
بــه  توجــه  بــا  ســنا  مجلــس 
و  آرامی هــا  نــا  افزایــش 
مناطــق  در  شــدید  جنگ هــای 
مــردم  از  کشــور  مختلــف 
خواســت تــا از نیروهــای امنیتــی 

کننــد. حمایــت 
رییــس  مســلم یار  فضل هــادی 
مجلــس ســنا در نشســت روز 
ــور( ایــن مجلــس  یکشــنبه )30 ث
ــی در  ــت امنیت ــه وضعی ــت ک گف

ــت و  ــده اس ــران کنن ــور نگ کش
ــکاری  ــدون هم ــت ب ــن وضعی ای
مــردم بــا نیروهــای امنیتــی بهبــود 

نمی یابــد.
آقــای مســلم یــار بــا اشــاره بــه نا 
ــای  ــر در والیت ه ــای اخی امنی ه
مختلــف کشــور افــزود کــه تنهــا 
راه حــل، همــکاری مــردم بــا 
ــر  ــی اســت در غی ــای امنیت نیروه
ــی  ــه تنهای ــی ب ــای امنیت آن نیروه

قــادر نخواهنــد شــد تــا جلــو نــا 
امنی هــای گســترده را بگیرنــد.

رییــس مجلــس ســنا تاکیــد کــرد 
ــزات  ــی تجهی ــای امنیت ــه نیروه ک
زرهــی پیشــرفته و قــوای توپچــی 
مجهــز ندارنــد؛ و نیــز چهــار 
ــی  ــوای هوای ــاره جنگــی در ق طی
موجــود اســت؛ نیروهــای امنیتــی 
ــن  ــا ای ــردم ب ــکاری م ــدون هم ب
ــه  ــد ب ــدک نمی توانن ــات ان امکان
شــکل درســت بــا دشــمن جنــگ 

ــد. کنن
محمــد علــم ایزدیــار معــاون 
ــز  ــنا نی ــس س ــس مجل اول مجل
ــش حمــات  ــه افزای ــا اشــاره ب ب
ــای  ــه نیروه ــد ک ــان می گوی طالب
امنیتــی بایــد در مقابلــه بــا دشــمن 
را  شــان  جنگــی  تاکتیک هــای 

ــد. ــری کنن بازنگ
ــار گفــت: »نهادهــای  ــای ایزدی آق
امنیتــی بایــد در سیاســت دفاعــی 
ــد  ــری کنن ــود بازنگ ــی خ و امنیت
مســلط  اوضــاع  بــر  وگرنــه 
زمانیکــه  تــا  شــد؛  نخواهنــد 
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ــد  ــده جدی ــت فرمان ــه از فعالی ــک هفت ــوز ی هن
ــادی  ــمار زی ــه ش ــذرد ک ــرات نمی گ ــس ه پولی

ــرده اســت. ــتگیر ک ــه دس ــراد را ب از اف
او در چنــد پیــام بــه جوانــان و حتــی خانواده هــا 

هشــدار داده تــا متوجــه فرزندان شــان باشــند.
ــا ظاهــر  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــل گفت ــن اهلل امرخی امی
نامناســب در داخــل بــازار هــرات دیــده شــوند 

ــد شــد. دســتگیر خواهن
ســخنگوی  ولــی زاده،  عبداالحــد  اکنــون 
فرماندهــی پلیــس هــرات می گویــد کــه تــاش 
فرمانــده پلیــس ایــن والیــت کاهــش آمــار 

ســرقت و جرائــم خیابانــی اســت.
او گفتــه کــه افــرادی بــا نــام »قروتــک« همــواره 
آرامــش را از مــردم گرفتــه انــد و عــزم نیروهــای 

امنیتــی دســتگیری ایــن افــراد می باشــد.
گفتــه شــده فرمانــدۀ جدیــد پلیــس ایــن والیــت 
در پیونــد بــه کاهــش آمــار ســرقت عــزم جــدی 
ــود  ــهر را از وج ــز ش ــد دارد مرک ــته و قص داش
ســارقان پــاک کنــد....           ادامــه صفحــه 6

مجلس سنا:
نیـروهای امنیتـی 

در تکتیـک جنگـی شان بازنگـری کننـد

صفحه 3

صفحه 6

ممانعت از سفِر جنرال دوستم 
به امریکا

جعــل تاریـخ و غلـط آمـوزی 

در معـارِف افغانستان

منیره یوسـف زاده 

معاون والی کابل مقـرر شد
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مذاکـره  یـا  امریـکا  کـرد،  اعـام  روسـیه 
مسـتقیم بـا طالبـان کنـد و یـا در سـال های 
پیـش رو با جنگی »خسـته کننـده و خونین« 

مواجـه می شـود. افغانسـتان  در 
ضمیـر  بلومبـرگ،  شـبکه  گـزارش  بـه 
نماینـده ویـژه رییـس جمهـور  کابولـوف، 
روسـیه در افغانسـتان اعام کـرد: خودداری 
آمریـکا بـرای مذاکـره بـا طالبان کـه کنترل 
۴0 درصـد از خـاک افغانسـتان را برعهـده 
در  زیـرا  اسـت.  قبـول«  »غیرقابـل  دارد، 
و  جنـگ  ارتباطـی  چنیـن  نبـود  صـورت 
ادامـه  آینـده  سـال های  بـرای  خونریـزی 

داشـت. خواهـد 
اشـرف غنـی، رییس جمهور مـورد حمایت 
آمریـکا در مـاه فبـروی پیشـنهاد مذاکـرات 
بـدون پیـش شـرط بـا طالبـان را داده بـود 
اعـام کردنـد کـه  نماینـدگان طالبـان  امـا 
نمی خواهنـد بـا »یک دولت دسـت نشـانده 
آمریـکا« بـدون اینکـه بـا آمریـکا مذاکـره 

کـرده باشـند، گفت وگـو کننـد.
رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  دولـت 

امریـکا، روسـیه را بـه مسـلح کـردن طالبان 
متهـم می کنـد امـا روسـیه ایـن اتهامـات را 

رد کـرده اسـت.
کابولـوف در بخـش دیگـری از اظهاراتـش 
هشـدار داد احتمـال افزایـش اراضـی تحت 

کنتـرل طالبان وجـود دارد.
تصویـر  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  وی 
در  شـوروی  جنـگ  دوران  بـا  مشـابهی 
 ۵000 افزایـش  دارد.  وجـود  افغانسـتان 
حتـی ۵0 هزار سـرباز حاضر در افغانسـتان 

هیـچ کمکـی نمی کنـد و باعـث بهتر شـدن 
نمی شـود. وضعیـت 

بـاور  ایـن  بـر  روسـیه  حاضـر،  حـال  در 
اسـت کـه داعـش تهدیـد رو بـه رشـدی 
در افغانسـتان اسـت. بـا ایـن حـال آمریکا، 
روسـیه را متهـم می کنـد که مسـکو در حال 
افغانسـتان  در  داعـش  قـدرت  بزرگنمایـی 
بـوده تا بدین شـکل بتواند اقدامـات طالبان 
را مشـروع کـرده و بـا نفـوذ آمریـکا مقابله 

. کند

نمایندۀ ویژۀ روسیه در افغانستان:
 تصویر مشابهی با دوران جنگ شوروی در افغانستان وجود دارد 

هرات: پولیس  فرمانده 

مناسب  ظاهـر  که  افـرادی 
کنیـد دستگیـر  نـدارند 

صفحه 6

صفحه 2

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

کمیسیون مستقل انتخابات:

هر  والیت یک حوزۀ  انتخاباتی است

امـروز؛
رییس جمهور  قانونِی  کارِ  روِز  آخرین  



جنـگ فـراه و تهاجـم گروهـی و چندصدنفرِی 
طالبـان بـه مرکز این شـهر، پرسـش های زیادی 
را بـه وجـود آورده و ابهام هـای توامـان خلـق 
کـرده اسـت. چگونـه شـد کـه تجمـِع این همه 
و  اسـتخباراتی  نهادهـای  چشـم  از  نیــرو، 
اطاعاتـِی کشـور و نیروهـای بین المللی به دور 
مانـد؟ چگونـه شـد کـه طالبـان به یک باره گـی 
تـاش کردنـد کـه شـهر فـراه را در قبضۀ خود 
را  کنــدز  تجربـۀ  می خواسـتند  آیـا  بگیرنـد؟ 
این بـار در غـرب کشـور انجـام دهنـد؟ بـا چه 
پشـتوانه و امکاناتـی طالبـان قصـد تسـخیر این 
شـهِر مهـم و تاریخـی را کـرده بودنـد؟ آیـا به 
این گونـه سـوال ها در نهــادهای امنیتِی کشـور 
اندیشـیده شـده و یا تـاش صـورت گرفته که 

مـورد طـرح و ارزیابـی قـرار گیرند؟
 جنـگ فـراه چنـد نکتـه را نشــان داد کـه باید 
بـه عنوان درس هـای این تهاجـِم گروهی مورد 

تأمِل بیشـتر واقع شـوند:
سـال  دهشـت افکن  گروه هـای   )1
روان را سـاِل سرنوشت سـازی بـرای خـود و 
افغانسـتان تعییـن کـرده انـد. آن هـا یک جـا بـا 
در  کـه  دارنـد  تـاش  منطقه یی شـان  حامیـاِن 
نیــروهای  بـه  را  بیشـترین ضربـه  ایـن سـال 
افغانسـتان در مجمـوع وارد  امنیتـی و دولـِت 
بـه  توجـه  بـا  کننـد. گروه هـای دهشـت افکن 
افغانســتان در حـاِل  ایـن کـه در سـال روان 
برگزاری انتخابات سرنوشت سـازِ شـورای ملی 
و شـوراهای ولسوالی هاسـت، طرح یک رشـته 
گرفتـه  دسـت  روی  را  عملیاتـی  برنامه هـای 
انـد تـا ایـن رونـد ملـی را خدشـه دار سـاخته 
منطقه یی شـان  حامیـاِن  و  هواخواهـان  بـه  و 
ثابـت سـازند کـه همچنـان در صحنـۀ نظامی و 
سیاسـِی کشـور حضور فعـال و پُررنـگ دارند. 
حامیـان  تصمیـم  ایـن  پشــِت  در  این کـه  در 
جـای  هیـچ  دارنـد،  قـرار  طالبـان  منطقه یـی 
شـک و شـبهه نیسـت. طالبـان بـه تنهایـی قادر 
بـه چنیـن حمـاِت گسـترده و سـنجیده شـده 

نیسـتند.
طالبـان بـا حمـاِت گسـتردۀ خـود   )2
و  خارجـی  نیروهـای  برابـر  در  می خواهنـد 
اسـتراتژی دونالـد ترامـپ در مـورد افغانسـتان 

ایســتاده گی نشـان داده و در صـورت امـکان، 
ایـن اسـتراتژی را به ناکامـی منتهی سـازند. در 
اسـتراتژی کاخ سـفید که از سـوی آقای ترامپ 
ارایـه شـد، به عـدم پیـروزی طالبان در میــدان 
جنـگ اشـاره شـده و از ایـن گـروه خواسـته 
شـده اسـت کـه راه صلـح و گفت وگـو را در 
پیـش گیـرد. طالبـان با حمـات بهــارِی خود 
بـر شـهرها و ولسـوالی های کشـور می خواهند 
ناکامـی ایـن اسـتراتژی را بـه ثبـوت برسـانند. 
بـه  طالبـان  بـه حمـاِت  سـفید  کاخ  واکنـش 
والیـت فـراه نشــان می دهـد کـه امریکایی هـا 
کـه  می داننـد  و  شـده  اوضـاع  متوجـه  نیـز 
یکـی از هدف هـای اصلـی طالبـان در جنـگ 
فـراه، ناکامـی اسـتراتژِی ایـن کشـور در قبـال 

افغانسـتان بـوده اسـت.
نیروهای امنیتی کشـور در فراه نشان   )3
دادنـد کـه قابلیت هـای رزمی شـان بـه صورِت 
می تواننـد  حـاال  و  یافتـه  افزایـش  فوق العـاده 
گروه هـای  تهاجمـِی  حمـات  آسـانی  بـه 
دهشـت افکن را، حتـا در هماهنگـی بـا حامیان 
منطقه یی شـان، خنثـا سـازند. جنگ فـراه آزمون 
سـربلندی و موفقیـت بـرای نیروهـای امنیتـی 
کشــور بـود. این جنـگ خاِف جنـِگ کندز به 
نفـع طالبان تمام نشـد و بر اسـاس گزارش های 
موجـود، تلفـات سـختی نیز به آن ها وارد شـده 
اسـت. گمـان می رود کـه طالبـان انتظـار چنین 
مقاومـت سرسـختانه یی را از سـوی نیروهـای 

امنیتی و دفــاعی کشـور نداشـتند.
جنـگ فـراه متأسـفانه ابعـاد ضعـف   )۴
مدیریتـِی جنـگ را نیـز بـه نمایـش گذاشـت. 
نیروهـای  و  اسـتخبارات  در موجودیـت  چـرا 
خارجـی، چنیـن حملـۀ گسـترده یی بـر یکـی 
از شـهرهای کاِن کشـور صـورت گیـرد؟ آیـا 
ناهماهنگـی در  ایجـاد  نفـوذی سـبب  عوامـل 
برنامه هـای نظامـی شـدند؟ آیا اطاعـات موثق 
اسـتخباراتی  و  کشــفی  نیروهـای  اختیـار  در 
کشـور قـرار نگرفتـه بـود؟ گفتـه می شـود در 
جنـگ فـراه افـرادی بـه عنـوان عوامـل نفوذی 
نیـز عمـل کـرده انـد کـه زمینـه را بـرای ورود 
طالبـان بـه مرکز شـهر فراهـم کرده بودنـد. این 
عوامـل بایـد شناسـایی و به پنجۀ قانون سـپرده 

شـوند. در کنـار ایـن، هنـوز در مدیریت جنگ 
در سـطح کاِن دولـت افغانسـتان آماده گی های 
الزم وجـود نـدارد. جنـگ فـراه نشــان داد که 
اگـر وزارت هـای دفـاع، داخلـه و امنیـت ملـی 
در هماهنگـی بـا هم عمـل  کنند، می تـوان جلو 
هـر حملـه و فاجعه یـی را گرفـت. نیـاز اسـت 
کشـور  دفاعـِی  و  جنگـی  برنامه هـای  در  کـه 
و  گیـرد  صـورت  همه جانبـه  بازنگری هـای 

شـوند. نشـانه گذاری  کاسـتی ها  و  خاهـا 
از کنـار جنـگ فـراه نباید به آسـانی   )۵
گذشـت. این جنگ نشـان داد که هنوز طــالبان 
بـه عنـوان تهدید اساسـی در برابر مـردم و نظام 
قـرار دارنـد و راهِ گفت وگو و سـازش تا زمانی 
کـه ایـن گـروه در برنامه های جنگـِی خود علیه 
مـردم تغییـری وارد نکـرده، فقـط یـک خواِب 
در  بایـد سرسـختانه  باشـد.  می توانـد  خـوش 
از  و  ایسـتاد  دهشـت افکن  گروه هـای  برابـِر 
تمامیـت ارضـِی خود دفـاع کرد. چـارۀ دیگری 

در حـاِل حاضـر بـه چشـم نمی خـورد.
جنـگ فراه در کنار سـایِر ناامنی های   )6
موجـود در شـمال و جنـوب و غـرب و شـرِق 
کشـور ایـن نکته را بـه ما یادآوری می کنــد که 
افغانسـتان و مردمانـش آماِج حماِت دشـمناِن 
بیـروِن مرزهـای کشـور  از داخـل و  فراوانـی 
قـرار دارنـد. برای رسـیدن بـه پیــروزِی نهایی 
در یـک چنیـن جنگـی، وحدت ملـی و همدلِی 
ضـروری  شـرط  یـک  اجتماعـی،  ـ  سیاسـی 
اسـت. سـران حکومـت وحـدت ملـی و تمـام 
حلقـاِت متفـق و متصل بـه آن ها بایـد در نحوۀ 
ادارۀ امـورِ کشـور ایـن نکتـۀ مهـم را در نظـر 
بگیرنـد. صفـوف نیــروهای ملـی و مردمی در 
برابـر طالبان زمانی مسـتحکم و شکسـت ناپذیر 
کارگـزاران سیاسـِی کشـور  کـه  خواهـد شـد 
نظیـر  ملی یـی  پروسـه های  و  موضوعـات 
شـناس نامه های برقـی و انتخابـات را سیاسـی 
برقـی  توزیـع شـناس نامه های  نسـازند. شـیوۀ 
و سـازوکارِ برگـزاری انتخابـاِت پارلمانـی باید 
به جـای سـتیز و مناقشـۀ قومـی، صحنۀ تجسـِم 
وحـدت ملـی و انسـجام سیاسـی ـ اجتماعـِی 

