
صلح افغانسـتان و معـمای حـاکمیت ملـی

نیروهـای ویـژۀ افغانسـتان بـا راه اندازی 
گـروه  افـراد  از  تـن   ۸۷ عملیاتـی، 
والیـت  در  را  داعـش  تروریسـتی 
ویـژه  نیروهـای  کشـته اند.  ننگرهـار 
عملیاتـی را در ولسـوالی اچیـن والیـت 
ننگرهـار راه انـدازی کـرده کـه در نتیجۀ 
افـراد گـروه تروریسـتی  از  آن،۸۷ تـن 

شـده اند. کشـته  داعـش 
ایـن افـراد در جریـان بیسـت و چهـار 
اچیـن  ولسـوالی  در  گذشـته،  سـاعت 

شـده اند. کشـته  ننگرهـار  والیـت 
ننگرهـار بزرگتریـن مرکز گـروه داعش 
در افغانسـتان محسـوب می شود و سایر 
گروه هـای تروریسـتی به شـمول طالبان 
هـم در آن حضور گسـترده دارند. گروه 

داعـش چند سـال اسـت کـه در والیت 
ننگرهـار، بعضـی والیت های شـمالی و 

جنوبـی افغانسـتان فعالیت دارد.
ننگرهـار یکـی از مراکـز مهـم فعالیـت 
ایـن گـروه در سـال های گذشـته بـود و 
بـرای از بیـن بـردن این گـروه نیروهای 
دولتی افغانسـتان با هماهنگـی نیروهای 
را برضـد  بیشـترین علمیـات  خارجـی 
همیـن  ولسـوالی های  در  گـروه  ایـن 

دادند. انجـام  والیـت 
نیروهـای  عملیـات  نتیجـه  در  هرچنـد 
امنیتـی، فعالیـت گـروه داعش در شـرق 
افغانسـتان کاهـش یافتـه اسـت، امـا از 

اسـت.  نرفته  بیـن 

شـهزادگل آریوبـی، وزیـر مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی در نشسـت 
خبری یـی در کابـل می گویـد، سیسـتم جدیـد نظارتـی برای سـیمکارت ها 

سـاخته می شـود.
دارای شـمارۀ  تمـام سـیمکارت ها  بربنیـاد سیسـتم جدیـد  او،  گفتـۀ  بـه 
مشـخص خواهـد شـد و از طـرف وزارت مخابـرات بـر آنـان نظـارت 

می گیـرد. صـورت 
وزیـر مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی می گویـد، بـا روی کارآمـدن ایـن 
سیسـتم، سـیمکارت های غیرقانونـی و ثبت ناشـده از فعالیـت بازمانـده و 
نیـز متوقـف  دزدی هـای پـول مشـتریان از سـوی شـبکه های مخابراتـی 

شـد. خواهد 
او می افزایـد، سـیمکارت های غیرقانونی یـی کـه در جاده هـا بـه فـروش 
می رسـند بـا کمـک وزارت داخلـه جمـع آوری خواهـد شـد و در صورتی 
که شـرکت های مخابراتـی سـیمکارت های غیرقانونی پخـش کنند، وزارت 

مخابـرات جـواز فعالیت شـان را ضبـط خواهـد کرد.  
بـا ایـن حـال، شـماری از کاربـران شـبکه های مخابراتـی از کیفیـت پاییـن 
خدمـات مخابراتـی شـکایت می کننـد و می گوینـد، در مقابـل هزینۀ گزاف 

خدمـات پاییـن بـه آن هـا ارایه می شـود.
از خدمـات  کابـل می گوینـد،  باشـندگان  از  تـن  راشـد، دو  عبدالولـی و 

شـبکه های مخابراتـی راضـی نیسـتند و مقـدار هنگفـت پول شـان توسـط 
ایـن شـبکه ها دزدی شـده اسـت.

بـا این همه، مسـووالن وزارت مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتی می گویند، 
الکترونیکـی  الکترونیکـی، سیسـتم  در سـال 139۷ ترویـج حکومتـداری 
بـرای ترافیـک، تادیـۀ معاش هـا از طریق موبایـل و آنالین کـردن روند اخذ 

پاسـپورت از جملـۀ دسـت آوردهای مهـم این وزارت اسـت.
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رونـد دموکـراتیک افغـانستان نبـاید 

به هیـچ دلیـلی »گـروگان« گرفتـه 

شـود

غنی از ما می خواست تا  افراد 
مشخصی را  وارد پارلمان سازیم
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صفحه 2

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:۸۷ داعشی در ننگرهار کشته شدند

سیمکارت های تلفون نظارت می شوند

سفیر امریکا در کابل:

با طالبان فقط روی موارد مربوط به امریکا بحث شده است



بحــث اصلــی در میــان سیاســیوِن کشــور در ایــن 
ــس از اول جــوزا کــه  ــن اســت کــه پ روزهــا ای
بــر اســاس قانــون عمــر حکومــت وحــدت ملــی 
ــدِن  ــود آم ــه وج ــه از ب ــد، چگون ــان می یاب پای
خــالی قــدرت در کشــور جلوگیــری کــرد؟ البتــه 
این جــا همــه چیــز بــه صــورِت انتزاعــی مطــرح 
می شــود، زیــرا اگــر حتــا همیــن حکومــت 
نیم بنــد هــم نباشــد، افغانســتان بــا خــالی 
قــدرت آن گونــه کــه در برخــی دیگر از کشــورها 
معمــول اســت، مواجــه نخواهــد شــد. افغانســتان 
ــدرت دارد.  ــالی ق ــی از خ ــای طوالنی ی تجربه ه
ــالی  ــی خ ــود نوع ــان خ ــِت طالب ــر حکوم مگ
ــارده  ــا در چه ــد؟ آی ــه حســاب نمی آم ــدرت ب ق
ســال حاکمیــت تحــت حمایــِت شــوروی ســابق 
افغانســتان در خــالِی قــدرت بــه ســر نمی بــرد؟ 
ــر نجیــب اهلل  ــا حکومــت پــس از ســقوط داکت آی
خــود وارد یــک دورِ دیگــر خــالی قــدرت 

نشــد؟ 
ــه  ــه ک ــدرت آن گون ــالی ق ــرس از خ ــلمًا ت مس
افغانســتان  در  می کننــد،  مطــرح  برخی هــا 
ــن  ــه ای ــًا توج ــدارد. عمدت ــراب ن ــی از اع محل
ــم های  ــه میکانیس ــرام ب ــیون احت ــروه از سیاس گ
قانونــی و قانونمنــد ســاختِن قــدرت سیاســی در 
ــات در افغانســتان  کشــور اســت. همــواره انتخاب
بــه وقــِت آن برگــزار نشــده اســت. همیــن 
حــاال قــوۀ مقننــه در کشــور وجــود نــدارد 
ولــی آب هــم از آب تــکان نخــورده اســت. 
ــیلۀ  ــور به وس ــای کش ــیاری از وزارت خانه ه بس
ولــی  می شــود،  مدیریــت  سرپرســت وزرا 
ــان  ــه می ــا ب ــودی در کاره ــه بهب ــه ن ــم ک می بینی
ــن  ــر شــده اســت. عی ــت بدت ــه وضعی ــده و ن آم
ــا از  ــه آن وزارت خانه ه ــت ک ــی اس ــان زمان هم
ســوی وزراِی برحــال و دارای راِی اعتمــاد از 
ســوی مجلــس نماینــده گان اداره می شــدند. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــدرت ب ــالی ق ــوع خ ــا موض ام
ــتان  ــد. افغانس ــرح باش ــد مط ــی بای ــالۀ قانون مس
قانون گــرا  و  قانون مــدار  کــه  زمانــی  تــا 
ــدا  ــری دســت پی ــت بهت ــچ موقعی ــه هی نشــود، ب
ــرفت  ــت و پیش ــات، امنی ــه ثب ــرد. ب ــد ک نخواه
نخواهــد رســید. همــه چیــز در فضــای بحـــرانی 
شــکل خواهــد گرفــت و ادامــه خواهــد یافــت. 
ــه  ــت ب ــده ســاِل گذشــته متأســفانه وضعی در هف

ــرای  ــًا ب ــوده اســت. کســی واقع ــوال ب ــن من همی
افغانســتاِن باثبــات و پیشــرفته کار نکــرده اســت. 
ــود  ــای خ ــد و جیب ه ــعار داده ان ــط ش ــه فق هم
پُــر ســاخته اند. همیــن آقــای غنــی بــا چــه 
ــد.  ــت ش ــۀ سیاس ــی وارد عرص ــای بزرگ اُمیده
ــود  ــد ب ــی خواه ــد او کس ــر می کردن ــه فک هم
کــه افغانســتان را از مصیبــت و بدبختــِی جنــگ و 
فقــر نجــات خواهــد داد. کســی کــه ســال ها در 
ــی زنده گــی و کار کــرده اســت.  کشــورهای غرب
ــد.  ــون و انســان را می دان کســی کــه حرمــِت قان
امــا از همیــن تکنوکــراِت برگشــته از غــرب چــه 

ــد؟ ــاخته ش س
و  لبــاس  از  خــدا!...  بــه  اســت  وحشــتناک 
ســر و وضعــش شــروع تــا ادا و اطوارهــا و 
ســخنرانی هایش همــه دچــار دگرگونــی و تغییــر 
ــتن  ــه داش ــد ک ــر می کن ــی فک ــای غن ــد. آق ش
لنگــی، پیراهن تنبــان و تســبیح از او یــک حاکــِم 
ــۀ  ــازد و هم ــالمی می س ــوری اس ــوِب جمه خ
ــه  ــد داد و ب ــوش خواهن ــخنانش گ ــه س ــردم ب م
ــخنگوی  ــاون س ــوی مع ــه از س ــی ک معجزه های
ارگ بــه او نســبت داده می شــود، بــاور خواهنــد 
کــرد. آقــای غنــی مردم فریبــی را بــر کار و 
ــن  ــه همی ــت داد و ب ــردم ارجحی ــه م ــت ب خدم
دلیــل طــی پنج ســاِل گذشــته از خــود زمــام داری 
ــاکام ســاخت. آقــای غنــی بــه جــای این گونــه  ن
دلقک بازی هــا، بایــد بــا کار و فعالیــِت خــود 
ــام داری مســوولیت پذیر و  ــه زم ــی داد ک نشــان م
بــا درایــت اســت. مــردم افغانســتان نمی خواهنــد 
ــا  ــه ی ــک فقی ــا ی ــور آن ه ــًا رییس جمه ــه حتم ک
ــد  ــی را می خواهن ــا کس ــد، آن ه ــن باش ــم دی عال

ــد.  ــن کشــور را ســاخته بتوان ــه ای ک
ــر و  ــه س ــت ک ــرده اس ــتباه ک ــی اش ــای غن آق
وضعــش را تغییــر داده. اگــر او در راســتای 
ــردم او را  ــرد، م ــردم و کشــور کار می ک ــع م مناف
بــا همــان دریشــی و نکتایــی هــم قبــول داشــتند 
و قــدر می کردنــد. الزم نبــود کــه آیــه و حدیــث 
بــا هــزار اشــتباه بخوانــد، الزم بــود کــه در پیــش 
ــه  ــی ب ــد. او وقت ــور کشــور اشــتباه نکن ــردِن ام ب
ــه  ــپرد ک ــی س ــای کالن ــید، وعده ه ــدرت رس ق
ــد. از  ــل نش ــا نای ــدام آن ه ــچ ک ــِق هی ــه تحق ب
ــازد،  ــود می س ــه ب ــه گفت ــی ک ــش هزار مکتب ش
گفتــه می شــود فقــط صــد مکتــب ســاخته 

شــده اســت. حــاال هــم او در هــر ســخنرانی اش 
ــک  ــد. ی ــردم می کن ــار م ــی را ب ــن وعده های چنی
آبادتریــن و  بــه  را  افغانســتان  روز می گویــد 
ــد. روزِ  ــل می کن ــیا تبدی ــور آس ــن کش مرفه تری
ــادِی  ــارراهِ اقتص ــه از آن چه ــد ک ــر می گوی دیگ

ــاخت.  ــد س ــان خواه جه
ســاختن  بــرای  غنــی  آقــای  وعده هــای 
ــًا او  ــر واقع ــدارد. اگ ــی ن ــچ پایان ــتان هی افغانس
طــرح و برنامه یــی بــرای ســاختن افغانســتان 
بایــد  را  آن  نشــانه های  حداقــل  می داشــت، 
حــاال می دیدیــم. دیگــران کشــورهای خــود 
ــا  ــده و دروغ؟ ب ــا وع ــاخته اند؛ ب ــه س را چگون
شــعار دادن؟ و یــا بــا ایجــاد انگیــزه در مــردم و 
ــۀ  ــه گفت کار شــبانه روزی ثمربخــش؟... ایشــان ب
ــاعت در  ــم 1۸ س ــا ه ــوی، 16 و ی ــای مرتض آق
ــۀ  ــول و نتیج ــا محص ــد، ام ــبانه روز کار می کن ش
ــن  ــل ای ــدارد. مث ــچ دَرک ن ــی هی ــای غن کارِ آق
اســت کــه روی یــخ می نویســد و در آفتــاب 

می گــذارد. 
ــا اگــر واقعــًا حکومتــی قانون گــرا و پاســخگو  م
ــه مــردم می داشــتیم، حــال و روزمــان این قــدر  ب
دوصــد  تــا  صــد  روزی  نمی بــود.  اســفناک 
جــواِن مــا بــه دســِت تروریســت ها کشــته 
ــه و کاشــانۀ  ــا خان نمی شــدند. هــزاران جــواِن م
خــود را بــرای رســیدن بــه کشــورهای اروپایــی 
ــرای همیــن بحــث، قــدرت  ــد. ب تــرک نمی کردن
سیاســی در کشــور می توانــد مهــم باشــد. آقــای 
ــک روز  ــت ی ــر نیس ــه حاض ــد ک ــی می گوی غن
بیشــتر از موعــد قانونــی بــه کار ادامــه دهــد ولــی 
ــن  ــد. بدتری ــد او دروغ می گوی ــه ندان ــت ک کیس
ــه  ــر کســی هســت ک ــژه حکومت گ ــرد و به وی ف

می گویــد.  دروغ 
آقــای غنــی یــک دروغ گــوِی بــزرگ اســت کــه 
از هــر راه و رســمی بــرای ادامــۀ قــدرت اســتفاده 
می کنــد. پــس بایــد از حــاال متوجــه اوِل جـــوزا 
ــا  ــا ب ــه تنه ــی ن ــای غن ــۀ کارِ آق ــرا ادام ــود؛ زی ب
ــک روز  ــر ی ــه اگ ــدارد، بلک ــری ن ــون براب قان
ــود،  ــالص ش ــِر او خ ــور از ش ــن کش ــر ای زودت
ــاده  ــو افت ــکالت جل ــِع مش ــدم در رف ــزاران ق ه

اســت. 
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ــه  ــی گفت ــِر تازه ی ــتان در اظهارنظ ــت وزیر پاکس ــان نخس عمران خ
اســت کــه بــرای موفقیــِت گفت وگوهــای صلــح، بایــد یــک ادارۀ 
موقــت در افغانســتان روی کار بیـــاید تــا بتوانــد انتخابــاِت آزاد و 
شــفاف را رهبــری کنــد. هرچنــد ایــن اظهــارات تــا حــِد زیــادی 
منطبــق بــا اظهــاراِت بســیاری از سیاســت مداراِن کشــور اســت کــه 
ــِل  ــا در داخ ــد؛ ام ــت ان ــِت موق ــاد حکوم ــح و ایج ــواهِ صل هواخ
افغانســتان همــۀ جریان هــای سیاســی زیــر عنــوان »مداخلــه« 
ــورد  ــان را م ــِر عمران خ ــتقل، اظهارنظ ــورِ مس ــک کش ــور ی در ام
ــی و  ــت مل ــِض اصــِل حاکمی ــد و آن را مناق ــرار داده ان ــراض ق اعت
ــای  ــالِف نُرم ه ــتان و خ ــردم افغانس ــط م ــت توس ــن سرنوش تعیی

دیپلماتیــک و بین المللــی خوانده انــد.
بخواهیــم  این کــه  از  فــارغ  ـ  واکنش هــا  نــوع  ایــن  مطالعــۀ 
ــی را  ــالِت فراوان ــش ها و تأم ــم ـ پرس ــا رد کنی ــد ی ــا را تأیی آن ه
ــر »افغانســتان«  پیرامــون مفهــوم »حاکمیــت ملــی« و مصــداِق آن ب

