تواننــد افــرادی از قــوم 
ــایی  ــوان دشــمن شناس ــه عن ــز ب خــودش نی
شــوند. در ایــن سیاســت خــودی کســی 
اســت کــه بــا دشــمن سرســازگاری نداشــته 
باشــد. آقــای رازق در مــاه هــای اخیــر چنــد 
اشــتباه تاریخــی از دیــدگاه آقــای غنــی انجام 
ــود را از  ــت خ ــه حمای ــن ک ــت ای داد. نخس
ــس  ــخ پ ــی پیشــین بل ــور وال عطــا محمــد ن
از برکنــاری او اعــام کــرد و عیــن ســخنانی 
ــرآن هــا  ــور ب ــای ن ــان آورد کــه آق ــر زب را ب
تاکیــد داشــت. فرامــوش نکنیــم کــه شــایعه 
برکنــاری جنــرال رازق از همــان زمــان اعــام 
پذیریــش اســتعفای آقــای نــور از ســوی ارگ 
بــر ســر زبــان هــا افتــاد. امــا ایــن اتفــاق بــه 
ــای  ــت ه ــداد.  حمای ــف رخ ن ــل مختل دالی
ــد،  ــور ش ــطح کش ــور در س ــای ن ــه از آق ک
ــه  ــادا جبه ــه مب ــن زد ک ــی را دام ــن نگران ای
مخالفــان سیاســی چنــان گســترش پیــدا 
کنــد کــه دیگــر اوضــاع از کنتــرول تمامیــت 
خواهــان بیــرون شــود. و یــا ایــن کــه عمــا 
مقاطعــه  گزینــۀ  از  بــا حکومــت  مــردم 
اســتفاده کــرده و بــه تحریــم حکومــت 
دســت بزننــد. نگرانــی هــای از ایــن دســت 
ــرال رازق  ــتعفای جن ــه اس ــدند ک ــبب ش س
ــد. ارگ اولویــت خــود بلــخ  ــر بیفت ــه تاخی ب
ــا  ــخ ت ــوع بل ــه موض ــاال ک ــرار داد و ح را ق
ــه  ــد ب ــی توان ــده اســت، م حــدودی آرام ش
هــدف هــای دیگــر بپــردازد. دلیــل دوم 
برگــزاری نشســت بــزرگ قندهــار بــود کــه 
ــده  ــس نماین ــادی از اعضــای مجل شــمار زی
گان احــزاب سیاســی در آن حضــور بــه هــم 
رســاندند. پیــام نشســت قندهــار بــرای آقــای 
غنــی غیرقابــل هضــم بــود. در ایــن نشســت 
از برابــری و تقســیم عادالنــۀ قــدرت ســخن 
گفتــه شــد کــه بــه هیــچ صــورت با سیاســت 
هــای ارگ هــم خوانــی نــدارد. ســومین 

مســاله دعــوت از احمدولــی مســعود رییــس 
ــاد قهرمــان ملــی کشــور و اســاس گــذار  بنی
آجنــدای ملــی و طــرح وفــاق ملــی بــه ایــن 
والیــت مــی توانــد باشــد. آقــای مســعود بــه 
دنبــال ســفرهایش بــرای نجــات افغانســتان از 
چنــگال بحــران بــه قندهــار رفــت و ضمــن 
ــک  ــن وال در ی ــریف ای ــردم ش ــا م ــدار ب دی
جمــع کان از بــزرگان بــا جنــرال رازق نیــز 
دیــدار کــرد. چهارمیــن موضــوع طالــب 
ســتیزی جنــرال رازق و موفقیــت هایــش در 
تامیــن امنیــت والیــت بزرگــی چــون قندهــار 
ــروه  ــگاه گ ــه پای ــه ب ــد ک ــد باش ــی توان م
طالبــان نیــز مسماســت. جنــرال رازق از زمان 
ــت  تصــدی ســمت فرماندهــی پولیــس والی
قندهــار دســتاوردهای انــکاری ناپذیــری 
در تامیــن صلــح و آرامــش ایــن والیــت 
داشــته اســت. فرامــوش نکنیــم کــه تمامیــت 
ــه نفــع  خواهــان همــواره تامیــن امنیــت را ب
ــه خشــونت  ــی ادام ــد. گاه ــی دانن ــود نم خ
ــا  ــت ه ــا خواس ــد ب ــی توان ــگ م ــا و جن ه
ــد  ــر باش ــک ت ــان نزدی ــای ش ــدف ه و ه
ــر  ــردم. ارگ اگ ــی م ــی و جان ــت مال ــا امنی ت
ــه  ــرال رازق گرفت ــاری جن ــه برکن ــم ب تصمی
ــه هــر دلیــل ممکــن، ایــن تصمیــم  باشــد، ب
ــه  ــه صــاح کشــور و ب ــه هیــچ صــورت ب ب
ویــژه حــوزه جنــوب نخواهــد بــود. در زمانی 
ــد در  ــت بای ــوان دول ــوش و ت ــه ت ــه هم ک
خدمــت تامیــن صلــح و مبــارزه بــا  دهشــت 
افکنــی قــرار داشــته باشــد، کنــار زدن فــردی 
کــه کارنامــه شایســته در تامیــن امنیــت دارد 
ــرای  ــا همــه نواقصــی کــه ممکــن اســت ب ب
آن برشــمرد، کار عاقانــه بــوده نمــی توانــد. 
در شــرایط فعلــی چهــره هــای چــون جنــرال 
رازق بیشــتر بایــد شناســایی و حمایت شــوند 
ــگ  ــی و جن ــو ناامن ــگ دی ــور از چن ــا کش ت
برهــد. هرگونــه سیاســت حــذف و کنــار زدن 
بــه ادامــه ناامنــی هــا و نفــع سیاســت هــای 
ــل در مشــکات افغانســتان  کشــورهای دخی
ــا  ــورت ب ــچ ص ــه هی ــن ب ــد و ای ــی انجام م
منافــع کشــور نمــی توانــد ســازگاری داشــته 

باشــد.
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احمدعمران

سیاست حذف ادامه دارد

 

در حالـی کـه سـی روز بـه پایـان کار قانونـی آقـای غنـی به 
اسـاس قانـون اساسـی باقـی مانـده بـود، او رفـت و رونـد 
ثبـت نـام رای دهنـده گان را افتتـاح کـرد. مـردم و جریان هـا 
و نهادهـای سیاسـی بیشـتر بـاور دارنـد کـه به اسـاس قانون 
اساسـی، ریاسـت جمهوری عمـری چهـار سـاله دارد. بـا این 
حسـاب حـاال کمتر از سـی روز بـرای زمـان کار قانونی آقای 
غنـی باقـی مانـده اسـت. امـا تاجایـی کـه از عمـل و کـردار 
آقـای غنـی هویـدا اسـت، او دیگـر حاضر نیسـت به آسـانی 
بـا قـدرت وداع بگویـد و ممکـن اسـت کـه بـه هـر روشـی 
کـه خواسـته باشـد، بـه قدرتـش ادامه دهـد تـا از طریق یک 
انتخابـات دیگـر بـه رنـگ و روش تقلبـی دوبـاره بر کرسـی 
تکیـه زنـد. امـا معلـوم نیسـت کـه بـا کامل شـدن ایـن مدت 
باقـی مانـدۀ سـی روزه، چه کارهایی ممکن اسـت در کشـور 
صـورت بگیـرد و آیـا رفتـن بـه پـای صندوق هـای رای زیـر 
نظـر حکومتـی کـه خـود مشـروعیت قانونی اش را از دسـت 
داده اسـت، می توانـد کار درسـت باشـد و چنـان انتخاباتـی 

می توانـد قابـل اعتمـاد باشـد؟
جـدا از ایـن مسـاله، برداشـتی کـه مـردم اکنـون از حکومـت 
آقـای غنی دارند برداشـت بسـیار مخرب اسـت اما متأسـفانه 
ایـن عملکرد و سیاسـت های آقای غنی توانسـته اسـت چنین 
برداشـتی را ایجـاد کنـد. برداشـت عمومـی امروز این اسـت 
افگنانـه  نفـاق  حرکت هـای  و  تبعیضـی  سیاسـت های  کـه 
مرحلـه  بـه  را  کشـور  کشـور،  سیاسـی  مدیریـت  آدرس  از 
خطرناکـی نزدیـک کـرده اسـت. بـاور ایـن اسـت کـه آقـای 
غنـی روی طرح هایـی کار می کنـد کـه دیگـر بـه نفـع نظام و 
کشـور نیسـت. از جمله بحث واگذاری چندیـن والیت برای 
طالبـان، سیاسـت  های به شـدت قومی کـه می تواند کشـور را 
به سـمت افتـراق به پیش ببـرد؛ از جمله نفوس شـماری های 
هوایـی، جلوگیـری از توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی بـه 
اسـاس قانـون توشـیح شـده و تصفیـه کاری هـای سیاسـی 
در نهادهـای امنیتـی و اقتصـادی بـه روش هـای قومـی همـه 

روایـت گـر همیـن برداشت هاسـت.
  حتـا وقتـی از متحـدان دیـروز آقـای غنـی و کسـانی کـه 
بـه او نسـبت قومـی هـم دارنـد، می شـنوی می گوینـد که در 
سیاسـت رییـس دولـت وحدت ملی، سیاسـت قومـی ابزاری 
بـرای اسـتفاده های شـخصی اسـت و مـردم پشـتون از ایـن 
رهگـذر سـخت زیـان می کننـد. زیـرا غنـی بـا حمایـت از 
حکمتیـار و کارهـای قومـی او و بـا حمایـت از حرکت های 
قـوم گرایانـه و انگیزه هـای نفاق افنگانـه، بـه هـدف جـای پـا 
بازکـردن بـرای خـود در بیـن یـک قـوم کار می کنـد؛ چیزی 
کـه به شـدت مـورد انتقـاد همه گانـی در کشـور قـرار گرفته 

ست. ا
 بنابریـن اگـر حکومتـی بـا چنین وضع و سیاسـتی بـار دیگر 
بخواهـد بـر مـردم تحمیل شـود و بار دیگر سـعی کنـد که به 
زور خارجـی و یـا هم تقلب بر سـمند انتخابات سـوار شـود، 
مـردم را ناچـار بـه واکنـش خواهد سـاخت. شـاید اگـر هیچ 
راهـی دیگـری نیابنـد، حـد اقل کوشـش می کند کـه کوله بار 
غربـت و مهاجـرت شـان را محکم تـر ببنند تا جـای دیگری 
بـرای زنده گـی بیابنـد. بی نانی و بیـکاری و افزایـش فقر زیر 
شـعارهای فریبنـده و دورغیـن ارگ هـر روز گلـوی مردم را 
می فشـارد. بـا این حسـاب مردم انتظـار دارند کـه یک جریان 
قوی و نیرومند و صادق به کشـور، در بسـتر سیاسـت کشـور 
شـکل بیابـد تـا بتوانـد اتکایـی بـرای مردم باشـد. زیـرا مردم 
می خواهنـد کـه رای شـان را به فـردی از جریان و سـاختاری 
بریزنـد کـه فکـری بـرای کشـور و برنامه یـی بـرای امـروز 
و فـردای آن داشـته باشـد. مـردم در شـرایطی کـه می بیننـد 
سیاسـت های حکومـت شـان تفرقه افگنانه اسـت، هـر روز با 
صـدای وفـاق هـم آوا شـده و می طلبند کـه مردمان بـا برنامه 
بـرای کشـور بـا یـک دورنمایـی همگرایانـه وارد مبـارزات 

انتخاباتـی شـوند تـا بتوانند بـه مردم امیـد و اعتمـاد بدهند. 
اکنـون، یـک اتفـاق ملـی، در برابـر سیاسـت های بـه شـدت 
یافتـه  شـکل  ارگ  تک روانـۀ  شـدت  بـه  و  انحصارگرایانـه 
اسـت و ایـن خود بسـتری اسـت بـرای آنانی کـه می خواهند 
بـا طرح هـای خـوب و سـازنده و انسـانی، بدیلـی در برابـر 
طرح هـای تنگ نظرانـه و حذف گرایانـه وارد میـدان شـوند. 
بـه هـر صورت. چیـزی تا پایان کمتـر از آن سـی روز قانونی 
بـرای آقـای غنـی باقـی نمانـده اسـت و بایـد جریان هـا و 
نهادهـای سیاسـی و شـخصیت های ملـی، ابتـکار عمـل را به 

دسـت گرفتـه به فـردای کشـور بیاندیشـند. 

