
در کتــاب جمهــوری افالطــون 
مــرد  »آن  اســت:  آمــده 
ــت  ــه از حكوم ــتبدادصفت ک اس
ــه  ــت، ب ــز اس ــود عاج ــاالی خ ب
اینكــه دور از سیاســت  جــای 
ــگ  ــرد، آهن ــر ب ــه س ــزوا ب در ان
ــد  ــران می کن ــر دیگ ــت ب حكوم

ــه  ــا ب ــر ی ــه حكــم تقدی ــر ب و اگ
اثــر تصــادف ســوء بــه زمامــداری 
مطلــق برســد، مثــال بیمــار ناتوان 
ــه  ــه ب ــد ک ــری را می مان زمینگی
جــای خانــه نشــین بــودن، عمــر 
خــود را بــه حكــم اجبــار در 
میــدان کشــتی گیری و مســابقه بــا 

ورزشــكاران بگذرانــد، روزگارش 
ســیاه و روزگار مردمــش ســیاه تَر 
ــم  ــت دای ــود. وی در وحش مي ش
ــواره از درد و  ــرد، هم ــر می ب بس
ــۀ  ــت. در نتیج ــنج اس ــج متش رن
کســب قــدرت، هـــرروز بیــش از 
ــی  پیــش حســودتر، ســتمگرتر، ب
ــر و  ــر و خــدا نشــناس ت کــس ت
مشــوق و مــروج بدبختی هــای 

مي گــردد.« مــردم 
در روشــنی ایــن آمــوزۀ مانــدگار 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــه خوب ــخ، ب تاری
چرایــی و چگونگــی وضعیــت بد 
ــردم  ــی م ــروز کشــور و بدبخت ام
پــی بــرد. مردمی کــه هــر روز 
بــا صــد دلهــره و اضطــراب بلنــد 
مي شــوند تــا بــرای لقمه نانــی 
ــی  ــرون شــوند، وقت ســرگردان بی
ــد،  ــواده برگردن ــه خان هــم اگــر ب
ــردگی  ــز افس ــان بج ــتان ش داس
شــهر چیــزی نیســت. شــب و 
ــأس  ــیدن ی ــار بســر رس روز انتظ
ــد. امــا  ــۀ امیــد دارن و دیــدن بارق
ایــن ســتمگران تاریــخ، آخریــن و 
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ــرز »آر.اِس.اِف« از  ــدون م ــگران ب ــازمان گزارش س
ــانه ها  ــگاران و رس ــه خبرن ــونت علی ــش خش افزای
ابــراز نگرانــی کــرده می گویــد کــه در کم تــر 
ــته  ــتان کش ــگار در افغانس ــال، 36 خبرن ــه س از س

شــده اند.
ــت  ــه اس ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــازمان ب ــن س ای
کــه از 11 جــدی ســال 1395خورشــیدی تــا اکنــون 
ــای  ــانه ها در حمله ه ــد رس ــگار و کارمن 36 خبرن
متعــدد طالبــان و گــروه داعــش در افغانســتان 

ــد. کشــته شــده ان
جــاری  ســال  ثــور   10( روز  یــک  در  تنهــا 
ــاری  ــه انتح ــگار در دو حمل ــیدی( 9 خبرن خورش
در کابــل و یــک خبرنــگار در والیــت خوســت از 
ــدند.  ــناس کشــته ش ــان مســلح ناش ســوی مهاجم
همچنــان در 5 ثــور یــک خبرنــگار در والیــت 

ــد. ــته ش ــار کش قنده
ایــن در حالیســت کــه در ســه انفجــار پیهــم حوالی 
ســاعت 11:30 شــب گذشــته در هنــگام مســابقات 
ــاد،  ــالل آب ــهر ج ــی ش ــدان ورزش ــت در می کرک

والیــت ننگرهــار دو خبرنــگار مجــروح شــدند.
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نماینـده گان غزنـی در مجلس می گویند 
کـه ولسـوالی اجرسـتان ایـن والیت در 
محاصـره طالبـان قـرار گرفتـه و اگر به 
صـورت فـوری کمـک رسـانی نشـود، 

احتمال سـقوط آن وجـود دارد.
شـاه گل رضایـی نماینـده مـردم غزنـی 
در نشسـت عمومی روز شـنبه )29 ثور( 
مجلـس گفـت کـه طالبـان مسـلح روز 
را  غزنـی  اجرسـتان  ولسـوالی  گذشـته 
محاصـره کـرده و ایـن وضعیـت امروز 

دارد. ادامـه  نیز 
نیروهـای  کـه  گفـت  رضایـی  خانـم 
محلـی خواسـتار انجام حمـالت هوایی 
شـده؛ امـا وزارت دفـاع تا هنـوز به این 

درخواسـت آنـان پاسـخ نـداده اند.
مرکـزی  مقام هـای  اگـر  او،  گفتـه  بـه 

بـرای نجـات ولسـوالی اجرسـتان اقدام 
فـوری انجـام ندهنـد، این ولسـوالی به 
دسـت طالبـان سـقوط کـرده و مـردم 

زیـادی قتـل عـام خواهنـد شـد.
محمـد عـارف رحمانـی دیگـر عضـو 
مجلـس نیـز گفـت کـه حـدود 1400 

طالـب مسـلح از شـب گذشـته بـه این 
طـرف ولسـوالی اجرسـتان را محاصـره 

اند. کـرده 
جنـگ  کـه  گفـت  رحمانـی  آقـای 
جنـگ  واقـع  در  اجرسـتان  ولسـوالی 
میـان دو قبیله طرفدار دولـت و طرفدار 
طالبـان  طرفـداران  کـه  اسـت  طالـب 

انـد. کـرده  محاصـره  را  ولسـوالی 
نماینـدگان غزنـی تاکیـد کردنـد کـه از 
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نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز 
از تهدیدات عليه خبرنگاران افغانستان

صفحه 3
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ر رونـق  ـُ بـازار پ
فـروش شناسنامه هـا



و  کوردلــی  آتــِش  در  غــزه  این کــه  در 
جانــكاه  دردِ  ایــن  و  می ســوزد  تعصــب 
ــس  ــان ح ــن جه ــدارِ ای ــداِن بی ــر وج را ه
ــدارد.  ــود ن ــبهه یی وج ــک و ش ــد، ش می کن
ــن  ــه ای ــیانۀ ب ــورِت وحش ــه ص ــراییل ب اس
و  کــرده  حملــه  فلسطین نشــین  منطقــۀ 
ــن  ــاس در ای ــراد حم ــه اف ــۀ این ک ــه بهان ب
ــامِ  ــه قتل ع ــد، دســت ب ــه حضــور دارن منطق
مســلماناِن غــزه زده اســت. جهــان عــرب در 
ــۀ  ــن حادث ــارِ ای ــانه از کن ــه خاموش ــی ک حال
ــت  ــان نشس ــه میزب ــت، ترکی ــخ می گذش تل
ســازمان  عضــو  کشــورهای  فوق العــادۀ 
ــن  ــدای ای ــد. آجن ــای اســالمی ش همكاری ه
ــۀ  ــا شــرکت مقام هــای بلندپای نشســت کــه ب
57 کشــور اســالمی برگــزار شــد، بحــث بــر 
ــاص،  ــور خ ــه ط ــطین و ب ــایل فلس ــِر مس س

ــت.  ــده اس ــالم ش ــزه اع غ
ــیار  ــان بس ــب اردوغ ــب رج ــه طی ــا آن ک ب
ــام  ــک مق ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک ــالش می کن ت
ــارزی  ــش ب ــالمی نق ــور اس ــک کش ــِر ی معتب
جهــان  مســلمانان  مشــكالت  حــل  در 
ــه در اجــالس  ــی آن چــه ک داشــته باشــد، ول
همكاری هــای اســالمی گذشــت، در مقایســه 
ــازمان  ــوق بشــر س ــازمان حق ــا نشســت س ب
ملــل متحــد در ژنیــو، آن قــدر پُررنــگ نبــود. 
ــه،  ــالس ترکی ــكل اج ــی از مش ــاید بخش ش
بی تفاوتــی موجــود در میــان شــماری از 
کشـــورهای اســالمی نســبت بــه مســایل 
ــه  ــی ک ــان زمان ــا در هم ــد، ام ــطین باش فلس
ــه  ــالمی در ترکی ــای اس ــالس همكاری ه اج
ــوق  ــازمان حق ــو س ــد، در ژنی ــزار می ش برگ
بشــر ســازمان ملــل بــا نكوهــش اقــدام 
ــد  ــت ض ــک جنای ــراییل آن را ی ــۀ اس ظالمان

ــرد.  ــالم ک ــگرد اع ــل پیـ بشــری و قاب
علیــه  زمانــی  دقیقــًا  اســراییل  حمــالت 
مســلمانان فلســطین شــدت گرفتــه کــه امریكا 
ــه ســفارت خــود را  ــدامِ غیرمترقب ــک اق در ی
ــن  ــرده اســت. ای ــل ک ــدس منتق ــه بیت المق ب
اقــدام بــا واکنــش کشــورهای زیــادی مواجــه 
ــه  ــورِت قلدران ــه ص ــكا ب ــی امری ــده ول ش
را  بیت المقــدس  کــه  مــی ورزد  تأکیــد 
پایتخــت اســراییل می شناســد. حــاال بــه تبــِع 
امریــكا، یــک تعــداد از کشــورهای دیگــر نیــز 
ــه  ــال ســفارت خانه های خــود ب در حــال انتق
ــن  ــک چنی ــدون ش ــد. ب ــدس ان ــت المق بی

تصمیمــی می توانــد در درازمــدت مشـــكالت 
و  آورد  به وجــود  را  فراوانــی  منطقه یــی 
درگیری هــای تازه یــی را در ایــن منطقــۀ 

ــد. ــم زن ــان رق ــنج از جه متش
ــا م آور  ــورِت سرس ــه ص ــپ ب ــد ترام  دونال
ــه  ــت ک ــی تصمیم هاس ــاذ برخ ــال اتخ در ح
می توانــد اثرهــای ناگــواری روی کشــورهای 
جهــان بگــذارد و باعــث شــود کــه جهــاِن مــا 
پــس از چنــد دهــه توقــف جنــگ ســرد، وارد 
جنــِگ ســردِ تازه یــی شــود. نشــانه های ایــن 
جنــگ همیــن اکنــون در مناســبات روســیه و 
امریــكا بــه مشــاهده می رســد. در همیــن 
حــال، ترکیــه نیــز کــه عضــو پیمــان اتالنتیــک 
شــمالی ناتــو اســت، در حــال دوری گزیــدن 
از ایــن پیمــان اســت و احتمــال دارد کــه در 
ــه جــای  ــر موضــع ب ــا تغیی ــده ب ــای آین ماه ه
ــی  ــمالی باق ــک شـ ــان اتالنتی ــه در پیم این ک
ــرار  ــكا ق ــه امری ــار روســیه علی ــد، در کن بمان

بگیــرد. 
ــه  ــابقه ب ــورِت کم س ــه ص ــه ب ــی ک در جهان
منطقه یــی  و  سیاســی  تنش هــای  ســمت 
ــن  ــزی ممك ــر چی ــت، ه ــرده اس ــت ک حرک
اســت اتفــاق بیفتــد. امــا از این هــا کــه 
حكومــت  رییــس  اشــرف غنی  بگذریــم، 
وحــدت ملــی بــه محــض دعــوت از ســوی 
ــرکت در  ــرای ش ــور ب ــن کش ــه ای ــه، ب ترکی
ــای اســالمی  نشســت کشــورهای همكاری ه
رفــت تا موضــِع خــود را در رابطه با مســـایل 
ــان برســاند؛  ــه ســمع و نظــِر جه فلســطین ب
ــِش  ــتان در آت ــه افغانس ــی ک ــم در زمان آن ه
خــون و بــاروت می ســوزد و گروه هــای 
دهشــت افكن بــه صــورِت وحشــیانۀ بــه 
شــهرها و ولســـوالی ها یــورش می برنــد. 
ــِی  ــت امنیت ــته، وضعی ــال گذش ــده س در هف
کشــور تــا ایــن انــدازه بــه وخامــت نگراییــده 
بــود. بــه نظــر می رســد کــه حكومــت 
وحــدت ملــی خــالف وعده هایــش نــه 
تنهــا موفــق بــه تأمین صلــح و امنیت کشـــور 
ــاِن  ــبِی زم ــِش نس ــان آرام ــل هم ــده، ب نش
ــرده  ــه دار ک ــدت خدش ــز به ش ــرزی را نی ک
اســت. آیــا در چنیــن وضــع و حالــی، حضور 
رییــس حكومــت در یــک نشســـت منطقه یی 

ــد؟ ــد باش ــد مفی می توان
ــتن  ــه داش ــت ک ــک نیس ــای ش ــن ج در ای
کشــورهای  مســایِل  در  ســهم  و  نقــش 

ــان  ــن جه ــی از ای ــوان بخش ــه عن ــالمی ب اس
ــد  ــه اســت و بای ــل توجی ــۀ خــود قاب ــه نوب ب
ــا  ــردارد، ام ــتا گام ب ــن راسـ ــتان در ای افغانس
نكتــه این جاســت کــه داشــتن نقــش بــا 
حضــور نمادیــن و تشــریفاتی کامــاًل متفــاوت 

ــت.  اس
افغانســتان در حالــی می خواهــد حمــالت 
ــرِف  ــا ط ــه ب ــد ک ــوم کن ــزه را محك ــه غ ب
اصلــِی جنــِگ غــزه کــه بــدون تردیــد 
روابــط  اســت،  دارودســته اش  و  ترامــپ 
اســتراتژیک و راهبــردی دارد و همیــن حــاال 
آقــای غنــی بــه کمــِک ســربازان و پول هــای 
ــا  ــد. آی ــت می کن ــور حكوم ــر کش ــكا ب امری
ــی و جــرأت را دارد  ــن توانای ــی ای ــای غن آق
کــه سیاســت های امریــكا در فلســطین و 
اســراییل را نكوهــش کنــد و بــه ایــن کشــور 
از عواقــِب آن هشــدار بدهــد؟ آقــای غنــی بــا 
چــه پیـــامی بــه ایــن کنفرانــس رفتــه اســت؟ 
ــورهای  ــت کش ــی در نشس ــای غن ــۀ آق بیانی
خنثاتریــن  اســالمی،  همكاری هــای 
ــاره یی  ــچ اش ــود. او هی ــن ب ــخنرانی ممك س
ــطین  ــكل فلس ــه های مش ــل و ریش ــه عوام ب
ــم  ــار ه ــک ب ــد ی ــر نش ــا حاض ــرد و حت نك
از سیاســت های امریــكا و ادارۀ ترامــپ در 
ــد. حداقــل رییــس  مســایل منطقــه انتقــاد کن
ــرأت و  ــن ج ــور ای ــیِن کش ــوری پیش جمه
شــهامت را گاه گاهــی از خــود بــروز مــی داد 
ــد  ــاد نق ــه ب ــكا را ب ــت های امری ــه سیاس ک
ــه صــورت ظاهــری هــم  بگیــرد و حداقــل ب
کــه شــده، از ایــن کشـــور شــكایت کنــد. امــا 
ــی  ــر کرس ــود ب ــودِن خ ــه ب ــی ک ــای غن آق
ــه  ــش از آن ک ــش از آن و بی ــت را پی حكوم
مدیــون مــردم افغانســتان باشــد، مدیــون 
اســت،  ســفید  کاخ  حاتم بخشــی های 
ــن  ــت های ای ــه سیاس ــد علی ــه می توان چگون

ــرد؟! ــرار بگی ــه ق ــور در منطق کش
 بــرای آقــای غنــی آبرومندانه تــر آن بــود 
ــتی،  ــن نشس ــرکت در چنی ــای ش ــه ج ــه ب ک
ــِت  ــه وضعی ــد و ب ــی می مان در کشــورش باق
در حــاِل وخامــِت افغانســتان می اندیشــید 
تــا ایــن کــه بــا مصــارِف گــزاف بــه کشــور 
ــد  ــرکت کنـ ــتی ش ــرود و در نشس ــه ب ترکی
ــت و  ــدِف آن چیس ــد ه ــود نمی دان ــه خ ک

ــرد. ــد بگی ــی بای ــه موضع چگون
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احمــد عمران

سفـر غنـی به ترکيـه 
چه دستـاوردی داشت؟

 

ایــن روزهــا بــدون آوردن دلیــل و ُمدعــا، همــه می داننــد کــه 
ــۀ  ــت. غایل ــره آور اس ــوب زده و دله ــتان آش ــِت افغانس وضعی
ــی  ــاِت پارلمان ــی، برگــزاری انتخاب ــع شــناس نامه های برق توزی
ــۀ  ــا در چهارگوش ــراوان و ناامنی ه ــای ف ــا و تردیده ــا چراه ب
کشــور، چیزهایــی نیســتند کــه بتــوان آن هــا را پنهــان یــا توجیه 
ــان  ــراه شــاهد ســخت ترین نبردها می ــد روز پیــش، ف کــرد. چن
حكومــت و تروریســتان بــود کــه بــر اثــر آن، شــمارِ نامعلومــی 
از نیروهــای دولتــی بــه شــهادت رســیدند. در تازه تریــن مــورد، 
ــگاه  ــم در ورزش ــارِ پی ه ــه انفج ــِر س ــر اث ــش ب ــب پی دو ش
کریكــت در شــهر جالل آبــاد، بیــش از 50 نفــر کشــته و 
ــوادث  ــلمًا ح ــوارد، مس ــن م ــوی ای ــده اند. در پهل ــی ش زخم
ــمال  ــوب و ش ــز در جن ــادی نی ــتِی زی ــای تروریس و رویداده
ــه اگرچــه از پوشــِش  ــرِب افغانســتان هســتند ک و شــرق و غ
ــر زنده گــی  ــار و مصیبت هــاِی آن ب خبــری بازمی ماننــد امــا آث