ــه:  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــزد. ب برمی انگی
اوالً همــه می دانیــم کــه در دنیــای جهانی شــدۀ امــروز تمــامِ 
ــی  ــت مل ــه حاکمی ــل از جمل ــط بین المل ــش رواب ــم در دان مفاهی
ــای مطلــق و ســنتِی خــود  دچــار فرســایش و تحــول شــده و معن
ــت  ــۀ حاکمی ــای تحول یافت ــًا در معن ــت. ثانی ــت داده اس را از دس
ملــی نیــز افغانســتان بــه دلیــِل غلبــۀ وابســته گی هایش بــه 
ســایر کشــورها در محیــط بین الملــل، از ضریــِب بســیارپایینی 
آنچــه  ثالثــًا  باشــد.  از حاکمیــت ملــی می توانــد برخــوردار 
ــان  ــر زب ــا ب ــِی م ــت مل ــل حاکمی ــالِف اص ــا خ ــان گوی عمران خ
ــرون از  ــل در بی ــۀ عم ــه در صحن ــت ک ــان چیزی س ــده، هم ران
مرزهــای افغانســتان زیــر عنــوان »صلــح« بــر ســِر سرنوشــِت ایــن 
کشــور جریــان دارد و مطمینــًا پاکســتان اصلی تریــن مهــره در ایــن 
ــای  ــام قرائت ه ــق تم ــًا مطاب ــود. رابع ــوب می ش ــا محس تالش ه
رســمی و غیررســمی یی کــه از نــگاه پاکســتان بــه افغانســتان ارایــه 
ــتراتژیِک  ــِق اس ــا را عم ــِت م ــن کشــور ســی وچهار والی شــده، ای
ــی  ــوس سیاس ــس در قام ــد. پ ــد می شناس ــا هنـ ــرد ب ــود در نب خ
اســالم آباد، حاکمیــت ملــی افغانســتان یــک مفهــوم خالــی از 

اعتبــار می نمایــد. 
اکنــون بایــد پرســید کــه آیــا سیاســت مداراِن افغانســتان نمی داننــد 
ــتان  ــژۀ پاکس ــراکِت وی ــا ش ــتان را ب ــح در افغانس ــکا صل ــه امری ک
تعقیــب می کنــد و اساســًا منهــای همــکاری پاکســتان، گفت وگــوِی 
رو در روِی نماینــده گاِن امریــکا و طالبــان ممکــن نبــوده اســت؟ آیــا 
ــن و دالِل  ــتان کارچاق ک ــه پاکس ــده اند ک ــردار ش ــازه خب ــا ت آن ه
اصلــِی صلــح امریــکا و طالبــان بــوده و بــدون مــزد و پــاداش ایــن 
ــه  ــد ک ــا نمی دانن ــرده اســت؟ آی ــوار نک ــود هم ــر خ ــت را ب زحم
در معادلــۀ صلــِح افغانســتان اگــر در یــک طــرِف مســاوی امریــکا 
ایســتاده باشــد، در طــرف دیگــر آن پاکســتان ایســتاده و ســهِم خــود 

را می طلبــد؟
ــم مذاکــراِت  ــرای آن عــرض شــد کــه بگویی ــن دو پاراگــراف ب ای
صلــِح افغانســتان از نقطــۀ آغــاز عرصــۀ نمایــش ضعــِف حاکمیــِت 
ملــِی مــا و بعضــًا تبدیل ســاختِن آن بــه یــک راز و معماِی ناگشــوده 
بــوده اســت. وقتــی همــۀ متــون نظامــی و اســتراتژیِک اســالم آباد، 
افغانســتان را عمــق اســتراتژیِک پاکســتان معرفــی می کنــد و 
ــوی پاکســتان  ــا نقــِش ق ــز ب ــان نی ــکا ـ طالب ــح امری مذاکــراِت صل
هدایــت می شــود، چگونــه می تــوان بــه اســتحکامِ حاکمیــت ملــی 

ــود؟ ــدوار ب ــالم آباد امی ــوی اس ــرام آن از س ــتان و احت افغانس
اظهارنظــر عمران خــان اصــاًل نکتــۀ بدیعــی نــدارد؛ بلکــه او هماننــد 
ــدۀ  ــراِن سیاســی پاکســتان خواســته اســت آین ســایر رؤســا و رهب
سیاســی افغانســتان را ترســیم کنــد. ایــن رســم و ســنِت چهل ســاله 
ــریف  ــرف و نوازش ــز مش ــا آورده و پروی ــز به ج ــق نی را ضیاءالح
ــاف،  ــن اوص ــا ای ــد. ب ــلیم کرده ان ــان تس ــه عمران خ ــز آن را ب نی
ــه همــۀ ارکاِن حکومتــی و سیاســت مداراِن غیرحکومتی یــی  بایــد ب
ــد و  ــش نشــان داده ان ــان واکن ــر عمران خ ــه اظهارنظ ــه نســبت ب ک
از حاکمیــت ملــی افغانســتان ســخن می گوینــد، گفــت کــه بیــش 
ــاِی آن را  ــح و خروجی ه ــۀ صل ــاًل پروس ــه، عم ــدور اعالمی از ص

دریابیــد!
ــن  ــی از ای ــلمًا یک ــت، مس ــرح ادارۀ موق ــات و ط ــق انتخاب  تعوی
ــًا  ــه توضیحــات فــوق، ایــن هــراس قوی خروجی هاســت و نظــر ب
ــع و  ــی مطی ــح، اداره و حکومت ــوان صل ــر عن ــه زی ــود دارد ک وج
ــد. حــال آن کــه انتظــارِ  ــل روی کار آی ــا پاکســتان در کاب همســو ب
ــد  ــن باش ــد  ای ــی می توان ــای سیاس ــِر جریان ه ــواب و منطقی ت ص
کــه پــس از مــاه جــوزا کــه عمــِر حکومــِت موجــود از نظــر همــه 
پایــان می یابــد، اختیــاراِت آقــای غنــی تــا اندازه یــی محــدود گــردد 
کــه برنامــۀ صلــح و انتخابــات از ســبوتاژِ او و تیمــش در امــان بماند 
ــی  ــی و انتخابات ــت مل ــظ حاکمی ــًا حاف ــی واقع ــه صلح ــوان ب و بت
ــا از  ــارِ م ــن انتظ ــت. همچنی ــت یاف ــل دس ــب و دغ ــاری از قل ع
ایــاالت متحــدۀ امریــکا ایــن اســت کــه در برنامــۀ صلــح بــا طالبــان 
بــه همــکاری پاکســتان، اصــل حاکمیــت ملــی افغانســتان را لحــاظ 
کنـــد و صلــح در اِزای واگــذاری ایــن کشــور بــه اســالم آباد نباشــد. 

صلح افغانسـتان
 و معـمای حـاکمیت ملـی

احمــد عمران

ا  چــر
است؟ مهـم  ِی قـدرت  خـال

آقای غنی اشتباه کرده است که سر و وضعش را تغییر داده. اگر او در راستای منافع مردم و کشور کار می کرد، مردم او را 
با همان دریشی و نکتایی نیز قبول داشتند و قدر می کردند. الزم نبود که آیه و حدیث با هزار اشتباه بخواند، الزم بود که در 
پیش بردِن امور کشور اشتباه نکند. او وقتی به قدرت رسید، وعده های کالنی سپرد که به تحقِق هیچ کدام آن ها نایل نشد. 
از شش هزار مکتبی که گفته بود می سازد، گفته می شود فقط صد مکتب ساخته شده است. حاال هم او در هر سخنرانی اش 
چنین وعده هایی را باِر مردم می کند. یک روز می گوید افغانستان را به آبادترین و مرفه ترین کشوِر آسیا تبدیل می کند. روِز 

دیگر می گوید که از آن چهارراِه اقتصادِی جهان خواهد ساخت



ــۀ  ــی اتحادی ــت خارج ــوول سیاس ــی، مس ــکا موگرین فدری
اروپــا دیــروز سه شــنبه، 6 حمــل بــه کابــل آمــد و بــا 

ــرد. ــدار ک ــی دی ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
ــۀ  ــران حکومــت وحــدت ملــی در نشســت های جداگان رهب
خبــری بــا بانــو موگرینــی، در مــورد پروســۀ صلــح، 
برگــزاری انتخابــات و همکاری هــای اقتصــادی اتحادیــۀ 

ــد.  ــت کردن ــتان صحب ــا و افغانس اروپ
ــد  ــت می کن ــی حمای ــد، از صلح ــت می گوی ــس حکوم ریی
کــه بــا دقــت بــه پیــش بــرود، زیــرا اشــتباه در ایــن رونــد، 

ــت. ــد داش ــاری خواه ــای زیان ب پیامده
ــرات  ــه از مذاک ــت ک ــان داش ــت بی ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــن  ــدی ای ــکِل ُکن ــا مش ــد، ام ــت می کن ــی« حمای »بین االافغان

ــود پاکســتان اســت. ــان و صــادق نب ــد، خــود طالب رون
صلح به معنای بازگشت به گذشته نیست

ــداهلل،  ــداهلل عب ــر عب ــا داکت ــدار ب ــی در دی ــکا موگرین فدری
ــه  ــا ب ــۀ اروپ ــه اتحادی ــت ک ــت گف ــی حکوم ــس اجرای ریی
صــورت کامــل از تالش هــای صلــح بــه رهبــری و مالکیــت 

ــد. ــتیبانی می کن ــت و پش ــتان حمای افغانس
ــدون  ــا ب ــۀ اروپ ــه اتحادی ــت ک ــار داش ــی اظه ــو موگرین بان
کــدام اجنــدای پنهانــی از رونــد دموکراتیــک ، حقــوق بشــر، 
حقــوق زنــان، آزادی بیــان، حاکمیــت قانــون و رفــاه و 

توســعۀ در افغانســتان حمایــت می کنــد.
ــرای عقب گــرد در افغانســتان وجــود  ــه گفتــۀ او: »راهــی ب ب
نــدارد و صلــح بــه معنــای پیشــرفت و پــاس داری از حقــوق 
ــا  ــه اروپ ــر اســت. اتحادی بشــر و دســتاوردهای ســالیان اخی
ــه  ــرار دارد و ب ــتان ق ــردم افغانس ــار م ــته در کن ــد گذش مانن

ــد«. ــه می ده ــتان ادام ــود از افغانس ــت خ ــک  و حمای کم
ــای  ــردم و نهاده ــه م ــح ب ــه صل ــت ک ــی گف ــو موگرین بان
ــای  ــه معن ــز ب ــود و هرگ ــوط می ش ــتان مرب ــمی افغانس رس
ــتاوردهای 1۸  ــردن دس ــوش ک ــب و فرام ــه عق ــت ب بازگش

ــت. ــته نیس ــال گذش س
ــن  ــا، دســت یافت ــۀ اروپ ــِت خارجــی اتحادی مســوول سیاس
افغانســتان بــه صلــح دایمــی را وابســته بــه »مذاکــرات 
ــۀ  ــا از ادام ــۀ اروپ ــه اتحادی ــد و گفــت ک ــی« خوان بین االفغان
ــد  ــات حمایــت می کن ــد دموکراتیــک و برگــزاری انتخاب رون
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــرای برگ ــا ب ــا و آماده گی ه و تالش ه
ــد دموکراتیــک  ــد و رون ــار بایــد ادامــه یاب ــا اعتب شــفاف و ب
ــه  ــروگان« گرفت ــه »گ ــی ب ــچ دلیل ــه هی ــد ب ــتان نبای افغانس

شــود.
بانــو موگرینــی در نشســت دیگــری بــا محمداشــرف 
ــتان  ــح در افغانس ــرای صل ــازی ب ــه زمینه س ــت ک ــی گف غن
ــد و  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــد ای ــت و بای ــده اس ــا ش مهی
ــل  ــه کاب ــتان ب ــه از پاکس ــود. او ک ــرار ش ــز برق ــس نی آتش ب
ــادۀ پشــتیبانی  ــه پاکســتان آم ــار داشــت ک ــده اســت، اظه آم
ــتان  ــت افغانس ــان و حکوم ــتقیم طالب ــای مس از گفت وگوه

ــت. اس
موگرینــی می افزایــد کــه مقام هــای پاکســتانی پشــتیبانی 
شــان را از گفت وگوهــای اخیــر صلــح در افغانســتان اعــالم 
کــرده انــد. او بیــان داشــت: »اگــر انتخابــات وجــود نداشــته 

باشــد مذاکــرات نیــز وجــود نخواهــد داشــت«.
طالبان خود مانع صلح اند

ــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت  ــداهلل عب ــر عب داکت
ملــی در ایــن دیــدار گفتــه اســت کــه پایــان جنــگ 

افغانســتان وابســته بــه »مذاکــرات بین االافغانــی« و همــکاری 
جــدی و صادقانــۀ پاکســتان اســت. آقــای عبــداهلل همچنــان 
بیــان داشــت کــه طالبــان خــود نیــز مانــع آغــاز »مذاکــرات 

بین االافغانــی« هســتند.
ــی  ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــد ک ــی می گوی ــس اجرای ریی
ــالش  ــار« ت ــا اعتب ــفاف و ب ــات »ش ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــه  ــور ب ــک در کش ــد دموکراتی ــت رون ــرار نیس ــد و ق می کن
ــۀ او:  ــه گفت ــردد. ب ــف گ ــح متوق ــای صل ــر تالش ه خاط
ــد و  ــه  ان ــد جداگان ــات دو رون ــح و انتخاب ــای صل »تالش ه
ــرای مــردم تــالش  ــرای تحقــق حــق انتخــاب ب حکومــت ب

می کنــد«.
در صفحــۀ رســمی فیســبوک آقــای عبــداهلل همچنــان آمــده 
ــن  ــارۀ آخری ــرف در ب ــت دو ط ــن نشس ــه در ای ــت ک اس
ــور و  ــادی کش ــت اقتص ــی-امنیتی و وضعی ــوالت سیاس تح
ــتان  ــا و افغانس ــۀ اروپ ــان اتحادی ــل می ــای متقاب همکاری ه

ــد. ــرده ان ــت ک صحب
اشتباه در روند صلح، پیامد منفی خواهد داشت

ــی در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
دیــدارش بــا مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــۀ اروپــا بیــان 
ــی  ــا زمان ــیا اســت و ت ــب آس ــتان در قل ــه افغانس داشــت ک
ــزرگ  ــای ب ــود، پروژه ه ــات نش ــیا دارای ثب ــب آس ــه قل ک

ــد. ــد ش ــی نخواه ــه عمل ــادی در منطق اقتص
ــد  ــه، زور و تهدی ــح از راه گلول ــه صل ــزود ک ــی اف ــای غن آق
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــۀ ریی ــه گفت ــود. ب ــرار نمی ش برق
ملــی: مــردم افغانســتان از خشــونتی رنــج می بــرد کــه عامــل 
ــاور  ــه ایــن ب آن تنهــا داخلــی نیســت. محمداشــرف غنــی ب
ــج  ــح، نتای ــد صل ــتباه در رون ــن اش ــه کوچک تری ــت ک اس

ــد داشــت. ــی خواه ــی در پ منف
او می گویــد کــه مبنــای سیاســت خارجــی افغانســتان، ایجــاد 
ــرف  ــدگاه بی ط ــر دی ــکاران و تغیی ــا هم ــترک ب ــدگاه مش دی
ــرف  ــدگاه بی ط ــه دی ــی ب ــدگاه منف ــت و دی ــدگاه مثب ــه دی ب

یــا مثبــت اســت.
ــتان  ــونت در افغانس ــی خش ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
را تنهــا »محصــول داخلــی« نمی دانــد و می گویــد کــه 
خشــونت و رنــج مــردم افغانســتان، محصــول شــرایط 
ــت  ــالم اس ــان اس ــای جه ــی و تضاده ــی، منطقه ی بین الملل
ــت  ــح بادق ــد صل ــایل در رون ــن مس ــۀ ای ــت هم ــاز اس و نی

ــود. ــه ش ــر گرفت مدنظ
محمداشــرف غنــی در اخیــر ســخنانش گفــت کــه مهمتریــن 
ــرای  ــاع سیاســی« ب ــح، »ایجــاد اجم ــد صل موضــوع در رون
ــروزه موضــوع  ــر ام ــن خاط ــه همی ــگ اســت و ب ــم جن خت
ــن  ــده و ای ــل ش ــی تبدی ــان مل ــه گفتم ــور ب ــح در کش صل
گفتمــان در چارچــوب لویــه جرگــه مشــورتی دوام خواهــد 

کــرد.
ــاع سیاســی  ــدن اجم ــان آم ــه می ــی از ب ــی در حال ــای غن آق
بــرای پایــان جنــگ ســخن می زنــد کــه تــا کنــون نیروهــای 
سیاســی و احــزاب، بــا روایــت آقــای غنی بــرای پایــان جنگ 
افغانســتان موافــق نیســتند. حکومــت وحــدت ملــی همچنــان 
ــای  ــرای گفت وگوه ــف ب ــار مختل ــی از اقش ــون هیأت ــا کن ت
نزدیــک قطــر شــکل نــداده اســت. زلمــی خلیــل زاد از 
ــان  ــا طالب ــو ب ــرای گفت وگ ــا ب ــته اســت ت ــت خواس حکوم
در آینــدۀ نزدیــک، هیــأت چندقومــی و چندفرهنگــی ایجــاد 

ــه قطــر بفرســتد. کنــد و ب
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سرنوشت پروندۀ   کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به کجا رسید؟
رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی:

فراد مشخصی را  وارد پارلمان سازیم غنی از ما می خواست تا  ا

کـه  می گوینـد  کشـور  کل  دادسـتانی  در  مسـووالن 
پرونده هـای کمیشـنران پیشـین کمیسـیون ها انتخاباتی 
زیـر بررسـی قـرار دارنـد، اما نهایی شـدن آن بـه زمان 

