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داروهای تقویت جنسی، چاق کننده 

و الغـرکننده جمع آوری می شوند
انتخابات بر سر کرسی ریاست 

مجلس دوباره برگزار می شود

6

ســرطان(   4 )سه شــنبه،  امــروز  اســت  قــرار 
ــه دوامِ  ــت علی ــزرگ در پایتخ ــِی ب ــک گردهمای ی
غیرقانونــِی کارِ حکومــت وحــدت ملــی پــس از اول 
جــوزا، برگــزار شــود. در ایــن گردهمایــی کــه در 
ورزشــگاه کابــل راه انــدازی خواهــد شــد، نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهورِی شــامل در شــورای 

ــور  ــا حض ــت جمهوری؛ ب ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــداِی  ــی، ص ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــردم، اح م
اعتراض شــان را نســبت بــه تــداوم غیرقانونــِی 
ــد  ــوزا بلن ــس از اول ج ــی پ ــای غن ــِت آق حکوم
ــِل  ــد کــه آن هــا در مقاب ــد و هشــدار می دهن می کنن

قانون شــکنی ایســتاده گی خواهنــد کــرد. 

ــا ایــن وصــف، بــه نظــر می رســد کــه اعتــراض  ب
ــرارِ وی  ــی و اص ــکنانۀ غن ــارِ قانون ش ــاِل رفت در قب
ــِی اول جــوزا  ــازۀ غیرقانون ــدرت در ب ــۀ ق ــر ادام ب
تــا اعــام نتایــج انتخابــات ریاســت جمهوری، 
ــازِ  ــه ف ــج ب ــانیه به تدری ــه و بیـ ــِب اعامی از قال

ــد... ــذار می یاب ــی گ ــاِت خیابان تجمع

ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــماری از نام ش
امــروز گردهمایــی بــزرگ مردمــی را در برابــر 
ــی در  ــت وحــدت مل ــی کار حکوم ــۀ غیرقانون ادام

ــد. ــزار می کنن ــازی برگ ــگاه غ ورزش
آنــان دیــروز، فراخوانــی را در رابطــه بــا برگــزاری 
گردهمایــی بــزرگ اعتراضــی علیــه حکومــت 
ــد. ــد از اول جــوزا، صــادر کردن ــی بع وحــدت مل
در ایــن فراخــوان کــه از نشــانی تیــم صلــح و 
ــح و  ــم صل ــده اســت: »تی ــدال پخــش شــده آم اعت
ــی در  ــای انتخابات ــر تکت ه ــار دیگ ــدال در کن اعت
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــورای نام ش
ــی  ــه دوام غیرقانون ادامــه برنامه هــای اعتراضــی علی
ــی  ــی بزرگ ــد از اول جــوزا، گردهمای ــت بع حکوم
ــزاب و  ــردم، اح ــور م ــا حض ــل ب ــهر کاب را در ش
جریان هــای سیاســی، بــزرگان قومــی و دینــی، 
ــتان  ــردم افغانس ــار م ــر اقش ــان و دیگ ــان، جوان زن

دایــر می کنــد.«
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نامــزدان  شــورای 

ــیاری بس

و  ملــی  شــخصیت های  سیاســی،  احــزاب  از 
نهادهــای مدنــی، اول جــوزا ســال جــاری را پایــان 
خوانــده   ملــی  وحــدت  حکومــت  کاری  دوره 
را  جــوزا  اول  از  پــس  حکومــت  کار  ادامــه  و 

می داننــد. غیرقانونــی 
دورۀ  نیــز  کابــل  در  امریــکا  ســفیر  جان بــس 
بــه  را مطابــق  ملــی  کاری حکومــت وحــدت 
ــته،  ــه دانس ــان یافت ــتان پای ــی افغانس ــون اساس قان
ــز  ــوال برانگی ــت را س ــر در حکوم ــات اخی انتصاب
خوانــده و خواهــان محــدود شــدن صالحیت هــای 

اســت. رییس جمهــور شــده 
از اول جــوزا، شــورای  بــود کــه پــس  قــرار 
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری تظاهــرات 
ــدت  ــت وح ــه حکوم ــری را علی ــترده  و سراس گس
ملــی راه انــدازی کنــد، امــا ایــن شــورا بــه حرمــت 
ــری  ــان و جلوگی ــارک رمض ــاه مب ــیدن م ــرا رس ف
و  تظاهــرات  شــهروندان،  بــرای  مزاحمــت  از 
ــر  ــه تأخی اعتراضــات شــان در سراســر کشــور را ب

ــت. انداخ

طلوع نیـوز  رییـس  نجفـی زاده،  لطـف اهلل 
در ایـن نشسـت گفت کـه کار رسـانه یی 
در افغانسـتان هـر روز دشـوارتر می شـود. 
آقـای نجفـی زاده افزود کـه قـرارداد بیمه 
بـرای کارمنـدان موبی گروپ بـه این دلیل 
عقد می شـود که نشـان داده شـود، سکتور 
رسـانه در افغانسـتان بـه صـورت واقعـی 

پیشـرفت داشـته است.
او بـا بیـان این کـه هفت صـد کارمند موبی 
گـروپ از ایـن بیمـه مسـتفید می شـوند، 
اظهـار داشـت کـه تمام مسـووالن ارشـد 
رسـانه ها، کارمندان رسـانه ها، شرکت های 
رسـانه یی و دولـت مسـوولیت دارنـد تـا 
دست به دسـت هـم دهنـد و از حقـوق و 
امتیازهـای کارمنـدان رسـانه یی حمایت و 

از جان های شـان حفاظـت کننـد...
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ــانه ها  ــدگار: شــماری از مســووالن ارشــد رس مان
و نهادهــای حامــی فعالیــت رســانه های افغانســتان 
در واکنــش بــه تهدیــد رســانه ها از ســوی طالبــان 
ــه  ــه ب ــانه ها، حمل ــه رس ــه ب ــه حمل ــد ک می گوین
ــنبه،  ــروز، دوش ــه دی ــان ک ــت. آن ــان اس آزادی بی
3 ســرطان در یــک نشســت جمعــی صحبــت 
ــانه ها و  ــد رس ــه تهدی ــتند ک ــان داش ــد، بی می کردن

ــت. ــول نیس ــل قب ــان قاب ــان برای ش آزادی بی
ــۀ مســووالن رســانه ها و نهادهــای حامــی  ــه گفت ب
رســانه ها: رســانه های افغانســتان در چارچــوپ 
ــر از  ــد و باالت ــت می کنن ــتان فعالی ــن افغانس قوانی
ــن  ــق تعیی ــی ح ــچ گروه ــتان، هی ــن افغانس قوانی

ــدارد. ــانه ها را ن ــن رس ــه ای ــف ب تکلی
فهیــم دشــتی، رییــس اتحادیــه ملــی ژورنالیســتان 
افغانســتان کــه بــه نماینده گــی از رســانه ها و 
نشســت  ایــن  در  رســانه ها  حامــی  نهادهــای 
صحبــت می کــرد، اظهــار داشــت کــه ایــن تهدیــد 
بایــد پــس گرفتــه شــود، در غیــر آن، رســانه ها در 
ــه  ــه کارشــان ادام ــن افغانســتان ب چارچــوپ قوانی

می دهنــد.
همزمــان باایــن، ضیــا بومیــا، رییــس اتحادیــۀ 
ژورنالیســتان جنــوب آســیا گفــت کــه هیــچ حزب 
ــانه ها  ــرای رس ــد ب ــی نمی توان ــروه و جریان و گ
ــه  ــزود ک ــا اف ــای بومی ــد. آق ــف کن ــن تکلی تعیی
رســانه ها فقــط در چارچــوپ و روشــنایی قوانیــن 

ــد. ــت می کنن ــتان فعالی ــذۀ افغانس ناف
او اظهــار داشــت کــه در نشست شــان بــا مســووالن 
رســانه ها و نهادهــای حامــی رســانه ها فیصلــه 
ــد،  ــس بگیرن ــان را پ ــان اعالمیۀش ــا طالب ــد ت کردن
را  او، مســیر کاری رســانه ها  بــه گفتــۀ  زیــرا 

ــد. ــن می کن ــتان تعیی ــن افغانس قوانی
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــوند کــه 
اعالمیه یــی،  نشــر  بــا  طالبــان  گــروه  دیــروز 
کردنــد. گــروه  تهدیــد  را  رســانه های کشــور 
ــد کــه شــماری از  ــه گفته ان ــن اعالمی ــان در ای طالب
ــی را  ــول اعالنات ــدل پ ــانه های افغانســتان در ب رس
ــن  ــاد، مجاهدی ــه جه ــه در آن »ب ــد ک ــر می کنن نش
ــن  ــا ای ــود« و ب ــه می ش ــد و رد گفت ــان ب و طالب
برانگیختــه  طالبــان  علیــه  مــردم  اعالنــات 

می شــوند.
 طالبــان در ایــن اعالمیــه بــه رســانه ها کشــور یــک 
ــات  ــر »اعالن ــت از نش ــا دس ــت داده ت ــه مهل هفت
ــر  ــد؛ در غی ــن گــروه« بردارن ــر ضــد ای ــی ب تجارت
ــد  ــرار خواهن ــن ق ــی ای ــۀ نظام ــدف حمل آن، ه
ــه در  ــده اســت ک ــان آم ــۀ طالب ــت. در اعالمی گرف
صــورت عــدم توجــه رســانه ها بــه ایــن خواســت 
ــه  ــتان را »ن ــانه های افغانس ــروه رس ــن گ ــان، ای آن
ــای  ــوان النه ه ــه عن ــه ب ــانه، بلک ــث رس ــه حی ب
ــدف  ــورد ه ــد و م ــمن می شناس ــتخباراتی دش اس

ــد. ــرار می دهن ــی« ق نظام

گردهمایی بزرگ مردمی 
در برابر حکومت وحدت ملی امروز در کابل برگزار می شود

نهادهایحامیرسانهها:
 طالبـان تهـدید خـود را 

پس بگیـرند

میـراِث غنـی بـرای دمـوکراسِی افغـانی

صفحه 6

۳۸۴ میلیون افغانی برای برگزاری جشن صدمین سالگرد استقالل اختصاص یافت

»غنی بودجۀ ملی را هدر می دهد«

خبرنگاران:
کار خبرنگاری 

در افغانستان دشوارتر می شود

درحکمشماره817آقای
غنیآمدهاست:»استقالل
افغانستان،احیایعظمتملی
مابودهوحکایتازآزادهگیو
بزرگاندیشینیاکانمادارد.
تجلیلازآنحماسۀبزرگملی
وانتقالمولفههایارزشیآن
بهنسلامروز،رسالتهمگان

است.«
همچناندراینحکماز

وزارتخانههاونهادهایمستقل
بودجویخواستهشدهاستتا
درتطبیقبرنامههایصدمین
سالگرداستقاللکشورسهیم

شوند.
براساساینحکم،

وزارتخانههاونهادهایمستقل
بودجویموظفاندتادرتطبیق
برنامههایصدمینسالگرد
استقاللکشورسهیمشدهو
درهماهنگیبادبیرخانۀمرکزی
مرکزیامورمحولهشانرابه

