
ازکـاِفکنـفرانسها
تـاالِفاختـالسهـا

وزیــران خارجــه کشــورهای عضــو ســازمان پیمــان 
آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( در نشســت آینــدۀ خــود 
دربــاره مســایل متعــددی از جملــه وضعیــت امنیتــی 
ــو  ــن کشــور گفت وگ ــح ای ــد صل افغانســتان و رون

می کننــد.

نشســت ناتــو بــا محوریــت افغانســتان پنجــم 
دســامبر و بــا اشــتراک وزیــران خارجــه کشــورهای 
ــرکت  ــورهای ش ــام کش ــازمان و تم ــن س ــو ای عض
کننــده در ماموریــت »حمایــت قاطــع« برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
ــن  ــه در ای ــت ک ــه اس ــو گفت ــات نات ــی از مقام یک
خارجــۀ  وزیــر  ربانــی،  صالح الدیــن  نشســت 
ــد  ــدۀ ارش ــن، نماین ــوس زیمرم ــتان، کرنلی افغانس
ــتین  ــرال آس ــتان و ژن ــو در افغانس ــی نات غیرنظام
اســکات میلــر، فرمانــده نظامیــان امریکایــی و ناتــو 

ــت. ــد داش ــور خواهن ــز حض ــتان نی در افغانس
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــزارش، ب ــن گ ــاس ای براس
ــده  ــارات متح ــده گان ام ــن از نماین ــدار همچنی دی
ــا و  ــه اروپ ــل، اتحادی ــازمان مل ــر، س ــی، قط عرب

ــده اند. ــوت ش ــز دع بانــک جهانــی نی
ــت  ــن نشس ــت: در ای ــه اس ــو گفت ــام نات ــن مق ای
انتظــار داریــم کــه وزیــران خارجــه از طریــق ادامــه 
ــن  ــع و تأمی ــت قاط ــت حمای ــارکت در ماموری مش
ــا ســال 2024  ــی افغانســتان ت ــی نیروهــای امنیت مال
ــت  ــه دول ــازمان ب ــن س ــای ای ــه کمک ه ــر ادام ب

ــد. ــد کنن ــتان تأکی افغانس
ناتــو در ایــن دیــدار همچنــان از دولــت افغانســتان 
می خواهــد تــا بــه تعهــدش بــرای حرکــت در 
مســیر اصالحــات، از جملــه ارتقــای حقــوق بشــر، 
ــد  ــاد پابن ــا فس ــارزه ب ــوب و مب ــت داری خ حکوم

ــد. باش
ایــن مقــام ناتــو گفتــه اســت کــه وزیــران خارجــه 
آتالنتیــک  پیمــان  ســازمان  عضــو  کشــورهای 
ــری  ــود از رهب ــت خ ــر حمای ــان ب ــمالی همچن ش
ــد  ــتان تأکی ــت افغانس ــری و مالکی ــه رهب ــح ب صل
کــرده و بــا همتــای افغانســتانی خــود نیــز در ایــن 

ــرد. ــد ک ــر خواهن ــادل نظ ــاره تب ب
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نارضایتی غنی 
از رهایی برادر

ــران  ــن از رهب ــد دو ت ــع آگاه می گوی ــک منب ــدگار: ی مان
ــده اند،  ــا ش ــتان ره ــای پاکس ــراً از زندان ه ــه اخی ــان ک طالب
ــهیم  ــرات س ــون در مذاک ــد و تاکن ــد ان ــر بن ــم نظ ــوز ه هن

ســاخته نشــده اند.
یــک منبــع آگاه کــه بــا روزنامــۀ مانــدگار صحبــت می کــرد، 
ــرای  ــی ب ــد ثان ــال صم ــرادر و م ــی مالب ــه رهای ــت ک گف
حکومــت افغانســتان خبــر خوشــی نبــوده اســت؛ زیــرا ایــن 
ــته و  ــرار نداش ــرادر ق ــال ب ــی م ــان رهای ــت در جری حکوم

ــت. ــنیده اس ــانه ها آن را ش ــق رس ــط از طری فق
ــط  ــتان توس ــرادر از پاکس ــی مالب ــه رهای ــد ک ــع می گوی منب
مقامــات پاکســتانی بــرای نشــان دادن ُحســن اعتمــاد صورت 

گرفتــه اســت؛ امــا برخــی از اعضــای رهبــری طالبــان عالقــه 
ندارنــد کــه او در مذاکــرات صلــح شــامل شــود. 

معلومــات منبــع نشــان می دهــد کــه قــرار بــود مالبــرادر و 
مالصمــد ثانــی چنــد روز بعــد از رهایــی از زنــدان بــه دوحه 
ــده  ــره کنن ــال داده شــوند و آنجــا شــامل اعضــای مذاک انتق
باشــند، امــا تاکنــون چنیــن اقدامــی صــورت نگرفته اســت و 
ایــن دو مقــام پیشــین طالبــان در کراچــی نظــر بنــد شــده اند.  
مالبــرادر در دوران ماموریتــش کســی بــوده اســت کــه 
مخالــف برخــی از اقدامــات مالعمــر رهبــر پیشــین طالبــان 

ــود. ب
 بــه همیــن دلیــل زمانــی کــه مالبــرادر زندانــی شــد، طالبــان 

ــرگ  ــد از م ــا بع ــد؛ ام ــام نمی بردن ــی ن ــه گرم ــاد ب از او زی
ــت  ــک خواس ــوان ی ــه عن ــی او ب ــواره رهای ــر، هم مالعم
ــه  ــد ک ــع می گوی ــت. منب ــوده اس ــرح ب ــان مط ــی طالب اصل
ــان  ــان گم ــران طالب ــر، برخــی از رهب ــرگ مالعم ــس از م پ
می کردنــد کــه مــال بــرادر نیــز زنــده نیســت و می خواســتند 

ــر شــوند.  ــا خب کــه حداقــل از سرنوشــت او ب
ایــن منبــع می گویــد کــه حــاال اگــر مــال بــرادر بــه دوحــه 
انتقــال داده شــود، در آن صــورت ممکــن اســت کــه او بتواند 
نقطــۀ اطیمان بخشــی بــرای امریــکا در شــکل یافتــن جــدی 

رونــد مذاکــرات صلــح باشــد.
امــا ایــن منبــع کــه اخبــار طالبــان را بــه دقــت دنبــال می کنــد 

می گویــد کــه طالبــان ســعی کرده انــد کــه رهایــی مالبــرادر 
و صمــد ثانــی از زنــدان را بســیار بــا اهمیــت جلــوه ندهند و 

از آن بــه گرمــی زیــادی اســتقبال نکرده انــد.
چنــد هفتــه پیــش رســانه های پاکســتانی از قول مقامــات این 
ــان را از زندان هــای  ــد کــه دو عضــو طالب ــر دادن کشــور خب
ایــن کشــور رهــا کرده انــد، در آن زمــان گفتــه شــد کــه ایــن 
رهایــی از بهــر همــکاری پاکســتان در رونــد صلح افغانســتان 

صــورت گرفتــه اســت.
 تــا هنــوز دولــت افغانســتان در مــورد رهایــی مــال بــرادر 

نظــر خاصــی ارایــه نکــرده اســت.

نشستوزیـرانخارجـۀناتـو
دربـارۀصلـحافغـانستانبرگزارمیشـود
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سلیقه یی برخورد می کند

اشـکهایانارکلـیوقسـاوتما
ســال ها در ایــن کشــور زیســته اند، شــهرونداِن شــریِف ایــن ســرزمین بوده انــد، 
در غم هــا و شــادی هاِی مــا صمیمانــه خــود را شــریک دانســته اند. گاه موقعیــت 
و وضعیت شــان بســیار خــوب بــوده و گاه بســیار بــد. در زمان هایــی کــه کمتــر 
ــود، مثــل همــۀ  ــژادی در ایــن کشــور پُررنــگ ب بحث هــای مذهبــی، قومــی و ن
شــهروندان بــا آن هــا برخــوردی یکســان صــورت گرفتــه و گاه کــه ایــن مســایل 

ــه  ــد ک ــالش نکرده ان ــز ت ــد. هرگ ــه دور نبوده ان ــِت آن ب ــده، از آف ــگ ش پُررن
ســرزمیِن آبایی شــان را تــرک کننـــد، حتــا در بدتریــن وضعیت هــا. وقتــی 
ــه  ــد ک ــان کردن ــد و مجبورش ــر دادن ــان را تغیی ــِگ لباس ش ــه رن ــان ظالمان طالب
رنــگ نارنجــی بپوشــند، آرام و صبــور آن را پذیرفتنــد و بــا لباس هــای نارنجــی 
ــد،  ــب کردن ــه زور غض ــان را ب ــدند. خانه های ش ــر ش ــی ظاه ــار عموم در انظ

مجبورشــان کردنــد کــه ایــن کشــور را تــرک کننــد، امــا آن هــا بــا دلــی کالن و 
ــا در  ــن ویرانکــده. حت ــد در ای ــد و ماندن ــول کردن ســعۀ صــدر مشــکالت را قب
همیــن نظــام کــه خــود را متعهــد بــه ارزش هــای حقــوق بشــری و دموکراتیــک 
ــل  ــان قای ــی در پارلم ــک کرس ــا ی ــان حت ــت برای ش ــیار وق ــا بس ــد، ت می دان

ــد ــرک کن ــن کشــور را ت ــن اقلیــت می خواهــد ای ــا ای نشــدند. امــروز ام



ســال ها در ایــن کشــور زیســته اند، شــهرونداِن 
غم هــا  در  بوده انــد،  ســرزمین  ایــن  شــریِف 
و شــادی هاِی مــا صمیمانــه خــود را شــریک 
ــیار  ــان بس ــت و وضعیت ش ــته اند. گاه موقعی دانس
خــوب بــوده و گاه بســیار بــد. در زمان هایــی کــه 
ــژادی در  ــی و ن ــی، قوم ــای مذهب ــر بحث ه کمت
ایــن کشــور پُررنــگ بــود، مثــل همــۀ شــهروندان 
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــوردی یکس ــا برخ ــا آن ه ب
ــِت  ــده، از آف ــگ ش ــایل پُررن ــن مس ــه ای و گاه ک
آن بــه دور نبوده انــد. هرگــز تــالش نکرده انــد 
ــا  ــد، حت ــرک کننـ ــان را ت ــرزمیِن آبایی ش ــه س ک
ــه  ــان ظالمان ــی طالب ــا. وقت ــن وضعیت ه در بدتری
ــان  ــد و مجبورش ــر دادن ــان را تغیی ــِگ لباس ش رن
کردنــد کــه رنــگ نارنجــی بپوشــند، آرام و صبــور 
آن را پذیرفتنــد و بــا لباس هــای نارنجــی در انظــار 
بــه  را  عمومــی ظاهــر شــدند. خانه های شــان 
زور غضــب کردنــد، مجبورشــان کردنــد کــه ایــن 
کشــور را تــرک کننــد، امــا آن هــا بــا دلــی کالن و 
ســعۀ صــدر مشــکالت را قبــول کردنــد و ماندنــد 
در ایــن ویرانکــده. حتــا در همیــن نظــام کــه 
خــود را متعهــد بــه ارزش هــای حقــوق بشــری و 
ــا بســیار وقــت برای شــان  ــد، ت دموکراتیــک می دان
حتــا یــک کرســی در پارلمــان قایــل نشــدند. 
امــروز امــا ایــن اقلیــت می خواهــد ایــن کشــور را 
تــرک کنــد. شــاید همۀشــان بازهــم نرونــد و اینجــا 
را بــا همــۀ مصیبت هــا و مشــکالتش ترجیــح 
ــا حق شــان  ــد کــرد کــه م ــکار نبای ــی ان ــد؛ ول دهن
را تلــف کرده ایــم. مایــی کــه خــود را مالــِک ایــن 
ســرزمین می دانیــم و فکــر می کنیــم دیگرانــی کــه 

ــا مــا مســاوی نیســتند!  در آن زنده گــی می کننــد، ب
ــهریاِن  ــا همش ــم، م ــی نبوده ای ــرادراِن خوب ــا ب م
ــم.  ــراف کنی ــد اعت ــن را بای ــم، ای ــی نبوده ای خوب
ننگرهــار  در  دهشــت افکن  گروه هــای  وقتــی 
ــزد  ــه نام ــان یگان ــد و ج ــه کردن ــا حمل ــر آن ه ب
گرفتنــد،  دیگــر  بــا جمعــی  را  انتخاباتی شــان 
بازهــم بــدون گالیــه و شــکوه حاضــر شــدند کــه 
ــای  ــد. در غم ه ــنهاد کننـ ــری را پیش ــزد دیگ نام
ایــن کشــور همــواره شــریک بوده انــد. وقتــی 
ــزاری  ــا از برگ ــه، حت ــران رفت ــر دیگ ــی ب مصیبت
ــد و  ــر کرده ان ــود صرف نظ ــِی خ ــای خوش روزه
گفته انــد کــه وقتــی دیگــران زخــم داشــته باشــند، 
مــا چگونــه جشــن بگیریــم. امــا مــا حتــا حاضــر 
نشــدیم بــر ُمرده های شــان ادای احتــرام کنیــم، 

ــتند!  ــا گریس ــای م ــا در غم ه ــی آن ه ول
ــوی  ــار یگانه بان ــی هنری ــک های انارکل ــوز اش هن
ــس  ــت مجل ــه عضوی ــور ک ــن کش ــاورِ ای هندوب
ســنا را دارد، در غــِم از دســت رفته گاِن کنــری 
ــه اســت.  در صحــن مجلــس ســنا از خاطــرم نرفت
او چنــان از عمــِق دل گریســت کــه هرگــز چنــان 
نداشــته ام.  خاطــر  بــه  را  روانــی  اشــک های 
بســیاری از شــهروندان افغانســتان وقتــی بــه هنــد 
ــدند،  ــه رو می ش ــکلی روب ــا مش ــد و گاه ب می رفتن
ــتانی  ــای افغانس ــیک ها و هندوه ــه س ــد ک می گفتن
بــه کمک شــان می شــتافتند و در برابــر پولیــس 
هنــد از آن هــا حمایــت می کردنــد و گواهــی 
می دادنــد: مــا بــرادراِن یکدیگریــم و از یــک خــاک 
و از یــک دیاریــم. امــا امــروز حرف وحدیث هایــی 
ــه  ــا ب ــه گوی ــد ک ــوش می رس ــه گ ــانه ها ب در رس

ــِت  ــن اقلی ــرای ای ــه ب ــی ک ــکالت امنیت ــل مش دلی
ــادا  ــده، کشــور کان ــه وجــود آم ــریِف کشــور ب ش
ــور  ــا را در آن کش ــه آن ه ــت ک ــده اس ــر ش حاض
ــا آرام  ــا دل م ــِن آن ه ــا رفت ــا ب ــد. آی ــکان ده اس
ــوی از  ــه عض ــم ک ــر نمی کنی ــا فک ــرد؟ آی می گی
ــه  ــرا این هم ــم؟ چ ــود را از دســت می دهی ــِن خ ت
قســی القلب شــده ایم؟ چــرا قــدرِ یکدیگــر را 
نمی دانیــم و فکــر نمی کنیــم کــه ایــن کشــور 
همان قــدر کــه بــه هــر یــک از مــا تعلــق دارد، بــه 
ــا« و »دیگــران« از  ــن »م ــق دارد؟ ای ــز تعل آن هــا نی

ــد؟ ــه وجــود آم ــا ب ــان م ــی در می چــه زمان
 یــادم هســت روزی بــه دیــدار مســعود خلیلــی آن 
یــار عزیــِز قهرمــان ملــی رفتــه بــودم. از هــر دری 
ــت  ــی و لطاف ــه گرم ــد؛ او ب ــان آم ــه می ــخنی ب س
ــه  ــت قص ــی و صمیمی ــه  زیبای ــد و ب ــعر خوان ش
ــرف و  ــا، ح ــۀ صحبت ه ــان در بحبوب ــرد. ناگه ک
حدیثــی از زمــان وارد شــدِن مجاهدیــن بــه کابــل 
مطــرح شــد. آقــای خلیلــی از قهرمــان ملــی کشــور 
صحبــت کــرد. آقــای خلیلــی گفــت وقتــی قهرمــان 
ــل  ــه کاب ــی کشــور شــهید احمدشــاه مســعود ب مل
وارد شــد، از وضعیــت بســیار ناراحــت بــود. 
از آنچــه کــه اتفــاق می افتــاد و نمی توانســت 
بــرای متوقــف کــردِن آن کاری انجــام دهــد، 
قهرمــان  »یک وقــت  گفــت:  او  می بــرد.  رنــج 
ــا  ــی م ــه دوســتان بین الملل ــن پرســید ک ــی از م مل
کجــا هســتند، چــرا در چنیــن وضعیــِت بغرنــج و 
ــی  ــای خلیل ــته اند«. آق ــا گذاش ــا را تنه ــی م ملتهب
گفــت کــه مــن هیــچ پاســخی بــرای چنیــن 
پرسشــی نداشــتم. او گفــت بــرای مــن نیــز جالــب 
بــود کــه چــرا پــس از پیـــروزی مجاهدیــن، جهان 
ــی  ــای خلیل ــد آق ــت. بع ــا گذاش ــتان را تنه افغانس
گفــت کــه قهرمــان ملــی از خانــۀ پــدری ام پرســید 
و گفــت کــه آن را پــس گرفتــه ای یــا خیــر. آقــای 
ــم  ــی گفت ــان مل ــخ قهرم ــد در پاس ــی می گوی خلیل
کــه هیــچ از خانــۀ پــدری ام در کارتــۀ پــروان خبــر 
ــه او می گویــد کــه  ــدارم. ســپس قهرمــان ملــی ب ن
بــرو یــک بــار از خانــه ات خبــر بگیــر و ببیــن کــه 
در دســِت کــی اســت. آقــای خلیلــی می گویــد بــا 
تنــی چنــد از محافظــان قهرمــان ملــی بــه خانــه ام 
در کارتــه پــروان رفتــم. وقتــی دروازه را زدم، 
ــرد.  ــاز ک ــاور دروازه را ب ــرادراِن هندوب ــی از ب یک
ــد.  ــا او آم ــز ب ــالی نی ــرک خردس ــارش دخت در کن
ــه پــدرش گفــت کــه »مــا  او وقتــی مــا را دیــد، ب
ــرک  ــد دخت ــی می گوی ــای خلیل ــند!«. آق را می کش
ــه آغــوش گرفتــم و گفتــم خیــر مــا کســی را  را ب
ــدر  ــی، پ ــای خلیل ــۀ آق ــه گفت ــد ب ــیم. بع نمی کش
دختــر گفتــه کــه خانــه را بــه کرایــه گرفتــه اســت 
ــای  ــًا از شماســت. آق ــه واقع ــن خان ــد ای و نمی دان
خلیلــی می گویــد بــه آن هموطــِن هندوبــاور 
گفتــم کــه تــا هــر چقــدر وقــت می خواهــی 
ــان  ــش قهرم ــاره پی ــن و دوب ــی ک ــا زنده گ اینج