شمارش معکوس به پایان کار غنی؛
تا کمتر از سی روز دیگر چه باید کرد؟
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پـس از اعـام زمان ثبت نـام رای دهنـده گان و 
آغـاز ثبـت نـام نامـزدان مجلس نماینـده گان و 
شـورای ولسـوالی ها، سـیلی از مـردم از طریق 

شـبکه های اجتماعـی اعـام نامـزدی کردند.
از گوینـده گان برنامه هـای تلویزیونـی گرفته تا 
مشـاورین هـر دو رهبـران حکومـت وحـدت 
و  خصوصـی  دانشـگاه های  اسـتادان  ملـی، 
سیاسـی،  آگاهـان  و  شـخصیت های  دولتـی، 
تاجـران، دوکانـداران، کسـبه کاران، نماینده گان 
فعلـی مجلـس و ..... همه بـرای انتخابات آینده 

اند. نامـزد 
امـا نکتـه مهـم رای دهنـد گان اسـتند کـه آیـا 
حاضـر انـد در انتخابـات پیـش روی شـرکت 

کننـده یـا خیر!
شـهروندان برخـاف رهبـران سیاسـی، فعـال 
کامـًا  دیـدگاه  احتمالـی  نامـزدان  و  مدنـی 
متفاوتـی دارنـد و حضورشـان در انتخابـات را 

چنـدان موثـر و مفیـد نمی داننـد.
در  اجتماعـی  شـبکه های  کابـران  از  برخـی 
صفحـات خـود نگاشـته انـد: چـون رأی مـن 
آینـده ی مـن نیسـت، از ایـن رو نـه ثبـت نـام 

می دهـم. رأی  هـم  نـه  و  می کنـم 
شـماری هـم گفتـه انـد: انتخابـات یـک اصل 
مردم سـاالری اسـت که نمی شـود آن را نادیده 
گرفـت؛ ولی مشـروط براین که شـفافیت در آن 

تامین شـود.
سـمیع اهلل که دانشـجو در یکی از دانشـگاه های 
خصوصی اسـت به روزنامه مانـدگار می گوید: 
تقلبـات گسـترده و سـازمان یافته سـال 2۰۰9 
سـبب شـده تـا مـردم دیگر بـه انتخابـات باور 
نداشـته باشـند و حضورشـان در انتخابـات را 

مفیـد ندانند.
بـه گفتـه او: کسـانی در انتخابـات آینـده برنده 
انـد کـه یـا زور داشـته باشـند یـا زر، در غیـر 
آن فقـط وقـت خـود و ورقه هـای رای دهی را 
تلـف کـرده انـد، زیرا کسـانی که در کمیسـیون 
انتخابـات گماشـته شـده اند، وابسـته بـه ارگ 
انـد؛ بنابرایـن کسـانی برنـده خواهنـد شـد که 

وابسـته گی بـا ارگ  نیشـنان داشـته باشـند.

صـادق محمـدی دوکانـدار می گویـد: مـن نـه 
ثبـت نـام می کنـم و نـه هـم رای می دهـم، بـه 
کـی رای بدهـم، آنانـی کـه همیـن اکنـون در 
پارلمـان اسـتند، چه خیرشـان به مردم رسـیده 

کـه بریـم بـه دیگـران شـان رای بدهیم.
او تاکیـد دارد: کسـانی برنـده می شـوند کـه یا 
حمایـت داکترعبـداهلل را دارد یـا اشـرف و یـا 
هـم نوکـر یـک کشـور خارجـی باشـد و این 
قسـم آدم هـا بـه مـردم خدمـت نمی کننـد، بـه 
کسـی خدمـت می کننـد کـه بـرای شـان رای 
گرفتـه اسـت، پـس رای ما هیـچ فایده نـدارد، 
مـا هـم وقـت خـود را تلـف نمی کنیـم و رای 

نمی دهیـم.

و امـا در ایـن میـان رهبـران و شـخصیت های 
سیاسـی و کشـورهای دخیل در امور افغانستان 
از مـردم افغانسـتان می خواهند تـا در انتخابات 
ولسـوالی ها  شـورای  و  نماینـده گان  مجلـس 

شـرکت کنند.
احمد ولی مسـعود  رییس عمومی بنیاد شـهید 
احمدشـاه مشـعود، از آغاز روند ثبـت نام رأی 
دهنـده گان پشـتیبانی کـرده و آن را یـک گام 
مثبت در راسـتای مردم سـاالری دانسـته است.
آقـای مسـعود می گوید: اگر هــمین امـروز به 
خـود اعتمـاد کنیـم، از خیانـت و جفأئـی کـه 
در حـق مـردم مـا گذشـت مأیـوس نشـویم، 
بالعکـس از آن چـه برمـا رفـت، بیآموزیـم و به 

آینـده برنامـه ریـزی کنیـم، بی هــیچ شـکی، 
رژیـم اشـرف غنی احمـدزی به عنـوان آخرین 
مـدل حکومـت قومـی در ویترین تاریـخ قرار 

گرفت. خواهـد 
او تاکیـد کـرده که امـروز برای همـۀ نیروهای 
وفـادار به یک پارچه گی و سـامت خانۀ واحد 
افغانسـتان اسـت تا به قـول قهرمان ملـی، روی 
ایجـاد سیسـتمی توافـق کنیـم کـه هـم بتوانیم 
بـا خـود زندگی کنیـم و هم بـا دنیـای بیرون« 
نظامی کـه برپایـۀ عدالت سیاسـی، ارزش های 
و  شهــروندی  حقـوق  اخاقـی،  و  اسـامی 
روش دیموکراسـی تهـداب گذاری گـردد و از 
مطالبـات، خواسـت ها واقعـی و باورهای مردم 

کشـور بتوانـد، نماینده گـی نماید. 
باایـن حـال محمـد محقـق هـم از هوادارانش 
خواسـته اسـت کـه به گونـه گسـترده در روند 
ثبـت نـام رأی دهنده گان اشـتراک کـرده و در 
انتخابات آینده حضور پر رنگی داشـته باشـند.
داکترعبـداهلل  گذشـته  روز  حـال  همیـن   در 
عبـداهلل رییس اجرایی در دیداری با شـماری از 
بزرگان، متنفذان و جوانان، مشـارکت گسـتردۀ 
مـردم در پروسـۀ ثبـت نـام رأی دهنـدگان را 

بسـیار مهم دانسـت.
او خطـاب بـه مـردم گفـت: هیـچ راهـی جـز 
سرنوشـت  نمی توانـد  انتخابـات،  بـه  رفتـن 
سیاسـی کشـور را رقم زند؛ بنابراین مسؤولیت 
همـۀ ماسـت کـه در راسـتای آگاهی دهـی بـه 
شـهروندان و تشـویق آنـان بـه خاطر شـرکت 
در پروسـۀ ثبـت  نـام رأی دهنـده گان و گرفتـن 
کارت هـای انتخاباتـی اقدامـات الزم را انجـام 

دهیم.
بـه گفتـه داکترعبـداهلل، شـیوۀ ثبـت نـام بـرای 
ریاسـت  چـه  آینـده،  انتخابـات   در  اشـتراک 
جمهـوری، شـورای ملـی، شـوراهای والیتـی 
و شـوراهای ولسـوالی ها نسـبت بـه گذشـته 
تفـاوت کرده اسـت. این شـیوه بـه گونۀ جدی 
سـازمان  و  گسـترده  تقلب هـای  از  می توانـد 

یافتـه جلوگیـری کنـد.
آقـای  بـا  ماقـات  در  داکترعبـداهلل  امـا  و 
کورنلیـوس زیمرمـن نماینده ملکـی ناتو برای 
افغانسـتان آغـاز ثبت نـام رأی دهنـدگان را یک 
گام مهـم بـرای برگـزاری یـک انتخابـات بـا 

دانسته اسـت. اعتبـار 
بـا این حـال آقای زیمرمـن در این نشسـت از 
آغـاز ثبت نـام رأی دهنـدگان بـرای انتخابـات 
پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری در افغانسـتان 
انتخابـات  یـک  برگـزاری  و  کـرد  اسـتقبال 
شـفاف٬ سراسـری و بـا اعتبـار را بـرای رونـد 
افغانسـتان مهـم و  ثبـات در  مردم سـاالری و 

خوانده اسـت. اساسـی 

دو روز پیـش سـران حکومـت وحـدت ملـی رسـماً پروسـۀ 
ثبـت نـام رأی دهنـده گان را افتتـاح و آغاز کردنـد و از مردم نیز 
خواسـتند تـا به کمیسـیون انتخابات باور داشـته و بـه صورت 
گسـترده بـه پـای صندوق هـای رأی برونـد. دو هفتـه پیش نیز 
پس از انتظارات مردم سـرانجام مسـووالِن کمیسـیون انتخابات 
تاریـخ برگـزاری انتخابـات پارلمانـی را اعام کردند. براسـاس 
قانـون اساسـی، انتخابـات پارلمانـی بایـد در مـاه ثور یـا جوزا 
سـال ۱۳9۴ خورشـیدی برگـزار می شـد، ولی سـران حکومت 
و کمیسـیون انتخابـات در زمـان تعیین شـده قادر بـه برگزاری 

انتخابات نشـدند.
مسـووالن در ایـن کمیسـیون حـاال اعـام کـرده انـد کـه قرار 
اسـت انتخابـات پارلمانـی را در 2۸ میـزان سـال روان برگـزار 
کننـد. تاریخـی کـه قبـًا بـرای برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
مشـخص شـده بود، ۱6 سـرطان سـال جاری بود. اما پرسـش 
ایـن اسـت کـه آیـا مسـووالن کمیسـیون انتخابـات و سـران 
حکومـت وحـدت ملی با سـاختار و ترکیب کنونی کمیسـیون 

انتخابـات می تواننـد انتخابـات شـفاف برگـزار کنند؟
اعضای کمیسـیون انتخابات در حالی تاریخ برگزاری انتخابات 
پارلمانـی را مشـخص و اعـام کردند که به گفتۀ خودشـان، با 
مشـکات فراوانـی روبـه ور اند. آنـان اعام کرده بودنـد که در 
بسـیاری از شهرسـتان ها بـه دلیـل ناامنـی، نمی تواننـد مرکز باز 
کننـد. حاال هم مشـخص نیسـت که آیـا نهادهای امنیتـی توان 

تأمیـن امنیـت مناطـق رأی دهـی را دارد یـا نـه؟ اگـر حکومت 
نتوانـد امنیـت مناطقـی که قرار اسـت کمیسـیون انتخابـات در 
آنجـا مرکـز بـاز کنـد را تأمیـن کنـد، بی گمان مـردم زیـادی از 
حـق رأی محـروم و نتیجـۀ انتخابـات بـا بن بسـت و مشـکل 

مواجـه خواهد شـد.
بسـیاری از نهادهـای ناظـر بر انتخابات نظر مسـاعدی نسـبت 
از  ندارنـد.  کشـور  در  شـفاف  انتخابـات  برگـزار شـدن  بـه 
موضع گیری هـای مسـووالن کمیسـیون و حکومـت نیـز چنین 
بـر می آید کـه برگـزاری انتخابات بـا مشـکات و چالش های 
فراوانـی مواجـه خواهـد بـود. بـه هـررو، پرداختـن بـه تمـام 
مشـکاِت مـورد نظـر در امـر برگـزاری انتخابـاِت شـفاف از 
حوصلـۀ این جسـتار بیرون اسـت، موضوع مطمح نظـر در این 
نوشـتار، تـرازوِی توانایـی مدیران کمیسـیون انتخابات اسـت.
یکـی از ماده هـای توافق نامـۀ سیاسـی ایجـاد حکومت وحدت 
گزینـش  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های  در  اصاحـات  ملـی، 
کمیشـنران جدیـد بـه ایـن کمیسـیون بـود. در ابتـدای ایجـاد 
حکومـت، از اظهـارات و موضع گیری هـای طـرِف متهـم بـه 
تقلـب حاضـر نبـود زحمـات کمیشـنران کمیسـیونی را که به 
نفعـش تقلـب کـرده اسـت را بی پـاداش بمانـد. سـرانجام بـا 
بیشـتر شـدن فشـار افکار عمومی بـر حکومت و تأکیـد مداوم 
جامعـۀ جهانی و کشـورهای کمک کنندۀ افغانسـتان، حکومت 
تنهـا تـن به تغییر کمیشـنران این کمیسـیون داد که بیشـتر آنان 

دوبـاره بـه مشـاوریت ریاسـت جمهوری هم رسـیدند.
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات آمدنـد و وضعیـت سـرانجام 
تغییـر کـرد. کمیشـنران جدیـد بیشـتر وقت شـان صـرِف زد و 
بندهـای درون تیمی شـد. برخی از این کمیشـنران هم متهم به 
وابسـته گی بـا ارگ ریاسـت جمهوری و برخی دیگـر هم متهم 
بـه ناتوانـی و سوءاسـتفاده از منابع کمیسـیون شـدند. ادامۀ این 
وضعیـت موجب شـد نجیب اهلل احمـدزی، رییس پیشـین این 
کمیسـیون و امـام  محمد وریماچ، رییـس دبیرخانۀ آن، به حکم 
محمداشـرف غنـی از وظیفـه برکنـار شـوند. بازهـم اعضـای 
کمیسـیون درگیری گزینش دو عضو دیگر شـدند. این سـناریو 
حـدودِ دو سـال را در بـر گرفـت که تا کنـون هم ادامـه دارد و 
رییـس دبیرخانـۀ این کمیسـیون تا هنـوز در باتکلیفی به سـر 

می بـرد.
بی کفایتی هـا تا حـدی دوام یافـت که بارها اعضای کمیسـیون 
بـه  متهـم  را  انتخابـات  کمیسـیون  انتخاباتـی،  شـکایت های 
بی برنامه گـی و فرصت سـوزی کردنـد. گفتـه می شـود عده یـی 
از کمیشـنران کلیـدی کمیسـیون انتخابـات نیـز بـه برگـزاری 
انتخابـات شـفاف بـاور ندارنـد. مسـووالن در نهادهـای ناظـر 
بـر انتخابـات بارهـا از ناتوانـی ایـن کمیشـنران شـکایت کرده 
و ُهشـدار داده انـد. کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات در از بدو 
گزینش شـان تا کنـون چندین بار اعـام برگـزاری انتخابات را 
بـا گزینۀ شـناس نامه های دیجیتالی و وسـایل دیحیتالی مدرن و 
غیـره دادند، اما با گذشـت زمان ثابت شـد که در عملی سـازی 
وعده هـای شـان نـاکام ماندنـد. همیـن یـک مـاه پیـش رییس 
کمیسـیون انتخابـات اعـام کـرد کـه اگـر حکومـت منابـع 
مالـی بـرای برگـزاری انتخابـات فراهم نکنـد، آنـان نمی توانند 