انجامرسانند
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حــدود یک مــاه از آغــاز بــه کارِ دور تــازۀ 
ــی جنجال هــا  ــده گان می گــذرد ول مجلــس نماین
بــر ســِر کرســی ریاســِت ایــن مجلــس همچنــان 
پابرجاســت. گویــا دو طــرِف دعــوا هنــوز قانــع 
تعییــن  بــر  افــزون  مجلــس  کــه  نشــده اند 
ــز دارد کــه  ــِر دیگــری نی ــِف مهم ت رییــس، وظای
ــژه  ــد، به وی ــته باش ــرار داش ــت ق ــد در اولوی بای
ــایِل  ــِل مس ــه ح ــی ک ــاِس کنون ــرایط حس در ش
ــه دارد.  ــوای ثالث ــه همــکاری ق ــاز ب ــف نی مختل
 متأســفانه اگــر بگوییــم کــه هــر ســه قــوۀ دولت 
از کار افتاده انــد، حرفــی بــه گــزاف گفتــه نشــده 
اســت. قــوۀ قضاییــه از آغــاز حکومــت وحــدت 
ــود  ــبِی خ ــتقالِل نس ــه اس ــت ک ــه توانس ــی ن مل
ــی از  ــرد آن چنان ــم کارک ــه ه ــد و ن ــظ کن را حف
خــود نشــان داد کــه بتــوان از آن بــه عنــوان قــوۀ 
مســتقل و جداکننــدۀ حــق از باطــل ســخن گفت. 
ــه  ــط ب ــته فق ــاِل گذش ــج س ــه در پن ــوۀ قضایی ق
اوامــِر رییــس حکومــت توجــه نشــان داد و 
همــواره در خــط ارگ باقــی مانــد. قــوۀ اجراییــه 
ــده  ــه عه ــات را ب ــۀ خدم ــوولیت ارای ــه مس ک
ــی  ــدون مســوولیت و کارای ــوۀ ب ــه ق ــز ب دارد نی
از یک طــرف محــدود کــردِن  تبدیــل شــد. 
ــرف غنی  ــوی اش ــران از س ــای وزی صالحیت ه
و از ســوی دیگــر ایجــاد نهـــادهای مــوازی در 
ــۀ  ــه ورط ــاًل ب ــه را عم ــوۀ مجری ــل ارگ، ق داخ
ــت. در  ــوق داده اس ــته گی س ــقوط و ورشکس س
ــه صــورِت نســبی  ــه کــه ب ــوۀ مقنن ــان ق ــن می ای
ــِش  ــود نع ــده ب ــق ش ــات موف ــان انتخاب ــا زم ت
ــه  ــود نگ ــانه های خ ــود را روی ش ــاِن خ بی ج
کشــور  مهــِم  مســایل  در  گه گاهــی  و  دارد 
ــات  ــس از انتخاب ــد، پ ــته باش ــری داش موضع گی
جنجالــی و مفتضحانــه و شــروِع مجلــِس جدیــد 
ــه  ــد ک ــِی خــود ش ــایل داخل ــر مس ــان درگی چن
ــارِ  ــر ب ــد از زی ــانی بتوان ــود به آس ــر نمی ش فک
ــرون شــود.  ــه ســالمت بی این همــه مشــکالت ب
هیــچ  کــه  می گفــت  بــه شــوخی  دوســتی 
ــۀ  نظــام سیاســی در افغانســتان نتوانســت از بوت
ــن  ــۀ ای ــه گفت ــرون شــود. ب آزمایــش ســربلند بی
دوســت، در جهــان ســه نظــام مدعــی حکومــت 
بودنــد کــه هــر ســه در افغانســتان مــورد آزمــون 
قــرار گرفتنــد و هیــچ کــدام نمـــرۀ کامیابــی بــه 
دســت نیاوردنــد. بــه گفتــۀ ایــن دوســت، نظــام 
متمایــل بــه شــوروی ســابق کــه عمدتــًا بــه نظــامِ 
ــود، به وســیلۀ هــواداراِن  ــردار ب سوسیالســتی نام ب
آن پــس از کودتــای ثــور 1357 بــه قاتــل و 
ویرانگــِر کشــور مبــدل شــد. حکومت هایــی کــه 
پــس از آن زیــر نــام اســـالم سیاســی قــد علــم 
ــتند،  ــا گذاش ــی به ج ــۀ تلخ ــز تجرب ــد نی کردن
ــه  ــا توســل ب ــه ب ــان ک ــاِن طالب ــژه در زم ــه وی ب
از  را  واژه هــا  ایــن  دین مــداری،  و  شــریعت 
ــرانجام  ــد و س ــی کردن ــا ته ــِی آن ه ــای اصل معن
ــوری  ــان کاریکات ــز چن ــی نی ــاِن دموکراس مدعی
ــه حــاال  ــن نظــام در افغانســتان ســاختند ک از ای
مــردم بــه همــان نــوع حکومت هــای اســـتبدادِی 
ــد،  ــن ش ــرا چنی ــد. چ ــن می گوین ــته آفری گذش
چــرا نظــام دموکراســی کــه در اکثریــِت کشــورها 
کــردن  بــرآورده  در  آن  کارایــی  دلیــل  بــه 
ــرده اســت، در  ــق عمــل ک ــردم موف ــات م مطالب
افغانســتان بــه چنیــن سرنوشــِت شــومی گرفتــار 
ــده  ــی مان ــی باق ــن، نظام ــس از ای ــا پ ــد؟ آی ش
اســت کــه بــه امیــد آن مــردم از ایــن نظــام هــم 

ــند؟  چشــم بپوش
ــل داشــتن  ــه دلی ــه نظــر می رســد افغانســتان ب ب

بن بســِت  بــه  واقعــًا  بی کفایــت  رهبرانــی 
ــی از ســوی  ــام فعل ــد. نظ ــیده باش تاریخــی رس
ــن حــال و روزِ ســیاهی دچــار  ــه چنی کســانی ب
شــد کــه بــه وســیلۀ جامعه جهانــی و کشــورهای 
ــور  ــن کش ــه ای ــتان ب ــالۀ افغانس ــل در مس دخی
بــرای مدیریــت و رهبــرِی آن آورده شــدند. 
ــدرت و  ــه ق ــتان ب ــی در افغانس ــراد وقت ــن اف ای
امکانــات دســت یافتنــد، بــه جــای تعمیــِق 
روابــط دموکراتیــک، در دامِ همــان مناســباِت 
قومــی و پیشــامدرِن گذشــته اســیر شــدند و بــر 
دموکراســی و ارزش هــای آن، تقلــب و فســاد و 
ــد.  ــح دادن ــاِی خــود را ترجی ــردن جیب ه ــر ک پُ
ــردِن  ــه کن ک ــی ریش ــراد در پ ــن اف ــاال همی ح
ــا تعطیــل  مناســبات دموکراتیــک در افغانســتان ب
ــد  ــه بای ــد ک ــاختارهایی ان ــا و س ــردِن نهاده ک

ــد.  ــردم باش ــت م ــل اراده و خواس ممث
 آنچــه کــه در مجلــس نماینــده گان اتفــاق 
می افتــد، ضمــن این کــه بســیار خجالــت آور 
ــری و  ــاد رهب ــن نه ــرون از ای ــی از بی اســت، ول
هدایــت می شــود. تنهــا یــک تعــداد نماینــده گان 
ــود را از درون  ــِع خ ــه مناف ــتند ک ــس نیس مجل
ــل  ــد ب ــت می آورن ــه دس ــود ب ــای موج تنش ه
بیشــتر از آن هــا اشــرف غنی و اطرافیــاِن او از 

ــد.  ــود می برن ــود س ــِت موج وضعی
ــل و جنایتــی  ــی قت در داســتان های پولیســی وقت
ــن عامــالِن  ــرای یافت ــد، پولیــس ب ــاق می افت اتفـ
ــت وجوی کســانی  ــت در جس اصلــِی آن جنای
ــده را از آن  ــترین فای ــه بیش ــود ک ــرون می ش بی
جنایــت می توانســته اند ببرنــد. حــاال هــم در 
ــانی  ــه کس ــه چ ــد ک ــد دی ــس بای ــث مجل بح
ــد.  ــت می برن ــن وضعی ــده را از ای ــترین فای بیش
ــا  ــع آوری امض ــا جم ــاال ب ــه ح ــانی ک ــا کس آی
ــل  ــازه در داخ ــاِت ت ــزاری انتخاب ــان برگ خواه
مجلــس انــد، منافــع خــود را در ایــن امــر 
ــس  ــرون از مجل ــانی در بی ــا کس ــد و ی می بینن
ــه  ــن لحظ ــدادی همی ــژه در ارگ؟ تع ــه وی و ب
ــد در مجلــس  ــاِت جدی ــی برگــزاری انتخاب در پ
انــد کــه هیــچ منفعتــی در ایــن رابطــه ندارنــد و 
حتــا می تواننــد بــا کمــال ناصــر اصولــی و نــوع 
ــف باشــند،  ــاًل مخال ــا مســایل کام برخــورد او ب
امــا دیــده می شــود کــه در موضــِع او قــرار 
گرفته انــد. آیــا ایــن افــراد بــه صــورِت آگاهانــه 

ــد؟  ــرار گرفته ان ــی ق ــن موضع در چنی
ــدون شــک پاســخ منفــی اســت و دســت های  ب
عروســک گرداِن  پــرده،  پشــت  در  دیگــری 
کــه  کســانی  اســت؛  خیمه شــب بازی  ایــن 
نمی خواهنــد در آســتانۀ برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهــوری و گفت وگوهــای صلــح، 
بــه  مســووالنه  گونــۀ  بــه  ســه گانه  قــوای 

ــد. ــل کنن ــود عم ــِف خ وظای
 آقــای غنــی از همــان نخســت در پــی تخریب و 
جنجالــی کــردِن وضعیــت مجلــس بــود. اوســت 
ــِت  ــده را از وضعی ــترین فای ــد بیش ــه می توان ک
متشــنج ببــرد و بــه همیــن دلیــل می بینیــم کــه بــا 
وجــود آن کــه موضــوع ریاســت مجلــس عمــاًل 
ــان  ــی همچن یــک موضــوِع حل شــده اســت، ول
ایــن موضــوع  باقــی مانــده اســت.  ناحــل 
ــه  ــا زمانی ک ــد ت ــد مان ــی خواه ــور باق همین ط
ــه خواســت های خــود در داخــل  ــی ب ــای غن آق

مجلــس دســت پیـــدا کنــد! 
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ــِی  ــک گردهمای ــرطان( ی ــنبه، 4 س ــروز )سه ش ــت ام ــرار اس ق
بــزرگ در پایتخــت علیــه دوامِ غیرقانونــِی کارِ حکومــت وحــدت 
ملــی پــس از اول جــوزا، برگــزار شــود. در ایــن گردهمایــی کــه 
در ورزشــگاه کابــل راه انــدازی خواهــد شــد، نامــزدان انتخابــات 
انتخابــات  نامــزدان  شــورای  در  شــامل  ریاســت جمهورِی 
ــای  ــزاب و جریان ه ــردم، اح ــور م ــا حض ــت جمهوری؛ ب ریاس
ــِی  ــداوم غیرقانون ــه ت سیاســی، صــداِی اعتراض شــان را نســبت ب
حکومــِت آقــای غنــی پــس از اول جــوزا بلنــد می کننــد و 
ــِل قانون شــکنی ایســتاده گی  ــا در مقاب ــه آن ه ــد ک هشــدار می دهن