ــی برگشــتم.  مل
ــه  ــی ب ــان مل ــه قهرم ــد ک ــی می گوی ــای خلیل آق
ــه ات را پــس  محــض دیــدِن مــن پرســید کــه خان
ــخ  ــه در پاس ــد ک ــی می گوی ــای خلیل ــی. آق گرفت
ــودم،  ــده ب ــود و دی ــاده ب ــاق افت ــه اتف ــه را ک آنچ
ــر صاحــب تعریــف کــردم. ناگهــان چهــرۀ  ــه آم ب
آمرصاحــب درهــم شــد، چینــی بــزرگ روی 
ــت  ــا دو انگش ــد و آن را ب ــر ش ــانی اش ظاه پیش
ــده  ــک ش ــرق اش ــمانش غ ــدم چش ــت. دی گرف

ــب؟  ــد آمرصاح ــه ش ــم چ ــت. گفت اس
ــه گفــت: وای  ــان بغــض و گری آمرصاحــب در می
بــه حــاِل مــا کــه یــک هموطــِن مــا چنیــن از مــا 

بترســد! 
 اقلیــِت هندوبــاور و ســیِک کشــور بــا جــود همــۀ 
ایــن مشــکالت حتــا در آن زمــان کشــور را تــرک 
ــا  ــد؟ آی ــد ش ــه خواه ــار چ ــن ب ــا ای ــد، ام نکردن
ــِن  ــروز ســبب رفت ــا ام ــاِی م ســنگ دلی ها و جفاه
ــۀ  ــد و لک ــد ش ــور خواه ــن کش ــان از ای دایمی ش

ننــِگ تاریخــی بــر جبیــِن مــا خواهــد خــورد؟
 ایــن پرســش را همــه بایــد از خــود بپرســیم 
کشــوری  چگونــه  کــه  بگیریــم  تصمیــم  و 

 . هیــم ا می خو
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شــمار نشســت ها و کنفرانس هــاِی منطقه یــی، بین المللــی  و 
ــت«  ــدواژۀ »حمای ــا کلی ــال ب ــده س ــن هف ــه در ای ــی ک جهانی ی
ــِت  ــه دریاف ــی اســت ک ــه اندازه ی ــده، ب ــزار ش ــتان برگ از افغانس
ــد.  ــک گــزارِش پژوهشــِی مفصــل را می کن ــِق آن، ایجــاِب ی دقی
ــِی  ــداِت مال ــا تعه ــۀ آن ه ــه در هم ــدارد ک ــود ن ــکی وج ــا ش ام

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــتان ص ــاِل افغانس ــم گیری در قب چش
حکومــت افغانســتان در هــر آنچــه کــه از خــود تقــال و اشــتیاق 
ــی  ــۀ جهان ــِی جامع ــای خیرات ــب پول ه ــداده، در جل ــان ن نش
ــًا  ــا اصطالح ــته ت ــرج بس ــه خ ــکارش را ب ــتیاق و ابت ــِت اش نهای
ــس از  ــا پ ــن پول ه ــه ای ــا اینک ــد. ام ــای دور« نرون ــا »ج آن ه
جــذب و هدایــت بــه افغانســتان، در چــه راه هایــی بــه مصــرف 
ــاخته،  ــتان س ــردمِ افغانس ــب م ــعادتی را نصی ــه س ــیده و چ رس
ــر  ــی در ب ــِخ اُمیدوارکننده ی ــه پاس ــِر بحــث اســت ک بخــش دیگ

ــدارد.  ن
کنفرانــس بُــِن اول، نقطــۀ آغــازِ کنفرانس هــای پول ســاز و 
ــود  ــن نقطــه ب ــًا از همی ــود و دقیق ــرای افغانســتان ب ــن ب پول آفری
ــت  ــج گرف ــتان نض ــالس  در افغانس ــل و اخت ــِگ جع ــه فرهن ک
و هیچ کــس را بی نصیــب نگذاشــت. در هــر کنفرانســی کــه 
پــس از بـُـِن اول بــرای کمــک بــه نوســازی و احیــای سیاســی و 
اقتصــادِی افغانســتان برگــزار شــد، بــه مــوازاِت ارقــامِ میلیونی یــی 
ــا  ــرای آن ه ــلیک می شــد و ب ــان ش ــای هموطنان م ــه مغزه ــه ب ک
اُمیــد می آفریــد، آییــن و انگیــزۀ جعــل و اختــالس نیــز در ذهــِن 
ــنیدِن  ــر می گشــت. ش ــه و فربه ت ــز فرب ــی نی سیاســت مداراِن وطن
ــِغ  ــس فــالن مبل ــن دســت کــه در فــالن کنفران ــی از ای اخبارهای
ــای انکشــافی  ــت از برنامه ه ــوان حمای ــه عن ــی ب ــزرگ و نجوم ب
بــه دولــت افغانســتان تعلــق گرفتــه اســت، ذهنیت هــاِی عامــه را 
بــه ایــن ســمت ســوق مــی داد کــه بــه زودی تغییــراِت محسوســی 
ــد  ــا خواه ــف رونم ــای مختل ــتان در عرصه ه ــاع افغانس در اوض
شــد. امــا ایــن امیدهــا دیــری نپاییــد کــه فراگیــر شــدِن فرهنــِگ 
ــتان را  ــردم افغانس ــی، م ــل در ادارات دولت ــالس و حیف ومی اخت
ــت و  ــی کرخ ــاِی خیرات ــا و پول ه ــن کنفرانس ه ــه ای ــبت ب نس

ــاخت. ــاس س بی احس
اساســًا در ایــن هفــده ســال کار حکومــت افغانســتان، دروغ بافی و 
ذکــر مصیبــت بــرای جلــِب کمک هــای جامعــۀ جهانــی و ســپس 
ــت.  ــوده اس ــوری ب ــالس و خویش خ ــرای اخت ــناد ب ــِل اس جع
ایــن فرهنــِگ منحــط اگرچــه از مقامــات عالــی آغــاز شــد، امــا 
ــت  ــت و حکوم ــِی دول ــای پایین ــه الیه ه ــود را ب ــًا راهِ خ منطق
همــوار کــرد و هیــچ اداره یــی از اداراِت افغانســتان را خشــک دامن 
ــد  ــالس همانن ــِگ اخت ــه فرهن ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب نگذاش
ــه  ــت و عالی رتب ــاِت باالدس ــت مقام ــان، نخس ــمه یی جوش چش
را ســیراب  کــرد و ســپس مقامــاِت پایین دســت و دون رتبــه را از 

ــاند.  ــض رس ــه فی ــدۀ آن ب پس مان
ــی متحــول  فســاد و اختــالس و پول شــویی در افغانســتان، ماهیت
و پیچیــده و مصادیــق و زمینه هــاِی بی شــمار دارد؛ چنانکــه 
ــده  ــی مان ــده باق ــناخته و کشف ناش ــِق آن  ناش ــیاری از مصادی بس
و هــر روز نیــز چهره هــاِی تازه تــری از آن برمــال می گــردد. 
ــم در  ــه ه ــتان ک ــد در افغانس ــِی مفس ــاِت عال ــته ها و حلق دس
دروِن حکومــت نفــوذ و پایــگاه دارنــد و هــم در بیــرون از 
آن شــبکه های مختلــف بــرای خــود ســاخته اند، هرکــدام در 
ــد و  ــر دارن ــص و تبح ــی تخص ــاد مال ــوع فس ــد ن ــا چن ــک ی ی
بــه انــواِع دیگــر فســاد از روی ذوق و امتحــان می پردازنــد. 
جالــب اینکــه ایــن حلقــات از آنجــا کــه در وابســته گِی متقابــل 
ــی یکدیگرشــان در  ــد، حکمروای ــع به ســر می برن و اشــتراِک مناف
حوزه هــای خــاص را بــه رســمیت می شناســند و در مواقــِع 

ــد.  ــش می دهن ــر را پوش ــر یکدیگ خط
ــان  ــی، معلم ــاوران خیال ــی، مش ــربازان خیال ــی، س ــب خیال مکات
ــای  ــی، کمک ه ــای خیال ــی، درمانگاه ه ــای خیال ــی، نهاده خیال
خیالــی و امثالهــم مصادیــِق شناخته شــده و آفتابــِی فســادند 
ــت در  ــت و حکوم ــۀ سیاس ــن و زمین ــزاراِن آن در مت ــه کارگ ک
افغانســتان شناخته شــده  انــد و قانــون و حاکمیــِت قانــون)!( 
نه تنهــا بــا آن هــا کاری نــدارد بلکــه ممکــن اســت مــداِل نیــز بــر 
ســینه و شانۀشــان بیاویــزد. متأســفانه فســاد و اختــالس در کشــور 
پهلوهایــی عمیق تــر و وســیع تر از آنچــه در خبرهــا گفتــه 
ــت  ــدامِ آن می بایس ــرای انه ــن رو ب ــت؛ از ای ــه اس ــود یافت می ش
جامعــۀ جهانــی کــه دایرکننــدۀ اصلــی کنفرانس هــای پول ســاز و 
اختالس آفریــن اســت، همــت بــه خــرج دهــد. بزرگتریــن کاری 
ــتِن  ــار گذاش ــد، کن ــورت ده ــد ص ــی می توان ــۀ جهان ــه جامع ک
کارگــزاراِن فســاد و اختــالس از رهبــری حکومــت اســت. انجــام 
ــایر  ــاد از س ــه های فس ــکیدِن ریش ــه خش ــم ب ــول، ه ــن مأم ای
ــویِی  ــایبۀ همس ــم ش ــد و ه ــد انجامی ــه خواه ــای جامع اندام ه
ــان  ــا مفســداِن سیاســی و اقتصــادِی افغانســتان را از می ــان ب جه

ــد داشــت.   برخواه

ازکـاِفکنـفرانسها
تـاالِفاختـالسهـا



ــال  ــس فدراســیون فوتب ــم ریی ــن کری کرام الدی
ــم  ــا عل ــی ب ــوی خصوص ــور در گفت وگ کش
ایزدیــار، معــاون مجلــس ســنا گفتــه اســت کــه 
ــال  ــی در فدراســیون فوتب ــف بی حجاب او مخال
بــوده و خالــده پوپــل در واکنــش بــه رفتــار او 

ــرده اســت. ــش دسیسه ســازی ک برای
بــه  همچنــان  ســنا  مجلــس  دوم  معــاون 
ــه  ــس وظیف ــن مجل ــۀ ای ــاه  عام ــیون رف کمیس
بانــوان  جنســی  آزار  اتهام هــای  تــا  داد 
فوتبالیســت در فدراســیون فوتبــال را بررســی 

و بــا ســناتوران شــریک کنــد.
ــی  ــل عضــو ســابق فدراســیون مل ــده پوپ خال
فوتبــال بانــوان کشــور، در گفت وگــو بــه 
ــم  ــن کری ــه کرام الدی ــود ک ــه ب ــن گفت گاردی
رییــس ایــن فدراســیون در دفتــر کارش اتــاق 
مخصــوص دارد کــه در آن از بانوان ورزشــکار 

ــد. ــی می کن ــتفاده جنس اس
ــد در داخــل و  ــای تُن ــا واکنش ه ــر ب ــن خب ای
خــارج کشــور مواجــه شــد چنانچــه در جلســۀ 
ــدی  ــری ج ــتار پیگی ــناتوران خواس ــروز س دی

ایــن اتهامــات شــدند.
هوتــک عضــو مجلــس ســنا می گویــد: در 
هفده ســال گذشــته افغانســتان بــه جــز ورزش 
ــون  ــته  و اکن ــچ دســت آورد دیگــری نداش هی
ورزش کشــور نیــز در حــال بدنــام شــدن 

اســت.
ــد  ــنا بای ــس س ــناتور: مجل ــن س ــۀ ای ــه گفت ب
در صــورت  و  بررســی   را  اتهام هــا  ایــن 
ــس  ــا، ریی ــن اتهام ه ــردن ای ــدا ک ــت پی واقعی
فدراســیون فوتبــال کشــور بــه ارگان هــای 

ــود. ــی ش ــی معرف ــی و قضای عدل
عضــو مجلــس ســنای کشــور  تصریــح کــرد: 
ــد  ــد، بای ــت ش ــا دروغ ثاب ــن اتهام ه ــر ای اگ
برگردانیــدن  در قســمت  انترپــول  پولیــس 

ــد. ــکاری کن ــور هم ــه کش ــل ب ــده پوپ خال
محمــد علــم ایزدیــار معــاون نخســت مجلــس 

ســنا نیــز در جمع بنــدی نشســت دیــروز 
گفــت: هرچنــد هیأتــی از ســوی دادســتانی ُکل 
ــا  ــد، ام ــی می کن ــه را بررس ــن قضی ــا ای و فیف
ــس  ــه مجل ــا کمیســیون رفاه عام ــاز اســت ت نی
ــری  ــه پیگی ــه را جداگان ــن قضی ــز ای ــنا نی س

کنــد.
ــه  ــاه عام ــیون رف ــرد: کمیس ــوان ک ــار عن ایزدی
ــی  ــت بدن ــس تربی ــک، ریی ــس المپی ــد ریی بای
و رییــس فدراســیون فوتبــال را بــرای واضــح 

ــد. ــتجواب کن ــا اس ــن اتهام ه ــدن ای ش

اتهام هــا  ایــن  ســاخت:  نشــان  خاطــر  او 
ــاز  ــازد و نی ــه دار می س ــور را خدش ورزش کش
ــس  ــدن آن مجل ــن ش ــرای روش ــا ب ــت ت اس

ــد. ــالش کن ــنا ت س
معــاون مجلــس ســنا گفــت:  کرام الدیــن 
ــور در  ــال کش ــیون فوتب ــس فدراس ــم ریی کری
ــته  ــراز داش ــا او اب ــی ب ــوی خصوص گفت وگ
کــه او مخالــف بی حجابــی در فدراســیون 
بــوده و اکنــون پوپــل در واکنــش بــه رفتــار او 

ــت. ــرده اس ــازی ک ــش دسیسه س برای
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ــه  ــر برنام ــال حاض ــه در ح ــد ک ــکا، می گوی ــاع امری ــر دف ــس، وزی ــز متی جیم
امریــکا روی پایــان جنــگ در افغانســتان متمرکــز اســت و ایــن کشــور بــرای 

ــدارد. ــی ن ــتان برنامه ی ــش از افغانش ــروج نظامیان خ
ــور  ــالف 4۱ کش ــو ایت ــوان عض ــه عن ــکا ب ــه امری ــد ک ــس می گوی ــای متی آق
ــت حضــور  ــد اســت و اهمی ــالف پای بن ــن ایت ــی تعهــدات ای ــه تمام ــان ب جه

ــد. ــی درک می کن ــه خوب ــه ب ــی اش را در منطق نظام
وزیــر دفــاع امریــکا  در مــورد طالبــان نیــز گفتــه اســت کــه ایــن گــروه هیــچ 
ارزشــی بــرای زنده گــی مــردم قایــل نیســتند و بــه دلیــل آن کــه نمی توانــد از 

ــد. ــه هراس افگنــی می زن ــه قــدرت برســد، دســت ب ــات ب ــق انتخاب طری
ــه حضــور  ــود ک ــه ب ــز گفت ــکا، نی ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام پیشــتر دونال
نظامیــان کشــورش در افغانســتان ادامــه می یابــد؛ ضمــن آن کــه گفت و گوهــای 

جــدی بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان در جریــان اســت.
ــرای افزایــش  ــان از اقــدام رییس جمهــور ترامــپ ب ــر دفــاع امریــکا همچن وزی
نیروهــای نظامــی امریــکا در افغانســتان ســتایش کــرد و افــزود کــه واشــنگتن 
بــرای نخســتین بار در ۱۷ ســال اخیــر بــرای برقــراری صلــح در ایــن کشــورش 

امیــدوار شــده اســت.
امریــکا در حــال حاضــر حــدود ۱۶ هــزار ســرباز در افغانســتان دارد کــه بیشــتر 
ــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان و نیــز آمــوزش  نقــش مشــوره دهی ب
ایــن نیروهــا را بــه عهــده دارد؛ هرچنــد در بعضــی از عملیات هــا بــرای 

ــد. ــارکت دارن ــم مش ــان ه ــرکوب هراس افگن س
ــته در  ــه گذش ــی در هفت ــرباز امریکای ــار س ــه چه ــت ک ــده اس ــزارش ش گ
ــی  ــرباز امریکای ــاری ۱۳ س ــال ج ــان س ــده اند و در جری ــته ش ــتان کش افغانس

جــان باخته انــد.
براســاس معلومــات پنتاگــون، رقــم ُکلــی تلفــات نیروهــای امریکایــی از آغــاز 
ــه 2  ــو ب ــه این س ــال 200۱ ب ــتان از س ــه افغانس ــور ب ــن کش ــی ای ــّل نظام حم

ــد. ــن می رس ــزار و 400 ت ه

كریم به ایزدیار:

مخالفبدحجابیبودموخالدهدسیسهسازیکردهاست

گزارش
برخــی از آگاهــان مســایل حقوقــی و اعضــای مجلــس ســنا، 
ــلیقه یی  ــی و س ــت های قوم ــه سیاس ــم ب ــت را مته حکوم
بــرای بازداشــت فرماندهــان مســلح غیــر مســوول می کننــد.  
ــا  ــه ب ــد ک ــا می گوی ــی ام ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
تمــام افــراد مســلح غیــر مســوول برخــورد یک ســان 

ــد.   ــد ش خواه
موســی فریــور، اســتاد دانشــکدۀ حقــوق و علــوم سیاســی 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  کابــل  دانشــگاه 
ــان مســلح  ــرای بازداشــت فرمانده ــت ب ــد: »حکوم می گوی
غیــر مســوول، برخــورد ســلیقه یی و قومــی می کنــد«. 