نیاز دارد. بیشـتر 
هیـچ  کـه  می کننـد  تأکیـد  نهـاد  ایـن  در  مسـووالن 
فشـار سیاسـی یی کـه روی رونـد بررسـی پرونده های 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات تأثیـر گـذارد، وجـود 

ندارد.
پیـش از ایـن امـا ادعا شـده بود که فشـارهای سیاسـی 
در نهادهـای عدلی و قضایی روی بررسـی پرونده های 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات تأثیـر منفـی گذاشـته 

اسـت و سـبب ُکنـدی این روند شـده اسـت. 
جمشید رسـولی، سخنگوی دادستانی کل در گفت وگو 
بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید که پروند های کمیشـنران 
پیشـین کمیسـیون انتخابات زیر بررسـی قرار دارد، اما 

نهایی شـدن تحقیقات به زمان بیشـتر نیـاز دارد. 
آقـای رسـولی بـا اشـاره بـه اسـناد و مدارک به دسـت 
آمـده در مـورد پرونده هـای ایـن افـراد گفت: بررسـی 
پرونده هـای کمیشـنران کمیسـیون انتخابات پیشـرفت 
خوبـی داشـته اسـت و اسـناد و مـدارک زیـاد در ایـن 

مـورد به دادسـتانی کل رسـیده اسـت.
آقـای رسـولی در حالـی کـه از جزییـات این اسـناد و 
مـدارک اطالعـات بـه دسـت نمی دهـد، امـا می گویـد 
که عـالوه به کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتی، پنج 
تـن از اعضـای ارشـد کمیسـیون انتخابـات به شـمول 
رییس پیشـین دبیرخانـۀ این نهاد ممنوع الخـروج اعالم 

شـده اند. 
آقای رسـولی افزود که عالوه بر کمیشـنران کمیسـیون 
انتخابـات، تحقیقاتـی از سـایر اعضـای ایـن نهادهـا 
نیـز صـورت گرفتـه اسـت. سـخنگوی دادسـتانی کل 
می گویـد کـه بررسـی های جـدی روی پرونده هـای 
ایـن افـراد جریـان دارد و دادسـتانی کل تـالش می کند 

تـا بررسـی ها را بی طرفانـه انجـام دهـد.
کـه  می کننـد  تأکیـد  کل  دادسـتانی  سـخنگوی 
پیشـرفت های در روند بررسـی پرونده های کمیشـنران 
کمیسـیون انتخابـات جـدی اسـت. او بیان داشـت که 
برعـالوۀ پرونده هـای کمیشـنران کمیسـیون انتخابات، 
ادعاها و شـکایت های نامـزد نماینده گان و شـهروندان 
نیـز بـاالی ایـن افـراد وجـود دارد و همیـن موضـوع 
پرونده هـای  بررسـی  رونـد  شـدن  زمان بـر  سـبب 

کمیشـنران شـده اسـت. 
آقـای رسـولی در ادامـۀ صحبت هایـش بـا روزنامـۀ 
ماندگار اظهار داشـت که دادسـتانی کل اسناد و مدارِک 
کمیشـنران پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی را جهت 
بررسـی بیشـتر به نهادهـای مربوطه فرسـتاده اسـت تا 

صحت و سـقم آن روشـن شـود. 
پیش از این، گفته هایی وجود داشـت که دسـت اندازی  
پرونده هـای  بررسـی  روی  سیاسـی  فشـارهای  و 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات تأثیر گذاشـته اسـت، 
امـا دادسـتانی کل، ایـن ادعاهـا را بی بنیـاد می خواند و 
می گویـد کـه ایـن نهاد بـا اسـتقالل کامـل پرونده های 

کمیشـنران را بررسـی می کنـد. 
جمشـید رسـولی می گویـد که بـا در نظرداشـت قانون 
و بـا اسـتقالل کامل، پرونده های کمیشـنران را بررسـی 

می کنـد و زیر بار فشـار سیاسـی نمـی رود.
ایـن در حالی اسـت کـه پیش از این، برخـی گزارش ها 
حاکی از آن بود که فشـارهای سیاسـی باالی دادسـتانی 

کل سـبب شـده اسـت تـا تمرکـز روی پرونده هـای 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابات کاهش یابد. گزارش ها 
نشـان مـی داد که نفوذ و فشـار سیاسـی و فسـاد اداری 
از چالش هـای اسـت کـه سـبب ُکنـدی روند بررسـی 
پرونده های کمیشـنران کمیسـیون انتخابات شده است. 

برخورد های سودجویانه 
انتخاباتـی،  از اعضـای کمیسـیون شـکایات   برخـی 
محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت را به 
برخوردهـای سـلیقه یی و سـودجویانه در برابر اعضای 

پیشـین کمیسـیون  انتخابـات متهـم می کنـد. 
عبدالعزیـز آریایـی، رییس پیشـین دبیرخانۀ کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی، در گفت وگـو بـا آریانانیـوز گفته 
اسـت کـه دادسـتانی  کل بـه اسـاس قانـون صالحیت 
رسـیده گی بـه پرونده هـای آنـان را نـدارد. به گفتـۀ او: 
تمـام قضایایی مرتبـط به انتخابات از طرف کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی بررسـی می شـود و برای بررسـی 
جرایم کمیسـیون شکایات انتخاباتی، دادگاه اختصاصی 

می گردد.  تشـکیل 
آقـای آریایـی در ایـن گفت وگـو، دادسـتانی  کل را بـه  
طـرف داری از ارگ متهـم می کنـد و می گویـد کـه این 

نهـاد بـه اشـاره ارگ عمـل می کند. 
آقـای آریایی با اشـاره بـه پروندۀ مرزا محمـد کتوازی، 
)یکـی از نامـزد نماینـده گان والیـت پکتیـا کـه به پنج 
سـال حبـس محکـوم اسـت(، می گوید که کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتی دومرتبـه از دادسـتانی  کل در مورد 
پیشـینۀ جرمی کتوازی خواهان معلومات شـده اسـت، 
امـا ایـن نهـاد از پـاک بـودن پیشـنۀ جرمی کتـوازی به 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی خبـر داده اسـت. امـا 
زمانـی کـه قضیـه بـه غنـی  رسـید، به جایـی نهادهـای 
انتخاباتـی  از کمیسـیون شـکایات  عدلـی و قضایـی 

خواهان پاسـخ شـده اسـت.  
او گفـت که این فشـارها به خاطری این بـود تا کتوازی 

در انتخابـات پیش رو از تیم غنی حمایت کند. 
آقـای آریایـی می گویـد که محمد اشـرف غنـی رییس 
حکومـت وحـدت ملـی، از مـا می خواسـت تـا افـراد 
مشـخص را وارد مجلـس نماینـده گان کنیـم، اما زمانی 
کـه مـا به ایـن رویکـرد اسـتفاده جویانه نه گفتیـم، این 
افتضاح اتفاق افتاد و ما به دادسـتانی کل معرفی شـدیم.  
رییس پیشـین کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، می گوید 
کـه محمد اشـرف غنـی رییس حکومـت وحدت ملی 
در یک نشسـت مشـترک با ما )اعضای کمیسـیون های 
انتخاباتـی( گفـت: »}فالنـی{ فـرد از کتوازی هـا مـرد 
خـوب اسـت« بـه ایـن معنـا کـه آن    بایـد بـه پارلمـان 
بیاینـد و هم چنـان افـزود که بیـش از یک ماه می شـود 

کـه از طرف دادسـتانی کل تحـت تحقیق قـرار دارد. 
ایـن در حالـی اسـت که کمیسـیون انتخابـات در 2۸ و 
29 میـزان سـال گذشـته انتخابـات پارلمانـی را برگزار 
کـرد، امـا دلیـل ضعـف و ناتوانـی مدیـران ایـن نهـاد 
سـبب شـد انتخابـات بـا چالش هـای فراوانـی همـراه 

باشـد کـه تـا اکنـون نتیجۀ آن روشـن نیسـت.
پـس از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی، محمداشـرف 
صـدور  بـا  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی، 
کمیشـنران  و  تعدیـل  را  انتخابـات  قانـون  فرمانـی، 
کمیسـیون انتخابـات را بـه دادسـتانی کل معرفـی کرد. 
نزدیک به سـه ما از فرسـتاده شـدن پروندۀ کمیشـنران 
کمیسـیون های انتخاباتـی به دادسـتانی می گـذرد اما تا 

هنـوز سرنوشـت ایـن پرونده هـا معلـوم نیسـت. 

مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا به مسووالن حکومت:

رونـد دموکـراتیک افغـانستان 
نبـاید به هیـچ دلیـلی »گـروگان« گرفتـه شـود

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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نــوروز همــواره، و  افغانســتان جشــن  در 
به ویــژه در ســالیان اخیــر، بــا مناقشــاتی 
ــردم  ــی از م ــت؛ بخش های ــوده اس ــراه ب هم
ــی  ــد و برخ ــتقبال می کنن ــی از آن اس به گرم
ــت  ــا آن مخالف ــدت ب ــی به ش ــاِت مذهب حلق

می دهنــد. نشــان 

دالیل مخالفاِن نوروز
برخــی  کــه  نــوروز  جشــِن  مخالفــان 
جناح هــای ســنتی و گروه هــای شبه ســلفی 
هســتند، از موضعــی دینــی بــه تحریــم نــوروز 
و هرگونــه مراســم مربــوط بــه آن حکــم 
کار  ایــن  بــرای  آنــان دالیلــی  می دهنــد. 

جملــه:  از  برمی شــمارند، 
ایــن  از  کهنــی  آیین هــای  برگــزاری  1ـ 
ــان و  ــداوم ادی ــه ت ــک ب ــی کم ــت، نوع دس
فرهنگ هــای پیــش از اســالم اســت کــه 

شــده اند. مــردود  و  منســوخ 
ــل  ــبت ها از قبی ــه مناس ــل از این گون 2ـ تجلی
تشــبُّه بــه نامســلمانان اســت و طبــق روایتــی 
منســوب بــه پیامبــر اســالم، تشــبُّه بــه پیــروان 
ــت.  ــری نارواس ــر ام ــای دیگ ــان و آیین ه ادی
ــماره  ــاس، ش ــاب اللب ــی داوود، کت ــنن اب )س

)3۴9۴
3ـ روایتــی از انــس بــن مالــک، از یــاران 
ــر  ــه پیامب ــی ک ــد: “هنگام ــه می گوی ــر، ک پیامب
خــدا بــه مدینــه آمــد، مــردم آن شــهر دو روز 
داشــتند کــه در آن بــه بــازی و ســرگرمی 
ــت.  ــن دو روز چیس ــید ای ــد. پرس می پرداختن
ــن دو روز  ــت در ای ــان جاهلی ــد در زم گفتن
ــت  ــر خــدا گف ــم. پیامب ــازی می پرداختی ــه ب ب
همانــا خداونــد در عــوض آن هــا دو روز 
بهتــر را بــه شــما قــرار داده اســت؛ یکــی روز 
ــی  ــنن اب ــر”. )س ــری روز فط ــی و دیگ اضح

ــماره 9۵9( ــاله، ش ــاب الص داوود، کت
۴ـ فتــوای شــماری از علمــای قدیمــی ماننــد 
ابــن تیمیــه و مالعلــی قــاری و عده یــی 
ــوروز. ــل از ن ــه تجلی ــِل هرگون دیگــر در مقاب
۵ـ انجــام اعمــال شــرک آمیز و خرافــی در 
ــه  ــن ب ــد رفت ــوروزی، مانن ــم ن ــن مراس ضم
نیازمندی هــا  درخواســت  و  زیارتگاه هــا 
اســالمی  عقایــد  طبــق  کــه  مــرده گان  از 

نارواســت.
این هــا مهم تریــن دالیلی ســت کــه بــرای 
مخالفــت بــا نــوروز و تحریــم هرگونــه 

می گــردد. ارایــه  آن  گرامی داشــِت 

نــوروز  جشــن  موافقــان  مقابــل،  در 
می کننــد:  اســتدالل 

وز  نور
در كشاكش 

تجليل
 و تحریم

ــوروز را از روزگاران ــبیه ن ــبت هایی ش ــز مناس ــامی نی ــورهای اس ــر از کش ــی دیگ  برخ
 کهــن بــه میــراث برده انــد، ماننــد عیــد »شــم النســیم« در مصــر کــه از روزگار فراعنــه
ــن روز در ــت. ای ــورده اس ــد خ ــیحی پیون ــنت های مس ــا س ــپس ب ــده و س ــادگار مان ــه ی  ب
 تقویــم رســمی آن کشــور تعطیــل اســت و مــردم بــه محیط هــای ســاحلی و اماکــِن تفریحــی
 روی می آورنــد. داراالفتــای مصــر، برگــزاری ایــن جشــن را امــری عــادی و مبــاح دانســته
ــِع ــن موض ــود. ای ــه ش ــر گرفت ــامی در نظ ــه آداب اس ــت ک ــده اس ــادآور ش ــرف ی  و ص
ــای ــع پژوهش ه ــای مجم ــر و اعض ــگاه ازه ــای دانش ــیاری از علم ــوی بس ــا از س  داراالفت

اســامی آن کشــور نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت

ــده از روزگاران  ــا مان ــم به ج ــۀ مراس 1ـ هم
کهــن، آیین هــای دینــی نیســتند و زنــده 
و  تــداوم  معنــای  بــه  آن هــا  نگه داشــتِن 
ــیعی  ــش وس ــت. بخ ــان نیس ــای آن ادی احی
ــی دارد  ــۀ فرهنگ ــم جنب ــا و مراس از عرف ه
ــل اجتماعــی  ــور فرهنگــی، نشــانۀ تکام و ام

انسان هاســت.
نــوروز بیــش از آن کــه ریشــۀ مذهبــی داشــته 
باشــد، پایــه بــر تحول هــای فصلــی دارد کــه 
ــته گی  ــل وابس ــه دلی ــم ب ــان قدی ــرای مردم ب
ــوای  ــت و آب و ه ــه زراع ــان ب زنده گی ش
ــه  ــد ک ــت، هرچن ــته اس ــت داش ــال، اهمی س
در دوره هایــی از ســوی برخــی اقــوام صبغــۀ 

مذهبــی نیــز یافتــه باشــد.
ادیــان  پیــروان  بــه  تشــبُّه  از  نهــی  2ـ 
متوجــه  تنهــا  دیگــر  فرهنگ هــای  و 
و  عبــادی  شــعایر  از  کــه  اموری ســت 
رمزهــای مذهبــی آنــان باشــد و مایــۀ اشــتباه 
و خلــط هویــت میــان پیــروان ادیــان شــود. 
ــهور  ــی مش ــدۀ فقه ــق قاع ــادی طب ــور ع ام
بــر  پایــه  اإلباحــه”  فی األشــیاء  “األصــل 

جــواز ذاتــی دارد. 
ــل  ــادی قاب ــور ع ــبه در ام ــالوه، تش ــه ع ب
ــاب  ــر اجتن ــرار ب ــر ق ــت و اگ ــاب نیس اجتن
ــد،  ــادی باش ــور ع ــبه در ام ــه تش از هرگون
ناممکــن  مســلمانان  بــرای  زنده گــی 
ــذا  ــان غ ــر ادی ــروان دیگ ــرا پی ــود، زی می ش
می کننــد،  کار  می خوابنــد،  می خورنــد، 
لبــاس می پوشــند و بســیاری کارهــای دیگــر 
کــه مســلمانان نیــز ناگزیــر بــه انجــام آن هــا 
ــامل  ــق مشــابهت ش ــی از مطل هســتند، و نه

می شــود. این هــا  همــۀ 
دوران  روز  دو  دربــارۀ  کــه  حدیثــی  3ـ 
مهم تریــن  و  می شــود  آورده  جاهلیــت 
ــه  ــدارد ک ــح ن ــان اســت، تصری ــل مخالف دلی

ــد. ــوروز باش ــارۀ ن درب
نشــان  مســلمانان  تاریخــی  تجربــۀ  ۴ـ 
زمــان  از  مراســم  ایــن  کــه  می دهــد 
ــیعی  ــای وس ــد در بخش ه ــه بع ــه ب صحاب

از ســرزمین های اســالمی مــورد تجلیــل قــرار 
داشــته و نســل های پــی در پــی در دوران 
امویــان و عباســیان شــاهد برگــزاری ایــن 
ــل  ــا و اه ــت فقه ــا اکثری ــد، ام ــم بوده ان مراس
ــا  ــد. حت ــان نداده ان ــا آن نش ــی ب ــم مخالفت عل
ــی در دوران  ــه حضــرت عل ــود ک ــه می ش گفت
ــوروز شــرکت  ــش در مراســم جشــن ن خالفت
کــرده و از نعمــان جــد امــام ابوحنیفــه هدیــه 
ــن تیمیــه، اقتضــاء  ــت. )اب ــرده اس ــول ک قب