مـردم افغانسـتان باشـد.
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نثاراحمد فیضی غوريانی
ريیس كمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماينده گان

چنـد نکتـۀ اسـاسی
 پیـرامـوِن جنـگ فـراه

 

امـروز 31 ثـور سـال 1397، آخریـن روز قانونـِی کارِ آقـای 
غنـی بـه عنـوان »رییس جمهـور« بـر اسـاِس قانـون اساسـی 
اسـت. اگرچـه آقـای غنـی از دریچـۀ انتخابـات )تنهـا گزینۀ 
سنجیده شـده بـرای دسـت یافتن به قـدرت در قانون اساسـی( 
بـه مقـامِ ریاسـت جمهوری نرسـیده  و صرفـًا بـا تمسـک بـه 
سـندی فراقانونـی بـه نـامِ »توافق نامـۀ سیاسـی« بـه ریاسـت 
حکومـِت وحـدت ملـی ضـِم سـاختار و ریاسـت اجرایـی 
منصوب شـده؛ امـا همواره سـخنگویانش او را »رییس جمهور 
منتخـب افغانسـتان« خوانده انـد و در این خصـوص بـر قانون 
اساسـی تأکیـد کرده انـد. روزنامـۀ مانـدگار بر همین اسـاس، 
صـد روزِ اخیـِر کار رییس جمهور را مورد شـمارِش معکوس 
قـرار داد و امـروز نیـز آخریـن شـمارِش آن در ایـن روزنامه 

ست.  ا
 در هفتـۀ گذشـته، روزنامـۀ مانـدگار نشسـتی بـه اشـتراِک 
حقوق دانـان برگـزار کـرد تـا میعـاد کارِ رییس جمهـوری را 
بـر اسـاس قانـون اساسـی بـه بررسـی بگیرنـد. حقوق دانـان 
در آن محفـل به اتفـاق گفتنـد که ادامـۀ کارِ آقای غنـی بعد از 
آغـاز مـاه جوزا )فردا( مشـروعیت نـدارد؛ زیرا قانون اساسـی 
مدت زمـان کارِ رییس جمهـور را »چهـار سـال« مقـرر کـرده 
کـه آقـای غنـی ایـن میعـاد را سـپری کـرده اسـت. یعنـی بـا 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری در پایان سـال چهارم، 
می بایسـت در آغـاز مـاه جوزای سـال جـاری، رییس جمهور 
جدیـد بـر کرسـی ریاسـت جمهوری تکیه مـی زد. البتـه آقای 
غنـی اگـر نامـزد و برنـدۀ انتخابات می شـد، برای بـارِ دوم در 

کرسـی ریاسـت جمهوری قـرار می گرفـت. 
امـا متأسـفانه این کارِ مهم انجام نشـده و سـر از فــردا، ادامۀ 
کارِ آقـای غنـی بر اسـاِس قانون اساسـی هیچ مشـروعیتی در 
قبـال نـدارد و اجـراآت و اقدامـاِت حکومـِت وی، یک سـره 

خـاِف قانـون تعبیـر و تلقـی می گردد. 
از ایـن امـِر بدیهی و مسـلم کـه بگذریم، آقای غنـی در چهار 
سـالی که از دورۀ مأموریتش سـپری شـده نیز، کمتر صداقت 
و پایبندی یـی را نسـبت بـه قانـوِن اساسـی و مصالـِح ملـِی 
افغانسـتان نشـان داده و متأسـفانه هم اکنـون نیـز بـر ادامۀ این 
روش و منـِش خویـش اصرار دارد. انحصار قدرت، سیاسـت 
قومـی، حـذِف رقبـای سیاسـی از سـاختار حکومـت، توزیع 
بـه گونـۀ غیرمعیـاری و غیرقانونـی،  برقـی  شـناس نامه های 
مداخلـه و نفـوذ سیاسـی در امـر انتخابـات، از جملـه نـکات 
و مـواردی هسـتند کـه آقـای غنـی از روزِ نخسـِت کاری تـا 
امـروز دنبـال کـرده و از ایـن رهگـذر، تنش هـا و غایله هـای 

فراوانـی در جامعـه برانگیخته اسـت. 
به صـورِت  درحالـی  را  خـود  زمـام دارِی  پنجـِم  سـال  او 
نفـوذ  غیرقانونـی می آغـازد کـه به شـدت مصـروِف اعمـاِل 
انتخابـات  مهندسـِی  و  پیـِش رو  پارلمانـی  انتخابـاِت  در 
سـال  در  را  آن  برگـزاری  وعـدۀ  کـه  ریاسـت جمهوری یی 
آینده داده اسـت، می باشـد. از سیاسـت های جـارِی انتخاباتِی 
انتخابـات«، هـدِف اسـتراتژیِک  او برمی آیـد کـه »مهندسـی 
اوسـت تـا هم مجلس نماینـده گان را در کنتـرول بگیرد و هم 
در انتخابـاِت آتـی و احتمالـِی ریاسـت جمهوری، هیچ کـس 
معیـوِب  و  ناقـص  نباشـد. سـازوکارِ  میـدان  برنـدۀ  او  ُجـز 
سیاسی سـاختِن  همچنیـن  و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری 
شـناس نامه های برقـی بـا طـرِح سـتیزآلودِ هویـتِ ِ ملـی در 
افغانسـتان، برای آقای غنی بسـترهای مناسـبی برای کشـاندِن 
انتخابـاِت بـه مسـیِر دلخـواهِ خـودش )پیـروزی از طریق فتنه 

و تقلـب( تلقـی می گـردد.
در اعمـال و اقدامـاِت اخیـِر آقـای غنی و نهادهـای حکومت، 
چنیـن تاش هایـی به شـدت هویداسـت. بـه همیـن دلیـل، 
بـر  رییس جمهـور  قانونـِی  کارِ  روز  آخریـن  در  کـه  امـروز 
اسـاس قانون اساسـی قرار داریم، از همـۀ نهادهای حقوقی و 
جریان های سیاسـی و ملـی و مردمی می خواهیـم که نگذارند 
آقـای غنـی بـا ادامـۀ کارِ غیرقانونـی خویـش، افغانسـتان را 
از  بیرون شـدن  کـه  بسـازد  بحران هایـی  و  آبسـتِن حـوادث 

آن هـا به سـاده گی ممکـن و متصـور نیسـت. 
مسـلمًا غصـب قـدرت؛ چلیپـا کشـیدن بـر مردم سـاالری، نه 
گفتـن بـه دموکراسـی و قاعـدۀ بـازی در آن و بازگشـت بـه 
گذشـته های اسـتبدادی و عاملـی برای محِو کامِل مشـروعیت 
از نظـام و حاکمیـِت موجـود و جـوازی بـرای اسـتفاده از 
خشـونت در جهِت اعادۀ حقوِق تضییع شـده توسـط حکومت 
اسـت. آقـای غنـی و همـۀ دولت هـا و نهــادهای خارجی یی 
کـه احیانـًا می خواهند او را در این مسـیر یاری برسـانند، باید 

همـۀ ایـن نـکات و عواقـب را در نظـر گرفته باشـند!  

امـــروز؛

 آخرین  روِز کاِر قـانونِی رییس جمهور 
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روز گذشـته تصاویـری از کتـاِب تاریـِخ هفتـم 
کـه در مکاتـب افغانسـتان تدریس می شـود، در 
شـبکه های اجتماعـی رو شـد. در ایـن کتـاب 
دیـده می شـود که بخشـی از تاریخ جعل شـده 

بـه شـاگردان تدریس می شـود.
در بخشـی از ایـن کتـاب کـه دوران اسـکندر 
اسـت:  آمـده  می کنـد  روایـت  را  مقدونـی 
امپراتـوری هخامنشـیان را  »اسـکندر مقدونـی 
از بیـن بـرد و بـدون وقفـه در سـال 330 قبـل 
از میـاد بـه سـرزمین افغانسـتان قدیـم هجـوم 
آورد. اسـکندر بـرای تسـخیر افغانسـتان از راه 
هـرات بـه قندهـار، کابل بـه بگرام رسـید و در 
آنجـا سـکندریه را سـاخت. بعـداً بـه سـاحات 
شـمالی افغانسـتان حرکـت کـرد و در والیـت 
تخـار امروزی شـهر ای خانم را بنیاد گذاشـت. 
بـه سـوی  افغانسـتان،  از تصفیـۀ شـمال  بعـد 
شـرق حرکت کـرد و از راه نورسـتان و کنر، به 
چتـرال رسـید. در جنگ بـا یوسـفزای های کنر 
اسـکندر در ناحیـۀ پـا زخـم برداشـت و مـدت 
پنـج سـال تمـام در نقـاط مختلـف افغانسـتان 

» . جنگید
بـا آنکـه ایـن کتـاب بـه زبـان فارسـی نوشـته 
شـده اسـت، اما با یک چشـم زدن به ورق های 
نخسـت ایـن کتـاب، دیـده می شـود کـه کتاب 
پُـر اسـت از واژه گان بیگانـه و غیـر فارسـی. 
بـه گونـۀ مثـال، بـه جـای ویرایش گر مسـلکی 

نوشـته شـده اسـت: »ایدیت مسـلکلی«.
صـورت  بـه  کوتـاه،  مـدت  در  تصاویـر  ایـن 
واکنش هـای  و  شـد  دست به دسـت  گسـترده 
تنـد تاریخ نـگاران، نویسـنده گان و شـهروندان 

برانگیخـت. را 
اجتماعـی  شـبکۀ  کاربـران  از  مهـدی،  ذبیـح 
فیسـبوک کـه ایـن تصاویـر را به نشـر رسـانده 

اسـت، در صفحـه اش نوشـته اسـت: »بـه دیدارِ 
دختـراِن مامایـم، نیایـش و نیوشـا رفتـه بـودم. 
نیایـش کتـاِب تاریـخ صنـف هفتـم مکتـب را 
را  درس هـا  از  یکـی  کـه  گذاشـت  پیشـرویم 
برایـش تشـریح کنـم. وقتـی بـه امـا، انشـا و 
محتـوای کتـاب دقـت کـردم، بسـیار ناراحـت 
می دهیـم  اجـازه  کـه  اسـت  شـرم آور  شـدم. 
خـوردِ  بـه  را  بزرگـی  ایـن  بـه  دروغ هـای 

می دهنـد«. فرزندان مـان 
آقـای مهـدی بـا بیـان این کـه »نگذاریـم ذهـن 
و ضمیـر کودکان مـان را بـا متن هـای جعلـی و 
دروغیـن مسـموم کننـد«، می افزایـد: در این  کـه 
از  تاریخـی  سـند  و  مـدرک  متـن،  هیـچ  در 
یوسـف زایی های کنـر )در همیـن بُرهـۀ تاریـخ 
تردیـدی  نشـده،  ذکـری  مـکان(  همیـن  در  و 
نیسـت؛ امـا اگـر بـه نظـر نویسـنده گان محترم، 
نـام تاریخـِی ایـن طایفـه چیـز دیگری بـوده و 
بعـداً بـه یوسـف زایی ها تغییـر یافتـه، بایـد بـه 
وضاحـت ذکـر می شـد تا شـاگردان بـا نام های 
تاریخـِی اقـوام و اماکـن هـم آشـنا می شـدند.

فرهنگیـان  و  نویسـنده گان  از  یسـنا،  یعقـوب 
در  فیسـبوکش  رسـمی  صفحـۀ  در  کشـور 
واکنـش به ایـن تصاویر نگاشـته اسـت: »بیاییم 
فرزنـدان خـود را بـه دروغ عـادت ندهیـم و 
یـاد  بـه فرزنـدان خـود راسـتی و درسـتی را 
بدهیـم. یکـی از اهـداف آمـوزش و پـرورش، 
ایجـاد باورمنـدی بـه راسـتی و درسـتی اسـت 
کـه یک فرد توسـط آمـوزش و پـرورش بتواند 
اطاعـات درسـت و نادرسـت را تفکیـک کنـد 
و توانایـی تشـخیص اش بـرای درک و دریافت 
اطاعـات درسـت و باورمنـدی اش بـه راسـتی 

بیشـتر شـود«.
در  اسـکندر  سـال   ۵ می افزایـد:  یسـنا  آقـای 

افغانسـتان مانـد، دروغ اسـت؛ تأکیـد بـر این که 
درگذشـت،  ماریـا  بیمـاری  اثـر  در  اسـکندر 
دروغ اسـت؛ نـام گرفتـن از گروهـی بـه نـام 
یوسـفزایی های کنـر و جنـگ آنـان بـا اسـکندر 
دروغ اسـت؛ زخـم برداشـتن اسـکندر بـا ایـن 

اسـت؛«. دروغ  صراحـت 

بـه گفتـۀ ایـن نویسـنده، در آن موقـع، نام هـای 
قومـی به نـام پشـتون، تاجیک، هـزاره، اوزبیک 
و... وجـود نداشـت، چـه برسـد کـه نام هـای 

یوسـفزایی و... وجـود داشـته باشـد.
در ادامـۀ یادداشـت یعقوب یسـنا آمـده که بهتر 
دوسـت داری های  و  تعلق هـا  علـم،  در  اسـت 

قومـی، مذهبـی و... خـود را کنـار بگذاریـم و 
واقعیت هـا را بگوییـم؛ تاریخ سـازی بـه اسـاس 
هـزاره،  بـرای  جعل سـازی  ایـن  چـه  جعـل 
تاجیـک، اوزبیـک و پشـتون باشـد، در آموزش 
و پـرورش فایـده نـدارد، ضـد علـم و روحیـۀ 

اسـت. علمی 
کتـاب  ایـن  نویسـنده گان  کـه  اسـت  گفتنـی 

از: عبارتنـد 
»پوهنوال محمد رسول باوری

پوهنمل شاه صنم عمری جبارخیل
مؤلف محمد ابراهیم حقپال

معاون مؤلف الحاج وحیداهلل احمدزی
معاون مؤلف محمد حسین احمدزی«

طالبـان بخش هایـی از ولسـوالی اجرسـتان را تصرف کرده 
و چندیـن خانـه را آتـش زده اند.

 شـماری از اعضـای شـورای والیتـی غزنـی می گوینـد: 
پـس از سـه روز جنـگ و مقـاوت، حـاال نیروهـای امنیتی 

ولسـوالی اجرسـتان در حـال عقـب نشـینی اند. 
ایـن  روسـتای   ۵ و  پاسـگاه  دو  طالبـان  آنـان:  گفتـۀ  بـه 
ولسـوالی را تصـرف کـرده  و 120 خانـه را کـه مربـوط 
بـه پولیـس محلـی و کارمندان ولسـوالی می باشـند را آتش 

زده انـد.
آنـان می گوینـد: طالبـان چندیـن فـرد غیرنظامـی را نیـز 
نبـود چرخ بـال  بـه دلیـل  انـد و  کشـته و زخمـی کـرده  
نیروهـای کمانـدو هنـوز بـه منطقـه اعـزام نشـده اسـت. 
آنـان تاکیـد دارنـد کـه اگـر نیروهـای کماندو بـرای کمک 
بـه این ولسـوالی فرسـتاده نشـود، طالبـان تمام سـربازان و 

کارمنـدان دولـت را قتـل عـام خواهنـد کرد.
ایـن درحالی سـت کـه طالبـان ادعـا دارنـد کـه ولسـوالی 

اجرسـتان والیـت غزنـی را تصـرف کردنـد.
گـروه طالبـان بـا نشـر خبرنامـه ی تاکیـد کـرده انـد کـه 
ولسـوالی اجرسـتان والیـت غزنـی بـه دسـت ایـن گـروه 
سـقوط کرده و کنترول این ولسـوالی در دسـت آنان است.
باایـن حـال ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخن گوی طالبـان صبـح 
دیـروز یک شـنبه در تمـاس بارسـانه ها، از تصـرف کامـل 
پولیـس  فرمانـده  شـدن  تسـلیم  و  اجرسـتان  ولسـوالی 
ولسـوالی و نیروهـای تحـت امـرش به دسـت طالبـان خبر 

داده اسـت.
امـا محمـد عـارف نـوری سـخن گوی والـی غزنی سـقوط 
ولسـوالی اجرسـتان بدسـت طالبان را رد کرده می   گوید که 

درگیـری در ایـن ولسـوالی میـان نیروهای امنیتـی و طالبان 
به شـدت جریـان دارد.