ــن  ــرای ۷۳0 ت ــتانی کل ب ــه دادس ــزود ک ــور اف ــای فری آق
حکــم بازداشــت صــادر کــرده اســت، امــا تــا هنــوز هیــچ 

ــده اند.   ــت نش ــراد بازداش ــن اف ــدام ای ک
بــه گفتــۀ ایــن حقــوق دان: اجرایــی شــدن قانــون بــه عنــوان 
یــک اصــل پذیرفتــه شــده، حــق شــهروندان اســت، امــا گــه 
گاهــی در چنیــن مــواردی، نهادهــای عدلــی و قضایــی دور 

زده می شــوند.
او گفــت نهادهــای عدلــی و قضایــی صالحیــت رهایــی یــا 

بــه دادگاه  کشــانیدن متهمــان را دارنــد. 
ایــن اســتاد حقــوق بــا انتقــاد از حکومــت می گویــد: 
ــت و  ــون اس ــض قان ــت نق ــد زمان ــه قی ــراد ب ــی اف »رهای
ــام  ــد تم ــرد، بای ــن رویک ــاختن ای ــه س ــورت نهادین در ص

آزاد شــوند«.   پلچرخــی  زندانی هــا 
او گفــت کــه برخــی زمــام داران افغانســتان ســخنان خــود را 

قانــون و حتــا فراتــر از قانــون می داننــد. 
ــه روزنامــۀ  ــز ب جعفــر کوهســتانی آگاه مســایل حقوقــی نی
مانــدگار می گویــد: پرونــدۀ متهمــان بایــد توســط دادســتانی 
 ُکل بررســی شــود، امــا در حــال حاضــر نهادهــای دیگــری 

ــد.  ــا را انجــام می دهن ــن نهاده کار ای
ــی  ــت و رهای ــه در بازداش ــد ک ــتانی می افزای ــای کوهس آق
ــلح  ــای مس ــتن گروه ه ــی و داش ــه زورگوی ــم ب ــراد مته اف
غیــر مســوول، برنامه هــای سیاســی وجــود دارد کــه یکــی 

ــت.  ــت جمهوری اس ــات ریاس ــا انتخاب ــن برنامه ه از ای
او گفــت کــه ایــن نــوع اتفاقــات در زمــان حکومــت کــرزی 
نیــز اتفــاق افتــاده بــود، امــا ســران حکومــت فعلــی نیــز از 
ایــن ترفندهــا تحــت نــام منافــع ملــی بــرای حفــظ منافــع 

ــد.  شــخصی خــود اســتفاده می کنن
بــه گفتــۀ او: »رهایــی افــراد بــدون حکــم نهادهــای عدلــی 
و قضایــی، نفــس وجــود ایــن نهادهــا را زیــر پرســش قــرار 

می دهــد«. 
ــروز  در عیــن حــال، اعضــای مجلــس ســنا در نشســت دی

ــه در بازداشــت  ــه برخوردهــای دوگان خــود حکومــت را ب
ــد.   ــم می کنن ــر مســوول مته ــراد مســلح غی اف

ــار، معــاون مجلــس ســنا می گویــد کــه  محمــد علــم ایزدی
حکومــت در قســمت بازداشــت افــراد مســلح غیــر مســوول 
سیاســت دوگانــه و ســلیقه یی را اعمــال نکنــد و همــه 

زورمنــدان را بــه یــک چشــم نگریســته و بازداشــت کنــد.
آقــای ایزدیــار بــه ایــن بــاور اســت کــه برخــورد ســلیقه یی 
ــر  ــلح غی ــراد مس ــدان و اف ــت زورمن ــه در بازداش و دوگان
مســوول، شــکاف های قومــی را بیشــتر ســاخته و مــردم را 

ــازد. ــت دور می س از حکوم

ــت  ــۀ بازداش ــا از پروس ــه م ــرد ک ــد ک ــار تأکی ــای ایزدی آق
زورمنــدان حمایــت می کنیــم، امــا بــه شــرطی کــه حکومــت 
نیــز در برابــر تمــام زورمنــدان بــدون در نظرداشــت نــژاد و 

ملیــت آنــان برخــورد جــدی از خــود نشــان دهــد.
همچنــان، خانــم مصطفــی زاده عضــو مجلــس ســنا، خاطــر 
ــر  نشــان کــرد کــه حکومــت کســانی کــه از مــردم در براب
ــر  ــف از س ــای مختل ــه بهانه ه ــد را ب ــاع می کن ــان دف طالب

ــر مــی دارد. راه ب
ــه  ــن پروس ــر ای ــه اگ ــرد ک ــه ک ــی زاده اضاف ــو مصطف بان
ــچ وجــه  ــه هی ــا ب ــم، ام ــول داری ــا قب همه شــمول اســت م
ــم  ــاکت نخواهی ــت س ــه حکوم ــورد دوگان ــر برخ در براب

ــت. نشس
ایــن در حالــی اســت کــه در تازه تریــن مــورد، نویــد 
ســیدخیلی فرمانــده نیروهــای خیــزش مردمــی در ولســوالی 
خــان آبــاد والیــت قنــدوز را در شــهر تالقــان والیــت تخــار 
خــود را بــه نیروهــای امنیتــی، تســلیم کــرده اســت. هفتــه 
ــزش  ــای خی ــده نیروه ــور فرمان ــی علی پ ــته عبدالغن گذش
ــه  ــدان وردک ک ــت می ــود والی ــوالی بهس ــی در ولس مردم
از ســوی نیروهــای امنیــت ملــی در شــهر کابــل بازداشــت 
شــد. پــس از اعتراضــات رهــا گردیــد. نزدیــک بــه 5 مــاه 
پیــش، نیروهــای امنیتــی نظام الدیــن قیصــاری از فرماندهــان 
ــه  ــک ب ــای نزدی ــاب و از چهره ه ــت فاری ــی در والی محل
جنــرال عبدالرشــید دوســتم را بازداشــت و بــه کابــل انتقــال 
دادنــد، تاهنــوز از نتیجــۀ پرونــدۀ قیصــاری خبــری نیســت. 

برخورد یک سان با قانون شکنان
همزمــان باایــن، مســووالن در ریاســت حکومــت وحــدت 
ــا تمــام افــراد مســلح غیــر مســوول  ملــی می گوینــد کــه ب

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــورد قانون برخ
شــاه حســین مرتضــوی، معــاون ســخنگوی ریاســت 
حکومــت وحــدت ملــی، دیــروز در یــک نشســت خبــری 
گفــت کــه رهبــری حکومــت تصمیــم گرفتــه تــا بــا تمامــی 

ــرد. ــر مســوول برخــورد صــورت گی ــراد مســلح غی اف
معــاون ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
تنهــا  نیســت،  قانــون  مافــوق  »هیچ کســی  می گویــد: 
ــت  ــروع دول ــای مش ــت نیروه ــوت از صالحی ــتعمال ق اس

» می باشــد.
بــه گفتــۀ او: شــورای امنیــت ملــی کشــور تصمیــم گرفتــه 
اســت کــه افــراد مســلح غیــر مســوول بایــد در چارچــوب 
ــت  ــور فعالی ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت ــکیالت نیروه تش
کننــد در غیــر آن، از هــر ســمت و گروهــی باشــند بــا آنــان 

برخــورد قانونــی خواهــد شــد.
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رسول خان امین
عالیم ترس از سخنرانی

ــان تنــد و بیــش از  نفسکشــیدن عمیــق امــا بیرمــق، سرخ شــدن چهــره، ضرب
ــرزش، خشک شــدن دهــن، خشک شــدن لب هــا و عرقکــردن،  حــّد قلــب، ل

همــه از عالیــم تــرس از ســخنرانی انــد.
بــرای اینکــه بتــوان رفتــاری را کنتــرل نمــود و یــا راه حلــی بــرای مشــکل ارایه 
داد، الزم اســت در ابتــدا منشــاء و دلیــل به وجــود آمــدِن آن  را بررســی کــرد. 
ماننــد داکتــری کــه قبــل از تجویــز دارو ابتــدا عالیــم و نشــانه های بیمــاری را 
شناســایی کــرده و دلیــل به وجــود آمــدن آن  را بررســی می کنــد تــا بــا توجــه 
بــه آن هــا بهتریــن درمــان را بــرای بیمــار خــود در نظــر بگیــرد، مــا هم قبــل از 
اینکــه نحــوۀ کنتــرل تــرس و مدیریــِت مؤثــر آن  را توضیــح دهیــم، الزم اســت 
ــان  ــردن در می ــرس از صحبت ک ــراب و ت ــدن اضط ــل به وجــود آم ــدا دالی ابت
عمــوم و به خصــوص تــرس از ســخنرانی را بررســی کنیــم تــا بــا آگاهــی از 

آن هــا در صــورت لــزوم بتوانیــم واکنــش مناســبی داشــته باشــیم.
مهم ترین دالیل به وجود آمدن ترس:

عدم آماده گی؛  .۱
ترس از موقعیت جدید؛  .2

ترس از بی توجهی مخاطب؛  .۳
ترس از اینکه چیزی را فراموش کنید؛  .4

ترس از اینکه عصبی به نظر برسید؛  .5
ترس به علت مقایسۀ خود با دیگران؛  .۶

ترس از عادات تنفس نامناسب؛  .۷
ترس از قضاوت مخاطبان؛  .8

ترس به دلیل پوشیدن لباس های ناراحت؛  .9
ترس از ضایع شدن نزد مخاطب.  .۱0

عــدم آماده گــی: ایــن نــوع تــرس هیــچ چــاره نــدارد و   .۱
ــر  ــد. اگ ــه نمای ــکل ارای ــن مش ــرای ای ــی ب ــد راه حل ــم نمی توان ــس ه هیچ ک
ماننــد دانش آموزانــی هســتید کــه تمــام درس هــای خــود را بــه شــب امتحــان 
موکــول می کننــد و روز بعــد هــم بــه امیــد معجزه یــی بــه امتحــان می رونــد، 
ــد  ــا مانن ــد ی ــوب درک می کنی ــراب را خ ــوع اضط ــن ن ــاالً ای ــوب احتم خ
ــرس  ــد از ت ــداده و روز بع ــام ن ــود را انج ــی خ ــه کارخانه گ ــوزی ک دانش آم
اینکــه نکنــد اســتاد از او بپرســد، لحظــات پُرتنشــی را تجربــه می کنــد. در ایــن 
ــان را ســرزنش کنیــد و مســؤولیت و عواقــب آن  صــورت فقــط بایــد خودت
ــخنرانی،  ــرس از س ــل ت ــن دالی ــی از مهم تری ــد. یک ــد بپذیری ــد درص را ص
ــدن در ُکل  ــا ش ــی و مهی ــا آماده گ ــور م ــه منظ ــت. البت ــی اس ــدم آماده گ ع
قســمت های فرآینــد ســخنرانی اســت. اگــر شــما هــدف ســخنرانی خــود را 
مشــخص کرده ایــد، مخاطبــان خــود را می شناســید. موضوع تــان را بــا دقــت 
ــد، دانــش کافــی در  ــا شــنونده گان تان انتخــاب کرده ای ــه و متناســب ب و عالق
ــن  ــی و تمری ــی طراح ــود را اصول ــخنرانی خ ــن س ــد، مت ــوص آن داری خص
ــزی  ــل برنامه ری ــخنرانی از قب ــی روز س ــای احتمال ــرای چالش ه ــد، ب کرده ای
ــه و آن   ــر گرفت ــخنان تان در نظ ــاز س ــرای آغ ــی را ب ــروع جذاب ــد، ش نموده ای
ــود  ــی وج ــای نگران ــوان ج ــچ عن ــه هی ــد، ب ــن کرده ای ــار تمری ــن ب را چندی
نــدارد؛ زیــرا نتیجه یــی جــز موفقیــت در انتظارتــان نیســت. ممکــن اســت بــا 
خــود بگوییــد بــا اینکــه فراینــد آماده ســازی را به طــور کامــل انجــام داده ایــد، 
بازهــم دلشــوره و اضطــراب داریــد. بلــی! حــق بــا شماســت کمــی دلشــوره 
یــا اضطــراب کــه بهتــر اســت آن  را هیجــان بنامیــم، همیشــه باقــی می مانــد و 
اتفاقــاً بایــد همیشــه باشــد؛ زیــرا جنســش مخــرب نیســت. ایــن شــما هســتید 
کــه بایــد ایــن هیجــان و انــرژی را بــه نفــع خــود بــه کار ببریــد و بــا کمــک 
ــا بتوانیــد در ذهــن و قلــب  ــه اجــرای خــود اشــتیاق و هیجــان دهیــد ت آن ب

مخاطــب نفــوذ کنیــد.
تــرس از موقعیــِت جدیــد: قصــۀ اولیــن روز مکتــب شــاید بــرای   .2
خیلــی از شــما آشــنا باشــد. روز بزرگــی کــه بــرای بیشــترِ مــا تــوأم با تــرس و 
هیجــان بــود؛ تــرس از آدم هــای جدیــد و موقعیتــی متفــاوت، و یــا اولیــن روز 
کار در اداره و یــا شــرکت جدیــد، اولیــن روز آشــنایی بــا همســرتان، اولیــن 
روز ورود بــه دانشــگاه. اولین هــا همیشــه تــوأم بــا کمــی اضطــراب و اســترس 

اســت. 

بخش پنجـم

سخنرانی 
و فن بیان

هفتـــم: مرزکشـــی های سیاســـی بـــر 
مبنـــای قومیـــت و ناسیونالیســـم

ـــاور اســـت کـــه  ـــن ب ـــه  ای ـــر ب     حـــزب التحری
ــورهای  ــان کشـ ــی میـ ــی های سیاسـ مرزکشـ
اســـالمی و رقابت هـــای منفـــی بـــر مبنـــای 
ـــات  ـــان و ملحوظ ـــی، زب ـــت مل ـــت، هوی قومی
ــان  ــی میـ ــتحکِم ایمانـ ــتۀ مسـ ــر، رشـ دیگـ
ــر  ــان پیکـ ــه به سـ ــان را کـ ــلمانان جهـ مسـ
یگانـــه بودنـــد، قطـــع کـــرده اســـت و ایـــن 
مرز هـــا بـــا گذشـــت هـــر روز، رقابت هـــای 
ـــاد  ـــر بنی ـــان کشـــورهای اســـالمی را ب منفـــی می
منافـــع مـــادی افزایـــش می دهـــد و روحیـــۀ 
دوگانه گـــی و رقابتـــی از نـــوع غیرســـالِم آن 
را میـــان جوامـــع اســـالمی تقویـــت می کنـــد 
ـــل  ـــداوت تبدی ـــمنی و ع ـــه دش ـــرانجام، ب و س

می گـــردد.
ـــی  ـــای سیاس ـــن مرزه ـــزب، ای ـــاور ح ـــه ب     ب
منفـــور، فقـــط از راه تربیـــِت توده هـــای 
ـــی  ـــزۀ فکری-سیاس ـــای انگی ـــر مبن ـــی ب میلیون
بـــر اســـاس پیونـــد ایمانـــی و انقـــالب 
ـــدرت  ـــن ق ـــت گرفت ـــی و به دس ـــری جهان فک
و اســـتقاللیت واقعـــِی سیاســـی کشـــورهای 
می شـــود؛  برداشـــته  عمـــاًل  اســـالمی، 
ــق  ــه از طریـ ــی، نـ ــای آموزشـ ــه از راه هـ نـ
خانقاه هـــا و مؤسســـات خیریـــه و نـــه از راه 
فعالیت هـــای مدنـــی نـــرم در زیـــر پرچـــم 

اســـتعماری. نظام هـــای 
ـــن  ـــی بدی ـــای سیاس ـــتن مرزه ـــه، برداش     البت
ـــه  ـــالمی هم ـــورهای اس ـــه کش ـــت ک ـــا نیس معن
ـــهرها  ـــِت ش ـــرای مدیری ـــه ب ـــود؛ بلک ـــی ش یک
و تقســـیمات اداری، مـــا نمی توانیـــم نقشـــۀ 
ــه  ــم؛ آنچـ ــر دهیـ ــان را تغییـ ــی جهـ سیاسـ
کـــه می توانیـــم انجـــام دهیـــم، ایجـــاد 
بـــرای  رفت وآمـــد  الزم  ســـهولت های 
تبـــادل کاال، عرضـــه و تقاضـــای متـــوازن 
در  همـــکاری  تبـــادل  تجـــاری،  امـــوال 
ــی،  ــی، نظامـ ــف آموزشـ ــای مختلـ عرصه هـ
صنعـــت و تولیـــد، اســـتفاده از تجـــارب 

زنـــده  و  همدیگـــر 
ــت  ــان امـ ــی میـ ــۀ یگانه گـ ــاختِن روحیـ سـ
اســـالمی بـــر اســـاس آیـــۀ مبارکـــۀ »انمـــا 

المؤمنـــون اخـــوه« می باشـــد.
بـــر  می توانیـــم  مـــا  این طریـــق  از      
کشـــورهای  در  مســـتبد  نظام هـــای 
ـــالت  ـــت مداخ ـــم؛ دس ـــه دهی ـــالمی خاتم اس
ـــردد  ـــع گ ـــه گان قط ـــتعماری از ســـوی بیگان اس
و مســـلمانان در راه ترقـــی و ســـعادت در 

عرصه هـــای مختلـــف قـــدم بگذارنـــد.

مراحـل فعالیت سیاسی حـزب التحـریر
التحریـــر  حـــزب  آنجایـــی  کـــه  از      
اســـت؛  سیاســـی-  فکری  حـــزب  یـــک 
از میـــان جوانـــان اعـــم از ذکـــور و انـــاث، 
و  تحصیل کرده هـــا  و  روشـــن فکران 
طبقـــۀ روحانـــی ســـربازگیری می کنـــد و 
در چارچـــوب آموزشـــی و تربیتـــِی ویـــژه  و 
ــازد. ــجم می سـ ــراد را منسـ ــه  افـ هدف مندانـ
ــاختن  ــلح سـ ــا مسـ ــف یـ ــۀ تثقیـ     مرحلـ
فـــرد بـــه برخـــی باورهـــا و برداشـــت های 
ــه  ــوت بـ ــت دعـ ــر فرضیـ ــی بـ ــی مبنـ فقهـ
ســـوی حاکمیـــت مجـــدد سیاســـی اســـالم، 
ــتگاه های  ــام دسـ ــدن تمـ ــالمی خوانـ غیراسـ
سیاســـی حاکـــم بـــر جوامـــع اســـالمی، 
نظـــام  این کـــه  بـــر  داشـــتن  اعتقـــاد 
ـــری و ســـاخته و  ـــۀ کف ـــک مؤلف دموکراســـی، ی
پرداختـــۀ غـــرب اســـت کـــه به طـــور قطـــع 
بـــا اســـالم و جوامـــع اســـالمی ســـازگاری 
نـــدارد، نخســـتین مرحلـــۀ دعوتـــی حـــزب 

التحریـــر پنداشـــته می شـــود.
ـــان  ـــه جه ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــه ای ـــزب ب     ح
ـــر  ـــوی ب ـــادی و معن ـــزار م ـــام اب ـــا تم ـــر ب کف
ــت و در  ــوم آورده اسـ ــالم هجـ ــای اسـ دنیـ
مقابـــل آن، به جـــز تربیـــت میلیونـــی افـــراد 
و مبـــارزۀ  فراگیـــر سیاســـی، راه دیگـــری را 
ــلمانان را  ــع مسـ ــن، در واقـ ــش گرفتـ در پیـ
ــی  ــه راهـ ــاند. یگانـ ــتان می کشـ ــه ترکسـ بـ
 کـــه مـــا را می توانـــد بـــه هـــدف برســـاند، 
تربیـــت میلیونـــی توده هـــای مردمـــی در 
ــوب  ــالمی در چارچـ ــف اسـ ــع مختلـ جوامـ
یـــک تشـــکل سیاســـی-فکری ویـــژه اســـت 
کـــه در قـــدم نخســـت، افـــراد آن بـــه فکـــر 
و فرهنـــگ اســـالمی مســـلح شـــوند و از 
اهمیـــت و جایـــگاه سیاســـت در اســـالم 
و مبـــارزات آزادی خواهانـــۀ مســـلمانان در 
ـــی  ـــمنان آگاه ـــر دش ـــخ در براب ـــای تاری درازن

یابنـــد.