الصــراط المســتقیم، ص ۵۰(
۵ـ دو عیــد اضحــی و فطــر از نــوع جشــن های 
فرهنگــی و ملــی نیســتند، بــل از جملــۀ شــعایر 
ــلمانان اند و  ــی مس ــمبل های دین ــادی و س عب
ــده  ــع ش ــخصی وض ــکام مش ــا اح ــرای آن ه ب
ــم  ــاز مخصــوص، تحری ــد ادای نم اســت مانن
روزه داری، توصیــه بــه غســل، پوشــیدن لبــاس 
ــم  ــلمانان مراس ــی از مس ــر کس ــازه و... . اگ ت
مراســم و جشــن  عنــوان  بــه  را  دیگــری 
هم تــراز  یــا  و  آن هــا  جایگزیــن  مذهبــی 
ــی و  ــد اصول ــق قواع ــد، طب ــا بگردان ــا آن ه ب
ــی نامشــروع  ــات موجــود، عمــل او بدعت روای
تلقــی می شــود و در این بــاره اختالفــی در 

ــم نیســت. ــان اهــل عل می
امــا اگــر کســی مراســمی را برگــزار کنــد کــه 
صــرف جنبــۀ عــادت را داشــته باشــد و هیــچ 
ــای  ــود، پ ــه نش ــه آن اضاف ــدی ب ــۀ تعب صبغ
ــت در  ــرا بدع ــد؛ زی ــان نمی آی ــه می ــت ب بدع
معنــای شــرعی اش، صــرف بــه معنــای افــزودن 
بــر آموزه هــا و مناســک دینــی اســت، نــه 

ــوی. ــادی و دنی ــور ع ــر ام ــزودن ب اف
ــم  ــادات” را از ه ــادات” و “عب ــه “ع 6ـ آن چ
متمایــز می ســازد، مبنــا و منشــای ایجــاد 
ــن  ــارع تعیی ــوی ش ــادات از س ــت. عب آ ن هاس
ــت در  ــق دخال ــه ح ــی ن ــه کس ــود و ب می ش
ــوای  ــه در محت ــا داده می شــود و ن شــکل آن ه

ــا.  آن ه
ــه  ــردم ب ــق م ــاس تواف ــر اس ــا ب ــا عادت ه ام
ــرارداد  ــه آن ق ــروزه ب ــه ام ــد ک ــود می آی وج
ــه  ــا ب ــان قدم ــه زب ــه می شــود و ب جمعــی گفت
آن “جعــل” و “مواضعــه” می گفتنــد. امــور 
قــراردادی معنــای ثابــت و دایمــی ندارنــد کــه 
ــدون تغییــر بماننــد.  در دوران هــای مختلــف ب
ــق  ــرزمین تواف ــک س ــردم ی ــت م ــن اس ممک
ــا  ــر ی ــخصی را روز کارگ ــه روز مش ــد ک کنن
ــد  ــه بخواهن ــن بهان ــه ای ــد و ب ــم بنامن روز معل
– مثــاًل - حقــوق ایــن قشــر را یــادآور شــوند.
ــک  ــان ی ــن عمل ش ــی ای ــد فقه ــر قواع از نظ

ــه در  ــی ک ــه هدف ــاح اســت و بســته ب ــر مب ام
ــی  ــد ارزش اخالق ــرار دارد، می توان ــِس آن ق پ
پیــدا کنــد. هــرگاه توافــق کردنــد کــه آن روز را 
تغییــر بدهنــد، مانعــی شــرعی بــرای کارشــان 
ــای  ــه منش ــان ک ــرا همچن ــدارد؛ زی ــود ن وج
ــر  ــق تغیی ــد، ح ــا بوده ان ــود آن ه ــاد آن خ ایج

ــد.  ــز دارن ــش را نی و تعدیل
این گونــه  شــرعی  و  عبــادی  امــور  امــا 
نیســت، و چــون کــه آنــان در ایجــاد آن 
ســهمی نداشــته اند، حــق تغییــر آن هــا را 
ــای  ــر ماه ه ــن خاطــر تغیی ــه ای ــد. ب ــم ندارن ه
حــرام از ســوی برخــی قبایــل عــرب، کــه بــه 
ــت  ــورد مخالف ــد، م ــه می ش ــیئ” گفت آن “نس
شــدید قــرآن مجیــد قــرار گرفت)إنمــا النســیئ 
ــۀ 3۷(.  ــه، آی ــورۀ توب ــر.. س ــی الکف ــاده ف زی
ــوان  ــه عن ــه ب ــوروزی ن ــم ن ــروزه مراس ۷ـ ام
ــوان  ــه عن ــل صــرف ب یــک جشــن مذهبــی؛ ب
یــک عــادت بومــی برگــزار می گــردد. آن چــه 
ــت  ــن اس ــد ای ــوت می بخش ــر را ق ــن نظ ای
کــه ایــن مراســم اختصــاص بــه افغانســتان یــا 
ــدارد و طبــق گــزارش ســازمان ملــل:  ایــران ن
ــر در  ــون نف ــش از 3۰۰ ملی ــرای بی ــوروز ب »ن
سراســر جهــان آغــاز ســال نــو اســت و بیــش 
ــی از  ــه در مناطق ــت ک ــال اس ــه هزار س از س
بالــکان، منطقــۀ دریــای ســیاه، قفقــاز، آســیای 
مرکــزی و خاورمیانــه و نقــاط دیگــری از 

ــود.« ــه می ش ــن گرفت ــان جش جه
ایــن روز از ســوی ســازمان آموزشــی، علمــی 
و فرهنگــی ســازمان ملــل )یونســکو( نیــز 
ــر  ــوی بش ــی معن ــراث فرهنگ ــت می در فهرس
ــی کــه کســانی  ــه اســت. در صورت ــرار گرفت ق
از مســلمانان آن را بــه عنــوان مناســبتی دینــی 
برگــزار کننــد و ایــن تصــور را داشــته باشــند 
ــروی  ــواب اخ ــر و ث ــق اج ــن طری ــه از ای ک

دریافــت می کننــد و یــا بــه شــکلی از اشــکال 
بــه آن بُعــد متافیزیکــی بدهنــد، کارشــان خطــا 

ــت.  ــرع اس ــالف ش و خ
نــوروزی  این کــه در ضمــن جشــن  از  ۸ـ 
ســوی  از  خرافــی  و  شــرک آمیز  اعمــال 
ــوان  ــود، نمی ت ــام می ش ــردم انج ــماری از م ش
ــرد؛  ــتنباط ک ــم را اس ــه مراس ــم هرگون تحری
ــز  ــر نی ــای دیگ ــور در روزه ــال مزب ــرا اعم زی
ــی  ــت و تحریم ــر ممانع ــود و اگ ــام می ش انج
ــه  ــت ن ــال اس ــه ذات آن اعم ــت، متوج هس
زمــان انجــام آن هــا، صرف نظــر از این کــه 

ــد.  ــام یابن ــا انج ــی و کج ک
ــه  ــورهایی ک ــناختی، کش ــر جامعه ش 9ـ از نظ
تلخــی  تجربه هــای  و  شــدید  بحران هــای 
ــته گی  ــای خس ــد، فض ــر نهاده ان ــت س را پش
و افســردگی بــر آن هــا ســایه می انــدازد و 
ــد.  ــش می یاب ــردم افزای ــی م ــکالت روان مش
روحیــۀ  می توانــد  کــه  راه هایــی  از  یکــی 
اجتماعــی را تغییــر دهــد و از حجــم ســنگین 
و  جشــن ها  برگــزاری  بکاهــد،  فشــارها 
ــادی و  ــردم ش ــه م ــه ب ــت ک مناسبت هایی س
ــوروزی  ــم ن ــان آورد. مراس ــحالی ارمغ خوش
می توانــد چنیــن هدفــی را تــا حــدی بــرآورده 

ــد. کن
1۰ـ برخــی دیگــر از کشــورهای اســالمی نیــز 
مناســبت هایی شــبیه نــوروز را از روزگاران 
ــد “شــم  ــد عی ــد، مانن ــراث برده ان ــه می کهــن ب
ــه  ــه ب ــه از روزگار فراعن ــر ک ــیم” در مص النس
یــادگار مانــده و ســپس بــا ســنت های مســیحی 
ــم  ــن روز در تقوی ــت. ای ــورده اس ــد خ پیون
رســمی آن کشــور تعطیــل اســت و مــردم بــه 
ــی روی  ــن تفریح ــاحلی و اماک ــای س محیط ه

می آورنــد. 
ــن را  ــن جش ــزاری ای ــر، برگ ــای مص داراالفت
امــری عــادی و مبــاح دانســته و صرف یــادآور 
شــده اســت کــه آداب اســالمی در نظــر گرفتــه 
شــود. ایــن موضــع داراالفتــا از ســوی بســیاری 
ــع  ــر و اعضــای مجم ــای دانشــگاه ازه از علم
ــورد  ــز م ــور نی ــالمی آن کش ــای اس پژوهش ه
ــی،  ــت. )االهرام الرقم ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأیی

ــل 2۰12( 1۵ اپری
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نـوروز در تاریـخ دورۀ اسـالمی مـا، برخـالِف بینـش و باورهـای 
آنانـی کـه بـا نقـِل قـول از منابـع عربـی آن را »جشـن مجـوس« 
فرزانـه گاِن  و  بـزرگان  پیشـگاه  در  مناسـبی  جایـگاهِ  می خواننـد، 
اسـالم داشـته اسـت. نـوروز کـه از آغـاز پیــروزی دین اسـالم تا 
عصـر ملک شـاه سـلجوقی در نزد محدودکسـانی بـا نامهربانی هایی 
همـراه بـود، به تدریـج مقـامِ تاریخی خـود را بازیافـت و در دوراِن 
باورهـای  و  بینـش  سـرزمین،  ایـن  در  پسـین  هویت سـتیزی های 
حلقاتـی  دوره،  ایـن  در  گردیـد.  متبـارز  آن  پیرامـوِن  ناهمگـون 
خواسـتند تـا تجلیـل از نوروز را نیز وسـیلۀ اختالف بین نسـل های 
ایـن سـرزمین بسـازند و با وسـایلی از رونِق آن به حیـث روزی که 
تقارن هـای ویـژۀ طبیعـت را با فصوِل ماه و سـال پیوند می بخشـد، 
بکاهنـد. بـه گونه یـی کـه نوروزسـتیزی به حیـث تجسـِم همچـو 
دیگـر در  باورهـا در کنـار یک سلسـله برنامه هـای هویت برانـدازِ 
دورۀ حاکمیـِت طالبـان با تحجـر و تحکم به ُمـد روز تبدیل گردید 
و نـوروز را بـا پیـام سـبز و مانـدگارش تکفیـر کردنـد و برگـزاری 
آن را خـالف احـکامِ دیـن خواندنـد و حتـا برگزارکننـده گاِن آن را 

دانسـتند.  مسـتوجب مجازات 
ایـن روزهـا کـه بـاز موکـِب سـبز بهـار بـا انفـاِس نـوروزی در 
بـرای  طالبانـی  ذهنیت هـای  کـه  می شـود  دیـده  جریـان هسـت، 
تکفیـر و قدغـن نمـودِن ایـن جشـِن فرخنـدۀ ملـی و باسـتانی مـا، 
منابـر وعـظ را محـِل مقابله بـا ایـن ره آوردِ هنگامه برانگیـِز طبیعِت 
خداونـدی قـرار داده انـد. حـال آن کـه در ایـن روز، مسـلمانان بـا 
قلب هـای آکنـده از ایمان و اخـالص به قدرت الیتناهـِی پروردگار 
جهـان، بـه جشـنگاه ها می رونـد و در زیارتگاه های شـخصیت های 
بلندمقـامِ مسـلمان حضـور می یابنـد و بـه دعـا و نیایـش بـه رواِن 
گذشـته گان مبـادرت می ورزنـد. اگـر دعـا و فاتحه خوانـی با اصول 
دینـی تعارض داشـته باشـد، غیر از نـوروز هم موارد فـراواِن آن را 
در زنده گـی روزمـرۀ مـردمِ کشـور شـاهدیم کـه می بایسـت نظریۀ 
دینـی در این خصـوص به صراحـت تکلیـِف مسـلمانان را در قبـال 
سـنت ها و عنعنه هـا و در رابطـه بـا ایـن موضـوع طـی یک هـزار 
و چهارصـد سـال روشـن می سـاخت. برعکـس، مـردم افغانسـتان 
خـود شـاهد بودنـد کـه طالبـان در دوران حاکمیت شـان به عـوض 
سسـت نمـودن باورهـا و نهادهـای سـنتی، ایـن باورهـا را محـور 
عقیدتـی سـاختند و از آن خوانـِش دینـی ارایـه کردند. پـس نوروز 

دارد؟ تقصیـری  چه 
 کسـانی که نـوروز را تکفیر کردند، مجسـمه های بـودا را در بامیان 
و منـار چکـری را هم در کابل گـردن زدنـد، و از کتابخانه گرفته تا 
موزیم هـا و نگارسـتان ها و بایگانی هـای فرهنگـی، همـه را منهـدم 
کردنـد!... معلـوم اسـت کـه نـه نـوروز و نه هـم هیچ یـک از موارد 
بیـان شـده، تقصیـر اسـالمی نداشـتند، اما با مشـی ِ فرهنگ سـتیزان 
سـازگار نبودنـد. در دورۀ جدیـد هـم ذهنیت هـای طالبانـِی حاکـم 
کـه بـا پرچِم دموکراسـی برنامـۀ هویت برانـدازی را پیـش می برند، 
کـم نیسـتند. بایـد دانسـت کـه از آغـاز پیـروزی دیـن مبین اسـالم 
تـا کنـون، بسـا شـخصیت های بـزرگ آمـده و رفته انـد کـه تاریـخ 
اسـالم بـه نام های شـان افتخـار می کنـد، امـا آن هـا نـه تنهـا نـوروز 
را تکفیـر نکردنـد و مجسـمه های تاریخـی »شـهمامه« و »صلصال« 
را ویـران ننمودنـد، بلکـه خـود دوشـادوِش مـردم در خوشـی ها 
از  تبجیـل  و  تمجیـد  جشـن  به حیـث  نـوروزی  شـادمانی های  و 
آفریده هـای آفریـدگار عالـم، شـرکت کردنـد و ایـن جشـن واقعی 
طبیعـت را کـه بـا دگرگونـی در عالـم هسـتی به وقـوع مـی پیوندد 
ـ مثـل تغییـر اقلیـم از سـردی بـه گوارایـی بهـار و گرمی تابسـتان 

ـ گرامی داشـتند.
سـلطان محمـود غزنـوی از سـالطین مسـلمان کشـور مـا، در هزار 
سـال پیـش از ایـن، نـوروز را تحریـم نکـرد و مجسـمه های بـودا 
در بامیـان یعنـی در مجـاورت تختگاهـش را تخریـب نکـرد. زیـرا 
عیان تـر از بیـان اسـت کـه در نـوروز هیچ گونـه مراسـمی بـرای 
تقدیـس از اباطیـل یـا نکوداشـت از جایـگاه باورهـای پیـش از 
اسـالم وجـود نـدارد، و هیچ گونـه پیامـی در مخالفـت بـا احـکام 
دیـن الهـی به نـام نـوروز صـادر نگردیـده اسـت. برعکس، جشـن 
گرفتـن نـوروز در واقـع ادای شـکرانۀ نعمت هـای فـراوان الهی، و 
سـرخم کـردن در برابـر شـکوه و اعجـاز نامحدود قـدرِت خداوند 
یکتاسـت کـه سـر از آن روز طبیعـت منجمد، به رویش و شـگفتن 
و بـاروری آغـاز می کنـد، و از تـن چـوب کرخت زمسـتانی، نفس 
سـبز زنده گـی بـا گل و شـگوفه بلنـد می شـود. از ایـن رو نـوروز 
نـه جشـن منحصـر بـه مسـلمانان اسـت و نه عیـد ویژۀ مجوسـان.
نوروزسـتیزان در اصـل اهـداِف دیگری را در جهت سـتیز با هویت 
تاریخـی و فرهنگـِی ایـن سـرزمین اسـتقامت می دهند. آن هـا برای 
اجـرای مقاصدشـان حتـا می خواهند با تفسـیرگرایی دینـی، بر ضد 
نـوروز مجـوز شـرعی تهیه کننـد و این صـدا را از منابر و مسـاجد 
بلنـد کننـد. حـال آن که علمـای دینی خـود جزیی از اجتمـاع مردم 
هسـتند و بـه سـنت های ارزشـمنِد مـردم و رسـم های هستی سـاز 
زنده گـی، احتـرام دارنـد. آن هـا می داننـد کـه ملت هـای مسـلمان، 
هـر کـدام از خود افتخاراتـی دارند که با خود از سـرزمین های دور 
و درازِ تاریـخ آورده انـد و هیـچ کسـی چنیـن ارزش هـای تاریخـی 
و فرهنگـِی خـود را غیراسـالمی نخوانـده اسـت. فرهنگ سـتیزی 
از  یکـی  ـ  قطـب  سـید  گفتـۀ  بـه  کـه  می کننـد  دنبـال  آنانـی  را 
بنیان گـذاران نهضـت اخوان المسـلمین ـ »قـرآن را بـرای مغفـرِت 
مـرده گان می خواننـد، نـه برای رهنمایـی زنده گان. وای بـر عالمانی 

