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مسـووالن در بنیاد انتخابات شـفاف افغانسـتان »تیفا« 
بـا اشـاره بـه نارسـایی های انتخاباتـی در انتخابـات 
مجلـس نماینده گان خواسـتار اصالح نظـام انتخاباتی 

شـده اند.
محمـد نعیـم ایـوب زاده، رییـس تیفا می گویـد، برای 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  موقـع  بـه  برگـزاری 
کمیسـیون های انتخاباتـی نیـاز به اصالحات اساسـی 

دارند.
مجلـس  انتخابـات  چالش هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
نقـاط ضعفـی کـه در نظـام  نماینـده گان می گویـد: 
برگـزاری  بـرای  مانعـی  دارنـد  وجـود  انتخاباتـی 
محسـوب  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  موقـع  بـه 

. ند می شـو
رییـس بنیـاد تیفـا ُهشـدار داد کـه برخـی از گروه ها 
معامـالت  زمینه سـازی  بـرای  افغانسـتان  در دولـت 
سیاسـی تـالش می کنند کـه می تواند حـق رأی مردم 

ایـن کشـور را تلـف کند.
انتخابـات  در  کـه  جدی یـی  مشـکالت  وجـود  بـا 
عـدم  دربـارۀ  نگرانی هـا  پیوسـته،  به وقـوع  مجلـس 
توانایـی کمیسـیون انتخابـات افزایـش یافتـه اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که تا زمـان برگـزاری انتخابات 
زمـان  مـاه   5 حـدود  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 

اسـت. باقی 

امریکا چگونه از تصمیم شوروی برای قتل امین اطالع یافت؟
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برای جلوگیری از بحران باید 
حکومِت »سرپرست« ایجاد شود

بهتـرین غـذا بایـد 

به مـادران و دختـران داده شـود

غنـی 
و ریاست جمهورِی مادام العمر
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جنرال جـوزف وتل فرمانـده فرماندهی 
مرکـزی نیروهـای امریکایی گفته اسـت 
بـا  امـر مبـارزه  بایـد در  کـه پاکسـتان 
عملـی  و  جـدی  گام هـای  تروریسـم 

بردارد.
فرمانـده فرماندهـی مرکـزی نیروهـای 
امریکایـی در دیـدار بـا حمـداهلل محب 
امنیـت  ملـی گفتـه اسـت کـه  مشـاور 
امریـکا از رونـد صلـح بـه رهبـری و 
می کنـد  پشـتیبانی  افغانسـتان  مالکیـت 
و کشـورهای منطقـه به ویـژه پاکسـتان، 
بایـد برای مبـارزه با تروریسـم اقدامات 

جـدی و عملـی را انجـام دهنـد.
در اعالمیـۀ خبـری کـه از سـوی دفتـر 
آمـده  شـده،  منتشـر  امنیـت  شـورای 
اسـت کـه روند صلـح، مبارزه مشـترک 
بـا تروریسـم، اصالحـات در بخش های 
امنیتـی - دفاعـی و برگـزاری انتخابات 
بـوده  دیـدار  ایـن  اصلـی  محورهـای 

. ست ا

جـوزف وتـل خواهان ادامـه تالش های 
آوردن  بـرای  افغانسـتان  مقامـات 
و  امنیتـی  نیروهـای  در  اصالحـات 
همچنـان مبـارزه بـا فسـاد اداری شـده 

اسـت.
مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان هـم از 
حمایـت امریـکا در بخش هـای مختلف 

و به ویـژه در راسـتای حمایـت و تجهیز 
قدردانـی  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
حکومـت  کـه  اسـت  گفتـه  و  نمـوده 
افغانسـتان بـه آوردن اصالحـات کامـل 
در بخش هـای امنیتـی و دفاعـی متعهـد 

. ست ا

محمد مرادی
و  ســفارت خانه ها  کــه  می کنیــد  تصــور  اگــر 
و  کنســولی  امــور  کشــورها،  کنســولگری های 
اداری انجــام می دهنــد، درســت فکــر کرده ایــد 
ــفارت ها  ــه س ــت بلک ــرا نیس ــۀ ماج ــن هم ــا ای ام
ایــن،  بــر  افــزون  کشــورها  کنســولگری های  و 
فعالیت هــای دیگــری هــم انجــام می دهنــد کــه 
ــتای  ــات در راس ــع آوری اطالع ــا، جم ــی از آن ه یک
ــفارت خانه های  ــان اســت. س ــع کشــور متبوع ش مناف
برخــی کشــورهای بحــران زا کــه ســرویس های 
تــا  و  اســراییل  مثــل  دارنــد  قــوی  جاسوســی 
جمــع آوری  روی  چنــان  پاکســتان،  حــدودی 

ــای کنســولی  ــه فعالیت ه ــد ک ــز ان ــات متمرک اطالع
در حاشــیۀ کارشــان قــرار دارد. در دورۀ جنــگ 
ســرد بیشــتر ســفارت خانه ها و کنســولگری های 
امریــکا و شــوروی ســابق نیــز بــه ســنگر جاسوســی 
ــۀ  ــن منازع ــد. در ای ــل شــده بودن ــا یکدیگــر تبدی ب
ــا شــرقی، خــط  ــک ی اســتخباراتی، آلمــان دموکراتی

ــود. ــوروی ب ــوک ش ــع بل ــه نف ــرد ب ــدم نب مق
در  را  پیش قــراول  نقــش  نیــز  غربــی  آلمــان 
ــکا و متحــدان  ــه نفــع امری ــا شــوروی ب ــارزه ب مب
ــور  ــت ث ــالب هف ــی انق ــی داد. وقت ــام م آن انج
بــا  هم زمــان  و  داد  ُرخ  افغانســتان  در   ۱۳5۷
آن، فعالیت هــای انقالبیــون در ایــران نیــز اوج 
گرفــت، فعالیت هــای جاسوســی و اطالعاتــی 
امریــکا و شــوروی در ســفارت خانه های ایــن 
دو کشــور در کابــل و تهــران هــم افزایــش یافــت. 
پــس از پیــروزی انقــالب در ایــران، انقالبیــون بــه 
ســفارت امریــکا در تهــران حملــه کردنــد و ضمن 
امریکایی هــای مقیــم ســفارت،  اســیر کــردن 
هــزاران ســند محرمانــه و فــوق محرمانــه هــم بــه 
ــرب  ــه ۱۳ عق ــه ب ــن حادث ــاد. ای ــان افت دســت آن

ــه... ــه ب ــی ک ــت و انقالبیون ــروف اس ۱۳5۸ مع
                                          ادامه صفحه 6

فرمانده نیروهای امریکایی: 
پاکستان برای مبارزه با تروریسم گام های جدی بردارد

: تیفا
شود اصالح  باید  انتخاباتی  نظام 
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کتاب از لوازم و ضروریاِت اولیة زنده گی است و لباس جزِو تجمل و زینت آن.
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 اداسموس

یـک روز تا برگـزاری نشست مسکـو
وزارت خارجه:

تاهنـوز به تـوافق نرسیـده ایـم



رهبــری  کشــور،  حقوق دانــان  از  برخــی 
ــی«  ــت مل ــه »خیان ــات را ب ــیون انتخاب کمیس
ــان،  ــن حقوق دان ــاور ای ــه ب ــد. ب ــم کرده ان مته
آن چــه کــه از ســوءمدیریت در برگــزاری 
تنهــا  شــد،  دیــده  پارلمانــی  انتخابــات 
انتخابــات  کمیســیون  رهبــری  بی کفایتــی 
حساب شــده  حرکــِت  یــک  بــل  نبــوده، 
خــاص  حلقــۀ  یــک  منافــِع  راســتای  در 
می رســد  نظــر  بــه  اســت.  یافتــه  انجــام 
کــه  شــکایت هایی  و  اظهــارات  چنیــن 
از نحــوۀ برگــزاری انتخابــات بــه گــوش 
ــِت  ــیون را در وضعی ــری کمیس ــد، رهب می رس
مخاطره آمیــزی قــرار دهــد. آن چــه خانــم 
وســیمه بادغیســی معــاون عملیاتــی کمیســیون 
ــا  ــای خصوصــی اش ب ــات در صحبت ه انتخاب
یکــی دیگــر از اعضــای کمیســیون ابــراز کــرد 
ــت  ــمه یی از واقعی ــز ش ــد نی ــانه یی ش و رس
را برمــال می ســازد. او گفــت کــه اگــر متحــد 
و یک پارچــه عمــل نکننـــد، آنــان را خواهنــد 

ــورد.  خ
خانــم بادغیســی پــس از رســانه یی شــدن 
ایــن ســخنان، در موضــِع دفــاع قــرار گرفــت 
ــادی  ــای ع ــخناِن او حرف ه ــه س ــت ک و گف
ــِی  ــایل آن چنان ــه مس ــی ب ــچ ربط ــوده و هی ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــت. ام ــته اس ــات نداش انتخاب
ــد و  ــان می آی ــه می ــی ب ــایل حقوق ــای مس پ
چگونه گــی برگــزاری انتخابــات پارلمانــی 
مشــخص  می گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد 
ــات،  ــیون انتخاب ــای کمیس ــه اعض ــود ک می ش
ــن  ــه همی ــد و ب ــس کرده ان ــر را ح ــوِی خط ب
دلیــل ایــن روزهــا بیشــتر از هــر زمــاِن 
ــر  ــه نظ ــت پاچه ب ــیمه و دس ــری سراس دیگ

می رســند. 
گفته هایــی وجــود دارد کــه همیــن حــاال 
انتخابــات  کمیســیون  اعضــای  میــان  در 
کــرده  بــروز  شــدیدی  دودســته گی هاِی 
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــی نس ــاِت عمیق و اختالف
برخــی  حتــا  اســت.  آمــده  به وجــود 
گزارش هــای تأییدناشــده نشـــان می دهــد 
ــد  ــم گرفته ان ــیون تصمی ــای کمیس ــه اعض ک
مجبــور  را  انتخابــات  کمیســیون  رییــس 
بــه اســتعفا کننــد تــا حداقــل بخشــی از 
ــی  ــان عموم ــه در اذه ــای موجــود ک دغدغه ه
ــه  ــا این ک ــه، آرام ســاخته شــود. ام ــارز یافت تب
ــوز  ــاد، هن ــد افت ــی خواه ــن اتفاق ــًا چنی واقع

نمی تــوان بــا قاطعیــِت کامــل آن را تأییــد 
ــا  ــروز اختالف نظره ــورد ب ــی در م ــرد، ول ک
در ســطح رهبــری کمیســیون، هیــچ تردیــدی 

ــدارد.  ــود ن وج
ــِت  ــن ادعــا مدیری ــا ای ــات ب کمیســیون انتخاب
انتخابــات پارلمانــی را بــه دســت گرفــت کــه 
چهره یــی تــازه و امیدبخــش از انتخابــات 
ــِت  ــه مدیری ــاور ب ــه جامعــۀ بی اعتمــاد و ناب ب
ــن  ــز ای ــران حکومــت نی آن نشــان دهــد. رهب
ــد و خــود  ــت می کردن ــراً حمای ــه را ظاه داعی
را متعهــد بــه برگــزاری انتخابــات ســالم، 
شــفاف، عادالنــه و سراســری می دانســتند. 
ــدگاه  ــن خواســت و دی ــاق خــالِف ای ــا اتف ام

ــاد.  افت
انتخابــات ســال روان، بدتریــن نــوع انتخاباتــی 
بــود کــه ظــرف هفده ســاِل گذشــته افغانســتان 
ــا  ــات ب ــن انتخاب ــود. ای ــرده ب ــه ک آن را تجرب
ــه  ــل مقایس ــین قاب ــاِی پیش ــچ انتخابات ه هی
ــل  ــین، حداق ــای پیش ــت. در انتخابات ه نیس
ایــن امیــدواری وجــود داشــت کــه 50 درصــد 
بــه نفــع مردم ســاالری کار انجــام شــده و 
شــماری از نماینــده گان واقعــِی مــردم بــه 
پارلمــان راه یافتــه  انــد. امــا قرایــن و شــواهد 
فعلــی نشــان می دهنــد کــه درصــِد ایــن 
ــیار  ــی بس ــات فعل ــز در انتخاب ــدواری نی امی

ــه اســت.  کاهــش یافت
ــات  ــورد انتخاب ــه در م ــی ک ــردم حرف های م
و مدیریــِت آن می زننــد، کامــاًل بی اســاس 
ــه  ــد ک ــی می گوین ــت. وقت ــم نیس ــاد ه و بنی
افــرادی از ســوی برخــی نهادها حمایــت مالی 
شــده انــد و حتــا قــرار اســت بــا مهندســی آرا 
بــه پارلمــان راه پیــدا کننـــد، ادعایــی بی بنیــاد 
بــوده نمی توانــد. در والیت هــای مختلــف 
ــی را  ــا و نامزدهای ــردم چهره ه ــتان، م افغانس
نشــان می دهنــد و بــاور دارنــد کــه ایــن افــراد 
ــل  ــاد خــاص تموی ــع و نه ــک منب از ســوی ی
و حمایــت می شــوند. ایــن موضــوع تنهــا بــه 
کابــل و یــا چنــد شــهر بــزرِگ کشــور محــدود 
کــه  افغانســتان  در ۳۳ والیــت  نمی شــود؛ 
ــه صــورت نســبی برگــزار شــده،  ــات ب انتخاب
چنیــن افــرادی را مــردم خــود شناســایی کــرده 
ــای  ــراد در والیت ه ــن اف ــی از ای ــد. برخ ان
ــر داده  ــا را تغیی ــا صندوق ه ــن حت ــتر ناام بیش
انــد و یــا انتخابــات را در خانه های شــان و 
ــا آرای  ــه خودشــان ب ــوط ب ــا محل هــای مرب ی

ــد.  ــی برگــزار کــرده ان جعلــی و تقلب
ارگ  ویــژه  بــه  و  حکومــت  واقعــًا  اگــر 
بــه صــورت  انتخابــات  کــه  نمی خواهــد 
ــه  ــت این هم ــود، الزم نیس ــزار ش ــی برگ واقع
پــول و امکانــات را هزینــه کنــد. خــوب اســت 
هیــچ انتخاباتــی برگــزار نشــود و آقــای غنــی 
ــود را  ــوی خ ــۀ عنعن ــه جرگ ــکیل لوی ــا تش ب
ــالم  ــور اع ــِر کش ــور مادام العم ــس جمه ریی
کنــد و بســاط دموکراســی بازی را از ایــن 
ــه  ــد ب ــتر می توان ــن بیش ــد. ای ــور برچین کش
نفــع مــردم و ارزش هــای دموکراتیــک در 
جامعــه تمــام شــود، تــا این کــه زیــر نام هــای 
پُــرزرق و بــرق مــردم را بفریبنــد. حداقــل آن 
وقــت ایــن امیــدواری باقــی خواهــد مانــد کــه 
ــه دموکراســی و انتخابــات  روزی افغانســتان ب

ــد! ــی برس واقع
ــت  ــودِن ریاس ــر ب ــم، مادام العم ــی ه  از جانب
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــای غن ــورِی آق جمه
کهولــت ســن و بیماری هــای ناعــالِج او زیــاد 
ــه  ــد ک ــد. بگذاری ــد باش ــده نمی توان نگران کنن
ایــن آدم حداقــل بــه یکــی از آرزوهــای دیریِن 
ــدرت  ــی ق ــدن در کرس ــی مان ــه باق ــود ک خ
ــت  ــر موضــوع خیان ــا اگ ــد. و ام اســت، برس
ــدی  ــات ج ــیون انتخاب ــای کمیس ــِی اعض مل
ــه  ــه را ب ــن قضی ــد ای ــی بتوانن شــود و نهادهای
ــد، در  ــری کنن ــی پیگی ــق و عمل ــورت دقی ص
ــرات جــدی  ــات کشــور تغیی ــت انتخاب وضعی
ــک  ــر ی ــد. اگ ــد ش ــا خواه و ملموســی رونم
ــیون های  ــای کمیس ــده، اعض ــه ش ــم ک ــار ه ب
انتخاباتــی پــس از خیانت های شــان بــه جــای 
ــه  ــوری، ب ــت جمه ــدن در ریاس ــاور ش مش
پــای میــز عدالــت کشــانده شــوند، تأثیرهــای 
ــدی  ــای بع ــر انتخابات ه شــگفت انگیز آن را ب