ـــاد در  ـــه و اجته ـــا مطالع ـــر ب ـــزب التحری     ح
ـــلم  ـــه وس ـــی اهلل علی ـــرم صل ـــر اک ـــیرت پیامب س
بدیـــن نتیجـــه رســـیده اســـت کـــه جهـــان 
ـــه  ـــۀ معظم ـــه  مک ـــابه ب ـــالم، مش ـــروزی اس ام
ــه  ــی اهلل علیـ ــرت صلـ ــی آن  حضـ در زنده گـ
وســـلم و دارالکفـــر اســـت؛ بدیـــن لحـــاظ، 
ـــی اهلل  ـــم صل ـــر اعظ ـــنت پیامب ـــروی از س ـــا پی ب
علیـــه وســـلم فعالیت هـــای دعوتـــی خـــود 
ـــالم  ـــی اس ـــت سیاس ـــیدن به حاکمی ـــا رس را ت

ـــت. ـــرده اس ـــیم ک ـــه تقس ـــه مرحل ـــه  س ب

ـــری  ـــت فک ـــا تربی ـــف ی ـــۀ اول: تثقی مرحل
ـــراد اف

ـــر  ـــی پیامب ـــیرت سیاس ـــه، س ـــن مرحل     در ای
ــلم،  ــه وسـ ــی اهلل علیـ ــالم صلـ ــی اسـ گرامـ
فـــرود و فرازهـــای مبـــارزات تاریخـــی 
ــت  ــمنان، وضعیـ ــل دشـ ــلمانان در مقابـ مسـ
کنونـــی جهـــان اســـالم و طـــرح ســـواالتی 
ــه  ــر اینکـ ــی بـ ــب مبنـ ــش روی مخاطـ پیـ
ــر  ــت بـ ــای خالفـ ــط احیـ ــت فقـ راه برگشـ
ـــرای  ـــتا ب ـــن راس ـــت و در ای ـــوی اس ـــج نب منه
ـــته  ـــد، گذاش ـــاده ش ـــد آم ـــی بای ـــوع قربان هرن

. می شـــود
    در ایـــن مرحلـــه، نوعیـــت و شـــیوه های 
در  اســـتعماری  کشـــورهای  مداخـــالت 
ـــای  ـــداف و برنامه ه ـــالمی، اه ـــورهای اس کش
اقتصـــادی،  عرصه هـــای  در  اســـتعماری 
ـــی،  ـــگ دین ـــت و فرهن ـــر هوی ـــی، تغیی آموزش
پخـــش و نشـــر بی اعتمـــادی سیاســـی میـــان 
ـــاق  ـــی، نف ـــزاب سیاس ـــت و اح ـــال حکوم رج
و تفرقه افکنـــی میـــان مســـلمانان در ســـطوح 
مختلـــف ملـــی و بین المللـــی بـــر بنیـــاد 
ــی  ــی، چگونگـ ــی و زبانـ ــای قومـ تبعیض هـ
فعالیت هـــای رســـانه یی بـــرای انحـــراف 
زمینه هـــای  گســـترش  جـــوان،  نســـل 
فســـاد اخالقـــی، مداخـــالت بیگانـــه گان در 
ـــن  ـــطوح پایی ـــی از س ـــام آموزش ـــاختار نظ س
ــه  ــان بـ ــاختن جوانـ ــرگرم سـ ــاال، سـ ــا بـ تـ
ــری  ــایل دیگـ ــروری، و مسـ ــایل غیرضـ مسـ
از ایـــن دســـت، بـــرای افـــراد آمـــوزش داده 

. می شـــود
    در ایـــن مرحلـــه، مهم تریـــن مفهـــوم 
ــن  ــرد، تلقیـ ــن فـ ــه  ذهـ ــه بـ ــی یی کـ سیاسـ
ــی  ــه روش سیاسـ ــن اســـت  کـ ــود ایـ می شـ
ــه  ــدم، برگرفتـ ــه  قـ ــدم بـ ــر قـ حزب التحریـ
ــالم  ــی اسـ ــر گرامـ ــاک پیامبـ ــیرت پـ از سـ
آن،  علیـــه وســـلم و هـــدف  اهلل  صلـــی 
برگشـــت بـــه اصـــول و ارزش هـــای اصیـــل 
اســـالمی مطابـــق به نظـــام خالفـــت راشـــده 
ــر  ــث پیامبـ ــم، احادیـ ــنی قرآن کریـ در روشـ
اکـــرم صلـــی اهلل علیـــه وســـلم، اجمـــاع 
امـــت و قیـــاس مجتهـــد، بـــا درنظرداشـــت 
واقعیت هـــای زنده گـــی بشـــر در عصـــر 

می باشـــد. حاضـــر 
    در مرحلـــۀ تثقیـــف، حـــزب تـــالش 
در  عمیـــق  نفـــوذ  بـــا  تـــا  می کنـــد 
مؤسســـات آموزشـــی و تحصیلـــی، امامـــان 
مســـاجد، طـــالب مـــدارس دینـــی و افـــراد 
آگاه جامعـــه، بیـــداری سیاســـی، اهمیـــت 
ــراد  ــرعی افـ ــوولیت شـ ــی و مسـ کار سیاسـ
ــالمی را  ــه اسـ ــدگاه فقـ ــال آن، از دیـ در قبـ
ـــد. در  ـــی کن ـــغ و تداع ـــراد تبلی ـــن اف ـــه  ذه ب
ـــلمانان و  ـــی مس ـــت کنون ـــان، وضعی ـــن زم عی
ــورهای  ــر کشـ ــمنان بـ ــیع دشـ ــم وسـ تهاجـ
اســـالمی را از خـــالل آیـــات قرآن کریـــم و 
ـــرد  ـــک رویک ـــا ی ـــالم ب ـــر اس ـــث پیامب احادی
ـــه  ـــی گرفت ـــث و بررس ـــه  بح ـــژه  ب ـــی وی فقه
می شـــود و نصـــاب آموزشـــی و تربیتـــی 
ویـــژه نیـــز از ســـوی حلقـــات درســـی 
مخصـــوص دنبـــال می شـــود تـــا افـــراد در 
یـــک هماهنگـــی دقیـــق، بـــا انگیـــزۀ  زنـــده 
و پویایـــی، اســـتوار و امیـــدوار به گونـــۀ 
ـــد. ـــت کنن ـــدف حرک ـــوی ه ـــه  س ـــی ب تهاجم
ــوت  ــه از دعـ ــف، برگرفتـ ــۀ تثقیـ     مرحلـ
پنهانـــی رســـول گرامـــی اســـالم صلـــی اهلل 
ـــال  ـــط سه س ـــد اوس ـــه ح ـــلم در مک ـــه وس علی
را بـــه  گونـــۀ پنهانـــی در بـــر می گیـــرد و در 
ـــی  ـــل آموزش ـــد مراح ـــرد، بای ـــه، ف ـــن مرحل ای
و تربیتی یـــی را کـــه نیـــاز اســـت، بپیمایـــد 
ـــد.  ـــزب برس ـــت ح ـــۀ عضوی ـــه مرحل ـــا ب ت
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پوشــیده نیســت کــه ســلفی ها بــه قــرآن کریــم از نــگاه حفــظ، 
ــد، و از ســلِف خویــش  ــادی دارن تــالوت و ترتیــل توجــه زی
ــم را در  ــرآن کری ــا ق ــی از آن ه ــه برخ ــد ک ــی دارن روایت های
یــک روز ختــم می کــرده و برخــی در شــب های رمضــان 
ــان آن را  ــِر رمض ــب اخی ــم در ده ش ــی ه ــب و برخ ــر ش ه
ختــم می کــرده انــد. روایــت می کننــد کــه قتــاده همیشــه هــر 
ــرد و در رمضــان هرســه روز  ــم می ک ــرآن را خت ــت روز ق هف
ــان  ــب های رمض ــر، ش ــرد و در اخی ــالوت می ک ــامِ آن را ت تم
ــری  ــرد. زه ــپری می ک ــم س ــرآن کری ــام ق ــالوت تم ــا ت را ب
ــث  ــرار حدی ــت و تک ــد، از قرائ ــان می ش ــه رمض ــی ک زمان
ــرد  ــرار می ک ــم ف ــل عل ــت اه ــید و از مجالس ــت می کش دس
ــی  ــوری هنگام ــفیان ث ــت. س ــرآن می پرداخ ــت ق ــه قرائ و ب
ــذار  ــی را فروگ ــای نفل ــام عبادت ه ــد، تم ــان می ش ــه رمض ک
کــرده و بــه قرائــت قــرآن روی مــی آورد. )نــگاه کنیــد: لطائــف 

ــی، ص ۳۱8(  ــب الحنبل ــن رج ــارف، اب المع
در عصــر حاضــر هــم ســلفی ها بــه تــالوت، ترتیــل و تجویــد 
قــرآن کریــم از همــه گان بیشــتر توجــه دارنــد و چندیــن شــبکۀ 
تلویزیونــی دارنــد کــه 24 ســاعت قــرآن کریــم را بــا صداهــای 

دل انگیــز پخــش می کننــد. 
ــرآن و  ــه حــوزۀ ق همین طــور ســلفی ها توجــه زایدالوصفــی ب
علــومِ آن نشــان داده و در تفاســیر خویــش بیشــترین توجــه را 
ــه همیــن لحــاظ  ــد، ب ــه و تابعیــن نمــوده ان ــه نقــل از صحاب ب
ــلفی ها  ــه س ــورد توج ــخ م ــول تاری ــیری در ط ــن تفاس چنی
ــورد  ــیر را م ــن تفاس ــی چنی ــه هرازگاه ــد ک ــه ان ــرار گرفت ق
ــع اساســی خویــش  ــرار داده و آن هــا را منب مــدح وســتایش ق
در فهــم قــرآن کریــم می داننــد. از منظــر آن هــا، هرکســی کــه 
ــد در چارچــوب فهــم  ــم را بفهمــد، بای ــرآن کری می خواهــد ق

آن هــا بدانــد.
ــان داشــته  ــه روش تفســیری خــود را بی ــه درحالی ک ــن تیمی اب
ــه  ــم ب ــنت نیافتی ــرآن و س ــیر را در ق ــرگاه تفس ــد: »ه می گوی
ــرآن  ــم ق ــا در فه ــرا آن ه ــم؛ زی ــه رجــوع می کنی ــوال صحاب اق
ــر  ــد و دیگ ــر ان ــات آگاه ت ــزول آن آی ــت ن ــر و از وضعی دانات
اینکــه آن هــا دارای فهــم کامــل و علــم صحیــح و عمــل صالــح 
ــدین  ــای راش ــد خلف ــان مانن ــا و بزرگان ش ــژه علم ــد به وی ان

ــاوی، ۳۶4/۱۳(  ــوع الفت مهدیین«.)مجم
ــا  ــز دارد ام ــا و دل انگی ــر زیب ــه ظاه ــه گرچ ــن تیمی ــخن اب س
مغالطه یــی بیــش نیســت؛ بــرای اینکــه آنچــه از خلفــای 
ــدک  ــی ان ــت شــده، خیل راشــدین در کتاب هــای تفســیر روای
اســت و ســیوطی کــه خــود از مفســران بــزرگ تفســیر بالماثــور 
بــه حســاب می آیــد، می گویــد: »از ابوبکــر در تفســیر جــز آثــار 
ــان،  ــظ ندارم«.)االتق ــر نیســت، حف ــه بیشــتر از ده اث ــی ک اندک
ــه از  ــان زمانی ک ــه ایش ــت ک ــت اس ــر روای 49۳/2( از ابوبک
تفســیر آیتــی پرســیده شــدند، در پاســخ گفتنــد: »کــدام آســمان 
ــرد  ــه خــود بپذی ــرا ب ــن م ــدام زمی ــد و ک ــن ســایه افکن ــر م ب
ــس  ــم«. و از ان ــم بگوی ــه نمي دان ــي ک ــاب اهلل مطلب ــر در کت اگ
روایــت کــرده اســت کــه عمربــن الخطــاب روزي بــاالي منبــر 
ایــن آیــه را خوانــد »َوَفاکَِهــًۀ َوأَبًّــا« )عبــس: ۳۱( ســپس گفــت: 
ایــن فاکهــه را دانســتیم؛ أّب چیســت؟ ســپس خــود را مــورد 
خطــاب قــرار داده گفــت: ایــن همــان تکلــف اســت اي عمــر! 
از آنچــه بــرای شــما بیــان شــده پیــروی کــرده و بــه آن عمــل 
ــور  ــپارید.)الدر المنث ــدا بس ــه خ ــد ب ــد و آنچــه را نمی دانی کنی

فــی التفســیر بالماثــور، 42۱/8( 
ــرده،  ــر ک ــیر ذک ــع تفس ــه در مناب ــن تیمی ــه اب ــي را ک صحابه ی
هیچ گونــه حضــوری  ســلفی ها  تفاســیر  کتــب  در  آن هــا 
ــری اســت و  ــیر خب ــالل در آن تفاس ــار و ب ــه از عم ــد ن ندارن
نــه از اصحــاب بــدر و احــد اثــری. اگــر ســلفی ها بــه این هــا 
ــه 25  ــری ب ــیر طب ــه تفس ــد ک ــدون تردی ــد ب ــا می کردن اکتف
ــن  ــه تابعی ــلفی ها ب ــور س ــن منظ ــه همی ــید. ب ــد نمی رس جل
پنــاه بــرده انــد چنانچــه ابــن تیمیــه می گویــد: »هــرگاه تفســیر 
ــیاری از  ــی، بس ــه نیافت ــوال صحاب ــنت و اق ــرآن و س را در ق
ــن  ــد مجاهــد ب ــن مانن ــوال تابعی ــه اق ــه ب ــن زمین ــان در ای امام
ــد  ــد محم ــوع می کردن ــود، رج ــیر ب ــی در تفس ــه آیت ــر ک جب
ــر  ــد خب ــح از مجاه ــن صال ــان ب ــد: »اب ــحاق می گوی ــن اس ب
داده کــه وی گفــت: قــرآن کریــم را نــزد ابــن عبــاس از فاتحــه 
تــا آخــر قــرآن عــرض کــردم کــه بــر هــر آیتــی او را متوقــف 
ــده  ــر آم ــت دیگ ــیدم... و در روای ــاختم و از او می پرس می س
اســت کــه مجاهــد گفــت: در قــرآن هیــچ آیتــی نیســت مگــر 
اینکــه در آن چیــزی شــنیدم و در روایــت دیگــر آمــده اســت 
کــه مجاهــد گفــت: اگــر قرائــت ابــن مســعود را می خوانــدم، 
ــرآن  ــی در ق ــاس را از چیزهای ــن عب ــه اب ــتم ک ــازی نداش نی
ــه وی  ــرده ک ــت ک ــه روای ــو ملیک ــر از اب ــن جری ــم. اب بپرس
ــرآن  ــاس را از تفســیر ق ــن عب ــدم کــه اب گفــت: مجاهــد را دی
ــاس  ــن عب ــت: اب ــود، وی گف ــش ب ــا او الواح ــید و ب می پرس
ــام  ــه او را از تم ــا اینک ــس ت ــت: بنوی ــد می گف ــرای مجاه ب
ــت:  ــوری می گف ــفیان ث ــاظ س ــن لح ــه همی ــید. ب ــیر پرس تفس
کافیســت کــه تفســیر از مجاهــد برایــت برســد. همچنان ســعید 
ــن  ــع ب ــه، ربی ــی العالی ــاس، اب ــن عب ــوالی اب ــه م ــر، عکرم جبی
ــع  ــن و تاب ــر تابعی ــن مزاحــم و دیگ ــاده، ضحــاک ب ــس، قت ان
تابعیــن و کســانی کــه بعــد از آن هــا امــده انــد، این هــا 

همه گــی از مفســرین اند«.)مجمــوع الفتــاوی، ۳۶8/۱۳( 
ــت،  ــرده اس ــام ب ــا ن ــه از آن ه ــن تیمی ــه اب ــی ک ــام آن های تم
در حقیقــت پایه هــای تفســیر نــزد ســلفی ها بــه حســاب 
ــرآن  ــیر ق ــا تفس ــتند ام ــا هس ــاد آن ه ــورد اعتم ــد و م می آین
ــای  ــا در آیت ه ــود و تنه ــدود ب ــی مح ــا خیل ــرآِن این ه ــه ق ب
ــان تفاســیر منقــول آن هــا  خاصــی صــورت می گرفــت. همچن
ــی از  ــر چیزهای ــود. اگ ــز ب ــدک و ناچی ــز ان ــدا نی ــر خ از پیامب
ــورت  ــی ص ــطۀ راویان ــردد، به واس ــت می گ ــم روای ــر ه پیامب
را روایــت می کننــد و  اســرائیلیات  بیشــتر  می گیــرد کــه 

ــرائیلیات  ــای اس ــا روایت ه ــر را ب ــث پیامب ــه احادی ــا اینک ی
ــر  ــاد ب ــًا اعتم ــلفی ها اساس ــیر س ــن تفاس ــد. بنابرای درمی آمیزن
تابعیــن دارنــد و تمــام تابعیــن بــدون اســتثنا زانــوی تلمــذ نــزد 
یهودیــان مســلمان شــده بــه گونــۀ مســتقیم و یــا غیرمســتقیم 
ــان  ــا روایت های ش ــه ب ــا از صحاب ــای آن ه ــد و روایت ه زده ان