انتخابـات برگـزار کنند.
از سـویی هـم، کمیشـنران تـازه ایـن کمیسـیون، تجربـۀ کارِ 
انتخاباتـی و برگـزاری انتخابـات را هـم ندارنـد. عده یـی از 
ارشـدترین کمیشـنران پیشـین انتخابـات هـم چنیـن تجربه یی 
نداشـتند. یکـی از انتقادهایـی که بر رونـد برگـزاری انتخاباِت 
شـفاف در افغانسـتان وارد اسـت، همین اسـت. اغلب آدم های 

بی تجربـه و غیـر حرفه یـی در رأس نهادهـای انتخاباتـی قـرار 
داشـته اند. تمام تجربۀ کمیشـنراِن پیشـین و حال، در اشـتراک 
در چند ورکشـاِپ انتخاباتی آن هم در کشـورهای جهان سومی 
خاصـه می شـود. حکومـت پیشـن و کنـون هیـچ توجهی به 

ایـن مسـأله نکرده اسـت.
وابسـته گی سیاسـی کمیشـنران، نگرانـی دیگـری اسـت کـه 
جدی گرفته نشـده اسـت. گفته می شـود عده یی از کمیشـنران 
کمیسـیون انتخابـات عضویـِت جریان هـا و احزاب سیاسـی را 
دارنـد. از ایـن میـان، رییـس کمیسـیون انتخابـات عضو حزب 
اسـامی اسـت. در حالـی کـه اغلـب جریان هـای سیاسـی و 
مدنی کشـور از کمیشـنران فعلـی ناراض و خواهـان تغییر آنان 
اند، اما تنها حزب اسـامی شـاخۀ گلبدین حکمتیار اسـت که 
از برگـزاری هرگونـه انتخابـات بـه مدیریـت کمیشـنران فعلی 
ایـن کمیسـیون دفـاع و حمایـت می کنـد. ایـن درسـت اسـت 
کـه حـزب اسـامی حـق دارد از تغییـر و یـا ابقای کمیشـنران 
حمایـت کنـد و یـا نکنـد، اما ایـن را هـم نمی توان انـکار کرد 
که حزب اسـامی شـاخۀ گلبدین حکمتیار، از متحدان سیاسی 
و قومی ارگ ریاسـت جمهوری اسـت و می توانـد در انتخابات 
نفـوذ مخرب داشـته باشـد. حزب اسـامی در تاریـخ مبارزات 
سیاسـی و نظامـی اش نیـز نـام نیکـی نداشـته اسـت. اغلـب 
سـران ایـن حـزب به عنـوان ناقضان حقوق بشـر شـناخته هم 

می شـوند.
بـه هـررو، چیـزی کـه مشـهود و قابـل نگرانـی اسـت، ایـن 
اسـت کـه مدیـران کمیسـیون های انتخاباتـی ناتـوان انـد و نیز 
وابسـته گی شـدیدی بـه حکومـت دارنـد. ایـن امـر می توانـد 
سرنوشـت انتخابات هـای پیشـرور را صدمـه بزنـد و بی باوری 
بـه کمیسـیون و نتیجه یـی کـه بـرون خواهـد داد را بیشـتر از 
پیـش بسـازد. حکومـت نباید تجربۀ انتخابات سـال گذشـته را 
فرامـوش کنـد. همه گـی طعـم تلـِخ انتخابات مهندسـی شـدۀ 
سـال 9۳ را چشـیده انـد. سـران حکومـت وحـدت ملـی باید 
بداننـد کـه تکرارِ این سـناریو قطعاٌ افغانسـتان را نابـود خواهد 

ساخت!

تأکید رهبران بر نام نویسی در انتخابات

هستیـم! بـی بـاور  مردم: 

آیا به برگـزاری انتخـابات شفاف 
مـی تـوان مطمین بـود؟

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد
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بخش دوم و پایانی

ما به دو دلیِل مهم ُغر می زنیم:
-۱ ما غر می زنیم، چون احساس ناتوانی می کنیم.

-2 ما غر می زنیم، چون عادت مان شده است.
شـرایط اقتصـادی، بنیـاد بسـیاری از خانواده هـا را لرزانـده و مـا احسـاس بی قدرتـی 
می کنیـم و ایـن امـر مـا را بـه عـادت غـر زدن هدایـت می کنـد. بنابرایـن می خواهیم 
شـما را تشـویق کنیـم روزۀ غـر زدن بگیریـد. نـه به خاطر این کـه اطرافیان تان شـاد تر 
می شـوند ـ کـه قطعـًا همین طـور خواهـد شـد؛ بلکـه چـون بـه شـما کمـک می کنـد 

شـادی، آرامـش، موفقیـت و روابط مثبـت را تجربـه کنید.
شـما به جـای غـر زدن و شـکایت های بی مـورد، می توانیـد کارهـای خوبـی انجـام 
دهیـد کـه فقـط 5 مـورد آن در این جـا ذکـر می گـردد. ایـن نـکات کمـک خواهنـد 
کـرد کـه بدانیـد ناتـوان نیسـتید. شـما قـدرت انتخـاب باور هـا و عملکرد های تـان را 
داریـد و در تمرکزتـان بـر مثبـت بـه جـای منفـی، ایمـان، قـدرت و اعتمـاد را برای 
غلبـه بـر چالش هـای زنده گـی و شناسـایی راه حل هایـی بـرای شـکایت های تان پیدا 

کرد. خواهیـد 

تمرین سپاس گزاری
تحقیقـات نشـان می دهـد هنگامـی کـه در روز، سـه موهبتـی را کـه خـدا به مـا عطا 
کـرده برشـماریم، میـزان شـادی مان بیشـتر  شـده و سـبب بـاال رفتِن شـور و اشـتیاق 
و روحیۀ مـان می شـود. هم چنیـن از نظـر فیزیولـوژی، هم زمانـی سـپاس گزار بـودن 
و اسـترس داشـتن، غیرممکـن اسـت. ذهن مـان نمی توانـد هم زمـان دو فکـر متضـاد 
داشـته باشـد. اگـر بر سـپاس گزاری تمرکـز کنیـد، نمی توانیـد منفی باشـید؛ هم چنین 

می توانیـد بـا قدردانـی از همکاران تـان بـه آن هـا نیـرو دهیـد و متعهدترشـان کنید.

دیگران را تحسین کنید
بـه جـای غـر زدن دربـارۀ اشـتباه های دیگـران، بـر آن چـه درسـت انجـام داده انـد، 
تمرکـز کنیـد. آن ها را تحسـین کنید تا بیشـتر موفقیت شـان را مشـاهده کنیـد. البته به 
خطا های شـان اشـاره کنیـد تـا بتواننـد یـاد بگیرند و رشـد کننـد؛ ولی مطمین شـوید 

بـه ازای هـر یـک بـار انتقـاد، سـه بـار تحسین شـان کرده اید.

بر موفقیت تمرکز کنید
بـا خوانـدن یـک مطلـب مثبت شـروع کنید. هر شـب قبـل از رفتن بـه رخت خواب، 
یـک نکتـۀ عالـی دربـارۀ روزتـان بنویسـید. یک مکالمـۀ عالی، پیشـرفت یـا موفقیتی 
کـه بـه آن می بالیـد. بـر موفقیـت تمرکـز کنیـد و بـا اشـتیاق، منتظـر فـردا و خلـق 

موفقیت هـای بیشـتری باشـید.

ر ها کنید
بـر امـوری کـه قـدرت تغییرشـان را داریـد، تمرکـز کنیـد و چیزهایی را کـه ماورای 
کنترل تـان اسـت،   رهـا کنیـد. از این کـه با   رها کـردن کنتـرل، همه چیز بـه طریقی حل 

می شـود، شـگفت زده خواهید شـد.

دعا و مدیتیشن کنید
تحقیقـات علمـی نشـان می دهـد کـه ایـن تمریـن روزانـه، میـزان اسـترس را کاهش 
می دهـد، انـرژی مثبـت را تقویـت می کنـد و سـامتی، سـرزنده گی و طـول عمـر را 
بـاال می بـرد. هنگامـی کـه بـا میـل بـه غـر زدن روبـه رو شـدید یـا احسـاس می کنید 
اسـترس تان زیـاد شـده، مکـث کنیـد، در قـدرت بی پایـان غوطـه ور شـوید و نیرویی 

بگیرید. دوبـاره 
مثبـت یـا منفـی، انتخـاب بـا شماسـت. پـس بیاییـد از این پـس به جـای غـر زدن و 

شـکایت  کـردن، آن هـا را بـه راه حل هـا، نوآوری هـا و موفقیـت تبدیـل کنیـد.
 

گرفته شده از: وب سایت میگنا

خالفت و اسالم
خالفت و طبیعت آن 

علمـای  اسـت:  گفتـه   7 در صفحـۀ  مؤلـف 
بیـان  را  خلیفـه  اقتـدار  مصـدر  مسـلمان 
نکرده انـد، امـا او از خـال عبارات شـان بـه 
طریـق اسـتقراء دریافتـه اسـت که مسـلمانان 
در ایـن مـورد دارای دو مذهـب اند: برخی از 
ایشـان بـه ایـن نظرند کـه خلیفه اقتـدارِ خود 
را از خداونـد متعـال دریافـت می کنـد و پارۀ 
دیگـر به ایـن رأی اند کـه مصدر اقتـدارِ وی 

اسـت. امت 
ایـن سـخنان مؤلـف کـه با اطالـه بیـان کرده، 
از تحقیـق علمـی  دور اسـت، زیـرا حقیقـت 
بـا مجـاز و حقایـق علمـی بـا معانی شـعری 
و مبالغـاِت مدح آمیـِز شـاعرانه بر وی مشـتبه 
گردیـده اسـت؛ چنان چـه در اثبـات مذهـب 
اول بـر ابیـات شـعرا و دیباچه هـای تألیفاتـی 
کـه در آن هـا خلیفه بـا القابی همچون “سـایۀ 
خـدا در زمیـن” و امثـال آن توصیـف شـده، 
اسـتناد ورزیـده اسـت. درحالی کـه هیچ کـس 
از علمـای اسـام نگفتـه اسـت کـه خلیفـه 
کسـب  متعـال  خداونـد  از  را  خـود  اقتـدار 
بـر  کرده انـد  اتفـاق  ایشـان  بلکـه  می کنـد، 
بـه  نمی شـود مگـر  منعقـد  این کـه خافـت 
یکـی از دو طریـق: یـا به صـورت مسـتقیم از 
طریـق بیعـت اهـل حل وعقـد و یـا از طریـق 

انتخـاب افـراد صاحب صاحیتی کـه امت با 
آن هـا بیعـت کرده اسـت. البته روشـن اسـت 
کـه هـر دو طریـق به امـت برمی گردنـد؛ زیرا 
وکیـِل وکیـل وکیـل اسـت. پـس هـرگاه بـه 
کسـی از ایـن دو راه بیعـت شـود، حقوقی را 
کـه خداونـد در شـریعت خویش بـه او معین 
فرمـوده و عبـارت اسـت از سـلطه و اقتـدار 
برایـش ثابـت می شـود؛ زیـرا خداونـد اقتدار 
خلیفـه را معیـن کـرده و آن  را در خدمـت 
مصلحـِت امـت قـرار داده اسـت؛ همچنان که 
بـه  را  زمـام دار  یـا  ولی امـر  انتخـاب  حـق 
خـود امـت واگـذار کـرده اسـت. و هیچ کس 
نگفتـه کـه خلیفـه اقتـدارش را از راه وحـی 
و یـا ارتبـاط روحانـی و یـا عصمـت، به طور 
و  می کنـد.  دریافـت  خداونـد  از  مسـتقیم 
خافـی وجـود نـدارد کـه جایـگاه خلیفـه از 
هرجهـت ماننـد جایگاه وکیل اسـت، مگر در 
عزل که بدون سـببی از اسـباب بیان شـده در 

کتـب فقـه و اصـول دیـن، ممتنع اسـت. 
سـپس مؤلـف در صفحـۀ ۱۱ میـان اختـاف 
مسـلمانان )البتـه در توهـم وی( و اختـاف 
اروپاییـان نـگاه مقایسـه یی انداختـه و بـه آن 
بیـرون  راسـت  راه  از  امـا  ورزیـده،  اسـتناد 

لغزیـده اسـت.
 