ــود.  ــم ب شــاهد خواهی
ایــن موضــوع واقعــًا نیــاز بــه پیگیــری و 
نبایــد  دارد.  مـــردمی  و  دوام دار  اســتقامِت 
ــات هرکســی هرچــه  ــا انتخاب ــه ب گذاشــت ک
ــات  ــا انتخاب ــد. ی ــه می خواســت انجــام ده ک
ــت زده و دچــار بحــران  ــن کشــورِ مصیب در ای
بایــد بــه صــورِت واقعــی برگــزار شــود و یــا 
ــد و  ــازۀ آن را خوان ــد جنـ ــًا بای ــه واقع این ک
ــا چنیــن انتخابات هــای سراســر  دفــن کــرد. ب
ــه وادی  ــز ب ــتان هرگ ــگ، افغانس دروغ و نیرن

ــید. ــد رس ــن نخواه ــالمت و ام س
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احمـد عمران

غنـی 
لعمر م ا ِی مادا ریاست جمهور و 

 

ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــل اع ــل در کاب ــازمان مل ــر س دفت
ــالم  ــتان اع ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــاِن انتخاب ــد زم بای
گــردد. ایــن تأکیــد در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
هنــوز انتخابــاِت پارلمانــی کــه بــا مشــکالتی مواجــه شــده، 
پایــان نیافتــه و قریــب بــه هشــت هزار شــکایت از کارکــرد 
کمیســیون انتخابــات بــه کمیســیوِن شــکایت های انتخاباتــی 
ــای  ــی، جریان ه ــات پارلمان ــزدان انتخاب ــت. نام ــیده  اس رس
سیاســی و سیاســت مداران و مــردم، همــه نســبت بــه نحــوۀ 
امــا  اعتــراض کرده انــد  به شــدت  انتخابــات  برگــزاری 

ــت.  ــان داده اس ــت نش ــه آن رضای ــت ب حکوم
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــت، اگرچ ــه گذش ــی ک در انتخابات
مدعــی شــرکِت نزدیــک بــه چهــار میلیــون نفــر اســت، امــا 
ــد  ــن می زنن ــی تخمی ــای سیاس ــر و جریان ه ــای ناظ نهاده
کــه میــزان اشــتراک از حول وحــوِش دو میلیــون نفــر 
بیشــتر نبــوده اســت. بــا ایــن حــال، مــردم از آن چــه کــه در 
انتخابــات پارلمانــی اتفــاق افتــاد، به شــدت انتقــاد کرده انــد؛ 
ــک روز  ــات را در ی ــه انتخاب ــت ک ــیون نتوانس ــرا کمیس زی
به درســـتی برگــزار کنــد و ایــن انتخابــات بــه روزِ دوم 
کشــید )البتــه جــدا از انتخاباتــی کــه یــک هفتــه بعــد از آن 
در والیــت قندهــار صــورت گرفــت و انتخابــات در والیــت 
ــون  ــا کن ــیون ت ــرد کمیس ــل کارک ــه دلی ــط ب ــه فق ــی ک غزن
برگــزار نشــده اســت( و بــا نابســامانی هاِی بی شــماری 

ــود.   همــراه ب
ــه نشــان داد کــه برخــی  ــِی صــورت گرفت ــات پارلمان انتخاب
ــات وجــود داشــت، ناشــی  از مشــکالتی کــه در روز انتخاب
ــی از  ــه پاره ی ــود، بلک ــت نب ــف مدیری ــا ضع ــی ی از ناتوان
مشــکالت بــه شــکِل عمــدی و مدیریت شــده عملــی گردیــد 
ــوان  ــتفاده از آن بت ــا اس ــه ب ــود ک ــاد ش ــی ایج ــا منفذهای ت
ــات ریاســت جمهوری  ــًا انتخاب ــی و متعاقب ــات پارلمان انتخاب
را مهندســی کــرد. آن چــه کــه ایــن دیــدگاه را تأییــد 
ــی در والیــت قندهــار  ــات پارلمان ــد، برگــزاری انتخاب می کن
ــی ُکل کشــور اســت.  ــات پارلمان ــد از انتخاب ــه بع ــک هفت ی
نظــر بــه مشــکالتی کــه در انتخابــات پارلمانــی رونمــا شــد، 
ماننــد کار نکــردِن دســتگاه های بایومتریــک، ایــن مشــکالت 
در انتخابــات پارلمانــی والیــت قندهــار می بایســت برطــرف 
می شــد؛ امــا دیــده شــد کــه عیــِن مشــکالت تکــرار گشــت 

و انتخابــاِت گوســفندی مــو بــه مــو تطبیــق شــد. 
انتخابــات اخیــر پارلمانــی در افغانســتان بــا روش و منشــی 
برگــزار شــد کــه چیــزی ُجــز مهندســی و فراهــم آورِی زمینۀ 
تقلــب بــر آن نمی تــوان نــام گذاشــت. نظــر بــه ایــن تجربــۀ 
تلــخ بایــد گفــت کــه اگــر انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز 
ــد نیســت  ــچ بعی ــر گــردد، هی ــن کمیســیون دای توســط همی
کــه عیــِن ایــن برخــورد ـ و حتــا فراتــر از آن ـ در انتخابــاِت 
ــتان از  ــردم افغانس ــار م ــن، انتظ ــردد. بنابرای ــال گ ــی اعم آت
ســازمان ملــل به خصــوص دفتــر آن در کابــل این اســت کــه 
بایــد ایــن احتمــاالِت قــوی و مدیریــِت هدفمنــِد تقلب زایــی 
ــیون  ــر کمیس ــارهایی را ب ــند و فش ــته باش ــر داش را در نظ
ــات ریاســت جمهوری  ــا در انتخاب ــد ت ــات اعمــال کنن انتخاب
در کشــور چنیــن بی نظمی هــا و تقلباتــی ســازمان داده 

نشــود. 
اگرچــه دفتــر ســازمان ملــل متحــد پادرمیانــی کــرده 
اســت کــه ایــن مهــم نبایــد فرامــوش گــردد کــه انتخابــات 
ریاســت جمهوری نیــاز بــه »شــفافیت« دارد؛ امــا بایــد 
انتخابات هــا  تقلــب در  بــه  گفــت کســانی کــه کمــر 
بســته اند و کرســی قــدرت و ثــروت را بــه هــر بهایــی رهــا 
ــف  ــی متوق ــرات و نصایح ــن تذک ــه چنی ــتند، ب ــی نیس دادن
ــی  ــای نقش ــل، ایف ــازمان مل ــردم از س ــار م ــوند. انتظ نمی ش
ــفافیت در  ــت و ش ــِق عدال ــِت تحق ــع در جه ــال و قاط فع
ــات  ــات ریاســت جمهوری اســت. مســلمًا اگــر انتخاب انتخاب
مهندســی هاِی  و  تقلبــات  بــا  نیــز  ریاســت جمهوری 
ــات در  ــۀ انتخاب ــر فاتح ــردد، دیگ ــی گ ــازمان یافته عمل س
افغانســتان خوانــده خواهــد شــد و ایــن همــان چیزی ســت 
و  می کننــد  دنبــال  را  آن  هدفمندانــه  برخی هــا  کــه 

می خواهنــد قاعــدۀ انتخابــات را از بنیــاد براندازنــد. 
انتخابــات  بایــد حکــم کــرد کــه  بــا ایــن اوصــاف، 
ریاســت جمهوری پیــش رو، یــا دفــِن انتخابــات خواهــد بــود 
ــد  ــور خواه ــه ظه ــه در آن ب ــفافیتی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ی

ــارۀ آن!    ــاِی دوب ــید، احیـ رس

انتخابات ریاست جمهوری؛
دفِن انتخابات یا زنده ساختِن آن؟

اگر واقعاً حکومت و به ویژه ارگ 
نمی خواهد که انتخابات به صورِت واقعی 
برگزار شود، الزم نیست این همه پول 
و امکانات را هزینه کند. خوب است 
هیچ انتخاباتی برگزار نشود و آقای غنی 
با تشکیل لویه جرگۀ عنعنوی خود را 
رییس جمهور مادام العمِر کشور اعالم 
کند و بساط دموکراسی بازی را از این 
کشور برچیند. این بیشتر می تواند به نفع 
مردم و ارزش های دموکراتیک در جامعه 
تمام شود، تا این که زیر نام های پُرزرق 
و برق مردم را بفریبند. حداقل آن وقت 
این امیدواری باقی خواهد ماند که روزی 
افغانستان به دموکراسی و انتخابات 
واقعی برسد!
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وزیــر صحــت عامــۀ افغانســتان می گویــد 
ــه  ــد توج ــادران بای ــت م ــه صح ــه ب ک
بیشــتر شــود و بهتریــن غــذا اول بایــد بــه 

ــواده داده شــود. ــادر خان م
فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت عامــه 
افغانســتان دریــک نشســِت زیــر نــام 
»حفــظ الصحــه دختــران« گفــت کــه 
و  کننــد  تابوشــکنی  بایــد  خانواده هــا 
فرهنگــی کــه ســبب آســیب رســیدن بــه 
ــته  ــت، شکس ــده اس ــادران ش ــت م صح

ــود.  ش
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــگ م ــت: »فرهن او گف
ــان داده  ــرای مهم ــوب اول ب ــی خ غذای
ــواده،  ــرد خان ــه م ــس از آن ب ــود و پ ش
ــی  ــر باق ــر اگ ــران و در آخ ــا، دخت بچه ه
ــن  ــد ای ــادر داده می شــود. بای ــه م ــد ب مان
ــذا  ــن غ ــود. بهتری ــس ش ــگ برعک فرهن
ــواده داده شــود«. ــه مــادر خان اول بایــد ب
آقــای فیــروز بــا اشــاره بــه صحــت 
مــادران گفــت کــه خانــواده بایــد در 
ــدی  ــه ج ــادران توج ــت م ــمت صح قس
کننــد، تــا نســلی کــه بــه وجــود می آیــد 
عــاری از مشــکالت باشــد. وزیــر صحت 
عامــه افغانســتان در این نشســت اســتفاده 
ــران  ــرای دخت ــید ب ــک اس ــا فول تابلیت ه
ــه شــایعات  ــت ک ــر دانســت و گف را موث
کــه گویــا ایــن تابلیت هــا عقیــم کننــده و 
ــم از  ــد، ه ــم می کن ــد نســل را ک ــا تولی ی
ــم از لحــاظ اســالمی  لحــاظ علمــی و ه

ــت. ــت اس نادرس
ــت  ــه تابلی ــرد ک ــد ک ــروز تأکی ــای فی آق
فولــک اســید تولیــد نســل را در دختــران 
می کنــد  کمــک  و  می دهــد  افزایــش 
قاعدگــی  و  بلــوغ  مرحلــه  در  آن هــا 

ــند. ــر باش ــت ت راح
از ســویی هم دکتــر میرویــس بلخــی، 
افغانســتان  سرپرســت وزیــر معــارف 
ــران  ــناخت دخت ــدم ش ــه ع ــد ک می گوی
ــبب  ــان س ــی ش ــوان از دوران قاعده گ ج
اختــالالت زیــاد نــزد آنــان شــده اســت.
ــر معــارف، یــک گــزارش  ــۀ وزی ــه گفت ب
ــه ۳۷  ــد ک ــان می ده ــال ۲0۱0 نش در س
درصــد دختــران در زمــان قاعده گــی 
ــد و از درس  ــب نمی رون ــه مکت ــان ب ش

ــد. ــاز می مان ــان ب ش
ــات  ــدم اطالع ــزود: »ع ــی اف ــای بلخ آق
ســبب  قاعده گــی   زمــان  از  دختــران 
و  اســت  شــده  آنــان  افســرده گی 
ــا از  ــات خانواده ه ــدم اطالع ــان ع همچن
ــای  ــبب تصمیم ه ــز س ــت نی ــن وضعی ای

ــت«. ــده اس ــران ش ــرای دخت ــدی ب ب
اوقــات،  بســیاری  در  کــه  گفــت  او 

ــران و بلــوغ شــان ســبب  قاعده گــی دخت
شــده  آنــان   رس  زود  عروســی های 
ــد  ــر می کنن ــا فک ــرا خانواده ه ــت، زی اس
ــیدند  ــوغ رس ــه بل ــی ب ــران وقت ــه دخت ک
ــۀ او،  ــه گفت ــا ب ــد، ام ــی کنن ــد عروس بای
بایــد ایــن باورهــا شکســته شــود تــا جلــو 
ایــن گونــه رفتارهــای زشــت بــا دختــران 

ــود. ــه ش گرفت
هم چنــان  معــارف  وزیــر  سرپرســت 
گفــت کــه  تعریــف امــروزی از قاعده گی 
ــای بیشــتر  ــای فعالیت ه ــه معن ــران ب دخت
ــا شــروع ایــن  آنــان در اجتمــاع اســت. ب
دوره دختــران بیشــتر بایــد در جامعــه 
ســهم داشــته باشــند و دوشــادوش مــردان 

ــد. ســهم خــود را ادا کنن
ــند ده  ــاس س ــه براس ــرد ک ــد ک او تأکی
ســاله ایــن وزارت، آنــان تــالش می کننــد 
ــه  ــران ب ــًا دخت ــواده و مخصوص ــه خان ک
خودآگاهــی بیشــتر برســند تــا افغانســتان 
شــهروندان خــالق و ســالم داشــته باشــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری هشــدار، وزارت 
صحــت  بــرای  می گویــد:  معــارف 
دختــران تــالش می کننــد کــه ذخایــر آب 
ــدارس  ــب و م ــوی مکات ــی در پهل صح

ــد. ــاد کنن ــران ایج ــی دخت درس
ــوی اول  ــی، بان ــال روال غن ــن ح درهمی
کشــور نیــز بــر ســالمت دختــران در زمان 
قاعده گــی یــا دوران عــادات ماهوار شــان 
تأکیــد کــرد و گفــت کــه بایــد معلومــات 
ــم داده  ــا و خان ــه دخترخانم ه ــت ب درس
شــود، زیــرا دختــران ســالم مــادران ســالم 

فــردا خواهنــد بــود.
گفــت:  نشســت  ایــن  در  غنــی  روال 
»توجــه بــه حفــظ الصحــه شــخصی 
دختــران در دوران بلــوغ بســیار تأثیرگــذار 
اســت. ایــن امــر اعتمــاد بــه نفــس شــان 
ــن  ــا در ای ــد م ــد. تأکی ــش می ده را افزای
ــب  ــتادان مکات ــادران و اس ــه م ــورد ب م
بــه  قاعده گــی  درمــورد  تــا  اســت 
ــان در  ــا آن ــد ت ــات بدهن ــران معلوم دخت
ایــن دوره آرامــش بیشــتر داشــته باشــند«.