مــردم پابرجاســت.
ــكالِت  ــن مش ــی از ملموس تری ــه یك ــی اگرچ ــگ و ناامن جن
امــا مســلمًا یگانه مشــكل و  کشــور بــه شــمار می آیــد، 
ایــن  کــه  آن چــه  نمی آیــد.  حســاب  بــه  آن  مهم تریــِن 
ــا  ــان ی ــِگ طالب ــر از جن ــری مهم ت ــوان آن را خط ــا می ت روزه
ــه شــمار آورد،  ــردم افغانســتان ب ــت و م ــه حكوم داعــش علی
ــدرت  ــرمِ ق ــور از رأِس ه ــی در کش ــزاِع هویت ــكل گیری ن ش
ــه عبــارت دیگــر  ــا پایین تریــن الیه هــای اجتماعــی اســت. ب ت
می تــوان گفــت جنــِگ فیزیكــی بــا تروریســتانی کــه از بیــروِن 
ــه  ــوان ب ــوند را می ت ــت می ش ــز و تقوی ــا تجهی ــاِی م مرزه
ــان  ــرزِ می ــودی و م ــوِف خ ــر صف ــه اگ ــاند البت ــروزی رس پیـ
دوســت و دشــمن تثبیــت و مســتحكم شــده باشــد؛ امــا اگــر 
ــچ  ــر هی ــا اگ ــویم، حت ــار ش ــی دچ ــاری و هویت ــزاع تب ــه ن ب
ــد،  ــته باش ــرار نداش ــا ق ــِل م ــتی یی در مقاب ــروِی تروریس نی

ــتیم! ــی هس ــت و فروپاش ــه شكس ــوم ب ــان محك همچن
رویدادهایــی هماننــد فــراه و جالل آبــاد به وضــوح نشــان 
ــر و  ــا اجی ــا ب ــروِن مرزه ــمنان از بی ــه دش ــد درحالی ک می دهن
ابــزار ســاختِن کســانی بــه نــامِ طالــب و داعــش نقشــۀ نابــودی 
و ویرانــِی افغانســتان را دارنــد، حكومــِت به اصطــالح وحــدت 
ملــی در داخــل، اقــوامِ مختلــِف کشــور را در آتــِش هویــت بــا 
هــم درگیــر می ســازد و حتــا خیـــال دارد از این طریــق بــرای 
ــد و  ــه برچین ــده توش ــاِل آین ــت جمهورِی س ــات ریاس انتخاب
ــِت موجــود  ــزاراِن وضعی ــد. کارگ ــت کن ــاِی خــود را ضمان بق
به ویــژه شــخص آقــای غنــی گمــان کــرده کــه بــا توزیــِع ولــو 
نیم بنــد و نــاکامِ شــناس نامه های برقــی و واکنش هــا لــه 
ــود  ــِع خ ــه نف ــی را ب ــوِف انتخابات ــد صف ــه آن، می توانن و علی
ــه  ــی ک ــه آن های ــر از این ک ــا بی خب ــد؛ ام ــب کنن ــم و ترتی تنظی
ــروز و  ــب را در نیم ــار و طال ــان و ننگره ــش را در لغم داع
ــِی  ــاز ِی انتخابات ــا ب ــد، اصــاًل ب ــت می کنن ــز و تقوی ــراه تجهی ف
ــد  ــط می خواهن ــتند و فق ــتان نیس ــا هم داس ــدام از آن ه هیچ ک
نظــم و نظــامِ نســبِی موجــود در افغانســتان را ازهــم بپاشــانند. 
بــرای آن هــا ســِد ســلما و پــروژۀ تاپــی و در نهایــت، اســتقرار 
همسایه گی شــان  در  اقتصــادی  توســعۀ  و  سیاســی  ثبــاِت 
ــد اســت؛ از همیــن رهگــذر می کوشــند  یــک دغدغــه و تهدی
کــه اوضــاع را چنــان بحرانــی ســازند کــه هیــچ برنامــۀ 
ــِت  ــفاف، قابلی ــالم و ش ــاِت س ــه انتخاب ــی از جمل ثبات بخش

ــد.  ــر و برگــزاری نیاب تدوی
ــتان  ــش، ورزش کاران و ورزش دوس ــب پی ــه دو ش ــی ک آن های
ــی کــه در  ــد و آن های ــرار دادن ــاد را هــدف ق در شــهر جالل آب
فــراه نیروهــای امنیتــی را بــه شــهادت رســاندند، ابــداً پــرواِی 
چگونه گــِی توزیــِع شــناس نامه های برقــی را ندارنــد کــه 
ــه گان،  ــر هم ــان ب ــِی واژۀ افغ ــالِق تحمیل ــا درج و اط ــاًل ب مث
ــه  ــِف مصالح ــه ص ــد و ب ــی بردارن ــرور و آدم کش ــت از ت دس
ــِر  ــط در براب ــا فق ــد. آن ه ــات بپیوندن ــِی انتخاب و کارزارِ سیاس
ــد و خــون  ــد، می جنگن ــرون می گیرن ــه از بی ــی ک ــان و فرمان ن

می ریزاننــد. 
ــه در  ــد ک ــد درک کنن ــوِن آن بای ــۀ پیرام ــی و حلق ــای غن آق
ــه  ــی ک ــازِی خام ــر ب ــد و ه ــرار گرفته ان ــی ق ــن میدان چنی
ــد، ممكــن اســت  ــه راه بیندازن ــات ب ــه ســودِ خــود در انتخاب ب
ــامِ هســت وبودِ افغانســتان  ــات، تم ــروزی در انتخاب به جــای پی

ــوزاند. را بس
می توانــد جنــگ  به راحتــی  در کشــور  جنــِگ هویت هــا 
ــع  ــازد. توزی ــف س ــا متوق ــت ی ــر، ُسس ــم را متأث ــا تروریس ب
ــِث  ــاختِن بح ــی و سیاسی س ــناس نامه های برق ــِی ش غیرقانون
ــِگ  ــازِ جن ــرای آغ ــگ ب ــی پُررن ــات، نقطه ی ــت و انتخاب هوی
ــتعل  ــر مش ــه اگ ــی ک ــت؛ جنگ ــتان اس ــا در افغانس هویت ه

ــرد. ــی می ب ــه فراموش ــم را ب ــا تروریس ــگ ب ــود، جن ش
 آیا آقای غنی به این بخش از داستان فكر کرده است؟

سـایۀ نـزاع هـویت ها 
بر جنـگ با تروریسـم
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محمداشـرف غنـی، رییـس حكومـت وحـدت 
ملـی در نشسـت ویژۀ سـران سـازمان همكاری 
کشـورهای اسـالمی در ترکیـه گفـت کـه بایـد 
بـرای تشـریح اسـالم بـه عنـوان یـک تمـدن و 
فرهنـگ عظیـم برای نسـل های جوان مسـلمان 

تصویـر کلـی ارائه شـود.
محمداشـرف غنـی در آن نشسـت بـا اشـاره به 
نیـاز شـكل گیری گفتمـان میـان تمدن اسـالم و 
دیگـر تمدن هـا گفـت کـه بـرای رسـیده گی به 
مسـأله فلسـطین و جسـت وجوی راه هـای حل 
پایـدار بـه منازعـۀ بین اسـرائیل و اعـراب، باید 
کوشـش های دوام دار و مسـتمر صـورت گیـرد.
ایـن، صالح الدیـن ربانـی، وزیـر  بـا  همزمـان 
امـور خارجـۀ کشـور در آن نشسـت گفـت که 
تـا تحقـق کامل حقـوق »غیر قابل انتقـال« مردم 

فلسـطین، در کنـار شـان می مانیـم.
جمهـوری،  ریاسـت  ارگ  خبرنامـۀ  بربنیـاد 
اشـتراک  بـه  ملـی  رییـس حكومـت وحـدت 
کننـده گان آن نشسـت گفتـه اسـت، بـه رغـم 
شـهروندان  گذشـته،  هفته هـای  در  آن کـه 
امـا  انـد،  شـده  شـهید  افغانسـتان  در  زیـادی 
او بـه نماینده گـی از مـردم افغانسـتان از بهـر 
غم شـریكی بـا مـردم فلسـطین در آن نشسـت 

اسـت. کـرده  اشـتراک 
آقـای غنـی افـزوده اسـت: »رنـج و درد مـردم 
اسـت.  کشـانیده  این جـا  بـه  را  مـا  فلسـطین 
آن هـا از مـا تنهـا همـدردی نمی خواهنـد، بلكه 
خواسـتار حمایـت مـا هسـتند تـا زنده گـی بـا 

عـزت شـان برگـردد«.
رییـس حكومـت وحـدت ملـی بـا اشـاره بـه 
برهـۀ  یـک  در  اسـالمی  کشـورهای  این کـه 
»تراژیـد« گردهـم آمده اند، اظهار داشـته اسـت 
بـه خاطـر داشـتن  کـه غیرنظامیـان فلسـطینی 
حقـوق اساسـِی سیاسـی و بشـری، می میرنـد.
مـردم  بـر  کـه  بی عدالتـی  داشـت:  بیـان  او 
فلسـطین تحمیـل می شـود، تكـرار خشـونت و 
تبعیضـی اسـت کـه در برابـر یهودیـان در قـرن 
نوزدهـم و اوایل قرن بیسـتم در اروپای شـرقی 

و غربـی صـورت گرفتـه اسـت.
بـه بـاور محمداشـرف غنـی، انـدازه و تـداوم 

شـده  بی پروایـی  ایجـاد  بـه  منجـر  خشـونت 
اسـت و بی بـاوری نسـبت بـه آینـده و جهتـی 
کـه جهـان بـه سـوی آن در حرکـت اسـت، بر 

شـرایط حاضـر سـایه افكنـده اسـت.
هم چنـان  نشسـت  آن  در  غنـی  محمداشـرف 
گفته اسـت: خالیـی که بین ارزش هـای حقوق 
بشـر و حقـوق سیاسـی، عدالـت و انصـاف بـه 
ویـژه در جهـان اسـالم ایجـاد شـده، موجـب 
نهادهـای  توانایـی  بـه  بی اعتمـادی  افزایـش 
بین المللـی بـرای تحقـق صلح و ثبـات گردیده 

. ست ا
رییـس حكومـت وحـدت ملی گفت کـه جهان 
تفاهـم و همـكاری«  بـا یـک »بحـران  اسـالم 
مواجـه هسـت کـه منتج بـه اتخـاذ راه های حل 
»باخت-باخـت« بـه جـای راه هـای حـل »برد-

بـرد« برای شـان می شـود.
محمداشـرف غنـی در آن نشسـت بـه »ایجـاد 
چارچـوب جهـت دسـتیابی بـه ثبات سیاسـی، 
ایجـاد یـک مكانیزم همـكاری دولت بـا دولت 
آن هـا  در  کـه  همسـایه یی  کشـورهای  میـان 
نیابتـی و  انگیـزۀ شـامل شـدن در جنگ هـای 
ایجـاد قلمروهای نفـوذ عوامل جنـگ و منازعه 

وجـود دارد« نیـز تأکیـد کـرده اسـت.
بـه گفتـۀ رییـس حكومـت وحـدت ملـی، باید 
از  از نمونه هـای موفـق »همـكاری منطقه یـی« 
طریـق توافـق روی »تقویـت ظرفیـت سـازمان 

همكاری هـای اسـالمی« اسـتفاده شـود.
او ایـن سـازمان را »بسـتری بـرای بحـث روی 
صلح سـازی  میكانیـزم  و  جمعـی  چالش هـای 
بیـن کشـورهای عضـو« خواند و گفـت: »ما در 
یـک برهـۀ تاریخی زنده گـی می کنیم کـه مملو 
از خطـر و فرصت اسـت و رهبـری و مدیریِت 
درسـت در چنیـن شـرایطی، می توانـد سـبب 

ایجـاد تغییـرات مثبـت گردد.
وزیـر  ربانـی،  دیگـر، صالح الدیـن  سـوی  در 
اشـتراک  نشسـت  آن  در  کـه  کشـور  خارجـۀ 
و سـخنرانی کـرد، گفـت: جمـع شـدِن مـا در 
اینجـا نشـان دهنـدۀ نگرانـی جمعی مـا از عمل 
خشـونت آمیز و قابـل توبیخـی اسـت کـه رژیم 
اسـرائیل بـر ضـد مردم فلسـطین مرتكب شـده 

. ست ا
فلسـطین  مـردم  شـدن  کشـته  ربانـی  آقـای 
»غیـر عقالنـی و  را  اسـرائیل  از سـوی رژیـم 
»افغانسـتان  گفـت:  و  خوانـد  خشـونت آمیز« 
اقـدام غیـر قابـل توجیـه و اسـتفاده از زور و 
معترضـان  کشـتار  همچنیـن  و  عمـل  شـدت 
فلسـطینی از سـوی نیروهـای رژیم اسـرائیل را 
بـا شـدیدترین الفاظ ممكـن، محكـوم می کند«.
وزیـر امور خارجۀ کشـور بـا بیـان این که مردم 
فلسـطین  مـردم  از  هم بسـته گی  بـا  افغانسـتان 
پشـتیبانی همه جانبـه می کنـد، اظهار داشـت که 
افغانسـتان تـا »تحقـِق کامـِل حقـوق غیـر قابل 

انتقـاِل مـردم فلسـطین«، در کنـار آنـان خواهد 
. ند ما

نشسـت ویـژۀ سـازمان همـكاری کشـورهای 
هفتـۀ  کـه  شـد  برگـزار  آن  از  پـس  اسـالمی 
آن  سـفارت  امریـكا  متحـدۀ  ایـاالت  گذشـته، 
بیت المقـدس  شـهر  بـه  تل ابـت  از  را  کشـور 
انتقـال داد و در اعتـراِض مردم فلسـطین به این 
اقـدم امریـكا، ده ها تن از اعتـراض کننده گان از 
سـوی رژیـم اسـرائیل کشـته و زخمـی شـدند.
گفتنـی اسـت که کشـورهای سـازمان همكاری 
اسـالمی در پایان آن نشسـت طی یـک بیانیه یی 
30 ماده یـی، خواسـتار حفاظـت بین المللـی از 

مـردم فلسـطین و نیـز اعـزام نیروهـای صلـح 
بین المللـی بـه آن منطقـه شـدند.

در بیانیۀ سـازمان همكاری کشـورهای اسـالمی 
از رژیـم اسـرائیل به عنـوان »نیروی اشـغال گر« 
و »مقصـر اصلی« جان باختـن بیش از 60 تن و 
زخمی شـدن بیـش از 2700 تـن از غیرنظامیان 
فلسـطینی در خـالل رخدادهـای روز 14 مـی 

است. یاد شـده 
در بیانیـه از ارگان هـای اصلـی سـازمان ملـل از 
جملـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل، دبیـری 
بشـر،  حقـوق  شـورای  عمومـی،  مجمـع  کل، 
کمیسـیاری عالی حقـوق بشـر و دیدیانان ویژه 
خواسـته شـد تـا فوراً برای تشـكیل یـک کمیتۀ 
بررسـی بـرای رسـیده گی بـه مـوارد ذکر شـده 

در بیانیـه فراخوانـده اقـدام کننـد.
کشـورهای  سـران  بیانیـه،  ایـن  از  بخشـی  در 
بـه  گوتاالمـا  سـفارت خانۀ  انتقـال  اسـالمی 
و  محكـوم  را  امریـكا  اقـدام  پیـرو  در  قـدس 
اعـالم کردنـد کـه بـرای جلوگیـری از این نوع 
اقدامـات، تدابیـر اقتصـادی و سیاسـی و سـایر 

مـوارد مشـابه اتخـاذ خواهـد شـد.

کاپـی تذکـره ام را سـه هـزار افغانـی می فروشـم و بـرای 
رمضـان خـرچ می خـرم؛ امـا در وقـت رای دهی سـه هزار 
نمی فروشـم، حتمـًا آن وقـت قیمت هـا باال مـی رود و پول 

خوبـی به دسـت مـی آورم.
ایـن سـخنان جاوید باشـنده شـهر کابل اسـت کـه در یكی 
از مراکـز ثبـت نـام آمـده تا ثبـت نام کـرده و کاپـی تذکره 
اسـتیكردار خـود را بـه یكـی از کاندیـدان کـه بـه قـول 
خودش پسـر یكـی از قوماندانان معروف اسـت، بفروشـد.
ایـن روزهـا و پـس از اعـالم ثبـت نـام رای دهنـده گان و 
زمـان نزدیـک شـدن ثبـت نـام کاندیـدان کـه شـنبه هفتـه 
آینـده 5 جـوز/ خـرداد آغـاز خواهـد شـد، بـازار فـروش 
تذکره هـای اسـتیكردارد )برچسـپ دار( بسـیار گـرم و پـر 
رونـق شـده و کاندیـدان حاضرنـد بـرای خرید هـر تذکره 

2 تـا 3 و حتـا 5 هـزار افغانـی پرداخـت کننـد.
برچسـپ دار  تذکره هـای  فـروش  شـلوغ  بـازار  در  وامـا 

کاندیـدان کـه پول بـرای خریـد تذکره ندارنـد از حكومت 
می خواهنـد کـه هرچـه زودتـر جلـو فـروش تذکره هـا را 
بگیـرد و از مـردم می خواهنـد کـه وجدان شـان را در بـدل 

چنـد هـزار افغانی نفروشـند.
امـا باشـنده گان شـهر کابـل بـا انتقـاد از وکالی برحـال و 
کاندیـدان فعلـی می گوینـد: وکالی فعلـی چـه خدمتـی به 
مـردم کردند به جـز زراندوزی، سـفرهای خارجی، فروش 
رای بـه وزرا، رفتـن حـج، سـوار شـدن موترهـای شیشـه 
سـیاه، آزار و اذیـت کـردن مـردم و ......؛ بنابراین ما تصمیم 

گرفتیـم کـه هـم تذکـره و هم رای خـود را بفروشـیم.
بـا  فعلـی  کابـل می گوینـد: وکیل هـای  باشـنده گان شـهر 
دادن هـر رای بـه وزرا بیـش از دو هـزار دالـر گرفتند و در 
معامـالت ایـن چنینـی خـود را میلیـادر سـاختند؛ بنابراین 
اکنـون مـا هم تصمیـم گرفتیم که به هیچ کسـی حتـا برادر 

مـان رای مفتـی ندهیم.