حکم خالفت
ایـن   ۱5 و   ۱۴  ،۱۳ صفحـات  در  مؤلـف 
بـاب، بـا بیـان طوالنـی در خافـت تردیـد و 
تشـکیک وارد کـرده و چنین اظهار داشـته که 
در کتـاب و سـنت دلیلـی مبنـی بـر وجـوب 

نصـِب خلیفـه وجـود نـدارد.
 اگـر او بـا ایـن نظریـه بـر مذهـب خـوارج 
رفتـه، پـس بایـد آن را واضـح می سـاخت، 
ورنه دالیل شـرعی منحصر در کتاب و سـنت 
نیسـت، بلکـه اجمـاع و نقل متواتـر و ظواهر 
شـرعی، همـه دالیـل قطعی یی هسـتند که بر 
داللت کتاب و سـنت اگر ظنی باشـد، افزوده 
می شـوند. و البتـه بـه تواتر ثابت شـده اسـت  
کـه رسـول  اکـرم -  صلی اهلل علیه وسـلم- امرا 
و قاضیـان را به مناطق دوردسـت می فرسـتاد 
و مـردم را بـه اطاعـت و فرمان بـری از آنـان 
امـر می فرمـود. قـرآن هـم بـه چنیـن کاری 
امـر کـرده اسـت. پـس ماحصِل مجمـوع این 
اوامـر، موجب اجمـاع امت بـر اقامۀ خافت 
پـس از وفـات رسـول اکـرم در عهـد صحابه 
- رضـی اهلل عنهـم - گردیـد، و از همیـن رو 
بـه ابوبکـر – رضـی اهلل عنـه - بیعـت کردنـد 
و مسـلمانان در سـایر مناطـق از وی فرمـان 
بردنـد و هیچ کـس بیعـت وی را انـکار نکرد 
و کسـانی که از اطاعـِت وی خارج شـدند، یا 
بـه سـبب ارتـداد از دیـن بـود و یا به سـبب 

امتنـاع از پرداخـِت زکات.
بـه هـر ترتیـب، علمای اسـام ایـن دالیل را 
مـورد غفلـت قـرار نداده انـد، بلکـه غفلـت 
آنـان  روِش  فهـم  از  کـه  اسـت  کسـانی  از 
ناتـوان مانده انـد. به طـور مثـال: سـعد]الدین 
ماننـد  “المقاصـد”  کتـاب  در  تفتازانـی[ 
سـایر علمـای کام بـه دنبـال اثبـات دالیـل 
قطعـِی قانع کننـده بـرای رد خـوارج و امثـال 

آن هاسـت و از اسـتدالل به احادیث وارده در 
ایـن موضـوع، به  ایـن خاطر صرف نظـر کرده 
احادیـث  احادیـث آحادنـد و در  کـه آن هـا 
آحـاد ظـن و احتمـال وارد اسـت و مخالـف 
می توانـد به سـبب آن در مناظره، اسـتدالل به 

آن هـا را نپذیـرد. 
و از همیـن جهـت اسـت کـه علمـای کام 
را  خافـت  مسـألۀ  خویـش  کتاب هـای  در 
در جنـب مسـایل اعتقـادی آورده انـد و ایـن 
به خاطـر مشـابهتی اسـت کـه میـان هـر دو 
ِب ضـرر بـر  در لـزوم قطعیـت ادلـه و در تََرتُـّ
غلط فهمـی آن هـا وجـود دارد. ایـن موضـوع 
کتـاب  در   - رحمـه اهلل   – حرمیـن  امـام  را 
“اإلرشـاد” خویـش چنیـن بیان داشـته اسـت: 
»هرچنـد سـخن در امامت و خافت از اصول 
اعتقـادی نیسـت، امـا خطـر لغـزش در آن بر 
خطـر ندانسـتن اصلـی از اصـول دیـن کمتـر 
نیسـت؛ زیـرا از دیدگاه اصحاب اسـتدالل دو 
نـوع محظـور بـر آن مترتـب می گـردد: یکـی 
تمایـل هـر گروهـی بـه تعصـب و تجـاوز از 
مـرز حـق و دوم بـه شـمار آوردِن محتمات 

در جملـۀ قطعیـات.« ص۱۴5 
پـس آن گاه کـه علما در جسـت وجوی دالیل 
قطعـی افتادنـد، آن را در اجمـاع یافتند، آن هم 
در عالی تریـن مرتبـۀ آن کـه اجمـاع امـت در 
اجماعـی  می باشـد؛  اسـام  نخسـتین  عصـر 
کـه مسـتند بـر ادلـۀ قطعیه بـوده، مظهـری از 

مظاهـر تواتـر معنـوی به شـمار مـی رود. 
کـرام  صحابـۀ  شـد،  اشـاره  قبـًا  چنان چـه 
خافـت را اصلی از اصول دین می انگاشـتند، 
بزرگ تریـن دلیـل بر ایـن مدعا این اسـت که 
ایشـان در روز وفـات پیغمبر اکـرم – صلی اهلل 
علیـه وسـلم - متفقانه و بدون کـدام مخالفتی 

به انتخـاب خلیفه شـتافتند. 
بـه  را  مسـلمانان  قرآن کریـم  آن،  از  گذشـته 
احکامـی مکلـف نمـوده کـه انجـام آن هـا از 
عهـدۀ افـراد بـه صـورِت انفـرادی برنمی آید، 
آن هـا  مخاطـب  کـه  اسـت  مشـخص  پـس 
حکومـت و زمـام داران اسـت. از جملـۀ آن 

احـکام مـوارد زیـر اسـت: 
-”َوإِن َطائَِفتَـاِن مَِن الُْمْؤمِنِیـَن اقْتَتَُلوا َفَأْصلُِحوا 
اْلُْخـَری  َعَلـی  إِْحَداُهَمـا  بََغـْت  َفـإِن  بَیْنَُهَمـا 
 ”ِ َفَقاتُِلـوا الَّتِـي تَبْغِـي َحتَّی تَفِـيَء إِلَی أَْمـِر اهللَّ

)سـورۀ حجـرات: آیۀ 9(
 یعنـی: اگـر دو گـروه از مسـلمانان بـا هـم 
جنگیدنـد، شـما در میان ایشـان آشـتی برقرار 
امـا اگـر یکـی از آن هـا بـر دیگـری  کنیـد، 
تجـاوز کـرد، بـا تجاوزگـر بجنگید تـا این که 

بـه فرمـان خـدا گـردن نهنـد.
- “َوإِْن ِخْفتُْم ِشـَقاَق بَیْنِهَِمـا َفابَْعثُواْ َحَکًما مِّْن 
أَْهلِـِه َوَحَکًمـا مِّـْن أَْهلَِهـا إِن یُِریـَدا إِْصَاًحـا 

” )سـورۀ نسـاء: ۳5( یَُوفِِّق اهللُّ
یعنـی: اگـر )میان زن و شـوهر اختافـی افتاد 
و( ترسـیدید )ایـن کار باعـث( جدایـی میـان 
آنان می شـود، شـما داوری از خانوادۀ شـوهر 
در  )و  فراخوانیـد  زن  خانـوادۀ  از  داوری  و 
مصالحـه بکوشـید( اگـر ارادۀ آشـتی داشـته 
باشـند، خداونـد آنـان را موفـق خواهـد کرد.

در  علمـا  کـه  آن گاه  پـس 
قطعـی  دالیـل  جسـت وجوی 
اجمـاع  در  را  آن  افتادنـد، 
یافتنـد، آن هـم در عالی تریـن 
امـت  اجمـاع  کـه  آن  مرتبـۀ 
اسـام  نخسـتین  عصـر  در 
می باشـد؛ اجماعی که مسـتند 
بـر ادلـۀ قطعیه بـوده، مظهری 
بـه  معنـوی  تواتـر  مظاهـر  از 

مـی رود.  شـمار 
شـد،  اشـاره  قبـًا  چنان چـه 
صحابـۀ کرام خافـت را اصلی 
از اصـول دیـن می انگاشـتند، 
ایـن  بـر  دلیـل  بزرگ تریـن 
مدعـا ایـن اسـت که ایشـان 
در روز وفـات پیغمبـر اکـرم – 
صلی اهلل علیه وسـلم - متفقانه 
بـه  کـدام مخالفتـی  بـدون  و 

سیدمحمدطاهر بن عاشورانتخـاب خلیفـه شـتافتند.  ترجمه: سیداحمد اشرفیبخش دوم



فیلـم »پدماوتـی« بـه کارگردانـی »سـنجی لی ال بنسـالی« 
)فیلم سـاز هنـدی(، پـس از نمایـش در حالـی جنجالـی 
و بحث برانگیـز شـد کـه بسـیاری از هندوهـای افراطـی 
تصـور کردنـد به ملکـه »پدماوتی« - که نمـادی از متانت 
و وفـاداری هنـدوان در برابـر بیـداد »سـلطان عاءالدین 
خلجـی« )شـاه ترک تبار افغانسـتانی( پنداشـته می شـود- 

اهانت شـده اسـت. 
در مـورد »عاءالدیـن خلجـی« دو گونـه دیـدگاه وجـود 
کشورگشـا  متدیـن،  عـادل،  شـاه  را  او  برخی هـا  دارد؛ 
می داننـد؛ شـمار دیگـر - بـه ویـژه هندوهـای افراطی - 
از وی بـه نـام سـلطان ظالـم ، اسـکندر ثانـی، مسـلماِن 
متعصـب و خون خـوار، چپاول گـر و فـرد جاه طلـب یـاد 

می کننـد.
بـرای گره گشـایی ماجـرای جنجالـی ایـن فیلـم، خـوب 
اسـت پیش زمینـۀ تاریخـی روایـت »پدماوتـی« را کـه در 
هاله یـی از توهـم و واقعیـت پیچیده شـده  اسـت، اندکی 

کنیم: مـرور 

پدماوتی کیست؟
نـام  بـه  پادشـاهی  امـروز(  )سـریانکای  »سـیلون«  در 
»گندرسـین« می زیسـت کـه دختری نهایت زیبـا و زیرک 

بـه نـام »پدماوتی« داشـت.
 پدماوتـی طوطی یـی بـه نـام » هیرامـن« داشـت کـه از 
قضا روزی از قفس رها شـده و به دسـت برهمنی اسـیر 
می شـود. برهمـن طوطـی را کـه خیلـی شـیرین سـخن 
اسـت، بـه »َرتَـن ِسـنگ« پادشـاه »جیپـور« می فروشـد. 
طوطـی از زیبایـی ملکـه پدماوتـی بـه سـلطان »جیپـور« 
می گویـد و پادشـاه عاشـق پدماوتی شـده و سـرانجام او 

را بـه زنـی می گیـرد.
سـپس یکـی از برهمنـان هنـدو کـه »رگـو« نـام دارد و 
مسـحورکنندۀ  زیبایـی  از  اسـت،  رتـن سـنگ  مخالـف 
پدماوتـی بـه سـلطان »عاءالدیـن خلجـی« می گویـد و 
خلجـی نیـز عاشـق پدماوتی شـده و برای دسـت یابی به 
ملکـه بـه »جیپـور« حمله می کنـد. رتن سـنگ« در هنگام 

جنـگ زخـم مهلکـی برمـی  دارد و از اثـر آن می میـرد.
 پدماوتـی کـه نمادی از وفـاداری، دانایـی و توانایی یک 
بانوی هندو در برابر همسـرش اسـت، از بیم دسـت یابی 
عاءالدیـن بـه خودش)بـه روایتـی(، خـودش را با چهل 
زِن دیگـر در آتـش می انـدازد و رسـم »ِسـتی« را انجـام 

می دهـد.

پدماوتی؛ روایتی از تَوهم تا واقعیت
نخسـتین سـرایندۀ داسـتان منظوم پدماوتی، »ملک محمد 

جیسـی« شـاعر و صوفی قرن شـانزدهم است.
بـا توجه بـه نوع روایـت، دیـده می شـود »پدماوتی« یک 
رویکـرد تخیلی اسـت کـه در برهه یـی از تاریخ )هم زمان 
بـا دورۀ زمـام داری عاءالدین خلجی( بـا واقعیت عجین 
می شـود و ایـن روایت تخیلـی با تأریخ بافـت می خورد.
همـان گونـه کـه یاددهانـی شـد، »پدماوتی« یـک روایت 
تخیلـی اسـت و نـه تاریخـی؛ زیـرا کتاب هایـی کـه بـه 
نحـوی تاریـخ هنـد را بازگـو کـرده انـد ماننـد: تاریـخ 
مبارک شـاهی،  تأریـخ  فیروزشـاهی،  تأریـخ  محمـدی، 
همـه  از  و  السـاطین  فتـوح   شـاهنامۀ  اکبـری،  تأریـخ 
مهم تـر »امیرخسـرو دهلـوی« کـه خـود شـاهد جنـگ 
»جیپـور« بـوده اسـت، از »پدماوتـی« )پدمنی(  نـام نبرده 

. ست  ا
امـا نکتـۀ در خورِ تأمل این اسـت که بیشـتر نگارنده گان 
تاریخ هایـی کـه از آنـان نـام برده شـده اسـت، مسـلمان 
بوده انـد و گمـان مـی رود مؤرخـان مسـلمان هنـدی از 
بهـر گرایـش اسـامی و یـا هـم جلوگیـری  از بدنامـی 
ایـن شـاه مسـلمان )سـلطان عاالدیـن خلجی( ایـن راز 
)داسـتاِن پدماوتـی( را پنهـان کرده باشـند؛ امـا در »تأریخ 
سـلطان  زمـان  در  و  بعـد  سـال ها  کـه  شـاهی«  فیـروز 
»فیـروز شـاه تُغلق« نوشـته شـده و بیشـتر هم کاسـتی ها 
و خودکامه گی هـای عاءالدیـن خلجـی را بازگـو کـرده 
اسـت، می توانسـت حکایـت عاشـق شـدن عاءالدیـن 
بـر پدماوتـی را بـه مثابـۀ کاسـتی برجسـتۀ خلجـی درج 
نمایـد، کـه نکرده اسـت و بر بنیـاد این، احتمـاالً روایت 
»پدماتـی«، روایـت تخیلـی »جیسـی« شـاعر اسـت کـه 
پسـان ترها به باور اسـتوره یی هندوان مبدل شـده اسـت.

نگاه یک سویه در فیلم
»بنسـالی« )کارگـردان فیلـم پدماوتی( با نگـرش تا جایی 
احساسـاتی و بیشـتر هـم زیر تأثیـر نگرش هـای دینی به 
بازتـاب روایت هـای تاریخـی پرداختـه اسـت. وی تنهـا 
بـا نشـان دادن چهـرۀ خشـن، خون خـوار، جاه طلـب و 
حریـص و در ُکل منفـی از عاءالدیـن نتوانسـته اسـت 
تاریـخ را بـه گونـۀ هنـری بازتـاب دهـد؛ زیـرا یکـی از 
ویژه گی هـای فیلم هـای تاریخـی بازتـاب تاریـخ به گونۀ 
هنرمندانـه بـا زبـان تصویر اسـت و نه تحریـف واقعیت 
بـر مبنـای درک یک سـویه و نگاه یـک بُعدی، زیـر تأثیر 

احساسـات دینـی و مذهبی.