گفـت:  رسـانه ها  بـه  غزنـی  والیـت  والـی  سـخن گوی 
نیروهـای کمکـی سـاعت 11 دیـروز )یکشـنبه، 30ثـور/ 

رسـیده اند. اجرسـتان  ولسـوالی  بـه  اردیبهشـت( 
بـا ایـن حـال، فریـد مشـعل، فرمانـده پولیس غزنـی گفت 
کـه نیروهـای کمانـدو صبـح امـروز یکشـبنه  بـه سـاحه 
رسـیده و عملیـات هوایـی و زمینـی بـرای بیـرون رانـدن 

طالبـان جریـان دارد.
محمـد عـارف رحمانـی، عضـو مجلـس نماینـدگان که در 
والیـت غزنـی بـه سـر می بـرد نیـز بـه رسـانه ها گفـت که 
نیروهـای کماندو به ولسـوالی اجرسـتان رسـیده و فعًا در 
ایـن ولسـوالی مسـتقر شـده  و درگیر جنـگ با طالبـان اند.
ایـن درحالی سـت کـه وزارت داخلـه بـا نشـر خبرنامـه ی 
گفتـه کـه از چندیـن حمـات تروریسـتی در والیت هـای 

غزنـی و هـرات جلوگیری شـده اسـت.
و امـا گـروه طالبـان گفتـه انـد کـه  شـب گذشـته پایـه ی 
مخابراتی»سـام« تنهـا شـبکه ی مخابراتـی فعـال در ایـن 

کرده انـد. قطـع  را  ولسـوالی 
عـارف نـوری سـخن گوی والـی غزنی نیـز تایید کـرده که 
از شـب گذشـته بـه ایـن طـرف امـکان ارتبـاط تلفنـی بـا 

مرکـز ولسـوالی اجرسـتان وجود نـدارد.
در حالـی غزنـی زیـر تهدیـد شـدید امنیتـی قـرار گرفته و 
ولسـوالی اجرسـتان ایـن والیـت در آسـتانه سـقوط قـرار 
دارد کـه چنـد روز پیـش طالبـان بـا حملـه بـه مرکـز فراه 
موفـق شـدند تا بـه دروازه های مرکز شـهر خود را رسـانده 

و بیـش از 100 نیـروی امنیتـی را کشـته و زخمـی کننـد.

جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، معـاون 
منزلـش  از  ریاسـت جمهوری،  اول 
از  افغانسـتان،  از  دور  و  ترکیـه  در 
کوشـش هایی پـرده برمـی دارد که آن 
می پنـدارد.  طالبـان«  از  »حمایـت  را 
فاکس نیـوز  بـا  گفت وگـو  در  او 
می گویـد: مصالحـه با طالبـان باید از 
موقـِف قـوت پیش بـرده شـود، و نه 

از موقـف ضعـف و تضـرع. 
دوسـتم که از قـوم ترک تبار اسـت و 
رهبـرِی حـزب جنبش ملی اسـامی 
افغانسـتان را به عهـده دارد، در رابطه 
بـا تاش هـای اخیـِر آقـای  غنـی در 
مذاکـره  بـه  طالبـان  جهـِت تشـویق 
بـه  طالبـان  درحالی کـه  می گویـد 
انتحـارِی  و  تروریسـتی  حمـات 
و  می دهنـد  ادامـه  خـود  همـه روزۀ 
کشـور در حالت ضعف و فلج شـدن 
اسـت، غنـی »مذاکـرات صلـح بدون 
پیشـکش  طالبـان  بـا  را  قیدوشـرط« 
نمـوده اسـت. طالبانـی کـه مسـؤول 
ناتـو  سـرباز   3۴00 حـدود  قتـل 
هسـتند و بیشـتر از 2300 تـِن آن هـا 

امریکایـی انـد. 
وزرای خارجـۀ ناتـو در اعامیـۀ مـاه 
اپریـِل خـود گفته انـد کـه از مسـاعی 
جنـگ  ختـم  بـرای  غنـی  سیاسـِی 
در  می کننـد.  حمایـت«  »متحدانـه 
پیشـنهاد مذاکـرات بدون قیدوشـرط 
رییس جمهـور بـرای تشـویق طالبـان 
بـه  چـون  موضوعاتـی  صلـح،  بـه 
رسـمیت شـناختن طالبـان بـه حیث 
حزب سیاسـی تـا رهایی محبوسـین 
و آعـان آتش بـس شـامل اسـت. 

بـا  »مذاکـرات  می گویـد  دوسـتم 
طالبـان بـرای دریافـت یـک راه حـِل 
سیاسـی وقتـی نتیجـه می دهـد که ما 
بـه پیـروزی خـود در جنـگ مصمـم 
»بـا  او عـاوه می کنـد کـه  باشـیم«. 
ادامـۀ نرمش لهجه و تضـرِع مصالحه 
بـا طالبـان، تـا حـال مـا باخته ایـم و 
بی نتیجـه  ایـن رونـد  نیـز  آینـده  در 
خواهـد بـود. پالیسـی مصالحـه باید 
پیـش  قـوت  و  قـدرت  موقـف  از 

بـرده شـود و نـه از موقـف ضعف و 
تضـرع«. 

دوسـتم می گویـد کـه او یـک برنامۀ 
مشـخص سیاسـی ـ عملیاتـی بـرای 
شکسـت تروریسـم دارد و طبـق آن 
تهدیـدات  شـش ماه  طـی  می توانـد 
تروریسـتی را سـرکوب کند و برنامۀ 
و  طالبـان  گـروه  رانـدِن  صحنـه  از 
از  را  تروریسـتی  سـرکوب حلقـات 
او  نمایـد.  آغـاز  افغانسـتان  شـمال 
رییس جمهـور  اخیـِر  اسـتراتژی  از 
ترامـپ بـرای یـک افغانسـتاِن باثبات 
صمیمانـه اسـتقبال می کند امـا عاوه 
بـا  امریـکا  زمانی کـه  »تـا  می سـازد: 
مـردمِ محلـِی مـا کـه در مبـارزه بـا 
هسـتند،  موثـر  و  آمـاده  تروریسـم 
همـکار نشـود، حضـور تعـداد زیـاد 
سـربازاِن امریکایـی در صحنـۀ جنگ 
آن هـا،  هوایـی  حمـات  انجـام  و 
را  تروریسـم  نمی توانـد  تنهایـی  بـه 
شکسـت دهـد و اسـتراتژی امریـکا 
برای افغانسـتاِن باثبات موفق شـود«. 
همـکاری   2001 سـال  اواخـر  در 
مشترِک دوسـتم، سی آی ای، نیروهای 
حمـات  انجـام  و  امریـکا  خـاِص 
هوایـی ایـاالت متحـده، توانسـت به 

سـقوط و تسـلیمی طالبان بیــنجامد. 
بـه  منجـر  ایـن همـکاری مشـترک، 
در  علیـه طالبـان شـد و  ملـی  قیـام 
از  آن هـا  پاک سـازی  باعـث  نهایـت 

گردیـد.  قـدرت 
حـال کـه جنـرال دوسـتم می خواهد 
جزییـاِت دقیـِق برنامـۀ خـود بـرای 
سـرکوبی طالبان و پالیسی »مذاکرات 
صلـح از موقـف زور و نـه ضعـف« 
ترامـپ  رییس جمهـور  ادارۀ  بـه  را 
بـه  او  سـفِر  برابـر  در  کنـد،  ارایـه 
امریـکا ممانعت وجـود دارد. وزارت 
بـر  مبتنـی  امریـکا،  امورخارجـۀ 
پالیسـی، آمـاده نشـد  محرمیت هـای 
تـا پاسـخ بدهد کـه آیا در برابر سـفر 
جنـرال دوسـتم بـه امریـکا ممانعتـی 

وجـود دارد و یـا خیـر. 
جنـرال دوسـتم طی ایـن مصاحبه، از 
تجـارِب همـکاری اش بـا امریـکا در 
سـقوط طالبان در سـال 2001، بدون 
هیـچ نـوع دلهـره نسـبت بـه فضـای 
و  عاقه منـدی  بـا  موجـود،  خیـرۀ 
صمیمیـِت خـاص صحبـت کـرد. او 
بـا  اخیـر  لحظـات  خـاص،  به طـور 
مایـک اسـپن، اولیـن قربانـی امریـکا 
در جنـگ افغانسـتان را روایـت کرد. 

و غلط آموزی  تاریخ  جعل 
افغانستان معارِف  در 

ولسـوالی اجـرستان غـزنی
 در آستـانۀ سقـوط بـه دست طالبـان

ممانعت از سفِر جنرال دوستم به امریکا
خالصه یی از ترجمۀ مصاحبۀ جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با فاکس نیوز

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد
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روزه و تکنالوجی ارتباطات
انسـاِن دهکـدۀ جهانـی و عــصر انفــجار معلومات، هــر روز بـه امکانات 
تازه یـی دسـت می یابد که موبایـل، انترنت، ماهـواره و فیس بـوک نمونه های 
برجســتۀ ایـن انقـاب مخابراتی اند. این وسـایل در پهلوی سـهولت هــایی 
کـه آفــریده، انسـان دوراِن مــا را چنـان مشـغول نگه داشـته کـه اسـتقرار 

درونـی و آرامـِش روانـی را از او سـلب نموده اسـت. 
روزه، دارای مراتبـی سـه گانه اسـت. یکـی از ایـن مراتـب بـه قـول امـام 
غزالـی، روزۀ خصوص الخصـوص بوده که چشـم و گوش و هــوش و فکر 
و حــواس را شـامل می شـود. همیـن روزۀ خصوص الخصـوص اسـت کـه 
انسـان را کمـک می کنـد تا اندیــشه و تشـویش را بـرای ســاعت هایی کنار 
گذاشـته و خویشـتِن خویـش را دریابـد. مغز، هوش، حواس و روان انسـان، 

سـخت نیازمنـد چنیـن مرتبه یی از روزه اسـت.
د. جان کارک استاد رشتۀ سایکولوجی دانشگاه بفلوی امریکا می گوید: 

»انسـان نیازمنـد سـاعتی انـزوا و خلـوت اسـت تـا بـا خـود بنشـیند و در 
فضایـی آرام و بی سـر و صـدا و دور از کش مکش هـای زنده گـی و حـرص 
و آز و خصومـت و دشـمنی و دل تنگـی و کینـه و حسـد و بخـل و صدهـا 
بیمـاری روانـی دیگـر، آرامشـی را بـرای خـود بازگردانـد. ذهِن انسـان باید 
از ازدحـامِ افـکار و انباشـتن معلومــاتی  کـه ملیون هـا واحــِد آن هـر روز 
وارد مغـز می گـردد، لحظاتـی راحـت گـردد. هــم روزه و هــم اعتکاف که 
یکـی از سـنت های رمضان اسـت، همیـن مأمـول را به بهترین صــورِت آن 

بـرآورده می سـازد.

روزه و دنيای صنعتی ما
تنهـا روح  نـه  فلسـفۀ رمضـان  بیـداد می کنـد،  نظـام سـرمایه  کـه  امـروز 
سـرمایه داری را در درون انسـان می کشـد کـه در عرصـۀ عمـل هم پاسـخی 

اسـت در برابـر فسـاد و طغیـاِن ایـن نظـام غیرانسـانی. 
جهان خـوار  شـرکت های  می کنیـم،  زنده گـی  مـا  کـه  عصـری  در  آری! 
و جنایت کــاری وجــود دارند کــه شــب و روز مصــروف تولــید مـواد 
زهرآگینی انـد. ایـن شـرکت ها و فابریکه هـا کـه روزانـه مقـدار بزرگـی از 
مـواد کیمیـاوی را به هـوا پمپ می نماینـد، جوامع صنعتی را آغشـته به مواد 
گوناگـون زهـری نموده انـد. امـروز هوایـی را که تنفـس می کنیـم، غذایی را 
کـه نـوش جـان می نماییـم، آبـی را کـه می نوشـیم، میـوه و سـبزی یی را که 
می خوریـم و خاکـی را کـه روی آن راه می رویـم، همـه و همـه ملـوث بـه 
مـواد کیمیـاوی شـده اند. بـه عنـوان نمونـه هـر مـاه 60 تُـن مـواد سـوختۀ 
کیمیـاوی بـر هـر میل مربع شـهر نیویـورک به زمین فـرو می نشـیند. طبیعی 
اسـت کـه ورود مـواد مختلـف کیمیاوی به بـدن، موازنۀ وجـود را برهم زده 

و بیماری هایـی را ایجـاد نمایـد. 
دانشـمندان می گوینـد کـه حـد اوسـط مـواد معدنی یی کـه وارد جسـم یک 
انسـان در امتـداد عمـر او می شـود، 200 کیلوگـرام مـواد معدنـی اسـت. در 
پهلـوی مـواد معدنـی، کاربن دای اوکسـاید، سـلفر و دیگر مـواد کیمیاوی نیز 
از راه تنفـس وارد جسـم انسـان شـده و بیماری هایی را به بـار می آورد. جای 
تأسـف در ایـن اسـت کـه دواهـا و داروهایـی هـم کـه بـرای ایـن بیمـاران 
توصیـه می شـود، چیـزی جز همـان مـواد کیمیاوی نیسـت که معـده و بدن 
و رگ و خون و پوسـت و گوشـِت بیمار را با مواد سـمی و زهری سـیراب 
می نمایـد. پـال بریج، نویسـندۀ امریکایی کتـاب »معجزۀ روزه« معتقد اسـت 
کـه روزه یگانـه راهـی اسـت کـه می توانـد مـا را در جهت تصفیـه و اخراج 
همیـن مـواد کیمیاویـی از معـده و جسـم کمک نمایـد؛ موادی کـه از طرف 
کارخانه هـای دواسـازی و فابریکه هـای آسـمان خراش غـذا و کمپنی هـای 

جهـان صنعتـی تولید می شـود. 
پیامبر اسام)^( در حدیثی فرموده اند: 

وا«   »ُصوُموا تَِصحُّ
یعنی: روزه بگیرید تا تن درست باشید.

بخش نخسـت

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 

بـاب  در  سـردرگمی  از  بخواهیـم  اگـر 
اصطاح سـازی شـحرور پیشـاپیش بیـرون شـده 
باشـیم، بایـد متوجه بود که شـحرور اصطاحات 
ذیـل وارد شـده در قـرآن کریم را بـه معانی ویژه 
و محـدودۀ خاصـی بـه کار بـرده اسـت کـه فقط 
در صـورت رعایـِت ایـن روش می تـوان به اصل 
نظریـۀ وی پی بـرد. پاره یـی از ایـن اصطاحات 

قـرار زیر اسـت: 
1. “قـرآن کریـم” این نام به معنـی معروِف آن که 
همـان “کام پـروردگار” گفتـه می شـود، اسـت. 
مـا نیـز در تمـام مواضعـی کـه ایـن اصطـاح را 
بـه کار برده ایـم، منظورمـان همـان قـرآن شـریف 

اسـت.  معروف  و 
2. “القـرآن” منظـور از ایـن اصطـاح یک بخش 
از قـرآن کریم اسـت کـه آن بخش بنا بـه دیدگاه 
و  می باشـد  “نبـوۀ”  موضـوِع  خـاص  شـحرور، 
شـامل حقایـق و موضوعـات عـام و کلـِی علمی 
و تکوینـی می باشـد و نبایـد بـه معنی تمـامِ قرآن 
گرفتـه شـود و یـا معـادل اصطاح “قـرآن کریم” 

شـناخته شود. 
“قـرآن  مبیـن”،  “امـام  مبیـن”،  “کتـاب   .3
المثانـی”  “السـبع  و  العظیـم”  “القـرآن  مجیـد”، 
بـه  نبایـد  و  اسـت  “القـرآن”  زیرمجموعه هـای 
معنـی عـام آن هـا یعنـی کل قـرآن کریـم گرفتـه 

شـود. 
۴. “أم الکتـاب” و “تفصیـل الکتـاب”، منظـور از 
ایـن اصطـاح یـک بخـش دیگـری از ُکل قـرآن 
وصایـای  و  احـکام  شـامل  کـه  اسـت  کریـم 
اخاقـی می باشـد و خـاص موضـوع “رسـالت” 

اسـت، بنـا بـر دیـدگاه شـحرور. 
۵. “لـوح محفـوظ”، “متشـابهات”، “محکمـات”، 
“مصـدق لما بیـن یدیه” و “أحسـن الحدیث” نیز 
اصطاحاتـی اند کـه برگرفته از خـود قرآن کریم 
انـد و بنـا بـر دیـدگاه شـحرور بـر بخش هـای 
خاصـی در قـرآن کریـم اطـاق گردیده اسـت و 

بایـد صـرف بـر همـان بخش هـا انطبـاق یابد. 
6. دیـدگاه شـحرور زمانی می تواند قابل بررسـی 
و فهـِم درسـت باشـد کـه اصطاحـات برگرفتـه 
شـدۀ وی از قـرآن کریـم در آغازیـن بحـث وی 
)تیـوری قرائـت مـدرن از قـرآن کریـم( رعایـت 
گـردد و منطبـق با ایـن رعایت، سـایر حوزه های 

تیوری او بررسـی شـود.  