بـه روزنامـه مانـدگار  باشـنده خیرخانـه اسـت  نبـی کـه 
می گویـد: یـک نفـر از منطقـه مـا کاندیـد اسـت کـه برای 
هـر کسـی کـه تذکـره اسـتیكردار) برچسـپ دار( را بـه او 
بدهـد، یـا 2500 افغانـی و یـا هم یـک بوجی بربج »سـیله 

می دهـد. را  اول« 
نفـر  هشـت  کـه  فامیـل ام  اعضـای  و  مـن  گفـت:  نبـی 
می شـویم، رفتیـم ثبـت نـام کردیـم و تذکـره خـود را بـه 
همیـن نفـر دادیم و پولـش را گرفتیم و در زمـان انتخابات 

هـم بـرای دادن رای پـول خواهیـم گرفـت.
او افـزود: وکیل هـای کـه مـا برای شـان رای داده بودیـم 
نبایـد  بنابرایـن  نمی خوردنـد؛  و  نخـوردن  ملـت  درد  بـه 
اجـازه بدهیـم که مفـت و رایگان بـه پارلمان را پیـدا کنند، 
زمانی کـه بـه پارلمـان رفتنـد، ده برابـر پولی را کـه مصرف 
کردنـد، پیـدا می کننـد؛ بنابرایـن مـن از تمامـی هم  وطنان ام 
می خواهـم کـه بـه هیـچ کـس حتـا بـرادر خـود مفـت و 

رایـگان تذکـره ندهد.
باایـن حـال بلقیـس باشـنده دیگـر شـهر کابـل می گویـد: 
اول«  برنـج »سـیله  بوجـی  بـدل یـک  را هـم در  تذکـره 
راحـت  برنـج  از خریـد  رمضـان  مـاه  در  تـا  می فروشـم 
باشـم، »بیـزو کسـانی که وکیـل می شـوند، بـه درد مـردم 

بدهـم. مفـت  را  رای ام  چـرا  پـس  نمی خوردنـد«، 
او کـه همـراه دختـرش بـه یكـی از مراکـز ثبـت نـام آمده 

نفـر  چهـار  شـوهرم  و  پسـر  دختـر،  مـن،  گفـت:  بـود؛ 
می شـویم، سـه نفـر مـا پـول می گیریـم و یـک نفر مـا هم 
برنـج این طـوری هـم خـرچ عیـد مـان می برایـد و هـم 

خـرچ رمضـان مـا.
و امـا درایـن میـان، بعضـی از کاندیـدان بـرای دریافـت 
و  معتـاد  افـراد  برچسـپ دار(  اسـتیكردار)  تذکره هـای 
گداهـای خیابانـی را جمـع کـرده و در بـدل مـواد مخـدر، 
نـان چاشـت و یا مقـدار بسـیار ناچیز پـول تذکره های آنان 

می کنـد. دریافـت  را 
ایـن درحالی سـت کـه حقوق دانـان می گوینـد: طبـق قانون 
مدنی کشـور افراد معتاد و مفلس حق رای دادن و شـرکت 
در ثتـب نـام رای دهنده گان را نـدارد، چیزی که کمیسـیون 

انتخابـات آن را رد می کنـد.
باایـن حـال گفته می شـود کـه بعضـی از کاندیـدان افرادی 
را از والیـت بـه کابـل می آورنـد و آنـان را در مراکـز ثبت 
نـام بـرده ثبـت کرده وسـپس تذکـره آنـان را در بـدل پول 
بسـیار ناچیـز و یـا هـم در بـدل چنـد وعـده غـذا از آنـان 

می گیـرد.
و امـا این بی اعتمادی نسـبت بـه پارلمان افغانسـتان از کجا 

گرفت؟ نشت 
زمانی کـه هربـار پـس از اسـتیضاح و صنـدوق گذاشـتن 
بـه وزیـر ناکارایـی حكومت، ایـن وزرا در بـدل دادن پول 
گـزاف به وکال، موفق شـدند دوبـاره ابقاء شـوند، زمانی که 
ناکاراتریـن وزیـر معرفی شـده از سـوی حكومـت در بدل 
دادن پـول، باالتریـن رای را گرفـت، زمانی کـه در برابـر 
خویش خـوری و قوم پرسـتی حكومـت غنـی، وکال مهـر 
سـكومت برلـب گذاشـتند، زمانی کـه هیچ جای افغانسـتان 
بـرای مـردم امن باقی نمانـد و هر روز مردم شـاهد انتحار، 
انفجـار و کشـته شـدن فرزندان شـان درمیدان هـای نبـرد با 
طالبان هسـتند؛ امـا رییس امنیت پس از چند بار اسـتیضاح 
دوبـاره ابقـاء شـده و موفـق شـد تا بـه کارش ادامـه بدهد 
اقـوام مختلـف  برابـر هویـت  نهایـت زمانی کـه در  و در 
افغانسـتان، کمیسـیون مختلـف هـردو مجلـس سـكومت 
کـرد، دیگـر مـردم نسـبت بـه پارلمـان کـه خـود بـه آن 
رای داده بودنـد، بی اعتمـاد شـدند و اکنـون اکثریـت مردم 
حاضـر نیسـتند بـرای حضـور در انتخابـات ثبت نـام کنند؛ 
امـا کاندیـدان بـه اصطـالح پـول دار، فرزنـدان قوماندانان، 
رهبـران جهـادی و تاجران کـه عالقمند حضـوردر پارلمان 
انـد، از مـردم خواسـتند کـه بروند ثبـت نام کننـد و تذکره 
اسـتیكردار خـود را بـه آنان بفروشـند و براسـاس گزارش 
کـه مـا تهیـه کردیـم در نهایـت تا انـدازه موفق هم شـدند.

افغانستان در نشست ویژۀ سازمان همکاری کشورهای اسالمی مطرح کرد:

حقوق  کامل  تحقق  تا 
می مانیم کنارشان  در  فلسطین  مردم 

ر رونـق  ـُ بـازار پ
فـروش شنـاسنامـه هـا

ناجیه نوری 

بهزاد
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محمـد شـحرور فرزنـد دیب در سـال 1938 م در 
دمشـق بـه دنیـا آمـده اسـت. دورۀ مكتـب را در 
سـال 1958 در همان جـا بـه پایان رسـاند، سـپس 
رهسـپار مسـكو شـد و دیپلوم کارشناسـی خود را 
در سـال 1964 م در هندسـۀ شـهری از دانشـگاه 
تـا سـال 1968 اسـتادیار  مسـكو به دسـت آورد. 
در دانشـكدۀ هندسـۀ شـهری دمشـق بود و همین 
سـال رهسپار ایرلند شـد و سـند کارشناسی ارشِد 
خـود را در سـال 1970 و دکتـراِی خـود را در 
سـال 1972 از آن جـا بدسـت آورد. وی تـا همین 
اواخـر به حیـث اسـتاد در دانشـگاه دولتی دمشـق 
مشـغول تدریـس بـود کـه اندکـی پـس از آغـاز 
خیـزش مردمـی در سـوریه، بـه آلمـان مهاجـرت 
می کنـد.  زنده گـی  آن جـا  در  اکنـون  تـا  و  کـرد 
شـحرور از سـال 1967 کار تحقیقِی خود را روی 
اندیشـۀ اسـالمی تحت عنوان “دراسـات اسـالمیۀ 
معاصـرۀ” آغاز نمود و نخسـتین کتـاِب خود را در 
سـال 1990 تحت عنوان “الكتـاب والقرآن ـ قرائۀ 
معاصـرۀ “، در سـال 1994 “الدولـۀ و المجتمـع”، 
در سـال 1996 “االیمـان و االسـالم “، در سـال 
2000 “نحـو اصـول جدیـدۀ للفقه االسـالمی”، در 
سـال 2008 “تجفیـف منابع االرهـاب “ و تـا سـال 
2011 “قصـص القرآنـی  1 و 2” را انتشـار داده 
اسـت. شـحرور مصاحبه هـا و برنامه هـای زیـادی 
در شـبكه های ماهواره یـی غربـی و عربـی انجـام 
داده کـه فعـاًل برنامـۀ “النبـأ العظیـم”ِ او در یكـی 
نشـر  حـال  در  خلیجـی  ماهـوارۀ  شـبكه های  از 

می باشـد. 

مقـدمه
اندیشـۀ  بـر  جهـان  دیـِن  نافذتریـن  اسـالم 
نفـوذ  ایـن  و  می شـود  شـناخته  طرف دارانـش 
اصلـی  متـن  پـردازش  محصـول  یک طـرف  از 
آن )قـرآن کریـم( بـه تمـام ابعـاد زنده گـی )أعـم 
از اخـالق و راهكارهـای اجتماعـی( می باشـد و 
از طـرف دیگـر، برخـالف مسـیحیت، اسـالم در 
آواِن طلـوع و مراحـل اولیـۀ تاریخـی خـود، مدل 
اجتماعـی موفقـی را بـه ظهـور رسـانیده و ایـن 
امـر، مسـلمانان را میـراث دارِ یک مرحلۀ پُرشـكوه 

اسـت.  سـاخته  تمـام حوزه هـا  در  تاریخـی 
)دورۀ  خـود  دشـوارِ  بسـیار  دورۀ  دو  در  اسـالم 
حملـۀ مغـول و عصـر اسـتعمار( در برابـر تهدیـد 
از خـود واکنـش نشـان داده و به جـای این کـه بـه 
حاشـیه بـرود، مقاومـت در برابر سـلطۀ دیگران را 

طرح ریـزی نمـوده اسـت.
در نتیجـه، اسـالم برای بسـیج افـكار مؤمنان بیش 
از تمـام ادیـان موفق بـوده و نفوذ عمیـق فكری و 
اجتماعـِی خـود را زیر سـاتور الئیک تریـن نظام ها 
حفـظ کرده اسـت. پرسشـی کـه بی جـواب مانده، 
همـان عـدم موفقیت اسـالم در ارایۀ یـک راهكار 
و  مـدرن  دورۀ  در  عصـری  تیوریكـی  و  نظـری 
پسـامدرن اسـت که تیوری پردازان و اندیشـمنداِن 
مسـلمان را واداشـته کـه مبتنی بر فرضیـۀ “کمال” 

و جامعیـت اسـالم، در جسـت وجوی خالءهـای 
موجـود در ایـن حوزه باشـند. 

اسـتعمار،  از  پـس  عصـر  مسـلمان  بیدارگـران 
بـا ایـن امـر موافـق بوده انـد کـه راه منحصـر بـه 
فـردِ رسـیدن بـه موفقیت بـرای مسـلمانان رجوع 
دوبـاره بـه اسـالم بـه عنـوان یـک روایـِت کامـل 
از زنده گـی اسـت، ولـی در جزییـات ایـن رجوع 
بـروز  متفاوتـی  دیدگاه هـای  )اصول گرایـی( 
داده انـد کـه می تـوان این طـور از آن هـا نـام بـرد:
بازسـازی  بن بسـت،  ایـن  بـرای  برخی هـا   .1
قرائـت تاریخـی عصـر اولیۀ اسـالمی را پیشـكش 
می نماینـد و بـه این صورت در صـدد برگردانیدن 
مسـلمانان قـرن بیسـت و یـک بـه قـرن هفـت 

)سـلفی ها( انـد.  میـالدی 
2. برخـی دیگر در صدد بازسـازی دوبـارۀ میراث 
اسـالمی )نظـام فكـری و حقوقـی اسـالم( تحـت 
عنـوان اجتهـاد مـدرن و یـا مصلحت گرایـی انـد. 
کار این هـا تـا حـد زیـادی در حوزه هـای خاصی 
موفـق بوده اسـت، ولی بـه لحاظ عـدم بازبینی در 
مبانـی و سـاختار اصلـی قرائت نصوص اسـالمی 
نتوانسـته اند همه شـمول و جامـع شـناخته شـوند 
یـا  و  سـلفی گرایی  بـه  دوبـاره  نهایـت  در  کـه 
لیبرالیسـم کشانده شـده اسـت. )مصلحت گرایان(
3. گروهـی دیگـر در صـدد پاییـن آوردن انتظـار 
از اسـالم و در ُکل، دیـن انـد و بـه ایـن لحـاظ 
توجه شـان را بـه فلسـفۀ دیـن معطـوف کـرده اند 
تـا بتواننـد حـوزۀ انتظـار بشـر از دیـن را محدود 
نماینـد کـه به این صـورت دین بتواند پاسـخ گوی 

حـوزۀ محـدودی باشـد. )روشـن فكران دینـی(
4. بعضـی دیگـر از اندیشـمندان، در صـدد قرائت 
مجـدد و مدرن از نصوص اسـالمی برآمده اند و به 
ایـن صـورت، کار را بزرگ تـر از مصلحت گرایـان 
)در تمـام حوزه هـا( آغـاز کرده انـد و هیچ توجهی 
بـه کار روشـن فكران دینـی و سـلفی ها ننموده اند. 
دلیـل آن، دگـم بـودن کار سـلفی ها، جزیـی بودن 
کار  بـودن  بی نتیجـه  و  مصلحت گرایـان  کار 
روشـن فكران دینی اسـت و روی همیـن ملحوظ، 
اصـل حـوزۀ انتظـار بشـر و مسـلمانان از اسـالم 
را زیـر سـوال نبرده انـد، بلكـه میـراث اسـالمی را 
بـه عنـوان یـک قرائـت از نصـوص زیـر سـوال 
برده انـد و به جـای آن، قرائـت ویـژۀ خودشـان را 

داده اند.   ارایـه 
شـحرور اسالم شـناس و مهنـدس معاصر سـوری 
بـا  وی  می گـردد.  محسـوب  طیـف  همیـن  از 
ـ  نوشـتن اثـر معـروِف خـود “الكتـاب و القـرآنـ 
قرائـۀ معاصـره ـــ” ابتـكار بی سـابقۀ خـود را در 
ایـن حـوزه تقدیم جوامع اسـالمی نمـود و بعداً با 
نوشـتن آثـار دیگـر در حوزه هـای مرتبـط با اصل 

بحـث، تیـوری خـود را کامـل کرد.
در  وی  دیـدگاه  از  فشـرده یی  حاضـر،  نوشـتۀ 
حوزه هـای سـه گانه )قرائت مجدد از قـرآن کریم، 
جهان بینـی قرآنـی و احـكام و حقـوق در قـرآن( 
اسـت کـه توسـط صاحـب این قلـم جمـع آوری 

گردیـده و بـه دوسـتان تقدیـم می گـردد.
قبـل از این کـه بـه مـرور مختصـری بـر دیـدگاه 
محمـد شـحرور پرداختـه شـود، نـكات ذیـل را 
بایـد یـادآوری کـرد تـا دوسـتان بتوانند بـا توجه 
بـه آن هـا، نوشـتۀ حاضـر را بـه بررسـی بگیرنـد: 
معنـی  بـه  الزامـًا  دیگـران  دیـدگاه  نقـل  یـک. 
موافقـه و یـا مخالفـت بـا آن تلقـی نمی شـود؛ بـه 
ایـن صـورت، بررسـی دیـدگاه شـحرور نیـز بـه 
معنـی موافـق بـودِن بنـده بـا تمـام دیدگاه ایشـان 

نمی باشـد.
دو. تیـوری شـحرور در تمـام حوزه های سـه گانه 
را نمی تـوان در طـی چنـد صفحـه بیـان داشـت، 
نوشـته  ایـن  کـه  داشـت  انتظـار  نبایـد  بنابـرآن 

خالصـۀ کاملـی از دیـدگاه ایشـان باشـد. 
سـه. بررسـی و مطالعـۀ هـر نظریه یـی خـود یـک 
“نظریـه” تلقـی  می شـود و از این رو ممكن اسـت 
در مـواردی نتوانسـته باشـیم دیـدگاه وی را بـه 

صـورِت دقیـق ارایـه نماییم. 
چهـار. گـزارش هـر دیدگاهـی در قـدم نخسـت 
تخصـص الزم را در همـان حـوزه می طلبـد کـه 
مختلـِف  حوزه هـای  متخصـِص  نیـز  نویسـنده 
نظریـۀ دینـی نیسـتم کـه خـود در عـدم جامعیِت 

ایـن نوشـته بی اثـر نخواهـد بـود.
شـده  وارد  شـحرور  بـه  اتهام هایـی  و  رد  پنـج. 
اسـت کـه به لحـاظ فشـرده بـودن این نوشـته، از 

می شـود.  صرف نظـر  آن هـا  یـادآوری 
شـش. در ایـن بررسـی هیـچ قضاوتـی از جانـب 
نویسـنده صـورت نگرفته اسـت؛ نه از بـاب تأیید 
و نـه از روی تردیـد. باید این مسـأله را به فرصتی 

دیگـر و نوشـته های دیگـر موکـول کرد. 
هفـت. شـاید برخـی پهلوهـای دیـدگاه وی نیـاز 
جدی یـی به بررسـی دیدگاه دیگران داشـته باشـد 
کـه در این جـا تنهـا با توجه به نوشـتۀ ایشـان این 
خالصه نویسـی پیش کـش شـده و به هیـچ منبع و 

دیـدگاهِ دیگری پرداخته نشـده اسـت. 
هشـت. در ایـن بررسـی از آوردن دالیِل شـحرور 
حتـا  و  شـده  صرف نظـر  دیدگاه هایـش  بـرای 
آیاتـی از قـرآن کریـم کـه وی بـه عنـوان محـور 
اسـتدالل هایش ردیـف نمـوده، نقـل نشـده و این 
مطلـب  کـردِن  خالصـه  هرچـه  مقصـد  بـه  کار 

صـورت گرفتـه اسـت. 
زیـادی  حـِد  تـا  نیـز  مطالـب  دسـته بندی  نُـه. 
محصـول سـلیقۀ نویسـنده اسـت و شـاید در این 
کار کوتاهی هـای زیـادی صـورت گرفته باشـد که 
ایـن نقیصـه را صاحـِب این قلم به دوش می کشـد 

و از آِن شـحرور نیسـت. 
ده. قصـد نویسـنده در ایـن بررسـی صـرف ارایـۀ 
یـک تصویـر کلـی از یک نظریـه اسـت و در این 
بـاب، هیـچ رد و تأییدی برای نظریـاِت دیگران و 
دیگـر مذاهـب و نحله هـای فكری در کار نیسـت 
و نیـِت بنـده، رد و تأییـدی برای نظریـاِت دیگران 

نمی باشـد. 