ــط شــده اســت.  ــود خل از یه
ــورد  ــد م ــد مجاه ــی مانن ــخصیت بزرگ ــور ش ــن منظ ــه همی ب
تحســین ابــن تیمیــه قــرار می گیــرد به خاطــر اینکــه وی 
ــعد  ــن س ــارۀ وی اب ــت و درب ــاس اس ــن عب ــاگردان اب از ش
ــت  ــمند اس ــه و دانش ــت و فقی ــاد اس ــورد اعتم ــد: »م می گوی
ــورد  ــه م ــم زبردســت ک ــن عال ــادی دارد« ای و روایت هــای زی
اعتمــاد همــۀ ســلفی ها اســت، بیشــترین روایــات اســرائیلیات 
از طریــق ایشــان وارد کتــب تفســیر شــده اســت و ایــن دلیــل 
اســت بــر اینکــه وی چنانچــه زانــوی تلمــذ نــزد ابــن عبــاس 
ــه  ــژه عطی ــده به وی ــلمان ش ــان مس ــاگرد یهودی ــت، ش زده اس
قرظــی را نیــز کــرده اســت. )زنده گی نامــۀ مجاهــد را در 
تهذیــب الکمــال، 228/2۷، ســیر اعــالم النبــالء، 25۷/4، البدایــه 

ــد.(  ــگاه کنی ــه، 224/9 ن والنهای
ــزل  ــد »ان ــول خداون ــن ق ــیر ای ــال وی در تفس ــۀ مث ــه گون ب
ــازل  ــد ن ــه خداون ــکینه یی ک ــد: »س ــن می گوی ــکینه« چنی الس
ــد  ــه می مان ــه گرب ــاد اســت کــه ســرش ب ــه شــکل ب می کنــد ب

و دارای دوبــال می باشــد!!«
ــه  ــم ب ــه مته ــد ک ــاع می کنن ــانی دف ــلفی از کس ــزرگان س ب
دروغ و روایت هــای اســراییلی بــوده انــد و در گذشــته ها 
برخــی از علمــای ســلف، آن هــا را دروغگــو پنداشــته و 
عکرمــه  بــا  چنانچــه  نمی پذیرفتنــد؛  را  روایت های شــان 
ــی  ــر روش حدیث ــد و اگ ــن کردن ــاس چنی ــن عب ــوالی اب م
ــه ســخنان  ــود ک ــی ب ــد، کاف ــق می کردن ــر وی تطبی خــود را ب
ــر تعدیــل اســت.  ــرا جــرح مقــدم ب ــد؛ زی وی را تکذیــب کنن
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــگفت انگیز ب ــه ش ــا آنچ ام
تمــام اتهامــات وارده علیــه عکرمــه را ســلفی ها بــا ترفندهــای 
ــد. ســمعونی در شــرح حــال  مخصــوص خودشــان رد می کنن
عکرمــه می گویــد کــه: »بخــاری و اصحــاب ســنن روایــات وی 
را پذیرفتــه انــد امــا مســلم از وی روایــت نکــرده به جــز یــک 
حدیــث آن هــم در مــورد حــج کــه بــا ســعید بــن جبیــر همــراه 
ــن اســت  ــت مســلم از او ای ــدم روای ــت ع ــوده اســت و عل ب
کــه امــام مالــک دربــارۀ وی ســخن گفتــه اســت و در تعقیــب 
ســخنان امــام مالــک امامــان دیگــر در دفــاع از عکرمــه کتــاب 
نوشــتند کــه از جملــۀ آن هــا ابوجعفربــن جریــر طبــری، محمــد 
بــن نصــر مــروزی، ابــو عبــداهلل ابــن منــده، ابوحاتــم بــن حبان، 

ــند.  ــران می باش ــر و دیگ ــن عبدالب اب
ذکــر  را  عکرمــه  بــر  وارده  تهمت هــای  ســپس 

داده  نشــان  کوچــک  خیلــی  را  آن هــا  و  و نمــوده 
می گویــد: »محــور طعــن طاعنــان بــه وی)عکرمــه( ســه چیــز 
ــان و  ــوارج در مذهب ش ــا خ ــت ب ــن، موافق ــت: دروغ گفت اس
ــه اتهامــات فــوق پاســخ داده  ــز امیــران«. ســپس ب قبــول جوائ
ــب رد  ــالت غری ــب و تأوی ــات عجی ــا توجیه ــدام را ب و هرک

 . می کنــد
ــژه خــودش خــود  ــا ترفندهــای وی ــار دیگــر ب عقــل ســلفی ب
ــن  ــر چنی ــرا اگ ــید؛ زی ــی بخش ــت رهای ــراً از بن بس را ظاه
نمی کــرد، ثــروت حدیثــی زیــادی از دســت می رفــت و 
ــره  ــه و غی ــد، فق ــیر، عقای ــوزۀ تفس ــا در ح ــته های آن ه داش

می یافــت.  چشــم گیری  کاهــش 
ــه می نویســد:  ــۀ خــود از عکرم ــاع جانان ــه دف ــری در توجی طب
»اگــر از طــرف مذاهــب فاســد بــر کســی ادعاهایــی صــورت 
ــر  ــا زی ــت آن ه ــود و عدال ــت ش ــا ثاب ــای آن ه ــرد و ادعاه گی
ــزی  ــن چی ــردد، چنی ــا باطــل گ ــرود و شــهادت آن ه ســوال ب
ــرده  ــرک ک ــهرها، ت ــن ش ــر محدثی ــه اکث ــود ک ــث می ش باع
شــوند؛ زیــرا کســانی بــه آن هــا چیزهایــی را نســبت داده انــد«. 

ــر،2۶4/۱(  ــی اصــول االث ــه النظــر ال )توجی
همین گونــه بســیاری از مفســرین تابعیــن - کــه میــراث 
ــی  ــاد دارد - هرجای ــا اعتم ــر آن ه ــۀ اول ب ــلفی ها در درج س

کــه مــورد اتهامــات قــرار گرفتنــد، امامــان ســلفی ســخت بــه 
ــا  ــام حیله ه ــه از تم ــن زمین ــته و در ای ــا برخاس ــاع از آن ه دف
و ترفندهــا بــه ســان اســتادان یهــودی خــود اســتفاده کردنــد. 

اتهامــات وارده بــر تابعیــن 
تنهــا منحصــر بــه روایت هــای 
ــه  ــه ب ــت، بلک ــراییلی نیس اس
امــور خطرنــاک دیگــری نیــز 
ــش  ــه نق ــد ک ــده ان ــم ش مته
واژگــون  در  اساســی یی 
نشــان دادن معانــی قرانــی 
طوری کــه  داشــته اند، 
معانــی الهــی قرآنــی مقــدس 
ــی بشــری ملــوث  ــه معان را ب
ادیــان  انحرافاتــی کــه  بــا 
شــده  واقــع  آن  در  دیگــر 

بودنــد، مبــدل کردنــد.
ــه را  ــور آنچ ــن منظ ــه همی ب
فضایــل  از  ســلفی ها  کــه 
ــد  ــش می پندارن ــلف خوی س
ــل  ــا قب ــه آن ه ــه این ک از جمل
ــرآن  ــه تفســیر ق از دیگــران ب
پرداختــه انــد، در حقیقــت 
ایــن کار آن هــا بزرگتریــن 

بدعــت و انحرافــی بــود کــه در تحریــف معانــی قرآنــی 
ــی دور  ــد قران ــی بلن ــت اســالمی را از معان نقــش داشــته و ام
ــی را  ــی واالی قران ــرای اینکــه ســلف ســلفی ها معان ــود؛ ب نم
ــم  ــم قاصــر بشــری دره ــا مفاهی ــاِن دیگــر و ب ــراث ادی ــا می ب

ــد.  آمیختن
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر می آی ــه نظ ــر ب ــه عجیب ت ــه از هم آنچ
ــط  ــث، خل ــن حدی ــی از تدوی ــباب نه ــی از اس ــلفی ها یک س
شــدن آن بــا قــران را می داننــد امــا خودشــان را می بینیــم کــه 
قــرآن را بــا میــراث امت هــای دیگــر و مفاهیــم قاصــر خویــش 
ــرآن  ــی را در ق ــچ آیت ــاظ هی ــن لح ــه همی ــد؛ ب ــط کرده ان خل
کریــم اگرچــه واضح الداللــت باشــد و نیــازی بــه تفســیر هــم 
نداشــته باشــد، نمی یابیــم مگــر اینکــه پیــش از آن عکرمــه یــا 
ــارۀ آن  ــد و درب ــده ان ــا... آم ــب و ی ــا کع ــد ی ــا مجاه ــاده ی قت

چیــزی گفتــه انــد.
مثــاًل در آیــت »وکلبهــم باســط ذراعیــه بالوصیــد« معنــای کلــب 
ــا از  ــرا عرب ه ــدارد؛ زی ــیر ن ــه تفس ــاز ب ــت و نی ــح اس واض
ــه  ــه ب ــی ک ــوان معروف ــر حی ــب را ب ــروز کل ــه ام ــا ب ــم ت قدی
ــر  ــا مفس ــد، ام ــالق می کنن ــد اط ــگ می گوین ــی آن را س فارس
ــق ابــن جریــر طبــری در تفســیر کلــب می گویــد:  ســلفی موث
»اهــل تأویــل در معنــای مــراد خداونــد در ایــن قولــش »وکلبهم 
باســط ذراعیــه« اختــالف کــرده  انــد. برخــی از آن هــا گفتــه انــد 
ــود... و  ــا ب ــا آن ه ــه ب ــود ک ــان ب ــگی از سگ های ش ــه آن س ک
گفتــه شــده: انســانی بــود کــه بــرای آن هــا اشــپزی می کــرد و 
ــم  ــری، ۶24/۱۷(. می بینی همــراه آن هــا آمــده بود«)تفســیر الطب
کــه چگونــه قــرآن کریــم تحریــف می شــود بــه گونه یــی کــه 

ــه ســگ می گــردد.  ــل ب ــرم و معظمــی تبدی انســان محت
هــرگاه میــراث تفســیری ســلفی را مــورد بررســی قــرار 
دهیــم، از چنیــن ســخنان و انحرافــات چیزهــای زیــادی پیــدا 
ــراث  ــن و می ــلفی ها وارد دی ــیلۀ ســلف س ــه به وس ــم ک می کنی
فکــری مســلمانان از طریــق بزرگتریــن منبــع دیــن کــه قــرآن 
کریــم اســت، شــده اســت. می تــوان به طــور کلــی گفــت کــه 
ــورت  ــزرگ ص ــراِف ب ــلفی ها دو انح ــیری س ــراث تفس در می
گرفتــه: یکــی اینکــه حقایــق قرآنــی توســط روایت هــای 
ــا  ــه ب ــت و دوم اینک ــده اس ــکل ش ــت و بدش ــاس، زش بی اس
ــوه  ــد جل ــز ب ــی نی ــای قرآن ــا ارزش ه ــه آن روایت ه اســتناد ب
داده شــده اســت.)برای اطــالع بیشــتر در ایــن زمینــه بــه کتــاب 
»التــراث الســلفی تحــت المجهــر« نوشــتۀ نورالدیــن ابولحیــه، 

ــود.( ــه ش ص ۱0-۱9 مراجع
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نقـدی 
بر میراِث 
سلفی گری
بزرگان سلفی از کسانی دفاع 
می کنند که متهم به دروغ و 
روایت های اسراییلی بوده اند 
و در گذشته ها برخی از علمای 
سلف، آن ها را دروغگو پنداشته و 
روایت های شان را نمی پذیرفتند؛ 
چنانچه با عکرمه موالی ابن عباس 
چنین کردند و اگر روش حدیثی 
خود را بر وی تطبیق می کردند، 
کافی بود که سخنان وی را تکذیب 
کنند؛ زیرا جرح مقدم بر تعدیل 
است. اما آنچه شگفت انگیز به 
نظر می رسد این است که تمام 
اتهامات وارده علیه عکرمه را 
سلفی ها با ترفندهای مخصوص 
خودشان رد می کنند. سمعونی در 
شرح حال عکرمه می گوید که: 
»بخاری و اصحاب سنن روایات 
وی را پذیرفته اند اما مسلم از وی 
روایت نکرده به جز یک حدیث 
آن هم در مورد حج که با سعید 
بن جبیر همراه بوده است و علت 
عدم روایت مسلم از او این است 
که امام مالک دربارۀ وی سخن 
گفته است و در تعقیب سخنان 
امام مالک امامان دیگر در دفاع از 
عکرمه کتاب نوشتند که از جملۀ 
آن ها ابوجعفربن جریر طبری، 
محمد بن نصر مروزی، ابو عبداهلل 
ابن منده، ابوحاتم بن حبان، ابن 
عبدالبر و دیگران می باشند

بخش نخست

احمد ذكی خاورنیا
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آوازخواِنرؤیاهاوخاطرهها
بهبهانۀچهارمینسالروزسفربیبرگشِترحیمجهانی

37نفرازطالباندرانفجاربمبگذاریشدۀخودشانکشتهشدند

برنامه هــای  افغانســتان  رادیــوی  روزگاری 
ارزنــده و پُرشــنونده یی داشــت کــه به خوبــی 
ــوده  ــب نم ــنونده را جل ــِه ش ــت توج می توانس
و عالقــه اش را در زمینه هــای ادبــی و هنــری، 
ــوی آن وقــت  ــزد. در رادی مطالعــه و کاوش برانگی
ــا شــعر  ــه ب ــه هم ــی نشــر می شــدند ک آهنگ های
پُرمحتــوا، کمپوزهــای دلنشــین و آوازخوانــاِن 
خوش صــدا و پُرتــالش و پذیرفته شــده از ســوی 
ــن  اســتاداِن مجــرب اجــرا می شــدند. یکــی از ای
آوازخوانــاِن آن دوره هــا، رحیــم جهانــی بــود کــه 
ــقانه و  ــدای آرام، عاش ــی و ص ــن صمیم ــا لح ب

ــرد. ــرا می ک ــگ اج ــین آهن دلنش
ــالش و  ــداِن پُرت ــه هنرمن ــی از جمل ــم جهان رحی
ــنفکر  ــوادۀ روش ــک خان ــه از ی ــود ک ــی ب تکاپوی
و فعــال مدنــی بــا فعالیت هــای شایســته در 
تیاتــر،  چــون  هنــری  مختلــف  عرصه هــای 
ــه  ــا ب ــی پ ــیقی و آوازخوان ــن آالت موس نواخت
ــوان  ــوران ج ــتۀ آمات ــت و در دس ــه گذاش عرص
ــیقی را  ــر موس ــماً هن ــن بانگــو درم رس ــا نواخت ب

ــرد.  ــه ک پیش
ــا  ــوب ب ــداِن خ ــلک هنرمن ــی در س ــم جهان رحی
ــاز کــرد و توانســت  ــرای خــود جــا ب کار بهتــر ب
ــِر  ــتادان هم عص ــان و اس ــایر همراه ــدوِش س هم
خویــش چــون مرحــوم اســتاد زالنــد، کبیــر 
هویــدا، عزیــز آشــنا، ظاهــر هویــدا، چترام ســانی، 
ســید حبیــب علــوی، آقا محمــد کارگــر و احمــد 
ــروه  ــن گ ــای ای ــتین چهره ه ــه از نخس ــاکر ک ش
بودنــد و سرپرستی شــان را مرحــوم اســتاد جلیــل 
ــی  ــوان چهره ی ــه عن ــت، ب ــده داش ــد برعه زالن
ــی  ــوآور و خــوش طــرح، موســیقی و آوازخوان ن

ــد. ــر ببخش ــگ و روِح معاص را رن
آهنــگ »تــو در چشــم مــن همچــو مــوج جهانــی« 
کــه کبیــر هویــدا روی شــعر فــروغ فرخــزاد 
برایــش کار کــرده بــود و بعدهــا هــم ایــن آهنــگ 
ــا فضــای ســاده  ــی شــد، ب ــون لب خوان در تلویزی
ــنیدن و  ــه ش ــوف ب ــط معط ــده را فق ــن بینن ذه

ــرد. ــگ می ک ــردن از آهن ــذت ب ل
رحیــم جهانــی آهنگ هــای زیــادی در رادیــو 
ــو  اجــرا کــرد کــه معروف تریــن آن هــا همیــن »ت
ــر کــردم و  ــاال از آن ذک ــه در ب ــن« ک در چشــم م
ــرا«،  ــرد م ــا می ب ــراه خــود نســیم صب دیگــر »هم
ــم شــب  ــوز نی ــه هن ــم ک ــا برقصی ــن بی »عشــق م
ــرارم امشــب«، »گــر  ــم بی ق ــر جان اســت«، »او دلب

شکســت دلــم صــدا می داشــت«، »بــاز آمــدم بــاز 
آمــدم تــا بــاز مهمانــت شــوم« و بســیاری دیگــر 
بــود کــه در کنــار شــعر و صــدای صمیمــی 
ــز و  ــیقی دل انگی ــم موس ــوان از ریت وآرام آوازخ
آرام بخــش و روح نــواز  پرده هــای فوق العــاده 
ــد  ــوردار بودن ــز برخ ــاز نی ــدنی س و فراموش نش
کــه بــه آهنــگ ســبک و ســیال به خصــوص 
ــن  ــد ای ــت هرچن ــر اس ــل ذک ــیدند. قاب می بخش
ــان  ــی آوازخوان ــرِف بعض ــاً از ط ــا بعض آهنگ ه
کاپی خوانــی شــده اند ولــی گرمــی و لطــف 
آرامشــی را کــه در اجــرا بــا صــدای رحیــم 