واقعیت سازی های ناهمگون
در  افغانسـتان  امـروز  محلـی  موسـیقی  از  بهره جویـی 
آمـده ام  »مـن  آهنـگ  بازخوانـی  و  مـوارد  از  پاره یـی 
وای وای« کـه هـر دو پیشـینۀ باسـتانی از نـوع شـعر و 
موسـیقی باسـتان در دربـار شـاهان پارسـی زبان هنـد را 
برنمی تابـد، بـه نوعـی ناآگاهـی کارگـردان از پرداختـن 
بـه جزییـات تاریخـی را می رسـاند و ایـن نکتـه را بـه 
روشـنی بیـان می کنـد کـه »سـنجی لی ال بنسـالی« دسـت 
اسـت. زده   فیلـم  در  ناهمگـون  واقعیت سـازی های  بـه 

هندوگرایی و مسلمان ستیزی
در ایـن شـکی نیسـت کـه برخی از شـاهان مسـلمان در 
هنـد، بـه دلیـل گرایش هـای افراطـی دینی و ده هـا عامل 
دیگـر، بارها امـوال و آثار تاریخی و فرهنگـی هندوان را 
غـارت کرده انـد؛ امـا یادمان نرود که شـماری از شـاهان 
مسـلمان، مانند: شـاهان مغـول، ارزنده تریـن کارکرد های 
فرهنگـی و تاریخـی را از خود بـه یادگار گذاشـته اند که 

امـروز هندیـان )هـم مسـلمانان و هـم هنـدوان( مدیـون 
اند. کارکردهـا  این 

امـا در فلـم »پدماوتـی«، »رتـن سـنگ« پادشـاه راجپوت 
هنـدوی  دینـی اش،  گرایش هـای  دلیـل  بـه  »جیپـور«، 
بـه  مثبـت  چهـرۀ  و  عـادل  جوان مـرد،  دلیـر،  فـداکار، 
تصویر کشـیده شـده؛ ولی برعکـس »عاءالدین خلجی« 
و  سـیطره جو  بخیـل،   خون خـوار،  مسـتبد،  مسـلمان 
ناجوان مـرد بازتـاب یافتـه، و ایـن دریافـت زمانـی در 
اندیشـۀ بیننـده بیشـتر جان می گیـرد که شـخصیت  »رتن 
سـنگ + پدماوتـی« در برابـر »عاءالدیـن خلجـی« قـرار 

می شـود. داده 
 

صحنه آرایی های شگفت
یکـی از ویژه گی های بـارز »پدماوتـی« ، صحنه آرایی های 
شـگفت ایـن فیلم، چـه در دربـار »عاءالدیـن« و چه در 
دربـار »رتـن سـنگ« اسـت.  فضاهـای مجـازی نزدیـک 
بـه واقعیـت، از جاذبه هـای مهـِم این فـرآوردۀ سـینمایی 

است.

نقش آفرینی های جذاب
نقش آفرینی هـای »رضـا مـراد«، »شـاهد کپـور«، »دیپیکا« 
و »رنویرسـنگ«  در »پدماوتـی« جذاب و چشـم گیرتر از 

دیگران اسـت.

فرجـام سخن
در ُکل، فیلـم »پدماوتـی« )پدمنـی( افزون بـر لغزش های 
تاریخـی، بـه گونه یـی یک سـویه نگری و مسلمان سـتیزی 
و آمیـزش تخیـل با اسـتوره اسـت؛ چیـزی که امـروز به 
یـک حساسـیِت انکارناپذیـر میـان هنـدوان و مسـلمانان 
مبـدل شـده و رونـد نقـد واقع بینانـه از تاریخ را سـخت 

متأثـر کرده  اسـت.
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بااسالمآباد کابل توافقنامۀ پیامِد نخستین

نظامیان افغانستان و پاکستان 
به جان هم افتیدند

اگـر هــمین امروز به خـود اعتماد کنیـم، از خیانت و 
جفایـی کـه در حق مردم ما گذشـت مأیوس نشـویم، 
بالعکـس از آنچـه برمـا رفـت، بیآموزبـم و بـه آینـده 
برنامه ریـزی کنیم، بی هــیچ شـکی، رژیم اشـرف غنی 
احمـدزی بعنـوان آخریـن مـدل حکومـت قومـی در 

ویتریـن تاریخ قـرار خواهـد گرفت.
بـا زوال حکومـت موجـود، نمـادی از دورۀ تعصب و 
تفرقـه، قوم بازی و وابسـتگی، فسـاد و مافیـا پروری، 
خشـونت و سـلطه گری به سر خواهــد رسـید. امروز 
بـرای همـۀ نیروهای وفـادار به یکپارچگی و سـامت 
خانـۀ واحـد افغانسـتان اسـت تا بقـول قهرمـان ملی، 
روی ایجـاد سیسـتمی توافـق کنیـم کـه هـم بتوانیم با 
خـود زندگـی کنیـم و هـم بـا دنیـای بیـرون« نظامـی 
کـه برپایـۀ عدالـت سیاسـی، ارزش هـای اسـامی و 
اخاقـی، حقـوق شهــروندی و روش دیموکراسـی 
خواسـت ها  مطالبـات،  از  و  گـردد  گـذاری  تهـداب 
واقعـی و بـاور هـای مـردم کشـور بتوانـد نمایندگـی 

 . ید نما
بدبختانـه طـی چهـار سـال حکومتـداری آقـای غنـی 
آنچـه هــمه با همـۀ وجود تجربـه نمودیم، در مسـیر 
معکـوس آن، یاد آور برگشـت به گذشـته هــای تلخ 
و نـاکام تاریخـی میباشـند. زنده ترین مثـال امروز آن، 
پایمـال نمـودن توافقنامـۀ کـه حاصـل رأی میلیون ها 
شهــروند و جانمایـۀ آن تغییـر نظـام سیاسـی از یـک 
سیسـتم مطلقـه، فسـاد پـرور و بحـران آفریـن به یک 
نظام هــمه شـمول میباشـد، تـا اسـتبداد تاریخـی بار 
دیگـر قایـم گـردد. در ایـن راسـتا آقـای غنـی از همۀ 
گزینـه هـا و افـزار داخلـی و خارجی اسـتفاده و سـؤ 

نمود.  اسـتفاده 
حریـف انتخاباتـی خـود، اصاحـات و همگرایـی را 
بـا بـی برنامگـی، ندانـم کاری، پراگندگـی، سـکوت 

و عقـب نشـینی بـه حاشـیه رانـد، بـا سیاسـت تفرقه 
انـدازی قومـیـ  زبانـی میـان مـردم شـگاف هـا و بی 
اعتمـادی خلـق کـرد. افـزون بـرآن از طالبـان، داعش 
و تروریـزم بـه حیـث وسـیلۀ تهدید اسـتفاده کـرد، از 
صلـح روپوشـی سـاخت بـرای انحـراف افـکار عامۀ 
سیاسـت  یـک  در  جنگ سـاالر  تبلیـغ  بـا  جهانـی، 
دوگانـه هـرازگاهــی بـه نفع خـود و بر ضـد دیگران 

تـا توانسـت اسـتفاده بـرد. سیاسـت هـای ناشـیانۀ که 
بـه قیمـت بزرگتریـن ضربـات بر پیکـرهء افغانسـتان، 
هــمانند حـزب خلـق بـرای همفکـران ایدیولوژیـک 

شـان نشـانه هـای از پیـروزی گروهــی مینمود.
بـا وجود همـۀ این تاش هـای خصمانـه، عقبگرایانه، 
لجوجانـه، عقـده گشـایی ها، بـه اطمینـان مي گویم که 
برگشـت افغانسـتان بـه گذشـته ناممکن اسـت. امروز 

با حضور پُرشـور و پُرشـعور جوانان پرسشـگر و حق 
طلـب با تـوکل به خـدا، مي توانیـم در چارچوب یک 
نقشـه راه جامـع میـان نیروهــای معتقد و متعهــد به 
ارزش هــای امـروزی بـا توافـق در محـور یـک نظام 
باقاعـده و متعـادل، از وضعیـت موجـود بـه وضعیت 
مطلـوب گـذار نماییـم. اتفاقـات تلخ چند سـال اخیر 
بـه جـای مأیـوس کـردن، آموزه یـی شـود مانـدگار 
بـرای کار امـروز و افـق آینـده. آمرصاحـب شهــید 
»از  مي نویسـد:  جملـۀ  خـود  یادداشـت  کتابچـۀ  در 
شکسـت پیهــم راه پیـروزی را دریافتم« أیـن عبارت 
بـرای هــمۀ نیروهــاییکه داعیۀ بـه آن بزرگـی دارند، 
سرمشـق ارزنده یـی اسـت کـه از هــمین امـروز بلند 
شـویم با هــر راهــکاری که افـکار خـود و مطالبات 
مـردم را در آن میبینیـم و احسـاس اعتمـاد مي نماییـم 
نزدیـک شـویم. به جـای مصـرف بی جهــت وقت و 
انرژی، فعالیت هــای بی حاصل نمایشی-پوپولیسـتی، 
افتخـار فروشـی و خود راضی نگهــداشتن، در مسـیر 
راهــی که هــدف آن مشخص و رسیدن به آن عملی 
اسـت قـرار گیریـم. بـا دیـدگاه روشـن، اسـتراتیژی 
مـدون، روابط عامه، شبکه سـازی، راه انـدازی گفتمان، 
إیجاد مشـترکات، مدیریت تفاوت هــا، اعتماد سـازی 
و تفاهــم برنامـهء خـود را آمـاده سـازیم، وارد عمـل 
شـویم. تـا اینکـه خـدا بخواهــد رژیـم موجـود در 
جایـگاه آخریـن صحنـۀ نمایشـنامۀ دروغ و فریـب و 
فسـاد بـرای هــمیش در حافظـۀ تاریخ سـپرده شـود، 
تـا دیگـر هــیچ نیـرو و عنصـری بنـام قـوم، در یـک 
شـخصی،  آجنـدای  بـا  بیرونـي،  برنامـۀ  وابسـتگی 
ذهــنیت مریـض اسـتبدادی خویـش را بـاالی یـک 

ملت هــرگز تحمیـل نتواند.

ــد  ــت گفته ان ــی خوس ــای امنیت مقام ه
کــه درگیری میــان نظامیــان افغانســتان 
در  دیــروز،  بامــداد  از  پاکســتان  و 
ــدان  ــی می ــوالی جاج ــات ولس مربوط
ــده  ــاز ش ــد آغ ــداد خــط دیورن در امت
و بــه هــر دو جانــب، تلفــات وارد 

ــت. ــده اس گردی
امنیتــی خوســت، دلیــل  مقام هــای 
درگیــری را روشــن نســاخته انــد.

امــا نظامیــان پاکســتانی مدعــی انــد که 
مرزبانــان آن کشــور در جریــان انجــام 
در  شــان  روزمــرۀ  ماموریت هــای 
ــد کــه  مربوطــات کــرم ایجنســی بودن
ــات  ــاج حم ــتان آم ــب افغانس از جان

ــد. ــرار گرفتن ق
ــتان  ــش پاکس ــی ارت ــش مطبوعات بخ
بــا نشــر اعامیه یــی گفتــه اســت 
ــره  ــارت روزم ــرگرم نظ ــان س »نظامی
در امتــداد مــرز میــان افغانســتان و 
ــا آمادگی هــای الزم  ــد ت پاکســتان بودن
ــاره در  ــاز کار ســاخت کت ــرای آغ را ب
ســاحه بگیرنــد. دو مرزبــان پاکســتانی 

ــان دیگــر زخمــی  ــج مرزب کشــته و پن
ــد.« ش

جنــرال آصــف غفــور، ســخنگوی 
ــه  ــت ک ــه اس ــتان، گفت ــش پاکس ارت
در  پاکســتانی  و  افغانــی  نیروهــای 
ــداد  ــی در امت ــرم ایجنس ــات ک مربوط
خــط دیورنــد تبادلــۀ آتــش کــرده انــد.
سرپرســت  زدران،  عبدالحنــان 
بــه  خوســت،  پولیــس  فرماندهــی 
ــری  ــه درگی ــت ک ــکا گف صــدای امری
حوالــی ســاعت هشــت صبــح، در 
نقــاط جندوغــر، نازوغــر و تپــۀ شــاون 
ــداد  ــدان در امت ــی می ــوالی جاج ولس
ــد آغــاز شــده اســت کــه  خــط دیورن

هــم اکنــون جریــان دارد.
ــا  ــری ت ــن درگی ــۀ وی، در ای ــه گفت ب
اکنــون، یــک فــرد ملکــی افغــان کشــته 
ــد.  و ســه تــن دیگــر زخمــی شــده ان
همچنــان او ادعــا کــرد کــه دو ســرباز 
پاکســتانی نیــز کشــته شــده که اجســاد 
ــده  ــی مان ــرد باق ــدان نب ــان در می ش

اســت.

ــه  ــه ب ــت ک ــای زدران، گف ــد آق هرچن
ــری  ــن درگی ــان افغانســتان در ای نظامی
تــا اکنــون آســیب نرســیده اســت؛ امــا 
ــل  ــندۀ مح ــک باش ــارف ی ــد ع محم
ــرحدی  ــس س ــک پولی ــه ی ــت ک گف
ــم زخمــی شــده  کشــته و شــماری ه

ــد. ان
کــه  نیســت  نخســت  بــار  ایــن 
ــا  ــتان ب ــتان و پاکس ــای افغانس نیروه
هــم درگیــر می شــوند؛ بلکــه پیــش از 
ایــن نیــز ایــن نیروهــا در امتــداد خــط 

ــد. ــرده ان ــش ک ــادل آت ــد تب دیورن
ــفر  ــه در س ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــه  ــتان ب ــر پاکس ــت وزی ــر نخس اخی
هفــت  نامــۀ  توافــق  یــک  کابــل، 
ــا  ــه امض ــور ب ــان دو کش ــی می ماده ی
رســید. در ایــن توافــق نامــه پاکســتان 
ــل  در  ــا کاب ــکاری ب ــه هم ــد ب متعه
ــت.  ــده اس ــم ش ــا تروریس ــارزه ب مب
پاکســتان  کــه  می گوینــد  آگاهــان 
ــب  ــا جان ــش ب ــه توافقات ــر ب باردیگ

افغانســتان پشــت پــا زده اســت. 