وزارت صحــت عامــه در حالــی خواهــان 
توجــه جــدی بــه صحــت مــادران شــده 
اســت کــه زنــان افغانســتان هــم واره 
قربانــی خشــونت های مختلــف شــده 
انــد. عــدم دسترســی بــه داکتــر و داروی 
ــرای  ــی ب ــع فرهنگ ــر و موان ــاری، فق معی
از  صحــی،  مراقبت هــای  از  اســتفاده 
ــر  ــرگ و می ــل برجســته ی م ــه عوام جمل
مــادران در افغانســتان شــناخته شــده 

ــت. اس

در حالــی کــه قــرار اســت فــردا 
نشســت صلــح مســکو برگــزار شــود، 
امــا مســووالن در وزارت امور خارجۀ 
افغانســتان  کــه  می گوینــد  کشــور 
ــان  ــی و زم ــورد چگونه گ ــوز در م هن
برگــزاری ایــن نشســت بــا مقام هــای 

ــت. ــیده اس ــق نرس ــه تواف ــی ب روس
ســخنگوی  احمــدی،  صبغــت اهلل 
ــه  ــد ک ــه می گوی ــور خارج وزارت ام
مقام هــای افغانســتان بــا مقام هــای 
روســی در مــورد زمــان و چگونه گــی 
ــان  ــکو جری ــت مس ــزاری نشس برگ
ــده  ــی نش ــق نهای ــون تواف دارد و تاکن

اســت.
ــی-نظامی  ــال، آگاه سیاس ــن ح در عی
و  منطقه یــی  قدرت هــای  نقــش 
و  صلــح  معــادالت  در  را  جهانــی 
جنــگ افغانســتان موثــر می داننــد، 
ــت  ــه دول ــد ک ــنهاد می کنن ــا پیش ام
افغانســتان بایــد بــه دور از مداخــالت 
ــه و  ــورت محرمان ــه ص ــا ب خارجی ه
ــره  ــان وارد مذاک ــا طالب ــتقالنه ب مس

ــود. ش
مســایل  آگاه  کوهســتانی،  جاویــد 
سیاســی-نظامی بــه روزنامــۀ مانــدگار 
افغانســتان  جنــگ  کــه  می گویــد 
ابعــاد منطقه یــی و بین المللــی دارد 
ــدگاه  ــه دی ــورهای منطق ــد کش و بای
افغانســتان را در پروســۀ صلــح در 

ــد. ــر گیرن نظ
ــیه را  ــش روس ــتانی نق ــای کوهس آق
ــی و  ــوان یــک قــدرت منطقه ی ــه عن ب
ــح  ــای صل ــی در گفت وگوه بین الملل
افغانســتان تأثیرگــذار می خوانــد و 
ــا هماهنگــی  ــد کــه روســیه ب می افزای
چیــن  و  قطــر  دفتــر  پاکســتان، 
ــر داشــته  ــد نقــش بســیار موث می توان

ــد. باش
بــه گفتــۀ ایــن آگاه نظامــی، امــا 
امریــکا و دولــت افغانســتان بــه نقــش 
و تأثیــر روســیه همیشــه بی عالقــه 
بــوده انــد و در گفت وگوهــای صلــِح 
ــر مســکو، نگرانی هــای روســیه را  غی

ــد. ــه ان در نظــر نگرفت
مــی دارد:  اظهــار  کوهســتانی 
کــه  دارنــد  هــراس  امریکایی هــا 
ــیه  ــح روس ــای صل ــادا گفت وگوه مب
آنــان را بــه حاشــیه بکشــاند و نشــان 
ــل  ــت تعام ــان ظرفی ــه طالب ــد ک دهن
مســتقیم بــا کشــورهای منطقــه دارنــد.

می گویــد،  کوهســتانی  جاویــد 
گفت وگوهــای  در  کــه  حالــی  در 
ــچ  ــا هی ــح، امریکایی ه ــی صل امریکای
گزارشــی از آن نشســت ها بــه دولــت 
افغانســتان نــداده انــد، امــا حکومــت 
ــت  ــه نشس ــد ک ــتان می خواه افغانس
مســکو بــا مدیریــت مشــترک دولــت 

ــود. ــام ش ــیه انج ــتان و روس افغانس
او امــا اظهــار خوش بینــی می کنــد 
ــگ  ــدون جن ــیه ب ــه روس ــر ب ــه اگ ک
ــت  ــکا فرص ــۀ امری ــی و مداخل روان
را  نگرانی هایــش  تــا  شــود  داده 
در  این کــه  امــکان  کنــد،  مطــرح 
پروســۀ صلــح تســهیالتی فراهــم 

شــود، وجــود خواهــد داشــت.
دولــت  بــه  کوهســتانی  آقــای 
کــه  می کنــد  پیشــنهاد  افغانســتان 
بــه  و  دهــد  شــکل  کمیته هــای 
صــورت مخفیانــه و محرمانــه بــا 
گفت وگــو  وارد  طالبــان  رهبــران 
ــن  ــتانی، ای ــۀ کوهس ــه گفت ــوند. ب ش
پُرهزینــه  می توانــد  گفت وگوهــا 
می توانــد  امــا  باشــد،  طوالنــی  و 
ــره  ــای مذاک ــن طرف ه ــاد را بی اعتم

کننــده بــه وجــود بیــاورد.
ــر  ــه ه ــرد: »ب ــح ک ــتانی تصری کوهس
ــتان از  ــت افغانس ــه دول ــی ک پیمانه ی
خارجی هــا کمــک بگیــرد، بــه همــان 
انــدازه زمینــۀ تقابــل و باج گیــری 
بیشــتر می شــود. بهتــر ایــن اســت کــه 
ــک  ــوان مال ــه عن ــت افغانســتان ب دول
ــن ســرزمین، در ســطوح مختلــف،  ای
مســتقالنه و محرمانــه بــا طالبــان 
ــال،  ــن ح ــود. در عی ــره ش وارد مذاک
از طریــق روســیه امریــکا و ســایر 
کشــورهای منطقــه و جهــان هــم 
ــک  ــه کم ــن پروس ــه ای ــد ب می توان

ــرد«. ک
جعفــر  داکتــر  دیگــر،  ســوی  در 
ــدۀ  ــتاد دانشــگاه و نماین ــدوی، اس مه
مــردم در مجلــس می گویــد، هــر 
نشســتی کــه در ســطح منطقــه و جهان 
در پیونــد بــه جنگ و صلح افغانســتان 
برگــزار شــود و در آن طرف هــای 
ــگ  ــح و جن ــادالت صل ــل در مع دخی
ــرات  ــند، تأثی ــهیم باش ــتان س افغانس

ــت. ــد داش ــت خواه مثب
ــه  ــد ک ــا می افزای ــدوی ام ــای مه آق
اگــر نشســت صلــح مســکو از ســوی 
ــل  ــور دخی ــتان و کش ــت افغانس دول

ــر پیچیده گــی  دیگــر تحریــم شــود، ب
صلــح و جنــگ اضافــه خواهــد شــد 
ــه  ــردم افغانســتان را از رســیدن ب و م
یــک صلــح پایــدار در کشــور محــروم 

ــد. خواهــد مان
می گویــد:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
صلــح  نشســت  در  امریــکا  اگــر 
مســکو شــرکت نکنــد، نمی تــوان 
زیــاد امیــدوار بــه نتیجــۀ آن نشســت 
بــود، امــا اگــر طــرف روســیه تــالش 
ــد  ــا را متقاع ــرف امریکایی ه ــد ط کن
ــازد،  ــت بس ــتراک در آن نشس ــه اش ب
ــت  ــوب از نشس ــۀ خ ــوان نتیج می ت

ــت. ــکو گرف مس
آقــای مهــدوی بیــان مــی دارد: »دولت 
افغانســتان بایــد بــا طرف هــای همکار 
در پروســۀ جنــگ و صلــح افغانســتان 
ــد. او  ــته باش ــتان داش ــرد دوس رویک
ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــد ک می گوی
بایــد مســتقالنه و مســووالنه تصمیــم 
بگیــرد و رویکــردش در هــر نشســتی 
ــی و  ــع مل ــن مناف ــه تأمی ــوف ب معط
ــدار در افغانســتان باشــد«. ــح پای صل

ــیه  ــه روس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
جداگانه یــی  گفت وگوهــای  رونــد 
را روی آینــدۀ افغانســتان پیگیــری 
گذشــته  ســال  دو  در  و  می کنــد 
ــت  ــورد وضعی ــت هایی را در م نشس
ــی کــرده اســت.  صلــح کشــور میزبان
در نشســت های گذشــته پاکســتان، 
قدرت هــای  دیگــر  و  چیــن 
ــا  ــد، ام ــته ان ــرکت داش ــی ش منطقه ی
ــت  ــن متحــد دول ــکا کــه مهمتری امری
ــه  ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــتان ب افغانس
نشســت ها دعــوت نشــده اســت.

ــالم  ــیه اع ــال روس ــد امس ــاه اس در م
ــهیل  ــرای تس ــتی را ب ــه نشس ــرد ک ک
راه  بــه  صلــح  گفت وگوهــای 
از  شــماری  آن،  در  کــه  می انــدازد 
رهبــران طالبــان نیــز حضــور خواهــد 
ــر  ــن گفت وگوهــا بناب ــا ای داشــت، ام
ــه  درخواســت حکومــت افغانســتان ب

ــاد. ــق افت تعوی
جمهــوری  ریاســت  ســخنگوی 
ــت  ــرد نشس ــالم ک ــان اع ــان زم هم
ــل آماده گــی بیشــتر و  ــه دلی مســکو ب
ــد و  ــق بیفت ــه تعوی مؤثریــت بیشــتر ب
افغانســتان و روســیه بتواننــد مشــترکًا 

ــد. ــی کنن ــت را میزبان ــن نشس ای

وزیر صحت عامه:

بهتـرین غـذا بایـد 
به مـادران و دختـران داده شـود

یـک روز تا برگـزاری نشست مسکـو
وزارت خارجه:

تاهنـوز به تـوافق نرسیـده ایـم

روح اهلل بهزاد

گزارش
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محمــد عبــده آیــات زیــادی را در تفســیر خویــش دربــارۀ 
عقــل ذکــر می کنــد تــا بدین وســیله حقیقــِت عقــل و 
ــه احــکام  ــر همیــن اســاس ب اهمیــِت آن را بیــان دارد، و ب
ــات به طــور کلــی  ــه آی ــرد، کــه این گون عقــل و منطــق بگی
ــوی  ــه س ــش ب ــوِت خوی ــت. وی در دع ــاد اس ــیار زی بس
ــت،  ــرار گرف ــددی ق ــراِف متع ــه اط ــی ب ــل در رویاروی عق
ــده آن هــا  ــان »محافظــه کار« کــه محمــد عب طوری کــه جری
را جریــاِن جمــود و پیــرواِن آن هــا را صاحبــاِن تقلیــد 
کورکورانــه می نامــد، در برابــر وی قــرار گرفتنــد کــه 
ــس از  ــردم پ ــه »م ــد ک ــا بودن ــا صوفی ه ــی از این ه برخ
ــا  ــب آن ه ــید، فری ــاد کش ــه فس ــروه ب ــن گ ــه کار ای این ک
ــاختند و  ــدا س ــریک خ ــا را ش ــه آن ه ــا این ک ــورده ت را خ
از آن هــا چیزهایــی را خواســتند کــه جــز از خــدا خواســته 
نمی شــود«)تاریخ االســتاذ االمــام، ص۱/9۲۱(. و برخــی 
دیگــر فقهایــی بودنــد کــه امیــران و پادشــاهان آن را 
اســتخدام کــرده »و مجبورشــان کردنــد کــه در مخالفــت بــا 
ــد...  ــوا صــادر کنن ــان فت ــق خواسته های ش شــریعت و مطاب
و هرچــه آن هــا خواســتند مطابــق آن برای شــان فتــوا دادنــد، 
ــای  ــرعی درج کتاب ه ــکام ش ــان اح ــان به س و فتواهای ش
فقــه گردید«)همــان، ۱/9۲۸( و از زمــرۀ ایــن گــروه آن عــده 
از علمایــی بــه حســاب می آینــد کــه از وضعیــت مــردم و 
زمــان خویــش آگاهــی ندارنــد، بایــد تذکــر داد کــه »عالــم 
ــد،  ــه حســاب نمی آی ــم ب ــد عال ــارف نباش ــه ع ــا زمانی ک ت
و عــارف کســی اســت کــه میــان شــریعت و آن چــه 
منفعــت مــردم در هــر عصــر و زمــان اســت، توافــق ایجــاد 

ــان، ۱/۸5۱(  کند.«)هم
ــل  ــت، عق ــان آن اس ــده خواه ــد عب ــه محم ــی را ک عقل
متــوازن، آگاه و پــاک از هــوی و هــوس اســت. وی عقلــی 
ــق  ــور را در معــرض بررســی و تحقی ــه ام را می خواهــد ک
ــز  ــته گان ج ــراث گذش ــرب و از می ــا از غ ــد ت ــرار ده ق
ــت  ــریعت اس ــل ش ــول اصی ــا اص ــق ب ــه مواف ــه را ک آن چ
نگیــرد؛ یعنــی شــریعتی کــه از تمــام بدعت هــا مبــرا بــوده 
و از تمــام ناخالصی هایــی کــه بــا گذشــت زمــان بــر 
ــد از  ــد. تقلی ــاک باش ــت، پ ــده اس ــی وارد ش ــریعت اله ش
منظــر محمــد عبــده، دشــمن اساســی پیشــرفت و ترقــی، و 

ــان آن اســت. ــه خواه ــی اســت ک دشــمن عقل
ــود  ــل ب ــم و عم ــه عل ــان پیشــرفت ب ــده خواه ــد عب محم
ــل؛  ــتفاده از عق ــا اس ــه ب ــران، بلک ــد از دیگ ــا تقلی ــه ب ن
ــان  ــد و می ــر و شــر و نیکــو و ب ــان خی ــه می اســتفاده یی ک
ــان آن چــه پیشــرفت  آن چــه پیشــرفت حقیقــی اســت و می
ــا  ــه جنایت ه ــد. از جمل ــل باش ــز قای ــت، تمیی ــی اس وهم
ــر عقــل و اندیشــه ایــن اســت کــه انســان معتقــد باشــد  ب
کــه بــدون عقــل و علــم و عمــل می توانــد انســانیت 
خویــش را تحقــق بخشــد. انســانیت واقعــی انســان، جــز 
بــا اســتفادۀ دوامــدار از عقــل تحقــق نمی یابــد؛ زیــرا عقــل 
ــت از  ــی اس ــی دارد »قدرت ــان م ــده بی ــد عب ــه محم چنان ک
بهتریــن قدرت هــای انســانی، بلکــه در حقیقــت از بهتریــن 

بهترین هــا است.«)االســالم والنصرانیــه، ص 64( 

اجتهاد از منظر محمـد عبده
محمــد در دعــوت خــود بــه عقــل، خواهــان روِش جدیدی 
ــود  ــی ب ــتار روش عقالنی ی ــود. وی خواس ــر ب ــرای تفک ب
ــد و از  ــاز کن ــد ب ــِم جدی ــر عال کــه دریچه هــای خــود را ب

ــد. ــخ خــود را برهان رســوباِت دســت وپاگیِر تاری
ــه  ــذ ب ــوزۀ اخ ــه در ح ــش از هم ــی پی ــن روش شناس ای
ــدار  ــود، پدی ــته ب ــته بس ــای گذش ــه در قرن ه ــاد ک اجته
ــاد  ــاب اجته ــودِن ب ــته ب ــدۀ بس ــده، ای ــد عب ــت. محم گش
یعنــی منــع تعقــل و تفکــر را کامــاًل رد کــرد. شــاید اســاِس 
ــی،  ــن افغان ــه اســتادش ســید جمال الدی ــن رد برگــردد ب ای
ــته  ــاد بس ــاب اجته ــه ب ــد: »این ک ــه وی می گوی ــوری ک ط
ــص  ــدام ن ــه ک ــتناد ب ــا اس ــا دارد؟ و ب ــه معن ــت، چ اس
دروازۀ اجتهــاد بســته شــده اســت؟ یــا این کــه کــدام یــک 

ــک از  ــرای هیچ ی ــن ب ــد از م ــه بع ــد ک ــان گفته ان از امام
مســلمانان مناســب نیســت کــه تــالش کنــد در دیــن تفقــه 
ــح  ــی، و صحی ــه هدایــت قرآن ــا این کــه ب ــد؟ ی حاصــل کن
ــا این کــه تــالش کنــد دامنــۀ فهــِم  ســنت هدایــت شــود ی
ــد.«  ــرآن و ســنت توســعه ده ــای ق ــش را در حوزه ه خوی
ــی الحســینی، محمــد باشــا  )خاطــرات جمال الدیــن االفغان

المخزومــی، ص ۱66( 
ــدون  ــد: »ب ــاره می گوی ــر در این ب ــای دیگ ــی در ج افغان
ــد  ــافعی و احم ــک، ش ــه، مال ــرای ابوحنیف ــر ب ــک اگ ش
عمــِر طوالنی تــری داده می شــد و تــا امــروز زنده گــی 
ــر  ــرای ه ــه داده و ب ــود ادام ــاد خ ــه اجته ــد، ب می کردن
ــنه،  ــن الس ــتنباط می نمودند.«)تدوی ــی اس ــأله یی حکم مس

ــوزی، ص ۱5۲(  ــم ف ابراهی
ــود  ــای جم ــباب و انگیزه ه ــناخت اس ــده در ش ــد عب محم
ــر جهــان اســالم، نگــرش فیلســوفانه یی دارد و از  حاکــم ب
منظــر وی، جمــود و عــدم تجدیــد برمی گــردد بــه اســباب 

و عوامــل ذیــل:
•   مذهب گرایی سیاسی و دینی 

•   تنبلی انسان و بی رغبتی به تحقیقات علمی 
•   کم اطالعی.