کـه تنهـا محافـل عـزاداری را با آیـات قرانـی تزییـن می کنند.«
 نـوروز عـالوه بـر همـۀ تعاریفـی کـه برایـش بیان شـده اسـت، با 
اکثـر روزهـا و مراسـِم پُرمیمنـت اسـالمی، مصادفـت و مطابقـت 
بـه  بـا رجـوع و رویکـرد  دانشـمندان  از  اسـت. عده یـی  نمـوده 
نصـوص قـرآن کریـم، نـوروز را دارای ابعـاد فـرو رفتـه در متـون 
اعـراف  سـورۀ   ۵۴ آیـۀ  کریـم،  قـرآن  در  دانسـته اند.  نیـز  دینـی 
می خوانیم]ترجمـه[: به تحقیـق پـروردگار شـما آن خدایـی اسـت 
کـه آفریـد آسـمان ها و زمیـن را در شـش روز، سـپس بـر تخـت 

جـای گرفـت. 
دکتـر رضـا شـعبانی بـا توجـه بـه آیـۀ فـوق در تحویـل روز هفتم 
می گویـد: »بـر تخـت نشسـتن یـا در تخـت جـای گرفتن، یـادآور 
روز هفتـم اسـت. بر تخت نشـینی حضـرت باری تعالی پـس از روز 
ششـم کـه آفرینـش زمیـن ختـم شـد، یادآورهمـان روز نـوروزی 

اسـت کـه روز آسـایش و آرامـش و جشـن و شـادی اسـت«.)1( 
می تـوان بـاور کـرد کـه نـوروز نمـاد مجسـِم مـرگ و زنده گـی در 

تمـام اجسـام ذی روح در طبیعت اسـت و بنا به گفتـۀ دکتر مهرداد، 
همان گونـه کـه در بهـار طبیعت دوبـاره زنـده می شـود و دانه هایی 
کـه در زیـر خـاک به ظاهـر بی جـان و مـرده بودنـد، دوبـاره جـان 
می گیرنـد و حیـاِت دوبـاره می یابنـد، نـوروز تداعی کننـدۀ حقانیت 
»البعـث بعـد المـوت« می توانـد باشـد. همین گونه اسـت رسـتاخیز 
انسـان کـه در آغـاز برمی آیـد و دوباره جـان می گیـرد و زنده گی را 

پـس از دادرسـی روز رسـتاخیز ادامـه می دهد.)2(
روایـات کتبـی در نوروزنامه هـای ادبـی مـا، چـون شـاهنامه های 
بابـکان،  اردشـیر  خدایی نامـک  بلخـی،  دقیقـی  ابومنصـوری، 
تاریخ الرسـل والملـوک از محمـد بن جریر طبری، تاریـخ ابوالفضل 
بلعمی، شـاهنامۀ فردوسـی و آثار اسـدی توسـی، ابوریحان بیرونی 
و منابـع دوره هـای غزنویان، غوریان و سـلجوقیان که نویسـنده گان 
آن هـا مسـلمانانی آگاه و اهـل درک بودنـد، حاکـی از آن اسـت که 
در دورۀ اسـالمی برخـی از شـخصیت های اسـالمی و پادشـاهان 
خراسـان، مأموریـت اجتماعـی خـود را بـا حلـول نـوروز آغـاز 
کرده انـد. عبدالصمـد بـن علی از جد خـود روایت کرده اسـت: در 
نـوروز جام سـیمینی کـه پر از حلوا بـود، برای پیغمبر اسـالم)ص( 
هدیـه آوردنـد و آن حضـرت پرسـید کـه ایـن چیسـت. گفتند عید 
بـزرگ ایرانیـان اسـت. فرمـود آری، در ایـن روز بـود کـه خداوند 
عسـکره را زنـده کرد. پرسـیدند، عسـکره چیسـت. فرمود عسـکره 
هـزاران مردمـی بودنـد کـه از تـرس مـرگ تـرک دیار کرده و سـر 
بـه بیابـان نهادنـد و خداونـد به آنـان گفـت: بمیریـد!، بمردند. پس 
آن هـا را زنـده کـرد و ابرهـا را امـر فرمـود کـه بـر آنـان ببارنـد. از 
این روسـت که پاشـیدن آب در این روز رسـم شـده اسـت. سـپس 
از حلـوا تنـاول کـرد و جـام را میـان اصحـاب خود تقسـیم کرد و 
گفـت: کاش هـر روز بـر مـا نـوروز بود. و این نخسـتین بار اسـت 

کـه واژۀ نـوروز بـه زبـان عربـی راه یافت.)3( 

بـه قـول یعقوبـی و با روایت از منجم ماشـاءاهلل مصری و ابومعشـر 
فلکـی، روز میـالد پیغمبـر اسـالم)ص( در اول حمـل بوده و سـید 
علی خـان مدنـی در شـرح صحیفـه آورده اسـت که »میـالد پیغمبر 
اکـرم )ص( روز حلـول خورشـید بـه بـرج حمـل بوده اسـت«.)۴( 
در کتـاب »ربیع المنجمیـن« آمـده اسـت: »حضرت علـی)ک( خلیفۀ 

اسـالم در نـوروز بـه مقام خالفت اسـالمی نشسـت«.
حکایاتـی در بـاب نـوروز در نـزد حضـرت علی)ک( نقل می شـود 
که حد خوشـبینی خلیفۀ مسـلمین را نسـبت به این جشـن به خوبی 
بیـان مـی دارد: »دسـته یی از دهگانان)سـران محـالت( ایرانـی بـه 
حضـرت علـی)ک( جام هـای سـیمین خبیـض )خرمایـی آمیخته با 
روغـن یا شـربت  نـوروزی( به طور هدیـه بردند. حضرت پرسـید، 
ایـن چیسـت. گفتنـد هدیۀ نوروزی سـت. خبیـض را تنـاول نموده 
و گفـت: کل یومنـا نیـروز )هـر روز، نـوروز ماسـت(، و جام هـا را 
در بیـن حاضریـن تقسـیم فرمـود و آن ها را به جای خـراج دهگانان 

آورد«.)۵( به حسـاب  مزبور 
دکتـر عنایـت اهلل ابـالغ در کتاب خود »امـام اعظـم ابوحنیفه)رح( و 
نظریات آن در عقیدت اسـالمی« نوشـته اسـت که »... بـاری نعمان 
بـه علـی)ک( قـدری فالـوده در روز نـوروز کـه اولیـن روز بهـار 
اسـت، تقدیـم نمـود. پس علی هدیـه اش پذیرفت و گفـت هر روز 

ما نوروزاسـت«. )6( 
تقـارن نـوروز بـا جوانـی طبعیـت و تـداول رسـمی و تدریجی آن 
در طـول تاریـخ و گسـترش دامنۀ آن در سراسـر خالفت اسـالمی، 
نـوروز را مـورد توجـه و احتـرام خلفا قـرار داد. نخسـتین باری که 
نـوروز در دورۀ اسـالم، شـکوه و بزرگـی خـود را به دسـت آورد، 
دورۀ اول عصـر عباسـی بود. المتوکل خلیفۀ عباسـی در سـال 2۴3 
هـ ق و سـپس المعتضد باهلل در سـال2۸2 هـ ق برای این که نوروز 
را بـه جایـگاه دقیـق آن یعنـی اول فروردیـن برگرداننـد، احسـاس 

نمودنـد که نخسـت باید سـال »کبیسـه« را اصالح نمـوده، آن گاه از 
عصـر یزدگـرد ساسـانی تـا دورۀ خـود را از لحاظ تفاوت سـاعات 

اهمال شـده برشـمرند و نـوروز را بـه محـل اصلی آن بنشـانند.
بعدهـا نـوروز در میـان مـردم عـرب شـناخته شـد و ایجادگـران 
ادبیـات عربـی، در وصفـش اشـعار و نبشـته هایی اهـدا کردنـد. بـه 
گونه یـی کـه حمـزه بـن حسـن اصفهانـی )متوفـی36۰( هجـری، 
تألیـف  والمهرجـان«  النیـروز  فـی  »االشعارالسـائره  به نـام  کتابـی 
نمـود کـه در یکـی از تهنیت نامه هـای ایـن کتـاب می خوانیـم: »این 
روزی سـت کـه ایرانیـان بـدان سـرافرازی می کننـد و اعـراب نیـز 
بـرای بزرگ داشـتن ایـن عیـد و هم چنیـن بـرای پیـروی کـردن از 
اهـل آن و اقتـدا نمـودن بـه سـنت ایشـان، خـود را همرنـِگ آن 

می سـازند«.
ابونـواس شـاعر معـروف عرب، از نـوروز که بـه زبان عربـی غالبًا 

بـه  »النیـروز« یـا شـده، به نـام »النوروز« نیـز یاد کرده اسـت:
یباکرنا النوروز فی غلس الدجا

بنور علی االغصان کاالنجم الزهر 
یعنـی نـوروز تاریکـی شـب را بـا گل هایـی کـه چـون سـتاره گان 

تابـان بـر شـاخه ها می درخشـند، بـرای مـا امـداد کـرد.
در عهـد جالل الدیـن ملک شـاه سـلجوقی کـه خـود در نـوروز بـر 
کرسـی پادشـاهی تکیـه زد، بـار دیگر کبیسـه های فراموش شـده را 
اصـالح کردنـد. زیـرا هنـوز مشـکل به صورت رسـمی حل ناشـده 
باقـی مانـده بـود، و سـالنامۀ مهتابی)قمـری( هنوز بـه رویت هالل 
آغـاز می گردیـد، نـه از روی محاسـبات نجومی و رصـد؛ از این رو 
نارسـایی در زمینـۀ مـاه و سـال بـه وجـود آمـده بـود. بنـا بـر آن، 
ملک شـاه در سـال ۴۵۸  و بـه قولـی در۴۷1 هجـری/1۰۷9 میالدی 
ابوالمظفـر  چـون:  خراسـان  زبـدۀ  ریاضی دانـان  و  منجمـان  بـه 
لوگـری  ابوالحسـن  نیشـاپوری،  عمرخیـام  حکیـم  اسـفزاری، 
)سـکاوندی( و عبدالرحمـن خازنـی وظیفـه سـپرد تـا بـر مبنـای 
محاسـبات نجومی، سـالنامۀ هجری ـ خورشـیدی را ترتیب نمایند. 
آن هـا 1۸ روز از فروردین مـاه قدیـم یزدگـردی را کبیسـه نمودنـد، 
و نـوروز را بـا لحظاتـی برابـر نمودنـد کـه در نصف النهـار آن روز 
آفتـاب در نخسـت درجـۀ حمـل باشـد و در نصف النهـار مقـدم 
در آخـر »اسـفندارمذ« یـا بـرج اسـفند)حوت( را نوروز جمشـیدی 
خواندنـد. در مـورد وفـق دادن سـال خورشـیدی بـا مبدای اسـالم 
نیـز مطالعاتـی بـر نحـوۀ واقعیت هـا و مشـاوره های حواریون صدر 
اسـالم انجـام شـده اسـت. چنان کـه می دانیـم اعـراب از آغـاز تـا 
زمـان خالفـت حضـرت عمـر)رض( تاریـخ یگانه و مشـخصی را 
تبعیـت نمی کردنـد؛ یعنی هرقـوم و قبیله از خود افتخاراتی داشـتند 
و تاریـخ خـود را بـدان مربـوط می دانسـتند. مثـاًل عده یـی والدت 
عمـرو بـن ربیعـه، گروهـی وفـات ولید بن مغیـره، دسـته یی وفات 
هشـام بـن مغیـرۀ مخزومـی، جمعـی آتـش نمـرود، تعـدادی بنای 
کعبـه را منبـع خوبـی بـرای بیـان تاریخ خویـش برمی شـمردند، که 

هیچ کـدام بـرای همـه قابـل قبـول نبودند.
 در زمـان خالفـت حضـرت عمـر)رض( نامه یـی بـه او رسـید کـه 
در پایـان آن، مـاه شـعبان بـه عنـوان تاریـخ تحریر نامه آورده شـده 
بـود. آن حضـرت بـه فکر فـرو رفت که »کـدام شـعبان؟« ضرورت 
پاسـخ دهی بـه ایـن سـوال سـبب گردید کـه تقویـم معینـی تدوین 
گـردد، اصحـاب خلیفـه برایـش مشـوره دادنـد کـه در ترتیـب این 
تقویم، از عجم )فارسـیان( اسـتمداد باید جسـت. در میان فارسـیان 
مدینـه، شـخصی به نـام »هرمـزان« وجـود داشـت، او بـه حضـرت 
عمـر)رض( اظهـار نمـود که مـا در میان خـود برای ضبـط اوقات، 
حسـاب مـاه و روز )ایـام و شـهور( داریـم. پـس از آن دارنـده گان 
تواریـخ اوسـتایی، یزدگـردی، میـالدی، رومـی همـه بـه ایـن فکر 
شـدند کـه ظهـور پیامبـر اسـالم )ص( بزرگ تریـن حادثـه بـرای 
تعییـن تاریـخ می باشـد. آن هـا در مجمـوِع کارنامـۀ پیامبـر اسـالم، 
بـه بررسـی چهـار حادثـۀ مهم مثـل تولـد، بعثت، هجـرت و وفات 
بـه  مکـه  از  را  پیامبـر  هجـرت  و  پرداختنـد،  حضـرت)ص(  آن 

مدینه)یثـرب(، مبـدای تاریـخ اسـالم قـرار دادند.
هجـرت رسـول اکـرم )ص( به تاریخ هشـتم ماه ربیـع االول در روز 
سه شـنبه رخ داده اسـت، امـا به خاطـر اهمیـت مـاه محـرم در نـزد 
اعـراب، روز اول محـرم همـان سـال را بـرای مبـدای تاریـخ قـرار 
دادنـد و سـال را از روی گـردش مهتاب )هالل( گرفتنـد، و 12 ماه 
هاللـی را کـه کمتر از29  روز و بیشـتر از3۰ روز نبودند، یک سـال 
هجـری قمـری خواندنـد. منجمیـن عـرب مـاه را به خاطر درسـت 
و منتظـم بـودن بـه احسـاس و بـا نظرداشـت حکـم »البعـث بعـد 
المـوت« برگزیدند، و گردش مهتاب را مدار سـال دانسـتند. در این 
زمینـه، موقعیـت جغرافیایـی و مناسـبات اجتماعـی مردم عربسـتان 
را نبایـد نادیـده گرفـت. این کشـور در میـان مناطق معتدلۀ شـمال 
و منطقـۀ حـاره قـرار دارد که تغییـرات فصلی آن چندان محسـوس 
نمی باشـد، مـردم آن بیشـتر بدوی و مالـدار بودنـد و به دلیل گرمای 
روز، اکثـراً در شـب راه می پیمودنـد و شـمارش روز و شـب را 
به اعتبـار طلـوع و غـروب آفتـاب می دانسـتند؛ از ایـن رو انتخـاب 
سـنه )یـک سـال( اسـالمی به تأسـی از سـنت های قدیم عـرب نیز 
مـد نظر بـوده اسـت. بنابرایـن، مدونیـن »تاریخ جاللی«، بی کبیسـه 
شـمردن سـال را از سـوی فارسـیون می دانند، که خود سبب ناثابت 
بـودِن نـوروز در هـر سـال می گـردد. دانشـمندانی را که ملک شـاه 
سـلجوقی بـر تدویـن سـالنامۀ خراسـانی »تقویـم جاللـی« توظیف 
نمـود، بـه همـۀ این مـوارد آشـنا بودند و تصمیـم گرفتند تـا نوروز 
را برجایـگاه اصلـِی آن بنشـانند و آن اتحاد ربیعی یـا اول ماه حمل 
می باشـد، و از آن تاریـخ بـه بعد، حلـول نوروز دقیقًا بـا همین روز 
مصادفـت نموده اسـت. بـر اسـاس کار و تالش ایـن فرهیخته گان، 
آغـاز سـال در نقطـۀ اعتـدال بهـاری بـا تـوازن و برابـری شـب و 
روز تثبیـت گردیـد و نـوروز بـه حیـث نخسـتین روزِ بهـار اعـالم 
شــد. ایـن نشـانۀ فرخنده گـی و بخـردِی ایـن فرزانه گان اسـت که 
توانسـتند مرزهـای دقیـِق تغییریابـِی ایـام را بـا فرا رسـیدِن یکی از 
باشـکوه ترین جشـن ها و سـرافرازترین اعیـاد تاریخـی سـرزمیِن ما 
تـوام سـازند. از همین جاسـت کـه سـالنامۀ هجـری خورشـیدی را 
»تقویـم جاللـی« خوانده انـد و ایـن تقویم کـه با بینـش و فرزانه گِی 
علمـای مسـلِم دورۀ سـلجوقیان تدویـن گردیـد، تـا زمـاِن مـا بـا 

گـردِن افراختـه ادامه یافته اسـت. 

دکتر صاحب نظر مرادی



دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت 
درصــد   ۴۷ کــه  کــرده  اعــالم 
کشــور  روســتاهای  باشــنده گان 
ــی  ــامیدنی صح ــه آب آش ــون ب تاکن

ندارنــد. دسترســی 
عیســی قــدرت معیــن برنامه هــای 
دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت 
ــۀ  ــل از هفت ــم تجلی ــروز در مراس دی
ــدی  ــه درص ــت ک ــل گف آب در کاب
بــاالی از باشــنده گان روســتاها بــه آب 
آشــامیدنی صحــی دسترســی ندارنــد.