ــرد.  ــد ک خواهن
ــاِل  ــراض در قب ــه اعت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــف، ب ــن وص ــا ای ب
رفتــارِ قانون شــکنانۀ غنــی و اصــرارِ وی بــر ادامــۀ قــدرت 
در بــازۀ غیرقانونــِی اول جــوزا تــا اعــالم نتایــج انتخابــات 
به تدریــج  بیـــانیه  و  اعالمیــه  قالــِب  از  ریاســت جمهوری، 
ــورِت  ــه در ص ــد ک ــذار می یاب ــی گ ــاِت خیابان ــازِ تجمع ــه ف ب
وضعیــِت  و  گرفتــه  اوج  می توانــد  حکومــت،  بی اعتنایــی 
ــه  ــان آورد. ب ــه می ــتان ب ــرای افغانس ــی  را ب ــِل پیش بینی ی غیرقاب
ایــن ترتیــب کــه در یک طــرِف ایــن وضعیــت، شــخصی بــه نــامِ 
ــدرت و  ــِب ق ــوان غاص ــه آن را می ت ــه ک ــرار گرفت ــرف غنی ق اش
ــات  ــزدان انتخاب ــر، نام ــوی دیگ ــرد و در س ــی ک ــت معرف حکوم
ریاســت جمهوری و جریان هــا و احــزاب بــزرِگ سیاســی ـ 
مردمی یــی کــه رویارویــی آن هــا بــا حکومــت معنــای »ســونامی« 

می دهــد. را 
ــته در  ــوالِت گذش ــات و تح ــه تجربی ــا ک ــه، از آن ج ــا این هم ب
میــدان سیاســِت افغانســتان نشــان داده کــه بســیاری از ائتالف هــا 
نبــوده  برخــوردار  الزم  اصالــِت  از  خط ونشان کشــیدن ها  و 
داورِی  از  پاشــیده اند،  هــم  از  هــدف  نقطــۀ  در  معــادالت  و 
ــزان ثمربخشــِی  ــوع حــرکات و می ــن ن ــدۀ ای ــارۀ آین ذوق زده درب
ــۀ کارِ  ــه »ادام ــم ک ــه می پردازی ــن نکت ــه ای ــم و ب آن می پرهیزی
ــا،  ــل اعتراض ه ــوِش وی در مقاب ــنگینِی گ ــی و س ــِی غن غیرقانون
چــه پیامدهایی در گســترۀ سیاســت و ســنِت زمــام دارِی افغانســتان 

ــت؟« ــد داش ــی خواه ــواِن دموکراس ــل عن ذی
ــی در  ــِت دموکراس ــوان دورۀ حاکمی ــر را می ت ــاِل اخی ــده س هج
افغانســتان بــه یــاری جامعــۀ جهانــی نامیــد؛ یعنــی دوره یــی کــه 
بــا حضــور و حمایــِت مســتقیِم جامعــۀ جهانــی خواســته اند فصــِل 
ــن  ــد و نهــاِل مردم ســاالری را بنشــانند. ای کهــِن اســتبداد را ببندن
ــاِی  ــون و خطاه ــا و آزم ــا و اگره ــا ام ــه ب ــک اگرچ ــِم نی تصمی
ــای  ــان دورۀ کارِی آق ــا پای ــا دســت کم ت ــراه شــد، ام ــراوان هم ف
ــه  ــه کشــور در مســیری رو ب ــن احســاس می شــد ک ــرزی چنی ک
ــارِب  ــر روز تج ــه و ه ــرار گرفت ــی ق ــه دموکراس ــبت ب ــو نس جل
به دســت می آیــد.  بــرای تحکیــِم مردم ســاالری  آموزنده یــی 
ــی  ــاِت میلیونی ی ــوع تقلب ــات ریاســت جمهوری 1393 و وق انتخاب
کــه انتخابــات را بــه بن بســت کشــانید، تلنگــری جــدی بــر ایــن 
ــه جلــو  ــا دموکراســِی مــا در مســیری رو ب ــود کــه آی احســاس ب
ــرا دچــار شــده ایم؟ ــه قهق ــا این کــه در آغــازِ راه ب ــرار دارد و ی ق

اکنــون این کــه پنج ســال عمــِر حکومــِت توافقــِی وحــدت 
ــی  ــک مصلحت اندیش ــه در ی ــخصی ک ــده و ش ــر آم ــی به س مل
ــده،  ــل ش ــت نای ــن حکوم ــِت ای ــمِت ریاس ــه س ــری ب و ناگزی
می خواهــد بــه حضــور در قــدرت همچنــان ادامــه دهــد و 
انتخابــات ریاســت جمهوری را در ســایۀ نفــوذ و قــدرِت بی لــگامِ 
ــاپیش  ــم پیش ــروزی را ه ــداِت پی ــد و تمهی ــزار کن ــش برگ خوی
تــدارک دیــده، نشــانۀ واضــِح ایــن امــر اســت کــه دموکراســی در 
کشــور بــه ابتــذال و ارتجــاع دچــار شــده و آنچــه از آن حاصــل 

می شــود، مردم ســاالری نــه، بــل قدرت ســاالری اســت. 
آقــای غنــی نماینــدۀ برجســتۀ قدرت ســاالرِی زاده شــده از 
ــتفاده از  ــا اس ــه او ب ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــراِف دموکراسی س انح
خدمــات و امکانــاِت نظــام دموکراتیــک، خــود را در رقابت هــای 
ــرد  ــزد ک ــت جمهوری نام ــام ریاس ــب مق ــرای کس ــی ب انتخابات
و به واســطۀ تقلــب خــود را بــاال کشــید و در نتیجــۀ وقــوع 
بن بســت انتخاباتــی، رییــِس یــک حکومــِت توافقــی شــد و 
حــاال خــالِف جوهــِر آن توافــق، در صــددِ تکــرارِ تقلــب، کســب 
ــم  ــه ه ــی و ن ــه مردم ــی )ن ــِت تحمیل ــاد حکوم ــروزی و ایج پیـ

ــت.  ــی!( اس توافق
ایــن رونــِد قهقرایــی از چشــِم هیــچ بیننــدۀ عــادی در افغانســتان 
پوشــیده نمانــده و بــه طریــق اولــی، از چشــِم هیــچ سیاســت مدار 
و فعــاِل عرصــۀ قــدرت و سیاســت پنهــان نبــوده اســت. این کــه 
ــوزا اصــرار دارد و  ــس از اول ج ــۀ کارش پ ــر ادام ــی ب ــای غن آق
ــن  ــی در ای ــای سیاس ــی و جریان ه ــزدان انتخابات ــاِع نام ــه اجم ب
ــاک  ــِد دردن ــک پن ــاوِی ی ــد، ح ــی نمی کن ــچ اعتنای خصــوص هی
بــه همــۀ بازیگــراِن عرصــۀ سیاســت اســت کــه دموکراســی صرفــًا 
بهانه یــی بــرای کســب قــدرت بــه نــامِ مــردم اســت و پــس از آن، 
آنچــه مهــم اســت، جلوگیــری از گــردِش قــدرت توســط تیمــی 
ــرار  ــور ق ــواره در رأس ام ــد هم ــه می بای ــت ک ــان اس از زورگوی

داشــته باشــند! 

میـراث غنـی 
بـرای دمـوکراسِی افغـانی

از  تشنـج 
در  مجـلس
چه کسـی 

سود  می برد؟

به نظر می رســد افغانستان به دلیل 
داشــتن رهبرانی بی کفایت واقعاً به 
بن بسِت تاریخی رسیده باشد. نظاِم 
فعلی از سوی کسانی به چنین حال 
به وسیلۀ  و روِز سیاهی دچار شد که 
دخیل  کشــورهای  و  جهانی  جامعه 
در مسالۀ افغانســتان به این کشور 
برای مدیریت و رهبــرِی آن آورده 
شدند. این افراد وقتی در افغانستان 
به قدرت و امکانات دســت یافتند، 
به جای تعمیــِق روابط دموکراتیک، 
در داِم مناسباِت قومی و پیشامدرِن 
بر دموکراسی  و  گذشته اسیر شدند 
و ارزش های آن، تقلب و فساد و پُر 
کردن جیب هاِی خود را ترجیح دادند. 
ریشــه کن  پی  در  افراد  همین  حاال 
در  دموکراتیک  مناســبات  کــردِن 
و  نهادها  با تعطیل کردِن  افغانستان 
اراده  ممثِل  باید  که  اند  ساختارهایی 

و خواست مردم باشد

ان
مر
دع
حم
ا



سال l11 شمارۀ مسلسل l2518  سه شنبه 4سرطان/  تیر l1398 21 شوال المکرم l1440 25جون 2019
www.mandegardaily.com

روحاهللبهزاد

برابـر  در  خشـونت  میـالدی  سـال  اول  مـاه  شـش  در 
خبرنـگاران افغانسـتان حـدود 50 درصد کاهش یافته اسـت، 
امـا مشـکالت دسترسـی بـه اطالعـات همچنـان بـا قـوت 
وجـود دارد و نهادهـای دولتی از دادن اطالعات به رسـانه ها 

می کننـد.  خـودداری  همچنـان 
مسـووالن در دفتـر نـی یـا حمایت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان می گوینـد کـه خشـونت علیـه خبرنگاران کشـور 
در شـش مـاه  اول سـال 2019 میـالدی کاهـش یافته اسـت. 
عبدالمجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایـی نی دیروز دوشـنبه 3 
سـرطان در یـک نشسـت خبـری گفـت، براسـاس یافته های 
دفتـر نی خشـونت علیه خبرنگاران نسـبت به سـال گذشـته 

50/1 درصـد کاهش  یافته اسـت. 
بـه گفتـۀ آقـای خلوتگـر، در شـش مـاه اول سـال 2019 
و  روزنامه نـگاران  علیـه  خشـونت  مـورد   35 میـالدی، 
اسـت. ثبـت شـده  نـی  رسـانه های   دیدبـان  در  رسـانه ها 
او افـزود، ایـن خشـونت ها شـامل 5 مـورد قتـل، 6 مـورد 
جراحـت، 17 مـورد تهدیـد و توهیـن، 3 مـورد حملـه بـر 
مایـن  انفجـار  مـورد   1 و  کـوب  و  لـت  مـورد   3 رسـانه، 

اسـت. چسـبکی 
بـه بـاور رییـس اجرایـی نی، ایـن رقم نسـبت به 6 مـاه اول 
سـال گذشـتۀ میـالدی 50/1 درصـد کاهـش خشـونت در 

برابـر خبرنـگاران را نشـان می دهـد.
او تأکیـد کـرد، در 6 ماه اول سـال گذشـتۀ میـالدی 71 مورد 
خشـونت ثبـت شـده بـود کـه این آمـار در سـال جـاری به 
35 مـورد رسـیده اسـت. همچنـان کاهـش قتل نظر به سـال 