محمــد عبــده بــه تبییــن اصــل اجتهــاد پرداختــه و بــه ایــن 
بــاور اســت کــه اجتهــاد حــق مســلِم هــر نســل می باشــد 
ــر نگــرش  و تأکیــد مــی ورزد کــه اجتهــادی کــه اســتوار ب
ــان می باشــد، و  ــرات عصــر و زم ــع تغیی ــی اســت، تاب عقل
ــر  ــتوار ب ــد اس ــاد و تجدی ــد: »اجته ــورد می گوی ــن م در ای
نگــرش عقالنــی بــوده و مطابــق عصــر و زمــان و مقتضیات 
ــام  ــلمان در تم ــرد مس ــر ف ــادی ب ــچ اجته ــت، و هی آن اس
عصــر و زمــان الــزام آور نیســت... بلکــه بــر فــرد مســلمان 
الزم اســت کــه همیشــه در قــرآن و ســنت تأمــل کــرده و 
در اعمــال و افــکارش مطابــق عصــری کــه در آن زنده گــی 
ــان آن چــه  می کنــد، اجتهــاد کنــد، و هرگــز از اختــالف می
ــیده  ــته گان رس ــه گذش ــت و آن چ ــیده اس ــه آن رس وی ب
بودنــد، نترســد«.)دیوان النهضــه، االمــام محمــد عبــده، ص 

 )۱۳-۱4
ــزی اســت  ــِر آن چی ــت بیان گ ــده در حقیق رأی محمــد عب
کــه عبدالرحمــن بــن ابــی بکــر ســیوطی )متوفــای 9۱۱هـــ( 
ــی  ــد ف ــن اخل ــی م ــرد عل ــوان »ال ــت عن ــش تح در کتاب
ــه  ــرض« ب ــر ف ــی کل عص ــاد ف ــل ان االجته االرض وجه
گونــۀ مفصــل مــورد بحــث قــرار داده اســت. ســیوطی در 
ــردم  ــی م ــل و نادان ــد: »جه ــاب می گوی ــن کت ــۀ ای مقدم
ــا را  ــروت آن ه ــال و ث ــت م ــت، و محب ــه اس ــرا گرفت را ف
کــر و کــور ســاخته اســت، پــس آن هــا ادعــای اجتهــاد را 
بــزرگ دانســته و آن را منکــر پنداشــته انــد. ایــن جاهــالن 
ــی  ــرض کفائ ــری ف ــر عص ــاد در ه ــه اجته ــد ک نمی دانن
ــنه،  ــن الس ــی واجب.«)تدوی ــر زمان ــل ه ــر اه ــت و ب اس

ــوزی، ص ۱5۲(  ــم ف ابراهی
ــه  ــر ب ــده منحص ــد عب ــر محم ــاد از منظ ــن، اجته بنابرای
ــازی  ــه دروازۀ ب ــت، بلک ــته نیس ــای گذش ــدادی از فقه تع
ــد،  ــته باش ــی آن را داش ــه توانای ــی ک ــر کس ــه ه ــت ک اس
ــن  ــِت دی ــرا طبیع ــد؛ زی ــاد بزن ــه اجته ــت ب ــد دس می توان
ــن اســالم  ــرا دی ــزی اســت؛ زی ــن چی اســالم مقتضــی چنی
ــخگوی  ــی پاس ــر و زمان ــر عص ــه در ه ــت ک ــده اس آم
نیازمندی هــای  هــرگاه  و  باشــد،  بشــر  نیازمندی هــای 
ــه  ــه در عرصــۀ فق ــد ک ــد شــود، الب انســان مســلمان جدی
ــای  ــا نیازمندی ه ــرد ت ــورت گی ــد ص ــز تجدی ــر نی و فک
ــردم در  ــرای م ــود. »ب ــرآورده ش ــام مراحــل ب ــل در تم عق
عصرهــای مختلــف امــور و حوادثــی پدیــد می آیــد کــه در 
کتاب هــای گذشــته بــر آن تصریــح نشــده اســت«. )الشــیخ 
ــی  ــالح الدین ــدا لالص ــا ورائ ــرا عربی ــده مفک ــد عب محم

واالجتماعــی، مجموعــه باحثیــن، ص ۲65( 
محمــد عبــده بــا اندیشــه های اصالحــی و تجددگرایانــه اش 
کــه بیشــتر در فتواهایــش تجلــی یافتــه اســت، خواســت بــر 

ــد  ــی دارد، تأکی ــان م ــید بی ــه آن را رضوان الس ــی ک حقیقت
ورزد. وی می گویــد: »امــکان دارد کــه اســالم انگیــزۀ 
ــالم  ــن اس ــد. در عصــر زری ــرای پیشــرفت باش ــی ب قوی ی
ــی  ــچ ربط ــه هی ــبابی ک ــر اس ــپس به خاط ــود، س ــن ب چنی
ــاد  ــا اجته ــه انحطــاط گذاشــت، ب ــدارد، رو ب ــه اســالم ن ب
و تجدیــد و دور کــردن پلشــتی ها از چهــرۀ اســالمِ اصیــل 
می توانیــم همتــای غــرب بــوده و در مســیر تمــدن و بنــای 
ــراع  ــم.« )الص ــدم بزنی ــات ق ــورها و امکان ــا و کش نظام ه

ــی االســالم، رضــوان الســید، ص ۲۱5(  عل
ــه  ــت ک ــی یی اس ــأله اساس ــاد، مس ــألۀ اجته ــن مس بنابرای
تعلــق می گیــرد؛  آن  پیشــرفت  افــراد و  بــه زنده گــی 
زیــرا بــا اجتهــاد می تــوان اندیشــۀ آن هــا را توجیــه 
ــر و  ــان فک ــق می ــر تواف ــتوار ب ــاد اس ــرا اجته ــرد؛ زی ک
ــان  ــس انس ــت، پ ــان اس ــر و زم ــای عص ــده و نیازه عقی
ــالش  ــه ت ــتد بلک ــته گان نمی ایس ــای گذش ــر فرآورده ه ب
ــه  ــی منتقدان ــتگان نگاه ــای گذش ــه کتاب ه ــه ب ــد ک می کن
ــه  ــس منتقدان ــده »ح ــد عب ــر محم ــد، و از منظ ــته باش داش
ــات  ــر حیوان ــق را از دیگ ــوان ناط ــه حی ــت ک ــزی اس چی
ــا، ص  ــز می سازد«)الشــیخ محمــد عبــده مفکــرا عربی متمای
ــی و  ــث عقب مانده گ ــته گان باع ــد از گذش ــا تقلی ۲65(. ام
ــد  ــر تقلی ــر اث ــه ب ــد ک ــس باورهــای ب جمــود می گــردد، پ
ــان  ــه انس ــود ک ــث می ش ــده، باع ــود آم ــه به وج کورکوران
بــر گفته هــای گذشــته گان بــدون بحــث و بررســی بایســتد.

ــده، ص 99(  ــد عب ــه، محم )االســالم والنصرانی
ــال  ــس در س ــه در تون ــخنرانی یی ک ــده در س ــد عب محم
۱90۳م ایــراد نمــود، گفــت کــه مــردم بــه ســه چیــز نیــاز 
ــد  ــا اســتفاده از عقــل و رد تقلی ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک دارن
اســت، بــرای این کــه »یقیــن بــا خوانــدن دالیــل و بایگانــی 
آن در ذهــن بــه دســت نمی آیــد، بلکــه بــا اســتدالل 
ــه  ــل و ب ــیلۀ عق ــت به وس ــه دالل ــناخت وج ــت و ش درس
دور از تقلیــد به دســت می آیــد.« )دروس مــن القــرآن، 

ــده، ص ۱06(  ــد عب محم
محمــد عبــده در اکثــر درس هــا، فتواهــا و ســخنرانی هایش 
بــر اصــل مصلحــت و مقاصــد شــریعت تأکیــد می ورزیــد 
و بــا اعتمــاد بــه ایــن اصــول، بــه حــل و حرمــِت چیــزی 

فتــوا مــی داد.
ــه مصلحــت و مقاصــد  ــاط ب ــه در ارتب ــای اصــول فق علم

ــته اند: ــری داش ــه موضع گی ــه گون ــریعت س ش
ــت  ــر مصلح ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای ــری نخس موضع گی
ــل  ــاری قای ــرای آن اعتب ــد، ب ــد نکن ــی تأیی ــِل خاص را اص
ــکان  ــاس ام ــر قی ــل آن ب ــه حم ــی ک ــتند و در صورت نیس

نداشــته باشــد، آن را کامــاًل رد می نماینــد. 
امــا موضع گیــری دوم ایــن اســت کــه بــه مصلحــِت 
ــد.  ــتنباط می گیرن ــول اس ــی از اص ــوان اصل ــه عن ــله ب مرس
ــد،  نماینــده گان ایــن طــرز تفکــر، حنبلی هــا و مالکی هــا ان
ــص  ــه ن ــه ب ــی ک ــد ویژه ی ــا دی ــی ب ــب حنبل ــه مکت اگرچ

ــد. ــدم می دان ــت مق ــر مصلح دارد، آن را ب
حــال  در  کــه  اســت  ایــن  ســوم  موضع گیــری  امــا 
تعــارض مصلحــت بــا نــص، مصلحــت را بــر نــص 
ــی  ــه حنبل ــری فقی ــن موضع گی ــد، و از ای ــدم می دارن مق
ســلیمان بــن عبدالقــوی بــن عبدالکریــم بــن ســعید طوفــی 
ــوم  ــه مفه ــد. وی ب ــی می کن ــای ۷۱6هـــ( نماینده گ )متوف
ــت داده اســت،  ــص اولوی ــه ن مصلحــِت مرســله نســبت ب
ــه  ــد ب ــم مقاص ــخن از عل ــه س ــود ک ــث می ش ــن باع و ای
میــان آیــد؛ علمــی کــه آن را جوینــی و غزالــی پایه گــذاری 
ــانید و  ــال رس ــۀ اکم ــه پای ــاطبی ب ــحاق ش ــد و ابواس کردن
بــه ایــن بــاور بــود کــه شــریعت خــود مصلحــت اســت، و 
مصلحــت شــریعت بــه حســاب می آیــد. )ســوال التجدیــد 
فــی الخطــاب االســالمی المعاصــر، رضــوان جــودت 

زیــاده، ص 60( 
محمــد عبــده کتــاب »الموافقــات« شــاطبی را پــس از 
ــام  ــرد. ام ــه ک ــال ۱۸۸۲م مطالع ــر در س ــدش از مص تبعی
ــد  ــی از »مقاص ــور کامل ــاب، تص ــن کت ــف ای ــاطبی مؤل ش
ــن  ــم ای ــه و هض ــا مطالع ــه ب ــد ک ــه می کن ــریعت« ارای ش
کتــاب، محمــد عبــده شــیفتۀ ایــن روش شــده و در 
ــه توجــه  ــدون این ک ــر آن اســتناد جســت، ب ــش ب اجتهادات
ــته  ــیک داش ــی کالس ــاد قیاس ــم اجته ــه مکانیس ــی ب چندان

ــد. باش
شــاطبی  منظــر  از  شــریعت  مقاصــد  این کــه  بــرای 
ــه و  ــل یافت ــان تکام ــا گذشــت زم ــه ب ــی اســت ک تیوری ی
ــا بیشــتر شــدن نیازمندی هــای  ــه پخته گــی می رســد، و ب ب
ــه  ــده و ب ــر گردی ــر و بزرگ ت ــوری فربه ت ــن تئ ــع، ای جوام

ــردد. ــه می گ ــم بنفس ــم قائ ــوان عل عن
ــه  ــالم ب ــه اس ــرش و فق ــه نگ ــاط ب ــده در ارتب ــد عب محم

ــد از: ــارت ان ــه عب ــد ک ــه می نمای ــر توج ــد ام چن
•    اسالم دین فطرت و عقل است؛

•   جهــل و فراموشــی اصــول دیــن، باعــث انحطــاط 
ــت؛ ــده اس ــلمانان ش مس

•    بــا دوبــاره کشــف کــردِن ارزش هــای اصیــل اســالمی، 
و  عقب مانده گــی  تاریکی هــای  مبــارزۀ  بــه  می تــوان 
ــرار دادن  ــار ق ــن کار، معی ــزم فقهــی ای جهــل رفــت؛ مکانی
مصالــح عمومــی امــت اســالمی اســت کــه چنیــن کاری در 

عیــن زمــان مقتضــای عقــل و فطــرت هــم اســت.

احمد ذكـی خاورنیا

بخش سوم 

محمد عبده به تبیین اصل اجتهاد 
پرداخته و به این باور است 

که اجتهاد حق مسلِم هر نسل 
می باشد و تأکید می ورزد که 

اجتهادی که استوار بر نگرش 
عقلی است، تابع تغییرات عصر 
و زمان می باشد، و در این مورد 

می گوید: »اجتهاد و تجدید 
استوار بر نگرش عقالنی بوده و 
مطابق عصر و زمان و مقتضیات 
آن است، و هیچ اجتهادی بر فرد 
مسلمان در تمام عصر و زمان 
الزام آور نیست... بلکه بر فرد 
مسلمان الزم است که همیشه 

در قرآن و سنت تأمل کرده و در 
اعمال و افکارش مطابق عصری 
که در آن زنده گی می کند، اجتهاد 

کند و هرگز از اختالف میان 
آن چه وی به آن رسیده است و 
آن چه گذشته گان رسیده بودند، 
نترسد«.)دیوان النهضه، االمام 

محمد عبده، ص 14-13( 

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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در  فراگیری ســت؛  و  بــزرگ  درد  گرســنه گی، 
ــر  ــاِن دیگ ــر زم ــنه گی از ه ــت ویک گرس ــرن بیس ق
افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن را بــرای ایــن 
ــرای  ــه ب ــان خشــک« از گری ــه »ن ــردم ک ــادآوری ک ی
گرســنه گی آغــاز می شــود، بــا گرســنه گی ادامــه 
می یابــد و بــا بی نانــی تمــام می شــود. نویســندۀ 
داســتان  واقــع  در  مراکشــی  عرب تبــارِ  مشــهورِ 
ــرده و  ــو ک ــودش را بازگ ــیه روزِی خ ــی و س بی نان
ــرده و  ــال بی پ ــن ح ــگفت انگیز و در عی ــر ش تصوی
ُرک و راســت از روزگارِ اســتعمار و ســرزمین های 
ــاهِ  ــۀ پنج ــال های ده ــراب در س ــتۀ اع ــم شکس دره

ــت. ــوده اس ــادآوری نم ــتم ی ــرن بیس ق
غم انگیــز  و  تراژیــد  همان قــدر  خشــک«  »نــاِن 
ــوۀ کشــش  ــه و ق ــه جاذب ــه همــان پیمان اســت کــه ب
در  خانواده یــی  در  کوچــک  پســر  محمــد  دارد؛ 
مراکــش )المغــرب( متولــد می شــود کــه از هــر 
لحــاظ شــکننده و بــه هم ریختــه اســت؛ از پــدر 
ــی و  ــا بی نان ــه ت ــد گرفت ــزاِج محم ــم و تندم بی رح
فقــر و مهاجــرت همــه و همــه در زنده گــی محمــد 
کوچــک ســایۀ تاریــک خــود را می گســترانند و از او 
ــه  ــازد ک ــر می س ــار و مض ــخصیت بی بندوب ــک ش ی
بــه غیــر از نــان و ســکس، حشــیش و بنــگ و دزدی 
و خــراب کاری نمی اندیشــد، پســر کــه فرصــِت 
»فرشــته » شــدن را از دســت  می دهــد و جامعــه، فقــر 

او »شــیطان« می ســازد. از  و خیابان گــردی 
ــوادۀ محمــد در ادامــۀ داســتان از هــم  می گســلد  خان
ــد را  ــرادر محم ــادر« ب ــدرش »ق ــد؛ پ ــرو می پاش و ف
بی نانــی زجــر می کشــد و  از گرســنه گی و  کــه 
بیمــاری او را نفس گیــر کــرده، بــا دســت هایش 