کــه  گفــت  قــدرت  آقــای 
ــرا انجــام شــده  ــه اخی بررســی های ک
اکنــون  هــم  کــه  نشــان می دهــد 
۴۷ درصــد جمعیــت روســتاها در 
ــه آب  ــود دسترســی ب ــا کمب کشــور ب
ــه آب  آشــامیدنی و عــدم دسترســی ب
ــتند. ــه رو هس ــی روب ــامیدنی صح آش
روستانشــینان  دسترســی  میــزان  او 
 ۵3 را  صحــی  آشــامیدنی  آب  بــه 
درصــد یــاد کــرده افــزود کــه وزارت 
انکشــاف دهــات برنامــۀ افزایــش 
ــه  ــینان ب ــی روستانش ــزان دسترس می
ــر  آب آشــامیدنی را در ســال های اخی

ــت. ــرده اس ــب ک ــت تعقی ــا جدی ب
بــه گفتــۀ او، براســاس برنامه هــای 
تــالش  وزارت  ایــن  انکشــافی 
ــدان و  ــکل فق ــا مش ــد ت ــد ش خواه

ــه آب آشــامیدنی  ــود دسترســی ب کمب
ــال 2۰3۰  ــا س ــتاها ت صحــی در روس

ــود. ــرف ش ــال برط ــالدی کام می
ــی  ــدگل ُخلم ــال، محم ــن ح در همی
آب  و  انــرژی  وزارت  سرپرســت 
در ایــن نشســت، کاهــش ســریع 
را  زمینــی  زیــر  آبــی  ســفره های 
ــد. ــور خوان ــی در کش ــب نگران موج
آقــای ُخلمــی گفــت، ایــن مشــکل بــه 
ــوس در  ــه نف ــش بی روی ــل افزای دلی
ــده اســت  شــهرها بیشــتر نگــران کنن
ــطح  ــد س ــان می ده ــه نش ــوری ک ط
ــی در شــهر  ــر زمین ســفره های آب زی
کابــل در برخــی ســاحات بیــش از 3۰ 

متــر پاییــن رفتــه اســت.
ــطحی و  ــی س ــر آب ــد ذخای او هرچن
زیــر زمینــی را در جریــان امســال 
کــه بــه گفتــۀ او بــه قــدر کافــی 
بــرای  داشــته،  وجــود  بارنده گــی 
در  به ویــژه  شــهروندان  مصــارف 
شــهرهای بــزرگ بســنده دانســت، 
ــکل  ــن مش ــه ای ــرد ک ــد ک ــا تأکی ام
کامــاًل  امســال  بارنده گی هــای  بــا 
اســت  ممکــن  و  نشــده  برطــرف 
ســال های  در  آب  کمبــود  معضــل 

ــد. ــروز کن ــز ب ــده نی آین
ــل وزارت  ــن دلی ــه همی ــت، ب او گف
ــام  ــا تم ــکاری ب ــرژی و آب در هم ان

ادارات مرتبــط بــه آب آشــامیدنی، 
ــت آب را  ــاله مدیری ــج س ــه پن برنام
تدویــن کــرده و در همــکاری بــا 
خواهــد  تطبیــق  را  آن  شــهروندان 
ــرای  کــرد. او مشــارکت شــهروندان ب
متــوازن  مصــرف  و  آب  مدیریــت 
ــی را  ــر زمین ــطحی و زی ــای س آب ه

ــرد. ــاد ک ــالن ی ــن پ ــی از ای بخش
وزیــر آب، تغییــرات اقلیــم و اســتفاده 
شــهرهای  باشــنده گان  بی رویــه 
بــزرگ از آب هــای شــیرین بــرای 
آب یــاری را عواملــی خوانــد کــه در 
بــروز بحــران کمبــود آب نقــش دارد.

گفتنــی اســت کــه مشــکل کمبــود آب 
در ســال های اخیــر شــهرهای بــزرگ 
بــا تهدیــد روبــه رو  را  افغانســتان 
ــن  ــش ای ــال های پی ــت؛ س ــرده اس ک
ــه و  ــهرکابل اوج گرفت ــکل در ش مش
ایجــاد  را  نگرانی هــای گســترده یی 

کــرد.
حکومــت برنامــه ایجــاد بندهــای آبــی 
و تغذیــه مصنوعــی آب هــای زیــر 
ــرای  ــر ب ــال های اخی ــی را در س زمین
رفــع مشــکل کمبــود آب روی دســت 
ــه  ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــه اس گرفت
تکمیــل ایــن پروژه هــا دســتکم، ۵ 

ــت. ــد گرف ــان خواه ــال زم س

مانــدگار: روزنامــۀ ِاکســپرس تربیــون، 
گــزارش داده  کــه عمران خــان نخســت 
تشــکیل  خواهــان  پاکســتان  وزیــر 
حکومــت موقــت در افغانســتان  شــده  

اســت. 
و  سیاســی  چهره هــای  از  برخــی 
افغانســتان  در  انتخاباتــی  تکت هــای 
ــۀ  ــران خــان را مداخل ــا ســخنان عم ام
ــتان  ــی افغانس ــور داخل ــتقیم در ام مس

ننــد.  می دا
ــدت  ــت وح ــی حکوم ــت اجرای ریاس
ــۀ  ــارات را مداخل ــن اظه ــز ای ــی نی مل
ــتان  ــور افغانس ــتان در ام ــکار پاکس آش

ــت. ــده اس خوان
عمراخــان، نخســت وزیر پاکســتان روز 
ــگاران  ــا خبرن ــت ب ــنبه در نشس یک ش
گفتــه اســت که در افغانســتان یــک ادارۀ 
موقــت ایجــاد گــردد، ایــن می توانــد به 
ــح  ــای صل ــدن گفت وگوه ــک ش نزدی
بــا دولــت افغانســتان کمــک کنــد.  ایــن 
در حالــی ا ســت کــه دولــت افغانســتان 
در  سیاســی  راه حــل  ایجــاد  بــرای 

ــال دارد.  ــح تق ــای صل گفت وگوه
او کــه در دفتــر کارش بــا خبرنــگار 
کــرده  تأکیــد  می کــرد،  صحبــت 
ــت  ــراض دول ــل اعت ــه دلی ــه ب اســت ک
افغانســتان از مذاکــره بــا طالبــان خــود 

داری کــرده اســت. 
ــت  ــه اس ــتان گفت ــر پاکس ــت وزی نخس
ــه  ــی ب ــح زمان ــای صل ــه گفت وگوه ک

ادارۀ  یــک  کــه  می  رســد  موفقیــت 
ــود  ــکیل ش ــتان تش ــت در افغانس مووق
و بتوانــد یــک انتخابــات آزاد و شــفاف 
را رهبــری کنــد کــه تمــام طــرف در آن 
ــه تشــکیل  ــن  ک ــا ای ــند. ام ــل باش دخی
حکومــت موقــت در افغانســتان چقــدر 
ــه اســت. ــزی نگفت ــر اســت، چی زمان ب

نوشــته  پاکســتانی  روزنامــۀ  ایــن 
صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  کــه 

ــتان  ــکا و پاکس ــط امری ــتان توس افغانس
ــتان  ــش پاکس ــود، و نق ــت می ش حمای
ــدن  ــرای وارد ش ــان ب ــویق طالب در تش
ــی  ــح خیل ــای صل ــز گفت وگوه ــه می ب

ــت.  ــن اس روش
و  سیاســی  چهره هــای  از  برخــی 
تکت هــای انتخاباتــی، ایــن ســخنان 
در  مســقیم  مداخلــۀ  را  عمران خــان 
افغانســتان می داننــد.  امــور داخلــی 
ــف اتمــر، مشــاور پیشــین  محمــد حنی
نامــزدان  از  یکــی  و  ملــی  امنیــت 
در  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
ــت   ــر نخس ــخنان اخی ــه س ــش  ب واکن
اســت:  گفتــه  پاکســتان،  وزیــر 
ــم  ــان صدراعظ ــران خ ــارات عم »اظه
پاکســتان، در بــارۀ بهوجــود آمــدن 
ــت آشــکار در  حکومــت موقــت، دخال

امــور داخلــی افغانســتان اســت«.
در اعالمیه یــی کــه از طــرف آقــای 
ــار  ــیده اســت، اظه ــه نشــر رس ــر ب اتم
نظــر نخســت وزیــر پاکســتان، خــالف 

و  دیپلماتیــک  نُرم هــای  و  ُعــرف 
بین المللــی خوانــده شــده و تأکیــد 
ــل  ــه اص ــخنان ب ــن س ــت: ای ــده اس ش
ــت  ــن سرنوش ــل و تعیی ــت مل حاکمی
ــد  ــه وارد می کن ــان لطم ــط خود ش توس
ــردم  ــر اینکــه حساســیت م ــالوه ب و ع
زمینه هــای  بــه  برمی انگیــزد؛  را 
همــکاری دو کشــور آســیب جــدی 

می کنــد. وارد 
همچنــان، حامــد کــرزی رییس جمهــور 
ــان  ــارات عمران خ ــور اظه ــین کش پیش
صدراعظــم پاکســتان را مداخلــه در 
مــا  گفــت:   دانســته  کشــور  امــور 
منطقــه  و  همســایه  کشــورهای  بــا 
ــر  ــتوار ب ــک و اس ــط نی ــان رواب خواه
ــل از  ــل مقاب ــل هســتیم ب ــرام متقاب احت
ــورها  ــایر کش ــتان و س ــت پاکس حکوم
هــم می خواهیــم تــا بــر اســاس ُحســن 
نیــت و احتــرام دوجانبــه از همچــو 
امــور  در  مداخــالت  و  اظهــارات 
داخلــی افغانســتان، تحــت عناویــن 
ــاد اداره  ــنهاد ایج ــون پیش ــف چ مختل
موقــت و مســایل مربــوط بــه انتخابــات 

ــد. ــا ورزن م
ــت  ــه حکوم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش  ــاه پی ــش م ــدود ش ــنگتن ح واش
وزارت  مشــاور  زلمی خلیــل زاد 
نماینــدۀ  عنــوان  بــه  را  خارجــۀ 
ــان  ــا طالب ــح ب ــدۀ صل ــو کنن گفت وگ
گماشــت. آخریــن مذاکــره طالبــان 
بــا زلمی خلیــل زاد در دوحــه مرکــز 
قطــر حــدود 16 روز طــول کشــید، 
در  داده انــد  گــزارش  رســانه های 
ایــن گفت وگــوی روی موضوعــات 
چــون خــروج نیروهــای بین  المللــی 
نشــده  اســتفاده  و  افغانســتان  از 
ــای  ــط گروه ه ــتان توس ــاک افغانس خ

تروریســتی تفاهــم شــده اســت. 
افغانســتان  دولــت  آن  از  پــس 
در  زلمی خلیــل زاد  کــه  کــرد  ادعــا 
ــتان دور  ــح افغانس ــای صل گفت وگوه
زده اســت. حمــداهلل محــب کــه در 
ــه  ــود ک ــت ب ــارک گف نشســتی در نیوی
ــاد ادارۀ  ــالش ایج ــل زاد در ت زلمی خلی
در افغانســتان کــه خــودش در رأس آن 
قــرار داشــته باشــد. امــا وزارت خارجــۀ 
ــورای  ــاور ش ــتضاح مش ــا اس ــکا ب امری
ــر  ــه ب ــخنان را حمل ــی، س ــت غن امنی
وزارت خارجــۀ ایــن کشوردانســت. 

برخی از چهره های سیاسی و تکت های انتخاباتی:
پاکستان دست از دخالت در امور افغانستان بردارد
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ــکا در  ــدۀ امری ــاالت متح ــفیر ای ــس، س ــدگار: جان ب مان
کابــل در دیــدار بــا مســووالن رســانه  ها گفتــه اســت کــه بــه  
جــز در مــورد خــروج نیروهــای امریکایــی و قطــع رابطــه 
طالبــان بــا شــبکه های تررویســتی، روی مــوارد ســومی بــا 

طالبــان توافــق صــورت نگرفتــه اســت. 
ــاد  ــت روی ایج ــه صحب ــه هرگون ــد ک ــس می گوی ــای ب آق
ــتان  ــردم افغانس ــر حــق م ــوارد دیگ ــت و م ــت موق حکوم
ــان  ــکا - طالب ــده گان امری ــوی نماین ــت و در گفت وگ اس

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص روی آن بحث
او بــا ا شــاره بــه گزارش هــای نشــر در مــورد توافــق روی 
حکومــت  موقــت گفــت کــه ایــن تبلیغــات و »پروپاگنــدا« 

اســت و مــردم بایــد تحــت تأثیــر آن قــرار نگرینــد. 
ــکیل  ــورد تش ــان در م ــای طالب ــان ادع ــس، همچن ــای ب آق
حکومــت موقــت تبلیغــات می دانــد و می افزایــد کــه 
ــه از  ــی اســت ک ــت تبلیغات ــت موق بحــث تشــکیل حکوم
ســوی طالبــان راه انــدازی شــده و دولــت امریــکا بــر حفــظ 
ــد  ــته در افغانســتان در رون ــال گذش دســت آوردهای 1۸ س

ــد دارد.  ــح تأکی صل
آقــای بــس بــا تأکیــد افــزود کــه گفت وگوهــای صلــح بــا 
طالبــان بــه معنــای بازگشــت افغانســتان بــه گذشــته نیســت 
ــه می شــود.  ــن کشــور در نظــر گرفت و دســت آوردهای ای

از  نماینده گــی  بــه  امریــکا  نماینــده گان  او،  بــه گفتــۀ 
ــان  ــا طالب ــردم افغانســتان ب ــون اساســی و م ــت، قان حکوم

ــتان  ــهروندان افغانس ــه ش ــن زمین ــد و در ای ــث نمی کنن بح
ــد.  ــل کنن ــود را ح ــکل خ ــد مش ــود بای خ

او یــادآور شــده کــه نماینــده گان امریــکا تن هــا روی 
ــا طالبــان  ــه ایــن کشــور می شــود ب مســایلی کــه مربــوط ب

مذاکــره می کننــد. 
ســفیر امریــکا همچنــان بــه گفت وگوهــای کــه قــرار 
ــان  ــی و  طالب ــای سیاس ــده گان جریان ه ــان نماین ــت می اس
در تاریــخ 1۵ اپریــل در دوحــه برگــزاری می گــردد، گفــت: 
ــت  ــز در آن نشس ــت نی ــده گان دول ــا نماین ــار دارد ت انتظ

ــند. ــته باش ــتراک داش اش
ــات  ــه حزئی ــش گفــت ک ــه صحبت های ــس در ادام ــای ب آق
نشســت قطــر بــا دولــت افغانســتان شــریک  ســاخته  شــده 

اســت و هیــچ پنهانــی در آن وجــود نــدارد.
در ایــن نشســت، ســفیر امریــکا همچنــان گفــت کــه بحــث 
صلــح ســبب فراموشــی انتخابــات نمی شــود، او افــزود کــه 
انتخابــات و گفت وگوهــای صلــح دو مســألۀ مهــم و جــدا 
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــت ای ــا حمای ــردو آن ب ــه ه ــد ک ان

ــردد.  ــام می گ انج
ــیون  ــا کمیس ــره ب ــه مذاک ــرد ک ــح ک ــس تصری ــای ب آق
جدیــد انتخابــات جریــان دارد و افــزود کــه تعویــق 
تاریــخ برگــزاری انتخابــات اقــدام درســت بــوده و مــا بــه 

برگــزاری انتخابــات متعهــد هســتیم. 
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن دولــت افغانســتان 
ــور  ــنگتن در ام ــدۀ واش ــل زاد نماین ــاد از زلمی خلی ــا انتق ب
صلــح افغانســتان  متهــم  بــه نقــض حاکمیــت افغانســتان در 

ــود.  ــرده ب ــان ک ــا طالب ــو ب گفت وگ
ــاد ســرد  ــا آن را ب ــن گفته ه ــا  رد ای ــکا ب ــت امری ــا، دول ام

بــه روابــط گــرم دو کشــور نامیــده اســت.
ــش از  ــاه پی ــش م ــکا ش ــا امری ــان ب ــای طالب گفت وگوه
ــه 16 روز  ــان در دوح ــت آن ــن نشس ــت و آخری ــاز یاف آغ

ــت.  ــه یاف ادام

سفیر امریکا در کابل:

با طالبان فقط روی موارد مربوط به امریکا بحث شده است



در ایـن مقالـه می خواهـم به یکـی از بزرگ تریـن تابوهای 
کنونـی بپـردازم، بـه واقعیتـی کـه بـه نـدرت بـه آن اقـرار 
تأمل-انکارنشـدنی  صـورت  کـه-در  واقعیتـی  می کننـد، 
عمومـی«  رفـاه  »نظـام  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  اسـت. 