احزاب باید از کار کمیسیون...
 محـی الدیـن مهـدی، گفـت: ایـن کنفرانـس خبری 
در   ۱۳96 حـوت   2 خبـری  کنفرانـس  ادامـه  در 
هوتـل سـرینا اسـت کـه 2۸ تـن از رهبـران حزبهـا 
و جریان هـای سیاسـی بـه شـکل متحدانـه موقـف 
مشـترک خـود را در زمینـه انتخابـات صـادر کردند.
آقـای مهدی گفـت: حزب هـا و جریان های سیاسـی 
پیـش رو  انتخابـات  پـر رنـگ در  خواهـان حضـور 
انـد و بـدون حضـور ایـن جریان هـا در انتخابـات 

دموکراسـی معنـا نـدارد.
او بیـان داشـت: احـزاب سیاسـی هفتـه گذشـته بـا 
رییـس حکومـت وحدت ملـی نیز ماقـات کرده اند، 
بـه حضـور  کـدام عاقـه خـاص  غنـی  آقـای  امـا 

احـزاب در رونـد انتخابـات نـدارد.
محمـد عبـده، یک دیگـر از اشـتراک کننده هـای این 
نشسـت بـا تأکیـد بـر این کـه بایـد بـا آرای مـردم 
دوبـاره معاملـه صـورت نگیـرد، گفـت:  بـه منظـور 
جلوگیـری از هدررفتـن آرای مـردم، بـه حزب هـا و 
ائتاف هـا، این آرا باید در داخل فهرسـت نامزدشـان 

قابـل انتقال باشـد.
و  مهاجـران  بـرای  رأی دهـی  فرصـت  فراهم شـدن 
بیجاشـده  ها، برگـزاری انتخابـات در اول مـاه میـزان، 
فرصـت دادن بـه هر عضـو حزب ها برای نامزدشـدن 
محـات  و  مرکزهـا  عادالنـۀ  تعییـن  انتخابـات،  در 
ایـن  اعضـای  خواسـت های  دیگـر  از  رأی دهـی 

نشسـت بـود.
ایـن جریان هـا از کمیسـیون انتخابـات خواسـتند که 

محـات و مراکـز رأی دهـی مناطقـی را کـه بـه دلیل 
ناامنـی حذف شـده اند، دوبـاره بازنگری شـوند و در 

صـورت نیـاز دوباره باز شـوند.
حالـی  در  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب 
خواسـت هایی را مطـرح می کنند که روز شـنبه روند 
نـام نویسـی رأی دهنده هـا رسـمًا در مراکـز والیت ها 
آغـاز شـد و بـه ولسـوالی ها گسـترش می یابـد که به 
گفتـۀ مقام هـای کمیسـیون انتخابـات، ایـن رونـد دو 

مـاه را در بـر خواهـد گرفـت.
ایـن در حالـی اسـت که آغـاز روند نام نویـس برای 
انتخابـات از طـرف چهره های سیاسـی و شـهروندان 

مـورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت.
بشـیر احمـد تـه ینـج نیـز گفـت: اگـر حزب هـای 
سیاسـی در انتخابـات پیش رو اشـتراک نکنند، نتیجه 

آن بـا سـوال همـراه خواهـد بود.
آقـای تـه ینـج گفـت: نگرانـی جـدی دیگـر احزاب 
سیاسـی این اسـت کـه امنیـت برگـزاری انتخابات با 

مشـکل مواجه اسـت.
وی از ارگان هـای امنیتـی خواسـت کـه آن تعـداد 
مرکزهـای که بـه دلیل نبـود امنیت انتخابـات برگزار 

نمی شـود دوبـاره یـک بررسـی دقیـق کند.
و  نماینـده  گان  مجلـس  انتخابـات  کـه  اسـت  قـرار 
برگـزار  میـزان  مـاه   2۸ در  ولسـوالی ها  شـوراهای 
تاریـخ  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  حالـی  در  شـود؛ 
برگـزاری انتخابـات را ۱6 مـاه سـرطان اعـام کـرده 
بـود؛ امـا بـه دلیل مشـکات امنیتی، مالـی و تخنیکی 

ایـن تاریـخ بـه تعویـق افتـاده اسـت.

نگرانی مجلس سنا از پروسۀ...
 کشـور را مانـع بزرگی بر سـر راه انتخابات پارلمانی 
»در  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  ولسـوالی  شـوراهای  و 
شـرایط فعلـی برگـزاری انتخابات امکان نـدارد؛ زیرا 
مناطـق در دسـت  بسـیار والیت هـا، ولسـوالی ها و 

اند«. طالبـان 
عبـداهلل قرلـق سـناتور والیـت قندوز در مجلس سـنا 
نیـز گفـت: »آغـاز روند ثبت نـام رای دهنـدگان یک 
گام نیـک اسـت و امیدواریـم کـه حکومـت بتوانـد 
زمینـه را بـرای شـرکت مـردم در ایـن رونـد فراهـم 

سازد«.
بیـان داشـت کـه بسـیاری مناطـق در  آقـای قرلـق 
دسـت طالبـان انـد و نگرانـی ایـن وجـود دارد کـه 
تعـداد زیـادی از مـردم افغانسـتان در مناطق مختلف 
کشـور بـه دلیل تهدیـد طالبان از حق رای دهی شـان 

شـوند. محروم 
محمـد هاشـم الکـوزی دیگـر عضـو سـنا هـم بیـان 
داشـت کـه طالبـان بـه مـردم اخطـار داده انـد کـه 
اگـر کسـانی را که در شناسـنامه های شـان برچسـب 
خـورده باشـد، بـه چنـگ افـراد ایـن گـروه بیافتنـد، 

مجـازات خواهنـد شـد.
بـا ایـن وجـود، محـی الدیـن منصـف یکـی دیگری 
از سـناتوران ضمـن آنکـه آغـاز رونـد ثبت نـام رای 
دهنـدگان را یـک اقـدام نیـک خوانـد، امـا گفـت: 
کشـور  دسـت  دور  مناطـق  در  مـردم  از  »بسـیاری 
تذکـره ندارنـد و نیـز حکومـت بـه تـازه گـی رونـد 
توزیـع تذکـره را آغـاز کـرده و رفتن تیم هـای توزیع 
تذکـره بـه قریه هـا نیـز بـه دلیـل نـا امنـی دشـوار 

. است«
آقـای منصـف خاطر نشـان کرد کـه دولـت اول باید 
بـه مردم شناسـنامه توزیـع می کرد و بعـداً روند ثبت 

نـام رای دهنـدگان را آغـاز می کرد.
گفـت:  نیـز  مجلـس  عضـو  دیگـر  غفـاری  داود 
»بسـیاری مـردم تذکـره ندارنـد، پـس چگونـه بایـد 
در رونـد تهیـه فهرسـت رای دهندگان شـرکت کنند؛ 
پـس اول بایـد تذکـره توزیـع می شـد و بعـداً مرحله 

ثبـت نـام رای دهنـگان آغـاز می شـد«.
ایـن در حالی اسـت که روند ثبت نـام رای دهندگان 
رسـمًا روز گذشـته بـا ثبـت نـام رهبـران حکومـت 
وحـدت ملـی، آغـاز شـد. فهرسـت رای دهنـدگان 

براسـاس شناسـنامه های ورقـی تهیـه می شـود.

به مناسبت آغاز ثبت نام را ى دهـندگان

از گـذشته بیـامـوزیـم
احمد ولی مسعود



برگشــت   بــازی  جنجال آفریــن  داور 
ــد  ــوس و رئال مادری ــال یوونت تیم هــای فوتب
در مرحلــۀ یــک چهــارم نهایــی لیــگ 
تهدید آمیــز  پیام هایــی  اروپــا  قهرمانــان 

کرده انــد. دریافــت 
بــازی  انگلیســی  داور  اولیــور  مایــکل 

ــای  ــته تیم ه ــه گذش ــنبه هفت چهارش
یوونتــوس  و  رئال مادریــد  فوتبــال 

ــی  ــک پنالت ــام ی ــا اع ــه ب ک

در  مشــکوک 
آخریــن دقیقــۀ بــازی بــه 
ســود رئالی هــا مســبب حــذف یوونتــوس 
شــد، در فضــای مجــازی هــدف حمــات 
ــد. ــع ش ــی واق ــران اینترنت ــز کاب اهانت آمی
تهدیدهــا  برخــی  امــا  میــان،  ایــن  در 
ــور و  ــه اولی ــی ک ــا جای ــوده ت ــدیدتر ب ش
ــال  ــک داور فوتب ــز ی ــه او نی ــرش ک همس
ــی  ــده اند و حت ــل ش ــه قت ــد ب ــت تهدی اس
ــی  ــال پیامک های ــا از ارس ــی گزارش ه برخ
بــا ایــن محتــوا بــه اولیــور حکایــت دارنــد.
ــه در  ــزی ک ــی بحث برانگی ــا پنالت ــور ب اولی
ــر یوونتــوس اعــام کــرد و پــس از آن  براب
ــل  ــه دلی ــون ب ــی بوف ــان لوئیج ــراج ج اخ

ــد  ــن چن ــم، در ای ــن تصمی ــه ای ــراض ب اعت
ــع  ــاد واق ــورد انتق ــر شــدیداً م روز اخی
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک ــده اس ش
ــوده،  ــووه ب ــنگربان ی ــوی س از س
کســی کــه او را حیوانــی قاتــل 

ــرد. ــف ک توصی
از آن جایــی کــه اولیــور در فضــای مجــازی 
فعالیــت نــدارد، کاربــران اینترنتــی بــه 
صفحــۀ همســرش در شــبکه های اجتماعــی 
ــای  ــدف پیام ه ــد و آن را ه ــه کرده ان حمل
توهین آمیــز و تهدید آمیــز قــرار داده انــد.
در همیــن حــال، گــزارش شــده اســت 
ــورد  ــات در م ــس در حــال تحقیق ــه پولی ک
ــراه  ــن هم ــمارۀ تلف ــه ش ــت ک ــردی اس ف
اولیــور را در فضــای مجــازی منتشــر کــرده 
ــق  ــس از طری ــردی انگلی ــن م ــا ای اســت ت
پیامــک هــم هــدف توهیــن و تهدیــد واقــع 
ــه برخــی در  ــه می شــود ک ــا گفت شــود. حت
صنــدوق پســتی منــزل ایــن مــرد انگلیســی 
ــت  ــای اهان ــاوی متن ه ــای ح ــم نامه ه ه

انداخته انــد.
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عبداالحد هادف

عیـب عمـدۀ مـا مسـلمانان که مـا را قرن هـا در عرصـۀ علم 
بـه عقب رانده اسـت، تقدیس خـود و تقبیح دیگران اسـت. 
عـادت داریـم کـه خیلی سـاده بـا چرندخوانـدن نظریات و 
تاش هـای علمـی دیگـران، خـود را راحـت سـازیم و بـاز شـانۀ نخـوت 
بـه بـاال اندازیـم، در حالـی که دیگـران غرق تـاش و زحمت انـد و هیچ 
دانشـمندی مدعـی نیسـت کـه نظریـه اش حـق مطلـق اسـت؛ چـون آن ها 
خـود می داننـد کـه در علم هیـچ نظریـۀ قاطع قبـل از اثبات، وجـود ندارد 
و هیـچ اثباتـی قبـل از ارایـۀ نظریـه بـه میـان نمی آیـد. »علـم« عبـارت از 

مجمـوع ایـن کنش هـا اسـت: نظریه، بررسـی، اثبـات و یـا ابطال.
حـرف بـر سـر تشـابه عمدی یـا تصادفی میـان نظریـۀ دارویـن و محتوای 
شـعر مشـهور بیـدل اسـت کـه می گویـد: »آدمـی هـم پیـش از آن کـه آدم 
شـود، بوزینـه بـود«. بیدل شناسـان زیـادی را دیـده ام کـه زمیـن به آسـمان 
گـره می زننـد تـا حـرف بیـدل را تأویـل و یـا حتـا انـکار کنند و چه بسـا 
کـه حتـا از شـبهه نسـبت خطـا بـه حرف او چون مسـلمان اسـت، شـوکه 
و دچـار عـذاب وجـدان می شـوند، امـا وقتی نوبـت داروین فرا می رسـد، 
خیلـی راحـت او را محکـوم می کننـد و نظریه اش را چرنـد می خوانند و از 
درون احسـاس آرامـش می کننـد، در حالـی کـه حداقل ظاهر حـرف بیدل 

و دارویـن در این جـا یکـی اسـت و باطـن را فقـط خـدا می داند!
ایـن پارادوکسـی اسـت که ما مسـلمانان اخاقـًا و روانًا در حـوزۀ برخورد 
بـا علـم و علمـا بـر مبنـای تفاوت هـای دینـی دچـار آن هسـتیم و ایـن از 
جملـه عوامـل عقب مانـی مـا از کاروان دانـش معاصـر بـه شـمار مـی رود 
کـه قواعـد و اخاقیـات خـاص خـود را بـه دور از قضاوت هـای دینـی و 

فرهنگی معیـن دارد.