خفــه می کنــد تــا جــان دهــد و خــود محمــد کــودک 
کــه در کوچــه و پس کوچه هــای  ُخردسالی ســت 
مراکــش در میــان انبوهــی از ناهنجاری هــا و گردابــی 
از لجــن، فقــر، ســکس و شــراب  فــرو مــی رود، بــه 
شــهرهای گوناگــون ســفر می کنــد، شــب ها در روی 
خیابان هــا، وســط قبرســتان ها و یــا در اصطبــل 
اســپ ها می خوابــد. محمــد پســری اســت کــه 
ــوان  ــده و ت ــر مان ــر گی ــری از وحشــت و فق در کوی

ــدارد.  ــن منجــالب را ن ــی از ای رهای
ــه  ــز و  منتقدان ــتان تأمل برانگی ــن داس ــش های ای پرس
اســت؛ در قســمت هایی از داســتان کــه پــدر محمــد 
ــرزنش  ــنام س ــش و دش ــا فح ــادرش را ب ــه م همیش
می کنــد و بــا لگــد و مشــت همــواره او را می کوبــد، 
ــی  ــه کس ــه »چ ــد ک ــرح می کن ــش را مط ــن پرس ای
ــع  ــد؟ در واق ــان را بزنن ــردان اجــازه داده زن ــرای م ب
دیــد منتقدانــۀ شــکری بــه جامعــه و ســنت ها اســت؛ 
ــزرگ  ــی ب ــک کشــوری عرب ــلمان و در ی ــه مس او ک
ــه  ــرده ک ــاهد ک ــا مش ــا را باره ــن  صحنه ه ــده، ای ش
ــر  ــتم ب ــونت و س ــد و خش ــا را می زنن ــا زن ه مرده
ــر  ــد تلنگ ــن پرســش می توان ــد؛ ای ــا روا می دارن آن ه
بــر ذهــِن مخاطــب باشــد کــه بــه مــرد شــرقی کــی 

ــر او ســتم روا دارد؟  ــد و ب ــا زن را بزن اجــازه داده ت
ســکس و زن باره گــی بخــش بزرگــی از ایــن داســتان 
ــراف  ــی و انح ــان در دامِ هرزه گ ــد چن ــت؛ محم اس
ــی  ــن کودک ــن س ــه در ای ــد ک ــرو می غلت ــی ف جنس
بارهــا از ســکس بــا حیوانــات، خودارضایــی، رفتــن 

ســخن  ســاقی خانه ها  و  روســپی خانه ها  بــه 
ــت.  ــدار اس ــه بی ــِت او همیش ــع آل ــد. در واق می گوی
ــی  ــی در جای ــک کوبای ــوارا چری ــه چگ ــد ک می گوین
گفتــه: کشــوری  کــه اقتصــادش خوابیــده، فرهنــگ اش 
خوابیــده و سیاســت و وجدانــش خوابیــده؛ ایــن 
ــت  ــچ وق ــه هی ــت ک ــنده گانش اس ــت باش ــا آل تنه
ــۀ  ــرب« ده ــع »المغ ــه در واق ــن جمل ــد. ای نمی خواب
پنجــاهِ قــرن بیســتم را بازگــو کــرده اســت؛ جــای ی 
ــز  ــه چی ــر هم ــنه گی و فق ــتعمار، گرس ــه در آن اس ک

ــت.  ــم زده اس را بره
ســکس در شــرق همیشــه یــک مســأله بــوده اســت؛ 
ــد،  ــه او را ســردمدار روان شناســی می گوین ــد ک فروی
تمــام نابســامانی های موجــود و تمامــی خشــونت های 
ــی  ــر جنس ــی از فق ــان ناش ــه را در جه روان رنجوران
می دانــد و کشــتن قــوۀ جنســی را مشــکل آفرین 
ــد  ــد. محم ــوان می کن ــونت عن ــدۀ خش ــد کنن و تولی
کــه در کودکــی در معــرض فقــر جنســی و خشــونت 
ــه  ــه  ب ــان عالق ــی چن ــاال در نوجوان ــرار دارد، ح ق
ــا  ــپی خانه و قمارخانه ه ــه روس ــکس و زن دارد ک س
ــود در آن  ــد را می ش ــه محم ــه همیش ــت ک جایی س
یافــت. در جــای دیگــر داســتان، پرســِش دیگــری را 

ــۀ روان  ــر در عرص ــای تفک ــه ج ــد ک ــرح می کن مط
شناســی دارد؛ می گویــد چــرا زن هــا بــا وجــود 
ــاز  ــا ب ــت مرده ــی از دس ــتم دیده گی و رنج واره گ س
هــم در آغــوش آن هــا می خوابنــد و عاشــقانه  عشــق 
ــان  ــل زن ــا عق ــد آی ــد می گوی ــد؟ بع ــال می کنن و ح

ــان نیســت؟  در » فرج«ش
ــتانی هایی اســت  ــن داس ــان خشــک، از جنجالی تری ن
ــا  ــت و حت ــده اس ــته ش ــرب نوش ــان ع ــه در جه ک
قبــل از چــاپ اصلــی اش بــه زبان هــای فرانســوی و 
انگلیســی برگــردان و چــاپ شــده اســت. می گوینــد 
بیســت ســاله گی اش  تــا ســن  محمــد شــکری 
خوانــدن و نوشــتن بلــد نبــوده و بعــد از آن نوشــتن 
را یــاد گرفتــه و دل بــه دریــای ادبیــات زده اســت. از 
محمــد شــکری نوشــته های زیــادی باقــی مانــده کــه 
مشــهوترین آن »نــان خشــک« اســت. ایــن رمــان بــه 
ــان  ــده و هم چن ــردان ش ــا برگ ــدۀ دنی ــای زن زبان ه
توســط »رشــید بــن حــاج« کارگــرداِن مشــهور 

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــینمایی س ــم س ــار فل عرب تب
ــدم؟  ــی ش ــن چ ــن... م ــد. ام م ــته ش ــرادرم فرش »ب
شــیطان شــدم... شــک نــدارم شــیطان شــده ام. 
بچه هــای وقتــی می میرنــد، تبدیــل بــه فرشــته 
می شــوند و بــزرگان تبدیــل بــه شــیطان... مــن 

دیگــر فرشــته شــدن را از دســت داده ام«.
ــه  ــت و چ ــک« اس ــۀ »نان خش ــن جمل ــن آخری  ای
بســیارند کســانی  کــه در جامعــۀ مــا فرصــت فرشــته 
شــدن را از دســت داده انــد. فقــر و گرســنه گی و 
ــی، چــه شــیطان هایی نســاخته  ــدروزگاری و بی پول ب
و از بســیاری هاِی مــا فرصــت فرشــته شــدن را 
ــود؟ ــته ش ــد فرش ــا انســان می توان ــه اســت. آی گرفت
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سکس و گرسنه گی در »ناِن خشک«
ابومسلم خراسانی

سکس در شرق همیشه یک 
مسأله بوده است؛ فروید که او را 
سردمدار روان شناسی می گویند، 

تمام نابسامانی های موجود و تمامی 
خشونت های روان رنجورانه را در جهان 
ناشی از فقر جنسی می داند و کشتن 
قوۀ جنسی را مشکل آفرین و تولید 

کنندۀ خشونت عنوان می کند. محمد 
که در کودکی در معرض فقر جنسی 

و خشونت قرار دارد، حاال در نوجوانی 
چنان عالقه  به سکس و زن دارد که 
روسپی خانه و قمارخانه ها جایی ست 
که همیشه محمد را می شود در آن 

یافت. در جای دیگر داستان، پرسِش 
دیگری را مطرح می کند که جای تفکر 
در عرصۀ روان شناسی دارد؛ می گوید 

چرا زن ها با وجود ستم دیده گی و 
رنج واره گی از دست مردها بازهم در 

آغوش آن ها می خوابند؟  

نان خشک، از جنجالی ترین 
داستانی هایی است که در جهان 

عرب نوشته شده و حتا قبل 
از چاپ اصلی اش به زبان های 

فرانسوی و انگلیسی برگردان و 
چاپ شده است. می گویند محمد 
شکری تا سن بیست ساله گی اش 
خواندن و نوشتن بلد نبوده و بعد 
از آن نوشتن را یاد گرفته و دل 
به دریای ادبیات زده است. از 

محمد شکری نوشته های زیادی 
باقی مانده که مشهوترین آن 

»نان خشک« است. این رمان به 
زبان های زندۀ دنیا برگردان شده 

و هم چنان توسط »رشید بن حاج« 
کارگرداِن مشهور عرب تبار فلم 

سینمایی ساخته شده است. 
»برادرم فرشته شد. ام من... من 
چی شدم؟ شیطان شدم... شک 
ندارم شیطان شده ام. بچه های 
وقتی می میرند، تبدیل به فرشته 

می شوند و بزرگان تبدیل به 
شیطان... من دیگر فرشته شدن 

را از دست داده ام«
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وحیداهلل فرزه یی:

برای جلوگیری از بحران باید حکومِت »سرپرست« ایجاد شود
از  یکــی  میــزان   29 و   28 انتخابــات  اشــاره: 
پرچالش تریــن انتخابات هــا بــود، بیشــتر آگاهــان 
بــاور دارنــد کــه در ایــن انتخابــات بــا وجــود اســتفاده 
فزاینــده  تقلــب  انگشــت نگاری  ماشــین های  از 
ــزاری  ــس از برگ ــد روز پ ــه اســت. چن صــورت گرفت
ایــن انتخابــات کمیســیون انتخابــات اول حمــل ســال 
1398 را تاریــخ برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
اعــام کــرده اســت. بیشــتر آگاهــان بــاور دارنــد کــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــیون توانای ــی کمیس ــم فعل تی
ــدارد  ــده  ن ــام نش ــخ اع ــت جمهوری را در تاری ریاس
و بایــد یــک »حکومــت سرپرســت انتخابــات« ایجــاد 
ــد کــه  ــات شــفاف برگــزار کن ــک انتخاب ــا ی گــردد ت

ــد. ــول باش ــل قب ــه قاب ــرای هم ــۀ آن ب نتیج
بــا ایــن همــه، آیــا نهادهــا و شــرکای بین المللــی کــه 
ــا  ــد ب ــی می کنن ــت مال ــتان را حمای ــات افغانس انتخاب
ایــن پیشــنهاد لبیــک خواهنــد گفــت؟ بــرای وضاحــت 
ــی  ــداهلل فرزه ی ــا وحی ــی را ب ــورد گفت وگوی ــن م در ای
حقوق دانــان  اتحادیــۀ  عضــو  و  حقــوق  اســتاد 

ــد: ــه می خوانی ــم ک ــام داده ای ــتان انج افغانس

ــم،  ــی! می خواهــم از اینجــا شــروع کن ــاب فرزه ی *جن
به نظــر شــما رونــد برگــزاری انتخابــات مجلــس 
ــای  ــه چالش ه ــا چ ــزان ب ــده گان در 28 و 29 می نماین

ــود؟   ــه ب ــی مواج ــی و حقوق قانون
ــی  ــان تقنین ــه فرم ــق ب ــی مطاب ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ
ــده  ــی ش ــذ و اجرای ــی ناف ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــادۀ ۷9  ــدارد. م ــی ن ــی و قانون ــای حقوق ــه مبن ــت ک اس
ــورات  ــور در ام ــه رییس جمه ــد ک ــی می گوی ــون اساس قان
غیرمالــی زمانــی می توانــد فرمــان صــادر کنــد کــه پارلمــان 
ــس  ــان ریی ــا فرم ــد. ام ــتعجل باش ــوع مس ــل و موض تعطی
حکومــت وحــدت ملــی در رابطــه بــه قانــون انتخابــات از 
نــگاه قانــون اساســی بــا اشــکال مواجــه اســت. اول این کــه 
ایــن قانــون اســتعجالیت نداشــته اســت؛ یعنــی در صورتــی 
ــود دارد،  ــی وج ــی حقوق ــوب نظام ــی در چارچ ــه قانون ک

ــه اســاس فرمــان تقنینــی نیســت.  نیــاز تعدیــل آن ب
ــی را  ــات مال ــات موضوع ــون انتخاب ــان، قان ــن زم در عی
ــۀ  ــات، جریم ــون انتخاب ــادۀ 9۸ قان ــد، در م ــم می کن تنظی
نقــدی تــا یک صــد هــزار افغانــی بــرای تخلفــات انتخاباتــی 
حکومــت  رییــس  بنابرایــن  اســت؛  شــده  پیش بینــی 
ــد.  ــادر کن ــی ص ــان تقنین ــورد فرم ــن م ــد در ای نمی توان
همچنــان قانــون اساســی گفتــه اســت کــه در اخیــر ســال 
ــان  ــدای پارلم ــات در آجن ــون انتخاب ــل قان ــم، تعدی پنج
ــت  ــود حکوم ــه خ ــا چگون ــد. ام ــده نمی توان ــامل ش ش
بــه ایــن امــر مبــادرت مــی ورزد و فرمــان صــادر می کنــد. 
ــان  ــۀ حقوق دان ــدگاه اتحادی ــه از دی ــود ک ــواردی ب ــن م ای

افغانســتان، انتخابــات ۲۸ میــزان ســال ۱۳9۸ مجلــس 
ــود.  ــه ب ــا آن مواج ــده گان ب نماین

همچنــان، قانــون اساســی پیــش از اول ســرطان ســال پنجــم 
را تاریــخ برگــزاری انتخابــات شــورای ملــی تعییــن کــرده 
اســت. نســبت تأخیــری کــه در رونــد انتخابــات صــورت 
ــه  ــد ک ــزار گردی ــال برگ ــس از دو س ــات پ ــت، انتخاب گرف
بایــد پیــش از مــاه ســرطان برگــزار می شــد و در اول 
ــد. از ســویی هــم، برخــی  ســرطان نتیجــه اعــالم می گردی
ــز  ــایش مراک ــر در گش ــد، تأخی ــی مانن ــم  انتخابات از جرای
ــز،  ــی مراک ــی در برخ ــواد انتخابات ــاندن م ــی، نرس رأی ده
ــزار  ــت برگ ــه وق ــه دو روز و ب ــات ب ــد روز انتخاب تمدی
ــات، از جرایــم انتخاباتــی هســتند کــه بایــد  نکــردن انتخاب
ــرار  ــورد تعقــب ق ــی م ــی و قضای از طــرف نهادهــای عدل
گیــرد. بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه ایــن انتخابــات پُــر از 

ــود. ــی ب ــی و قانون ــای حقوق چالش ه
  

*آیــا دادگاه بــا صاحیتــی وجــود دارد کــه بــه جرایــم 
انتخاباتــی رســیده گی کنــد، در انتخابــات گذشــته یــک 
دادگاه اختصاصــی بــرای رســیده گی بــه تخلفــات 
انتخاباتــی ایجــاد گردیــد، امــا آیــا همــان دادگاه دوبــار 

فعــال خواهــد  شــد؟ 
ــه  ــیده گی ب ــرای رس ــاص ب ــی دادگاه خ ــون اساس در قان
تخلفــات انتخاباتــی پیش بینــی نشــده اســت. جرایــم 
انتخابــات هــم از طــرف نهادهــای عدلــی و قضایــی مــورد 
تعقــب قــرار می گیــرد و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــه 
تقلب هــا و تخلف هــای انتخاباتــی رســیده گی می کنــد. 
ــف و  ــب، تخل ــب تقل ــه مرتک ــرادی ک ــا و اف ــام نهاده تم
جــرم شــده اند توســط ایــن  نهــاد بــه دادســتانی کل معرفــی 
ــه  ــای مربوطــه ب ــی در حوزه ه ــای جزای می شــوند و نهاده

جرایــم رســیده گی می کنــد. 