اگــر عده یــی از مــردم را جمــع کنیــد کــه نیمــی از آن هــا تنهــا هایدروجــن 
ــن دو  ــه ای ــًا آکسیجن شــناس باشــند و ب را بشناســند و نیمــی دیگــر صرف
گــروه آب را نشــان دهیــد، بــدون شــک از تشــخیِص آن عاجــز خواهنــد 
ــزی  ــه چی ــن؛ بلك ــه هایدروج ــت و ن ــیجن اس ــه آکس ــرا آب ن ــود. زی ب
ــد کــه اجــزا  ــی دارن ــان دیگــر، ُکل هــا ویژه گی های ــه زب متفــاوت اســت. ب

فاقــد آن هــا هســتند. 
ــه  ــه ب ــه ک ــا آن چ ــی، ی ــی و کارشناس ــۀ علم ــر جامع ــری ب ــۀ جزء نگ غلب
زبــان فلســفی تر، تقلیل گرایــی نامیــده می شــود، ریشــه در جهان بینــی 
ــری  ــه جمــع جب ــه مثاب ــی، هــر کل را ب ــن جهان بین علمــِی غــرب دارد. ای
ــاور اســت کــه راه شــناخت کل  ــر ایــن ب اجــزای آن تعریــف می کنــد و ب
از شــناخت اجــزای آن می گــذرد. بــه همیــن دلیــل مثــاًل پزشــكانی کــه بــا 
ــه دو بخــش  ــی انســان را ب ــی تربیــت می شــوند، وجــود کل ــن جهان بین ای
ــوند و  ــک می ش ــی روان  پزش ــد؛ گروه ــیم می کنن ــی تقس ــی و فیزیك روان
گروهــی دیگــر جسم پزشــكی می خواننــد )بــا چشم پزشــكی اشــتباه 
نشــود(. علــوم پزشــكی امــروز، انســان را تكه تكــه کــرده اســت؛ 
ــوم و  ــت، عل ــت و فراطبیع ــن طبیع ــز بی ــوم نی ــایر عل ــه س ــور ک همان ط
فنــاوری، اقتصــاد و دفــاع، صنعــت و محیــط زیســت، واقعیت هــای مــادی 
ــک کالم  ــده و گذشــته، و در ی ــح، آین ــرد، کار و تفری ــا، زن و م و ارزش ه

ــد.  ــاره کرده ان ــاره  پ ــز را پ ــه چی هم
ــان روشــن فكران معاصــر، جــان کریســتین اســماتس، نخســت وزیر  در می
ــگارش  ــا ن ــه ب ــی، ظاهــراً نخســتین کســی اســت ک ــای جنوب اســبق افریق
ــان  ــت و نش ــی پرداخ ــد تقلیل گرای ــه نق ــل، ب ــری و تكام ــاب کل نگ کت
ــع و بشــریت  ــی جوام ــر تعال ــی ب ــار مخرب ــرد چــه آث ــن رویك ــه ای داد ک

ــد.  ــته باش ــد داش می  توان
وی در سال 1927 در یک سخنرانی دانشگاهی اظهار داشت: 

ــد تشــكیل شــده اســت.  ــه تزای ــره کل هــای رو ب ــا از یــک زنجی جهــان م
ــه  ــم کــه ســاده ترین کل اســت. ســپس ب ــاده شــروع می کنی ــا م نخســت ب
ســمت گیاهــان و حیوانــات، ذهــن انســان، نــوع بشــر، شــخصیت، و دنیــای 
روحانــی حرکــت می  کنیــم. ســاختار جهــان از بــه هــم پیوســتن و ترکیــب 

ــن کل هــا تشــكیل می شــود.  ای
ــرۀ خــود  ــی روزم ــه در زنده گ ــر خــالف آن چــه ک ــد؛ ب ــگاه کنی خــوب ن
ــت.  ــم اس ــه دور از تخاص ــز و ب ــان محبت آمی ــن جه ــم، ای ــه می کنی تجرب
ــاط  ــا یک دیگــر در ارتب ــده، ب ــزم زن ــک ارگانی ــا، چــون اجــزای ی ــۀ م هم
هســـتیم. در ایــن ارتبــاط، اجــزا می تواننــد مكمــل و یاری دهنــدۀ یكدیگــر 
باشــند. ایــن ایده یــی اســت کــه قــدرت، صلــح، و ســالمتی را بــه ارمغــان 
ــر و  ــدگاه کالن ت ــز را از دی ــه چی ــه هم ــوزد ک ــا می آم ــه م ــی آورد و ب م
ــه از  ــی ک ــد گم شــدۀ تفكــر اســت. زمان ــم. کل نگــری، کلی ــری ببینی کلی ت
ایــن منظــر نــگاه کنیــم، رازهــای بســیار بیشــتری از جهــان بــر مــا آشــكار 

خواهــد شــد. 
اســماتس می دانســت کــه مــردم در برابــر تغییــر نگرش هــای خــود 
ــا  ــدگاه خــود، بعده ــه درســتی دی ــاد ب ــا اعتق ــا او ب ــد، ام ــت می کنن مقاوم

ــت:  ــن نوش چنی
ــِن  ــتم. راه یافت ــی هس ــج واقع ــور نتای ــر ظه ــوده و منتظ ــور ب ــن صب م
ــاید  ــد و ش ــی می طلب ــی طوالن ــردم، زمان ــان م ــه اذه ــو ب ــای ن نگرش ه
ــدت و در  ــا در بلندم ــود، ام ــی نش ــا همه گان ــن زودی ه ــه ای ــری ب کل نگ
ــان، بی  شــک جایــگاه خــود را در توســعۀ تفكــر بشــری پیــدا خواهــد  پای
کــرد و افــكار عمومــی را از جــو مخــرب گذشــته جــدا کــرده و آن هــا را 

ــد داد.  ــوق خواه ــر س ــر و بزرگ ت ــی عاقالنه ت ــمت دیدگاه ــه س ب
امــروز بــا گذشــت چندیــن دهــه از نــگارش ایــن ســخنان، هنــوز شــمار 
کســانی کــه کل نگــری را در عمــل بــه کار می گیرنــد، بســیار ناچیــز اســت. 
ــی کــه عقــل  ــا انســان ها اســت. در حال ــر در م ــن، نشــان گر شــیوۀ تغیی ای
ــر  ــا ب ــد، عملكــرد م ــه رویكــرد کل نگــری تشــویق می کن ــا را ب ــلیم، م س
ــل  ــی تمای ــه تقلیل گرای ــان ب ــه شــده، هم  چن اســاس عــادات فكــری نهادین

دارد. 

بخش دوم و پایانی

ُکل گـرایی 
در       بـرابـر      تقلیـل   گرایـی

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      

عقیل ملکی فر ---------------------------

بخش نخستكمال الدين حـامد
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ــن  ــد روش ــه آم ــه گفت از آن چ
می شــود کــه پرداختــن بــه 
در  رده  جنگ هــای  موضــوع 
ــه مدعــای  ــی ب این جــا، فایده ی
اصلــی مؤلــف نــدارد، مگــر 
القــای  منظــورش  این کــه 
ــر دوش  ــا ب ــات آن جنگ ه تبع
ابوبکــر باشــد. او می خواهــد 
بگویــد کــه ابوبکــر تنهــا یــک 
ــوده و دارای  ــی ب ــم سیاس زعی
صالحیت هایــی  و  ویژه گی هــا 
را  وی  جنــگ  کــه  نبــوده 
بــا مردمــی کــه مســؤولیت 
ــته،  ــده نداش ــان را برعه کفرش
توجیــه کنــد. امــا او بــدون 
ــار  ــود، دچ ــه ش ــه متوج این ک
تناقض گویــی شــده اســت؛ 
زیــرا اگــر او ادعــا دارد کــه 
ــر  ــک رهب ــا ی ــر تنه ــه ابوبک ک

ــوده... ــی ب سیاس
سیدمحمدطاهر بن عاشور

بخش هفتم و پايانی

ترجمه: سیداحمد اشرفی

از مجمــوع روایــات روشــن می شــود کــه علــی بــه 
صحــِت بیعــت ابوبكــر - رضــی اهلل عنهمــا - معتــرف بــوده 
و بــا آن مخالفتــی نداشــته و تأخیــرش بــرای مــدت کمــی 
ــر  ــه تأخی ــوده اســت. البت ــم ب ــای مه ــر مصروفیت ه به خاط
غیــر از مخالفــت و رد کــردن اســت. ولــی در مــورد تأخیــر 
حضــرت ســعد بــن عبــاده - رضــی اهلل عنــه - بایــد گفــت: 
وی یگانــه صحابی یــی هســت کــه تــا آخــر عمــر از بیعــت 
ــورد  ــن م ــا در ای ــد. ام ــاع ورزی ــق امتن ــر صدی ــا ابوبك ب
ــی  ــن صحاب ــی در خــور شــأِن ای ــا تأویل ــه و ی ــد توجی بای
جلیل القــدر پیــدا کــرد: شــاید علــت ایــن بــوده باشــد کــه 
ــزد  ــت نام ــه خالف ــب انصــار ب ــقیفه، از جان وی در روز س
شــده بــود امــا پــس از اجمــاع صحابــه بــر خالفــت ابوبكــر 
و انصــراف انصــار از بیعــت وی، احســاس یــأس و تنهایــی 
کــرده و چــون مــردی بــود دارای مناعــت و عــزت نفــس، 
ــه در  ــا این ک ــت، ت ــر برنگش ــرد و دیگ ــرک ک ــه را ت مدین
زمــان خالفــت عمــر و در روایتــی در زمــان خالفــت 
ــه  ــات نمــود. لیكــن هیچ گون ابوبكــر، در حــوراِن شــام وف
طعنــی از وی بــر خــالف ابوبكــر و یــا دشــمنی و نافرمانــی  
ــِف وی  ــه تخل ــاند ک ــن می رس ــت و ای ــده اس ــل نش نق
ــر  ــت ابوبك ــا رد خالف ــت و ی ــای مخالف ــه معن ــت ب از بیع
نبــوده اســت تــا در انعقــاد اجمــاع خللــی وارد شــود؛ زیــرا 
چنان چــه امــام شــافعی گفتــه اســت، بــرای ســاکت قولــی 
ــا  ــی از علم ــر آن، گروه ــالوه ب ــود. ع ــبت داده نمی ش نس
گفته انــد کــه مخالفــت یــک نفــر بــه انعقــاد اجمــاع ضــرری 
ــه  ــم نشــده ک ــت ه ــر، روای ــب دیگ ــد. از جان وارد نمی کن
صحابــه از وی تقاضــای بیعــت کــرده باشــند و یــا از 

ــِف وی اظهــار حرجــی کــرده باشــند.  تخل
ایــن بــود حقیقــِت آن چــه دربــارۀ آن دو صحابــی بزرگــوار 
ــم و  ــا افســار را سســت اندازی ــا اگــر م ــه می شــود. ام گفت
در مناظــره تنــازل کنیــم و از راه جــدل بپذیریــم کــه علــی 
و ســعد به صراحــت از بیعــت ابوبكــر ســرباز زده انــد، 
هرچنــد هیــچ روایتــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد، بازهــم 
در آن دلیلــی بــر ادعــای مؤلــف مبنــی بــر این کــه خالفــت 
یــک منصــب دینــِی مهــم و بــزرگ نیســت، شــده نمی تواند؛ 
ــن و  ــی در دی ــاع ایشــان جــز رأی ــرا در آن صــورت امتن زی
ــود  ــت نخواهــد ب ــه خالف ــت ابوبكــر ب ــادی در اولوی اجته
و اجمــاع امــت بــر اصــل مشــروعیِت خالفــت یــا امامــت 
بــر مســلمانان را نقــض نخواهــد کــرد. آن دو صحابــی بــا 
وجــود امتنــاع از بیعــت ابوبكــر، بــه وجــوِب اصــل امامــت 
و نصــب خلیفــه قایــل بودنــد، بــه دلیــل این کــه ســعد بــه 
بیعــت انصــار بــرای خــودش راضــی بــود و علــی بعدهــا 

خــود ایــن خالفــت را برعهــده گرفــت. 
ه  ــای رِدَّ ــه جنگ ه ــاِت 98 ، 99 و 100 ب ــف در صفح مؤل
ــت  ــره از پرداخ ــه مالک بن نوی ــته ک ــار داش ــه و اظه پرداخت
ــه  ــده خلیف ــد فرمان ــن ولی ــد ب ــد و خال ــا ورزی زکات اب
ــل  ــن عم ــر از ای ــاند و ابوبك ــل رس ــه قت ــر، او را ب ابوبك

ــرد. ــنودی ک ــار ناخش اظه
همچنــان نوشــته اســت کــه عمــر بــا جنگ هــای ابوبكــر بــر 
ضــد مرتدیــن مخالفــت کــرده و بــه او گفتــه بــود: چگونــه 

ــه إال اهلل« می گوینــد، می جنگــی.  ــا کســانی کــه »ال إل ب
ــارۀ عوامــل جنگ هــای رده دچــار  ــف درب ــس از آن، مؤل پ
ــود  ــن وانم ــز چنی ــاره های طعن آمی ــا اش ــده و ب ــر ش تحی
ــِر  ــر س ــت ب ــا رقاب ــن جنگ ه ــِل ای ــا عام ــه گوی ــرده ک ک
قــدرت بــوده اســت. وی همچنــان دربــارۀ صالحیــت 
ــی داشــته  ــا وی رهبریــت دین ابوبكــر بحــث کــرده کــه آی
کــه بــه وی مســؤولیت مداخلــه در امــر مرتدین را مــی داده، 
ــوده  ــر ب ــا این کــه در ایــن مداخلــه عوامــل غیردینــی مؤث ی

اســت.
در جــواِب وی بایــد عــرض نمــود کــه: جنگ هــای 
ــه  ــل آن چ ــی و عام ــه سیاس ــند و چ ــی باش ــه دین رده چ

ارتــداد باشــد و چــه خــروج از اطاعــت، بــه نظریــۀ 
ــزء  ــت ج ــر خالف ــرا اگ ــاند؛ زی ــی نمی رس ــف فایده ی مؤل
شــریعت و منصــب دینــی اســت، جنــگ بــر ضــد افــرادی 
ــا نظــم عمومــی جامعــۀ  ــد و ی ــن می براین ــرۀ دی کــه از دای
اســالمی را برهــم می زننــد، جــزء وظایــف دینــی اش 
ــم  ــالزم ه ــه مت ــن و جامع ــرا دی ــود؛ زی ــوب می ش محس
ــر  ــم. و اگ ــاره کردی ــه آن اش ــته ب ــه در گذش ــد، چنان چ ان
خالفــت تنهــا یــک زعامــت سیاســی اســت، طــوری  کــه 
مؤلــف گمــان می کنــد، در ایــن صــورت هــم، بــرای خلیفــه 
ــا افــراد شورشــی و نافرمــان بجنگــد  ســزاوار اســت کــه ب
ــی  ــه نافرمان ــر اســت ک ــه اطاعــت وادارد؛ براب ــان را ب و آن
ــن باشــد  ــض دی ــكار و رف ــا ان ــرون ب ــان مق و شــورِش آن
ــی  ــان و نافرمان ــرا در هــر دو صــورت عصی ــا نباشــد، زی ی