واژگـون شـده اسـت.
تصـور  چپ گـرا  و  راسـت گرا  سیاسـتمداران  امـروزه 
می کننـد کـه بخـش عمـدۀ ثـروت را همـان کسـانی خلق 
می کننـد کـه در رأس هـرم اجتماعـی قـرار دارنـد. یعنـی 
آدم هـای  »موفـق«.  و  اشـتغال زا  دوراندیـش،  آدم هـای 
بلندپـروازِ بااسـتعداد و کارآفرینـی که به پیشـرفت کل دنیا 

می کننـد. کمـک 
شـاید دربـارۀ ایـن موضـوع اختالف نظر داشـته باشـیم که 
چقـدر بایـد بـه موفقیت پـاداش داد-بـه نظـر چپ گرایان، 
سـنگین ترین بـارِ مسـوولیت بایـد بـر دوش قدرتمند ترین 
افـراد باشـد، در حالـی کـه راسـت گرایان می ترسـند کـه 
کسـب وکار  تضعیـف  بـه  سـنگین  مالیات هـای  وضـع 
بینجامـد. امـا تقریبـًا همگـی موافق انـد کـه ثـروت عمدتًا 

در رأس هـرم اجتماعـی خلـق می شـود.
ایـن تصـور چنـان عمیـق اسـت کـه حتـا در زبـان  مـا هم 
جاافتـاده اسـت. وقتـی اقتصاددانـان از »بهـره وری« حرف 
می زننـد، منظـور واقعی شـان مقـدار حقـوق اسـت. وقتـی 
»بازتوزیـع« و  اصطالحاتـی مثـل »نظـام رفـاه عمومـی«، 
می پذیریـم  تلویحـًا  می بریـم،  کار  بـه  را  »همبسـتگی« 
گیرندهـگان،  و  دهندهـگان  دارد:  وجـود  قشـر  دو  کـه 
و  سـخت کوش  شـهروندان  تنبل هـا،  و  تولیدکنندهـگان 

بقیـۀ جامعـه.
امـا واقعیـت کامـاًل برعکـس اسـت. در واقـع، مأمـوران 
جمـع آوری زبالـه، پرسـتاران و نظافتچی هـا هسـتند کـه 
بـار سـنگین حمایـت از رأس هـرم را بـر دوش دارنـد. 
آنهـا سـازوکار واقعـِی همبسـتگی اجتماعـی را تشـکیل 
می دهنـد. در عیـن حـال، درصـد فزاینده یـی از آدم هـای 
»موفـق« و »خـالق« دارند بـه هزینۀ دیگـران ثروت اندوزی 
می کننـد. بیشـترین کمک هـای مالـی نصیـب همان هایـی 
می شـود کـه در رأس هـرم جای دارنـد، و نـه در قاعده ی 
آن. امـا وابسـتگِی خطرنـاک آنها بـه دیگران نادیـده گرفته 
حـرف  مسـأله  ایـن  دربـارۀ  هیچ کسـی  تقریبـًا  می شـود. 
نمی زنـد. حتـا سیاسـتمداران چپ گـرا هـم بـه این مسـأله 

نمی دهنـد. اهمیـت 
بـرای فهـم علـت ایـن امـر بایـد بپذیریـم کـه بـرای پول 
درآوردن دو راه وجـود دارد. اولـی همـان راهـی اسـت که 
اکثـر مـا در آن گام بـر  می داریـم: کار. کار کـردن یعنـی 
اسـتفاده از دانـش و کاردانـِی خود )بـه قـول اقتصاددانان، 
»سـرمایۀ انسـانِی«ما( بـرای خلـق چیـزی جدیـد، خـواه 
اپلیکیشـن غـذای بخـر و ببَـر باشـد یـا کیـک عروسـی یا 
مـدل موی شـیک یـا نوشـیدنی الکلـِی محشـر. کار کردن 
یعنـی آفریـدن. بنابرایـن، کار کـردن یعنـی خلـق ثـروت 

. ید جد
دارد:  پـول درآوردن وجـود  بـرای  راه دیگـری هـم  امـا 
بـر  قـدرت  اِعمـال  یعنـی  رانت خـواری  رانت خـواری. 
چیـزی کـه از قبـل وجـود دارد، مثـل زمیـن، دانـش یـا 
پـول، بـرای افزایـش ثروت خـود. در این صـورت، چیزی 
تولیـد نمی کنیـد امـا بـا وجـود ایـن، سـود می بریـد. بنا به 
تعریـف، رانت خوار کسـی اسـت که از قدرت خـود برای 
منفعت طلبـِی اقتصـادی بهـره می بـرد و بـه هزینـۀ دیگران 

امـرار معـاش می کنـد.
اصطـالح  دارنـد،  آشـنایی  تاریـخ  بـا  کـه  بـرای کسـانی 
»رانت خـوار« یـادآور وّراث مالکان و زمین داران اسـت، از 

قبیـل طبقـۀ بـزرگ رانت خـوارِ به دردنخورِ قـرن نوزدهمی 
کـه تامس پیِکتـی، اقتصاددان فرانسـوی، توصیف مناسـبی 
از آنهـا ارایـه کـرده اسـت. ایـن روزهـا، ایـن طبقـه دارد 
بـه وضـع خـوب گذشـته بـاز می گـردد. )جالـب ایـن که 
سیاسـتمداران محافظـه کار بـا شـور و حـرارت از حق ول 
گشـتن رانت خـواران دفـاع می کننـد و مالیـات بـر ارث را 
نهایـت بی انصافـی می شـمارند.( امـا راه هـای دیگـری هم 
بـرای رانت خـواری وجـود دارد. اگر بـه دقت نـگاه کنید، 
رانت خـواران را همه جـا می بینیـد، از وال اسـتریت گرفتـه 
تـا سـیلیکون َولـی، و از شـرکت های بـزرگ داروسـازی 
گرفتـه تـا گروه هـای فشـار در واشـنگتن و وست مینسـتِر.
رانت خـواری  و  کار  میـان  روشـنی  فاصـِل  حـد  دیگـر 
بـه  اغلـب  مـدرن  رانت خـوارِ  واقـع،  در  نـدارد.  وجـود 
شـدت کار می کنـد. بـرای مثـال، شـمار زیـادی از افـراد 
شـاغل در بخـش مالـی بـا خالقیـت و کوشـش فـراوان، 
می دهنـد.  افزایـش  را  خـود  ثـروت  از  حاصـل  »رانـت« 
حتـا نوآوری هـای بـزرگ زمانـۀ ما-کسـب وکارهایی مثـل 
فیس بـوک و اوبر-هـم عمدتـًا بـه گسـترش اقتصـاد رانتی 
عالقـه دارنـد. بنابراین، مشـکل اکثـر پولدارها این نیسـت 
کـه تنبـل و تن پـرور اند. بسـیاری از مدیرعامل هـا هفته یی 
۸۰ سـاعت کار می کننـد تـا حقـوق و مقـرری خـود را 
افزایـش دهنـد. پـس عجیب نیسـت که ثروت شـان را حِق 

مسـلِم خـود می داننـد.
نظـام اقتصـادِی مـا به جـای فقرا با اغنیا همبسـتگی نشـان 
می دهـد؛ شـاید فهـم این امر محتـاج جهش فکـرِی بلندی 
باشـد. بنابرایـن، ابتـدا به روشـن ترین مثـال مفت خورهای 
مـدرن در رأس هـرم اشـاره می کنـم: بانکـداران. تحقیقات 
تسـویه های  »بانـک  و  پـول«  بین المللـی  »صنـدوق 
بین المللی«-کـه بـا اندیشـکده های چپ گـرا فـرق دارنـد-
نشـان داده اسـت کـه قسـمت عمده یی از بخـش مالی علنًا 
انـگل وار زندهگـی می کننـد. آنهـا بـه جـای خلـق ثروت، 

کل ثـروت را می بلعنـد.
اشـتباه نکنیـد. بانک هـا می تواننـد بـه محاسـبۀ ریسـک ها 
و تأمیـن مالـی در مـوارد الزم کمـک کننـد؛ هـر دوی این 
کارهـا بـرای یـک نظـام اقتصـادِی کارآمـد حیاتی انـد. اما 
بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد: اقتصاددانـان بـه مـا می گویند 
که نسـبت بهینـۀ کل بدهـِی بخش خصوصـی 1۰۰ درصد 
از تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت. بـر اسـاس ایـن معادله، 
اگـر بخـش مالـی فقط رشـد کنـد، این امـر نه بـه افزایش 
ثـروت بلکـه بـه کاهـش ثـروت خواهـد انجامیـد. خبر بد 
ایـن اسـت کـه اکنـون در بریتانیـا بدهِی بخـش خصوصی 
1۵۷.۵ درصـد اسـت. در امریـکا ایـن رقـم 1۸۸.۸ درصد 

ست. ا
بـه عبـارت دیگـر، بخـش بزرگـی از بانکـداری مـدرن در 
اصـل یـک کـرم نـوارِی غول  پیکر اسـت که تـا خرخره از 
بـدن بیمـار می خـورد. هیـچ چیز جدیـدی خلـق نمی کند 
و صرفـًا خـون بقیه را می مکـد. بانکدارها راه هـای فراوانی 
بـرای انجـام ایـن کار پیـدا کرده اند. اما سـازوکار اساسـی 
همیشـه یکسـان اسـت: تندتنـد وام می دهند، که بـه نوبه ی 
خـود قیمـت چیزهایـی مثـل خانه و سـهام را بـاال می برد، 
و بعـد درصـد زیـادی از ایـن قیمت هـای اغراق آمیـز را 
بـه جیـب می زننـد )در قالـب بهـره، کارمـزد، حق العمل و 
نظایـر آن(. اگـر اوضـاع خـراب شـود، دولت خرابـکارِی 

بانکدارهـا را رفـع و رجـوع می کند.
نـوآورِی مالـِی همـۀ نابغه هـای ریاضـی کـه در بانکـداری 
مـدرن کار می کننـد )و نـه در دانشـگاه ها یـا شـرکت هایی 
کـه در بهبـود رفـاه واقعـی نقـش دارنـد( در اصل بـه این 

حداکثـر  بـه  را  بدهـی  مجمـوع  کـه  می شـود  خالصـه 
برسـانند. بـدون تردیـد، بدهـی ابـزار رانت خواری اسـت. 
بنابرایـن، اگـر عقیـده داشـته باشـیم کـه دسـتمزد بایـد بـا 
ارزش کار متناسـب باشـد، در این صورت حقوق بسـیاری 
از بانکـداران بایـد منفـی باشـد؛ بایـد آنهـا را جریمـه کرد 

چـون بیـش از خلـق ثـروت بـه نابـودی آن می پردازنـد.
بانکدارهـا بارزتریـن طبقـۀ مفت خورهـای مخفی هسـتند 
امـا قطعـًا تنها نیسـتند. بسـیاری از وکال و حسـابداران هم 
الگـوی درآمـد مشـابهی دارنـد. فـرار مالیاتـی را در نظـر 
بگیریـد. وکال و حسـابداران پـرکار بـه هزینـۀ مـردم دیگر 
کشـورها پول زیـادی درمی آورنـد. موج خصوصی سـازی 
در سـه دهۀ گذشـته را در نظر بگیرید، که به رانت خواران 
اختیـارِ تام داده اسـت. یکـی از ثروتمندترین افـراد جهان، 
کارلوس اسـلیم، با کسـب حـق انحصارِی بـازار مخابرات 
مکزیـک و افزایـش دادن شـدید قیمت هـا میلیون هـا دالـر 
بـه جیـب زد. همین امـر در مـورد اولیگارش های روسـی 
صـادق اسـت کـه پـس از سـقوط کمونیسـم، دارایی هـای 
بـاارزش دولتـی را تقریبـًا مفـت خریدنـد و از آن پـس بـا 

رانت خـواری زندهگـی می کننـد.
امـا مشـکل اینجاسـت که شناسـایی اکثـر رانت خـواران به 
انـدازۀ بانکـداران یا مدیران طماع آسـان نیسـت. بسـیاری 
از آنهـا لبـاس مبـدل بـر تـن دارنـد. در ظاهـر شـبیه بـه 
آدم هـای سـخت کوش اند زیـرا بخشـی از وقـت خـود را 
صـرف انجـام کاری می کننـد کـه واقعـًا بـاارزش اسـت. 
دقیقـًا بـه همیـن علـت از رانت خـواری عظیـم آنهـا غافل 

می شـویم.
صنعـت داروسـازی را در نظـر بگیریـد. شـرکت هایی مثل 
گَلکسواسـمیت کالین یا فایـِزر دایمًا داروهـای جدیدی را 
بـه بـازار عرضـه می کننـد امـا اکثر پیشـرفت های پزشـکِی 
واقعـی، بی سـروصدا در آزمایشـگاه هایی به دسـت می آید 
کـه دولـت به آنهـا یارانه می دهـد. شـرکت های خصوصی 
عمدتـًا داروهایـی را تولیـد می کنند که شـبیه بـه داروهای 
موجـود اسـت. آنهـا ایـن داروهـا را بـه ثبت می رسـانند و 
بـه لطـف بازاریابـِی گسـترده، لشـگر وکال و اِعمـال نفـوذ 
شـدید، سـال ها از آن سـود می برنـد. بـه عبـارت دیگـر، 
ذره  یـک  نتیجـۀ  داروسـازی  صنعـت  کالن  درآمدهـای 

نـوآوری و یـک عالمـه رانت اسـت.
حتـا مظاهـر پیشـرفت مـدرن مثـل اپـل، آمـازون، گوگل، 
رانت خواهـی  بـر  هـم  اربی ان بـی  و  اوبـر  فیس بـوک، 
ابداعـات  و  اکتشـافات  مدیـون  آنهـا  وجـود  اسـتوارند. 
دولتـی اسـت )تک تـک اجزای فنـاوری اساسـی آیفون، از 
اینترنـت گرفتـه تـا باتری هـا و از صفحـه ی لمسـی گرفته 
تـا تشـخیص صـدا، به دسـت پژوهشـگرانی اختراع شـده 
کـه از دولـت حقـوق می گیرنـد(. عـالوه بـر ایـن، ایـن 
شـرکت ها تعـداد بی شـماری بانکـدار، وکیـل و البی گـر 
را اسـتخدام می کننـد تـا به کمـک آنها از پرداخـت مالیات 

کنند. فـرار 
مهمتـر ایـن کـه بسـیاری از ایـن شـرکت ها نوعـی »حـق 
پیـش  از  بیـش  مـردم  زیـرا  دارنـد  طبیعـی«  انحصـارِی 
محتـوای رایـگان بـه نرم افزارشـان می افزاینـد و در نتیجـه 
مداربسـتۀ رشـد و ارزش فزاینـده به وجـود می آید. رقابت 
بـا چنیـن شـرکت هایی فوق العـاده دشـوار اسـت چون هر 

می شـوند. قوی تـر  می شـوند،  بزرگ تـر  چـه 
از  هوشـمندانه یی  توصیـف  مقاله یـی  در  گودویـن  تـام 
ایـن »سـرمایه دارِی نرم افـزاری« ارایـه کـرده اسـت: »اوبر، 
بزرگ تریـن شـرکت تاکسـی رانِی دنیـا، هیـچ خودرویـی 
جهـان،  رسـانه ی  محبوب تریـن  فیس بـوک،  نـدارد. 