ــوان  ــات ت ــیون انتخاب ــی کمیس ــووالن فعل ــا مس *آی
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری را در 31 حمــل 

ــد؟  ــال 1398 دارن س
دچــار  دلیــل  چنــد  بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
اشــکال حقوقــی و قانونــی اســت: مــادۀ 6۱ قانــون اساســی 
ــور  ــودن کار رییس جمه ــاله ب ــا پنج س ــاله ی ــدت چهارس م
را روشــن نســاخته اســت. حکومــت وحــدت ملــی 
نیامــده اســت.  قانــون اساســی روی کار  بــه اســاس 
ــان  ــاس فرم ــه اس ــز ب ــات نی ــیون انتخاب ــنران کمیس کمیش

ــچ  ــن هی ــده اند؛ بنابرای ــته ش ــور گماش ــی رییس جمه تقنین
امیــداوری وجــود نــدارد کــه ایــن افــراد بتواننــد انتخابــات 
گــواه  کننــد. چنانچــه  برگــزاری  را  ریاســت جمهوری 
ــب  ــر از تقل ــده گان پُ ــس نماین ــات مجل ــه انتخاب ــم ک بودی
ــزاری  ــاح برگ ــن افتض ــا ای ــد ب ــزاری گردی ــف برگ و تخل
ــات ریاســت جمهوری بحــران آفریــن اســت. بــدون  انتخاب
ــات  ــه انتخاب ــن ب ــا و رفت ــن چالش ه ــن ای ــر گرفت در نظ
ــات  ریاســت جمهوری، اوضــاع بحرانــی می شــوند و انتخاب
ــرار  ــور ق ــروه در کش ــرد و گ ــچ ف ــول هی ــورد قب ــز م نی

نمی گیــرد.  

انتخابــات  کــه  انتخابــات  کمیســیون  *بدیلــی 
چیســت؟  کنــد  برگــزار  را  ریاســت جمهوری 
راهــکاری کــه بایــد عملــی شــود، ایجــاد »حکومــت 
سرپرســت انتخابــات اســت«. ایــن تجربه هــا حداقــل 
ــا پاکســتان پیــش از آمــدن و کشــته  در کشــور همســایۀ م
ــرایط  ــت. در ش ــده اس ــه ش ــو تجرب ــر بوت ــدن بی نظی ش
فعلــی مــا نیــز نیــاز بــه یــک »حکومــت سرپرســت بــرای 
برگــزاری انتخابــات« داریــم کــه بی طرفانــه انتخابــات 
ریاســت جمهوری را مدیریــت و برگــزاری کنــد تــا از 
ــری  ــتیم جلوگی ــن هس ــده پیش بی ــه در آین ــی ک چالش های
ــات تنهــا گزینــۀ بدیــل  شــود. حکومــت سرپرســت انتخاب
ــت. در  ــت جمهوری اس ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــام  ــت درازی در تم ــه دس ــتان ب ــت افغانس ــر آن حکوم غی
امــور حکومتــی شــهره اســت و انتخابــات نیــز از دســت برد 

ایــن حکومــت دور نمی مانــد. 

ــورهای  ــا و کش ــتان و نهاده ــت افغانس ــا حکوم *آی
ــات طــرف دار حکومــت سرپرســت  کمک کننــدۀ انتخاب

ــتند؟  ــات هس انتخاب
نهادهــای بین المللــی و شــرکای افغانســتان بایــد به تشــکیل 
ــت جمهوری« رأی   ــات ریاس ــت انتخاب ــت سرپرس »حکوم
دهنــد تــا یــک حکومــت قانون منــد جــای حکومــت 
انتخابــات  بی طرفانــه  و  بگیــرد  را  فعلــی  غیرمشــروع 
ــزاری  ــرآن، برگ ــد. در غی ــزار کن ــت جمهوری را برگ ریاس
انتخابــات بــا حکومــت فعلــی بــه معنــای رفتــن افغانســتان 
بــه یــک بحــران جدیــد اســت و نتیجــۀ انتخابــات 
ــات،  ــیون انتخاب ــی کمیس ــراد فعل ــا اف ــت جمهوری ب ریاس
بدتــر از انتخابــات پارلمانــی ۲۸ میــزان ســال روان خواهــد 
بــود. نهادهــای و شــرکای بین المللــی افغانســتان بایــد 

حساســیت ها را به صــورت بهتــر درک کننــد.
*ممنون از این که فرصت گذاشتید.

از شماهم.
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په افغانستان کې د خرب...
ــو د حملــو عامــان څــوک دي او ولــې نه محاکمــه کېــږي،  کــې پــر خربیاالن

پــه دې اړه یــو ځــل بیــا د نــی رئیــس مجیــب خلوتګــر وايــي: »زه فکــر کــوم 

ــه  ــو هغ ــو. ی ــو ووېش ــه درې ګروپون ــوږ پ ــاالن وژين دوی م ــې خربی دوی چ

کســان دي چــې دوی یــا طالبــان دي یــا د داعــش کســان دي او دوی د دولــت 

لــه منطقــې نــه لیــرې یــا د دولــت پــه حاکمیــت کــې ژونــد نه کــوي او دولــت 

دوی تــه الرسســی نه لــري. بلــه هغــه ډلــه ده چــې پــه افغانســتان کــې دوی تــه 

ناڅرګنــد وســله وال کســان وایــي او دولــت هــم نــه يش کــوالی چــې دا ثابــت 

ــم  ــو دوی ه ــاالن وژين، ن ــې خربی ــوک دي او ول ــان څ ــه کس ــې دغ ــړي چ ک

ــت  ــم هــم د دول ــه ښــارونو کــې ازاد ګرځــي او درېی ــه پ ــه محکمــې ن ــه ل پرت

ــې درې  ــوه خربیاله ی ــې ی ــري چ ــوه رستې ــارو وزارت ی ــو چ ــوا، د کورنی له خ

نیــم کالــه مخکــې پــه خوســت کــې وژلــې وه، هغــه باالخــره پــه ۱۰ کلونــو 

بنــد محکــوم شــو.«

ــې د  ــیمو ک ــدې س ــرول الن ــر کنټ ــت ت ــې د دول ــا دا چ ــه وین ــر پ د خلوتګ

ــو  ــږي، ی ــړل کې ــمې نه څې ــیې س ــوايل دوس ــدې د تاوتریخ ــه وړان ــو پ خربیاالن

ــتخبارايت او  ــه د اس ــي ادارو او همدارنګ ــديل او قضای ــې د ع ــي علت ی اص

کشــفي ارګانونــو کمــزوري او پــه دې برخــه کــې د کلکــې ارادې نشــتوالی دی.

د خربیاالنــو د خوندیتــوب د کمېټــې د دغــه راپــور تنظیموونکــې مېرمــن ویچل 

ــوب  ــه لومړیت ــو دوســیو ت ــل او وژن ــو د قت ــد د خربیاالن ــه بای ــي، حکومتون وای

ــویو  ــې د وژل ش ــړي چ ــه ک ــزم رامنځت ــب مېکانی ــو مناس ــې ی ــړي او داس ورک

خربیاالنــو او د هغــوی د کورنیــو لپــاره عدالــت تأمیــن يش.

گفت وگو كننده: ابوبکر صدیق

امریکا چگونه از تصمیم شوروی...
ــجویان  ــه »دانش ــز ب ــد نی ــه کردن ــکا حمل ــفارت امری  س
ــان  ــدند. در می ــهور ش ــام« مش ــط ام ــرو خ ــلمان پی مس
اســناد بــه دســت آمــده کــه بعــداً تحــت عناویــن مختلف 
چــون »اســناد النــۀ جاسوســی امریــکا« چــاپ شــد، ده هــا 
ــوط افغانســتان اســت. متأســفانه  ــۀ آن، مرب ســند محرمان
تاکنــون محققــان و نویســنده گان افغانســتانی، از پرداختــن 
ــده، روی ۱۸۱  ــد. نگارن ــت کرده ان ــناد غفل ــن اس ــه ای ب
مــورد از ایــن ســناد کــه بســیار بــا اهمیــت بــوده و جــزء 
ــد،  ــه شــمار می رون تاریــخ سیاســی معاصــر افغانســتان ب
کار کــرده اســت. یکــی از ایــن اســناد ســری و محرمانــه 
بــا شــمارۀ 5459 کــه روی آن تاریــخ ۱۸ جنــوری ۱9۷9 
برابــر بــا ۲۷ ســرطان ۱۳5۷ درج گردیــده، توســط »بروس 
آمســتوتز« کاردار ســفارت و همــکار »ادولــف دابز« ســفیر 
ــن  ــه شــده اســت. او ضم ــل، تهی ــکا در کاب ــول امری مقت
ــکا در  ــه وزارت خارجــه امری ــه اصــل ســند را ب ــن ک ای
ــفارت های  ــه س ــت آن را ب ــتاده، رونوش ــنگتن فرس واش
ــی و  ــن، اســالم آباد، مســکو، دهل ــکا در تهــران، برلی امری

پکــن نیــز ارســال کــرده اســت.
ــفارت  ــووالن س ــر مس ــه اگ ــت ک ــم اس ــز رس ــون نی اکن
یــک کشــور، ســند مهــم اطالعاتــی را بــه دســت 
ــود را  ــوع خ ــت متب ــه دول ــن ک ــر ای ــالوه ب ــد، ع بیاورن

بــه  را  آن  از  نســخه یی  می دهنــد،  قــرار  در جریــان 
ــال  ــم ارس ــان ه ــفارت خانه های کشورش ــدادی از س تع
می کننــد تــا ســفیر و به ویــژه مأمــوران اطالعاتــی همــان 
ــد و اگــر نظــری داشــته  ــرار گیرن ــان ق ســفارت در جری
ــال،  ــر ح ــه ه ــد. ب ــات بپردازن ــۀ اطالع ــه تبادل ــند، ب باش
ــا  ــود ب ــدار خ ــه، از دی ــند محرمان ــن س ــتوتز در ای آمس
»هرمــان شویســاو« ســفیر آلمــان شــرقی در کابــل، خبــر 

ــت.  داده اس
ــه  ــن ســند اســتخباراتی نوشــته اســت ک آمســتوتز در ای
در تاریــخ ۱۷ جنــوری ۱9۷9 بــا شویســاو مالقــات 
ــن  ــه م ــان شــرقی ب ــفیر آلم ــاده انجــام دادم و س فوق الع
ــد  ــدن »نورمحم ــیه ران ــه حاش ــکو از ب ــه مس ــت ک گف
ــط اهلل  ــط »حفی ــالب توس ــای انق ــایر اعض ــی« و س تره ک
ــه  ــه داد ک ــپس ادام ــاو س ــن« ناراضــی اســت. شویس امی
ــتیم  ــتان هس ــت افغانس ــر حکوم ــل آخ ــواه فص ــا گ م
ــه  ــی علی ــای نظام ــک کودت ــم دارد ی ــوروی تصمی و ش
حفیــظ اهلل امیــن راه انــدازی کنــد. طبــق ایــن ســند 
محرمانــه کــه توســط معــاون ســفیر امریــکا تنظیــم 
ــن  ــه ای ــدار، ب ــه دی ــرقی در ادام ــان ش ــفیر آلم ــده، س ش
مقــام امریکایــی گفتــه کــه کودتــا نظامــی ممکــن اســت 
ــال  ــه احتم ــا ب ــد، ام ــاق بیفت ــن اتف ــه امی ــر لحظــه علی ه
ــد  ــت ]۱9۷9[ خواه ــاه اگس ــوع آن م ــان وق ــوی زم ق
بــود. شویســاو در ایــن گفت وگــو، پیش بینــی کــرده 

کــه شــاید بــا اقــدام نظامــی مســکو، امیــن بــرای همیشــه 
ــا دشــواری  ــا شــوروی در افغانســتان ب حــذف شــود ام

ــد. ــد ش ــه رو خواه روب
ایــن چکیــده مذاکــرات مقــام ارشــد ســفارت امریــکا و 
ســفیر آلمــان شــرقی در کابــل بــود کــه آمســتوتز در آخــر 
ایــن نامــه محرمانــه، بــه عنــوان دیــدگاه و نظــرش نوشــته 
ــان شــرقی  ــفیر آلم ــوی س ــوای گفت وگ ــه محت اســت ک

بــا او، هشــدار و عالمــت بــه امریــکا اســت.
ــرا  ــت زی ــت اس ــن واقعی ــتوتز، عی ــر آمس ــدگاه و نظ دی
ــود و  ــده ب ــک ش ــن نزدی ــه امی ــکا ب ــان، امری در آن زم
ــدان  ــا متح ــن ب ــه امی ــت ک ــن می رف ــال ای ــی احتم حت
افغانســتانی امریــکا، دولــت ایتالفــی تشــکیل دهــد. 
ــا  ــوع کودت ــرقی از وق ــان ش ــفیر آلم ــه س ــت ک اینجاس
ــکا  ــا امری ــد ت ــر می ده ــن خب ــه امی ــکو علی ــی مس نظام
ــکا  ــه امری ــب اســت ک ــس بکشــد. جال ــای خــود را پ پ
پــس از ایــن هشــدار، نــه تنهــا پــای خــود را پس نکشــید 
ــه امیــن چــراغ ســبز نشــان داد و از  بلکــه بیش ازپیــش ب
ســوی دیگــر بــه پشــتیبانی مخالفــان مســلح دولــت کــه 
ــده می شــدند نیــز مبــادرت  در آن زمــان »اخوانــی« خوان
کــرد. در حقیقــت، امریــکا مایــل بــود کــه شــوروی بــه 
ــه توجــه مســکو از  ــن ک ــن ای ــا ضم ــد ت افغانســتان بیای
امریــکای التیــن بــه قضیــه افغانســتان جلــب و معطــوف 
ــرد.  ــام را هــم از شــوروی بگی شــود، انتقــام جنــگ ویتن

بنابرایــن، کاخ ســفید و بــه خصــوص پنتاگــون و ســازمان 
ــش  ــش از اشــغال افغانســتان توســط ارت ــا پی ســیا، ماه ه
ســرخ، مســکو را بــرای ورود در باتــالق افغانســتان 

تحریــک می کردنــد.
شــاید بارهــا شــنیده باشــید کــه حفیــظ اهلل امیــن از طریــق 
ــور محمــد  ــه ن ــت ک ــی خــود، اطــالع یاف دوســتان حزب
تره کــی بــا حمایــت مســکو، قصــد حــذف او را دارد امــا 
نگارنــدۀ ایــن ســطور بــه ایــن بــاور اســت کــه امریــکا، 
حفیــظ اهلل امیــن را در جریــان کودتــا نظامــی مســکو قــرار 
ــته  ــتر از گذش ــن بیش ــظ اهلل امی ــه، حفی ــن لحظ داد. از ای
ــرانجام در  ــا س ــد ت ــون ش ــی مظن ــد تره ک ــه نورمحم ب
ــه اســتاد خــود  ــار و البت ــن ی ۱4 ســپتامبر ۱9۷9 جــان ای
ــه افغانســتان از  ــد ک ــی دی ــت. شــوروی هــم وقت را گرف
ــا  ــرد ام ــی ک دســتش خــارج می شــود، قصــدش را عمل
ــر،  ــاه تأخی ــار م ــا چه ــاه اگســت ۱9۷9 بلکــه ب ــه در م ن
ــدی ۱۳5۸،  ــا 6 ج ــر ب ــامبر ۱9۷9 براب ــی در ۲۷ دس یعن
کماندوهــای ارتــش ســرخ بــه محــل اقامــت امیــن 
ــتند و  ــد و او را کش ــورش بردن ــک« ی ــاج بی ــه »ت در تپ
ــود برگــی  ــن ب ــد. ای ــه ماجــرا کــه کم وبیــش می دانی ادام
ــور  ــن کش ــه ای ــه چگون ــتان ک ــر افغانس ــخ معاص از تاری
ــه  ــوز ادام ــه هن ــازی ک ــک ب ــت مداران آن در ی و سیاس
ــرار داشــته  دارد، بازیچــه دســت کشــورهای خارجــی ق

ــد. و دارن
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فزاینـده  خشونت هـای 
آن  از  جلوگیری  راه های  و  افغانستان  زنان  بر 

از بهـر زنـان افغانسـتان در معـرض خشـونت، مجامع 
بین المللـی نگرانی هایـی دارنـد و دولـت را در تطبیـق 
قانـون منـع خشـونت با زنـان نـاکام می خواننـد. آمار 
و ارقـام رسـمی و جامـع در مورد شـماری از قضایای 
خشـونت بـا زنان در افغانسـتان وجـود نـدارد و اکثراً 

رویدادهـا حتـا گزارش نمی شـوند. 
بـر اسـاس آن مـوارد خشـونت بـا زنـان بـه صـورت 
رسـمی ثبـت نمی شـود و بسـیاری هـم در دادگاه هـا 
هیـچ  بـا  کـه  می شـود  بررسـی  محلـی  )جرگه هـا( 
اسـتاندارد حقوقـی برابـری نمی کنـد. همچنان اشـاره 
معـرض  در  دختـران  و  زنـان  کـه  زمانـی  تـا  رفتـه 
خشـونت های بـدون پیگـرد قـرار بگیرنـد و حقـوق 
پایـدار  و  هدف منـد  پیشـرفت  گـردد،  نقـض  شـان 