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
از آن چــه گفتــه آمــد روشــن می شــود کــه پرداختــن 
بــه موضــوع جنگ هــای رده در این جــا، فایده یــی بــه 
ــورش  ــه منظ ــر این ک ــدارد، مگ ــف ن ــی مؤل ــای اصل مدع
ــد. او  ــر باش ــر دوش ابوبك ــا ب ــات آن جنگ ه ــای تبع الق
می خواهــد بگویــد کــه ابوبكــر تنهــا یــک زعیــم سیاســی 
نبــوده  صالحیت هایــی  و  ویژه گی هــا  دارای  و  بــوده 
ــان  ــؤولیت کفرش ــه مس ــی ک ــا مردم ــگ وی را ب ــه جن ک
ــه  ــدون این ک ــا او ب ــد. ام ــه کن ــته، توجی ــده نداش را برعه
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــی ش ــار تناقض گوی ــود، دچ ــه ش متوج
اگــر او ادعــا دارد کــه کــه ابوبكــر تنهــا یــک رهبــر سیاســی 
ــا کســانی  ــدن ب ــرای جنگی ــِق او را ب ــد ح ــس بای ــوده، پ ب
کــه قوانیــن دولتــش را نقــض کــرده و نظــم عامــه را برهــم 

ــد.  ــمیت بشناس ــه رس ــد، ب زده ان
در پیونــد بــه مالــک بــن نویــره کــه از جملــه رهبــران گروه 
ــش  ــت قتل ــاید عل ــت ش ــد گف دوم محســوب می شــد، بای
ــه  ــک عام ــه وی تحری ــد ک ــوده باش ــن ب ــد ای ــط خال توس
ــت.  ــده داش ــر عه ــیان را ب ــدادی از شورش ــری تع و رهب
ــری و  ــه رهب ــی ک ــوولیت کس ــی مس ــورت طبیع و به ص
ــراد  ــوولیت اف ــده دارد، از مس ــورش را برعه ــِت ش مدیری

شــورش گر عــادی ســنگین تر اســت.
ــر –  ــه ابوبك ــاب ب ــن خط ــر ب ــار عم ــورد گفت ــا در م ام
رضــی اهلل عنــه - بایــد گفــت: مؤلــف اندکــی از آن  را آورده 
ــرا عمــر در آخــر  ــرده؛ زی و بســیاری از آن را را کتمــان ک
ــه صــدر  ــا شــرح اهلل ل ــد: »فعلمــُت أن م ــارش می گوی گفت

ــق  ــه ح ــتم ک ــرانجام دانس ــی: س ــق«1  یعن ــر هوالح أبی بك
همــان اســت کــه پــروردگار ســینۀ ابوبكــر را بــه آن گشــود.
از ایــن ســخن معلــوم می شــود کــه مخالفــت عمــر ماننــد 
مخالفــت کســی اســت کــه از دلیــل حكــم آگاهــی نــدارد، 
و ایــن از اعتــراض دیگــِر وی بــه ابوبكــر معلــوم می شــود 
ــه  ــه ال إل ــی درحالی ک ــا آن می جنگ ــه ب ــت: چگون ــه گف ک
إال اهلل می گوینــد. امــا در جــواب ابوبكــر گفــت: »َواهللِ 
َکاَۀ  ــزَّ ــإِنَّ ال َکاۀِ، َف ــزَّ ــاَلۀِ، َوال ــَن الصَّ َق بَیْ ــرَّ ــْن َف ــنَّ َم َلَُقاتَِل
ــی  َ ــُه إِل ونَ ــوا یَُؤدُّ ــااًل َکانُ ِــي ِعَق ــْو َمنَُعون َ ــاِل، َواهللِ ل ــقُّ الَْم َح
ــِه َوَســلََّم لََقاتَْلتُُهــْم َعَلیــه.« یعنــی:  ــی اهللُ َعَلیْ َرُســوِل اهللِ َصلَّ
حتمــًا بــا کســی کــه بیــن نمــاز و زکات فــرق می گذارنــد، 
می جنگــم؛ زیــرا کــه زکات حــق مــال اســت و ســوگند بــه 
خــدا اگــر از پرداخــت یــک شــتربند کــه بــه رســول خــدا 

ــد. ــم جنگی ــان خواه ــا آن ــد، ب ــاع ورزن ــد، امتن می پرداختن
ــنید،  ــر را ش ــتدالل ابوبك ــر اس ــرت عم ــه حض ــی ک زمان
ــر  ــاد ابوبك ــت اجته ــه حقانی ــد و ب ــش حاصــل گردی قناعت

ــان آورد. ــه زب ــاال را ب ــۀ ب ــد و آن مقول ــلیم ش تس
ــۀ  ــه کلم ــه نطــق ب ــود ک ــن ب فحــوای اســتدالل ابوبكــر ای
ــال  ــا قت ــود، ام ــر می ش ــر کف ــال به خاط ــع قت ــهادت مان ش
ــلمان الزم  ــردن مس ــر گ ــالم ب ــه اس ــی ک ــر حقوق به خاط
ــه  ــی اســت، و از آن جــا ک ــه جــای خــود باق ــد ب می گردان
ــه  ــا ک ــت و از آن ج ــت اس ــاز ثاب ــرک نم ــر ت ــال به خاط قت
قرآن کریــم زکات را در بســیاری از آیــات مقــرون بــا 
ــت  ــم ثاب ــر زکات ه ــال به خاط ــس قت ــرده، پ ــر ک ــاز ذک نم

می شــود. 
ایــن اســتدالل بســیار عمیــق و نیرومنــد اســت؛ زیــرا 
ــوت  ــالم دع ــه اس ــراییل را ب ــی اس ــی بن ــم وقت قرآن کری
ــد:  ــان می فرمای ــه آن ــاب ب ــره خط ــورۀ بق ــد، در س می کن
ــَن«  اکِعِی ــَع الرَّ ــواْ َم َکاَۀ َواْرَکُع ــزَّ ــواْ ال ــاَلَۀ َوآتُ ــواْ الصَّ »َوأَقِیُم
)بقــره: 43( یعنــی: و نمــاز را برپــا داریــد و زکات را 

بپردازیــد و بــا رکوع کننــده گان رکــوع کنیــد.
تخصیــص ایــن دو عمــل از میــان ســایر اعمــال اســالمی در 
ایــن آیــت، اشــاره بــر ایــن دارد کــه ایــن دو عمــل، دلیــل 
صــدق مســلمانی اســت؛ زیــرا تنهــا نطــق بــه شــهادت بدون 
ــدارد، کار  ــاور ن ــه آن ب ــه ب ــی ک ــرای کس ــی ب ــل، گاه عم
ــدق  ــانۀ ص ــاز و زکات را نش ــن رو نم ــت. از ای ــانی اس آس
ایمــان بــه شــهادت قــرار داده اســت؛ زیــرا اگــر او صــادق 
نمی بــود، تكلیــف ادای نمــاز و رنــج بــذِل امــوال را 

ــد.  ــل نمی ش متحم
ــر  ــل ب ــرآن، دلی ــا زکات در ق ــاز ب ــدن نم ــرون ش ــس مق پ
یكــی بــودن حكــم آن هاســت. و همچنان کــه حكــم تــارک 
ــی  ــزد بعض ــكار - ن ــه از روی ان ــاع ن ــاز - از روی امتن نم
ــران  ــزد دیگ ــد و ن ــل می باش ــتوجب قت ــر و مس ــا کف علم
ــل  ــه درجــۀ قت ــًا ب ــه احیان ــری می شــود ک مســتوجب تعزی

ــد.2 ــم را دارا می باش ــن حك ــم عی ــد، زکات ه می رس
خاطرنشــان   110-103 صفحــۀ  از  آن  از  پــس  مؤلــف 
ــه  ــه ب ــل و شــرایطی وجــود داشــته ک ــه: عوام می ســازد ک
ــه  ــت. از جمل ــیده اس ــی بخش ــگ دین ــر رن ــِت ابوبك زعام
جایــگاه بلنــِد وی نــزد رســول اکــرم و پیــروِی کامــِل وی 
ــی  ــی، عوامل ــی و عموم ــور خصوص ــۀ ام ــان در هم از ایش
بودنــد کــه عامــۀ مســلمانان اشــتباهًا بــه خالفــت وی مقــام 

ــت  ــن صف ــالطین ای ــد از آن، س ــوند و بع ــل ش ــی قای دین
را ترویــج دادنــد تــا جایــی کــه مســألۀ خالفــت در زمــرۀ 

ــت.  ــای گرف ــادی ج مباحــث اعتق
ــب را  ــن مطل ــف، ای ــر مؤل ــش ب ــد خوی ــن نق ــا در ضم م
ــت بــه معنــای حقیقــی آن  واضــح ســاختیم کــه خالف
ــان  ــه نگهب ــت، بلك ــی اس ــم دین ــل مه ــک اص ــا ی نه تنه
ــه  ــذا ب ــن محســوب می شــود؛ له ــۀ اصــول و ارکان دی هم
ــورد  ــه درم ــم: فیصل ــا می گویی ــوده در این ج ــا نم آن اکتف
ــۀ  ــان، کار عام ــاز در آن زم ــم و سرنوشت س ــای مه قضای
مــردم نبــود، بلكــه کســانی کــه ابوبكــر را خلیفــه نامیدنــد 
و بــه امارتــش صفــت خالفــت دادنــد، بــزرگان صحابــه و 
نخبــه گان ایشــان، یعنــی اهــل حــل و عقــد بودنــد و آنــان 
کســانی نبودنــد کــه تــا ایــن انــدازه امــور بــر ایشــان مشــتبه 

شــود.
ــد:  ــش می گوی ــخنان خوی ــۀ س ــف در خاتم ــرانجام مؤل س
ــت، و  ــزار اس ــت بی ــن از خالف ــه دی ــت ک ــن اس ــق ای »ح
ــارۀ  ــه دیــن ربطــی نــدارد، بلكــه دیــن درب خالفــت هــم ب
ــاد کــردن شــهرها  امــور حكومــت داری از قبیــل قضــا و آب
وغیــره نــه نظــر مثبــت دارد و نــه نظــر منفــی، بلكــه ایــن 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــا ب ــرده ت ــذار ک ــا واگ ــه خــود م ــور را ب ام
ــا را  ــت آن ه ــای سیاس ــاِت هنجاره ــل و اساس ــكام عق اح

ــم.« ســامان دهی
مؤلــف در جمــالت فــوق از توریــه و کتمــان کاری اجتنــاب 
کــرده و مقصــد و مــراد خویــش را بــه گونــۀ روشــن بیــان 
ــا دیــن، به طــور  داشــته و ارتبــاط سیاســت و خالفــت را ب
صریــح نفــی کــرده و جــزم کــرده کــه ارتبــاط دادِن 
ــوده.  ــش نب ــی بی ــط و فریب ــن، غل ــا دی ــا ب ــت و قض سیاس
ــا را  ــا و فقه ــۀ خلف ــت هم ــه در حقیق ــن نظری ــا ای وی ب
تحمیــق کــرده اســت؛ زیــرا هرکــه بــه کتاب هــای حدیــث 
ــا و  ــه علم ــد ک ــد، می بین ــه کن ــخ مراجع ــیرت و تاری و س
ــان  ــزرگان و فرماندهــان مســلمان در هــر عصــری، از زم ب
ابوبكــر صدیــق تــا دوره هــای بعــد، وقتــی کــه بــه خلیفــه 
ــول اهلل  ــنت رس ــدا و س ــاب خ ــر کت ــد، ب ــت می کردن بیع
ــۀ  ــک برنام ــا ی ــت تنه ــر خالف ــس اگ ــد، پ ــت می کردن بیع
سیاســی می بــود، پــس بــه چــه دلیــل آن را بــه کتــاب اهلل و 
ســنت رســول اهلل ارتبــاط می دادنــد و چــرا علمــای اســالم، 
خــروج خلیفــه از اصــول دیــن را در مــوارد معیــن موجــب 
ــتند، و چــرا خــروج قاضــی از شــروط  ــزل وی می دانس ع
معــروف در فقــه و یــا خــروج وی از قضــاوت بــه راه هــای 
شــرعی را موجــب عــزل وی و یــا عــدم نفــوذ فیصله هــای 

وی تلقــی می کردنــد؟ 
فریــب  و  غلــط  را  این همــه  مؤلــف  چنان چــه  اگــر 
ــان را از  ــای آن ــح و علم ــلِف صال ــان س ــدارد و دام می پن
ــن  ــد بهتری ــن می توان ــد، ای ــاک نمی دان ــتی ها پ ــن زش ای
دلیــل بــر ارزش محتــوای کتــاب »اســالم و اصــول حكــم« 

ــد. باش
ایــن بــود آن چــه در مــورد کتــاب »اســالم و اصــول 
حكــم« بیــان داشــتیم. امیــد اســت اندکــی از عطــِش 
جســت وجوگران را فــرو نشــاند. و چــون منظــور مــا ورود 
در جزییــات نبــود، بــه اجمــال و ایجــاز روی آوردیــم و از 

ــم.    ــاب کردی ــاب اجتن ــل و اطن تفصی

1  - صحیح بخاري، حدیث شماره: 6855 و صحیح مسلم
2  - بر اساس آیات و احادیث وارده، نماز ستون دین و مهم ترین عبادت در اسالم و بزرگ ترین وسیلۀ تقرب به درگاه الهی بوده، نشانۀ بندگی و مسلمانی 
محسوب می شود. تا زمانی که انساِن مکلف، جان در بدن دارد و هوش و فکرش کار می کند، باید نماز را به جا آَوَرد. دربارۀ ترک نماز وعیدهای بسیار سخت 

و شدید اللحن در قرآن و حدیث آمده است؛ حتی در برخی از احادیث ترک نماز موجب کفر و تارک آن مستحق قتل دانسته شده است.
ترک نماز از دو حالت خارج نیست؛ یا از روی جحد و انکار صورت می گیرد، یا از روی بی پروایی و تکاسل و تنبلی که در متن از آن به امتناع تعبیر گردیده 
است. اگر کسی از روی جحد و انکار، نماز را ترک کند، به اجماع مسلمین، کافر شده از ملت اسالم خارج می گردد. اما اگر کسی از روی تکاسل و تنبلی 
آن را ترک کند، ولی به فرضیت و اهمیت آن باور داشته باشد، علما دربارۀ آن اختالف نظر کرده اند؛ نزد امام احمد حنبل کافر تلقی شده کشته می شود. و 
نزد امام ابوحنیفه، امام مالک و امام شافعی، تکفیر نمی شود، بلکه تفسیق می گردد و به توبه واداشته می شود، اگر توبه کرد و نماز خواند رها می شود و اگر 

توبه نکرد و نماز نخواند، در این صورت به نظر امام شافعی و امام مالک کشته می شود و به نظر امام ابوحنیفه کشته نمی شود، بلکه مورد تعزیر قرار گرفته 



ــاد،  ــالل آب ــم در ج ــار پیه ــه انفج ــوع س ــر وق در اث
مرکــز والیــت ننگرهــار هشــت غیرنظامــی کشــته و 

43 تــن دیگــر زخمــی شــد.
عطــااهلل خوگیانــی، ســخنگوی والــی ننگرهــار گفــت 
کــه ایــن انفجارهــا در داخــل یــک میــدان ورزشــی 
ــوع  ــه وق ــت ب ــابقات کرک ــزاری مس ــگام برگ و هن

پیوســت.
آقــای خوگیانــی افــزود کــه ایــن میــدان ورزشــی در 
منطقــه پــل بهســود موقعیــت دارد و در آن مســابقات 

کرکــت زیــر نــام »رمضــان کــپ« جریــان داشــت.
ــه  ــر س ــه ه ــت ک ــار گف ــی ننگره ــخنگوی وال س

انفجــار حوالــی ســاعت 11:30 دقیقــه شــب جمعــه 
رخ داد و در آن هدایــت اهلل زهیــر، مســؤول برگزاری 

ایــن مســابقات نیــز کشــته شــده اســت.
در همیــن حــال، نجیــب اهلل کامــوال، رییــس صحت 
ــت  ــی هف ــت صح ــار وضعی ــت ننگره ــه والی عام
زخمــی ایــن انفجــار هــا را وخیــم توصیــف کــرد.
ــون  ــا کن ــه ت ــد ک ــار گفتن ــت ننگره ــای والی مقام ه
نوعیــت ایــن ســه انفجــار روشــن نبــوده و تحقیقات 
ــداد آغــاز شــده  ــن روی ــوع ای ــورد وق پولیــس در م

اســت. 
ارگ در واکنــش بــه ایــن رویــداد گفتــه اســت کــه 

گروه هــای تروریســتی حتــی در مــاه مبــارک رمضان 
کــه مــاه عبــادت و بخشــش اســت، دســت از کشــتار 
مــردم برنداشــتند و بــا انجــام حملــۀ تروریســتی در 
ایــن مــكان پُرازدحــام ورزشــی، یكبــار دیگــر ثابــت 
ســاختند کــه بــه هیــچ دیــن و آئینــی پابنــد نیســتند 

و دشــمن انســان و انســانیت مــی باشــند.
ــوم  ــن محك ــی ضم ــدت مل ــت وح ــس حكوم ریی
ــۀ وحشــیانه تروریســتی،  ــن حمل نمــودن شــدید ای
گفــت کــه انجــام ایــن چنیــن حمــالت جنایتكارانــه، 
ــردم  ــی م ــی و فرهنگ ــای دین ــا ارزش ه ــمنی ب دش
مــا و تــداوم جنایــت و وحشــت، فتنه گــران اســت.
ــالت را  ــن حم ــی ای ــز در پیام ــی نی ــس اجرای ریی
وحشــیانه، تروریســتی و ضــد بشــری خوانــده 

ــت.  اس
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــی در اعالمیه ی ــس اجرای ریی
ــان  ــو و نیابتی ش ــای همس ــر گروه ه ــان و دیگ طالب
بــا ســازمان دهی چنیــن حمــالت نفرت انگیــزی 
ــان،  ــان نظامی ــی می ــچ تفاوت ــه هی ــد ک ــت کرده ان ثاب
غیرنظامیــان، مــردان، زنــان، کــودکان و جوانــان ایــن 
ســرزمین قایــل نیســتند و بــدون تفكیک شــهروندان 
کشــور را بــه شــهادت می رســانند. چنانچــه دیشــب 
هــواداران و بازیكنــان کرکــت را هــدف قــرار دادنــد. 
طالبــان تروریســت و حامیان شــان هرگــز شــادمانی، 
ــچ  ــردم افغانســتان را در هی ــت م پیشــرفت و موفقی
پیروزی هــای  از  زمینه یــی تحمــل نمی تواننــد و 
ورزشــكاران مــا در میادیــن جهانــی نیــز خشــمگین 
ــای  ــام ارزش ه ــا تم ــا ب ــتند. آن ه ــرب هس و مضط

تمدنــی و امروزیــن ســر ســتیز و دشــمنی دارنــد.
ــه شــده کــه مــردم افغانســتان  ــه گفت ــن اعالمی در ای
ــل  ــت حداق ــه تروریســتان بدصف ــتند ک ــار داش انتظ
ــزی  ــتار و خون ری ــت از کش ــان دس ــاه رمض در م
ــد  ــت کرده ان ــرار ثاب ــه تك ــا ب ــا آن ه ــد، ام بردارن
ــا  ــت آفرینی آن ه ــع وحش ــبتی مان ــچ مناس ــه هی ک

نمی شــود.