بخـش اول 
روش شناسی “تیوری قرائت مدرن از قرآن”

منسـجم ترین  صاحـب  می تـوان  را  شـحرور 
قـرآن  از  معاصـر  قرآئـت  حـوزه  در  تیـوری 
دانسـت. وی قبـل از این کـه بـه اصـل موضـوع 
شـناخت  و  اخـاق  حقـوق،  )هستی شناسـی، 
انسـان در قـرآن( بپـردازد، روش یـا چارچـوپ 

قرآئـت از قـرآن را ارایـه می کند. بـه این صورت 
مدعـی اسـت کـه قـرآن قبـل از این کـه پیام هایی 
نمایـد، روش مطالعـه و  پیشـکش  مـا  بـرای  را 
“قرائـت خـاص”ِ خـود را پیـش کشـیده اسـت.

“روش قرائـت معاصـر از قـرآن” مبتنـی بـر دو 
می شـود:  پایه گـذاری  اصـل 

نخسـت، عـدم تـرادف در واژه های قـرآن. بدین 
معنـی کـه هـر واژه در قـرآن )در ُکل در زبـان 

عربـی( دارای مفهـوم خاصـی می باشـد. 
دوم این کـه قـرآن بایـد بـه صـورت موضوعـی 
مـورد بحث قرار گیـرد و دسـته بندی موضوعات 
قـرآن بـه موضوعـات اصلـی و فرعـی بـه تأکید 
و تکـرار باعـث می گـردد کـه برخـی موضوعات 
مـورد بی توجهـی و یـا زیـر شـعاع برخـی دیگر 
قـرار گیرنـد و در کل، منتـج بـه قرائـِت ناقص از 
قـرآن گـردد. شـحرور در معـرض روش قرائـت 
معاصـر از قـرآن، از شـیوۀ ریاضـی و هندسـی 
)آن طوری کـه تخصـص وی اسـت( بـه صورت 
ابـزاری اسـتفاده می کنـد، ولـی تلقـی قـرآن بـه 
هیـچ  کـه  می شـود  باعـث  موضوعـی  صـورت 
شـباهتی میـان روش او و روش سـنتی قرائـت 
از  قـرآن و حدیـث )اصـول فقـه( دیـده نشـود. 
نظریـۀ وی بیشـترینه بـه صـورت سـاختار مجدد 
“قرائـت نـص” تلقـی می شـود، نـه شـرح و بیان 

روش سـنتی “قرائـت از نـص”.
معاصـر  قرائـت  “روش  کتـاب  نخسـت  عنـوان 
از قـرآن”، توضیـح برخـی اصطاحـات در بـاب 
نام گـذاری قـرآن کریـم اسـت کـه سـنگ بنـای 
بـه  روِش وی را تشـکیل می دهـد. عنـوان دوم 
و  پرداختـه  کریـم  قـرآن  خـود  ساختارشناسـی 
از ایـن طریـق، اشـتباه روش سـنتی را برجسـته 
بـه  مختـص  هـم  سـوم  فصـل  اسـت.  نمـوده 
هستی شناسـی پیامبـر در قـرآن می باشـد کـه بـا 
اسـتفاده از ایـن روش می تـوان تلقـی جدیدی از 
مسـوولیت الهی پیامبر و از تمام پیامبران داشـت. 
عنـوان چهـارم از آن رابطـۀ نزولی قـرآن کریم با 
پیامبـر اسـت کـه در نتیجـه بـه صـورت تفـاوِت 
جـدی إنـزال و تنزیـل خـود را نشـان می دهـد و 
آخریـن بحـث در این بـاب، همان جایـگاه قرآن 
در معرفـی پیامبـری پیامبـر برای بشـریت )اعجاز 
دیگـر  میـان  نیـز  بحـث  ایـن  و  اسـت  قـرآن( 
مباحـث شـحرور، متفـاوت با تلقی سـنتی إعجاز 

بـه پایـان می رسـد.    
توضیح اصطالحات پایه

الف( الکتاب  
کتـاب از ریشـۀ »کتـب« بـه معنـی جمـع کـردن 
گرفتـه شـده و بـه ایـن صـورت، به معنـی جمع 
کـردن و محـل تجمع اشـیا و موضوعـات می آید 
و درآیـت دوم و سـومِ سـورۀ بینـه، “کتـب” بـه 

همیـن مفهـوم آمده اسـت. 

واژۀ »الکتـاب« بـه صورت معرف به »ال« شـامل 
ُکل مصحـِف موجـود بـوده و آیـت دوم سـورۀ 
بقـره، آیـت هفتـم آل عمـران و سـایر آیاتـی که 
در آن هـا واژۀ »کتـاب« به صورت معـرف به »ال« 
آمـده اسـت، بـه معنـی تمـام آیـات وحـی شـده 
بـه پیامبـر اسـام یعنـی قـرآن کریـم در اصطاح 

مشـهور می باشـد.
الکتاب شامل دو بخش است:

 1ـ کتـاب “نبـوۀ” که شـامل بیـان حقیقت وجود 
موضوعـی و جداکننـدۀ حـق و باطـل شـناخته 
می شـود  و تحـت عنـوان “الکتـاب المتشـابه” یا 

متشـابهات قابل بررسـی اسـت.
 2ـ کتـاب رسـالت کـه شـامل قواعـد سـلوک 
و  اسـت  حـرام  و  و جداکننـدۀ حـال  انسـانی 
تحـت عنـوان “الکتـاب المحکـم” یـا ام الکتـاب 

می باشـد. بررسـی  قابـل 
مـورد سـوم نیـز وجـود دارد که به صـورت دقیق 
الکتـاب  یـا  الکتـاب«  »ام  مشـمول  نمی توانـد 
المحکـم گـردد و نه مشـمول “الکتاب المتشـابه” 
یـا متشـابهات شـود، ولی بـه صـورت موضوعی 
تفصیـل هـر یکـی می توانـد باشـد کـه در ایـن 
صـورت، تحـت عنـوان “تفصیـل الکتـاب” قابل 

است.  بررسـی 
“کتاب متشـابه” عبارت از مجموعه حقایق اسـت 
که خداونـد برای پیامبرش پیرامـون آن اطاعات 
پیامبـر بـوده  داده و اکثـر آن، غایـب از تصـور 
اسـت. “نبـوه” پیامبـر نیـز محور همیـن مجموعه 
دور می زنـد. ایـن “کتـاب متشـابه” مرکـب از دو 
قسـمت می باشـد:  بخـش اول بـه عنـوان “سـبعًا 
مـن المثانـی” یاد آوری گردیده اسـت و قسـمت 
دوم آن، تحـت عنـوان “القـرآن العظیـم” تذکـر 
یافتـه اسـت کـه آیـت 87 سـورۀ حجـر و امثـال 
آن ناظـر بـه همیـن تقسـیم بندی می باشـد. عاوه 
بـر آن، عطـِف هریکـی بـر دیگـری روی همیـن 
محـور صـورت گرفتـه اسـت، از آن جایـی کـه 
عطـف میـان دو چیـز متغایـر صـورت می گیـرد.

متشـابهات مجموعـۀ کامل معلوماِت نبوی اسـت 
کـه از جانـب خداونـد بـه پیامبـر اسـام وحـی 
به صـورت  می توانـد  معلومـات  زیـرا  گردیـده؛ 
تدریجـی بـه یـک پیامبـر داده شـود، ماننـد کتب 
صـورت  بـه  می توانـد  هـم  و  گذشـته،  انبیـای 
مجموعـۀ کامـل داده شـود که برای پیامبر اسـام 
اسـت.  “متشـابهات” صـورت گرفتـه  قالـب  در 
دایـم  صـورِت  بـه  »تشـابهات«  متشـابه  کتـاب 
قابـل تأویـل یـا فهـم نسـبی می باشـد که بـه این 
صـورت، پاسـخ گوی نیـاز حقیقـِی تمـام جریان 
تاریـخ انسـانی خواهد بـود و این »اعجـاز« قرآن 

نیـز محسـوب می گـردد. 

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش دومكمال الدين حـامد

بشیراحمد انصاری
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در 21 جـون 190۵، ژان پـل سـارتر از ژان باتیسـت سـارتر 
)افسـر نیـروی دریایی( و آن ماری شـوایتزر )فرزنـد آموزگار 
آلزاسـی زبـان خارجـی( در پاریـس بـه دنیـا آمـد. پـدر در 
بیمـار شـد و درگذشـت. مـادر  دوسـاله گی در هندوچیـن 
عقایـد کاتولیکـی داشـت، در حالی که در خانوادۀ پروتسـتان 
بودنـد؛ به خاطـر همیـن در محیطـی کاتولیکـی و عـاری از 
تعصـب رشـد می کنـد. ازدواج مجـدد مادر در یازده سـاله گی 
کـه  ناپـدری  می شـود.  کینـه اش  و  بغـض  باعـث  سـارتر، 
مهنـدس نیـروی دریایـی بـود، بـه شـهر »الروشـل« منتقـل 
شـده و خانـواده نیـز بـه ناچـار بـه آن جـا مـی رود. سـارتر 
در چهـارده سـاله گی در دبیرسـتان محـل الروشـل تحصیـل 
اخاقیـات  از  دور  حـدی  تـا  و  خشـن  محیطـی  می کنـد. 
باعـث می شـود تـا خانـوادۀ او را به دبیرسـتان لویـی لوگران 
در پاریـس بفرسـتند. بـه عقیـدۀ پیتـر دمپسـی )روان شـناس 
کاتولیکـی ایرلنـد( وسـواس سـارتر دربـاره همجنس خواهی 
در الروشـل بـه سـراغش می آیـد. در نـوزده سـاله گی وارد 
دانش سـرای عالـی در پاریـس می شـود. در این سـال اسـت 
کـه بـا پل نیـزان آشـنا می شـود و موجبـات انتشـار مجله یی 
را در ایـن دانش سـرا فراهـم می کننـد. در امتحـان ورودی از 
3۵ نفـر قبول شـدۀ نهایـی، رتبـۀ هفتـم را به دسـت مـی آورد. 
چهـار سـال بعـد در امتحانـات نهایـی رشـتۀ فلسـفه مـردود 
می شـود. دلیـل رد شـدن نیـز عقیدۀ سـارتر در مورد فلسـفه 
اسـت. او عقیـده داشـت »فلسـفه فهمیدنـی اسـت، نـه حفظ 
کردنـی.« سـال بعـد در امتحانـات نهایـی، نفـر اول سـارتر، 
و سـیمون دوبـووار و ژان هیپولیـت و پـل نیـزان مقام هـای 
بعـدی را کسـب می کننـد. از افـراد دیگر فارغ التحصیل شـده 
از ایـن دانشـکده در سـال های بعـد می تـوان از مرلوپونتـی، 

لویـی اشـتراوس و سـیمون ویـل نـام برد. 
آشـنایی سـارتر و دوبـووار از زمـان آماده گـی دوبـووار برای 
امتحانات فلسـفه در سـوربن آغاز می شـود. سـیمون دوبووار 
دختـر نازپرورده یـی کـه تحـت سـلطۀ قراردادهـای مذهـب 
کاتولیـک بـود، بعـد از آشـنایی بـا سـارتر شـدیداً و عمیقـًا 
بـه او دل بسـته می شـود و تـا آخـر عمـر بـا او می مانـد. در 
سـال 1931، سـارتر معلم فلسـفه در دبیرسـتان شـهر لوهاور 
می شـود. مدت هـا سـارتر و دوبـووار دور از هـم می ماننـد و 
ایـن باعـث رنجـش خاطرشـان می شـود. تصمیم بـه ازدواج 
می گیرنـد. عاقه یـی بـه داشـتن فرزنـد ندارند و بـه عقایدی 
خـاص و مترقـی پاي بنـد هسـتند. پـس تصمیـم می گیرند به 

زنده گـی مشـترک خـود، بـدون ازدواج، ادامـه دهند. 
بیـن سـال های 1933 و 193۴ سـارتر بـرای مطالعـۀ فلسـفه 
جدیـد آلمانـی، مرخصـی می گیـرد و بـه برلن مـی رود. زبان 
آلمانـی را به خاطـر جـد مادری اش خـوب می دانـد. در برلن 
کتاب هایـی از هوسـرل و هایدگـر مطالعـه می کنـد. از هر دو 
تأثیـر می گیـرد و ایـن تأثیـرات بعد هـا در کتـاب هسـتی و 
نیسـتی )19۴1(، تحت تأثیر هایدگر و رسـالۀ تخیل )1936(، 
تیـوری در باب هیجانـات )1939(، مخیـات )19۴0( تحت 
تأثیـر هوسـرل پدیـدار می شـود. بعـد از بازگشـت از آلمان، 
در سـال 1936 رمـان تهـوع را در شـهر لوهـاور می نویسـد. 
شـهر بوویـل در رمـان تهـوع همـان شـهر لوهـاور اسـت. 
ایـن شـهر در اولیـن داسـتان دوبـووار مدعـو هـم حضوری 
پُررنـگ دارد. دوبـووار در خاطـرات خود نقـل می کند زمانی 
کـه سـارتر در لوهـاور تدریـس می کـرد، دچـار تخیـات 
و توهماتـی می شـود. او فکـر می کـرد کـه خرچنگ هـا او 
را دنبـال می کننـد. دوبـووار نسـبت بـه سـامت عقلـِی او 
احسـاس نگرانـی می کنـد. نگرانی و تـرس از خرچنگ ها در 

نمایش نامـۀ گوشه نشـینان آلتونـا متجلـی می شـود. 
سـارتر در 32 سـاله گی، به گالیمار مقتدرترین ناشـر فرانسـه 
معرفـی می شـود. اولیـن داسـتان او توسـط گاسـتون گالیمار 
بـا تردیـد پذیرفتـه می شـود. بـه توصیـۀ گالیمـار عنـوان آن 
سـارتر  البتـه  می شـود.  داده  تغییـر  تهـوع  بـه  مالیخولیـا  از 
خـودش همیشـه از آن بـه عنـوان »دفترچۀ خاطـرات آنتونن 
روکانتـن« نـام می بـرد. تهـوع بـه تفسـیر آنارشیسـم )نـه بـه 
معنـای هرج ومرج طلبـی، بلکه آنارشیسـم فلسـفی بـه معنای 
نفـی هـر گونـه اجبـار( می پـردازد. آنتونـن روکانتـن مـردی 
کـه احسـاس تهـوع هـر روز در او بیشـتر و بیشـتر می شـود 
و دنیـای بیـرون برایـش تحمـل ناپذیـر؛ می فهمـد کـه تهوع 
در او ریشـه دوانیـده تـا آ ن جـا کـه نه تهـوع در او، کـه او در 
تهـوع غوطـه می خـورد. روکانتـن دلهـرۀ خـود را بـا جملـه 
آن  معنـی  ادامـه،  فریـاد می کنـد. در  »می اندیشـم« دکارتـی 
را معکـوس می کنـد و می گویـد: »مـن وجـود دارم... جسـم 
چـون شـروع کـرد؛ بـه خـودی خـود زنده گـی می کنـد. امـا 
فکـر را منـم کـه ادامـه می دهم، می گسـترم. من وجـود دارم. 
مـن فکـر می کنـم کـه وجـود دارم... کاش می توانسـتم خود 
را از فکـر کـردن بـاز دارم. فکـر می کنم کـه نمی خواهم فکر 
کنـم. نبایـد فکـر کنـم کـه نمی خواهـم فکـر کنم؛ چـون این 
خـود فکـر اسـت... کراهت آور اسـت اگـر من وجـود دارم، 

بدیـن جهـت اسـت که از وجـود داشـتن وحشـت دارم.« 
مشـکل اصلـی روکانتـن تنهایـی نیسـت، بلکه دور بـودن از 
حقیقـت و واقعیـت را می تـوان مسـالۀ اصلی او دانسـت. در 
همیـن سـال، یکـی از سـردبیران گالیمـار بـه نـام ژان پولهان 
داسـتان دیـوار را بـرای مجلۀ  نـوول روو فرانسـز که خودش 
اداره می کـرد، می گیـرد. سـارتر طـی نامه یـی بـه دوبـووار 
می نویسـد کـه »داسـتان های دیـوار را بـه پولهـان داده و او 
را از بی پروایـی داسـتان ها در مسـایل جنسـی آگاه سـاخته، 
امـا او بـا کمال میـل آن ها را پذیرفته اسـت.« در سـال 1938 
مجموعـه داسـتان های کوتـاه دیـوار چـاپ شـده و تهـوع به 
انتخـاب می شـود. دیـوار  عنـوان مشـهور ترین رمـان سـال 
شـامل پنج داسـتان اسـت: دیوار، اتاق، محرمیت، اروسـترات 