ــته اند. ــد، نداش ــود دارن ــی در خ جهان
ــد از ازدواج  ــی بع ــم جهان ــه رحی ــر ک  در اواخ
ــر  ــامِ دیگ ــلما آوازخــوان خــوش آوازه و بن ــا س ب
ــرای  ــه اج ــا ب ــراِی او یک ج ــدای گی ــار ص در کن
ــی  ــۀ تازه ی ــت، صفح ــه پرداخ ــای دوگان آهنگ ه
ــدون  ــه ب ــری اش گشــوده شــد ک در زنده گــی هن
شــک بــه کار هنــری اش تنــوع و غنــای پذیرفتنــِی 
بیشــتر بخشــید. »آنکــه بــی بــاده کنــد جــان مــرا 
مســت کجاســت«، آهنــگ دوگانــۀ رحیــم جهانــی 
ــنونده گاِن  ــه ش ــت ک ــفرش اس ــوی همس ــا بان ب
ــی  ــه آوازخوانان ــی از جمل ــت. جهان ــراوان داش ف
ــخصی، از آوان  ــت ش ــار ریاض ــه در کن ــود ک ب
ــر و  ــون تیات ــف چ ــای مختل ــی در عرصه ه جوان
ــتادان  ــر اس ــت نظ ــی تح ــی و آوازخوان نوازنده گ
ماهــر وقتــش، تحصیالتــش را در دهــۀ ۶0 میالدی 
ــرا  ــی ماســتر موســیقی در ماســکو ف در حــد عال
گرفتــه بــود. وی بعــد از مهاجــرت از افغانســتان، 
ــوص  ــری اش دوام داد و به خص ــای هن ــه کاره ب
یکــی از فعالیت هــای خــوب و چشــمگیرش 
ــی در  ــی جهان ــرش ره ــی پس ــت و راهنمای تربی
رشــتۀ نوازنده گــی و آوازخوانــی اســت کــه 
بــدون شــک او در هنــر نوازنده گــی طبلــه، 
کیبــورد و هارمونیــه بــا مهــارت و ســلیقۀ خــاص 

بی جــوره و کم حریــف اســت.
ــه  ــال ب ــر ابت ــر اث ــر 20۱4 ب ــی در ۳0 نومب جهان
بیمــاری ســرطان در غربــت و دوری از وطــن 
ــش  ــی صدای ــکا جهــان را وداع گفــت ول در امری
همچنــان در گــوش عاشــقاِن هنــر موســیقی و آواز 
جاریســت و نامــش نیــز بــا حضــور رهــی فرزنــد 
ــدگار و پُرتکــرار خواهــد  و ســلما همســرش مان

بــود.
روح این هنـرمند جاودان!
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بهداشــت  ســازمان  در  مســووالن 
جهانــی می گوینــد، مــوارد مثبــت 
ــال  ــتان در س ــال در افغانس ــج اطف فل
ســال  بــا  نســبت  میــالدی   20۱8

گذشــته دو برابــر شــده اســت.
ــاز  ــی از آغ ــت جهان ــازمان بهداش س
ســال 20۱8 تاکنــون ۱9 مــورد مثبــت 
ــتان  ــال در افغانس ــج اطف ــاری فل بیم
ــن مــورد در ســال  ثبــت شــده کــه ای
20۱۷ میــالدی ۱0 واقعــه بــوده اســت.
ــه گــزارش ایــن ســازمان، وضعیــت  ب
برابــر  در  مخالفــت  و  بــد  امنیتــی 
اطفــال،  فلــج  واکســن  کمپیــن 
ــن  ــودکان را از واکســن ای بســیاری ک

بیمــاری محــروم ســاخته  اســت.
ــح  ــی تصری ــت جهان ــازمان بهداش س
ــورد  ــال 2۷ م ــه امس ــت ک ــرده اس ک
در سراســر  اطفــال  فلــج  بیمــاری 
ــی آن  ــه تمام ــده ک ــت ش ــان ثب جه
واقعــات در افغانســتان و پاکســتان 

. شــند می با
کمیتــۀ  رییــس  رایــس  هیلــن 
اضطــراری  حــاالت  بین المللــی 
بــه  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
خبرگــزاری رویتــرز گفتــه اســت، 
ــتان  ــال در افغانس ــج اطف ــروس فل وی
و پاکســتان بــه طــور ســریع در حــال 

اســت. گســترش 

ــد  ــار تاییـ ــت قندهـ ــای والیـ مقام هـ
کـــرده انـــد کـــه در نتیجـــه انفجـــار 
موتـــور بمب گـــذاری شـــده طالبـــان، 
۳۷ نفـــر از اعضـــای ایـــن گـــروه 

کشـــته شـــدند.
ــخنگوی  ــز، سـ ــد عزیـ ــز احمـ  عزیـ

ـــر  ـــن خب ـــد ای ـــا تایی ـــار ب ـــی قنده وال
ـــا  ـــا ب ـــتند ت ـــد داش ـــان قص ـــت، طالب گف
ـــذاری  ـــر بمب گ ـــک موت ـــتفاده از ی اس
شـــده بـــه نیروهـــای ارتـــش حملـــه 
ــان  ــور در میـ ــن موتـ ــا ایـ ــد، امـ کننـ

اعضـــای آنـــان منفجـــر شـــد.

 ســـخنگوی والـــی قندهـــار در ایـــن 
ـــب  ـــان طال ـــت: »هراس افگن ـــورد گف م
ــور  ــک موتـ ــره را در یـ ــواد منفجـ مـ
ــد و  ــرده بودنـ ــازی کـ ــس جاسـ پلیـ
می خواســـتند کـــه بـــه نیروهـــای 
ــت  ــرز والیـ ــی مـ ــش در نزدیکـ ارتـ
زابـــل حملـــه کننـــد، امـــا موتـــور در 
میـــان خودشـــان منفجـــر شـــد و ۳۷ 

تـــن آنـــان را کشـــت«.
جنـــوب  در  قندهـــار  والیـــت   
افغانســـتان از جملـــه والیت هـــای 
ناامـــن ایـــن کشـــور بـــه شـــمار 
ـــدرت  ـــز ق ـــوان مرک ـــه عن ـــی رود و ب م

می شـــود. یـــاد  طالبـــان 

محمد یوسف عمران

فتوا مرزهای 
ماهیت ذاتی فتوای اسالمی  

ــن  ــک مت ــی دارای ی ــا دین ــه اســالم تنه ــان نشــان می دهــد ک ــان ادی ــک مطالعــۀ تطبیقــی ســاده می ی
ــه در ردیــف ادیــان می باشــد. ایــن متــن کــه همــان »قرآن کریــم« اســت از  ــه فــرد و یگان منحصــر ب
ــی برعــدم  ــل قبول ــا کــه هیــچ ســند قاب ــه ایــن معن ــه فــرد شــناخته می شــود ب یک طــرف منحصــر ب
صحــت روایــی، ثبــت، نقــل، یــک دســت بــودن متــن وآغــاز و پایــان متــن آن از جانــب منتقــدان ارایه 
نگردیــده اســت. هــر چــه در برابــر قــرآن در طــول تاریــخ ارایــه شــده، ناظــر بــه نــوع تفســیر و قرائت 
آن می باشــد نــه صحــت ثبــت و روایــت خــود متــن. بــه ایــن صــورت قرآن کریــم تنهــا کتــاب دینــی 

در تاریــخ بشــر بــا ســند معرفت شــناختی متقــن و محکــم شــناخته می شــود.
 بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد نمی تــوان منهــای موضوعیــت قرآن کریــم احــکام و شــعایر اســالمی 
را توضیــح و یــا تبییــن کــرد. بنابــرآن، موضوعــات مطــرح شــده در قرآن کریــم مســتقیماً تعییــن کننــدۀ 
ــادی و اجتماعــی اســالم می باشــد. یکــی از ویژه گی هــای موضوعــی  ــی، عب اصــول اعتقــادی، حقوق
قرآن کریــم طــرح مســایل اجتماعــی، اخالقــی و شــعایر عبــادت فــردی بــه صــورت مرتبــط و بافتــه 
شــده باهــم اســت کــه یــک مســلمان بــه ســختی می توانــد در صحنــۀ عمــل ایــن الزامــات را ازهــم 
تفکیــک و تفریــق کنــد. در نتیجــه، یــک مســلمان متعهــد بــه نمــاز همچنــان بایــد متعهــد بــه الزامیــت 
قصــاص قاتــل و حــرام بــودن معامــالت ربــوی باشــد و ممکــن نیســت اینهــا را بــه صــورت جــدا 
از هــم وارد چرخــۀ زنده گــی کــرد. بــه همیــن ملحــوظ اســت کــه مســلمانان بــه صــورت تیوریکــی 

غالبــاً شــعار یگانــه ســر می دهنــد و بــه صــورت اجرایــی میــان هــم درگیــر می باشــند .
ایــن وضعیــت باعــث می شــود کــه اصــدارِ »فتــوا« روی یــک قضیــه در اســالم به ســان اصــدار »فتــوا« 
یــا اظهــار نظــر روی همــان قضیــه در مســیحیت نباشــد. ممکــن اســت یــک مســیحی دیــدگاه دینی اش 
ــار  ــی اظه ــیحی گاه ــقف های مس ــه اس ــد آنچ ــد مانن ــار کن ــی اظه ــۀ اجتماع ــک قضی ــون ی را پیرام
نظر-فتــوا- می کننــد؛ امــا از یک طــرف بــه دلیــل نبــود یــک متــن متقــن و بــدون تردیــد در اصــول 
ــد  ــن اظهــار نظــر می توان ــام مســیحیت، ای مســیحی و از طــرف دیگــر، ماهیــت اخالقــی محــض پی
صــرف یــک توصیــه اخالقــی دانســته شــود و یــا اینکــه بــه نفــع یــک برنامــۀ سیاســی اظهــار گــردد 
ــد؛  ــه نفــع برنامه هــای سیاســی سیاســت مداران شــان انجــام می دهن ــد آنچــه برخــی اســقف ها ب مانن
امــا در اســالم ایــن قضیــه فــرق می کنــد از یک طــرف »قرآن کریــم« بــه عنــوان یــک متــن بــدون کــم 
و کاســت و محکــم مطــرح اســت کــه بــرای تمــام مســلمانان )صــرف نظــر از تفــاوت گروهی شــان( 
ــم  ــان در قرآن کری ــام دین شناس ــاق تم ــه اتف ــر، ب ــب دیگ ــود و از جان ــناخته می ش ــت ش ــک دس ی
موضوعــات متنوعــی )اعــم از اخــالق، شــعایر، مســایل مدنــی، مــوارد جزایــی و ارزش هــای سیاســی( 

مطــرح گردیــده اســت کــه بــه صــورت مســتقیم در اختیــار تمــام مســلمانان قــرار دارد.
 تــا امــروز تفســیر بــرداری قرآن کریــم از حــد یــک تفســیر لفظــی و معقــول فراتــر نرفتــه و نیــازی 
بــه تحمیــل تفاســیر هرمنیوتیکــی بــر قــرآن دیــده نشــده اســت کــه تفســیر قــرآن را از دســترس عمــوم 
مســلمانان خــارج کنــد و در صالحیــِت خــاص دانشــمندان دینــی قــرار دهــد؛ امــا در مســیحیت بــرای 
ــاز  ــدس« نی ــاب مق ــانه های کت ــالح »افس ــا در اصط ــی ی ــون اصل ــای مت ــیر پیچیده گی ه ــل و تفس ح

جــدی بــرده می شــود بــه رجــال دیــن کــه از عهــدۀ ایــن مأمــول بــر آیــد. 
ــه  ــالم ب ــوا در اس ــا فت ــر ی ــار نظ ــه اظه ــه هرگون ــردد ک ــن می گ ــالم ای ــاوت در اس ــن تف ــۀ ای نتیج
صــورت مســتقیم رونــد تعامــالت اجتماعــی را متأثــر کنــد و هــر مفتــی بــا صــدور فتــوای خــود دارای 
حداقــل تأثیرگــزاری در جامعــه باشــد. بــه معنــای دیگــر اینکــه فتواهــای اســالمی مســتقیماً روابــط 
اجتماعــی را متأثــر می گردانــد و نمی تــوان آن را بــه صــورت یــک اظهــار نظــر توصیــه گونــه تلقــی 
کــرد و یــا اینکــه حکومت هــا از کنــار آن بی توجــه بگذرنــد. بــا وضــع قوانیــن جدیــد در کشــورها 
ــه دو دســته تقســیم شــده اســت؛ یکــی آن عــده از  و جوامــع اســالمی، احــکام شــریعت اســالمی ب
احــکام اســالمی اســت کــه مــورد تصویــب نماینــده گان مــردم نیــز قــرار گرفتــه اســت و بــه صــورت 
ــی اســالمی و برخــی  ــد احــکام مدن ــه اســت مانن ــی یافت ــگاه تقنین ــمی جای ــف و رس ــن مختل قوانی
احــکام جزایــی )چــون حــدود و قصــاص( و یــک دســتۀ دیگــر کــه بــه دلیــل اخالقــی بــودن محــض، 
عبــادی بــودن صــرف، ارتبــاط بــا یــک فرهنــگ خــاص و یــا دالیــل دیگــر وارد چرخــۀ تصویــب ) 
ــور دارد و  ــلمانان حض ــی مس ــی اجتماع ــط و زنده گ ــان در رواب ــت، همچن ــده اس ــزاری( نش قانون گ
یــک امــر فــردی محــض شــناخته نمی شــود و هنــوز هــم رابــط غیررســمی مســلمانان بــا یکدیگــر 
را شــکل می دهــد. مــردم نیــز بــه دلیــل ســاده بــودن ایــن دســته از احــکام خیلــی کوشــش می کننــد 
تــا وارد اقدامــات رســمی نگردنــد و از ایــن احــکام بــرای سمت وســو دهــی زنده گی شــان اســتفاده 
کننــد. در نتیجــه، بــرای فهــم ایــن احــکام و شــیوۀ اجــرای آنهــا بــه مفتی هــا یــا همــان علمــای دینــی 

ــه ایــن پرســش ها پاســخ ارایــه کننــد. ــا اســتفاده از عملیــه فتــوا ب ــا ب مراجعــه می کننــد ت
ــز رســمی  ــش از مراک ــه بی ــا در جامع ــذاری فتواه ــه حضــور و اثرگ ــوم می شــود ک ــت، معل  در نهای
اصــدار حکــم در جوامــع اســالمی اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز نهادهــای فتــوا دهنــدۀ اســالمی ســیر 
ــه فتواهــای شــان  ــره متوجــه باشــند ک ــد نهادهــای متذک ــه بای ــد. اینجــا اســت ک ــه رشــد دارن رو ب
به شــدت در روش افــراد جامعــه بــه کار گرفتــه می شــود و بایــد مســووالنه عمــل کننــد و هــر گونــه 
بی توجهــی بــه اوضــاع عینــی جامعــه یــک فتــوا می توانــد اثــرات کامــاًل مثبــت و یــا کامــاًل مخربــی 

بــر وضعیــت جامعــه داشــته باشــد .

بخش ششم

کامل الدین حامد-استاد دانشگاه

افزایشدوبرابری
بیماریفلجاطفال

درافغانستان
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قوم گرایی 
و تعصبات 
قومی

۱- قوم گرایی
مشــکل  مــا،  جامعــۀ  مشــکالت  بزرگتریــن  از  یکــی 
ــا  ــه تنه ــی«، ن ــات قوم ــت. »تعصب ــی« اس ــات قوم »تعصب
ــری از  ــادر کثی کــه خــودش یــک مشــکل اســت، بلکــه م
ــه  ــن جامع ــوده اســت. در ای ــز ب ــا نی ــۀ م مشــکالت  جامع
اگــر بی اعتمادی هــای بــوده و اگــر انحصارطلبی هــای 
ــای  ــر حق تلفی ه ــوده و اگ ــای ب ــر بی عدالتی ه ــوده و اگ ب
ــوده  ــوده و اگــر نزاع هــای ب ــوده و اگــر زورگویی هــای ب ب
ــوده،  ــای ب ــر خون ریزی ه ــوده و اگ ــای ب ــر جنگ ه و اگ
بــدون تردیــد، یــک بخــش عمــدۀ آن ناشــی از »تعصبــات 
ــای  ــه ارزش ه ــاک چ ــن خ ــت. در ای ــوده اس ــی« ب قوم
ــی شــده اســت؟.  ــه« قربان ــوم و قبیل ــای »ق ــه پ ــی، ب بزرگ
ــوم  ــام »ق ــی، به ن ــای هولناک ــه جنایت ه ــه چ ــن خط در ای
ــه شــده اســت. در  ــده گرفت ــه شــده و نادی ــه« توجی و قبیل
ــن کشــور نادان تریــن و ناتوان تریــن آدم هــا قهرمــان  ای
ــی و  ــب قوم ــه »تعص ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب ــوند، فق می ش

دارد. قبیله یــی« 
امــا جــدای از ایــن »تعصبــات قومــی« و »ظلم هــای 
قبیله یــی «، چیــزی کــه بیشــتر از همــه دردآور اســت ایــن 
ــی  ــی و قبیله ی ــیاه قوم ــتۀ س ــن گذش ــا از ای ــردم م ــه م ک
ــات قومــی  ــن »تعصب ــر دهــل ای ــاز هــم ب ــد و ب نمی آموزن
و قبیله یــی« می کوبنــد. مــا آموختــه بودیــم کــه » تعصبــات 
ــت،  ــی اس ــی و دین ــای اخالق ــی از رذالت ه ــی« یک قوم
ــی«  ــات قوم ــا »تعصب ــکالت  م ــی از مش ــه یک ــم ک می دانی
ــای  ــی«، قربانی ه ــات قوم ــه »تعصب ــم ک ــت، فهمیده ای اس
زیــادی از مــا گرفتــه اســت، درک کرده ایــم کــه بزرگتریــن 
خورده ایــم،  »قوم پرســتان«  دســت  از  را  ضربــات 
ــات  ــن »تعصب ــا همی ــن ضعــف  م ــه قوی تری ــم ک دریافته ای
ــن  ــه مهمتری ــته ایم ک ــت، دانس ــا اس ــی« م ــی و قبیله ی قوم
ــات  ــن » تعصب ــا همی ــر م ــر در براب ــورهای دیگ ــزار کش اب
ــن  ــم کــه اولی ــی« اســت، اتفــاق نظــر داری قومــی و قبیله ی
ــک »ملــت واحــد و متحــد  ــه ســوی ی ــن ب ــرای رفت گام ب
ــی«  ــات قوم ــن »تعصب ــه همی ــا زدن ب ــت پ ــر«، پش و براب
ــاز هــم در دام »تعصبــات قومــی و قبیله یــی«  اســت، امــا ب
ــرج  ــه خ ــت ب ــود جهال ــوم خ ــر ق ــم و به خاط گیرمانده ای
می دهیــم و حماقــت می کنیــم و تعصــب می ورزیــم. 