وزارت  چــارو  بهرنیــو  د  افغانســتان  د 

وايــي، لــه پاکســتان رسه د عمــل پــه پــان 

کــې حســاس مــوارد ځــای پرځــای شــوي 

ــه  ــو ت ــې دواړو هېوادون ــول ی ــي ک او عم

ــن دي. اړی

ــه پاکســتان رسه د ســولې  ــل دا ځــل ل کاب

او یــووايل لپــاره د عمــل پــان تــه ســرګې 

ــه  ــې ورن ــدوي چ ــه څرګن ــويل او هیل نی

ــه يش. ــه ترالس ــه نتیج مطلوب

وزارت  چــارو  بهرنیــو  د  افغانســتان  د 

وايي،دغــه پــان ورســتی شــوی او متــه ده 

چــې شــپږ کاري ډلــې د پــان پــه شــاملو 

ــړي. ــواردو کار وک م

ــد مرســتیال صبغــت  د دغــه وزارت د ویان

ــه  ــو ت ــه ورځ ازادي راډي احمــد د شــنبې پ

ــې د  ــان ک ــه يب ــه دغ ــل پ ــل، د عم ووی

ــولې او  ــځ د س ــاد ترمن ــام اب ــل او اس کاب

یــووايل پــه برخــه کــې مهــم مــوارد ځــای 

ــوي دي. ــای ش پرځ

دی وایي:

ــه وو  ــه ن ــق ت ــږ تواف ــې مون ــه چ »تراوس

رســېديل، غوښــتل مــو چــې پــر یــوه 

چــوکاټ توافــق ويش چــې پــه راتلونکــي 

کــې د اجــرا وړ وي او مونږ وکوالی شــول 

چــې لــه هغــه ډېــر څــه ترالســه کــړو، متــه 

ده چــې شــپږ کاري ګروپونــه پــه دې پــان 

کار وکــړي او دا ځــل هېلــه منــد یــوو چــې 

ــه يش.« ــه ترالس ــه نتیج مطلوب

امنیتــي  او  مبــارزه  رسه  ترورېــزم  لــه 

پخاینــې  بیــا  او  د ســولې  همــکاري، 

بهیــر، ســیايس همــکاري، ګــډ اقتصــادي 

افغــان  د  پاکســتانه  لــه  پرمختګونــه، 

کډوالــو بیــا ســتنول او د تاوتریخــوايل 

د  ترمنــځ  هېوادونــو  دواړو  د  کمــول، 

ــان  ــل د پ ــاره د عم ــووايل لپ ــولې او ی س

لــه مهمــو مــواردو څخــه دي.

ــو چــارو  د افغانســتان او پاکســتان د بهرنی

وزارتونــو ســیايس معینانــو حکمــت خلیل 

کــرزي او تهمینــې جنجوعــې د تېــرې 

دوشــنبې د ورځــې پــه څلورمــه ناســته کې 

ــووايل  ــولې او ی ــې د س ــړه چ ــړه وک هوک

ــپړوي. ــه بش ــان ب ــل دا پ ــاره د عم لپ

ــي او  ــد ارشف غن ــمرش محم ــان ولس افغ

د پاکســتان صدراعظــم شــاهد خاقــان 

ــز کال  ــر ملری ــل کــې د تی ــه کاب ــايس پ عب

ــې د  ــړې وه چ ــړه ک ــې هوک ــته ک ــه ناس پ

دواړو هېوادونــو ترمنــځ د عمــل پــان 

ــتی يش. ــر ژر وروس ــد ډې ــند بای س

ــوه انتظــار خــادم  ــو چــارو پ خــو د نړیوال

پــه دې بــاور دی چــې پاکســتان بــه د 

ــي  ــاره ځین ــو لپ عمــل پــان د عمــي کول

اقدامــات وکــړي، خــو پــه خــره یــې چــې 

ــه  ــواوو ت ــورو خ ــې ن ــتان د قضی د افغانس

ــر مهــم دی. ــام ډې هــم پ

نوموړي وویل:

ــر  ــې ډې ــځ ک ــه دری ــتان پ ــل د پاکس »دا ځ

ــر  ــو ت ــږي، خ ــدل کې ــاف لې ــوی انعط ل

هغــه چــې د افغانســتان د قضیــې نــور 

ــه اســايس  ــه پ کــورين او بهــرين فکټورون

ډول د ښــکېلو اړخونــو لــه لــورې تــر 

ــوم  ــه ک ــر ن ــي، فک ــدې ران ــښ الن پوښ

ــه  ــځ رامنځت ــو ترمن ــې د دواړو هېوادون چ

شــوی تعامــل بــه مثبــت یــا منفــي نتیجــه 

ــري.« ول

افغانســتان پــه کراتــو ویــي چــې پــه دغــه 

ــتان  ــه پاکس ــولې کي ل ــې د س ــواد ک هې

ــې  ــوالی يش چ ــاد ک ــام اب رسه ده او اس

پــه رښــتینې همــکارۍ رسه پــه دغــه هېــواد 

ــه  ــت پ ــت د ټینګښ ــولې او امنی ــې د س ک

ــوي. ــايس رول ولوب ــې اس ــه ک برخ

خــو ښــاغلی خــادم پــر دې رسبېــره وايــي 

چــې د جنــويب اســیا لپــاره د امریــکا 

ســراتیژي او د افغــان حکومــت لــه لــورې 

ــې  ــه ک ــه دې برخ ــم پ ــات ه ــي اقدام ځین

ــدای يش. ــن متامې ــر اغېزم ډې
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حمـالت مرگبـار 
بر ميـدان کرکت در ننـگرهار

بهرنیو چارو وزارت: 

له پاکستان رسه د عمل په پالن 

کې حساس موارد ځای پرځای شوي

هشدار از سقوط ولسوالی...
تـا هنـوز چندیـن بـار بـا مقام هـای امنیتـی بـه منظـور کمک 
رسـانی بـه ولسـوالی اجرسـتان صحبت کـرده اند؛ امـا آنان با 
وجـود آنكـه وعـده داده انـد، اقـدام به کمـک رسـانی نكرده 

ند. ا
بـا این وجـود، عبدالرئوف ابراهیمی رییـس مجلس نمایندگان 
کـه وزارت دفاع و وزارت داخله باید به درخواسـت نیروهای 
کمكـی مسـووالن ولسـوالی اجرسـتان پاسـخ فـوری دهند تا 
از سـقوط ایـن ولسـوالی جلوگیـری صـورت گیرد تـا فاجعه 

نیافتد. اتفـاق  دیگری 
بـه گفتـه نماینـدگان غزنـی وضعیت ایـن والیـت در مجموع 
خـراب اسـت و اگر مـورد توجه اسـتثنایی حكومـت مرکزی 
قـرار نگیـرد، احتمـال سـقوط این والیـت نیز متصور اسـت.

بـا ایـن وجـود، بسـیاری از نماینـدگان مجلـس وزارت دفـاع 
و نیروهـای خارجـی را در اقدامات هوایـی پیشـگیرانه علیـه 
دشـمن بـه کوتاهـی متهـم کـرده، می گوینـد کـه هرزمانـی 
ولسـوالی سـقوط کرد، پـس از آن باالی طالبان حمله شـده و 

ولسـوالی بـاز پـس گرفتـه می شـود.

www.mandegardaily.com

نگرانی سازمان گزارشگران...
ــز  ــراه نی ــت ف ــرز از ناامنی هــای جــاری در والی ــدون م  ب
ــه اســت کــه در ایــن والیــت  ــی کــرده و گفت ــراز نگران اب
ــی، 5  ــرای دو شــبكه تلویزیون ــگار ب ــه 30 خبرن نزدیــک ب

ــد. ــت می کنن ــریه فعالی ــو و 2 نش رادی
ــر از  ــال اخی ــک س ــه در ی ــت ک ــه اس ــازمان گفت ــن س ای
یک ســو شــدت جنــگ و از ســوی دیگــر گروه هــای 
مســلح غیــر مســؤول، پولیــس و نیروهــای اردو بــه 

ــت. ــده اس ــدل ش ــگاران مب ــه خبرن ــدی علی تهدی
در خبرنامــۀ ایــن ســازمان آمــده اســت »گروه هــای مســلح 
ــاالران و  ــگ س ــت، جن ــوی حكوم ــه از س ــوول ک غیرمس
ــالن  ــه عام ــود ب ــوند، خ ــت می ش ــان حمای ــی والی برخ
ســرکوب و تهدیــد )خبرنــگاران و رســانه ها( تبدیــل 

ــد«. شــده ان
در ایــن خبرنامــه بــه نقــل از رضــا معینــی، مســوول دفتــر 
افغانســتان و ایــران گزارشــگران بــدون مــرز آمــده اســت 
ــه یكــی از »عامــالن  کــه گروه هــای مســلح غیرمســؤول ب
اصلــی« ســرکوب رســانه ها مبــدل شــده و حكومــت 

ــد. ــار کن ــا را مه ــن گروه ه ــد ای ــتان بای افغانس
آقــای معینــی از حكومــت افغانســتان خواســته اســت کــه 
بایــد بــه تهدیــدات علیــه رســانه ها و معافیــت از مجــازات 

عامــالن خشــونت علیــه خبرنــگاران خاتمــه داده شــود.
مســلح  کــه گروه هــای  اســت  گفتــه  ایــن ســازمان 
غیرمســؤول از ســوی »جنــگ ســاالران، قومندانــان جهادی 
ســابق و زورمنــدان محلــی ســازماندهی و از ســوی 
ــی مســلح شــده  ــا نفــوذ حكومت ــردان ب ــا م حكومــت و ی

ــد«. ان
گزارشــگران بــدون مــرز گفتــه اســت کــه وظیفــه اصلــی 
ایــن گروه هــا مبــارزه بــا گروه هــای مســلح مخالــف 
نظــام افغانســتان اســت؛ امــا آنــان بــه عامــل »ناامنــی« بــه 
ــدل شــده اســت. ــگاران مب ــرای رســانه ها و خبرن ــژه ب وی
ــر و  ــر خب ــت »نش ــده اس ــازمان آم ــن س ــۀ ای در خبرنام
گــزارش در بــاره فعالیت هــای مافیایــی ایــن گروه هــا 
در رســانه های محلــی ناممكــن شــده اســت. حتــی 
ــد«. ــز می کنن ــن امــر پرهی رســانه های سراســری هــم از ای
ــی  ــق برخ ــی از مناط ــازمان، در برخ ــن س ــه ای ــه گفت ب
ــد. ــخصی« دارن ــا »اردوی ش ــی و والی ه ــدان محل زورمن
بربنیــاد خبرنامــه ایــن ســازمان، در محالتــی کــه گروه هــای 
مســلح غیرمســؤول »حضــور قدرتمنــد« دارنــد معافیــت از 

مجــازات نیــز حاکــم اســت.
ــزارش  ــن گ ــورد ای ــتان در م ــت افغانس ــون حكوم ــا اکن ت

ــداده اســت. ــش نشــان ن واکن

با توقـف دزدان به پشتوارۀ... 
امیــد مــردم را کــه حــق رأی و انتخــاب بــرای تغییــر اســت 
ــا دســتبرد در حــال دزدیــدن انــد. انتخابــات  ــار دیگــر ب ب
را در اذهـــان عامــه بــه کابــوس وحشــتناکی مبــدل ســاخته 
ــتناک تر از  ــیمای وحش ــر از س ــس آن غی ــه در پ ــد ک ان
امــروز دیــده نشــود، تــا در کمــال اســتبداد صفتــی، امیــد 

مــردم را بــرای تغییــر از آغــاز در نطفــه بكشــند.
تراژیــدی انتخابــات و سرنوشــتی، کــه دیگــر هـــرگز نباید 

تكــرار شــود.

قبــل از انتخابــات 2014 تأکیــد مــان بــر ایــن بــود 
کــه مــودل دموکراســی 50 + 1 بــا بافــت اجتماعــی 
کثیراالاقــوام افغانســتان همخوانــی نــدارد و نمی توانــد 
حقــوق کشــور اقلیت هــا و شــهروندان را تضمیــن نمایــد. 
گفتیــم در شــرایط پیچیــدۀ کشــور برنــده و بازنــدۀ وجــود 
نــدارد، همــه بایــد برنــده برنــده شــویم، در غیــر آن همــه 

ــم. ــده ای بازن
آقــای اشــرف غنــی احمــدزی و تیــم هــم ایدیولــوژی اش 
ــت  ــاًل در جه ــداً کام ــه، عم ــن مقول ــق همی ــا درک دقی ب
ــده را در پیــش گرفــت،  ــده و بازن ــازی برن معكــوس آن ب
از هـــمان آغــاز بــا حــذف بخــش بــزرگ مــردم افغانســتان 
در جایــگاه حریــف سیاســی، هویتــی و فكــری خویــش از 
ــزرگ  ــوام ب ــزاری اق ــی و اســتفادۀ اب ــم انتخابات ترکیــب تی

دیگــر بــه رقابــت برنده-بازنــده پرداخــت.
ــه  ــد، ب ــاکام مان ــاوت ٪14 ن ــا تف ــون ب ــازی چ ــن ب در ای
ــۀ  ــان خــود نقشــۀ فریبكاران ــتی حامی ــا همدس ــه و ب عجل
دیگــر کشــید، از ســاده اندیشــی سیاســی حریفــان اســتفاده 
بــرد، یكــی را بــدون دلیــل بــه رفتــن بــه انتخابــات دوبــاره 
ــی  ــت خیال ــا ایجــاد پس ــری ب ــاده ســاخت، از دیگ آم
ــال  ــا خی ــود ب ــروعیت، خ ــرای مش ــاخت ب ــی س روپوش
راحــت بــه سازماندهـــی سیســتماتیک دزدیــدن حــق مردم 

ــب نشســت. ــه کرســی تقل پرداخــت و ســرانجام ب
ــاق  ــی، نف ــا تنش آفرین ــه ب ــود ک ــام می ش ــال تم ــار س چه

افگنــی، قومــی ســاختن سیاســت، کشــانیدن پــای رقابــت 
قــدرت هـــای منطقــه و فرامنطقــه  بــه میــدان افغانســتان و 
بحــران ســازی پیهـــم، بــا لجاجــت تمــام بــه همــان بــازی 
ــور  ــده و از کش ــردم را بازن ــه داده، م ــده ادام برنده-بازن

جهنــم روی زمیــن ســاخته اســت.
وقــت آن رســیده اســت کــه نیروهــای دلســوز بــه مــردم 
و افغانســتان از شــعارهای قومــی، مذهـــبی، زبانی، ســمتی 
کــه خواســت و سیاســت فعــال همیــن رژیــم و دشــمنان 
ــا  ــد ت ــته از چن ــوند. گذش ــرون ش ــت بی ــرزمین ماس س
ــوی  ــمت وس ــع و س ــه مناف ــتخباراتی ک ــای اس شبكه هـ
شــان روشــن اســت، اذهــان جامعــه جهانــی را از تبلیغــات 
زهرآگیــن حكومتیــان پــاک ســازیم چنانچــه ذهـــنیت داده 
انــد »افغانســتان کشــور تنش هـــای قومــی مي باشــد، 
ــد،  ــاالر ان ــی جنگس ــدارد، جمع ــی را ن ــی دموکراس آمادگ
ــه  جمعــی جواســیس کشــورهای همســایه، جمعــی تجزی
ــد هــای  ــب و جمعــی داعــش، زدوبن طلــب، جمعــی طال
زبانــی، مذهبــی و هویتــی طبیعــت مــردم انــد، در همچــو 

وضعیــت حكومــت مــا یگانــه گزینــۀ بــد از میــان بدترهــا 
می باشــد«.