گذشـته 61 درصد اسـت.
آقـای خلوتگـر خاطر نشـان کرد، در6 ماه اول سـال گذشـتۀ 
میـالدی 13 مـورد قتل به ثبت رسـیده، اما در 6 ماه نخسـت 
سـال جـاری میـالدی 5 مـورد قتـل ثبـت شـده و جراحـت 
خبرنـگاران نسـبت به سـال گذشـته 51 درصد کاهـش یافته 

است.
وی همچنـان گفـت، براسـاس پرونده هـای ثبـت شـده در 

دیدبـان رسـانه های نـی، لت و کـوب خبرنگاران نیز نسـبت 
بـه سـال گذشـته 84/3 درصـد کاهـش یافته اسـت. درشـش 
کـوب  و  لـت  مـورد   19 میـالدی  گذشـتۀ  سـال  اول  مـاه 
خبرنـگاران ثبـت شـده بـود و در 6 مـاه اول سـال جـاری 

میـالدی فقـط 3 مـورد ثبـت شـده اسـت.
آقـای خلوتگـر می گویـد، امـا تهدیـد و توهیـن خبرنـگاران 
افزایش یافته اسـت، در شـش ماه اول سـال گذشـتۀ میالدی 
16 مـورد تهدیـد و توهیـن بـه ثبـت رسـیده بود، ولـی در 6 
ماه نخسـت سـال روان میـالدی 17 مورد به ثبت رسـیده که 

ایـن نشـان دهندۀ 16 درصـد افزایش اسـت.
وی اضافـه کـرد، 35 مـورد خشـونت کـه در شـش مـاه اول 
سـال 2019 میـالدی بـه ثبت رسیده اسـت، نسـبت بـه چهار 

سـال گذشـته کاهـش 46/4 درصـدی را نشـان می دهد. 

آقـای خلوتگـر می گویـد، دالیلـی بـرای کاهش خشـونت ها 
علیـه خبرنـگاران وجـود دارد. کاهـش خشـونت ناشـی از 
کاهـش حمالت انتحـاری و انفجـاری و هم چنـان محتاطانه 
رسـانه ها  در  مسـووالن  اسـت.  رسـانه ها  کـردن  عمـل 
انفجـاری  و  انتحـاری  در حمـالت  مـوارد  از  بسـیاری  در 
خبرنگاران شـان را بـرای پوشـش خبـری زنده نمی فرسـتند.
او تصریـح کـرد، دلیـل دیگـر این اسـت کـه خبرنـگاران به 
دلیـل تجـارب تلخی که داشـتند، کوشـش می کنند تـا فاصله 
ایمنـی خـود را حفـظ کنند که این تأثیر مثبت داشـته اسـت. 
از سـوی هـم خبرنـگاران از درگیر شـدن با نیروهـای امنیتی 
و یـا مسـوولین امنیتـی پرهیـز می کننـد کـه این باعث شـده 

تـا دیگر مـورد ضرب وشـتم قـرار نگیرند. 
رییـس اجرایـی نـی می گوید، خشـونت کاهش یافته اسـت، 

امـا مشـکالت دسترسـی بـه اطالعـات همچنـان بـا قـوت 
وجـود دارد و نهادهـای دولتی از دادن اطالعات به رسـانه ها 

خـودداری می کننـد. 
آقـای خلوتگـر تأکیـد کـرد، هنوز هـم وقتی کـه خبرنگاری 
تهدیـد می شـود و یـا دسترسـی بـه اطالعـات ندارد بـه این 
معناسـت کـه حکومـت درایـن راسـتا هیـچ کاری نکـرده و 
اگـر بـا کاهـش خشـونت علیـه خبرنـگاران مواجه هسـتیم، 
دلیلـش ایـن اسـت که حکومـت هیچ نقشـی درآن نـدارد و 
اگـر در بعضـی موارد شـاهد افزایـش بعضی از خشـونت ها 

بودیـم، مسـتقیمًا بـه حکومت ربط داشـته اسـت.
ایـن درحالی سـت کـه نهادهـای حمایـت از خبرنـگاران از 
افزایش خشـونت و کشـتار خبرنگاران در سـال های گذشـته 

خبـر داده بودند.
در سـال1397 مـاه ثـور 9 خبرنـگار در دو انفجـار پی هم در 
منطقـه شـش درک کابـل کشـته شـدند. در همـان روز احمد 
شـاه، خبرنـگار محلـی بی بی سـی نیـز در والیـت خوسـت 

ترور شـد.
 در این سـال دسـت کم 20 خبرنگار و کارمند رسـانۀ کشـته 
شـدند. گـروه داعـش متهم بـه قتل 13 نفـر، طالبـان متهم به 
قتـل دو نفـر و افـراد مسـلح ناشـناس متهـم به قتـل 5 نفر از 

قربانیان هسـتند. این 
آمـار ثبـت شـده نشـان می دهد کـه داعـش متهم بـه زخمی 
بـه  ناشـناس متهـم  افـراد مسـلح  سـاختن 11 خبرنـگار و 
زخمـی کـردن هفـت خبرنـگار دیگـر بودنـد و در جریـان 
ایـن سـال  18 مـورد حمله به مرکز و تاسیسـات رسـانۀ، 14 
مـورد تهدیـد، 12 مـورد لت و کـوب و 10 مـورد توهین به 

خبرنـگاران نیـز ثبت شـده اسـت.
و امـا کمیتـه مصونیـت خبرنگاران افغانسـتان سـال 2017 را 
»خونین تریـن سـال« بـرای خبرنـگاران افغانسـتان خوانـده 
بـود و از کشـته شـدن 20 نفـر و زخمـی شـدن بیـش از 60 

نفـر از اهالـی رسـانه ها در ایـن سـال خبـر داده بودنـد.

می گویـد  ملـی  وحـدت  حکومـت  ریاسـت  ارشـد  مشـاور 
کـه سیاسـت حکومـت وحـدت ملـی در مقابـل رسـانه ها و 
خبرنـگاران، »سیاسـت تسـاهل، تفاهـم و روحیـۀ همـکاری« 

اسـت.
وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد رییـس حکومـت در امـور روابط 
عامـه و اسـتراتژیک کـه دیـروز در نشسـت عقـد پیمـان بیمۀ 
حـوادث کارمنـدان رسـانه های کمپنـی موبـی بـا یک شـرکت 
بیمـه سـخن می گفت، افزود کـه حکومت وحدت ملی رسـانه 
و حکومـت را متمـم یکدیگر می داند و رسـانه  و خبرنگاران را 

رقیـب خـود تعریف نکرده اسـت.
در نشسـت دیـروز سـخنرانان همچنـان بـر ضـرورت بیمـۀ 
خبرنـگاران تأکیـد ورزیـده و گفتنـد کـه کارمندان رسـانه های 

افغانسـتان در وضعیـت بسـیار دشـواری کار می کننـد.
لطـف اهلل نجفـی زاده، رییـس طلوع نیـوز در این نشسـت گفت 
که کار رسـانه یی در افغانسـتان هر روز دشـوارتر می شود. آقای 
نجفـی زاده افزود که قـرارداد بیمه برای کارمنـدان موبی گروپ 
به این دلیل عقد می شـود که نشـان داده شـود، سـکتور رسـانه 

در افغانسـتان به صورت واقعی پیشـرفت داشـته است.
او بـا بیـان این کـه هفت صـد کارمند موبـی گـروپ از این بیمه 
مسـتفید می شـوند، اظهـار داشـت کـه تمـام مسـووالن ارشـد 
رسـانه ها، کارمنـدان رسـانه ها، شـرکت های رسـانه یی و دولت 

مسـوولیت دارنـد تـا دست به دسـت هـم دهنـد و از حقـوق و 
از جان های شـان  امتیازهـای کارمنـدان رسـانه یی حمایـت و 

حفاظـت کنند.
در سـوی دیگـر، سیدشـفیق گوهری، مدیر عامـل کمپنی موبی 
گـروپ در ایـن نشسـت بـه حملـۀ 20 جنـوری سـال 2016 
بـه گروهـی از کارمنـدان ایـن کمپنـی اشـاره کـرد و گفـت که 
کارمنـدان رسـانه های افغانسـتان در وضعیت بسـیار دشـواری 

کار می کننـد.
آقـای گوهـری افـزود کـه بربنیـاد پیمانـی کـه با شـرکت بیمه 
افغانسـتان انجـام می دهنـد، در صورتـی کـه یکـی از کارمندان 
موبـی گـروپ بمیـرد و یـا کشـته شـود، تـا یک سـال تمـام 
معـاش اش و تـا 9 سـال دیگـر، پنجـاه درصـد معـاش اش بـه 

می شـود. داده  خانـواده اش 
او همچنـان افـزود: در صـورت اتفـاق افتادن چنیـن حادثه یی، 
مصـارف آمـوزش فرزنـدان کارمنـد موبی گروپ نیز از سـوی 
ایـن کمپنـی پرداخته خواهد شـد. آقـای گوهری اظهار داشـت 
کـه در صـورت معیوب و یا معلول شـدن کارمندان این کمپنی، 

شـخص تا آخـر عمر کارمنـد موبی گـروپ می تواند باشـد.
مدیـر عامـل موبـی گـروپ بـه این بـاور اسـت که مسـووالن 
رسـانه ها بایـد بـرای کارمندان شـان خدمـات بیمـه را فراهـم 
کننـد. شـفیق گوهـری از حکومت خواسـت تا کارشـیوۀ بیمۀ 
بازنشسـتگی به شـرکت های خصوصـی را هر چـه زوتر نهایی 

سـازند و بـه پارلمـان بفرسـتد تا نافـذ گردد.
فدراسـیون  اجرایـی  رییـس  دشـتی،  فهیـم  هـم،  سـویی  از 
خبرنگاران در این نشسـت بیان داشـت که برخـی از مقرری ها 
را بـه همـکاری نهادهای رسـانه یی، رسـانه ها و حکومت برای 
حمایـت از خبرنـگاران سـاختند، امـا از ایـن میـان تنهـا مقررۀ 
طـرز تأسـیس و فعالیت رسـانه های همه گانی تصویـب و نافذ 

شـد کـه آن هـم تا کنـون تطبیق نشـده اسـت.
کـه  دیگـری  مقرره هـای  نشـدن  تصویـب  از  دشـتی  آقـای 
در حمایـت از خبرنـگاران سـاخته شـده اسـت، انتقـاد کـرد و 
گفـت: »برخـی از خبرنـگاران و مسـووالن رسـانه ها از ما توقع 
دارنـد مقرره هـا را تطبیـق کنیـم؛ در حالـی که مـا صالحیت و 
تـوان اجرایـی چنیـن کاری را نداریـم. صالحیـت اجرایی این 

مقرره هـا را حکومـت و نهادهـای مرتبـط حکومتـی دارنـد«.
فهیم دشـتی بیان داشـت که بسیاری از رسـانه های افغانستان با 
مشـکالت فراوانـی مواجـه اند. او بـه عنوان نمونـه از پرداخت 
نشـدن ماه هـا معـاش و حقـوق کارمنـدان رسـانه ها یادکـرد و 
اظهـار داشـت کـه حـل این مشـکل تنها بـا تصویـب و تطبیق 
شـدن مقرره هـا از سـوی حکومـت ممکـن اسـت و نهادهـای 