اندوه بارتــر ایــن کــه در ایــن کشــور، یــک فــرد متعصــب 
ــب  ــوم متعص ــک ق ــد، ی ــب ان ــراد متعص ــر اف ــت، اکث نیس
ــک قشــر متعصــب  ــد، ی ــوام متعصــب ان ــر اق نیســت، اکث
نیســت، کثیــری از اقشــار متعصــب انــد، عامــی و بیســواد 
ــد،  ــب ان ــز متعص ــمند نی ــم و دانش ــت، عال ــب نیس متعص
قدرت خواهــان متعصــب نیســتند، قدرت مــداران هــم 
متعصــب انــد، بی دینــدان و خــدا نابــاوران متعصــب 
ــد. در  ــب ان ــز متعص ــاوران نی ــن داران و خداب ــتند، دی نیس
ــی«  ــات قوم ــه »تعصب ــانی ک ــد کس ــم ان ــت ک ــن مملک ای
نداشــته باشــند و از »تعصبــات قومــی« دیگــران اثــر 

ــوند. ــوده نش ــد و آل نپذیرن
۲- نگاهی به دالیل تعصبات قومی

در ایــن خصــوص کــه اکثــر مشــکالت مــا ناشــی از 
»تعصبــات قومــی و قبیله یــی« اســت، شــاید نزدیکــی 
ــادی بیــن شــهروندان ایــن کشــور وجــود داشــته  نظــر زی
باشــد. امــا ســوال ایــن اســت کــه علــل/ دالیــل ایــن همــه 
»تعصبــات شــدید قومــی و قبیله یــی« چیســت؟ چــه 
ــه متعصــب ســاخته اســت و چــه  ــن هم ــا را ای ــزی م چی
چیــزی نمی گــذارد کــه مــا از ایــن دام »تعصبــات قومــی و 

ــم؟  ــی یابی ــی«، رهای قبیله ی
و  قومــی  گرایش هــای  کــه  نــدارد  وجــود  تردیــدی 
و  اســت  غریــزی  یــک خواســت  قبیله یــی  تعلقــات 
دینــی  و  خانواده گــی  تعلقــات  و  گرایش هــا  به ســان 
ــرای خیلــی از آدم هــا  ــرای آدمیــان اهمیــت دارد و ب و...، ب
ــن  ــده گرفت ــت. نادی ــش اس ــت بخ ــاز و هوی سرنوشت س
ایــن خواســت غریــزی، نشــانه یی خامــی و خــالف 
و  قومــی  گرایش هــای  ایــن  امــا  اســت.  واقع گرایــی 
می شــود  مشــکل آفرین  زمانــی  قبیله یــی  تعلقــات 
کــه گرایش هــای قومــی و تعلقــات قبیله یــی اقــوام و 
ــد،  ــازی می کن ــرد و یکه ت ــده می گی ــر را نادی ــل دیگ قبای
ــت و  ــض کرام ــبب نق ــد و س ــی می گرای ــه انحصارطلب ب
ــی  ــوق دیگــران می شــود و باعــث بی عدالت شــرافت و حق
و حــق تلقــی می گــردد و بــه نحــوی، ارزش هــای انســانی 
و اخالقــی متعالــی و برتــر را تحــت شــعاع قــرار می دهــد 
و حتــا بــه کرامــت زدای از دیگــران و فاصله گیــری نســبت 

ــود. ــر می ش ــران منج ــه دیگ ب
ــا از  ــی«، در کشــور م ــات قومــی و قبیله ی متأســفانه »تعصب
ــرون  ــه بی ــت ک ــال ها و قرن هاس ــود س ــدال خ ــت اعت حال
ــع  ــانی و مناب ــای انس ــام واکنش ه ــت و دارد تم ــده اس ش
ــا را  ــرافت م ــت و ش ــاید و کرام ــا را می فرس ــی م اخالق
پامــال می کنــد و از مــا قربانــی می گیــرد و مــا را ســنگ دل 
ــا را  ــی م ــخصیت اخالق ــت و ش ــاخته اس ــم س و بی رح
ــه  ــی گرفت ــه بنده گ ــا را ب ــرد م ــت و ِخ ــرده اس ــود ک ناب

اســت.
۳- جهالت و تعصب  قومی

پیامبــر بزرگــوار اســالم، در زمانــه و زمینه یــی به دنیــا 
آمدنــد و بــه پیامبــری مبعــوث شــدند کــه ســازوکار 
فرهنگــی و ســاختارهای اجتماعــی و روابــط فــردی و 
جمعــی، بــر اســاس زدوبندهــای قومــی و قبیله یــی شــکل 

ــود. ــه ب گرفت
ــرف  ــوارد ح ــر م ــرب در اکث ــرۀ الع ــی در جزی قوم گرام
ــود  ــدر جــدی ب ــن مســأله آن ق ــی زد و ای اول و آخــر را م

ــت از او و  ــر و حمای ــری پیامب ــول پیامب ــا رد و قب ــه حت ک
ــگ  ــی رن ــالت او، گاه ــت و رس ــر حرک ــورش در براب ش
و بــوی قومــی و قبیله یــی می گرفــت. ایــن تعصبــات 
ــت و سرکشــی  ــد، از جهال ــدون تردی ــی، ب ــی و قبیله ی قوم
ــکار  ــش ان ــت نق ــورد و جهال ــه آب می خ ــردم آن خط م
ناپذیــری در رواج و رونــق آن داشــت. بــه همیــن اســاس 
ــا  ــارزه ب ــزرگ اســالم، مب ــر ب ــارزات پیامب ــک بخــش مب ی
نقــش مخــرب قوم گرایــی و تعصبــات قومــی بــود و یکــی 
از راهکارهــای مبــارزه اش در برابــر ایــن معضلــه، تعقــل و 
تفکــر و دانــش و دانایــی بــود جهالــت دســت کــم از ســه 
ــای  ــی و بی عدالتی ه ــات قوم ــترش تعصب ــه گس ــه ب زاوی

قبیله یــی کمــک می کنــد.
یــک  قبیله یــی  تعلقــات  و  قومــی  گرایش هــای   ۳-۱
خواســت غریــزی اســت و نشــناختن ایــن خواســت 
ــات  ــه تعصب ــودش ب ــن آن، خ ــر نگرفت ــزی و در نظ غری
آدم هــا  می زنــد.  دامــن  آن  بــه  و  می انجامــد  قومــی 
ــر درک  ــر و بهت ــود خوب ت ــر خ ــه غی ــبت ب ــود را نس خ
ــر  ــا بهت ــه غیرخودی ه ــبت ب ــا را نس ــد و خودی ه می کنن
می شناســد و ایــن درک بهتــر و بیشــتر، بــه راحتــی آدمــی 
ــان  ــف آن ــاع از موق ــای و دف ــت از خودی ه ــه حمای را ب
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت ب ــوردی اس ــن م ــی دارد و ای وا م
ــی از دیگــران  ــز آدم هــا و درک خوب درک درســتی از غرای
ندارنــد، غیــر قابــل درک بــوده و غالبــًا ســبب ســوء فهــم و 
موجــب واکنــش نظــری و عملــی جانــب مقابــل می شــود 
ــه  ــد و ب ــرار می ده ــام ق ــان اته ــرف را در مظ ــر دو ط و ه

ــد. ــن می زن ــات دام تعصب
بــه ایــن نمونــه دقــت بایــد کــرد. قضاتــی کــه از والیــات 
ــرای  ــه ب ــد ک ــش می کنن ــتر کوش ــد، بیش ــور ان ــن کش ناام
جــرم عضویــت در گروه هــای طالــب و داعــش مجــازات 
کمتــری در نظــر بگیرنــد. ایــن نکتــه بــرای قضاتــی کــه از 
چنیــن والیاتــی نیســتند و یــا در چنیــن والیاتــی زنده گــی 
ــه درســتی قابــل درک نیســت. قضــات قبلــی،  ــد ب نکرده ان
جــو فرهنگــی آن والیــت و روحیــه عمومــی مــردم ســاکن 
ــای  ــه نهاده ــی ب ــدم دسترس ــی و ع ــت و ناامن در آن والی
امنیتــی و نیروهــای نظامــی و فقــر و ناتوانــی و وابســته گی 
ــرور  ــد و ت ــود و تهدی ــت خ ــه والی ــتی ب ــی و معیش زمین
ایــن گروه هــای تروریســتی و تــرس و هــراس ناشــی 
از آن را در آن والیــات بــه خوبــی درک می کننــد، امــا 
بــرای قضــات دیگــری کــه از ایــن والیــت نیســتنند و یــا 
ــا درک درســتی از  ــی زنده گــی نکــرده  و ی ــن واالت در چنی
چنیــن شــرایطی ندارنــد و یــا از داشــتن قــوه خیــال قــوِی 
بی بهره انــد، چنیــن همکاری هــای و چنیــن روحیه یــی 
ــان  ــش ش ــبب واکن ــراً س ــد و اکث ــوه می کن ــب جل تعص
می شــود؛ همیــن واکنــش بــرای طــرف دیگــر نیــز نوعــی 
تعصــب جلــوه می کنــد و همیــن جرقه هــای کوچــک 
ســایۀ  و  می شــود  قومــی  تعصبــات شــدیدتر  ســبب 
ــد. ــن می کن ــتراند و په ــرف می گس ــر ط ــه ه ــومش را ب ش
 حــاال اگــر مــا دانــش خــوب و درک درســتی از سرشــت 
ــا را  ــی م ــا را از و همدل ــیم و درک م ــته باش ــا داش آدم ه
اکثــر چنیــن  ببریــم،  بــاال  بــه غیرخودی هــا  نســبت 
و  می کنــد  جلــوه  طبیعــی  برای مــان  موقف گیری هــا 
ــی  ــی و قبیله ی ــات قوم ــا و تعلق ــام گرایش ه ــوده تم بیه
ایــن  بــه  و  نمی کنیــم  عنــوان  قومــی«  »تعصبــات  را 
ــری و  ــر نظ ــاب و ه ــب خط ــه را متعص ــاده گی ها هم س
عملــی را تفســیر قومــی نمی کنیــم و بــه گفت وگــوی 
ــم. ــا نمی کنی ــه پ ــوب ب ــویم و آش ــر می ش ــانی حاظ انس

2-۳ جهــل نســبت بــه غرایــز انســانی و از جملــه غریــزۀ 
گرایش هــای قومــی و تعلقــات قبیله یــی، تنهــا جهلــی 
ــی«  ــی و قبیله ی ــات قوم ــترش »تعصب ــه گس ــه ب ــت ک نیس
ــل  ــد. جه ــال می ده ــال پروب ــه آن مج ــد و ب ــن می زن دام
نســبت بــه ارزش هــای انســانی و متعالــی دیگــر نیــز 
ــی و  ــات قوم ــج »تعصب ــری در تروی ــکار ناپذی ــش ان نق
ــت نفهمــی و عــدم  ــه دچــار آف ــی« دارد. کســانی ک قبیله ی

ــری  ــه، ارزش دیگ ــوم و قبیل ــز ارزش ق ــتند، ج درک هس
دلیــل  همیــن  بــه  و  نمی کننــد  درک  و  نمی بیننــد  را 
ــوم و و  ــای ارزش ق ــود را در پ ــوان خ ــوش و ت ــام ت تم
ــردن  ــال ک ــب زدن و پام ــب عق ــد و موج ــه می ریزن قبیل

ــوند. ــر می ش ــر دیگ ــای برت ارزش ه
ــع  ــًا ســبب تضیی ــوداه، غالب ــه خان ــرط نســبت ب عشــق مف
بــه  انحصــاری  توجــه  و  می شــود  همســایه  حقــوق 
ارزش هــای دینــی موجــب نادیــده گرفتــن و ســبک 
ــر  ــان های دیگ ــوق انس ــر و حق ــای دیگ ــمردن ارزش ه ش
ــوم و  ــای ق ــه ارزش ه ــه ب ــه توج ــن گون ــردد. همی می گ
ــردد و  ــر می گ ــوام دیگ ــه اق ــی ب ــبب بی توجه ــه، س قبیل
فراهــم  را  قبیله یــی«  و  قومــی  »تعصبــات  زمینه هــای 
و  دیگــر  ارزش هــای  بــه  نســبت  جهالــت  می کنــد. 
حقــوق انســان های دیگــر، نقــش انــکار ناپذیــری در 
ایــن تضییع هــا و نقض هــا دارد. کســانی کــه نســبت 
ــی دیگــر آگاهــی داشــته  ــای انســانی و اخالق ــه ارزش ه ب
ــوم  ــراد ق ــراد دیگــر را به ســان ارزش اف باشــند و ارزش اف
ــی را  ــک تعادل ــد، ی ــدون تردی ــد، ب ــی خــود بدانن و قبیله ی
ــاده گی  ــه س ــد و ب ــم می کنن ــا قای ــن ارزش ه ــان ای در می
ــای  ــی ارزش ه ــر قربان ــای برت ــه ارزش ه ــد ک نمی گذارن

ــردد. ــر گ فروت
روی هــم رفتــه مــردم مــا بایــد بداننــد و بــه ایــن آگاهــی 
ــادی اســت  ــوام زی ــکل از اق ــا متش ــۀ م ــه جامع ــند ک برس
و همه یــی ایــن اقــوام شــریف افغانســتان، در پیشــگاه 
ــانی  ــگاه یک س ــون، ارزش و جای ــر قان ــد و در براب خداون
دارنــد و کرامــت و حقــوق همــه بایــد قابــل احتــرام باشــد. 
مــا بایــد بدانیــم کــه گرایش هــای مــا نســبت بــه قــوم مــا 
و تعلقــات مــا نســبت بــه قبیله یــی مــا، بــه هــر پیمانه یــی 
ــد، ارزش  ــدون تردی ــا ارزش داشــته باشــد، ب ــرای م ــه ب ک
ایــن را نــدارد کــه ارزش هــای دیگــر و حقــوق انســان های 

دیگــر را بابــت آن نادیــده بگیریــم و پامــال کنیــم.
ارزش انســانیت برتــر از ارزش قــوم و قبیلــه اســت و 
حقــوق فــرد فــرد شــهروندان یــک کشــور بــه مراتــب بــا 
ارزش تــر از امتیازهــای اســت کــه بــه یــک قــوم می رســد.
۳-۳ جهــل نســبت بــه عواقــب مخــرب »تعصبــات قومــی 
و  قومــی  »تعصبــات  بــه  می توانــد  نیــز  قبیله یــی«،  و 
قبیله یــی« دامــن بزنــد و موجــب رشــد ایــن غده یــی 
ســرطانی گــردد. انســان های جاهــل فقــط پیش پــای 
ــتی  ــای دم دس ــودها و لذت ه ــه س ــد و ب ــود را می بینن خ
ــان  ــم کارهای ش ــب وخی ــه عواق ــد و ب ــوش می کنن دل خ
و  جاهــل  آدم هــای  دلیــل  همیــن  بــه  نمی اندیشــند. 
ــم  ــت ک ــی« را دس ــی و قبیله ی ــات قوم ــرد، »تعصب بی  ِخ
می گیرنــد و بــه ســاده گی بــه دام »تعصبــات قومــی و 

می افتنــد. قبیله یــی« 
قبیله یــی«،  و  قومــی  »تعصبــات  پیامــد  نخســتین 
خودبرتربینــی و امتیازخواهــی و انحصارطلبــی اســت و 
ایــن ســه رذالــت اخالقــی، زمینه ســاز رویــش و پــرورش 
انســان های  می شــود.  دیگــر  اخالقــی  رذالــت  ده هــا 
ــه ســاده گی  ــب، ب ــن و امتیازخــواه و انحصارطل خودبرتربی
ــته  ــد و آهس ــتی می افتن ــیفته گی و خودپرس ــه دام خودش ب
آهســته دیگــر ســتیز می شــوند، چــون دیگــران را به ســان 
و  انحصارطلــب  و  امتیازخــواه  و  خودبرتربیــن  خــود، 
ــان را  ــه، آن ــته و در نتیج ــت دانس ــیفته و خودپرس خودش
ــد و در  ــود می پندارن ــۀ خ ــوم و قبیل ــود و ق ــمنان خ دش
صــدد طــرد یــا حــزف آنــان می براینــد. ســخن بــه همیــن 
ــب  ــا کس ــب، ب ــان های متعص ــود. انس ــم نمی ش ــا خت ج
ــی  ــار بدبین ــی گرفت ــه راحت ــی، ب ــر اخالق ــن اوصــاف غی ای
و بی اعتمــادی و توهــم می شــوند و بــا دشــمن انگاری 
ــی را  ــای اخالق ــن رذالت ه ــه ای ــا ک ــه تنه ــا، ن غیرخودی ه
ــه  ــی را ب ــای اخالق ــن رذالت ه ــه ای ــد، بلک ــا می بین در آنه
ــزاع و جنــگ و  ــد و عمــاًل آغازگــر ن ــار می کنن ــه آنهــا ب ب

می شــوند. دشــمنانه گی 
ــی  ــی« و خودخواه ــی و قبیله ی ــات قوم ــه »تعصب ــن هم ای
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ــدری،  ــی و قل ــی و زورگوی ــری و انحصارطلب و امتیازگی
رذالــت »تعصبــات قومــی و قبیله یــی« را بــه میــان 
و  متعصــب  نیــز  را  آنــان  و  می بــرد  هــم  دیگــران 
پرخاش گــر می ســازد و چرخــۀ »تعصبــات قومــی و 
قبیله یــی« را در میــان گروه هــا و اقــوام و قبایــل بیشــتری 
ــی آورد و  ــردش م ــه گ ــترده تری ب ــی گس و در محدوده ی
باعــث نزاع هــا و جنگ هــا و ظلم هــا و بی عدالتی هــا 
و حق تلفی هــا و خون ریزی هــا و ویرانی هــای زیــادی 
ــالم کــس  ــه غ می شــود. چــه کســی حاضــر می شــود ک
دیگــری شــود؟ چــه کســی اجــازه می دهــد کــه از 
ــام شــخصیت  ــای خــود بگــذرد و تم ــوق و آزادی ه حق
و هویــت خــود را بــه پــای یــک قــوم متعصــب بریــزد و 
ــه  ــه ب ــرد ک ــرور خــود را بشــکند؟ چــه کســی می پذی غ

ــد؟  ــن بده ــران ت ــی دیگ زورگوی
دقیقــًا از همیــن جاســت کــه چشــم ها کــور می شــوند و 
ــر  ــا تیزت ــا و پنجه ه ــد و دندان ه ــخت می گردن ــا س دل ه
شــخصیت ها  و  می میرنــد  وجدان هــا  و  می گردنــد 
دریــده می شــوند و قامت هــا بــه زمیــن می افتنــد و 
ــرگ  ــود را گ ــه خ ــد و هم ــاد می رون ــه ب ــرافت ها ب ش
بایــد  و کفتــار می پندارنــد و طــرف را بره یــی کــه 
همــه  شــوند.  کفتارهــا  و  گرگ هــا  ایــن  طعمه یــی 
ــوند  ــب می ش ــار طل ــه انحص ــوند و هم ــب می ش متعص
ــار  ــرگ و کفت ــه گ ــد و هم ــوی می گردن ــه زورگ و هم