در هـــمچو شــرایطی کــه سالهـــا قبــل پیــش بیــن امــروز 
بودیــم، بــا انتخاب مــودل دیموکراســی مطلوب هـــمخوان 
ــا ســاختار اجتماعــی افغانســتان، در أصــول روی طــرح  ب
نظــام متعــادل بتوافــق برســیم تــا منافــع مــردم و ســالمت 
ملــی افغانســتان تضمیــن گــردد و هـــمه نقــش برابــر خود 
را در نظــام آینــده ببیننــد. در محور هـــمین توافق، شــرایط 
انتخابــات شــفاف، عادالنــه و دیموکراتیک را هـــمه باهـــم 
ــم،  ــم رژی ــن جهن ــد از ای ــدا بخواه ــا خ ــازیم ت ــاده س آم
کشــور و مــردم خویــش را نجــات دهـــیم تــا بــه دولــت 

ملــی، مســئول، بــا قاعــده و قانونمنــد برســیم.
ــذار از  ــرای گ ــی را ب ــاق مل ــل وف ــرح کام ــه زودی ط ب
بحــران موجــود بــا نیروهـــای متعهـــد بــه وفــاق شــریک 

خواهـــیم نمــود.
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امراهلل صالح

اگــر در یــازده ســال اخیــر بــه جــای تضــرع بــه طالــب و 
ایجــاد روایــت آشــتی، بــرای متحدســازی تمــام کتله هــای 
ضِدطالــب تــالش می شــد، حــاال طالــب و تروریســم وجود 
ــن  ــر جبی ــگ ب ــۀ نن ــان لك ــر ماســت. طالب ــه ب نمی داشــت. از ماســت ک

ایــن خــاک انــد و امــروز ننگرهــار را بــار دیگــر بــه ســوگ نشــاندند.

امین كاوه

طالبـان بـه عنوان یـک گروه تروریسـتی به هیچ رسـم 
و آییـن بشـری پابنـدی ندارند. تنها آیین شـان کشـتن 
و آفرینـش وحشـت اسـت و آن هـم کشـتن فله یـی و 
گروهـی، هرچـه آدم بیش تـر بكشـند، وحشـت بیش تـر بی  آفرینند، 
لـذت بیش تـری می برنـد. تجربۀ بیش از یک دهۀ گذشـته نشـان داد 
آنـان کـه لـذت را در کشـتن می جوینـد، تضـرع و برادرخوانده گـی 
بـرای شـان بـه پشـیزی ارزش نـدارد. طالبـان از بـدو سـقوط رژیم 
سـیاه و خون آشـام شـان تـا کنـون، پیوسـته حمـالت تروریسـتی و 
گروهـی انجـام دادنـد و میهـن را بـه کاشـانۀ مـرگ مبـدل کردنـد؛ 
امـا بـر عكـس، حكومت  گـران همـواره گـردن تضـرع خـم کردنـد 
و بـه جـای سـرکوب آنـان، دسـتار عزت بر سـر شـان نهادنـد و از 

زندان هـا بـا دبدبـه و شـوکت رهـای شـان کردند.
می دانـم کـه تسـلیت گفتن و آرزوی بهشـت کـردن بـرای رفته گان 
التیـام  را  بازمانـده گان  از زخم هـای خانمـان سـوز  هیـچ زخمـی 
نمی بخشـد، بـا آن هـم ضمـن این کـه خـود را در انـدوه ایـن غـم 
خداونـد  از  می دانـم،  شـریک  ننگرهـار  مـردم  فراموش نشـدنی 
بـرای شـهدا بهشـت بریـن، بـرای زخمیـان سـالمتی عاجـل و بـه 
خانواده هـای عزیز شـان صبـر و بردبـاری تمنا دارم. درد هر انسـان 

درد مـن اسـت و بـا کشـتن هـر انسـانی در سـوگ می نشـینم.

ياسر محسنی

کابل/اسالم آباد/واشنگتن
اسـت  قـرار  واشـنگتن،  در  رأی زنی هـا  آخریـن  براسـاس 
چهـار گـروه کاری از نظامیـان و ادارات اسـتخباراتی کابل و 
اسـالم آباد تشـكیل شـود تا تحرکات نظامـی مخالفـان را در دو طرف خط 
دیورنـد مـورد نظـارت شـدید خـود قـرار دهنـد. دیـروز سـخنگوی وزیر 
دفـاع امریـكا بـه صراحـت گفت کـه افغانسـتان و پاکسـتان هـر دو مقصر 
تنش هـای نظامـی و تروریسـتی در منطقـه هسـتند. در همیـن حـال، منابع 
مطبوعاتـی نزدیـک بـه رییـس سـتاد مشـترک اردوی پاکسـتان می گوینـد: 
سـفرای دو کشـور در پایتخت هـای همدیگـر و وزارِت خارجه هـای کابل 
و اسـالم آباد از حـل دایمـی و معقول جنجال چهل سـالۀ افغانسـتان ناتوان 
ماندنـد و بهتریـن شـیوه و راه حل این اسـت کـه یک کمسـیون مقتدر و با 
اختیـار سیاسـی متشـكل از افـراد آگاه تشـكیل شـود تا برای حـل موضوع 
اقـدام کنـد که این کمسـیون متشـكل از افراد آگاه و کارشـناس خواهد بود 

کـه از سـوی کابـل و اسـالم آباد انتخـاب خواهند شـد.

بشیر احمد قاسانی

احزاب بى برنامه!
احـزاب در توسـعۀ روندهـای سیاسـی بـه ویـژه انتخابـات، 
نقـش ویژه یـی دارنـد. ایـن احـزاب انـد کـه از روندهـای 
مردم سـاالری در کشـور نظـارت کـرده و مـردم را تشـویق به اشـتراک در 

ایـن رونـد می کننـد.
بـا تأسـف در افغانسـتان این گونـه نیسـت، هم اکنـون بیـش از یـک مـاه از 
رونـد ثبـت نـام رأی دهنـده گان می گـذرد، امـا هیـچ حزبـی از ایـن رونـد 
نظـارت نكـرده اسـت. بیشـتر احزاب در افغانسـتان خـود شـان را میلیونی 
خطـاب می کننـد؛ ولـی در عمـل برابر یک فـرد عادی سیاسـی موثریتی در 

توسـعۀ سیاسـی جامعـه ندارند.

ملک ستیز

به کی باید رأی نداد؟
به آنی که:

1. قدرت تحلیل ندارد.
کسـی کـه قـدرت تحلیـل را نـدارد، سیاسـت مدار نیسـت. رفتـن او بـه 

بـار مـی آورد. بـه  الیه هـای رهبـری قـدرت، شـكننده گی 
2. ظرفیـت برنامه ریـزی را نـدارد. کسـی کـه گپ هـای تكـراری بگوید و 
نتوانـد برنامه یـی بـرای بهبـود بریزد، سـزاوار رسـیدن به الیه هـای رهبری 

قدرت نیسـت.
3. ظرفیت نماینده گی را ندارد.

آنـی کـه بـا اسـتفاده از رأی مـردم بـه قـدرت می رسـد و منبع قـدرت که 
ارادۀ مـردم اسـت را فرامـوش می کنـد، یـک دروغگـوی محض اسـت، نه 

یـک سیاسـت مدار متعهد.
در  کـه  انسـان ها  چنیـن  نـدارد.  را  اسـتدال  و  سـخن رانی  ظرفیـت   .4
سـاختارهای رهبـری و مدیریتـی راه می یابند و به سـان بوم های شـب گرد 

خمـوش و نفـع بـردار هسـتند، نبایـد بـه رهبـری راه یابنـد.
5. ظرفیـت دادخواهـی را نـدارد. نمایندۀ مـردم باید یک دادخواه مسـلكی 
باشـد. اگـر او چنیـن ظرفیتـی را نـدارد، جایـی برایـش در رهبـری قدرت 

سیاسـی نیست.

فیـسبـوک نـــامــه

یِت جنـا «
هولنـاک«  

در صفحــات اجتماعــی دیــدم کــه در یــک 
انفجــاری  ننگرهــار  در  کرکــت  میــدان 
صــورت گرفتــه و ســبب شــهید و زخمــی 
ــر از هموطنــان مــا  شــدن حــدود 40 نف
ــش های  ــه پرس ــن فاجع ــت .ای ــده اس گردی
جدیــی را کــه پیــش می کشــد، ایــن اســت 
ــۀ در  ــگ فرق ــتان وارد جن ــا افغانس ــه آی ک
ابعــاد مختلــف شــده اســت؟ ریشــۀ نظــری 
ایــن نــوع وحشــت کجاســت؟ مــا در حــال 
تجربــۀ تفتیــش عقایــد قــرون وســطی اروپــا 

ــتیم؟ ــیانۀ آن هس ــوع وحش از ن
ــک  ــۀ ی ــال تجرب ــا در ح ــور م ــراً کش ظاه
ایــن جنــگ در  جنــگ جدیــد اســت. 
برابــر نیروهــای خارجــی نیســت، در برابــر 
مداخــالت خارجــی هــم نیســت و در برابــر 
نیروهــای دولتــی صــرف هــم نیســت؛ بلكــه 
در برابــر همــه آنچــه نشــانۀ تمــدن امــروزی 

ــا خــود دارد، اســت. را ب
در برابــر رســانه ها تحــت عنــوان »مــزدور« 
آن طــوری کــه برخــی سیاســت مداران عنوان 
ــی  ــای اجتماع ــر هنجاره ــد. در براب می کنن
جدیــد ماننــد تجلیل هــا و مراســم ها تحــت 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــا ب ــت«؛ تنه ــوان »بدع عن
ــه  ــه هم ــت را، بلك ــل بدع ــا اه ــه نه تنه ک
ــر پیشــرفت علمــی  را بایــد کشــت. در براب
تحــت عنــوان »سكوالریســم« بــا ایــن 
ــر«  ــادل »کف ــكوالریته« مع ــه »س ــه ک ضمیم
ــت  ــت تح ــر عقالنی ــود. در براب ــته ش دانس
ــول  ــر تح ــر ه ــی«، در براب ــوان »بی دین عن
ــت و  ــوان »یهودی ــه تحــت عن ــو و مدرنیت ن
نصرانیــت« و در برابــر هرچــه کــه نشــانۀ از 

ــد. ــته باش ــانی داش ــق انس منط
ایــن وضعیــت ذهنــی )مــا ایــن نــوع 
اندیشــه را تفكــر نمی نامیــم چــون بــه 
دور از اندیشــه اســت(، فرزنــد ناخلــف 
»جاهلیــت جدیــد« اســت کــه ترکیــب 
ــی« و  ــت قبیله ی ــر؛ »ذهنی ــه از دو عنص یافت

. می باشــد  دینــی«  »تحجــر 
ایــن دو عنصــر، حصــار تحول ناپذیــری 
ــون  ــد، چ ــد می کن ــان تولی ــود را خودش خ
در  کــه  را  هرآنچــه  قبیله یــی  ذهنیــت 
عــرف قبیلــه نباشــد، نوعــی بی غیرتــی 
و بی حیایــی می دانــد و توســط حصــار 
غیــرت و حیــا، از »ذهنیــت قبیله یــی« خــود 
دفــاع می کنــد و این جــا اســت کــه تحــول 

ــردد و  ــخت می گ ــیار س ــت بس ــن ذهنی ای
ایــد کــه »اســالم گراترین«  شــما دیــده 
شــخصیت نیــز کــه یــک وقتــی دم از 
»حكومــت نــاب اســالمی« مــی زد، بــه 
»قلعــه« ذهنیــت قبیله یــی پنــاه می بــرد 
و از آن بــرای پیشــرفت کارش اســتمداد 

می جویــد.
عنصــر دوم کــه »تحجــر دینــی« اســت نیــز 
ــاع  ــه دف ــد اندیش ــر تجدی ــود در براب از خ
ــن  ــه متحجرتری ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب می کن
شــخص، طبــِل شــدیدترین نــوع دیــن داری 
ــی  ــر، درحال ــوم دیگ ــه مفه ــد و ب می کوب
ــر  ــی ب ــالم مبتن ــی در اس ــكام دین ــه اح ک
و  واقعــی  فلســفه های  و  »حكمت هــا« 
اجتماعــی زنده گــی اســت و در کشــور مــا 
ایــن احــكام بــر دیــوار »جهــل مرکــب« بنــا 
یافتــه اســت کــه هرنــوع تیــوری متفــاوت و 
ــا خــود را  ــر ب ــی مغای ــا اندیشــۀ درون دین ی
ــی  ــر منطق ــادل نظ ــه وارد تب ــل از این ک قب
بی دینــی،  را  آن  دفــع می کنــد و  شــود، 

می دانــد. و...  بی خبــری  غرب زده گــی، 
ــت  ــه وضعی ــی ک ــه هراندازه ی ــه، ب در نتیج
ــی  ــی و سیاس ــوزۀ دین ــا در ح ــی م پیرامون
ــت  ــاع از ذهنی ــۀ دف ــود، الی ــول می ش متح
قبیله یــی و تحجــر دینــی بــه صــورت 
ــر تحــول  ــم شــده و در براب خــودکار ضخی
نشــان  خشــم گینانه  واکنــِش  تجــدد،  و 
ــِی  ــِت طوالن ــش فهرس ــن واکن ــد. ای می ده
را احتــوا می کنــد؛ از انفــالق دادن یــک 
ــگار«، از  ــک »خبرن ــح ی ــا ذب ــارت« ت »زی
ــک  ــرور ی ــا ت ــگاه« ت ــک فروش ــارِ »ی انفج
»صوفــی« حیــن ادای نمــاز، از تیربــاران 
ــه  ــا ب کــردن »حامــل یــک کارت بانكــی« ت
رگبــار بســتن یــک »عالــم دینــی« متهــم بــه 
ــد  ــدن چن ــرمین پران ــودن، از س ــاری ب درب
ــت تناســلی یــک  ــا قطــع آل ــان« ت ــا »دهق ت
ــک  ــام ی ــل ع ــوا و قت ــده« و از فت »رأی دهن
»مذهــب فقهــی« تــا کشــتار حاضریــن یــک 

ــت«. ــازی کرک »ب
فاجعــه  بــه رخ کشــیدن  و  غم شــریكی 
ــر  ــی« و »تحج ــت قبیله ی ــر »ذهنی ــر عنص ب
دینــی« تأثیــر نمی کنــد، چــون ایــن دو 
ــرد  ــد عملك ــل و نق ــه تحلی ــر، هرگون عنص
بی غیرتــی،  نیــز  را  خــود  مبتنی بــر 
ســكوالریته و غیردینــی می دانــد، لــذا گریــۀ 

دیگــران، غم شــریكی دیگــران، محكــوم 
کــردن دیگــران و غوغــای دیگــران، نشــانۀ 
باطــل  بی چاره گــی  و  حــق  پیــروزی 
انســان  یــک  ذبــح  می شــود.  دانســته 
ــاله،  ــا دوازده س ــل ده ی ــک طف ــط ی توس
نشــان می دهــد کــه »جاهلیــت جدیــد« 
تــا چــه انــدازه بــر حیــات اجتماعــی مــردم 
امــروزی  تمــدن  و  مــردم  زنده گــی  و 
عقده منــد اســت و عطــش آن بــا قتــل 
 iســاده اشــباع نمی گــردد تــا اینكــه ب
دســت یــک طفــل انســان دیگــری را ذبــح 

ــد. میكن
عــراق در آســتانۀ ایــن بحــران قــرار گرفت، 
ــا برخــورد قاطــع و کوبنــدۀ دولــت  ولــی ب
ــا،  ــای آنج ــردم و علم ــع م ــم قاط و تصمی
ــد.  ــار کردن ــد را مه ــت جدی بحــران جاهلی
ســوی  از  زیــادی  ســروصدای  گرچــه 
کشــورهای کــه نفــع شــان در بحــران 
برابــر  »جاهلیــت جدیــد« می باشــد، در 
عــراق صــورت گرفــت و بارهــا غوغــا 
کردنــد کــه فالنــی مذهــب در خطــر اســت 
و فالنــی قــوم نابــود می شــود و...، امــا نظــام 
عــراق کار خــود را کــرد و وضعیــت را بــه 
ــه هــر  ــروز نســبت ب ــه ام ــۀ در آورد ک گون
زمــان دیگــری، ائتالف هــای سیاســی عــراق 
متشــكل از تمــام مذاهــب و گروه هــای 
فكــری اســت و در انتخابــات اشــتراک 

ــد . کردن
ــه  ــر ب ــز اگ ــا نی ــۀ م ــالم جامع ــای اع علم
شــدت بــا »جاهلیــت جدیــد« کــه از عنصــر 
دینــی«  »تحجــر  و  قبیله یــی«  »ذهنیــت 
ترکیــب یافتــه اســت، مبــارزه نكنــد و 
ــازد،  ــی نس ــه خنث ــت را در نطف ــن ذهنی ای
ایــن  فاجعه آفرینــی  و  کشــتار  داســتان 
ذهنیــت تحــت عنــوان »اســالم نــاب« و یــا 
ــد  ــه می یاب ــالم، ادام ــح« از اس ــم صحی »فه
ــوای ســاده، فهــم دیگــران را  ــک فت ــا ی و ب
ــح«  ــود را »صحی ــت خ ــح« و ذهنی »ناصحی
واجب القتل هــای  فهرســِت  و  دانســته 
خــود را طوالنــی می کننــد تــا بــازوی 
اجرایــی »جاهلیــت جدیــد«، مــردم را از دم 