باارزش تریـن  علی بابـا،  نمی کنـد.  تولیـد  محتوایـی  هیـچ 
خرده فروشـِی دنیـا، هیـچ موجودی یی نـدارد. و اربی ان بی، 
مِلکـی  هیـچ  جهـان،  مسـکن  تأمین کننـدۀ  بزرگ تریـن 

نـدارد.«
پـس ایـن شـرکت ها چـه چیـزی دارنـد؟ یـک نرم افـزار. 
نرم افزاری که شـمار بسـیار زیـادی از مردم دوسـت دارند 
کـه از آن اسـتفاده کننـد. چـرا؟ پیش از هر چیـز باید گفت 
چـون باحـال و مایه ی تفریح و سـرگرمی  اسـت-و از این 
نظـر، چیـز ارزشـمندی را ارایـه می کنـد. امـا دلیـل اصلِی 
ایـن کـه همگی با خوشـحالی محتـوای رایـگان در اختیار 
فیس بـوک می گذاریـم ایـن اسـت کـه همـۀ دوسـتان مان 
هـم در فیس بـوک هسـتند، چـون دوسـتان آنهـا هـم در 
فیس بـوک هسـتند... چـون دوسـتان دوسـتان آنهـا هم در 

فیس بـوک هسـتند.
بیشـتِر درآمـد مـارک زاکربـرگ چیـزی نیسـت جـز رانت 
حاصـل از میلیون هـا تصویـر و ویدیویـی کـه هـر روز بـه 
رایـگان در اختیـار فیس بـوک می گذاریـم. و البتـه از ایـن 
کار لـذت می بریـم. امـا راه دیگـری هـم نداریم-بـه هـر 
حـال، ایـن روزهـا همـه در فیس بـوک هسـتند. زاکربـرگ 
وب سـایتی دارد کـه آگهی دهندهـگان بـرای تبلیـغ در آن 
سـر و دسـت می شـکنند. فیس بـوک اینترنـت رایـگان در 
اختیـار اهالـی زامبیـا قـرار داده اسـت. امـا نبایـد فریـب 
در  فیس بـوک  نیسـت.]  بی طمـع  گـرگ  [سـالم  خـورد. 
اصـل یک بنـگاه تبلیغاتی اسـت. در واقع، در سـال 2۰1۵، 
6۴ درصـد از کل درآمدهـای تبلیغاتـِی آنالیـن در امریـکا 

نصیـب گـوگل و فیس بـوک شـد.
امـا آیـا گـوگل و فیس بـوک هیـچ چیـز مفیـدی تولیـد 
نمی کننـد؟ قطعـًا می کننـد. بـا وجود ایـن، طنـز قضیه این 
اسـت کـه بهتریـن نوآوری هـای آنها تنهـا به رشـد اقتصاد 
رانتـی کمـک می کنـد. آنهـا شـمار زیـادی برنامه نویـس 
را بـه کار می گیرنـد تـا الگوریتم هـای جدیـدی بیافریننـد 
کـه بـر اثـر آنهـا روی تعداد هـر چـه بیشـتری از آگهی ها 
کلیـک کنیـم. اوبر کل بخـش تاکسـی رانی را غصب کرده، 
درسـت همان طـور کـه اربی ان بـی صنعت هوتـل داری را 
کله پـا کـرده و آمـازون صنعـت نشـر را زیـر پـا لـه کـرده 
اسـت. ایـن نرم افزارهـا هر چه بیشـتر رشـد کننـد، قوی تر 
می شـوند و امـکان رانت خواهـی اربابـان ایـن فئودالیسـم 

دیجیتـال را افزایـش می دهنـد.
بـه تعریـف رانت خـوار توجـه کنیـد: کسـی کـه بـا اِعمال 
قـدرت بـر چیـزی موجـود، ثروتـش را افزایـش می دهـد. 
اربـاب فئـودال قـرون وسـطی همیـن کار را انجـام می داد: 
کنـار جـاده باجۀ اخذ عـوارض می سـاخت و از رهگذران 
پـول می گرفـت. امـروز غول های فنـاوری در اصـل دارند 
همیـن کار را در شـاهراه دیجیتالـی انجام می دهنـد. آنها با 
اسـتفاده از فنـاوری ای کـه بودجـه اش را مالیات دهندهگان 
تأمیـن کرده انـد، باجه هـای اخـذ عوارضـی بیـن محتـوای 
رایـگان شـما و دیگـران می سـازند و تقریبـًا هیـچ مالیات 

بـر درآمـدی هـم نمی پردازند.
ایـن همـان بـه اصطـالح نـوآوری ای اسـت کـه خبرهگان 
سـیلیکون ولـی را بـه وجـد آورده اسـت: نرم افزارهایـی 
هـر چـه فراگیرتـر بـرای جلـب کمک هـای مالـِی هـر چه 
بیشـتر. خـب چـرا مـا ایـن را می پذیریـم؟ چرا اکثـر مردم 
عـرق می ریزنـد و جـان می کننـد تـا از ایـن رانت خـواران 

کنند؟ حمایـت 
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ثروت خلق 

می كنند؟
بخش نخست

روتِگـر بِـِرگَمـن
برگـردان: عـرفان ثابتـی
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ــی  ــهر کراچ ــتی در ش ــه تروریس ــک حمل ــراً از ی ــه اخی ــتانی ک ــی پاکس ــک روحان ی
جــان ســالم بــدر بــرده بــود، مدعــی شــده اســت کــه مذاکــرات طالبــان و امریــکا بــه 

مرحلــۀ نهایــی رســیده اســت.
ــی  ــی تق ــزارش داد: »مفت ــب گ ــنبه ش ــتان دوش ــوز« پاکس ــو نی ــری »نی ــبکۀ خب ش
ــاد  ــان در اســالم آب ــات از طالب ــک هی ــا ی ــر ب ــای اخی ــه وی ماه ه ــه ک ــی« گفت عثمان

ــت.  ــرده اس ــدار ک دی
او گفتــه اســت: او در دیــدار بــا اعضــای کلیــدی طالبــان در پایتخــت پاکســتان، آنــان 

را بــه پیش بــرد مذاکــره بــا واشــنگتن ترغیــب داده اســت.
ــان  ــا در جری ــود ت ــته ب ــان خواس ــد: او از طالب ــی ش ــتانی مدع ــی پاکس ــن روحان ای
ــه در  ــتانی ک ــی زن پاکس ــه صدیق ــرط آزادی عافی ــی، ش ــرف امریکای ــا ط ــره ب مذاک

ــد.  ــرار ده ــود ق ــتور کار خ ــز در دس ــت، را نی ــوس اس ــکا محب ــدان امری زن
ــش از  ــز پی ــو نی ــان در گوانتانام ــان طالب ــار داشــت: زندانی ــی اظه ــی عثمان ــی تق مفت

ــد.  ــده ان ــکا ش ــدان امری ــی از زن ــه صدیق ــی عافی ــتار رهای ــود، خواس آزادی خ
ــی در  ــهر کراچ ــوم ش ــای دارالعل ــی از علم ــی عثمان ــی تق ــته مفت ــه گذش روز جمع
ــن از محافظــان وی  ــا دو ت ــرد ام ــدر ب ــدازی مهاجمــان ناشــناس جــان ســالم ب تیران

ــز زخمــی شــد. ــده خــودرو نی کشــته و رانن
منابــع خبــری پاکســتان گفتنــد: مفتــی عثمانــی 1۰ روز پیــش از ایــن حملــه بــا ســفر 
ــا گروهــی از اعضــای طالبــان دیــدار کــرده  ــه اســالم آباد در یــک مدرســۀ دینــی ب ب

اســت.

کــه  می گوینــد  انتخابــات  کمیســیون  در  مســووالن 
کار  برنامه هــای  ایــن کمیســیون روی  رهبــری جدیــد 
ــات  ــی در انتخاب ــات پارلمان ــکالت انتخاب ــا مش ــد ت می کن

نشــود. تکــرار  ریاســت جمهوری 
ــات  ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــادات مع ــح  س ذبی
انتخابــات  کمیســیون،  رهبــری جدیــد  کــه  می گویــد 
برنامه هــای  روی  ســپس  و  دادنــد  انجــام  را  داخلــی 

هســتند. کار  مصــروف  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــدگار گفــت:  ــا روزنامــۀ مان ــای ســادات در گفت وگــو ب آق
»اعضــای کمیســیون انتخابــات روی لوایــح و طرزالعمل هــا 
شــده  تعدیــل  انتخابــات  قانــون  چــون  می کننــد  کار 
برنامه هــای  اســاس  همیــن  بــه  کمیســیون  رهبــری  و 

ــد«. ــه ان ــت گرفت ــات را روی دس اصالح
انتخابــات تأکیــد کــرد  معــاون ســخنگوی کمیســیون 
ــه در  ــی ک ــات، چالش های ــیون انتخاب ــری کمیس ــه رهب ک
انتخابــات گذشــته بــه میــان آمــده بــود را بررســی می کننــد 
تــا مشــکالِت انتخابــات گذشــته، در انتخابــات آینــده 

ــود. ــرار نش تک
او افــزود: پروســۀ اســتخدام کارمنــدان، تقویــم انتخابــات و 
ــه روی  ــد ک ــای ان ــه برنامه ه ــی از جمل ــای عملیات برنامه ه
آن کار جریــان دارد تــا اینکــه در زمــان برگــزاری انتخابــات 

ماننــد انتخابــات پارلمانــی بــا مشــکل مواجــه نشــویم.
ــالم  ــورد اع ــات در م ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س مع
ــی گفــت: »منتظــر بررســی  ــات پارلمان نتایــج نهایــی انتخاب
ــر  ــتیم. ه ــان هس ــی آن ــۀ نهای ــکایات و نتیج ــیون ش کمیس
ــام  ــه اتم ــات ب ــکایات انتخاب ــیون ش ــه کار کمیس ــی ک زمان

ــی هســتیم«. ــج نهای ــالم نتای ــاده اع ــا آم برســد، م
او همچنــان گفــت کــه نتایــج نهایــی 23 ســه والیــت اعــالم 
ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــت باق ــج 1۰ والی ــا نتای ــده و تنه ش
ــکایات  ــیون ش ــه کار کمیس ــته گی ب ــج آن بس ــالم نتای اع

ــی دارد. انتخابات
ــن  ــی را در ای ــتیم نظــر کمیســیون شــکایات انتخابات خواس
ــان  ــرر آن ــای مک ــا تماس ه ــا ب ــیم، ام ــته باش ــورد داش م

ــدند. ــا نش ــوص م ــن خص ــو در ای ــه گفت وگ ــر ب حاض
ــات  ــیون انتخاب ــای کمیس ــه  اعض ــت ک ــی ا س ــن درحال ای
بعــد از آغــار کارشــان، بــار دیگــر تاریــخ برگــزاری 
و  والیتــی  شــوراهای  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
ــه تعویــق انداختــه  ــات پارلمانــی والیــت غزنــی را ب انتخاب
و گفتنــد کــه انتخابــات بــا دو مــاه تأخیــر بــه تاریــخ شــش 
میــزان 139۸برابــر بــا 2۸ ســپتامبر 2۰19 برگــزار می شــود.

آنــان دلیــل تأخیــر در برگــزاری انتخابــات را تطبیــق 
ــزاری  ــه برگ ــد ک ــه بودن ــرده گفت ــوان ک ــون عن ــر قان بهت
انتخابــات بــه تاریــخ تعییــن شــده قبلــی مقــدور نیســت و 
بــه منظــور تطبیــق بهتــر قانــون انتخابــات، تأمیــن شــفافیت 
ــه  ــدگان ب ــام و تشــخیص رای دهن ــت ن ــدن ثب ــی ش و عمل
ــات  ــوری، انتخاب ــت جمه ــات ریاس ــون، انتخاب ــور مص ط
ــخ  ــه تاری ــی ب ــت غزن ــات والی ــی و انتخاب شــوراهای والیت

ــود. ــزار ش ــزان 139۸ برگ 6 می
صــورت  در  بودنــد،  گفتــه  کمیســیون  در  مســووالن 
ــد  ــده می توان ــزار ش ــر برگ ــخ فوق الذک ــه تاری ــات ب انتخاب
کــه جوانــب ذیربــط بــه ویــژه حکومــت بودجــه مــورد نیــاز 

ــد. ــرار دهن ــت ق ــار حکوم ــع در اختی ــه موق را ب
ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای ــا ب ــی ام ــران سیاس ــماری از تحلیل گ ش
ســال  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  کــه 
ــه  ــوم ب ــار س ــرای ب ــات ب ــت و انتخاب ــن نیس ــاری ممک ج

ــت. ــد رف ــق خواه تعوی
ــد، از یک ســو اعضــای  ــران سیاســی می گوین ــن تحلیل گ ای
برگــزاری  توانایــی  انتخابــات  کمیســیون های  فعلــی 
انتخابــات را ندارنــد و از طرفــی هــم جامعــه جهانــی دیگــر 
حاضــر نیســت بــرای انتخابــات افغانســتان کــه همــواره بــا 

ــد. ــول بپردازن ــوده اســت، پ تقلــب و تخلــف همــراه  ب
ــد  ــر رون ــم دیگ ــأله مه ــران، مس ــن تحلیل گ ــاور ای ــه ب ب
ــه   ــت ک ــان اس ــا طالب ــره ب ــح و مذاک ــای صل گفت وگوه
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه حاشــیه بــرده 
و باورهــا را بــه ســمت ایجــاد حکومــت موقــت ســوق داده 

اســت.

شــااوخوا درې اوونــۍ هغــه څــه تــه چــې 

دوهمــه بین االفغــاين غونــډه بلــل کېــږي، پاتــې 

دي.

ــتیاله  ــورا مرس ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

د  پــه دې غونــډه کــې  حبیبــه رسايب ظاهــرًا 

ګــډون لېوالــه ده.

ــه ازادي راډیــو رسه  ــر ماښــام ل مېرمــن رسايب تې

ــًا  ــه رس ــر اوس ــې ت ــل چ ــې ووی ــرو ک ــه خ پ

دوی تــه پــه دې غونــډه کــې د ګــډون بلنــه نــه ده 

ورکــړل شــوې.

نومــوړې وویــل: »هغــه څــه چــې پــه قطــر کــې 

ــه ده. مــوږ د  ــه بلن ــه د قطــر پ تــررسه کېــږي البت

ســولې د عــايل شــورا د داراالنشــاء مــر لــرو، 

لــه هغــه رسه پــه دې اړه بحثونــه شــوي دي. تــر 

ــه  ــه پ ــتازو ت ــورا اس ــايل ش ــولې ع ــه د س اوس

ــه ده ورکــړل شــوې.« ــه ن رســمي ډول بلن

د مېرمــن رسايب تــر دې خــرو څــو ســاعته 

ــس  ــري اژان ــس خ ــیې انټرفک ــدې د روس وړان

پــه  ډیپلوماتیکــې رسچینــې  یــوې  د  د قطــر 

ــور ورکــړ چــې متــه ده د افغانســتان  ــه راپ حوال

دوهمــه  پــه دې  هــم  اســتازي  حکومــت  د 

بین االفغــاين غونــډه کــې ګــډون وکــړي.

ــه  ــه بحران ــتان ل ــدف د افغانس ــډې ه د دې غون

د وتلــو لپــاره د یــوې حــل الرې مونــدل ښــودل 

ــږي. کې

ــودل  ــه دی ښ ــې ن ــې نوم  ی ــې چ ــر رسچین د قط

شــوی، انټرفکــس تــه ویــي چــې د قطــر د 

ــر  ــکو ت ــه د مس ــمېر ب ــو ش ــډې د ګډون وال غون

ــه  ــااوخوا ۱۰۰ تن ــې ش ــوړ وي، یعن ــډې ل غون

ــه وي. ب

تــر اوســه د قطــر پــه غونــډه کــې د افغانســتان د 

ــد  ــه دی تأیی ــي اســتازي ګــډون رســًا ن حکومت

شــوی.

ازادي راډیــو هڅــه وکــړه، څــو پــه دې اړه د ارګ 

او یــا هــم د اجرائیــه ریاســت د چارواکــو تبــره 

واخــي، خــو د تېــرې ورځــې تــر ناوختــه پــورې 

ــوه. ــۍ نه ش بریال

د افغانســتان د بهرنیــو چــارو د وزارت ویانــد 

تېــره شــپه ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د 

ــه دې اړه د  ــورا پ ــايل ش ــولې ع ــتان د س افغانس

تبــرې مرجــع ده.

د ټــاس خــري اژانــس د راپــور لــه مخــې 

ولســمر  د  روســیې  د  لپــاره  افغانســتان  د 

لــه  ورځ  پــه  جمعــې  د  اســتازي  ځانګــړي 

ــدو  ــر لی ــو رسه ت ــي چارواک ــي او چینای امریکای

وروســته پــه واشــنګټن کــې وویــل چــې دوهمــه 

ــه او  ــر ۱۴م ــل پ ــه د اپرې ــډه ب ــاين غون بین االفغ

ــې  ــه ک ــه دوح ــه پالزمېن ــر پ ــه د قط ــه نېټ ۱۵م

تــررسه يش.

د کابــل پوهنتــون د حقوقــو او ســیايس علومــو د 

پوهنځــي اســتاد نراللــه ســتانکزی د قطــر پــه 

غونــډه کــې د افغانســتان د حکومــت د اســتازو 

ګــډون مهــم بــويل.

ــاوري  ــه دې ب ــم او پ ــد ی ــي: »زه هیله من دی واي

ــم  ــران ه ــت ک ــتان د حکوم ــه د افغانس ــم ک ی

ــړي  ــډون وک ــې ګ ــس ک ــه کنفران ــر پ وي، د قط

دا بــه یــو ښــه فرصــت وي، حداقــل د مذاکراتــو 

ــاره.« ــدو لپ ــا د افــکارو د اورې ــاره او ی ــل لپ د پی

ــه  ــر څلورم ــتې پ ــالدي میاش ــرې می ــکو د تې مس

ــه اړه د  ــولې پ ــتان د س ــه د افغانس ــه نېټ او پنځم

ــه و. ــډې کورب ــاين غون ــۍ بین االفغ لومړن

دا غونــډه د حکومــت د رســمي اســتازو لــه 

حضــور پرتــه تــررسه شــوه، خــو لســګونه افغــان 

ــډون  ــتازو ګ ــو اس ــرو او د طالبان ــیايس څې س

په کــې درلــود.

طالبان په قطر کې سیايس دفرت لري.

وروســته  غونــډې  دې  تــر  وه  ټــاکل شــوې 

د طالبانــو یــو پــالوی پــه پاکســتان کــې د 

افغانســتان د ســولې پــه اړه بحــث وکــړي، خــو 

اســالم اباد تــه د هغــه پــالوي تــر ســفر دمخــه د 

ــت  ــو امنی ــرو ملتون ــت د ملګ ــتان حکوم افغانس

ــړ. ــکایت وک ــه ش ــورا ت ش

ــره  ــه خ ــارو وزارت پ ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

ــب  ــې د طال ــړ چ ــکایت وک ــې ش ــه دې کبله ی ل

پــالوي د غــړو نومونــه د ملګــرو ملتونــو پــه تــور 

لېســت کــې شــامل وو او اســالم اباد تــه د ســفر 

پــه اړه لــه کابــل رسه مشــوره نــه وه شــوې.

د  اســالم اباد کــې  پــه  اقــدام  کابــل دغــه  د 

ونیولــه. مخــه  مذاکراتــو 

کمیسیون انتخابات:

می کوشیم اشتباهات انتخابات پارلمانی 
در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود

روحانی پاکستانی:

مـذاکـرات طالبـان
 و امریکا وارد مرحلۀ نهایی شده است

سولې عايل شورا: 

الهم په رسمي ډول د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده راکړل شوې

ناجیه نوری  