حامـی رسـانه ها تنهـا می تواننـد دادخواهـی کنند. 
باایـن، نـادر نـادری رییـس کمیسـیون اصالحـات  همزمـان 
اداری و خدمـات ملکـی اظهـار داشـت کـه ایجـاد مصونیـت 

بـرای خبرنـگاران که در کشـورهای جنگ زده مانند افغانسـتان 
فعالیـت می کننـد، یـک نیـاز بسـیار اساسـی اسـت. او از عـدم 
چتـر حمایتـی و مصونیتـی برای سـکتور خصوصـی و دولتی 
انتقـاد کـرد و ابـراز امیـدواری کـرد کـه رسـانه ها و در مجموع 
سـکتور خصوصـی بـرای کارمندان شـان امتیاز اضافـه کاری نیز 

در نظـر بگیرند.
سـیدانور سـادات، وزیـر کار و امـور اجتماعی در این نشسـت 
گفـت کـه جامعۀ رسـانه یی افغانسـتان بـا تهدیدهای بسـیاری 
مواجـه اسـت. آقای سـادات افـزود که ایـن تهدیدها رسـانه ها 
را وا مـی دارد کـه بـرای خبرنگاران شـان چترهـای مصونیتی و 
حفاظتـی ایجـاد کننـد. وزیـر کار از ضرورت ایجـاد »بیمۀ فقر« 
بـرای کارمنـدان سـکتور خصوصـی و دولتی یاد کـرد و گفت 
کـه حکومـت خـود را مکلـف می داند چنیـن بیمه یـی را برای 
کارمنـدان دولتـی فراهـم کنـد و در ایـن زمینـه کارهـای نیـز 

دارد. جریان 
وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
در ایـن نشسـت بـه اعالمیـۀ اخیـر طالبان کـه در آن رسـانه ها 
را تهدیـد کرده انـد، اشـاره کـرد و گفـت کـه حکومـت تمـام 
اقدامـات را بـرای مصونیت خبرنگاران انجام خواهـد داد. آقای 
عمـر افزود که رهبری رسـانه ها نیز مسـوولیت دارنـد اقداماتی 
را بـرای جلوگیـری از بـه خطـر افتادن جـان خبرنگاران شـان 

انجـام دهند.
مشـاور رییـس حکومـت وحـدت ملـی از بهتـر شـدن رابطـۀ 
خبرنـگاران و رسـانه ها بـا رهبری نهادهای امنیتی سـخن گفت 
و مدعـی شـد کـه سیاسـت حکومت وحـدت ملی، »سیاسـت 
تقابـل و تنشـج بـا رسـانه ها« نیسـت. وحیـد عمر بیان داشـت 
کـه سیاسـت اصلـی حکومـت در برابـر خبرنگاران، »سیاسـت 
تسـاهل، تفاهـم و روحیۀ همکاری« اسـت. آقای عمر با اشـاره 
بـه ایـن کـه یکـی از ارکان جامعـۀ باز، رسـانه اسـت، گفت که 
حکومـت وحدت ملی رسـانه ها را رقیب خـود نمی داند، بلکه 

رسـانه و حکومـت را متمـم یکدیگـر می  داند.
گفتنـی اسـت کـه در نزدیک بـه دو دهۀ گذشـته، رسـانه ها در 
افغانسـتان از رشـد کمی وکیفی چشـم گیری برخوردار بوده، اما 
افزایش خشـونت علیه خبرنگاران، عدم دسترسـی به اطالعات 
و نداشـتن امنیـت شـغلی و بیمـه در رسـانه های خصوصـی از 

چالش هـای عمدۀ خبرنگاران افغانسـتان محسـوب می شـود.
پیـش از ایـن تالش هایـی در راسـتای بیمـه شـدن خبرنـگاران 
از سـوی نهادهـا حامـی خبرنـگاران انجـام شـده اسـت، امـا 
ایـن تالش هـا ناموفـق بـوده اسـت. از سـویی هـم، در بیش از 
یک ونیـم دهـه فعالیـت رسـانه ها در افغانسـتان، میلیون هـا دالر 
از سـوی جامعـۀ جهانی بـرای حمایـت از جامعه رسـانه یی به 
نهادهای حمایت کننده از خبرنگاران در افغانسـتان سـپرده شده 

است.

خبرنگاران:

کار خبرنگاری 
در افغانستان 

دشوارتر می شود

نــــــــی:

تهـدید و توهیـن 
در برابر خبـرنگاران 
افـزایش یافتـه است

درســال1۳۹7مــاهثــور۹خبرنــگاردردوانفجــارپیهــمدرمنطقــهشــشدرککابــلکشــتهشــدند.درهمــانروز
احمــدشــاه،خبرنــگارمحلــیبیبیســینیــزدروالیــتخوســتتــرورشــد.
ــر، ــل1۳نف ــهقت ــمب ــشمته ــروهداع ــانۀکشــتهشــدند.گ ــدرس ــگاروکارمن ــنســالدســتکم۲۰خبرن درای
ــانهســتند. ــنقربانی ــرازای ــل۵نف ــهقت ــمب ــرادمســلحناشــناسمته ــرواف ــلدونف ــهقت ــمب ــانمته طالب
آمــارثبــتشــدهنشــانمیدهــدکــهداعــشمتهــمبــهزخمــیســاختن11خبرنــگاروافــرادمســلحناشــناسمتهــم
ــزوتاسیســات ــهمرک ــهب ــوردحمل ــنســال18م ــانای ــدودرجری ــربودن ــگاردیگ ــتخبرن ــردنهف ــیک ــهزخم ب
رســانۀ،1۴مــوردتهدیــد،1۲مــوردلــتوکــوبو1۰مــوردتوهیــنبــهخبرنــگاراننیــزثبــتشــدهاســت.
وامــاکمیتــهمصونیــتخبرنــگارانافغانســتانســال۲۰17را»خونینتریــنســال«بــرایخبرنــگارانافغانســتان
خوانــدهبــودوازکشــتهشــدن۲۰نفــروزخمــیشــدنبیــشاز۶۰نفــرازاهالــیرســانههادرایــنســالخبــر
دادهبودنــد
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ــگر در  ــه پژوهش ــد ک ــاور ان ــن ب ــن بدی منتقدی
رهــا  هیچگاهــی  و  نمی بــرد  به ســر  خــالء 
بنابرایــن  نمی باشــد؛  تمایــالت  و  عالیــق  از 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــم مبالغه آمی ــِی عل بی طرف
ــه  ــخن ب ــم س ــِی عل ــای بی طرف ــا از ردِ اع آن ه
میــان آورده و در هماهنگــی بــا »فیلســوفان 
ــه  ــددی اقام ــۀ متع ــا ادل ــن معن ــرای ای ــم ب عل

.)171  :1379 کرده اند«)باربــور، 
حــال هریــک از گزاره هــا بررســی مــی شــود و 

ــرد: ــرار می گی ــل ق ــوردِ تحلی م

تحقیق پذیری
اصــل تحقیق پذیــری کــه عنــواِن دیگــِر آن 
ــِث  ــت، از مباح ــا اس ــري معن ــۀ تحقیق پذی نظری
بنیــادی اثبات گرایــی بــه شــمار مــی رود. از 
ــادار اســت اگــر و اگــر  ــن منظــر »گــزارۀ معن ای
همــان:  باشــد«)روزنبرگ،  تحقیق پذیــر  تنهــا 
331(. دیــده می شــود کــه خــودِ ایــن ادعــا 
تحقیق پذیــر نیســت و معنایــی را نیــز ایفــاد 

. نمی کنــد
غیِرقابــل  بــر  اینکــه  بــر  افــزون  منتقدیــن 
آزمــون بــودِن اصــل تحقیق پذیــري انگشــت 
نیــز  را  آن  بــودِن  خودشــکن  گذاشــته اند، 
ــح  ــا در توضی ــد. آن ه ــرار داده ان ــاره ق ــوردِ اش م
ــادق و گاه  ــادار گاه ص ــاي معن ــد: گزاره ه گفته ان
کاذب اند)گزاره هــاي معنــادار لزومــًا صــادق 
نیســتند(، گزاره یــی ماننــِد »هــرات پایتخــت 
ــادار  ــا معن افغانســتان اســت« اگــر چــه کاذب ام

ــت.  اس
ــن  ــده چنی ــاد ش ــاِت ی ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
ــا  ــري ی ــل تحقیق پذی ــه: اص ــود ک ــه می ش گفت
ــر  ــت. اگ ــا نیس ــت و ی ــر اس ــود تحقیق پذی خ
ــر  ــز تحقیق پذی ــض آن نی ــد نقی ــر باش تحقیق پذی
ــرض  ــه ف ــت ک ــتلزم آن اس ــن مس ــت، و ای اس
ــال  ــن ح ــادار و در عی ــاي معن ــودِ گزاره ه وج
تحقیق ناپذیــر محــال نیســت و ایــن نتیجــه 
تحقیق پذیــري  اصــل  نفــي  جــز  چیــزي 
نمی باشــد. اگــر گفتــه شــود اصــل تحقیــق 
ــد  ــا بای ــر اســت، ی ــق ناپذی ــري خــود تحقی پذی
ــا اینکــه  ــت و ی ــن اصــل را پذیرف ــي ای بي معنای
ــر  ــق ناپذی ــزارۀ تحقی ــک گ ــودِ ی ــت کم وج دس
ــل  ــودِ اص ــه خ ــادار را، ک ــال معن ــن ح و در عی
تحقیــق پذیــري اســت. رونــدی کــه در هــر دو 
صــورت معنایــي جــز نفــي ایــن اصــل را در بــر 

ــدارد. ن

روِش اثباتی در علوم طبیعی و اجتماعی
اثبات گرایــان مدعــی هســتند کــه تنهــا بــا روش 
ــای  ــۀ پدیده ه ــه هم ــبت ب ــی نس ــۀ حس تجرب
بیرونــی و درونــی انســان معرفــت حاصــل 
می کننــد  پرســش  منتقدیــن  امــا  می شــود، 
ــی و  ــارِب درون ــی تج ــه اساس ــر چ ــا ب ــه م ک
ــی انســان های گوناگــون را یکســان تلقــی  بیرون
می کنیــم؟ در حقیقــت چگونــه بــه تجــارب 
ــم؟  ــی بری ــی م ــا پ ــۀ آن ه ــران و درون مای دیگ
یکســان  تحقیــِق  روِش  بــا  می توانیــم  آیــا 
ــم؟؛  ــت نمایی ــان ها را ثاب ــۀ انس ــوای تجرب محت
اگــر پاســخ منفــی اســت، آیــا بــر اســاس اصــِل 
تحقیــق پذیــری محتــوای حقایــق علمــی یکســره 
شــخصی نمی شــود؟؛ بــر ایــن اســاس، آیــا 
محتــوای واقعــی آنچــه »علــم« می نامیــم، فراتــر 
ــت؟.  ــراد نیس ــاهدۀ اف ــه و مش ــِل تجرب از حاص
ماکــس پالنــک بــه همیــن جهــت تأکیــد کــرده 
اســت کــه بــر مبنــای نظریــۀ اثبات گرایــی 
محــض، هیــچ گونــه معرفــِت صحیــح و معتبــری 
ــیم،  ــته باش ــم داش ــران نمی توانی ــرات دیگ از تأث