ــد . ــغ بگزران تی
ــت  ــای بهش ــهدای ننگره ــام ش ــرای تم ب
ــفای عاجــل از  ــان ش ــرای زخمی ــن و ب بری

ــم. ــزرگ خواهانی ــروردگار ب پ

كمال الدين حامد
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نتایـج رسـمی انتخابـات پارلمانـی عـراق باالخـره پـس از 
گذشـت یک هفتـه از پایان رای گیری، اعالم شـد و ائتالف 
»السـائرون« مقتـدی صـدر از دیگـر ائتالف هـای حاضر در 
رقابت هـا پیـش افتاد، امـا این پیـش افتادن لزوما بـه معنای 
تشـكیل دولت آتی عراق توسـط صدر نیسـت و بر اسـاس 
قانـون اساسـی عـراق، ایـن »فراکسـیون اکثریـت پارلمـان« 

خواهـد بود کـه دولـت را تشـكیل می دهد.
بـه گـزارش ایسـنا، براسـاس قانـون اساسـی عـراق دولت 
ایـن کشـور بایـد ظـرف 90 روز از اعـالم نتایـج رسـمی 
انتخابـات تشـكیل شـود و تسلسـل زمانی آن به این شـرح 

ست: ا
عالـی  کمیسـیون  توسـط  رسـمی  نتایـج  اعـالم  از  پـس 
انتخابـات، رییـس  جمهـور عراق )فـواد معصـوم( خواهان 
تشـكیل جلسـه پارلمان جدیـد ظرف 15 روز خواهد شـد؛
بایـد رییـس  اولیـن جلسـه  پارلمـان عـراق در   اعضـای 
پارلمـان و دو معـاون او را بـا رای اکثریـت اعضـا انتخـاب 
کننـد. )رییـس اولیـن جلسـه پارلمـان رییس سـنی خواهد 

بود(؛
پارلمـان جدیـد باید ظرف 30 روز از برگزاری جلسـه اول، 

رییس جمهـور جدیـدی برای عـراق تعیین کند؛
را  پارلمـان  اکثریـت  فراکسـیون  جدیـد  رییس جمهـور 
مسـئول معرفی نخسـت وزیر و تشـكیل کابینه خواهد کرد؛
نخسـت وزیـر مكلـف 30 روز فرصـت خواهـد داشـت 
تـا دولـت خـود را بـه پارلمـان معرفـی کنـد و موافقـت 

بگیـرد؛ را  نماینـدگان 
پارلمـان بایـد بـا برنامـه کلـی دولت جدیـد و نیـز هر یک 

از وزرا بـا اکثریـت آرا موافقـت کند؛
در صـورت شكسـت نخسـت وزیـر در تشـكیل دولـت 
ظـرف 30 روز، رییس جمهـور نامـزد دیگـری را معرفـی 
خواهـد کـرد کـه او بایـد ظـرف 15 روز و تا پایـان مهلت 
90 روزه تشـكیل دولـت جدیـد، کابینـه خـود را معرفـی 

. کند
آنچـه کـه گفتـه شـد تسلسـل زمانـی تشـكیل دولـت بـر 
اسـاس قانـون اساسـی عـراق اسـت کـه ذکـر چنـد مـورد 
رییـس جمهـور و  انتخـاب  نیـز چگونگـی  و  آن  دربـاره 

رییـس پارلمـان و نیـز تشـكیل دولـت ضـروری اسـت.
یـک- ایـن فراکسـیون اکثریـت پارلمـان )فراکسـیونی کـه 
بتوانـد 1+164 کرسـی های پارلمانـی را از آن خـود کنـد( 
خواهـد بـود کـه از سـوی رییـس جمهـور مسـئول معرفی 
نخسـت وزیر و تشـكیل دولـت خواهـد بـود نـه ائتـالف 
یـا فهرسـت پیـروز در انتخابـات. اصـوال فراکسـیون های 
پارلمانـی پس از رسـمیت یافتن پارلمـان جدید و برگزاری 
جلسـات رسـمی آن معرفـی خواهنـد شـد و هـر یـک از 
جریان هـای حاضـر در انتخابـات کـه بتوانند دیگـر گروه ها 
را بـا خـود همـراه کـرده و فراکسـیون اکثریـت را تشـكیل 
معرفـی  نیـز  را  عـراق  آتـی  نخسـت وزیر  طبیعتـا  دهنـد، 

کرد. خواهنـد 
دو- مسـبوق بـه سـابقه اسـت کـه دولـت در عراق توسـط 
ائتـالف پیـروز در انتخابات، تشـكیل نشـود و فراکسـیونی 
متشـكل از دیگـر ائتالف ها کـه پس از آغاز بـه کار پارلمان 
تشـكیل شـد، معرفـی دولت آتی عـراق را بر عهـده بگیرد. 
هماننـد انتخابـات سـال 2010 کـه با وجـود اینكـه ائتالف 
»العراقیـه« بـه رهبـری ایـاد عـالوی 91 کرسـی پارلمـان را 
بـه دسـت آورد امـا ایـن ائتـالف دوم یعنی ائتـالف »دولت 
قانـون« نـوری مالكـی بـا 89 کرسـی بـود کـه توانسـت با 
»ائتـالف ملـی عـراق« بـه ریاسـت ابراهیـم الجعفـری )70 
کرسـی( و برخـی دیگـر از جریان هـای شـیعی و مسـتقل، 
فراکسـیون اکثریـت پارلمـان را تشـكیل دهـد و مسـئول 

تشـكیل دولت شـود.
سـه- انتخـاب رییـس جمهور عـراق نیازمند رای دو سـوم 
نماینـدگان پارلمـان اسـت و رییـس پارلمـان نیـز باید رای 
موافـق اکثریـت مطلـق پارلمـان را کسـب کنـد کـه ایـن 
ائتالف هـای  از  یـک  هیـچ  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  خـود 
حاضـر در انتخابـات بـه تنهایـی آرای الزم بـرای تعییـن 
ایـن دو مقـام عالـی کشـور را ندارنـد و ناگزیـر بـه توافـق 
بـا دیگـر جریان هـای سیاسـی هسـتند. بـه عبارت سـاده تر 
بـاالی  آرای  بـه  دولتـی  مهـم  پسـت  دو  ایـن  نیازمنـدی 
نماینـدگان پارلمـان، باعـث می شـود کـه همـه جریان های 
سیاسـی عـراق بـه نوعـی با هـم کنـار بیایند تا سـه پسـت 
نخسـت وزیری، ریاسـت جمهـوری و ریاسـت پارلمان در 

میـان جریان هـای شـیعی، سـنی ها و کردهـا توزیـع شـود.
بـا ایـن احتسـاب و بـا توجـه بـه کرسـی های هـر یـک از 
از  یـک  هیـچ  عـراق،  انتخابـات  در  حاضـر  ائتالف هـای 
ائتـالف دوگانـه  تنهایـی و حتـی  بـه  جریان هـای شـیعی 
نمی تواننـد فراکسـیون اکثریـت را تشـكیل دهنـد و نیازمند 
حمایـت کردهـا و جریان هـای سـنی نیز هسـتند )بـا توجه 
بـه اینكـه ائتـالف برخـی جریان هـای شـیعی با هـم تقریبا 
غیـر ممكـن اسـت(. کردهـا هـم اگـر بـه دنبال دسـت یابی 
بـه پسـت ریاسـت جمهوری باشـند ناگزیـر هسـتند کـه از 
و  کننـد  بـرای نخسـت وزیری حمایـت  نماینـده شـیعیان 
سـنی ها نیـز بـرای تكیـه بر کرسـی ریاسـت پارلمـان، باید 
رای موافـق کردها و شـیعیان را پشـت خود داشـته باشـند.
بیشـترین  کـه  عـراق  در  عمـده  سیاسـی  جریان هـای 

آورده انـد: دسـت  بـه  را  پارلمانـی  کرسـی های 
لیست سائرون )مقتدی صدر( 54 کرسی، »شیعه«

لیست الفتح المبین )هادی العامری( 47 کرسی، »شیعه«
ائتالف النصر )حیدر العبادی( 42 کرسی، »شیعه«

ائتالف »دولۀ قانون« )نوری مالكی( 26 کرسی، »شیعه«
»حزب دموکرات کردسـتان« )مسـعود بارزانی( 25 کرسـی، 

»کرد«
ائتالف »الوطنیه« )ایاد عالوی( 21 کرسی،  »سكوالر«

جریان الحكمۀ )عمار حكیم( 19 کرسی، »شیعه«
حزب اتحادیه میهنی)طالبانی ها( 18 کرسی،  »کرد«

ائتالف »القرار« )اسامه النجیفی( 11 کرسی، »سنی«.

یک
پیرامــون  علمــی  و  پژوهشــی  کارهــای  انجــام 
جریان هــای  و  تاریخــی  و  سیاســی  تحــوالت 
ــر  ــخ معاص ــذار در تاری ــر و اثرگ ــال، تصمیم گی فع
ــود  ــار نب ــوده اســت. در کن ــگ ب افغانســتان، کــم رن
نهادهــای مشــخصی بــرای انجــام ایــن گونــه کارهــا، 
ــت  ــد و فرص ــان می  دهن ــه نش ــری عالق ــراد کمت اف
می گذارنــد تــا در ایــن زمینه هــا کار کردنــد تــا 
ــیم  ــه باش ــی و بی طرفان ــی علم ــخ نویس ــواه تاری گ
از  عبرت گیــری  بــا  دم  تــازه  حكومت گــران  و 
ــش  ــای اثربخ ــی و واکاوی جریان ه ــوادث واقع ح

ــد. ــا نپردازن ــرار ناکامی ه ــه تك ب
ــین  ــدۀ پس ــم س ــخ نی ــم تاری ــی از تحــوالت مه یك
ــپ  ــای چ ــرد جریان ه ــور و عمل ک ــتان حض افغانس
در افغانســتان اســت کــه پیرامــون فعلیــت و فعالیــت 
ــگاری و  ــد وقایع ن ــای در ح ــا کاره ــن جریان ه ای
ــگاه  ــا ن ــده، ام ــی انجــام ش یادداشــت های روزنامه ی
ــن  ــی در ای ــول علم ــر اص ــتوار ب ــی و اس پژوهش
ــوده  ــم گیر نب ــم چش ــا ه ــده و ی ــام نش ــه انج زمین

اســت.
ــرال  ــی جن ــرات سیاس ــتمند، خاط ــلطان علی کش س
دســتگیر  ٲرزو،  عبدالقــادر  کوشــش  بــه  قــادر 
پنجشــیری، اکــرام اندیشــمند، احمــدزی، نبــی 
کاروال،  میرصاحــب  روا،  اولویــه  عظیمــی، 
هســتند  نام هــای  و...،  مشــعوف  یعقــوب  میــر 
کــه کارهــای از بهــر معرفــی، بیــان خاطــرات، 
ــق  ــک خل چگونه گــی شــكل گیری حــزب دموکراتی
ــاب  ــزب، کت ــن ح ــری ای ــتان و حكومت گ افغانس

ــد. ــرده ان ــاپ ک چ
ــل  ــرای مكم ــتان« ب ــی در افغانس ــاِب »چپ گرای کت
ســاختن ایــن کار و یــا آغــازی بــرای انجــام 
ــه نگاشــته شــده  ــن زمین ــای گســترده در ای تالش ه
و امــان اهلل شــفایی نویســندۀ ایــن پژوهــش، تــالش 
ــۀ روش منــد و پژوهشــی ایــن کار را  ــه گون کــرده ب

ــاند. ــرانجام برس ــه س ب

ایــن کتــاب در یــازده فصــل و 363 بــرگ، از ســوی 
ــاد اندیشــه در زمســتان 1396 خورشــیدی نشــر  بنی
ــی  ــدر بیگ ــین حی ــتار آن حس ــت. ویراس ــده اس ش
ــد آن را  ــرح جل ــی و ط ــد و کار صفحه آرای می باش

هــادی مــروج انجــام داده اســت.
دو

ــٔه  ــل کارنام ــتان، تحلی ــی در افغانس ــاِب چپ گرای کت
پیــروان مارکسیســم- لنینیســم را در بــر دارد و بــرای 
ــاوری  ــی و ب ــٔه عمل ــه بررســی کارنام نخســتین بار ب

ــه اســت. ســازمان های چــِپ کشــور پرداخت
امــان اهلل شــفایی در ایــن کتــاب کارنامــٔه جریان هــای 
ــق را از  ــک خل ــزب دموکراتی ــژه ح ــرا به وی چپ گ
نزدیــک و در چارچــوب مارکسیسم-لنینیســم مــورد 

تحلیــل، ارزیابــی و نقــد قــرار داده اســت.
ــی  ــل گفته ی ــا نق ــاب ب ــن کت ــت ای ــای نخس برگ ه
رییس جمهــور  نخســتین  تره کــی،  نورمحمــد  از 
ــی  ــا پُخته گ ــه در آن ن ــاز می شــود ک کمونیســتی آغ
و شــتاب زده گی اعضــای حــزب دموکراتیــک خلــق 
بــود:  گفتــه  تره کــی  می رســاند.  انقــالب  از  را 
ــول می دهــد  ــه بچــه اش پ ــدر ب همــان طــور کــه پ
ــاور، مــن هــم  ــرو از دکان ســگرت بی ــد ب و می گوی

ــد! ــد و انقــالب کنی ــم: بچــه بروی ــم گفت ــه رفقای ب
ــی در  ــاِب »چــپ گرای ــۀ کت ــای شــفایی در مقدم آق
ــرن  ــم ق ــه نی ــک ب ــت: نزدی ــه اس ــتان« گفت افغانس
افغانســتان  در  از ظهــور و حضــور چپ گرایــی 
ــراز و نشــیبی  ــخ پُرف ــان، تاری می گــذرد و ایــن جری
کــه  زمانــی  افغانســتان  در  چپ گرایــان  دارد. 
ــام  ــكل نظ ــر و ش ــت س ــارض حكوم ــای مع نیروه
یافته یــی نداشــتند، نخســتین جریانــات ســازمان 

ــد. ــاد کردن ــه را ایج یافت
آقــای شــفایی در ادامــۀ مقدمــه یــادآور شــده 
اســت: چپ گرایــان افغانســتان دارای اندیشــه ها 
و  بیگانــه  به ظاهــر  امــا  مــدون؛  ایدئولــوژی  و 
اســتراتژی  بــا  غالبــًا  کــه  بودنــد  ناشــناخته یی 
انقالبــی بــه دنبــال تحقــق مارکسیسم-لنینیســم؛ 

مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیســم و یــا مارکسیســم-
اسالمیســم در افغانســتان بودنــد. چپ گرایــان در 
نیمــۀ دوم قــرن بیســتم فضــای سیاســی و اجتماعــی 
ــا  ــد ت ــی در نوردیدن کشــور را در طیف هــای مختلف
تــا آنجــا کــه نحله یــی از آنــان موفــق شــد قــدرت 
را بــه دســت گرفتــه و بیــش از دو دهــه بــه عنــوان 
ــود. ــناخته ش ــی ش ــت داخل ــی سیاس ــر اصل بازی گ

سه
ــت.  ــده اس ــه ش ــل ارای ــازده فص ــاب در ی ــن کت ای
نظــری  چارچــوب  شــامل  آن  نخســت  فصــل 
می باشــد و فصل هــای دیگــر، زمینه هــا، رونــد 
تكویــن و گونه هــای چپ گرایــی در افغانســتان، 
باورهــا و شــعارهای، خــط مشــی، اســتراتژی، 
ــزار  ــا و اب ــازمان، نیروه ــاختار و س ــا، س تاکتیک ه
پویــش قــدرت، روابــط و سیاســت خارجــی و 
در  چپ گرایــی  و  چپ گرایــان  چالش هــای 
افغانســتان را بــه بررســی گرفتــه اســت. ایــن 
کتــاب بحــث »بــه ســوی ورشكســته گی« بــه پایــان 

می رســد.
ــی را  ــش، چپ گرای ــن پژوه ــفایی در ای ــان اهلل ش ام
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــوم ک ــته گی محك ــه ورشكس ب
کتــاب، ضــد انقــالب، رقابت هــای درونــی، نداشــتن 
مشــروعیت و ســاختار اجتماعــی افغانســتان، از 
ــه  ــان چــپ در کشــور گفت عمــده چالش هــای جری
ــا  ــتین بار ب ــرای نخس ــفایی ب ــای ش ــده اســت. آق ش
رویكــرد پژوهشــی توانســته انجــام کاری در زمینــۀ 
ــود.  ــه در ش ــه ب ــتان موفقان ــی در افغانس چپ گرای
ــت اصــول پژوهشــی  ــا رعای ــش ب ــن پژوه او در ای
ــماری  ــع بی ش ــدارک و مناب ــناد، م ــی، اس و بی طرف
ــانده  ــام رس ــه انج ــش را ب ــن پژوه را ورق زده و ای

اســت.
و  ویرایشــی  ریخت هــای  و  شكســت  اگــر 
ــاِب  ــم، کت ــده بگیری ــر را نادی ــن اث ــی ای حروف چین
و  جلــد  طــرح  بــا  افغانســتان،  در  چپ گرایــی 
ــت. ــیده اس ــر رس ــه نش ــی ب ــی مرغوب صفحه آرای

چپ گرایی
     در          افغانستان

تشکیـل قانـونی  رونـد 
مـوجـود احتـماالت  و  عـراق  در  دولت   

هارون مجیدی