و کودکـی یک پیشـوا، داسـتان هایی موجز بـا گفت وگوهایی 
درخشـان و جمله هایـی قاطـع و کوتـاه، شـخصیت ها کـه 
پرداختـی مسـخره آمیز امـا نـه تـا حـد کاریکاتـور، ناهنجـار 
دارنـد. همـه می کوشـند تـا از طریـق ارایه یا تحمیـل تصویر 
فریبنـده و اغراق آمیـزی از خـود بـه دیگـران، از وضـع یـا 

موقعیـت خـود بگریزند. 
هنـری پیـر )منتقـد بـزرگ ادبیـات فرانسـه( معتقـد اسـت: 
تاکنـون  بالـزاک  از  بعـد  اخیـر  صدسـال  در  فرانسـه  »در 
داسـتان های  مجموعـه  اهمیـت  بـه  کوتاهـی  داسـتان های 
دیوار نیامده اسـت.« در همین سـال سـارتر به سـمت اسـتاد 
فلسـفه در دبیرسـتان لویـی پاسـتور در شـهر نوئـی نزدیـک 
پاریـس منصـوب می شـود. بـا شـروع جنـگ جهانـی دوم 
بـه خدمـت نظـام فراخوانـده می شـود. در جبهـه کارش در 
قسـمت هواشناسـی اسـت. ایـن پسـت غیرجنگـی، فرصت 
و سـاعت های زیـادی را برایـش خالـی می گـذارد کـه آن 
را بـه اتمـام داسـتان سـن عقـل )جلـد اول رمان سـه جلدی 
اختصـاص می دهـد. در 21 جـون 19۴0،  آزادی(  راه هـای 
آلمانی هـا  اسـارت  بـه  تولـدش  سـالگرد  سـی وپنجمین  در 

می افتـد. 
پـل نیـزان دوسـت قدیمی اش در جنگ کشـته می شـود. یک 
سـال بعـد در مـاه آپریـل در اردوگاه اسـیران جنگی، چشـم 
علیلـش را بـه پزشـک اردوگاه نشـان می دهد و ادعـا می کند 
کـه قـادر بـه حفـظ تعـادل در حیـن راه رفتن نیسـت. همین 
بهانـه باعـث آزادِی او می شـود. بعـد از آزادی بـه دوبـووار 
می کـردم.«  فـرار  نمی گرفـت،  حقـه  ایـن  »اگـر  می گویـد: 
بعد از برگشـتن مشـغول چاپ شـاهکار فلسـفی اش هسـتی 
و نیسـتی کـه تحـت تأثیـر هایدگـر به رشـتۀ تحریـر درآمده 
بـود، می شـود. در ایـن سـال در مدرسـۀ تیاتـر شـارل دولن 
در سـخنرانی، مباحـث و نظریاتـش را در زمینـۀ تیاتـر بیـان 
می نویسـد،  بـارد  بـرای  را  مگس هـا  نمایش نامـۀ  می کنـد. 
امـا او آن را نمی پذیـرد. و کارگردانـی ایـن اثـر را دولـن بـه 
عهـده می گیـرد و بـا تمام مشـکات مالـی آن را روی صحنه 

می بـرد. 
وقتـی کـه مگس هـا روی صحنـه مـی رود، تعجـب همـه گان 
نازی هـا  سانسـور  ادارۀ  چه گونـه  کـه  می شـود  برانگیختـه 
اجـازۀ نمایـش را صادر کـرده اسـت. آلمانی هـا در ابتدا فکر 
می کردنـد کـه ایـن نمایش بیشـتر فلسـفی اسـت تا سیاسـی، 
امـا پـس از چنـد روز از اجـرای نمایـش، آلمانی هـا بـه ایـن 
موضـوع پـی می برنـد و آن را تعطیـل می کننـد. نمایش نامـۀ 
مگس هـا نوشـته یی جدید و نو از یک افسـانه اسـت. سـارتر 
در اسـتفاده از نمایش نامه هـای قدیمـی و افسـانه ها درسـت 
همـان کاری را می کند که نمایشنامه نویسـان دیگر فرانسـه از 
جملـه ژیـرودو، آنـوی و... بـه آن اقدام کـرده بودند. موضوع 
نمایش نامه، افسـانۀ اورسـتس در شـهر آرگوس اسـت. نتیجۀ 
اصلـی و رکـن عمدۀ نمایش نامـۀ مگس ها را سـارتر در یکی 
از مقـاالت خـود چنیـن بیـان می کنـد: »آزادی بشـر طوقـی 
لعنتـی اسـت کـه بـر گـردِن او نهاده شـده اسـت. امـا همین 
قید لغتی منشـای علوم و شـرافت اسـت.« سـبک نمایش نامه، 
گفتارهـای بلنـد و هیجان انگیـز اورسـت، مجادله هـای لفظی 
میـان ژوپیتـر و اورسـت، از نقـاط قـوت ایـن نمایش نامـۀ 
کاسـیک اسـت. اورسـت قهرمانـی روشـن فکر و معقـول 

اسـت بـا تمـام خصوصیت هـای تفکر سـارتر. 
مگس هـا اولیـن نمایش نامـۀ چـاپ شـدۀ سـارتر اسـت، امـا 
اولیـن نمایش نامۀ او نیسـت. اولیـن نمایش نامـۀ او باری یونا 
نـام دارد کـه نمایش نامه یی مذهبی اسـت نوشـته شـده برای 
عیـد میـاد 19۴0 در اردوگاه زندانیـان آلمانـی. در فبـروری 
19۴3 در مقالـۀ توضیـح بیگانـه کـه باعـث شـهرت کامـو 
می شـود، سـارتر بـه اختاف اساسـی کامو، کافـکا و خودش 
در تصـوری کـه از مفهـوم پوچـی دارنـد، اشـاره می کنـد. به 
نظـر سـارتر: »کامـو، انسـان را بی تعالـی، بی هـدف و بی هیچ 
اختیـاری تصـور می کند.« کافـکا معتقد اسـت: »جایی نظامی 

وجـود دارد کـه آدم هـا در برابـر آن سـر فـرود می آورنـد و 
بیهـوده می کوشـند تـا آن را دریابنـد. آنـان آگاه انـد کـه الگو 
و هدفـی هسـت کـه آن ها هیـچ گاه بـه آن نمی رسـند.« خود 
او نیـز معتقـد اسـت کـه انسـان گرچـه تنهـا مانـده و هیـچ 
مـدد الهـی وجود ندارد، ولی انسـان خـود بایـد انتخاب کند 
و نسـبت بـه بقیـۀ انسـان ها هـم مسـوول باشـد. هنـری پیـر 
معتقـد اسـت تفـاوت جهان بینـی »کافـکا« و سـارتر در ایـن 
اسـت کـه جهـاِن کافکا سراسـر وحشـت و تیره گـی در برابر 
جسـت وجوی مابعدالطبیعـه، و جهـان سـارتر همـه هراس و 

بهـت در برابـر اجتمـاع و در برابر انسـان اسـت. 
در جون 19۴۴، به مناسـبت شـروع نمایش دربسـته )دوزخ( 
بـه دعـوت ژان ویـار )کارگـردان و بازیگـر بزرگ فرانسـه( 
یـک سلسـله سـخنرانی در پاریـس برگـزار می شـود کـه از 
میهمانـان ایـن جلسـات می تـوان از آلبرکامـو، ژان کوکتـو، 
بـرد. عمـده مطالبـی کـه  نـام  بـارو و سـارتر را  ژان لویـی 
سـارتر در ایـن جلسـات مطـرح می کنـد عبارت انـد از: 1ـ 
رعایـت فاصلـه بین تماشـاگر و گروه نمایش گر؛ 2ـ اسـتفاده 
از کلمـات روزمـره بـا وزن و آهنگـی درخـور نمایـش؛ 3ـ 
حرکـت  جایگزینـِی  و  غیرضـروری  دیالوگ هـای  حـذف 
مناسـب بـه جـای آن؛ ۴ـ رعایـت آهنـگ هـر اثـر نمایشـی 
)آهنـگ نـه وزن عروضـی، بلکـه آهنگـی در ضـرورت عمل 
صحنـه(؛ ۵ـ حـذف وسـایل و آکسسـوار حجیـم و بی مـورد 
و رسـیدن بـه ایجـاز و... . در این سـال اسـت که رمان سـن 
عقـل از دورۀ سـه جلـدی راه هـای آزادی چـاپ می شـود. 
داسـتان باخبر آبسـتنی مارسـل، رفیقه ماتیو، قهرمان داسـتان، 
شـروع می شـود و ادامـۀ داسـتان، پیـدا کـردن راهـی و پولی 
بـرای راحـت شـدن از شـر موجود سـومی اسـت کـه ماتیو 
او  می شـود.  آزادی اش  رفتـن  بیـن  از  باعـث  می پنـدارد 
به تدریـج از گذشـتۀ خـود دور می شـود و پیوندهـا را قطـع 
می کنـد. او در تفکـراِت خـود در بـاالی پلـی روی رود سـن 
می فهمـد کـه در جسـت وجوی آزادی راه بـه جایـی نبرده و 
در باتاقـی از گذشـتۀ پـوچ فرو رفتـه. او بی گذشـته با خود 
می اندیشـد »در پـی آن آزادی بـه دورهـا رفتـم، امـا خیلـی 
نزدیـک بـود و نمی توانسـتم آن را ببینـم. نمی توانسـتم آن را 
لمـس کنـم. آزادی خـود من بود. مـن آزادی خودم هسـتم... 
)مثـل سـنگ دیوارۀ پـل( بیرون بـود. بیرون از جهـان. بیرون 
از گذشـته، بیـرون از مـن. آزادی تبعیـد اسـت و من محکوم 
کـه آزاد باشـم.« رمـان سـن عقـل واکنشـی شـدید اسـت به 
ناتورالیسـم ها بـر ضـد آن هـا کـه جبـر را مطـرح می کننـد. 
سـارتر جبـر را قبـول ندارد و بـه عقیدۀ او »تـوارث و محیط 
در سرنوشـت انسـان تأثیـری نـدارد و اگـر تأثیری باشـد، تا 

حـدودی مربـوط به گذشـته اسـت.«
در فاصلـۀ کوتاهـی دومیـن جلـد رمـان راه هـای آزادی بـه 
نـام تعلیـق بـه همـراه نمایش نامـۀ دربسـته )دوزخ( به چاپ 
می رسـد. دربسـته تصویرگر سـه نفر درگیر جریانی از مرگ، 
شـکنجه و دوزخـی سـخت مبتـذل و پیـش پـا افتاده اسـت. 
سـارتر در دربسـته معتقد اسـت: »در صورتی بشر از دوزخی 
کـه سـاخته نجـات می یابد کـه قیدهـا و نقاب ها را بـردارد و 
پیوسـته درصـدد جسـتن راه هـای نو بـرای مسـایل زنده گی 
باشـد.« اگـر مردمـان بخواهند چـون صحنۀ تیاتر سـاخته گی 
و قـراردادی باشـند، زنده گـی آن هـا دوزخـی خواهـد بود و 
بایـد بـه جملـۀ آخـر نمایش نامه از زبان گارسـن بسـنده کرد 

کـه »به سـیخی احتیـاج نیسـت، جهنـم دیگران اند.«
لـه تـان مـدرن ]دوران جدیـد[ توسـط سـارتر و  ماهنامـۀ 
هم فکرانـش در ایـن سـال تأسـیس می شـود. بعـد از اتمـام 
جنـگ، سـارتر دوبـاره بـه امریـکا سـفر کـرده و از تحوالت 
ادبـی و تیاتـری اروپـا و فرانسـه در دورۀ جنـگ و پس از آن 
صحبـت می کنـد. رؤوس مباحثـات سـارتر کـه بعدهـا طـی 
مقاالتـی بـه چـاپ رسـید، عبارت انـد از: 1ـ انسـانی کـه در 
محـدودۀ موقعیتـش آزاد اسـت و انسـانی کـه خـواه ناخـواه 
چـون بـرای خـود انتخـاب می کنـد، برای همـۀ افـراد درگیر 

هـم انتخـاب می کنـد. ایـن موضـوع نمایش نامه هـای فعلـی 
ماسـت؛ 2ـ مـا بـه جـای نمایـش شـخصیت ها بـه دنبـال 
نمایش نامـه  مـا،  نظـر  بـه  موقعیت هـا هسـتیم؛ 3ـ  نمایـش 
نبایـد بیـش از حـد خودمانـی جلـوه کنـد؛ ۴ـ خشـونت این 
نمایش نامه هـا خشـونت زنده گـی فرانسـه اسـت. ملتـی کـه 
بایـد از نـو بسـازد و از نو بیافریند و در عیـن حال به اصولی 

تـازه دسـت یابد.
نمایش هایـی را که سـارتر بـه خوانش آن ها در این جلسـات 
می پـردازد، عبارت انـد از کالیگـوال )آلبـر کامـو(، شـکم های 
گرسـنه )سـیمون دوبـووار( و دربسـته نوشـتۀ خـودش. در 
سـال 19۴6 کتـاب اگزیستانسیالسـم و اصالـت بشـر انتشـار 
می یابـد. اگزیستانسیالیسـم بـه دو وجـه »مسـیحی« و »منکـر 
واجب الوجـود« اسـت. از پیروان اگزیستانسیالیسـم مسـیحی 
می تـوان کارل یاسـپرس و گابریـل مارسـل را نـام بـرد و از 
اگزیستانسیالسـم های منکـر واجـب الوجـود، مارتین هایدگر 
و اگزیستانسیالسـم های قرن بیسـتم فرانسـه را. وجه مشترک 
هـر دو گـروه )مسـیحی و الحـادی( ایـن اسـت کـه »وجود 
مقـدم بـه ماهیـت اسـت«، بشـر ابتدا وجـود می یابـد، متوجه 
خـود می شـود، در جهـان سـر بـر می کشـد و سـپس خـود 
اصلـِی  اصـل  می دهـد.  خـود  از  تعریفـی  می شناسـاند،  را 
آن هـا ایـن اسـت که »بشـر هیچ نیسـت، مگر آن چـه از خود 
می سـازد«. بـه اعتقـاد اگزیستانسیالیسـت ها، بـدی نخسـت 
باید کشـف شـود و سـپس دگرگـون شـود. بنابرایـن وظیفۀ 
اصـل  سـه  بدی هاسـت.  دادن  نشـان  هنرمنـد،  و  نویسـنده 
اگزیستانسیالیسـم مـورد بحـث سـارتر عبـارت اسـت از: 1ـ  
»درون گرایـی« )عمـل انتخـاب توسـط انسـان بـه صـورت 
مجـدد و مسـتقل انجـام گرفتـه و پاي بنـدی به این که انسـان 
هیـچ نیسـت مگـر آن چـه از خـود می سـازد(؛ 2ـ »دلهـره« 
)دلهـره در مقابـل مسـوولیت فـرد در برابـر همـۀ آدمیـان(؛ 
3ـ »وامانده گـی« )اصطـاح خـاص هایدگـر کـه گـوش زد 
می کنـد کـه تمـام مسـوولیت های دنیا بر عهدۀ بشـر اسـت و 
نـه هیچ کـس دیگر. ایـن وامانده گی بـا دلهره همراه اسـت.(

نگاهی 
به       زنده گی
 و      آثار 
سارتر

بخش نخست

جواد عاطفه 



بر اساس حکم مقام ریاست جمهوری افغانستان، خانم منیره 
کابل  والیت  مقامِ  اجتماعِی  معاون  عنوان  به  یوسف زاده 

معرفی شده است.
خانم یوسف زاده به مدِت دو سال به عنوان سخنگو و رییس 
محلی  ارگان های  مستقل  ادارۀ  عامۀ  آگاهی  و  اطاعات 
این  مختلِف  در سمت های  نیز  آن  از  پیش  و  فعالیت  کرده 

اداره ایفای وظیفه نموده است.
یک  عنوان  به  یوسف زاده  خانم  از  محلی  ارگان های  ادارۀ 
چهرۀ شناخته شده در رسـانه ها و یک فعاِل اجتماعی نام برده 
که تجربۀ ده سال کار در مؤسسات بین المللی و ادارۀ مستقل 

ارگان های محلی دارد.
حکومت و ادارۀ مستقل ارگان های محلی پیش از این، برای 
والیاِن والیت های هرات و ننگرهار، زنان را به عنوان معاوناِن 
را در  این روند  که  بود  داده  تعیین کرده  و وعده  اجتماعی 

والیاِت دیگر نیز پی می گیرد.
اکنـون با تقرر خانم منیره یوسف زاده به عنوان معاون والی 

کابل، شمار معاونان والی  والیت ها به سه تن رسیده  است.