ــزه. ــوش م ــردۀ خ ــه ب ــوند و هم می ش
درک ایــن پیامدهــای مخــرب و ویران گــر »تعصبــات 
قومــی و قبیله یــی«، مــا را واقع بین تــر مــی ســازد و ِخــرد 
و وجــدان مــا را بیــدار می کنــد و بــرای مــا ایــن توانایــی 
ــت  ــم و ُحرم ــرج ندهی ــه خ ــب ب ــه تعص ــد ک را می ده
ــری و  ــه براب ــم و ب ــوام را نگه داری ــراد و همــه اق همــه اف

ــرادری فکــر کنیــم و... ب
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مســووالن در وزارت کار و امــور 
 ۱.9 کــه  می گوینــد  اجتماعــی 
میلیــون کــودک هــم اکنــون در 
سراســر کشــور مصــروف کار شــاقه 

ــتند. هس
ــور  ــر کار و ام ــی، وزی ــض اهلل ذک فی
کنفرانــس  در  دیــروز  اجتماعــی 
ــل،  ــال در کاب ــت اطف ــی محافظ مل
فــراروی  گســترده  مشــکالت 
کــودکان در افغانســتان را پابرجــا 

خوانــد.
هــم  کــه  گفــت  ذکــی  آقــای 
اکنــون حــدود ۱.9 میلیــون کــودک 
کودکانــی  جمــع  از  افغانســتان 
ــوزش  ــب از آم ــن مکت ــه س ــه ب ک
ســرک ها  در  مانده انــد،  دور 
خیابانــی  و  شــاقه  کارهــای  بــه 

. نــد ف ا و مصر
او آمــار مجموعــی کودکانــی کــه از 
ــون  ــده را ۳.۷ میلی ــاز مان آمــوزش ب
ــه  ــت ک ــان داش ــده بی ــودک خوان ک
ــی  ــاد مبن ــای زی ــم تالش ه ــه رغ ب
بــر گســترش دایــره آمــوزش و 
ــن  ــروش در کشــور در جــذب ای پ
کار  مکاتــب  در  کــودکان  تعــداد 
قابــل توجهــی صــورت نگرفتــه 

ــت. اس
ــده از  ــودکان بازمان ــی، ک ــای ذک آق
ــد کــه در  ــرادی خوان آمــوزش را اف
ــا،  ــر خانواده ه ــی، فق ــا امن ــۀ ن نتیج
خشک ســالی،  طبیعــی،  حــوادث 
برگشــت  و  شــده گی  بیجــا 
سرنوشــت  ایــن  بــه  مهاجــران 

شــده اند. گرفتــار 
بــه گفتــۀ او،  کــودکان بازمانــده 
از مکتــب در25 بخــش مختلــف 
آســیب پذیری ها شــامل می شــوند 
چــون  مســایلی  را  آنــان  کــه 

شــاقه،  کارهــای  بــه  مشــغولیت 
پیوســتن بــه گروه هــا جرمــی مــواد 
ــتن  ــان، پیوس ــاق انس ــدر و قاچ مخ
دولــت  مخالــف  گروه هــای  بــه 
تهدیــد  اعتیــاد  و  تروریســتان  و 

. می کنــد
ایــن مســووالن وزارت  از  پیــش 
تاییــد کردنــد کــه  نیــز  داخلــه 
و  آدم ربایــی  جرمــی  شــبکه های 
ــودکان  ــدر از ک ــواد مخ ــاق م قاچ
ــی  ــت قضای ــه مکلفی ــن ک ــر س زی

کمتــر دارنــد اســتفاده می کننــد.
ــکل  ــه مش ــیده گی ب ــر کار، رس وزی
نقطــۀ  و  افغانســتان  در  کــودکان 
پایــان گذاشــتن بــه کار خیابانــی 
گســترش  و  کــودکان  شــاقه  و 
حیطــه آمــوزش بــرای کــودکان 
را نیازمنــد هماهنگــی همه جانبــه 
ــش از  ــی و بی ــای دولت ــن نهاده بی
فعــال  خصوصــی  موسســه   400
کــودکان  از  حمایــت  بخــش  در 

دانســت.

ــتیال رسور  ــم مرس ــمرش دوه د ولس

ــس  ــوا کنفران ــه جنی ــي، پ ــش واي دان

کــې د نړیوالــو نــوې ژمنــې او د 

د  يــووايل  مــي  د  دوام  همکاریــو 

حکومــت بریالیتــوب ښــيي.

ــتیال رسور  ــم مرس ــمرش دوه د ولس

دانــش د جنيــوا کنفرانــس د افغانانــو 

ــه او د  ــته راوړن ــه الس ــوه لوی ــاره ي لپ

ــوب  ــت بریالیت ــووايل حکوم ــي ي م

ــويل. ب

ــه ورځ  ــنبې پ ــش د يکش ــاغي دان ښ

ښــارجوړونې  د  کــې  کابــل  پــه 

د  عراضــۍ  د  کــې  چــوکاټ  پــه 

ــمو  ــام مراس ــې ادارې د ادغ خپلواک

تــه د وینــا پرمهــال وویــل چــې 

ــس  ــه کنفران ــه دغ ــاوی پ ــان پ افغ

کــې وتوانېــد چــې د نړیوالــو قناعــت 

ترالســه او د هغــوی دوامــداره ماتــړ 

ــړي. ــب ک راجل

ــه دغــه کنفرانــس کــې  ــل: »پ ده ووی

ــه  ــول پ ــا د تح ــل بی ــو ځ ــو ي نړیوال

ماتــړ  بشــپړ  خپــل  کــې  لســیزه 

اساســو  دغــو  پــه  کــړ،  اعــان 

رشایطــو کــې چــې زمــوږ خلــک لــه 

ګڼــو ســتونزو رسه مــخ دي، دغــه 

هــر اړخیــز ماتــړ پــه نړیوالــه ټولنــه 

ــواد غــوره ځــای او  کــې زمــوږ د هې

د حکومــت د فعالــې ډيپلوماســۍ 

ــوي.« ــودنه ک ښ

د جنیــوا کنفــراس چــې لــه وارســا او 

بروکســل وروســته د افغانســتان لپــاره 

ــږي،  ــل کې ــس ګڼ ــم کنفران ــو مه ي

د روان کال د نومــر د میاشــتې پــه 

۲۷مــه او ۲۸مــه نېټــه د ســویس پــه 

جنیــوا ښــار کــې د افغــان حکومــت 

او ملګــرو ملتونــو پــه کوربتــوب 

جــوړ شــو.

پــه دغــه کنفرانــس کــې د څــه بانــدې 

 ۳۵ شــااوخوا  او  هېوادونــو   ۶۰

ــډون  ــتازو ګ ــازمانونو اس ــو س نړیوال

ــړی و. ک

د جنیــوا ناســته چــې دوه ورځــې يــې 

دوام وکــړ، د افغانســتان پــر ســولې، 

ــه  دې  ــاینې او پ ــان بس ــادي ځ اقتص

ــه بېابېلــو برخــو کــې  هېــواد کــې پ

د شــویو پرمختګونــو پــه اړه پــه  کــې 

بحثونــه وشــول.

وړانــدې ویــل کېــدل چــې پــه  دغــه 

کنفرانــس کــې بــه افغــان حکومــت د 

بروکســل پــه کنفرانــس کــې د شــویو 

ژمنــو پــه اړه هــم نړیوالــې ټولنــې تــه 

حســاب ورکــړي.

د جنیــوا پــه کنفرانــس کــې اروپايــي 

ــې د ۴۷۴  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ټولن

میلیونــه یــورو پــه ارزښــت د مرســتو 

ــه  اعــان وکــړ چــې دغــه مرســتې ب

د دولــت جوړولــو، د عامــه ســکټور 

عدالــت،  روغتیــا،  اصاحاتــو،  د 

انتخاباتــو او دغــه  شــان د مهاجــرت 

ــې  ــو ک ــه برخ ــدو پ ــه کې او بې ځای

ــرف يش. م

دغــه شــان افغــان ولســمرش محمــد 

ــډون  ــه ګ ــس ل ــي د کنفران ارشف غن

د  حکومــت  افغــان  د  رسه   والــو 

ســولې طرحــه هــم رشیکــه کــړه 

ــره،  ــه خ ــت پ ــان حکوم ــې د افغ چ

ــک  ــې کل ــې طرح ــه دغ ــو ل نړیوال

ــړ. ــان ک ــړ اع مات

پــه ورتــه وخــت کــې د نړیوالــو 

ــه  ــه څ ــار ک ــوه داود مای ــو کارپ اړیک

هــم پــه هېــواد کــې يــو لــړ ســتونزې 

منــي، خــو وايــي، افغــان حکومــت 

نړیوالــو  پــه  چــې  توانېدلــی 

ښــه  کــې  ناســتو  او  کنفرانســونو 

حضــور ولــري او د نړیوالــو قناعــت 

ترالســه کــړي.

ــه  ــم پ ــه ه ــه څ ــړه: »ک ــه ک ده زیات

ــړ ســتونزې  ــو ل ــر ي ــه او به کــور دنن

هــم  بیــا  خــو  وې،  موجــودې 

پــه خپــل نوښــت رسه  ولســمرش 

توانېدلــی چــې د نړیوالــې ټولنــې 

او  ترالســه  قناعــت  او ســازمانونو 

را  تــه  افغانســتان  پــام  هغــوی  د 

واړوي.«

کــه څــه هــم افغــان چارواکــي د 

ــان  ــې د افغ ــس ک ــه کنفران ــوا پ جني

د  اړه  پــه  اقداماتــو  د  حکومــت 

کــوي،  قناعــت خــره  د  نړیوالــو 

خــو د کارپوهانــو پــه وینــا، ناامنــي، 

اداري فســاد، زورواکــي او پــه بشــپړ 

ډول د قانــون نــه پلــی کېــدل ال هــم 

پــه هېــواد کــې لــه عمــده ننګونــو او 

ــږي. ــل کې ــه ګڼ ــتونزو څخ س

نزدیکبهدومیلیونکودک
مصروفکارشاقههستند

دانش:
 په جنیوا کې د نړیوالو نوې ژمنې 

او د همکاریو دوام د حکومت بریالیتوب ښيي

شــماری از دانشــجویاِن دانشــگاه خصوصــی »هیــواد« 
رییــس ایــن دانشــگاه را بــه اســتفادۀ سیاســی و انتخاباتــی 
از از ایــن دانشــگاه متهــم کــرده و می گوینــد کــه امیــرگل 
ــد«  ــی »تهدی ــای انتخابات ــن کارزاره ــان را حی ــاهین آن ش

کــرده بــود.
آنــان ادعــا دارنــد کــه امیــرگل شــاهین، یکــی از نامــزدن 
ــان  ــه آن ــگاه ب ــن دانش ــس ای ــی و ریی ــات پارلمان انتخاب
ــان  ــه آن ــارت، ب ــدل رأی و نظ ــه در ب ــود ک ــده داده ب وع
پــول و تخفیــف در نظــر می گیــرد، امــا اکنــون ایــن نامــزد 

ــش زده اســت. ــر قول ــل زی ــِی کاب ــات پارلمان انتخاب
ــم او در  ــد اس ــه نمی خواه ــجویان ک ــن دانش ــی از ای یک
ــۀ  ــه روزنام ــه ب ــا مراجع ــود، ب ــه ش ــزارش گرفت ــن گ ای
مانــدگار می گویــد کــه امیــرگل شــاهین در مغایــرت 
بــا قانــون تحصیــالت عالــی، موضوعــات سیاســی و 
کارزارهــای انتخاباتــی اش را وارد فضــای علمــی دانشــگاه 

ــود. ــرده ب ک
او می گویــد کــه ایــن کار آقــای شــاهین از یک ســو 
ــر،  ــد و از ســوی دیگ ــاز مان ــوزش ب دانشــجویان را از آم
ــه گفتــۀ  ــه خطــر انداخــت.  ب امنیــت ایــن نهــاد را نیــز ب
او: »برخــی دیگــر از اســتادان دانشــگاه هیــواد ایــن روزهــا 
کمیســیون  در  آرا  بازشــماری  و  شــمارش  مصــروف 
ــه  ــدون این ک ــا ب ــیاری روزه ــا بس ــتند و م ــات هس انتخاب

ــم«. ــر می گردی ــه ب ــه خان ــاره ب ــم، دوب درس بخوانی
ایــن ناظــِر آقــای شــاهین همچنــان گفــت کــه برخــی از 
ــب  ــروف کارزار و جل ــز مص ــگاه نی ــن دانش ــتادان ای اس
ــرون از  ــجویان و بی ــان دانش ــده در می ــذِب رأی دهن و ج
دانشــگاه بــرای رییــس دانشــگاه کــرده بــود کــه ایــن کار 

ــه زده اســت.  ــوزِش شــان صدم ــد آم ــر رون ب
ــرگل  ــران امی ــر از ناظ ــی دیگ ــتعار- یک ــام مس ــد ن فری
شــاهین نیــز از اســتفادۀ دانشــگاه، دانشــجویان و اســتادان 
در کارزارهــای انتخاباتــی رییــس ایــن دانشــگاه شــکایت 
ــای  ــان کارزاره ــزد در جری ــن نام ــه ای ــد ک دارد و می گوی
ــدل رأی  ــا در ب ــود ت ــان وعــده ســپرده ب ــه آن انتخاباتــی ب
ــا  ــرد، ام ــر می گی ــف در نظ ــان تخفی ــرای ش ــارت ب و نظ
ــا پایــان یافتــن ایــن رونــد او تعهــدات خــود را عملــی  ب

نکــرده اســت.
ــاهین در  ــرگل ش ــخص امی ــه ش ــت ک ــان داش ــد بی فری
انتخابــات در یــک مــورد در صنــف شــان  جریــان 
حضــور یافتــه و دانشــجویان را تهدیــد کــرده بــود تــا بــه 
او رأی دهنــد. او می گویــد: »آقــای شــاهین برخــی از 
ــش  ــد برای ــه بای ــرد ک ــد ک دانشــجویان و ناظــران را تهدی
ــر آن، از  ــد، در غی ــز رأی بدهن ــد و نی ــناس نامه بیاورن ش

ــد«. ــان می کن ــرون ش ــگاه بی دانش
ــون از وعــده  ــرگل شــاهین اکن ــن دانشــجو و ناظــر امی ای
خالفــی و زیرقــول زدن رییــس دانشــگاه هیــواد شــکایت 
ــم  ــاهین ه ــای ش ــرای آق ــه ب ــون ک ــد: اکن دارد و می گوی
ــات از رأیــش نظــارت  ــم و هــم در روز انتخاب رأی داده ای

کرده ایــم، او حاضــر نیســت پــول و تخفیــف مــا را بدهــد.
ــزد  ــن نام ــر ای ــران دیگ ــتعار- از ناظ ــام مس ــید، -ن جمش
انتخابــات پارلمانــی اســت. او می گویــد کــه رییــس 
ــه مرکــز کارزارِ  دانشــگاه هیــواد، ایــن دانشــگاه را بــدل ب
انتخاباتــی خــود ســاخته بــود. او می افزایــد: »دانشــجویان 
بایــد ذهــن بــاز داشــته باشــند و نگــران امنیت و سیاســت، 
حداقــل در محیــط دانشــگاهی و علمــی شــان نباشــند، امــا 
ــه ایــن امــر، دانشــگاه هیــواد  امیــر گل شــاهین بی اعتنــا ب

را بــدل بــه مرکــز کارزاری خــود کــرده بــود«.
ــن  ــرا حی ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــید در پاس جمش
ــای  ــی« آق ــرد غیرقانون ــی از »عملک ــای انتخابات کارزاره
شــاهین لــب بــه شــکایت نگشــودند؟ گفــت کــه »تهدیــد 
ــت  ــه دس ــه ب ــویق ب ــگاه و تش ــدن از دانش ــرون ش ــه بی ب
»از  کــرد:  اضافــه  او  بودنــد.  شــده  تخفیــف«  آوردن 
ــم و از  ــگاه بودی ــدن از دانش ــرون ش ــران بی ــو نگ یک س
ســوی دیگــر، خوشــحال بــه این کــه تخفیــف و مقــداری 
ــت  ــر نیس ــی حاض ــم. هیچ کس ــت می آوری ــه دس ــول ب پ

دانشــگاه اش را نیمه تمــام بگــذارد«.
همزمــان باایــن، بــا تماس هــای پی هــم بــه ریاســت 
ــاهین،  ــرگل ش ــای امی ــماره های آق ــواد و ش ــگاه هی دانش
ــا  ــاس م ــه تم ــی ب ــا کس ــی، ام ــات پارلمان ــزد انتخاب نام

ــداد. ــخ ن پاس
ــش از  ــه پی ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ایــن نیــز گزارش هــای زیــادی مبنــی بــر پرداخــت نشــدن 
پــول ناظــران از ســوی نامــزدان انتخابــات پارلمــان نشــر 
ــه  ــتند ک ــکایت داش ــران ش ــادی از ناظ ــمار زی ــد. ش ش
نامــزدان در ازای یــک روز نظــارت و اســتعمال رأی شــان 
ــده داده  ــول وع ــان پ ــرای ش ــزد، ب ــان نام ــع هم ــه نف ب
ــزدان  ــای نام ــا دفتره ــات، ی ــس از انتخاب ــا پ ــد، ام بودن
بســته شــده بــود و یــا هــم نامــزدان بــه خــارج از کشــور 

ــد. ــرده بودن ــرار ک ف
ــی  ــه برخ ــت ک ــتین بار نیس ــن نخس ــم، ای ــویی ه از س
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد اســتفادۀ انتخابات ــای علمــی م نهاده
ــزدان، از محیط هــای  ــه می شــود برخــی از نام اســت. گفت
علمــی به ویــژه دانشــگاه ها بــرای اهــداف سیاســی و 
ــاد در  ــت انتق ــد. انگش ــرده ان ــتفاده ک ــان اس انتخاباتی ش
ــه  ــی دراز اســت ک ــه ســوی نامزدان ــه بیشــتر ب ــن زمین ای
یــا دانشــگاه خصوصــی دارنــد و یــا هــم اســتاد دانشــگاه 

ــتند. بوده/هس
پیــش از ایــن نیــز برخــی از ناظــران نامــزدان از پرداخــت 
نشــدن پــوِل نظــارت شــان از ســوی برخــی از نامــزدان بــه 
ــران  ــد. ناظ ــرده بودن ــدگار شــکایت ک ــۀ مان ــر روزنام دفت
ــد،  ــزدان دســت  مزدشــان را نپردازن ــر نام ــودن اگ ــه ب گفت
بــه کمیســیون شــکایات انتخاباتــی شــکایت کــرده و 
مشــکل شــان را از طریــق کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 

حــل خواهنــد کــرد.
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