امین كاوه

هویــت ملــی زمانــی شــکل می گیــرد کــه شــهروندان 
ــادی  ــج و ش ــه رن ــبت ب ــم، نس ــتگاه حاک ــه دس ــبت ب نس
ــه  ــبت ب ــازی، نس ــعه و بازس ــه توس ــبت ب ــر، نس هم دیگ
ــج و  ــد. رن ــدا کنن ــق پی ــاس تعل ــه... احس ــبت ب ــت گذاری ها، نس سیاس
ــود،  ــته ش ــری دانس ــج و درد دیگ ــت، رن ــک والی ــا ی ــوم ی ــک ق درد ی
ــۀ  ــۀ ســرور و خوشــبختی منطق ــه، مای ــک منطق ــی ی بیچاره گــی و بدبخت
دیگــری نشــود، عدالــت اجتماعــی و برابــری شــهروندی در عمــل پیــاده 
شــود، همه گــی، دســتگاه حاکــم را نماینــدۀ خویــش بداننــد، خــود را در 
قــدرت سیاســی ســهیم بداننــد، بــه یــک چشــم نگریســته شــوند، کســی 
مهاجــر و کســی حرامــی خوانــده نشــود، در برنامه هــای آموزشــی، 
ــوردار  ــان برخ ــوق یکس ــون از حق ــر قان ــعه یی در براب ــی و توس تحصیل

باشــند.
هویــت ملــی یــک عبــارت ســاده و آســان نیســت کــه همــه روزه بــدون 
در نظرداشــت مولفه هــای آن، آن را نشــخوار کــرده برویــم. هویــت ملــی، 
ضامــن توســعه و ثبــات یــک کشــور اســت، تــا زمانــی کــه هویــت ملــی 
تعریــف نشــود، شــناخته نشــود، نمی توانیــم بــه ثبــات سیاســی برســیم، 
ــی و  ــت اجتماع ــرف زدن از عدال ــیم، ح ــی نرس ــات سیاس ــه ثب ــت ب وق
ــده و میان تهــی بیــش نخواهــد  ــۀ سیاســی، شــعار فریبن مشــارکت عادالن
ــک و توســعه یافته می رســیم  ــۀ دموکراتی ــک جامع ــه ی ــی ب ــا وقت ــود. م ب
ــن  ــه هانتینگت ــوری ک ــم. همان ط ــف کنی ــی را تعری ــت مل ــه اول هوی ک
ــه تعریــف دقیقــی  معتقــد اســت کــه توســعۀ دموکراتیــک در ســایۀ ارای
ــارکت  ــط مش ــی و بس ــر سیاس ــای موث ــعۀ نهاده ــی، توس ــت مل از هوی

سیاســی تحقــق خواهــد یافــت.

عبدالشهید ثاقب

نه شرقی نه غربی، روایت سوری
از نخســتین روزهایــی کــه احتمــال حملــۀ نظامــی 
ــن  ــه ای ــون ک ــا اکن ــد، ت ــرح ش ــوریه مط ــر س ــکا ب امری
حملــه انجــام شــده اســت، می بینــم کــه دوســتان مــن در شــبکه های 
ــده و  ــل ش ــکا تبدی ــیه و امری ــدار روس ــروه طرف ــه دو گ ــازی ب مج
ــل  ــی تحلی ــی و امریکای ــای روس ــا نگاه ه ــوریه را ب ــای س رویداده
بــا  از راکت هــای اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ روســیه  می کننــد. یکــی 
ــکا  ــمند امری ــک های هوش ــری از موش ــد و دیگ ــاد می کن ــل ی تجلی

ســتایش می نمایــد. 
ــه  ــتن ب ــت، نگریس ــی اس ــش خال ــه جای ــا آنچ ــان، ام ــن می در ای
ــان ســوری اســت. نگریســتن از  رویدادهــای ســوریه از منظــر قربانی
ــای  ــکا زرادخانه ه ــیه و امری ــه روس ــی ک ــان های بی دفاع ــر انس منظ
ــد. نگریســتن از  ــش می کنن ــان آزمای ــر آن ــر س ــلیحاتی خــود را ب تس
منظــر کســانی کــه کشورشــان بــه محــل جنگ هــای نیابتی کشــورهای 
ــان  ــج قربانی ــچ کســی از درد و رن ــل شــده اســت. هی ــد تبدی قدرتمن
ســوری ســخن نمی گویــد. هیــچ کســی مظلومیــت شــهروندان 
ــرو  ــیه در قلم ــکا و روس ــه امری ــگار ک ــد. ان ــاد نمی کن ســوریه را فری

ــد. ــان می دهن ــدان نش ــگ و دن ــر چن ــه هم دیگ ــد ب ــود دارن خ
ــخ،  ــز در درازای تاری ــا افغانســتانی ها نی ــه م ــی اســت ک ــن در حال ای
ــورهای  ــات کش ــی ها و حم ــی، لشکرکش ــای نیابت ــی جنگ ه قربان
ــر از دیگــران درد  ــد بهت ــن خاطــر- بای ــه همی ــم و -ب ــی بوده ای بیرون
ــر از دیگــران  ــد بیش ت ــم، بای ــج شــهروندان ســوریه را درک کنی و رن
ــت  ــد روای ــم. بای ــداری نمایی ــوریه هم ذات پن ــگ س ــان جن ــا قربانی ب
ــت  ــه روای ــان ســوری باشــد، ن ــت قربانی ــا از جنــگ ســوریه، روای م

ــکا و روســیه. امری

داور بازی یوونتوس-
رئال مادرید و همسرش تهدید به مرگ شدند

فیـسبـوک نـــامــه

آیا محمد بن سلمان، عربستان 
سعودى را تغییر می دهد؟

عربستان سعودی؛ سلطنت مونارشی:
بــن  عبدالعزیــز  میــادی،   ۱92۴ ســال  تــا 
ــر ملــک  ــن ســعود ب ــه اب عبدالرحمــان معــروف ب
ــتان  ــبه جزیرۀ عربس ــرب ش ــاز )غ ــین در حج حس
ــت و  ــه یاف ــه( غلب ــه و مدین ــهرهای مک ــامل ش ش
ــا  ــد. بریتانی خــود را پادشــاه نجــد و حجــاز خوان
اولیــن دولتــی بــود کــه پادشــاهی او را بــه 

رســمیت شــناخت.
آل ســعود)خانوادۀ ســعود( از نــام جــد اعــای 
آن هــا محمــد بــن ســعود گرفتــه شــده اســت کــه 
در قــرن هژدهــم عیســوی )۱7۴۴( در شــهر ُدرعیــه 
ــهر  ــی ش ــمال غرب ــد در ش ــع نج ــه( )واق )الدرعی
ریــاض( تشــکیل حکومــت داد. محمــد بن ســعود 
بــه عنــوان امیــر درعیــه بــا محمــد بــن عبدالوهاب 
ــی او کــه  ــد مذهب )۱792-۱7۰۳ عیســوی( و عقای
ــم  ــر و مله ــژه متأث ــه وی ــی، ب ــب حنبل ــرو مذه پی
ــن  ــه ای ــه)۱۳2۸-۱26۳ عیســوی( فقی ــن تیمی از اب
ــی او  ــای مذهب ــپس باوره ــه س ــود ک ــب ب مذه
بیشــتر بــا بــار منفــی از ســوی مخالفانــش، وهابــی 
ــده می شــود، همــراه و هم پیمــان  و وهابیــت خوان
شــد. محمــد بــن ســعود حاکمیــت آل ســعود را بــا 
ــن  ــد ب ــی محم ــکار مذهب ــت اف ــج و حاکمی تروی
ــوی  ــت از س ــن سیاس ــره زد و ای ــاب گ عبدالوه

ــت. ــه یاف ــران و ســاطین آل ســعود ادام امی

نظــام ســلطنتی عربســتان ســعودی نظــام مونارشــی 
خانواده گــی و ســاختار اجتماعــی کشــور، ســاختار 
قبیله یــی اســت کــه تمــام قبایــل، مطیــع و مقهــور 
قبیلــۀ حاکــم ســلطنتی انــد. در ایــن نظــام ســلطنتی 
هیچ گونــه نشــانی از جامعــۀ مدنــی چــون احــزاب 
ــات آزاد و  ــان، مطبوع ــات، پارلم ــی، انتخاب سیاس
ــی  ــت س ــد جمعی ــدارد. ده درص ــود ن ــره وج غی
ملیونــی کشــور را شــیعیان تشــکیل می دهنــد کــه 
بیشــتر در نواحــی شــرقی نفت خیــز زنده گــی 
ــاع و  ــر اتب ــون نف ــش میلی ــش از ش ــد. بی می کنن
ــی و  ــتان زنده گ ــز در عربس ــی نی ــران خارج کارگ

اقامــت دارنــد.
ــتان،  ــه در عربس ــه و مدین ــهرهای مک ــت ش موقعی
جایــگاه ســلطنت ســعودی را در میــان کشــورهای 
اســامی و جوامــع ســنتی مســلمانان بســیار قابــل 
ــور  ــن کش ــر ای ــت دیگ ــازد. اهمی ــرام می س احت
بــرای جهــان غــرب و کشــورهای چــون جاپــان و 
چیــن، بــه ذخایــر نفــت بــر می گــردد. 25 درصــد 
ــرار دارد.  ــور ق ــن کش ــان در ای ــت جه ــر نف ذخای
ــرن  ــی ق ــۀ س ــر ده ــعودی در اواخ ــتان س عربس
ــت  ــت یاف ــت دس ــد نف ــه درآم ــتم )۱9۳۰( ب بیس
ــن  ــۀ دوم ای ــی در نیم ــگ دوم جهان ــس از جن و پ
قــرن، بــه یکــی از تولیــد کننــده گان مهــم نفــت در 
منطقــه تبدیــل شــد. درآمــد نفتــی ایــن کشــور در 

ــر  ــارد دال ــش از ۱۳۱ ملی ــه بی ــال روان 2۰۱۸ ب س
می شــود. پیش بینــی 

ــلطنت  ــا س ــه ت ــت درعی ــعود از حکوم آل س
ــعودی: ــتان س عربس

خانــوادۀ ســعود از حکومــت درعیــه تــا ۱9۳2 کــه 
بــر نجــد و حجــاز دســت یافتنــد و قلمرو ســلطنت 
ــراز  ــام گذاشــتند، ف خــود را عربســتان ســعودی ن
و نشــیب های بســیاری را در شــکل گیری ایــن 
ســلطنت پیمودنــد: از جنگ هــای خونیــن بــا 
حــکام و قبایــل مختلــف در شــبه جزیرۀ عربســتان 
تــا جنــگ بــا ســلطنت عثمانی هــا کــه بســیاری از 
ــان  ــات ســلطنت عثمانی ــی متصرف کشــورهای عرب

بــود و تحمــل شکســت در برابــر آن هــا.
وقتــی حاکمــان آل ســعود در اوایــل ســدۀ نوزدهــم 
بــه شــهرهای مکــه و مدینــه دســت یافتنــد، 
ســلطان ســلیم عثمانــی در ســال ۱۸۱2، فرمــان دار 
مصــر محمدعلــی پاشــا را مأمــور ســرکوبی آن هــا 
کــرد. محمــد علــی در ایــن ســال قــوای آل ســعود 
ــای  ــه ج ــه ب ــت داد و در مک ــه شکس را در مدین
شــریف غالــب، بــرادرش ســرور غالــب را شــریف 
ــای  ــپس نیروه ــرد. س ــن ک ــه تعی ــم مک ــا حاک ی
عثمانــی مصــر در ســال ۱۸۱۸ میــادی بــر پایتخت 
حکومــت آل ســعود در درعیــه دســت یافتنــد. 
ُدرعیــه توســط قــوای مصــری چپــاول و تخریــب 
ــدر  ــروف و مقت ــای مع شــد و بســیاری از چهره ه
ــا  ــید. عثمانی ه ــل رس ــه قت ــعود ب ــت آل س حکوم
عبــداهلل بــن ســعود، زمــام دار ایــن خانــواده را بــه 

ــد. ــر بریدن ــد و در آنجــا س ــتنابول بردن اس
شــورش مجــدد خانــوادۀ ســعود در برابــر دولــت 
عثمانــی در ســال ۱۸۱9 توســط ترکــی پســر 
عبــداهلل بــن ســعود در ریــاض آغــاز شــد، امــا تــا 
ــم  ــواده علی الرغ ــده گان آن خان ــال ۱9۰2 بازمان س
پیروزی هایــی در جنــگ، بــه ایجــاد حکومــت 
پایــدار دســت نیافتنــد. در ســال ۱9۰2 عبدالعزیــز 
بــه  معــروف  فیصــل  بــن  عبدالرحمــان  بــن 
عبدالعزیــز بــن ســعود ریــاض را تســخیر کــرد و 
ــش  ــرار داد. ارت ــت خــود ق آن را پایتخــت حکوم
عثمانــی را در ســال ۱9۰6 شکســت داد. امیــران و 
حکومت هــای جداگانــه را مطیــع خــود ســاخت و 
تــا نیــم قــرن دیگــر ســلطنت متمرکــز و مقتــدری 
را در سراســر کشــوری کــه عربســتان ســعودی نــام 
ــود آورد.  ــه وج ــیر و خــون ب ــا شمش گذاشــت، ب
ــرانش  ــس از او پس ــرد. پ ــلطنت ک ــال س او 5۱ س
ــک  ــد، مل ــک فه ــد، مل ــک خال ــل، مل ــک فیص مل
ــاهی  ــه پادش ــلمان ب ــک س ــون مل ــداهلل و اکن عب