او  غـړی  جرګـې  مرشانـو  د  افغانسـتان  د 

عبدالرشـید دوسـتم تـه نېـږدې کـس عبدالله 

ارشف  محمـد  ولسـمرش  چـې  وايـي  قرلـق 

غنـي لـه خپل لومـړي مرسـتیال رسه ټلیفوين 

خـرې کـړي او ممکـن ښـاغلی دوسـتم پـه 

راتلونکـو لسـو ورځو کـې هېواد ته راسـتون 

. يش

عبدالله قرلق د یکشـنبې پـه ورځ»۱۳۹۷کال 

چـې  وویـل  تـه  راډیـو  ازادي  غويـي۳۰« 

ترکیـې تـه د افغـان ولسـمرش په سـفر کې له 

عبدالرشـید دوسـتم رسه مالقات د اجنډا یوه 

برخـه وه.

د قرلـق پـه وینـا پـه افغانسـتان کـې د امنیتي 

محمـد  املـه  لـه  حساسـوايل  د  وضعیـت 

ارشف غنـي هېـواد تـه راسـتون شـو او لـه 

ونـه  کاتـه  لیـده  یـې  رسه  مرسـتیال  لومـړي 

شـول.

د مرشانـو جرګـې دغـه غـړی زیاتـوي چـې 

محمـد ارشف غنـي لـه عبدالرشـید دوسـتم 

رسه ټلیفـوين خـرې وکـړې.

نومـوړی وايـي، ممکـن پـه راتلونکـو لسـو 

مرسـتیال  لومـړی  ولسـمرش  د  کـې  ورځـو 

عبدالرشـید دوسـتم هېـواد تـه راسـتون يش.

نوموړي زیاته کړه:

»کـه څه هـم له جـرال دوسـتم رسه مالقات 

د ولسـمرش په اجنډا کې و، خو د افغانسـتان 

د امنیتـي ضعیـت پـه خاطـر ولسـمرش بېر ته 

راسـتون شـو او ښـاغيل دوسـتم رسه یـې په 

او  ټیلفـوين خـرې وکـړې  اړونـد موضـوع 

مطلـب حـل شـو چـې ډېـرې خـرې د هغه 

پـه بېرتـه راسـتنېدو وې ممکـن، عبدالرشـید 

دوسـتم تـر راتلونکـو لسـو ورځـو هېـواد ته 

راسـتون يش.«

د  غنـي  ارشف  محمـد  ولسـمرش  افغـان 

جمعې په ورځ د اسـالمي همکاریو سـازمان 

پـه غونـډه کـې د ګـډون پـه هـدف چـې د 

بیـت املقـدس په اړه پـه اسـتانبول کې جوړه 

شـوې وه ترکیـې تـه تللـی و او د شـنبې پـه 

سـهار بېرتـه هېـواد تـه شـو.

د ولسـمرش محمـد ارشف غنـي او د هغـه د 

لومړي مرسـتیال د ټیلفوين خـرو په اړه مو د 

ولسـمرش له مرسـتیال ویاندیانو شـاه حسـین 

مرتضـوي او دواخـان مینـه پـال رسه اړیکـې 

ټيلفـوين  دغـه  نومـوړو  ټینګـې کـړې، خـو 

خـرې نـه تائیـد او نـه هـم رد کړې.

بـل خـوا د ولسـمرش د لومـړي مرسـتیال د 

دفـر رئیـس عنایـت اللـه بابر فرهمنـد په دې 

اړه لـه خـرو کولـو څخـه ډډه وکـړه.

عبدالرشـید  مرسـتیال  لومـړی  ولسـمرش  د 

دوسـتم د جوزجـان لـه پخـواين وايل احمد 

ایشـچي رسه پـه ناوړه جنـي زورونـه تورن 

دی.

د دغـې ادعـا په تـړاو تېـر کال د کابل لومړۍ 

سـاتونکي   ۹ دوسـتم  ښـاغيل  د  محکمـې 

مجـازات او پـه بنـد یـې محکـوم کړل.

تېر کال عبدالرشـید دوسـتم ته نېږدې کسـانو 

خـر وکړی و چې ښـاغلی دوسـتم ترکیې ته 

د روغتیايـي درملنـې لپاره تللی.

نومـوړی دا مهـال د ترکیـې په انقره ښـار کې 

اوسـېږي، له دې وړانـدې د ميل جنش ګوند 

ویانـد ویـيل و چـې ټاکل شـوې عبدالرشـید 

دوسـتم کابـل تـه سـتون يش او د یـو قانوين 

پارملـان د رامنـځ ته کېـدو لپاره پـه انتخاباتو 

ونـډه واخيل. کې 

پـه ورتـه وخت کـې د ولي جرګې یوشـمېر 

غـړي وايي، د جوزجان د پخـواين وايل ادعا 

نـه يش کـوالی افغانسـتان تـه د عبدالرشـید 

دوسـتم د راتګ مخـه ونیي.

ځاځـي  عبدالقـادر  غـړي  جرګـې  دغـې  د 

تـه  راډیـو  ازادي  اړه  پـه دې  وطـن دوسـت 

وویـل:

د  ولسـمرش  د  افغانسـتان  د  قضیـه  »دغـه 

يش،  نـه  کېـدای  مانـع  مرسـتیال  لومـړي 

نومـوړی کـوالی يش خپـل هېواد تـه رايش، 

»عبدالرشـید  هغـه  پـه  څـوک  چېـرې  کـه 

دوسـتم« ادعـا لـري وروسـته کـوالی يش له 

تـه یـويس.« یـې مـخ  قانـوين الرو 

تـه د ښـاغيل  نومـوړی همـدا شـان هېـواد 

دوسـتم د احتـايل بېرتـه راسـتنېدو هرکلـی 

کـوي او وايـي، په اوسـنیو رشایطو کـې اړتیا 

ده ټـول سـیايس او حکومتـي مـرشان یـو بل 

ته الس ورکړي او د تروریسـتانو د ګواښـونو 

پـه وړانـدې مبـارزه وکړي.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد که هـر والیت 
یـک حـوزه انتخاباتـی اسـت و هیـچ تغییـری در نظام 

انتخابـات کنونـی و گذشـته به وجـود نیامده اسـت.
مسـووالن در ایـن نهـاد بـا نشـر خبرنامه یـی گفته انـد 
کـه در ایـن موضوع ریاسـت جمهوری با آنان مشـورۀ 

حقوقی داده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیش از ایـن برخی رسـانه ها 
گـزارش داده  انـد که ارگ ریاسـت جمهوری با ارسـال 
مکتوبـی بـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات از ایـن نهاد 
بـه عنـوان یـک حـوزۀ  را  تـا هـر والیـت  خواسـته  

انتخاباتـی قـرار دهد. 
اما کمیسـیون مسـتقل انتخابات با اشـاره بـه این بحث 
گفتـه  اسـت کـه حوزه هـای انتخاباتـی بـرای انتخابات 
پارلمانـی 1397 بـه اسـاس نظـام گذشـته هـر والیـت 

یـک حـوزه انتخاباتی اسـت.
افـزوده:»  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  خبرنامـۀ 
حقوقـی  مشـوره  یـک  ارسـال  بـا  ریاسـت جمهوری 
بـه ایـن کمیسـیون گفتـه کـه تعییـن مجـدد حوزه های 
حوزه هـای  و  دارد  زمانـی  محدودیـت  انتخاباتـی 
انتخاباتـی ماننـد گذشـته یعنی هر والیـت منحیث یک 

انتخاباتـی قـرار داده شـود.« حـوزه 
در خبرنامه آمده اسـت که کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
اعـام می دارد کـه حوزه های انتخاباتی بـرای انتخابات 
مجلس نمایند گان و شـورای های ولسـوالی  سال 1397 
کمـاکان بـه شـکل گذشـته والیت ها بـوده و بـرای 10 
کرسـی کوچی هـا و یک کرسـی اهـل هنود و سـک ها 

تمام کشـور یک حـوزه انتخاباتی می باشـد. 

تعییـن  به منظـور  کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون 
حوزه هـای انتخابـات و تقسـیم آن هـا بـه حوزه هـای 
کوچک تـر، ایـن کمیسـیون براسـاس ماده هـای قانـون 
اساسـی و فرمـان تقنینـی رییس جمهـور، در مدت سـه 
مـاه؛ یعنی در ماه حوت سـال 139۵ گـزارش مطالعات 
خـود را بـه ریاسـت جمهور ارسـال کـرد. اما، بـه باور 
ایـن کمیسـیون در حـال حاضـر این فرصت از دسـت 

اسـت.  رفته 

در خبرنامه آمده که براسـاس ماده سـی و ششـم قانون 
انتخابـات، حـدود حوزه هـای انتخاباتـی بایـد حد اقل 
180 روز قبـل از انتخابـات تعییـن شـود کـه در حـال 

حاضـر آنان ایـن فرصـت را ندارند.
حکومـت و کمیسـیون انتخابات در حالـی این تصمیم 
را گرفته انـد کـه نظـام پیشـین انتخابـات بـا انتقادهـای 
از طـرف شـهروندان و فعـاالن سیاسـی روبرو  اسـت.

میـدان  والیـت  باشـنده گان  گذشـته  روز  هم چنـان، 

وردگ در پیونـد بـه همیـن موضـوع اعتـراض کردنـد 
و گفته انـد کـه برگـزاری انتخابـات به خاطر مشـکات 
امنیتـی در سراسـر ایـن والیـت ممکـن نیسـت و باید 

حوزه هـای انتخاباتـی کوچـک سـاخته شـود.
از سـویی هـم، شـماری از باشـنده گان غزنـی به خاطر 
حـوز ه ای شـدن انتخابـات، حـدود یـک ماه اسـت که 

اعتـراض دارنـد و انتخابـات را تحریـم کرده انـد.
طـرح کوچـک   کـردن حوزه هـای انتخاباتـی در  سـال  
2010 مطـرح شـد و برخـی تصمیم هـا بـرای تغییـر 
در  کـه  شـد  گرفتـه  زمانـی  انتخاباتـی  حوزه هـای 
انتخابـات پارلمانی گذشـته، در برخی والیت ها بیشـتر 
نماینـدگان از یـک قـوم بـه مجلـس راه  یافتـه  بودنـد 
کـه ایـن امـر از آن زمـان تا کنـون انتقادهای زیـادی را 

برانگیختـه اسـت.
ایـن درحالـی  اسـت کـه مطابـق مـاده ی 3۵،36 و71 
قانـون انتخابـات و مـادۀ دوم فرمـان تقنینـی رییـس 
جمهـور در مـورد توشـیح قانـون انتخابـات : »ادارات 
ذیربـط مکلف انـد تـا طـرح حوزه هـای انتخاباتـی را 
حداقـل 180 روز قبـل از انتخابـات جهـت منظـوری 
کابینـه پشـنهاد کننـد، امـا این فرصـت حدود یـک ماه 

قبـل بـه پایان رسـید«.
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
16 سـرطان سـال جـاری را تاریخ برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی تعین کرده اسـت، اما 
آگاهـان بـاور دارنـد کـه بـا توجه بـه کنـدی کاری که 
در ایـن نهـاد وجـود دارد، این نهـاد توانایـی برگزاری 

انتخابـات را در تاریـخ معیـن شـده ندارد.
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کمیسیون مستقل انتخابات:

هر  والیت یک حوزۀ  انتخاباتی است

قرلق:

 ټاکل شوې جرنال دوستم په راتلونکو ۱۰ورځو 

کې هېواد ته راستون يش

نیـروهای امنیتـی... 
ــد و  ــود نیای ــه وج ــی ب ــای امنیت ــرد نیروه در عملک
تدبیــری بــرای پیشــگیری از حمــات دشــمن ســنجیده 
ــم  ــک خواهی ــقوط نزدی ــیب س ــه سراش ــا ب ــود؛ م نش

شــد.«
از  برخــی ســناتوران  اســت کــه  ایــن در حالــی 
ــی، فــراه،  افزایــش جنــگ در والیت هــای ارزگان، غزن
ــه شــدت  بدخشــان و برخــی مناطــق دیگــر کشــور ب

ــد. ــی کردن ــراز نگران اب
محمــد حنیــف حنفــی ســناتور ارزگان در مجلــس ســنا 
گفــت کــه از دیــروز بــه ایــن طــرف جنــگ شــدیدی 
ایــن  خــاص  ارزگان  و  چــوره  ولســوالی های  در 
والیــت ادامــه دارد و ایــن دو ولســوالی توســط طالبــان 

ــد. محاصــره شــده ان
عبدالرحیــم حســنیار نماینــده مــردم غزنــی در مجلــس 
ســنا هــم از وضعیــت امنیتــی ایــن والیــت هشــدار داد 
و گفــت کــه اگــر حکومــت مرکــزی توجــه نکنــد ایــن 

والیــت بــه دســت طالبــان ســقوط خواهــد کــرد.
ــا اشــاره بــه حملــه گروهــی طالبــان  آقــای حســنیار ب
بــر ولســوالی اجرســتان ایــن والیــت گفــت کــه جنــگ 
شــدید در اکثــر ولســوالی هــای ایــن والیــت جریــان 

دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه ولســوالی اجرســتان غزنــی 
ــرار  ــان ق ــن طــرف در محاصــره طالب ــه ای از دو روز ب
دارد و جنــگ شــدید میــان نیروهــای امنیتــی و طالبــان 

ــان دارد. جری
ــه  ــروز ب ــتان از دی ــوالی اجرس ــی ولس ــووالن محل مس
ــه  ــا گفت ــد؛ ام ــده ان ــک ش ــتار کم ــرف خواس ــن ط ای
می شــود کــه وزارت دفــاع تــا هنــوز نیروهــای کمکــی 

ــه ایــن ولســوالی نفرســتاده اســت. ب
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مناسب... ظاهـر  که  افـرادی 
ــده  ــدام فرمان ــن اق ــم از ای ــرات ه ــهروندان ه ش
پولیــس قدردانــی کــرده و می گوینــد انتظــار 

ــد. ــی باش ــاش دایم ــن ت ــد ای دارن
ــم  ــته ه ــه در گذش ــد ک ــن شــهروندان می گوین ای
ــی  ــس تغییرات ــدۀ پلی ــک فرمان ــدن ی ــا وارد ش ب
ــود  ــی نب ــا دایم ــد ام ــه می ش ــت گرفت روی دس
ــزوده  ــراد اف ــن اف ــمار ای ــه ش ــی ب ــس از مدت و پ

می شــد.
اکنــون در هــرات نگــران کننده تریــن بحــث 
امنیتــی ســرقت موتــر و موتورســایکل های مــردم 

اســت.
افــرادی مســلح شــباهنگام دســت بــه چنیــن 

می زننــد. ســرقت هایی 
ــه  ــه ک ــش یافت ــی افزای ــه میزان ــرقت ها ب ــن س ای
ــرقت ها در  ــن س ــم از ای ــو ه ــد ویدئ ــی چن حت
فضاهــای مجــازی دســت بــه دســت شــده بــود.