حســی  دریافته هــای  تأثــرات،  آن  چــون 
مســتقیم مــا نیســتند، نمی تواننــد مبنایــی 
بــرای قطعیــت و اطمینان بخشــی معرفــت 
ــح اســت  ــر واض ــن ام ــی ای ــند... ول ــا باش م
کــه تنهــا بــر پایــۀ مجمــوع تجربه هــای 
ــرد،  ــمندترین ف ــی هوش ــخص، حت ــک ش ی
ــم  ــا بتوانی ــه م ــاخت ک ــزی س ــوان چی نمی ت
ــم.  ــع بگذاری ــتگاه علمــی جام ــام آن را دس ن

ــم:  ــی از دو کار را بکنی ــد یک ــن بای بنابرای
یــا اینکــه از اندیشــۀ رســیدن بــه علــِم 
ــچ  ــاید هی ــه ش ــم، ک ــت برداری ــع دس جام
ــی راضــی  ــن وضعیت ــه چنی ــی ب ــات گرای اثب
نشــود، یــا اینکــه اجــازه دهیــم تجربــه هــای 
دیگــران نیــز در زمینــۀ معرفــت علمــی قــرار 
گیــرد، ولــی در ایــن صــورت از موضــع 
نخســتین خــود، کــه براســاس آن اثبــات 
ــه  ــت اول را ب ــاِت دس ــا معلوم ــی تنه گرای
عنــواِن حقیقــِت علمــی مــی شناســد، دســت 

.)  97  :1354 برداشــته ایم)پالنک، 
منتقدیــن، روش تحقیــق اثبــات گرایــی را بــه 
ــی  ــای اجتماع ــت ه ــه واقعی ــن ک ــِت ای جه
را همچــون »شــی ء«) دورکیــم، 1373 : 42 
ــناختی  ــی ش ــِد نوع ــد مول ــی کن ــی م ( تلق
مــی داننــد کــه بــه ســلطۀ ابــزاری بــر طبیعت 
ــد وقتــی  ــراد مــی گیرن مــی انجامــد. آنهــا ای
ــون  ــج از آزم ــناخِت منت ــا ش ــا ب ــان ه انس
ــر طبیعــت را  ــی، شــیوۀ ســلطه ب هــای تجرب
ــابه  ــری روِش مش ــه کارگی ــد، ب ــی آموزن م
ــوع  ــز موض ــی نی ــوم اجتماع ــوزۀ عل در ح
ــا توجــه  ــی ســازد. ب ــه را مخــدوش م مطالع
بــه همیــن مشــکل اســت کــه منتقــِد مطــرح 
ــاِن  ــز تیلــور  تفــاوت می اثبــات گرایــی چارل
ــی و  ــوم اجتماع ــق در عل ــای تحقی روش ه
علــوم طبیعــی را جــدی مــی انــگارد و تأکیــد 

می کنــد:
علــوم  برخــالِف  اجتماعــی،  »علــوم 
ــت دادِن  ــدوِن دخال ــد ب ــی توان ــی نم طبیع
ذهنیــات ســوژۀ شناســا از ابژه هــا ســخن 
بگویــد«)Taylor, 1985 :96(     از ایــن رو، 
ــدِت  ــا وح ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ض
بــه  اجتماعــی  علــوم  و  طبیعــی  علــوم 
فراموشــی ســپرده شــود، در غیــِر آن، »علــوم 
ــر  ــودن، اگ ــِت تفســیری ب ــه جه اجتماعــی ب
ــد،  ــرار دهن ــا ق ــتی را مبن ــِت پوزیتویس عینی
 :ibid (.»محکــوم بــه شکســت خواهنــد شــد

 )  116

استقراءگرایی
بــه عنــواِن  را  »اســتقراء«  پوزیتیوســت ها، 
آوردِن  دســت  بــه  بــرای  اساســی  روش 
مطمئــن  شــیوۀ  و  علمــی  فرضیه هــای 
ــم  ــِر عل ــم از غی ــِز  عل ــِت تمی ــتدالل جه اس
ــق  ــه طب ــر آنچ ــا ه ــِر آنه ــند. از نظ می شناس
ــد،  ــت آی ــه دس ــی ب ــتقراء تجرب ــِد اس قواع
تحقیــق پذیــر اســت و هرچــه تحقیــق پذیــر 

باشــد علمــی نیــز بــه شــمار مــی رود. در غیــِر آن، 
غیــِر علمــی، گزافــه و فاقــِد معنــا تلقــی مــی شــود.
ــتقراء  ــم، روِش اس ــا روش عل ــِر اثبات گراه از نظ
ــود.  ــی ش ــاز م ــاهده آغ ــا مش ــم ب ــت و »عل اس
ــی  ــم م ــی فراه ــاس وثیق ــاهده اس ــان مش همچن
کنــد کــه می تــوان از آن معرفــت بــه دســت 
ــت  ــن جه ــه همی ــرز، 1378: 34 (. ب آورد«) چالم
ــت هــای  ــا مشــاهدۀ واقعی ــه ب ــد ک ــی کنن ــا م ادع
ــا از رهگــذرِ اســتقراء  ــم حکــم آنه مکــرر و تعمی
ــددِ  ــا م ــید و ب ــی رس ــون ُکل ــه قان ــوان ب ــی ت م

ــود. ــدا نم ــی را پی ــش بین ــِت پی ــتنتاج، ظرفی اس
ــه  ــه: از چ ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط ــن ب منتقدی
راهــی اســتدالل اســتقرائی، راهنمــای مــا بــه 
ــی  ســوی شــناخِت علمــی اطمینان بخــش و حقیق
ــر از دو  ــن ام ــه ای ــی ک ــود، در صورت ــد ب خواه
حالــت خــارج نیســت: اســتدالل منطقــی و توســل 

ــه. ــه تجرب ب
در اســتدالل منطقــی معتبــر اگــر مقدمــات درســت 
باشــد، نتیجــه بی گمــان درســت اســت، حــال آیــا 
اســتدالل هــای اســتقرائی چنیــن انــد؟، درحالی کــه 
ــی  ــه ضمانت ــرا هیچگون ــت، زی ــت نیس ــخ مثب پاس
ــا  ــتقرائی ب ــای اس ــتنباط ه ــه اس ــدارد ک ــود ن وج
ــه نتایــج یقینــی  وجــودِ مقدمــاِت یقینــی منتهــی ب
ــود  ــی ش ــرح م ــت مط ــن جه ــه همی ــد، ب گردن
که«اســتقراء را نمــی تــوان صرفــًا بــر مبنــای 
ــا  ــان آی ــان: 26(. همچن ــه نمود«)هم ــی توجی منطق
بــا توســل بــه تجربــه مــی تــوان اطمینــان بخشــی 
ــا ایــن  ــان ب اســتقراء را اثبــات کــرد؟، اثبــات گرای
ادعــا کــه: در بیشــتِر مــوارد مشــاهده شــده اســت 
ــد هســتند و  ــتقرائی کارآم ــای اس ــتدالل ه ــه اس ک
ــارِ اصــل اســتقراء را از تعــدادی  گــزارۀ ُکلــی اعتب
ــی آورد، روش  ــه دســت م ــی ب ــای جزئ ــزاره ه گ
شناســی شــان را توجیــه مــی کننــد. امــا منتقدیــن 
ــه  ــند ب ــی شناس ــر نم ــده را معتب ــاد ش ــای ی ادع
جهــت اینکــه از سرشــِت اســتقراگرایانه برخــوردار 
اســت و نمــی توانــد مبنایــی بــرای توجیــه اصــل 
اســتقراء قــرار گیــرد. از همینــرو مطــرح مــی شــود 
ــتقراء ســود جســته،  ــم از اس ــی توانی ــا نم ــه: »م ک
ــه  ــکل توجی ــن مش ــم. ای ــه کنی ــتقراء را توجی اس
اســتقراء همــان اســت کــه در ســنت فلســفی 
ــه اســت«) همــان: 27(  ــام گرفت مســألۀ اســتقراء  ن
ــه  ــه »َدور« مــی شــود، موضوعــی کــه ب و تعبیــر ب
قــول دوئــم »بســیار مســأله دار اســت«)گلیس، 
ــوردار  ــن برخ ــای مطمئ ــه ه ــان: 82( و از پای هم
اســت: »حقانیــِت  نیــز گفتــه  نیســت. هیــوم 

ــات  ــه اثب ــه تجرب ــق و ن ــه منط ــتقراء را ن اس
 .)43  :Hume, ibid(»نمی کننــد

ــا  ــه ب ــز در رابط ــوال نی ــاع و اح ــِث اوض بح
ــه در  ــت، اینک ــن اس ــأله آفری ــاهده« مس »مش
ــش  ــت آزمای ــی الزم اس ــاع و احوال ــه اوض چ
ــش  ــی آزمای ــه وضعیت ــرد و در چ ــورت گی ص
مــا  نظــری  دیــدگاه  بــه  اســت،  بیهــوده 
بســتگی دارد، و ایــن یعنی«اتــکای مشــاهده 
کــه   )34 همــان:  نظریه ها«)چالمــرز،  بــر 
ــه  ــد، ب اســتقراءگرایان از آن غفلــت ورزیــده ان
همیــن جهــت منتقــدان تأکیــد کــرده انــد کــه: 
ــاِن  ــه زب ــواره ب ــاهدتی هم ــای مش ــزاره ه »گ
نوعــی نظریــه و بــا اســتفاده از چارچــوب 
ــوند«)همان:  ــان می ش ــی بی ــا مفهوم نظــری و ی

.)42
ــتقراءگرایی  ــی اس ــورِ ُکل ــه ط ــن ب منتقدی
در علــم و به ویــژه در علــوم اجتماعــی 
ــرِ  ــد، از نظ ــی می کنن ــم تلق ــی توه را نوع

ــا: آن ه
مشــاهدات،  حســی،  ادراکاِت  بــا  علــم 
ــی  ــاز نم ــع آغ ــورِ واق ــا و ام ــردآوری داده ه گ
مســأله ها  معرفــت،  ســرآغازِ  بلکــه  شــود، 
ــت.  ــی اس ــه گزینش ــاهده همیش ــتند. مش هس
الزمــۀ مشــاهده، وجــودِ هــدِف انتخــاب شــده، 
ــدگاه و  ــاص، دی ــۀ خ ــخص، عالق ــۀ مش وظیف
ــاِن  ــم زب ــف ه ــۀ توصی ــت و الزم ــأله اس مس
ــات  ــر خصوصی ــای بیانگ ــا واژه ه ــی ب توصیف
ــدی  ــابه و طبقه بن ــاهده، تش ــۀ مش ــت. الزم اس
اســت کــه ایــن نیــز مســتلزم تمایــالت، 
 ,Popper اســت.)  مســایل  و  دیدگاه هــا 