ــیدند. ــتان رس عربس
ادامه دارد...
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اظهـارات جمعـه شـب دونالـد ترامـپ درخصـوص اعـام 
حمـات هوایـی امریـکا، انگلیس و فرانسـه علیه سـوریه در 
واکنـش بـه حمله بـا سـاح های شـیمیایی، احتمـاال مردمی 
را کـه مخاطـب کمپیـن انتخاباتـی او در سـال 2۰۱6 بودنـد 
مداخـات  از  مرتبـا  آن  کـه طـی  کمپینـی  کـرد؛  غافلگیـر 

»احمقانـه« در خاورمیانـه انتقـاد کـرده بـود.«
»اِمـا اشـفورد« در تحلیلـی بـا عنـوان »حمـات ترامـپ بـه 
سـوریه نشـانگر مشـکل سیاسـت خارجـی امریـکا اسـت« 
در نیویورک تایمـز نوشـت: دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور 
امریـکا از زمـان آغـاز بـه کار خـود تحـت این سـمت، این 
رویـه را تغییـر داده اسـت. او مشـخصا ایـن فرضیـه را کـه 
امریـکا بایـد در واکنـش بـه خشـونت های سـوریه اقدامـی 
صـورت دهـد، ترویـج کـرده و ایـن حمایتی قلبـی از تمایل 

واشـنگتن بـرای اقـدام علیه سـوریه اسـت.
ترامـپ و همتـای سـابقش در ایـن مـورد بـا بکدیگـر نقطه 
اشـتراکی دارنـد. او و بـاراک اوبامـا، رییـس جمهـور سـابق 
امریـکا هـر دو بـا تعهـد به تغییـر سیاسـت خارجـی امریکا 
وارد دفتر ریاسـت جمهوری شـدند اما در هنـگام رویارویی 
بـا بحـران، هـر دو بـه اعمـال فشـار بـرای مداخلـه روی 

آوردنـد. ایـن تمایل به اقـدام، یکی از بزرگ ترین مشـکات 
سیاسـت خارجـی امریـکا اسـت. ایـن رویکـرد، مداخـات 
فاجعه بـاری  مـدت  پیامدهـای طوالنـی  گاهـی  و  گسـترده 
را ایجـاد می کنـد کـه در دولـت دونالـد ترامـپ می تواننـد 

فجیع تـر باشـند.
مفهـوم »تمایـل بـه اقـدام« از جهان تجـارت ریشـه می گیرد 
امـا مطالعـات روانشناسـانه نشـان داده انـد که تمایل انسـانی 
گسـترده ای بـه اقـدام در مقایسـه بـا بی عملـی وجـود دارد. 
پژوهشـگران دریافته انـد کـه بـرای مثـال، دروازه بانـان جـام 
جهانـی طـی ضربـات پنالتی تمایل بیشـتری به شـیرجه زدن 
دارنـد، بـا ایـن حال با مانـدن در مرکـز دروازه، شـانس آنان 

بـرای گرفتن توپ بیشـتر اسـت.
سیاسـت خارجی قطعا در قیاس با تجارت و فوتبال شـرایط 
متفاوت تـری دارد؛ امـا مورخـان و صاحبنظـران سیاسـی نیز 
از ایـن مفهـوم بـرای توضیـح تصمیمـات رهبرانـی همچون 
جـورج بـوش پسـر کـه تصمیم های تنـد و تیـزش از جانب 
پژوهشـگران بـه »بـی صبـری بـرای تاخیـر غیرضـروری« 

نسـبت داده شـده، اسـتفاده کرده اند.
تشـدید  را  تمایـل  ایـن  امریـکا  سیاسـت گذاری  سیسـتم 

بـا  همـراه  مخالفـان،  انتقـادات  و  سیاسـی  فشـار  می کنـد. 
عـادت رسـانه های خبری بـرای بی اعتبـار کـردن »بی عملی« 
فشـار  برابـر  در  هـم  را  رهبـران  محتاط تریـن  می توانـد 
و  امریـکا  غافلگیرکننـده  نظامـی  قـدرت  کنـد.  آسـب پذیر 
هزینـه پاییـن حمـات هوایی هم بـه این نظریه کـه عمل از 

می شـود. اضافـه  دارد،  کمتـری  هزینـه   بی عملـی 
نظـر  در  اخیـر  مداخله جویانـه  تصمیـم  دو  بـه  را  واکنـش 

بگیریـد.
اوبامـا در سـال 2۰۱۳ تصمیـم گرفت که علیه سـوریه حمله 
نظامـی صـورت ندهـد. او بـه جای ایـن اقدام بـرای نابودی 
اکثر سـاح های شـیمیایی سـوریه مذاکـره کرد. ایـن توافقی 
ناقـص بـود امـا چندیـن سـال احتمـال حملـه شـیمیایی به 

غیرنظامیـان را کاهش داد.
ترامـپ امـا در تضـاد بـا او، در سـال 2۰۱7 تصمیـم  گرفـت 
کـه در واکنـش بـه حملـه شـیمیایی دیگـری علیـه سـوریه 
حملـه موشـکی صـورت دهد. حمـات امریکا بـه چند باند 
فـرودگاه آسـیب رسـاندند اما ایـن اقدام بـرای متوقف کردن 
ادامـه حمـات علیه غیرنظامیـان کافی نبود و دولت سـوریه 

بـه اسـتفاده از سـاح های شـیمیایی ادامه داد.
بـا این کـه رویکرد نخسـت، تاثیرات مثبت بیشـتری داشـت 
امـا اوبامـا بر سـر »بی عملـی« با انتقـادات گسـترده ای مواجه 
شـد. ترامـپ بـه خاطر حملـه بی اهمیتـش مورد تقدیـر قرار 
گرفـت و حتـی منتقدانـی همچـون فریـد زکریا در ایـن باره 
گفتنـد، »فکـر می کنـم دونالد ترامـپ، رییس جمهـور امریکا 
شـد«. عمـل تحسـین را بـر می انگیـزد و تمسـخر نصیـب 

بی عملـی می شـود.
اقـدام خیلی سـریع به این معنا اسـت که سیاسـت گذاران در 
هنـگام اتخـاذ تصمیمـات کلیـدی اطاعات کاملـی ندارند و 
همیـن مسـاله مانـع در نظر گرفتـن پیامدهـای طوالنی مدت 
همچـون  سـناریوها  بهتریـن  در  می شـود.  آنـان  جانـب  از 
حمات هوایی ترامپ علیه سـوریه در سـال 2۰۱7، آسـیب 
ناشـی از تعجیـل در اقـدام، جزئی اسـت اما در مـوارد دیگر 

می توانـد فاجعـه بـار باشـد. در این مـورد می توانیـد تصمیم 
دولـت اوبامـا را در سـال 2۰۱۱ بـرای مداخلـه در لیبـی در 

نظـر بگیرید.
سـرعت آن تصمیم گیـری- که وابسـته به اطاعـات محدود 
و فرضیه هـای سـوال برانگیز دربـاره نسل کشـی قریب الوقوع 
بـود- بـه طـرز موثری امریـکا را به سـرنگونی معمـر قذافی 
متعهـد کـرد. نتیجـه این اقـدام، بحـران پناهجویـان در اروپا 
و جنگـی داخلـی بـود کـه بـه بـاور پژوهشـگران، شـمار 
کشـته های غیرنظامـی آن از تعـداد نجات یافتـگان مداخلـه 
اولیـه بیشـتر بـود. دیـدگاه اوبامـا دربـاره لیبـی )همچـون 
عـراق( و انتقـاد از تمایـل به اقـدام در میان سیاسـت گذاران 
بـر  کـه  بـود  عواملـی  جـزو  نهایـت  در  امریـکا  خارجـی 
تصمیمـش بـرای مقاومـت در برابـر فشـار بـرای حملـه بـه 
سـوریه در سـال 2۰۱۳ تاثیـر گذاشـت. اوبامـا متوجـه شـد 
کـه مداخات گسـترده نظامـی می توانـد به مراتـب هزینه بر 

تـر تمام شـود.
در  مقاومـت  اگـر  نیسـت.  اوبامـا  بـاراک  ترامـپ،  دونالـد 
بـرای  خارجـی  سیاسـت  در  اقـدام«  بـه  »تمایـل  برابـر 
بـرای  کار  ایـن  کنیـد  تصـور  بـود،  چالش برانگیـز  اوبامـا 
و  رسـانه ها  تحسـین  بـه  وابسـتگی  بـا  رییس جمهـوری 
سیاسـت خارجـی بـا محوریـت نظامـی تـا چـه حد دشـوار 

اسـت.
یک روز پس از حمله اخیر شـیمیایی در سـوریه توییت های 
ترامـپ نشـانگر تمایـل وی بـرای حملـه بـدون هیـچ هدف 
واضحـی بجـز انتقـام و تافـی بود. گزارش شـده اسـت که 
مشـاوران او بایـد او را متقاعـد می کردنـد که چنـد روز صبر 
کنـد تـا ائتافـی بین المللـی تشـکیل دهند و اهداف مناسـب 

را تعییـن کنند.
مقاومـت در برابـر فشـار سرسـام آور برای »انجـام کاری« در 
هنـگام بـروز بحـران، رهبری مصمـم می خواهـد. ترامپ آن 

رهبر نیسـت.

وباما ا باراک  ترامپ،  نیستدونالد   

بامیـان  والیـت  پشـتون های  و  تاجیک هـا  جنبـش 
از کارکردهـای حکومـت محلـی بامیـان به شـدت 
انتقـاد کـرده و خواسـتار برکناری والـی این والیت 

. ند شد
اعضـای ایـن جنبـش روز یکشـنبه ) 26 حمـل ( 
در یـک نشسـت خبـری در کابـل، مدعـی شـدند 
کـه بـر اثـر سـازماندهی محمـد طاهـر زهیـر والی 
بامیـان یـک دختـر ۱۳ سـاله بـه نـام مامـوره که از 
تبـار پشـتون های بامیان اسـت، ربوده شـده اسـت.
ربـوده شـدن  از  حالـی  در  ایـن جنبـش  اعضـای 
مامـوره بـه اسـاس سـازماندهی والی بامیان سـخن 
می زنـد کـه در اواخیر ماه حوت سـال گذشـته، این 

موضـوع بـه گونـه ای دیگـر روایـت می شـد.
کمیسـیون  دفتـر سـاحوی  مسـوول  معتمـد  زهـرا 

بـا  گفتگـوی  در  بامیـان  بشـر  حقـوق  مسـتقل 
دختـر  یـک  کـه  بـود  گفتـه  خبرگـزاری جمهـور 
از ولسـوالی کهمـرد والیـت بامیـان بـا یـک پسـر 
از ولسـوالی یکـه ولنـگ بـه خواسـت خـود بـرای 
ازدواج از خانـه فـرار کـرده و سـپس خـود را بـه 

اسـت. داده  تحویـل  بامیـان  پولیـس 
خانـم معتمـد گفتـه بود که رسـیدگی ایـن موضوع 
امـا کمیسـیون  بـه عهـده گرفتـه  بامیـان  والـی  را 
مسـتقل حقـوق بشـر تنهـا نقـش نظارتـی را انجـام 

خواهنـد داد.
ایـن  در  مامـوره  پـدر  گل  حضـرت  امـا،  اکنـون 
نشسـت می گویـد کـه محمـد طاهـر زهیـر والـی » 
اختطاف گـر بامیـان بـاالی نامـوس مـردم در بامیان 

می کنـد. تجـاوز« 

او می گویـد کـه دختر سـیزده سـاله اش از سـوی » 
عسـکر های والـی بامیـان« اختطـاف شـده و اکنـون 
بـه درخواسـت بـزرگان قومـی دوبـاره بـه خانـه 

است. برگشـتانده شـده 
پـدر مامـوره، از رهبـری حکومـت وحـدت ملی و 
بـه ویـژه از رییـس جمهور غنـی می خواهـد تا کار 
را بـه اهـل کار سـپرده و والی بامیـان را برکنار کند.
بامیـان،  پشـتون ها  و  تاجیک هـا  جنبـش  اعضـای 
اتهامـات دیگـری را نیـز بـه والـی بامیـان نسـبت 

می دهنـد.
جنبـش  ایـن  مسـوول  فرهمنـد،  الدیـن  محـی 
از  اسـتفاده  بـا  بامیـان  والـی  کـه  می گویـد 
صاحیت هـای وظیفـوی خـود، به نفـع یک حزب 

می کنـد. فعالیـت 
قاچـاق آثـار باسـتانی، سیاسـت پاک سـازی قومـی، 
غضـب زمیـن و فسـاد از دیگر اتهام هایی اسـت که 
اعضـای ایـن جنبـش به والـی بامیـان وارد می کنند.
اعضـای ایـن جنبـش از حکومـت وحـدت ملـی 
می خواهنـد کـه تـا بـا والـی بامیـان به گونـه جدی 

برخـورد نمـوده و آن را محکمـه کنـد.
کمیسـیون  کـه  می شـود  گفتـه  حـال  همیـن  در 
امنیـت داخلـی مجلـس نماینـدگان بـه دلیـل همین 
اعتراضـات شـهروندان بامیـان، والـی بامیـان را بـه 

دادسـتانی کل معرفـی کـرده اسـت.
بامیـان  اعضـای جنبـش تاجیک هـا و پشـتون های 
از کمیسـیون امنیـت داخلـی و ارگان هـای عدلـی 
و قضایـی می خواهنـد تـا ایـن قضیـه را بـا جدیت 
بررسـی کـرده و زیـر هیـچ گونـه فشـار سیاسـی 
و زورگویـی نرفتـه و از حقـوق مـردم تاجیـک و 

پشـتون والیـت بامیـان دفـاع کننـد.

والی بامیان به آدم ربایی و برخوردهای 
حزبی و قوم گرایانه متهم شد

نیویورک تایمز