منیره یوسـف زاده معاون والی کابل مقـرر شد



»شهررمضان الذی انزل فيه القرآن«
مـاهِ رمضـان یکـی از ماه هـای اسـت کـه بـه 
برکـت  از  آن،  در  »روزه«  فرضیـت  لحـاظ 
خاصـی برخـوردار گردیده اسـت. نخسـتین 
می کنـد،  اشـاره  آن  بـه  قـرآن  کـه  نکته یـی 
لحـاظ  بـه  مـکان  و  زمـان  کـه  اسـت  ایـن 
ذاتـی ارزش ندارنـد و از همسـانی مطلقـی 
و  مسـجد  خـاک  سرشـت  انـد.  برخـوردار 
خانـه یکـی اسـت و تواتـر روز عیـد و روز 
نکبـت هـم یکسـان می باشـد؛ آنچـه کـه بـه 
برخـی مکان هـای خاص و یا فرصـت زمانی 
خـاص ویژه گـی بخشـیده اسـت، تحـول یـا 
تغیـر عرضـی می باشـد کـه بـر فرصت هـا و 

اسـت. آمـده  وارد  متذکـره  مکان هـای 
در بـاِب رمضـان بایـد گفـت که این مـاه نیز 
ماننـد ماه هـای دیگر، نامی بـرای یک فرصت 
زمانـی خـاص و معلـوم می باشـد. »رمضـان« 
کـه از ریشـۀ »رمـض« گرفته شـده اسـت، به 
معنـای حـرارت و گرمـا می باشـد کـه به این 
صـورت می تـوان گفـت، محاسـبات نجومی 
وارد شـده در قـرآن و قبـل از اسـام، ظاهـراً 
مبتنـی بـر روزهای شمسـی بوده، نـه قمری؛ 
بـه دلیـل این که »ربیـع«، »شـوال« و »رمضان« 
بـه معنـای بهـار، سـردی و گرمـی می باشـند 
کـه بایـد برمبنـای شـمس محاسـبه شـوند، 
همیشـه  نمی تواننـد  مهتـاب  برمبنـای  ورنـه 
در فصـول متذکـره بیاینـد. بـه هـر صـورت، 
شـاید وجـه تسـمیه »رمضـان« یکی هـم این 
باشـد که گناهـان روزه دار را می سـوزاند و به 

گونه یـی کـه او پـاک می گـردد.
از  برخواسـته  را  »رمضـان«  فضیلـت  قـرآن، 
نـزول قـرآن در ایـن مـاه می داند و مناسـبت 
نیـز  ایـن مـاه را  فرضیـت روزه گرفتـن در 
وابسـته به همین فلسـفه می دانـد. جدی ترین 
محـور برای حیـات اسـامی، »قرآن« اسـت. 
ایـن کتـاب یا این پیام اسـت که بـه »رمضان« 
ارزش بخشـیده اسـت. روزه دارترین شخص 
نیز کسـی می باشـد کـه نزدیک ترین مناسـبت 
را بـا پیام هـای قـرآن داشـته باشـند؛ بـه ایـن 

مفهـوم کـه ارزش رمضـان از قـرآن اسـت و 
ارزش انسـانیِت یـک مؤمـن نیـز بـه میزانـی 
اسـت که قـرآن در وجـود و اخـاق او نفوذ 

اسـت.  کرده 
در طول تاریخ تشـریع اسـامی، شـاخ وبرگ 
سـبب  روزه  اجـرای  شـیوۀ  بـه  فقهـا  دادِن 
»شـعارزده«  بیشـتر  عبـادت  ایـن  کـه  شـده 
شـود تـا معنامحـور؛ اساسـًا معنـای رمضـان 
همـان پیام هایـی انـد کـه قـرآن روی آن هـا 
تأکیـد کـرده اسـت .گفتمـان حاکـم بـر پیـام 
قـرآن نیـز در همیـن آیـت مشـخص گردیده 
اسـت: »هـدی للنـاس و بینـات مـن الهـدی 
و الفرقـان«. قـرآن، »هدی«)رهنمایـی( اسـت 
بـرای مـردم. فضـای حاکم بـر تمـام پیام های 
قـرآن، »رهنمایـی« اسـت. بـه ایـن معنـا کـه 
قـرآن، اساسـًا بـرای نشـان دادن راه زنده گی، 
روش پرسـتش، شـیوۀ بنده گی و نحوۀ تعامل 
بـا دیگـران آمده اسـت. قـرآن برای کشـیدن 
انسـان ها  زنده گانـی  فراینـد  در  خطوطـی 
می باشـد، نـه بـرای قلـع و قمع حیـات مادی 

انسـان ها. و معنـوی 
»رمضـان« بـا داشـتن ایـن امتیـاز )مـاه نزول 
بایـد  را  قـرآن  پیام هـای  از  آثـاری  قـرآن(، 
باخـود داشـته باشـد تـا رابطـۀ آن بـا قـرآن 
روزه داری  رمضـان،  مـاه  در  شـود.  حفـظ 
»رهنمـودی«  مـا  وجـود  کـه  باشـیم  بایـد 
بـرای دیگـران باشـد، حضـور مـا محبتـی را 
نمونه یـی  مـا  در جمـع پخـش کنـد، روش 
بـرای بنده گـی تلقـی گـردد، ُخلـق مـا خلـق 
را نیـازارد و حـرف مـا چون قـرآن، حیات به 
ارمغـان آورد، نـه این کـه قلب هـا را بمیراند .
تُـرش،  اخـم  گرفتـه،  پیشـانِی  مـاه  رمضـان 
صـدای وحشـتبار، دسـتان خون آلـود، قلـب 
پُـر از کینـه، ارادۀ کشـنده، چهـرۀ ددمنشـانه 
بـا  اساسـًا  و  نمی باشـد  عیب جـو  زبـاِن  و 
بنـده گان خـدا وحشـت  بـرای  آنچـه  همـۀ 
می آفرینـد و خشـونت بار مـی آورد، در تضاد 
اسـت، چـون »مـاه رحمت« اسـت و رحمت 
ظهـور  خشـونت بار  اعمـال  در  پـروردگار 

نمی یابـد.

»رمضـان«، تنهـا ماهـی اسـت که در قـرآن از 
آن نام برده شـده اسـت. قـرآن فرضیت روزه 
گرفتـن را در مـاه رمضـان مشـخص می کنـد 
کـه ممکـن اسـت یـک مـاه، 30 روز بیاید و 
یـا 29 روز و بـه هـردو صورت، مـاه رمضان 
بـه طـور کامل ادا شـده اسـت. نکتـۀ دیگری 
کـه قـرآن بـه آن اشـاره می کنـد؛ لـزوم روزه 
گرفتن برای کسـانی اسـت که شـاهد حضور 
مـاه رمضان به لحـاظ تقویـم مبتنی بر حرکت 
زمین باشـد. در نتیجه، روزه گرفتن برکسـانی 
الزم می شـود کـه شـخصًا شـاهد فرارسـیدِن 
طلـوع مـاه رمضان باشـد و این مسـأله، قضیۀ 
تفـاوت میان کشـورهای مختلـف را در آغاز 

یـا انجـام روزه مـاه رمضـان، حـل می کند.
تناسـب قـرآن بـا رمضان بـه دو وجه اسـت: 
یـک، نـزول قـرآن کـه در رمضـان صـورت 
گرفتـه اسـت. دو، اخـاق قرآنـی کـه بـرای 
یـاد  کنـار  در  قـرآن  دارد.  اهمیـت  روزه دار 
کـردن از رمضـان، برخـی از اوصـاف خـود 
را نیـز یـادآوری می کنـد مانند »مایـۀ هدایت 
بودن«، »نشـانه بـودن« و »فرقان بـودن«. قرآن 
کریـم بـه گونه یـی رمضـان را بسـتر مناسـبی 
بـرای ایجاد نشـانه هایی از اخـاق فرقانی در 
روزه دار می دانـد. آن طـرف در سـورۀ فرقـان، 
اخـاق فرقانـی را بـه ده خصلـِت برجسـته 

می کنـد: خاصـه 
1- فروتنی )یمشون علی االرض هونا(

2- تحمل )قالوا ساما(
3- مناجـات تنهایـی »شـب خیزی« )یبیتـون 

لربهـم سـجدا و قیامـا(
۴- طلب نجات .

۵- دوری از إسراف و بخل.
6- دوری از شرک، قتل و فحشا .

7- دوری از هر کار بیهوده .
8- حق شنوی .

9- آرزوی داشتن خانوادۀ صالح .
10- آرزوی پیشوا شدن برای پرهیزگاران .

ایـن مـوارد نشـان می دهـد کـه اساسـًا روزه 
داشـتن بـرای نهادینه کردن خصایـل اخاقی 
فـوق وارد گردیـده اسـت. اخـاق فرقانـی 
مجموعـۀ کاملـی از فرازهـای روشـمند یـک 
شـخص را در جامعـه مشـخص می کنـد و 
ایـن فرازهـای اخاقـی می توانـد از روزه دار 
سـاختمان  اِعمـار  بـرای  کاملـی  الگـوی 
.فرازهـای  باشـد  جامعـه  در  شـخصیت 
اخاقـی فـوق از طریـق روزه داری وارد یک 
دورۀ تمرینـی می شـود کـه بعـد از رمضـان 
بـه صـورت نظام منـد، وارد چرخـۀ بازدهـی 
اجتماعـی می توانـد شـود. در نتیجـه می توان 
بزرگتریـن  فرقانـی،  اخـاق  کـه  گفـت 
دسـت آورد روزه در ماه رمضـان خواهد بود.
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روح اهلل بهزاد

طالبان و رمضان
مقـدس  را  افغانسـتان  دولـت  برابـر  در  جنـگ  طالبـان، 
می داننـد. بـر مبنـای ایدئولـوژی طالبـان، دولـت افغانسـتان 
»غیر شـرعی«، »دست نشـاندۀ غیر مسـلمانان« و حاکمان بر سـِر اقتدار این 
دولـت، »کافـر« اند. طالبـان مبارزه و جنـگ با دولِت »غیر شـرعی« را ادای 
مسـوولیت دینـی می شـمارند. آنـان جنگ جـاری در افغانسـتان را »جهاد« 
می داننـد. طالبـان بـاور دارنـد که شـدت جنگ در مـاه رمضان، برای شـان 
اجـر و پـاداش چنـد برابر نـزد خداونـد دارد. بنابر این، درخواسـت توقف 
جنـگ از ایـن گـروه در مـاه رمضان، واقع بینانه نیسـت. درخواسـت توقف 
جنـگ از طالبـان در مـاه رمضـان، نشـان دهندۀ ناآشـنا بودن بـا ایدئولوژی 
ایـن گـروه اسـت. بـه نظـر می رسـد ارگ، ماهیـت طالبـان و ماهیت جنگ 
ایـن گـروه در برابـر دولـت را درک نکـرده اسـت. یا شـاید محمداشـرف 
غنی محاسـبۀ دیگری دارد. شـاید سیاسـت تضرع آمیـز او در مقابل طالبان، 

برمبنای محاسـبات قومی اسـتوار باشـد.
امـا هرچـه باشـد، واقعیـت ایـن اسـت کـه احتمـال دارد طالبـان در مـاه 
رمضـان، حمـات شـان را افزایـش دهنـد. نیاز اسـت فشـار بیشـتر بر این 
گـروه وارد شـود. انتظـار می رود که بـرای جلوگیری از تلفات و خسـارت 
بیشـتر بـر مـردم، حکومـت در ایـن مـاه دسـت بـه ایجـاد اسـتحکامات 
بیشـتر و قوی تـر در برابـر مـوج حمات شـان بزنـد. ماه رمضـان همچنان 
می توانـد موقـع مناسـب برای حکومت باشـد تا گـروه طالبـان را -حداقل 
در برخـی مناطـق- متاشـی کنـد، زیـرا طالبـان انـرژِی فزیکـِی را کـه در 

ماه هـای غیـر از رمضـان دارنـد، در مـاه رمضـان نمی داشـته باشـند...

عبداهلل آزاد خنجانی

می دانیـد کـه شـهزادۀ انگلیس بر خـاف شـهزاده گان وطنی 
مـا کـه در غـرب چکر می زننـد، در کنار سـربازان انگلیسـی 
در والیـت هلمنـد افغانسـتان مأموریت عسـکری انجام داده 
بود؟ من هر روز پرسـش جنرال کریسـتال از کابینۀ کرزی در سـال 2010 
را بـه یـاد مـی آورم. او خطـاب در مجلـس کابینـه گفتـه بود کـه فرزند من 
همیـن حاال در قندهار اسـت و پسـر ارشـد معاون انگلیسـِی مـن در جنگ 
هلمنـد اعضـای بدن خود را از دسـت داده اسـت. فرزند کـدام وزیر کابینۀ 

شـما در جنگ افغانستان اشـتراک دارد؟
پ.ن: فرزنـدان رییـس جمهـور فعلـی در نیویـورک، معـاون دوم ایـران و 
ترکیـه، رییـس اجرایـی هنـد و شـمار از وزرای امنیتـی اصـًا خانواده های 

شـان زحمـت تشـریف آوردن بـه افغانسـتان را عمـرن نکشـیده اند.

حسیب عمار

۴۰ سال است که افغانستان غزه است
از گلوپـاره کـردن و  بـودم کـه  نوشـته  پیـش هـم  مدتـی 
برابـر  افغانسـتان در  احساسـاتی شـدن برخـی شـهروندان 
آنچـه در برخـی کشـورهای عربـی رخ می دهـد، در شـگفتم. چنـد روز 
پیـش، سـربازان اسـرائیلی ۵۵ فلسـطینی را در مـرز غـزه کـه بـه برگزاری 
محفلـی بـه مناسـبت انتقـال سـفارت امریـکا از تل آویو به قـدس اعتراض 
داشـتند، کشـتند. واکنـش بعضـی افغان هـا و افغانسـتانی ها طـوری بود که 
گویـی کابـل بـه دسـت طالبـان افتـاده باشـد. بی تردیـد، فلسـطینی ها ملت 
مظلومـی هسـتند. دهه هـا اسـت کـه وطـن خـود را سـر شـانه های شـان 
برداشـته و در سـرزمین های مختلـف آواره انـد. ایـن یـک وجیبـۀ انسـانی 

اسـت کـه بـا آنـان همـدردی نشـان بدهیم.
ولـی اگـر بـه وطـن خـود نـگاه کنیـم، گروه هـای خشونت پیشـه یی مثـل 
طالبـان و داعـش، هر هفته به همین شـمار شـهروندان مسـلمان افغانسـتان 
را می کشـند، اگـر دقیقـًا خـون ۵۵ نفـر را نمی ریزنـد، آیا این گاهی سـبب 
شـده کـه عرب هـا یا فلسـطینی ها هـم به همیـن اندازه احساسـاتی شـوند 
و بـا مـردم افغانسـتان ابراز همـدردی کنند؟ آیا رسـانه های عربی به کشـته 
شـدن افغانسـتانی ها بـه قـدر کافـی می پردازنـد؟ آیا گاهـی شـنیده اید که 
در نکوهش کشـته شـدن شـهروندان بی گناه افغانسـتان تظاهراتـی در کدام 

کشـور عربـی برگزار شـده باشـد و عرب هـا گلوپاره کرده باشـند؟
 درسـت اسـت کـه قدس جایـگاه ویژه یـی در دل هـای مسـلمانان دارد، اما 
معمـوالً وقتـی عرب هـا و فلسـطینی ها در مـورد قـدس صحبـت می کنند، 
چـه می گوینـد؟ »القـدس عربیـۀ«= قـدس عربـی اسـت. این کـه مسـجد 
اقصـی قبلۀ اول مسـلمان ها اسـت، در قـدم بعدی برای شـان اهمیت دارد، 
دسـتِ کم اگـر براسـاس اظهـارات سیاسـت مداران و هشـتگ های فعـاالن 
مدنـی شـان داوری کنیـم. کمـی بـه خـود زحمـت بدهیـد، رسـانه های 
عرب زبـان را دنبـال کنیـد. ایـن اولویـت اصلـی عرب هـا، همسـایه گان 
فلسـطینی ها و بـرادران خونـی شـان اسـت کـه بـه کمـک شـان بشـتابندۀ 
ولـی بزرگ تریـن و قدرت مند تریـن کشـورهای عـرب، یا کاری از دسـت 

شـان نمی آیـد یـا نمی کننـد.
گذشـته از ایـن، متحدان نزدیک کسـی هسـتند که تصمیم گرفت سـفارت 
امریـکا را بـه قـدس انتقـال بدهـد. مـا اگـر براسـاس اولویت های انسـانی 
و دینـی صحبـت کنیـم، در برهـۀ زمانـی کنونـی، قـدس بـرای مـا مـردم 
افغانسـتان اولویـت نـدارد. درمـان درد وطـن مـا اولی تر اسـت. جلوگیری 
از ریختـه شـدن خـون شـهروندان افغانسـتان اهمیـت بیشـتر دارد. فریـاد 
کشـیدن در افغانسـتان بـرای غـزه، کمکی هـم نمی کند. مردمانـی با صدای 
رسـاتر در غـرب و ترکیـه هسـتند کـه فعالیـت شـان در ایـن راسـتا بـه 
مراتـب موثرتـر از فعـاالن افغانسـتان اسـت. اگـر ایـن فعـاالن افغانسـتان، 
این همـه فریـاد و این همـه انـرژی را در اعتـراض بـه ناحـق ریخته شـدن 
خون شـهروندان کشـور شـان مصرف کنند، شـاید موثرتر باشـد و از نگاه 

انسـانی و اسـامی اولی تـر اسـت.