)46  :2002
برخــی بدیــن بــاور انــد کــه میــان علــم تجربــی 
و اندیشــه های فلســفی رابطــۀ نزدیکــی برقــرار 
اســت، امــا »در هیچیــک از حــوزه هــای 
ــای  ــر مبن ــانی( کار ب ــی و انس ــت )طبیع معرف
اســتقراء از مــواردِ جزئــی یــا نــگاه بــه موضــوع 

ــه  ــرض ب ــوع پیش ف ــر ن ــی از ه ــن خال ــا ذه ب
انجــام نمی رســد«)پوپر، 1384: 159(.
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درآمـد
فلسـفۀ معاصـر در ایـران دو رویکـرد اسـالمی و 
غربـی را در بـر می گیـرد. رویـۀ نخسـت کـه پـس 
از صـدرا توسـط شـارحان و مفسـران اندیشـۀ وی 
پـی گرفته شـده اسـت و دیگـری از دوران ناصری 
آغـاز می شـود. فلسـفه در غرب همراه علـم جدید، 

دنیـای تازه یـی را سـاخته اسـت. 
این کـه چـرا پـس از صـدرا فلسـفۀ اسـالمی تغییـر 
چندانـی نداشـته، بایـد گفـت کـه صـدرا نظامـي 
تأسـیس کرده اسـت که جامـع طرق دینی-فلسـفی 
اسـت چرا که در آن هم قرآن هسـت و هم اشـراق 
و هـم فلسـفه؛ ولـي چنیـن نیسـت کـه گسـیخته و 
فلسـفه  اوج  را  صـدرا  عده یـی  باشـد.  بي نظـام 
می داننـد و ایـن را دلیلـی می داننـد بـرای این کـه 
مدتهاسـت کسـی در عـرض وی نیامـده اسـت. اما 
بـه عقیـدۀ نگارنـده دلیـل این رکـود در این اسـت 
کـه صـدرا میـان فلسـفه و دیـن حـدی قایل نشـده 
اسـت و ذات تحلیلـی فلسـفه را در پوسـتۀ دینـی 
پرورانـده اسـت؛ بـه واقـع آنچه صـدرا ارایـه کرده 

اسـت حکمـت اسـت نه فلسـفه.
اول بـاری کـه سـخن از فلسـفۀ جدیـد غـرب در 
ایـران بـه میـان آمـد، در دورۀ ناصرالدیـن شـاه و 
توسـط کنـت گوبینـو و برنـه و یـک معلـم یهودی 
سـاکن تهران بود. این سـه، رسـالۀ گفتـار در روش 
دکارت را بـه فارسـی برگرداندند. دلیـل این کار آن 
بـود کـه کنـت دو گوبینو اعتقاد داشـت کـه ایرانیان 
دارای فلسـفه هسـتند امـا نـه فلسـفۀ روشـمند و از 
ایـن رو دسـت بـه ترجمـۀ گفتـار در روش دکارت 
زد. ایـن کتـاب بسـیار ضعیف ترجمه شـد و هرگز 
دکارت  شـناخت  بـه  را  ایرانیـان  ذهـِن  نتوانسـت 
بـا اجـازۀ  نزدیـک نمایـد. در سـال 1279 هــ ق 
دکارت  روش  در  گفتـار  کتـاب  شـاه  ناصرالدیـن 
تحـت عنـوان حکمـت ناصریـه توسـط کنـت دو 

گوبینـو در تهـران بـه چـاپ رسـید.
گوبینو در این باره می گوید:

»مـن گفتـار در روش را در اختیار ایرانیان گذاشـتم. 
بـه نظـرم رسـید کـه در میـان نحله هـای فلسـفِی ما 
هیـچ چیـز بـه انـدازۀ ایـن کتـاب نمی توانـد نتایـج 
غیرمنتظره یـی در آن هـا ایجـاد کنـد. ایرانیـان از آن 
زیـاده روی  تجربـی  روش  در  کـه  نیسـتند  نوعـی 
کننـد و هیچـگاه وضعـی پیـش نخواهـد آمـد کـه 
افـراط در اسـتقراء در ایشـان نیازمند تعدیل باشـد. 
از طـرف دیگـر، بـه نظـر نمی رسـد کـه ایشـان از 
اعتدالـی  نتیجـۀ  بـه  پـس هسـتم«  »فکـر می کنـم، 
برسـند کـه اروپاییـان مدعـی هسـتند، بـدان اکتفـا 
کننـد... . بـاری طالبـان فلسـفه کـه بـا شـخص من 
آشـنا هسـتند، عطـش فوق العاده یـی برای شـناختن 
فلسـفۀ اسـپینوزا و هـگل دارنـد و خواسـتۀ آن هـا 
کامـاًل مقبـول اسـت؛ زیـرا ایـن دو متفکـر روحیـۀ 
آسـیایی دارنـد و نظریـۀ آن هـا بـه نحله هـای مورد 
توجـه کشـور آفتاب شـباهت دارد و بـه همین دلیل 
ایـن دو نمی تواننـد واقعـًا عناصـر جدیـد فکری را 

وارد ایـن کشـور کننـد.«
فلسـفۀ  کـه  می اندیشـید  این طـور  گوبینـو  کنـت 
دکارت نسـبت بـه دیگـر نحله هـای فلسـفۀ غـرب، 
بیشـتر از اوصـاف فکـری غربـی برخوردار اسـت، 
بـه همیـن دلیـل می توانـد عنصـر واقعـًا جدیـدی 

وارد شـرق کنـد. امـا ترجمـۀ ایـن اثـر بـه قـدری 
از  چهره یـی  نتوانسـته  کـه  اسـت  بـوده  ضعیـف 
تـالش  و  متصـور شـود  ایرانیـان  نـزد  در  دکارت 

مانـد. بی سـرانجام  گوبینـو 
چـون  شـاخصی  چهره هـای  وی،  از  پـس 
سـیدجمال الدین و میـرزا فتحعلی خـان آخونـدزاده 
و میـرزا ملکم خـان بـه عنـوان موج هـای احیاگـری 
امـا هیچ کـدام از  و تجـدد بـه چشـم می خورنـد، 
و  ندادنـد  قـرار  اصـل  را  فلسـفه  دغدغـۀ  این هـا 
بیشـتر نظـر بـر جامعـه و عقب مانده گـی مسـلمانان 

و... داشـتند، نـه فلسـفه.
پـس از این ها، گام جـدی که برای آشـنایی ایرانیان 
با فلسـفۀ جدید غرب برداشـته شـد، توسـط محمد 
علـی فروغـی بـود. وی بـرای آشـنایی ایرانیـان بـا 
را  اروپـا  در  کتـاب سـیر حکمـت  فلسـفۀ غـرب 
نگاشـت و ترجمان رسـالۀ گفتـار در روش دکارت 
را در ایـن کتـاب گنجانـد و آن مقدمه یـی بود برای 
آشـنایی ایرانیـان بـا فلسـفۀ غربـی روش منـد. پس 
از آن بـا ورود فلسـفه بـه دانشـگاه تهـران، سـاحت 
تازه یـی بـرای تفکـر فلسـفی در ایران آغاز شـد که 

ادامـۀ آن را امروز شـاهدیم.

چهرۀ فلسفه در جامعۀ ایرانی معاصر
آن کـه  از  پیـش  معاصـر  ایـران  در  فلسـفه  چهـرۀ 
بخواهـد سـیمایی ایرانـی - اسـالمی داشـته باشـد، 
گرایشـی غربـی دارد و به خصوص متأثر از فالسـفۀ 
قـرن 19 و 20 غرب اسـت و پیـش از آن که بخواهد 
مولـد باشـد، بیشـتر جنبۀ تطبیقـی پیدا کرده اسـت. 
عقب مانده گـی فلسـفی در ایـران بـا ایـن اندیشـه 
خاتم الفالسـفه  را  مالصـدرا  کـه  می شـود  آغـاز 
می شـمارند. همچنیـن پیونـد دینـی و الوهـی کـه 
حکمـت متعالیه به فلسـفه داده اسـت، روند فلسـفه 
را در ایـن سـال ها بـه سـوی شـرح و حاشـیه برده 

اسـت تـا این کـه بخواهـد بـه روز شـود یـا کسـی 
اندیشـه یی نـو بیافرینـد. در مقابل در غرب فالسـفه 
نـه تنهـا فلسـفه را پایان یافتـه نمی داننـد بلکـه بـا 
شـاخ و بـرگ دادن و به روزرسـانی آن بـا مسـایل 
روز و گسـترش فلسـفه در شـاخه های مضـاف، آن 

را هرچـه بیشـتر زنـده نـگاه داشـته اند. 
از طرفـی دیگر، برخـورد دینی با فلسـفه رویکردی 
تازه در آن به وجود آورده اسـت که اساسـًا نباید آن 
را با ذات فلسـفه همسـو و یکسـان پنداشـت. دین 
در بسـتر خـود فلسـفه یی جـدا دارد و ایـن کامـاًل 
روشـن اسـت امـا باید مرز قایل شـد میـان آنچه که 
فلسـفه اسـت و آنچه فلسـفۀ دین اسـت. خلط این 
عقب مانده گی هـا  از  بسـیاری  سـبب  موضـوع  دو 
شـده اسـت. بایـد تمایـز قایل شـد میان هـدف این 
دو؛ فلسـفه می توانـد بـه ماغیـر دیـن نیـز بپـردازد. 
دیـن بسـتری اسـت کـه بـرای تمامـی مسـایلی که 
بـه  و  می کنـد  طـرح  پرسـش  برای شـان  فلسـفه 
چیسـتی آن بـا روشـی عقالنـی می پـردازد پاسـخ 
هایـی داده اسـت که توسـط انسـان و عقل انسـانی 
واگویـه نشـده اسـت، بلکـه همـواره جنبـۀ الهی و 
ماورایـی داشـته. درحالی که فلسـفه جنبه یـی زمینی 
و عقل- انسـانی دارد. قرارگیری فلسـفه در بسـتری 
فـارغ از واقعیـت تفکـر فلسـفی کـه ذیاًل ذکر شـد، 
سـبب فراموشـی فلسـفه در ایـران گشـته اسـت و 

از همیـن روی اسـت کـه نوفلسـفه پویان همـه بـه 
غـرب و فلسـفه های نوینـش روی می آورنـد.