نمی شـود.  حاصـل 
کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان هـم می گویـد کـه 
میـزان  پیشـین،  سـال های  مشـابه  زمـان  بـه  نسـبت 
خشـونت بـا زنـان در افغانسـتان در سـال های پسـین 
افزایـش  یافتـه اسـت. آنچـه میـزان رو بـه  افزایـش 
خشـونت در برابـر زنـان در کشـور خوانـده می شـود 
بیسـوادی، پاییـن بـودن میـزان آگاهی مـردم از حقوق 
و وجایـب شـهروندی، عـدم آگاهی زنـان از موقعیت 
و حقـوق مربـوط بـه خودشـان، فقـر و عدم اسـقالل 
مالـی زنـان، محرومیت از حقوق سیاسـی و اجتماعی، 
زنده گـی  بـر  خرافـی  عنعنـات  و  عـرف  حاکمیـت 
بـه  زنـان، عـدم دسترسـی  اجتماعـی و خانواده گـی 
مهمتریـن  از  ـ  معافیـت  فرهنـگ  وجـود  و  عدالـت 

عوامـل خشـونت بـا زن در افغانسـتان اسـت.
بـه همیـن دلیـل تحقیقـات کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر در ایـن زمینـه نشـان می دهد که میزان خشـونت 
در میـان خانواده هـای روسـتایی به مراتـب جدی تر و 
بیشـتر از خانواده هـای شـهری و تحصیـل کـرده بوده 
و حتـا نـوع خشـونت نیـز در خانواده هـای روسـتایی 

شـدیدتر و جـدی تر اسـت.
امـا در رابطـه بـه حاکمیت عــرف و عنعنات ناپسـند 
زنـان  از مشـکالت  زیـادی  بایـد گفـت کـه بخـش 
ارتبـاط بـه سـلطۀ باورهایـی دارد که به عنوان عــرف 
یا رسـم و رواج در جامعه افغانسـتان حاکم می باشـد. 
باورهـای  بـر  مبتنـی  خانواده هـا  از  بزرگـی  بخـش 
از  شـانرا  دختـران  اجتماعـی،  زنده گـی  از  خرافاتـی 
تعلیـم و تحصیـل محـروم و در مـوارد زیـادی وادار 
بـه زنده گـی ناخواسـته می کنند کـه هرگز مـورد تأیید 

نمی  باشـد.  دختـران 
موجودیـت تبعیضـات جاهالنـه، تعصبـات جابرانه و 
خشـونت بـا زنـان افغانسـتان، پیامدهـای خطرناکـی 
را بـه دنبـال دارد. خودکشـی، خودسـوزی، حلق آویـز 
کـردن، اقـدام بـه قتـل، فـرار از منـزل و اعتیـاد بـه 
موادمخـدر از اساسـی ترین عوامـل خشـونت فزاینـده 

بـر زنـان میهن هسـتند. 
آمـار تذکـر رفته یـی بـاال در این مـوارد نشـان می دهد 
کـه از مجمـوع قضایایـی کـه بـه عنـوان پیامدهـای 
ناگـوار اِعمـال تبعیـض و خشـونت بـا زن بـه ثبـت 
رسـیده اسـت ـ 6 درصـد مربـوط بـه خودکشـی، 9 

درصـد مربـوط بـه خودسـوزی، ۷ درصـد مربـوط به 
قتـل، ۱5 درصـد اقـدام به قتـل، ۱4 درصـد مربوط به 
خـوردن تریـاک، ۲۲ درصد مربوط به فـرار از منزل و 

۲۷ درصـد مربـوط بـه مصـرف مـواد می باشـد. 
همچنـان گـروه جهانی بحـران از بدتر شـدن وضعیت 
زنـان افغانسـتان پـس از سـال ۲0۱4 میالدی هشـدار 
داده و بـا پخـش گزارش تازه یی زیـر نام زنان و جنگ 
افغانسـتان گفتـه اسـت کـه پـس از انتقـال سیاسـی و 
احتمـال دسـتیابی محافظـه کاران به قدرت، مشـکالت 

زنـان در افغانسـتان از ایـن هم بیشـتر خواهد شـد.
ایـن نهـاد از حکومـت افغانسـتان خواسـته تـا قانـون 
منـع خشـونت در برابـر زنـان را عملـی سـازد و در 
انتخابـات آینـدۀ ریاسـت جمهوری نیـز بـرای حضور 
گسـترده زنـان تالش هـای همه جانبـه بـه خـرج دهد. 
از سـال ۲0۱4  پـس  را  زنـان  ایـن گـروه وضعیـت 

میـالدی بسـیار نگـران کننـده دانسـته اسـت. 
زنـان و مـردان بربنیـاد قوانین نافذه در کشـور، حقوق 
یک سـان دارنـد، امـا دیـده می شـود که در بسـیاری از 
حـاالت، حقـوق زنـان نادیـده گرفتـه شـده و زنان در 
سیاسـت، رونـد گفت وگوهـای صلـح و سـکتورهای 

امنیتـی نقش نمادیـن دارند. 
در همیـن حـال فعـاالن حقـوق زن، حکومـت را در 
عملـی سـاختن قانـون منـع خشـونت در برابـر زنـان 
بـه سـهل انگاری متهـم می سـازند و بـه ایـن بـاور اند 
کـه زنـان در گفتمان صلح از متن به حاشـیه کشـانیده 
شـده اند. حکومـت و جامعه جهانی مسـوولیت دارند 
از نقـض بیشـتر حقوق زنـان به مردم تضمیـن بدهند. 
اگـر مأمـور و یـا مدیر هسـتیم یـا کارگر یـا کارفرما و 
اگـر هـم شـنونده و بیننده و یا متعلـم و محصل در هر 
حرفـه و پیشـه یی که قـرار داریـم باید تبلیغـات ما در 
بـارۀ منـع خشـونت بـا زنان مسـتدام باشـد. بـا لحظۀ 
تنبلـی و غفلـت، جان یـک خواهر رنج دیـده را مورد 

تهدیـد خطـر مـرگ زودرس روبه رو می سـازیم.
موانـع و مشـکالت بـه عنـوان عوامل و حتـا پدیده یی 
تعریـف شـده کـه از دسـتیابی افـراد بـه پیشـرفت ها، 
جلوگیـری و ممانعـت می کنـد. مشـکالت و موانـع 
می تواننـد ملمـوس، غیـر محسـوس یا واقعـی و قابل 
فهـم بـرای زنـان، مـردان، کـودکان، پیـران و جوانـان 

  . شند با
مشـکالت افغانسـتان دراز مـدت اسـت و این مسـأله 
تنهـا در داخـل کشـور حـل نمی شـود، اما سـخنگوی 
کمیتـۀ سـویدن بـرای افغانسـتان؛ اِن ویلکنـز ـ بعـد 
از تحلیـل رونـد تاریخـی تغییـرات در زنده گـی زن 
افغانسـتان بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه: حرکت هـا 
در تغییـر زنده گـی و موقـف زن در جامعه افغانسـتان 
همیشـه از بـاال و صرف نظـر از اینکـه چـه رژیمـی یا 
قدرتـی در کشـور حکم فرما بوده، محقق شـده اسـت. 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه تمـام تحـوالت مثبـت یا 
منفـی در زنده گـی زن افغانسـتان، دراز مـدت اسـت. 
تعییـن حـدود و ثغـور مطالبـات زنـان در جامعـه از 
زنـان  جنبـش  چارچـوب  در  باسـواد  زنـان  سـوی 
ضـروری پنداشـته می شـود. همچنان اضافـه می گردد 

کـه تغییـرات در زنده گـی اجتماعـی ـ سیاسـی زنـان 
موثـر و نهادینـه گـردد.

متخصصـان و روان درمان گـران در سراسـر جهـان، 
کسـب تحصیـل را معیـاری بـرای نیل بـه جنبش زنان 
می پندارنـد و بـاور دارند که نبود امنیـت، اقتصاد کارا، 
سـواد و تحصیـل که هر یـک زمینه را بـرای به وجود 
آمـدن بخـش دیگـری فراهـم می کنـد و یـک دایـرۀ 

معیـوب را مسـلط می گردانـد.
ولـی گفتنی سـت نداشـتن درآمد اقتصادی سدی سـت 
در رسـیدن زنـان در تحـوالت اجتماعـی. بـه نظر من، 
زنانـی کـه در داخل افغانسـتان زنده گـی می کنند باید 
خواسـته های خـود و دختران خودشـانرا تعییـن کنند، 
در بیـرون از افغانسـتان هرقـدر تجمـع اعتراضی بر پا 
گـرددـ  بـه درد بخور بـه زنان افغانسـتان نخواهد بود.
و  دولتـی  سـازمان های  گسـتردۀ  فعالیـت  دلیـل  بـه 
غیردولتـی، زنان در آن کشـورها از موقـف و موقعیت 
بسـیار قدرت مندی برخوردار هسـتند و در این مسـیر 
به زنان افغانسـتان هم اثرگذاری زیادی داشـته اسـت. 
در واقـع، نـوع دل زده گـی نسـبت بـه فرهنـگ منطقـه 
ایـن  و  اسـت  شـده  ایجـاد  افغانسـتان  در  جهـان  و 
سرنوشـت  در  خارجـی  دخالت هـای  از  نَاشـی  امـر 
ایـن کشـور اسـت. براسـاس گـزارش یـک موسسـه 
تحقیقاتـی معتبـر جهانـی، روزانـه در مرزهـای میـان 
افغانسـتان بـا کشـورهای ایـران و پاکسـتان بیـش از 
500 هـزار شـهروندان کشـور تـردد می کننـد کـه این 
تعابیـر  ایـن  بـا  می باشـد.  بسـیار وحشـت ناک  آمـار 
تصـور مـا بـر این سـت که بـرای بهبـود وضعیـت در 
مرحلـۀ نخسـت باید بـه زنان این کشـور کمـک مالی 

و معنـوی فراهـم سـاخته شـود. 
جنبـش زنان در غرب بیشـترین مسـوولیت پشـتیبانی 
و حمایـت از جنبـش زنـان را در افغانسـتان دارنـد 
بـه دلیـل اینکـه دولت هـای آنـان عامـل ایجـاد چنین 
اوضـاع بـوده انـد. آنـان باید بـر رژیم های خود فشـار 
بیاورنـد تا بـرای بهبود وضعیت افغانسـتان و سـاختن 

آن سـعی و تـالش کنند. 
زنـان نیـز ماننـد مـردان حـق دارنـد در فعالیت هـای 
مدیریتـی و رهبـری شـرکت و نهادهایـی را در جهت 
رشـد و پیشـرفت شـان تأسـیس کننـد و ایـن حقوقی 
اسـت که در اسـناد بین المللـی به ویـژه در میثاق مدنی 
و سیاسـی، میثاق حقوق اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی 
و همچنـان کنوانسـیون رفـع کلیـه اشـکال تبعیـض با 
زن مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و خوشـبختانه که 
دولـت افغانسـتان اسـناد فـوق را تصویب کـرده و در 
ایـن راسـتا تالش هـای زیـاد صـورت گرفتـه تـا زنان 

بتواننـد از ایـن حقـوق بهره منـد گردند. 
دسترسـی بـه مناسـب ترین نتیجـۀ مطلـوب را زنـان 
طـور  بـه  و  می پندارنـد  مسوولیت شـان  مـردان،  و 
مشـترک، مشـتاقانه در راه حـل مشـکالت انسـانی و 
از  بهبـود شـرایط کاری شـان تالش هـای مجدانه یـی 
خـود نشـان داده انـد کـه نتایـج ایجـاد علـم مدیریت 

و رهبریـت خوانـده شـده اسـت. 
زنـان افغانسـتان بـه منظـور نیـل بـه حقـوق شـان در 

توسـعه، محـراق توجـۀ جوامـع بین المللـی بـوده اند. 
در برابـر دولـت افغانسـتان یـک رشـته تعهـدات مهم 
نسـبت بـه زنان قـرار دارد کـه یکی از آن شـاخص ها 
را نگرانـی زن و مـرد در سلسـله مراتـب و قوانیـن 
در بـر می گیـرد کـه باید در اسـناد اساسـی اسـتراتژی 
انکشـاف ملـی و گسـترش خدمـات بـرای زنـان در 
برنامه هـا درج گـردد کـه محـدود بـه آنهـا نباشـد و 
آن  از  نسـازد.  زنـان  حـال  مشـمول  را  پیشـرفت ها 
تعمیـم  را  آن  و  گرفـت  انتبـاه  می تـوان  آموزه هـای 
کمتـری  پیشـرفت های  کـه  مـواردی  در  و  بخشـید 
حاصـل شـده یقینـًا ضـرورت بـه بررسـی و تمرکـز 
مجـدد دارنـد کـه بـه آنها بـه عنـوان معضل در مسـیر 

پیشـرفت زنـان، برخـورد مناسـب عملـی گـردد. 
آمدیـم،  گفتـه  پژوهـش  و  نوشـته  ایـن  در  آنچـه  از 
چنیـن نتایج حاصل می شـود کـه: سـازمان های مدافع 
حقـوق بانـوان در جهـان، مهارت هـای ده گانه یـی را 
معرفـی می دارنـد کـه هـر زن در گوشـه / گوشـه یی 
از کـرۀ خاکـی بایسـتی آن توانایی هـا را برای داشـتن 
زنده گـی فـردی و اجتماعـی، کسـب کنـد کـه عبارت 
از: خودآگاهـی، همدلـی و همزبانی، روابط انسـانی و 
اخالقـی، ارتباطـات موثـر، مقابله با اسـترس، مدیریت 
زمـان و هیجـان، حـل مسـأله، تصمیم گیـری، تفکـر 

ابتـکاری و بازاندیشـی نقادانه اسـت. 
پـس از پرداختـن بـه بحـث خشـونت های فزاینـده بر 
زنـان افغانسـتان و طـرق جلوگیری از آنها و شـناخت 
اسـت  الزم  آنـان،  راه  سـر  موانـع  و  محدودیت هـا 
راه کارهایـی را بـرای رفـع این مشـکالت، ارایـه کنیم:
۱(  زمینـۀ الزم جهـت بـروز ارتقـای ظرفیـت زنان به 

سـطوح تصمیم گیـری فراهم شـود.
۲(  بایـد آگاهـی الزم بـه خانواده هـا در مـورد زن و 
اقتصـادی و فرهنگـی  بنیادهـای  بـر  تأثیرگـذاری آن 

خانـواده گسـترش داده شـود.
مهـم  پروژه هـا  و  برنامه هـا  مدیریـت  واگـذاری   )۳
کوتـاه  برهه هـای  در  حداقـل  کارآمـد  و  تخصصـی 

مـدت بـرای زنـان محـول گـردد.
4( باورهـا و پندارهـای غلط جامعه در مورد اسـتعداد 
زنـان را اصـالح و بـر بنیـاد اسـتعداد و توانایی هـای 

شـان در صحنۀ کار، وارد سـاخته شـوند. 
5( برنامه ریـزان و پالیسی سـازان برای زنان افغانسـتان، 
برنامه هـای را طـرح و بـه منصـۀ اجـرا گذارنـد که در 

آن، فعالیت هـای شـان موثرتر باشـد. 
ـ  خـود  سیاسـت گذاری های  بـا  دولت مـردان    )6
زمینـۀ  و  کـرده  فراهـم  را  زنـان  مشـارکت  فضـای 
پشـتیبانی و حمایت هـای حقوقـی، فرهنگی، سیاسـی، 

اجتماعـی و اداری آنـان را بـه وجـود آورنـد.
۷(  زنـان خـود نیـز می توانند که با ایجاد سـازمان های 
غیردولتـی در جنـب سـایر فرصت های شـغلی، زمینه 
مشـارکت خانم ها را در جامعه فراهم سـازند و مردان 
زن سـتیز را وادار به اعتراف سـازند که از خشـونت در 

برابرشان دسـت بردار شوند.