فیـسبـوک نـــامــه

باب در                         رمضاننکته هایی 

کریم
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دويچه وله
بعـد ازاعـام نتایج رسـمی انتخابـات، مقتدی الصـدر رهبر 
روحانـی بـه عنوان مـرد جدید قـوی درعـراق وارد صحنه 
سیاسـی کشـور شـده اسـت. وظیفـه مهـم ایـن اسـت تـا 
کشـوررا در برابـر نفـوذ بـازی گـران خارجـی حفـظ کند. 

امـا آنهـا ازچنیـن سیاسـتی راضی نیسـتند.
در انتخابـات پارلمانی در عراق در یکشـنبه گذشـته، بعضی 
از سیاسـت مـداران ایـن کشـور از افـراد باال مقام اسـتقبال 
کردند. از جمله می توان از سـفر قاسـم سـلیمانی، فرمانده 
ایـران و همچنـان دیـدار بـرت  انقـاب  سـپاه پاسـداران 
مـک گـورک، فرسـتاده ایـاالت متحـده امریکا در عـراق با 

مسـعود بارزانـی رهبـر کردها نـام برد.
پیـش از آنکـه اصـًا عراقـی هـا در بـاره  نخسـت وزیـر 
آینـده شـان و یـک پارلمـان جدیـد تصمیـم بگیرنـد، ایـن 
فرمانـده ایرانـی در محـل حضور یافـت تا در بـاره ایتاف 
هـای احتمالـی آینـده آن نیـرو هایـی کـه حامی کشـورش 

اسـت، بحـث کند.
تـا آن وقـت هنوز پیـروزی روحانی شـیعی مقتـدی الصدر 
مشـخص نشـده بـود، امـا روشـن بـود کـه بایـد روی او 
حسـاب کـرد. الصدر پیـش از برگـزاری انتخابـات توضیح 
و  اقتصـادی  سیاسـی،  نظـر  از  بایـد  عـراق  کـه  بـود  داد 

ایدئولوژیکـی مسـتقل و خودمختـار شـود.

امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن امـر مـورد پسـند تهـران 
واقـع نشـود. آنهـا از سـال های زیـادی بـه این سـو با دقت 
متوجـه ایـن نکتـه بودنـد تا نفـوذ شـان را در عـراق حفظ 
کننـد. نـوری المالکی نخسـت وزیر پیشـین عـراق در زمان 
حکومـت اش، یـک ضامـن خـوش بـه رضای چنیـن نفوذ 

بود. تهـران 
بعـد از او، حیـدر العبـادی یک سیاسـت مدار شـیعی دیگر 
نخسـت وزیـر شـد، امـا او آشـکارا از ایران فاصلـه گرفت. 
امـا حـاال چنانچـه در نیمـه هفته پیش روشـن شـد، ایتاف 
»سـائرون« بـه رهبـری صدر به قـدرت می رسـد. حاال این 

نتیجه در همین روز شـنبه رسـمی شـد.
بسـیار  شـیعی  گـرای  ملـی  ایـن  پیـروزی  ایـران  بـرای 
ناخوشـایند اسـت. بـه ایـن دلیل  سـلیمانی تـاش می کند 
تـا یـک ایتـاف میـان سرسـخت تریـن رقبـای شـیعی او 
نـوری المالکـی و هـادی العامـری، رهبـر اتحاد بـدر عراق 
وابسـته بـه ایـران ایجـاد کنـد. امـا بـه هـر صـورت صـدر 
و ملیشـه هـای بـدر یـک نقطـه مشـترک دارنـد: آنهـا مـی 
خواهنـد کـه ایـاالت متحده امریـکا تا حد ممکـن به زودی 

از عـراق بیـرون شـود.
دیدار فرستاده امریکا با بارزانی

افـزون بـرآن این امر مـورد پسـند حکومت ایـاالت متحده 
امریکا در واشـنگتن نیز نیسـت. به روز چهارشنبه باالفاصله 
بعـد از اعـام نتایـج انتخابات، بـرت مک گورک، فرسـتاده 
ایـاالت متحـده امریـکا در عـراق حضور یافـت، آنهم برای 
انجـام ایـن وظیفـه تـا دریابد کـه در آینـده نفـود امریکا در 

این کشـور درچـه وضیعتـی خواهد بود.
او قبـل از همـه بـرای گفتگـو در ایـن بـاره بـا مسـعود 
بارزانـی، رهبـر کـرد های عـراق و متحـد بااعتمـاد ایاالت 
متحـده امریـکا در مبـارزه علیـه ملیشـه هـای تروریسـت 

»دولـت اسـامی« یـا داعـش دیـدار کـرد.
در بخـش هـای از حـوزه عامـه عـراق، هـردو دیـدار بـا 
سیاسـت مـداران ایـن کشـور انعکاس منفی داشـته اسـت. 
روزنامـه لیبـرال عراقـی »المـدا« نوشـت: »ایـن یک اشـتباه 
بـزرگ شـیعه هـا بـوده اسـت کـه از جنـرال ایرانـی قاسـم 
سـیلمانی مـدت می جویند. و نیز یک اشـتباه بسـیار بزرگ 
کردهـا اسـت کـه در تاش دیـدار بـا دیپلومـات امریکایی  

بـرت مـک گـورک بـوده اند.«
ایـن روزنامـه مـی افزاید کـه  حضور هـردو، توهیـن برای 
مـردم عـراق اسـت: »عراقـی ها همیـن حاال یـک حکومت 
وحـدت ملـی را انتخـاب کـرده انـد کـه نبایـد در راسـتای 
حکومـت هـای ضعیـف و فاسـد پیشـین بـه کار ادامه دهد 
کـه در ترکیـب آنهـا ایرانـی هـا و امریکایی ها هـردو تاثیر 

داشـتند.« بزرگ 
بـه همیـن دلیـل از دیـد تیـم پچـوالت، رئیـس دفتـر بنیـاد  
فرریـد ریـش ایبـرت در عمـان، مـردم عـراق از منازعـات 
مذهبـی میـان سـنی هـا، شـیعه هـا و کـرد ها خسـته شـده 
انـد: »آنهـا خواهـان چیـز نـوی هسـتند، آنها خواهـان یک 

مشـترک هسـتند.« دولت 
بـه نظـر مـی رسـد کـه همین یـک حکومـت مسـتقل ملی 
کـه از خـارج بـه فسـاد رو نیاورده باشـد، خار چشـم بازی 

گران غیـر عراقی باشـد.
اگـر مقتـدی صدر که خـودش را نامـزد نمی کنـد، بلکه از 
عقـب صحنـه عمـل می کنـد، یـک حکومت ملی بـا قاعده 
وسـیع سیاسـی را تشـکیل بدهـد، در ایـن صـورت او از 
دیـد سیاسـت خارجی، در برابـر یک وظیفه دشـواری قرار 
خواهـد داشـت و آن حفاظـت کشـور که به ایـن حکومت 

واگـذارد شـده اسـت، از مداخله خارجی اسـت.

عزیــزی بانــک در ادامــۀ فعالیت هــای اجتماعــی خویــش، 
ایـــن بار نهـــاد کمپایـــن بـیـــن المللی زنان را در هماهنگی 
ــغ  ــرد و مبلـ ــی کـ ــایت مال ــان حمـ ــور زن ــا وزارت ام ب
ده هـــزار دالـــر امریکایــی را جهـــت حمایـــت از زنـــان 

تجـارت پـیـشـــه بــه آنـــان اهـــداء نمود.
ــر و  ــروان، پنجشیـ ــت های پـ ــه در والیـ ــه ک ــن برنام ای
ــه  ــان ب ــلی زن ــاین بیـن اللمـ ــاد کمپــ ــط نهـ ــان توس بامی
اجــرا در می آیــد، قــرار اســت زنــان تجارت پیشــه را 
ــشه و  ــد پیـ ــه رشـ ــاط ب ــده در ارتب ــای یادش در والیت ه
ــان  ــا آن کارزار تجــاری شــان آموزش هــای فنــی بدهــد، ت
ــی و چگونگــی  ــع مال ــارۀ منابـ ــا اطاعــات درب ــد ب بتوانن
آغــاز تجــارت در رشــد اقتصــاد خانــواده و کشــور شــان 
ســهیم شــوند. برنامــۀ یادشــده توســط وزارت امــور زنــان 

ــود. ــی می ش ــارت و ارزیاب ــه، نظ ــر مرحل در ه

در هـمایشـــــی کــــه بـــــه همـین منــاسبـــت به تاریخ 
2۴ ثـــــور 1397 بـرگـزار شــــده بــود، محترم عبدالفتاح 
کریمی معـــــاون اجــرایی عـــزیـــزی بـانــک در آغـاز 
ــر  ــاوه ب ــک ع ــزی بان ــد: »عزی ــان گفتن ــنرانی شــ سخــ
انجــام فعالیت های مؤثر در عـــرصۀ مـالـــی و اقتصــــادی 
و ایجـــاد زیرســاخت ها بــرای توســعۀ همــه جانـــبۀ 
اقـتـــصاد کشـــور، رسالت اجتمـــاعی را نـیـــز در اولویت 
برنامه هــای خویــش قــرار داده اســت.« آقــای کریمــی 
ــه،  ــر جامع ــی از پیک ــنوان نیم ــه عـ ــان ب ــه زنـ ــزود ک اف
نــه تنهـــا موضــوع و هـــدف هـــر برنـامـــۀ توســـعه یی به 
شـمـــار می رونـــد، بـــلکه عامــل نیرومنــدی در رشــد و 

ــتند. ــه اس پیشــرفت جامع
ســپس خانــم نســرین رفیــق، رییــس نهــاد کمپایــن 
ــش  ــاز صحبت های ــتان در آغ ــان در افغانس ــی زن بین الملل

ــرد و  ــاره ک ــرای آن اش ــی اج ــه و چگونگ ــارۀ برنام درب
ــر  ــات پ ــک را از اقدام ــزی بان ــک عزی ــن کم ــپس ای س
خیــر و برکــت بــر شــمرد و افــزود کــه ایــن کمک هــا در 

جهت تـوانـمنـــد ســـازی زنـــان نتایج 
مثـبـــتی در پی خـــواهد داشـــت.

در ادامــــه، محتــرم محــــمد اســماعیل 
رحیمی، معـیـــن پـالیـــسی و مســـلکی 
سعـــیده  محترمــه  اقتصــاد،  وزارت 
مــژگان مصطفـــوی، معیــن توریــزم 
وزارت اطاعـــات و فـــرهنگ، محترمه 
وژمــه صافــی، وکیــل پارلمــان، محترمه 
شــکیا نظــری، رییــس اطاعــات عامۀ 
ــنرانی  ــان پیهــم سخـ ــور زنـ وزارت ام
و  مشــکات  دربــارۀ  و  کردنــد 
چالـــش هایی که وضعیـــت اقـتـصادی 
را نــا هنجــار می ســازد، بحــث  کردنــد. 
ایـــن بزرگان در ختـــم سخنـــرانی های 

شـــان از ایـن اقـدام نـیک عـزیـــزی بانک پشتیبانی کـرده 
و افـزودنـــد که این عـمـــل عـزیـــزی بانک در سکـتـــور 

ــت. ــه اس ــی بی سابـقـ خصوص

پـس از چنـد سـال تنـش و کشـمکش بـر سـر چگونگـی 
جزئیـات و توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی، سـرانجام 
رونـد توزیـع ایـن شناسـنامه ها بـه تاریـخ 13 ثـور سـال 
بـا  آغـاز  همـان  از  رونـد  ایـن  امـا  شـد.  آغـاز  جـاری 
حلقه هـا  از  برخـی  شـد.  روبـه رو  فراوانـی  چالش هـای 
و نهادهـا، بـرای درج هویـت قومـی در ایـن شناسـنامه ها 
عنـوان  بـا  را  کارزاری  هـم  افـرادی  کردنـد.  گردهمایـی  
»نـام مـادر در شناسـنامه های الکترونیکـی گنجانـده شـود« 
راه انـدازی کردنـد و بـا شـعار »نامـم کجاسـت« خواسـتند 
بازتـاب  الکترونیکـی  شناسـنامه های  در  را  مـادر  هویـت 
بدهنـد. ایـن کارزارهـا سـبب شـد کـه اسـم مـادر فقط در 

شـود. درج  الکترونیکـی  شناسـنامه های  دیتابیـس 
امـا چیـزی کـه تقریبـًا هیـچ سـخنی از آن به میـان نیامـد 
و هم چنـان مسـکوت باقـی مانـد، ذکـر نـام زن به عنـوان 
»همسـر« در ایـن شناسـنامه ها بـود. اکنـون کـه به صـورت 
رسـمی رونـد توزیع شناسـنامه های الکترونیکی آغاز شـده، 
دیـده می شـود کـه بـرای آوردن نام همسـر هیـچ جایی در 

ایـن شناسـنامه ها در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.
بـه گـزارش سـام وطنـدار، بـا وجـود این کـه در مـادۀ 22 
قانـون اساسـی به وضاحـت آمده اسـت که هر نـوع تبعیض 
و امتیـاز بیـن اتباع افغانسـتان ممنوع اسـت، امـا قانون ثبت 
احـوال نفـوس هویـت را چنین تعریف کرده اسـت: هویت 
شـهرت مکمـل شـخص اسـت کـه شـامل اسـم، تخلـص، 
اسـم پـدر، اسـم پـدر کان، تاریـخ تولد بـه تفکیـک روز، 

مـاه و سـال، محـل تولد، سـکونت اصلی و سـکونت فعلی 
در  زن  بـرای  تعریـف، جایـی  ایـن  مبنـای  بـر  می باشـد. 

تشـخیص و درج هویـت باقـی نمی مانـد.
شـماری از فعـاالن حقـوق زن بـه ایـن باورند کـه نیاوردن 
اسـم زن در دیتابیـس شناسـنامه ها، منشـاء حقوقـی ندارد و 

متأثـر از مسـائل مذهبـی و عرفـی حاکـم بر جامعه اسـت.
و  زن  برابـری  می گویـد،  دانشـگاه  اسـتاد  فریـد،  شـها 
مـرد در قانـون اساسـی افغانسـتان تثبیـت شـده، امـا دیـن 
از لحـاظ نسـب، انسـان را وابسـته بـه پـدر، و مـادر را در 
ایـن رابطـه بی سرنوشـت می دانـد. بـه بـاور وی، حتـا در 
کشـورهای پیشـرفتۀ اسـامی نیز چندان به درج نام زن در 

نمی شـود. داده  بهایـی  شناسـنامه ها 
بـا ایـن حـال، بال صدیقی، سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر می گوید، در هـر اقدام حقوقی یـی که صورت 
می گیـرد، بایـد هویـت زن و مرد به صـورت برابرانـه مورد 
توجـه قـرار گیـرد. بـه بـاور آقای صدیقـی، قایل شـدن هر 
نـوع تبعیـض در ایـن مـوارد، نقـض صریـح ارزش هـای 
کنوانسـیون های  و  اساسـی  قانـون  نقـض  حقوق بشـری، 

بین المللـی اسـت.
در دیتابیسـی کـه از شناسـنامه های الکترونیکـی حدود سـه 

مـاه پیـش در دسـترس سـام وطندار قـرار گرفتـه بـود، نام 
زن به عنـوان همسـر درج نشـده بود. مطابـق آن دیتابیس که 
مرجـع توزیـع آن در میان رسـانه ها دفتر ریاسـت جمهوری 
شناسـنامه های  ادارۀ  نظـر  خواسـتیم  چندین بـار  بـود، 
احمـدزی،  روح اهلل  امـا  باشـیم،  داشـته  را  الکترونیکـی 
پاسـخ  فـراوان  تأکیـد  بـا  بـار  هـر  اداره  ایـن  سـخنگوی 
مـی داد که اسـم همسـر )خانـم( در دیتابیس شناسـنامه های 

الکترونیکـی ذکر شـده اسـت.
بـا وصـف ایـن، اکنـون کـه رونـد توزیـع شناسـنامه های 
الکترونیکـی رسـمًا آغـاز شـده و نرم افـزار ایـن دیتابیـس 
 )ACCRA( در سـایت ادارۀ مرکـزی ثبـت احوال نفـوس
انتشـار یافتـه، بـاز هـم دیـده می شـود کـه جایـی بـرای 
نوشته شـدن نـام همسـر در ایـن شناسـنامه ها وجـود ندارد.

الکترونیکی از  همسر )خانم( در شناسنامه های  سلب هویت 

عراق      مستقل ،    خار        چشم      بازیگران        خارجی

حمایت مالی عزیزی بانک از برنامۀ ارتقای ظرفیت زنان