بخش دوم و پایانیپوهاند دوكتور حبیب پنجشیری

در همین حال فعاالن حقوق زن، 
حکومت را در عملی ساختن قانون 

منع خشونت در برابر زنان به 
سهل انگاری متهم می سازند و به 

این باور اند که زنان در گفتمان صلح 
از متن به حاشیه کشانیده شده اند. 
حکومت و جامعه جهانی مسوولیت 

اگر مأمور و یا مدیر هستیم یا مردم تضمین بدهند. دارند از نقض بیشتر حقوق زنان به 
کارگر یا کارفرما و اگر هم شنونده 

و بیننده و یا متعلم و محصل در هر 
حرفه و پیشه یی که قرار داریم باید 
تبلیغات ما در بارۀ منع خشونت با 

زنان مستدام باشد. با لحظۀ تنبلی 
و غفلت، جان یک خواهر رنج دیده 
موانع و مشکالت به عنوان عوامل روبه رو می سازیم.را مورد تهدید خطر مرگ زودرس 
و حتا پدیده یی تعریف شده که 

جلوگیری و ممانعت می کند.از دستیابی افراد به پیشرفت ها، 
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ســـفیر  ســـوزوکا  مســـتوجی 
جاپـــان در کابـــل، تفاهم نامـــۀ 
ــری را  ــون دالـ ــک ۱0 میلیـ کمـ
ــرژی  ــت وزارت انـ ــا سرپرسـ بـ
و آب کشـــور امضـــا کـــرده و 
گفتـــه کـــه ایـــن کمـــک بـــرای 
مدیریـــت بهتـــر آب افغانســـتان 
در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ـــور  ـــتان کش ـــۀ او، افغانس ـــه گفت ب
ــت و حـــدود ۸0  زراعتـــی اسـ
درصـــد مـــردم بـــه نحـــوی 
کار  زراعتـــی  صنایـــع  بـــه 
می کننـــد و صنایـــع زراعتـــی 
بیشـــتر از ۳0 درصـــد تولیـــدات 
ــکیل  ــی را تشـ ــص داخلـ ناخالـ
کـــرده  عـــالوه  او  می دهـــد. 

ــق  ــر طبـ ــتان بـ ــه در افغانسـ کـ
ــات جغرافیایـــی و آب  خصوصیـ
ــوالت مختلـــف  و هـــوا محصـ

زیـــر کشـــت می باشـــد.
ایـــن دیپلمـــات ارشـــد جاپـــان 
ــای  ــه کمک هـ ــت کـ ــه اسـ گفتـ
احـــداث  بـــرای  کشـــورش 
بازســـازی  و  آب  کانال هـــای 
مصـــرف  کانال هـــا  ایـــن 

خواهـــد شـــد.
ـــرژی  ـــال، وزارت ان ـــن ح در همی
و آب کشـــور می گویـــد کـــه 
ـــدود  ـــه ح ـــن برنام ـــق ای ـــا تطبی ب
ــاورز از آن  ــزار کشـ ــانزده هـ شـ

مســـتفید خواهـــد شـــد.
محمـــد ُگل ُخلمـــی سرپرســـت 

وزارت انـــرژی و آب می گویـــد: 
ــد  ــروژه کمـــک می کنـ ــن پـ »ایـ
ــن و  ــراد بی زمیـ ــرای افـ ــا بـ تـ
ایجـــاد  فرصت هـــای  بیـــکار 
ـــا توجـــه بـــه گذشـــته  شـــود، امـــا ب
بخـــش بزرگـــی از فرصت هـــای 
و  بـــوده  غیرحرفه یـــی  کاری 
تـــالش صـــورت می گیـــرد تـــا 
ایـــن فرصت هـــا بـــرای توســـعه 
مهارت هـــا و تبدیـــل شـــدن بـــه 
ـــود«. ـــدل ش ـــر ب ـــروی کار ماه نی
ـــر  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــکا  ـــس از امری ـــا پ ـــاس آماره اس
جاپـــان دومیـــن کشـــور کمـــک 
ـــافی  ـــای انکش ـــده در بخش ه کنن

ـــت. ـــتان اس افغانس

ســږ کال افغانســتان د خربیاالنــو 

و  کال  خونــړی  ټولــو  تــر  لپــاره 

چــې یــوازې پــه کابــل کــې پــه یــوه 

ــو  ــې د ازادي راډی ــه ک ــړۍ پېښ خون

ــه  ــډون نه ــه ګ ــو پ د درې خربیاالن

خربیــاالن ووژل شــول.

ــو ۱۴  ــړۍ د هغ ــا د ن ــتان بی افغانس

هېوادونــو پــه کتــار کــې راغلــی 

د  قاتانــو  د  خربیاالنــو  د  چــې 

محاکمــه کولــو تــر ټولــو بــدې 

لــري. ســابقې 

ــې  ــوب کمېټ ــو د خوندیت د خربیاالن

د  معافیــت  نړیــوال  د   »CPJ«

انډېکــس پــه نــوم د ۲۰۱۸ میــادي 

کال پــه راپــور کــې چــې خپــور 

ــه افغانســتان او  کــړی ویــي چــې پ

۱۳ نــورو هېوادونــو کــې د معافیــت 

فرهنــګ حاکــم دی چــې خربیــاالن 

په کــې پــه منظــم ډول وژل کېــږي او 

ګرځــي. ازاد  قاتان یــې 

ــا  ــړ ادارې ی ــنیو د مات ــه ازادو رس ل

ــم  ــر ه ــب خلوتګ ــس مجی ــی ریی ن

د  چــې  دی  موافــق  رسه  دې  لــه 

اکــرو وژل شــویو افغــان خربیاالنــو 

عامــان ازاد ګرځــي.

هغــه تېــره شــپه ازادي راډیــو تــه 

افغانســتان  د  لپــاره  خربیاالنــو  د 

اوســنی وضعیــت لــه دې هــم نــاوړه 

وبالــه او ویې ویــل چــې هغــوی 

ــوي  ــې ک ــو حمل ــر خربیاالن ــې پ چ

اکره یــې دا عمــل جــرم نه بــويل.

ښــاغلی خلوتګــر زیاتــوي: »زه فکــر 

ــت  ــې د معافی ــوازې دا چ ــوم نه ی ک

ــود  ــې موج ــتان ک ــه افغانس ــور پ کلت

ــه  ــې پ ــان چ ــه کس ــې دغ دی، بلک

ــې  ــه وژن ــاالن وژين دغ ــه خربی خپل

ــرم  ــې دا ج ــري چ ــې انګې دوی داس

ــًا  ــه دی. دا مث ــت ن ــه دی، دا جنای ن

وجــداين  یــا  ایــاين  یــا  دینــي 

وجیبــه ده، نــو دا پــه دې معنــی چــې 

د  کلتــور  د  معافیــت  د  وضعیــت 

ــد دی.« ــر ب ــم ډې ــه ه ــیطرې ن س

ــې  ــوب کمېټ ــو د خوندیت د خربیاالن

ــې  ــي چ ــې وی ــور ک ــه راپ ــه دغ پ

ــر  ــږ ت ــې ل ــیزه ک ــوه لس ــره ی ــه تې پ

ــې  ــړۍ ک ــه ن ــاالن پ ــږه ۳۲۴ خربی ل

وژل شــوي چــې پــه ســلو کــې ۸۵ 

ــه دي  ــان ن ــې عام ــې ی ــیو ک دوس

ــوي. ــه ش محاکم

لــه څــه بانــدې درېیمــه برخــه دغــه 

دوســیې د افغانســتان پــه ګــډون پــه 

همدغــو ۱۴ هېوادونــو پــورې تــړيل 

دي.

افغانســتان  مخــې  لــه  راپــور  د 

ــره  ــه تې ــې پ ــې چ ــه هغ ــته ل وروس

ــل کــې  ــه کاب ــل میاشــت کــې پ اپرې

ــې  ــه ک ــې حمل ــوې ځانوژونک ــه ی پ

ــه  ــول، بېرت ــاالن ووژل ش ــه خربی نه

پــه دغــه لېســت کــې شــامل شــوی 

ــی دی. ــې نیول ــای ی ــم ځ او پنځ

د خربیاالنــو د خوندیتــوب د کمېټــې 

د دغــه راپــور تنظیموونکــې الیزابېت 

ــه  ــه پ ــت ت ــي، دې حقیق ــل وای ویچ

پــام رسه چــې د هــر کال پــه تېرېــدو 

پــه دغــو هېوادونــو کــې لــه مجازاتــو 

ــاري دی، دا  ــګ ج ــت فرهن د معافی

مســئله ډېــره د اندېښــنې وړ ده او 

ښــیي چــې د دغــې ســتونزې ریښــې 

ــره ژورې دي. څوم

د  معافیــت  دغــه  وایــي،  ویچــل 

ــوې  ــو او د ی ــي کول ــو د غ خربیاالن

کولــو  رامنځتــه  د  فضــا  داســې 

ــه الرسســی  ــو ت ــاره چــې معلومات لپ

نــه وي، یــوه اغېزمنــه وســیله ده.
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 تغییـر اقلیم در سـال جاری هزاران خانـواده را در غرب 
افغانسـتان مجبـور به ترک خانه های شـان کـرد. به دلیل 
کمبـود آب، کشـت زارهای دهقانـان در والیـت بادغیس 
چراگاه هـا  خشـکیدن  دلیـل  بـه  مـال داران  و  خشـکید 
دسـت از کار کشـیده و بـرای پیـدا کـردن آب و غـذا 
آسـیب دیده گان  کردنـد.  تـرک  را  اصلی شـان  مناطـق 
تغییـر اقلیـم حـاال در کمپ هـای بی جاشـده گان داخلـی 

در هـرات و بادغیـس بـه سـر می برنـد.
ادارۀ حفاظـت از محیـط زیسـت می گویـد، در صورتـی 
اقلیـم و  تغییـر  بـا  مبـارزه  بـرای  کـه گام هـای جـدی 
پیامدهـای آن برداشـته نشـود، این کشـور بـا چالش های 

بـی  سـابقه یی مواجـه خواهـد شـد.
شـاه زمـان میونـدی، رییـس ادارۀ ملـی حفاظـت محیط 
زیسـت می گویـد، چنـد مشـکل سـبب شـده اسـت تـا 
افغانسـتان نتوانـد از بودجـۀ تغییـر اقلیـم ملـل متحـد 
مسـتفید شـود. بـه گفتـۀ او: »چالش های مالی، سـازمانی 
یـا نهـادی، عـدم فهـم و دانـش در مـورد تغییـر اقلیـم 
و نبـود ارقـام از جملـۀ ایـن چالش هـا اسـت؛ مـا بایـد 
تالش هـای خـود را چندین برابـر کنیم تـا ظرفیت مورد 

نیـاز را ایجـاد نماییم«.
افغانسـتان براسـاس کنوانسـیون سـازمان ملـل متحد در 
رابطـه بـا تغییر اقلیم مکلف اسـت پس از هر چهارسـال 

گـزارش تغییـر اقلیـم را برای ملـل متحـد ارایه کند.
ادارۀ ملـی محیـط زیسـت می گویـد، با آنکه این کشـور 
از نظـر قوانیـن و پالیسـی ها دسـت آوردهای خوبـی در 
ایـن عرصـه دارد، اما در عمـل نتوانسـته گام های موثری 
بـرای کاهـش گازهـای گلخانه یـی و مبـارزه بـا تغییـر 

بـردارد. اقلیم 
بلند رفتن درجۀ حرارت

گـزارش ادارۀ محیـط زیسـت افغانسـتان نشـان می دهـد 
کـه ایـن کشـور چـه انـدازه در آلوده گـی هـوا و تولیـد 
از  کـدام سـکتورها  و  دارد  گلخانه یـی سـهم  گازهـای 

تغییـر اقلیـم متضـرر می شـوند. 
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه فقیرتریـن شـهروندان 
افغانسـتان قربانـی تغییـر اقلیـم می شـوند، زیـرا منابـع 
انـدک عایداتـی آنـان نیـز در نتیجـۀ کاهـش بارنده گـی، 

سـیالب و حـوادث طبیعـی نابـود می شـود.
براسـاس ایـن گـزارش، زراعت، صنعت، شـهری شـدن 
و برخـی از عوامل دیگر سـبب نشـر گازهـای گلخانه یی 
می شـود کـه در گـرم شـدن هـوا و تغییـر اقلیـم نقـش 

دارند.
عـزت اهلل صدیقـی، معیـن تخنیکـی ادارۀ محیط زیسـت 
در رابطـه بـه بلنـد رفتن درجۀ حـرارت گفت:  »از سـال 
۱950 بـه این سـو، اوسـط درجه حـرارت در افغانسـتان 
۱.۸ درجـه سـانتی گـراد بلنـد رفتـه اسـت. البتـه درجه 
حـرارت در مناطـق مختلف بـه اندازه هـای مختلف بلند 

رفتـه و در همـه مناطق یک سـان نیسـت«.
والیـات  در  حـرارت  درجـۀ  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
مناطـق  در  اسـت.  رفتـه  بلنـد  درجـه   ۲.4 تـا  جنوبـی 
مرکـزی و والیـات شـمال درجـه حـرارت ۱.۷ درصـد 
افزایـش یافتـه امـا در سـاحات هندوکـش کـه مناطـق 
مرتفـع و سـرد اسـت، یـک درجه بلنـد رفته اسـت. این 
در حالی سـت کـه در مناطـق شـرقی افغانسـتان درجـۀ 

حـرارت 0.6 درصـد بلنـد رفتـه اسـت.

آقـای صدیقـی افـزود در صورتـی کـه گرم شـدن زمین 
ادامـه یابـد، افغانسـتان بیشـتر از هـر کشـوری متضـرر 
خواهـد شـد. بـه گفتـۀ او: »اگـر سـناریوی 4.5 درجـه 
سـانتی گـراد را در نظـر بگیریـم، در افغانسـتان تا سـال 

۲۱00 بـه ۲.5 درجـه افزایـش خواهـد یافـت«.
می گویـد،  زیسـت  محیـط  ملـی حفاظـت  ادارۀ  معیـن 
تغییـر اقلیم سـبب شـده اسـت تـا افغانسـتان در معرض 
امـواج گـرم و سـرد نیـز قـرار گیـرد و از سـوی دیگـر 
میـزان بارنده گی هـا کاهـش یابـد. بـه گفتـۀ او:  »درجـۀ 
حـرارت بلنـد مـی رود. تأثیراتـش بـاالی تنـوع حیـات، 
بـاالی جنـگالت زیاد می شـود. حوادث طبیعـی افزایش 
در  و  کـم  مناطـق  برخـی  در  بارنده گی هـا  و  می یابـد 

مناطـق دیگـر افزایـش می یابـد«.
کشورِ آسیب پذیر

متحـد  ملـل  سـازمان  در  مسـووالن  باایـن،  همزمـان 
می گوینـد، افغانسـتان بایـد تغییـر اقلیـم را جـدی بگیرد 
و از همیـن حـاال برنامه هـای مشـخصی بـرای مبـارزه با 

ایـن پدیده داشـته باشـد.
کیت شـاوی، رییـس برنامه محیط زیسـت ملل متحد در 
ایـن کنفرانـس گفـت: »افغانسـتان در منطقه یـی از جهان 
اقلیـم آسـیب پذیر اسـت.  تغییـر  از  دارد کـه  موقعیـت 
تغییـر اقلیـم بسـیار با آهسـته گی صـورت می گیـرد و ما 
بـه آن توجـه نمی کنیـم.  مـا فرامـوش می کنیـم کـه این 

پدیـده تأثیـرات جـدی بـر زنده گـی روزمره مـا دارد«.
ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیسـت افغانسـتان می گوید، 
تـا چهـار سـال پیـش وزارت مالیه بـه هشـدارهای آنان 
در مـورد تغییـر اقلیـم گـوش نمـی داد و آن را جـدی 
نمی گرفـت، امـا بـا تغییـر وضعیـت اقلیمـی، حـاال ایـن 
وزارت بودجـۀ مشـخصی را بـرای مبارزه بـا اقلیم دارد، 

امـا کافی نیسـت.

ادارة حفاظت از محیط زیست:
نداریم نقش چندانی   در گرمایش زمین 

کمـک ۱۰ میلیـون دالـری جاپـان
 بـرای مدیـریت آب افغـانستان

د خربیاالنو د خوندیتوب کمېټه:

په افغانستان کې د خربیاالنو قاتالن نه  محاکمه کېږي
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