از طـرف دیگـر، جایـگاه اجتماعـی فلسـفه و البتـه 
بخـش اعظـم رشـته های علـوم انسـانی بـا توجه به 
تأکیـد جامعـه بـر رشـته های پزشـکی و مهندسـی 
بسـیار در سـطحی پایین تـر از دیگـر رشـته ها قـرار 
گرفته اسـت و ایـن دوری از فرهنگ و روی آوردن 
بـه ثـروت در بلندمـدت خطرنـاک به نظر می رسـد 
کـه البتـه آسـیب های آن مشـهود اسـت. توجه بیش 
از حـد بـه علـوم کاربـردی، عاملـی دیگـر اسـت 

برای فراموشـی فلسـفه. 
البتـه دیـد عمومـی  ـ  نبـودن  علی رغـم کاربـردی 
ایـن اسـتـ  خـود جامعـه نیـز توجهـی بـه اهالـی 
فلسـفه و اندیشـه نداشـته اسـت، یعنی در مسـایلی 
کـه درحـوزۀ فلسـفی قـرار می گیـرد نیـز بـه اهـل 
فلسـفه مراجعـه نمی شـود؛ بـه طـور مثـال وقتـی 
سـخن از خانـواده و یـا نـوع حکومـت می شـود 
در  درحالی کـه  کنـد،  نظـر  اظهـار  فیلسـوف  بایـد 
وقتـی  پـس  اسـت.  پاسـخ گو  اسـالم  مـا  جامعـۀ 
حکومـت اسـالمی داریم یـا خانـواده در چارچوب 
اسـالم تعریف شـود، فلسـفه و فیلسـوف جایگاهی 
ندارنـد مگـر آن کـه ایـن فیلسـوف و فلسـفه مبتنی 
بـر فلسـفه ورزی اسـالمی باشـد کـه دیگر اسـم آن 

متکلـم اسـت نـه فیلسـوف.
بدیـن ترتیـب، وقتـی بـرای اهـل فلسـفه کاری در 
نظـر گرفتـه نشـود و وظیفـۀ آن هـا تنهـا حفاظت از 
میراث اندیشـوران گذشـته باشـد، حقـوق اجتماعی 
آن هـا کمتـر از دیگـر مشـاغل خواهد بـود. به طور 
اعتصـاب  بـه  دسـت  پزشـکان  روزی  اگـر  مثـال، 
زننـد جامعـه مختـل می شـود، پـس بایـد حقـوق 
بیشـتری داشـته باشـند و در مقابل اگر اهل فلسـفه 
جامعـه  از  بـاری  بگیرنـد،  کنـاره  فلسـفه ورزی  از 

برداشـته خواهد شـد.
خانواده هـا  و  مـدارس  برخـورد  دیگـر،  سـوی  از 
بـا رشـتۀ علـوم انسـانی در دورۀ دبیرسـتان سـبب 
می شـود کـه هرکس کـه درس خـوان اسـت و اهل 
درس، بـه سـوی رشـته های پزشـکی و مهندسـی 
هدایـت شـود و نگاه جامعـه به دانش آموزان رشـتۀ 
علـوم انسـانی ایـن باشـد کـه دسـته یی کـه سـطح 
درسـی ضعیف تـری دارنـد، بایـد وارد ایـن رشـته 
شـوند. مطمینـًا نـگاه جامعـه در نـوع نـگاه مـردم 

اسـت. موثر 
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم
سسـتی اسـاتید فلسـفه، دلیـل دیگـری اسـت کـه 
می توانـد فلسـفه را در ایـران بـه فراموشـی سـپارد. 
اسـتادی کـه نـه از روی عالقه کـه از روی ناچاری 
و کم عالقه گی به فلسـفه روی آورده اسـت، مسـلم 
اسـت کـه نمی توانـد جایگاهـی در تاریخ فلسـفه و 
فلسـفه ورزی داشـته باشـد و مطمینًا دانشجویی هم 
کـه بـه ناچـار بـه رشـتۀ فلسـفه روی آورده اسـت، 
شـد.  خواهـد  اسـتاد  بی انگیزه گـی  بـرای  عاملـی 
سـوال اساسـی دانشـجویان فلسـفه ایـن اسـت که: 
فلسـفه چیسـت و در آینـده بـه چـه کاری مشـغول 

شـد؟ خواهند 
 عـدم تأمیـن مالـی این رشـته می توانـد نگران کننده 
باشـد و دانشـجو را از مسـیر تحقیـق و تفحـص و 
فلسـفه ورزی دور مـی دارد چـرا که نسـبت حقیقت 

و فلسـفه را فـراوان غریـب می بیند. 
در جوامـع مـدرن غربـی تنها صنعت رشـد نمی کند 
بلکـه در حـوزۀ آمـوزش، خانواده، حقـوق، اقتصاد، 
دیـن و مذهـب نیـز رشـد دارد و ایـن فیلسـوفان 
ایـن  در  هسـتند.  صاحب اندیشـه  کـه  هسـتند 
حوزه هـا، پـس آن هـا جایـگاه اجتماعـی دارنـد و 
از حقـوق برخـوردار هسـتند. وقتـی مـا در هیـچ 
مـوردی بـه فالسـفه رجـوع نمی کنیم، پـس نباید به 
ایـن فکـر کنیـم کـه دانش آمـوزان حاضر شـوند در 
دانشـگاه فلسـفه بخوانند و همچنـان از روی تقدیر 
سـازمان سـنجش وارد ایـن رشـته گردنـد. در ایران 
چندیـن مؤسسـهـ  انـدکـ  هسـتند کـه بـه فلسـفه 
می پردازنـد. حـال تصـور کنیـد کـه این هـا نباشـند 

آیـا تغییـری در جامعـه ایجـاد خواهد شـد؟ 
آنچـه تـا بـه این جا گفتـه شـد، چالش هـای بیرونی 
)اجتماعـی( فلسـفه اسـت. امـا حـال بایـد بپـردازم 
بـه آنچـه در درون آن در دانشـگاه ها وجـود دارد. 
متأسـفانه برخورد سـلیقه یی اهل دانشـگاه با فلسـفه 
سـبب شـده اسـت کـه حقیقـت آن پنهـان مانـد. 
اسـتادی کـه عالقه منـد بـه هایدگـر اسـت و اسـتاد 
دیگـری کـه بـه کانـت عالقـه دارد، در این میان اگر 
کسـی به ویتگنشـتاین عالقه یی نداشـته باشـد دیگر 
ایـن شـخصیت فراموش می شـود. و البتـه پرداخت 
بـه فالسـفه در چارچوب چند واحـد در هر ترم آیا 

می توانـد پاسـخ گو باشـد؟ 

فلســـــفهسرگذشت تراژیِک 
 در ایـــــران

چهرۀفلسفهدرایرانمعاصر
پیشازآنکهبخواهدسیمایی
ایرانی-اسالمیداشتهباشد،
گرایشیغربیداردوبهخصوص
متأثرازفالسفۀقرن1۹و۲۰
غرباستوپیشازآنکه
بخواهدمولدباشد،بیشتر

جنبۀتطبیقیپیداکردهاست.
عقبماندهگیفلسفیدرایران
باایناندیشهآغازمیشود
کهمالصدراراخاتمالفالسفه

میشمارند.همچنینپیونددینی
والوهیکهحکمتمتعالیهبه
فلسفهدادهاست،روندفلسفه
رادراینسالهابهسویشرح
وحاشیهبردهاستتااینکه
بخواهدبهروزشودیاکسی

اندیشهیینوبیافریند.درمقابل
درغربفالسفهنهتنهافلسفه
راپایانیافتهنمیدانندبلکهبا

شاخوبرگدادنوبهروزرسانیآن
بامسایلروزوگسترشفلسفه
درشاخههایمضاف،آنراهرچه

بیشترزندهنگاهداشتهاند

بخشنخستفرشـادنوروزی



آژانـس پناهندهگـی سـازمان ملـل متحد 
در گـزارش جدیـد خـود که به مناسـبت 
شـد،  منتشـر  پناهجویـان  جهانـی  روز 
اعـالم کرد در سـال 2018 میالدی روزانه 
بطـور متوسـط 37 هـزار نفـر در سراسـر 
جهـان به دلیـل جنگ و درگیـری، آزار و 
شـکنجه، خشـونت و نقض حقوق بشـر 
مجبـور بـه فـرار از سـرزمین خـود و تن 

دادن بـه آوارگـی شـده اند.
گذشـتۀ  سـال  در  دیگـر  عبـارت  بـه 
میـالدی هـر دقیقـه 25 نفـر در سراسـر 
جهـان مجبـور به فـرار از خانه های شـان 

ند. شـده ا
شـمار  آژانـس،  ایـن  اعـالم  بـر  بنـا 
نفـر  میلیـون  از 43.3  آوارهـگان جهـان 
در سـال 2009 میـالدی بـه 70.8 میلیون 
نفـر در سـال 2018 افزایـش یافته اسـت. 
جهـان  در  مهاجـرت  میـزان  بیشـترین 
میـالدی  تـا 2015  طـی سـالهای 2012 
دیـده شـده اسـت کـه مهمتریـن علـت 
آن وقـوع جنـگ داخلـی در سـوریه بوده 
اسـت؛ با ایـن وجـود درگیـری در دیگر 
نقـاط جهـان از جملـه در عـراق، یمـن، 
کنگـو، سـودان جنوبـی و روهینگیـا نیـز 
در افزایـش ایـن تعـداد، بی تاثیـر نبـوده 

. ست ا
بـر اسـاس ایـن آمـار، در حـال حاضـر 
70.8 میلیـون پناهجـو در سراسـر جهـان 
ایـن  از  درصـد   67 کـه  دارنـد  وجـود 
تعـداد پناهجویـان شـهروندان 5 کشـور 
افغانسـتان  نفـر(،  میلیـون   6.7( سـوریه 
)2.7 میلیـون نفـر(، سـودان جنوبی )2.3 
میلیـون نفـر(، میانمـار )1.1 میلیـون نفر( 
هسـتند  نفـر(  میلیـن   0.9( سـومالی  و 
و از آنجایـی کـه هیـچ نشـانی از پایـان 
کشـورها  ایـن  در  درگیـری  و  جنـگ 
از  پیش بینی هـا حاکـی  نمی شـود،  دیـده 

اسـت. پناهجویـان  افزایـش شـمار 
ترکیـه، میزبان بیشـترین پناهجو در سـال 

میالدی  2018
گذشـته  سـال  در  کـه  کشـوری  شـش 
میـالدی بیشـترین پناهجـو را پذیرفته اند 
نفـر(،  میلیـون   3.7( ترکیـه  از:  عبارتنـد 
اوگانـدا  نفـر(،  میلیـون   1.4( پاکسـتان 
)1.2 میلیـون نفـر(، سـودان )1.1 میلیـون 

نفـر( و آلمـان )1.1 میلیـون نفـر( و ایران 
نفـر(.  979،400(

سـال  پنجمیـن  میالیـد،  گذشـته  سـال 
متوالـی بـود کـه ترکیـه بیشـترین میـزان 

می پذیرفـت. جهـان  در  را  پناهجـو 
کودکان بدون همراه

مجمـوع  در  میـالدی  گذشـته  سـال  در 
اطالعـات 111 هـزار کـودک پناهجـوی 
بـدون همـراه و جـدا شـده از خانـواده 
بـه ثبـت رسـید و از ایـن تعـداد 27600 
نفر بطـور انفرادی درخواسـت پناهندگی 
کردنـد. گمـان مـی رود شـمار واقعی این 
افـراد بسـیار بیـش از آنچـه باشـد کـه به 

ثبت رسـیده اسـت.
گزارش هـا حاکـی از آن اسـت که شـمار 
کـودکان افغـان کـه بـدون همـراه مجبور 
بـه تـرک این کشـور می شـوند نیـز بطور 
قابـل توجهـی رو بـه افزایـش اسـت. به 
در  زندگـی  بـد  بسـیار  وضعیـت  دلیـل 
افغانسـتان بسـیاری از اتبـاع ایـن کشـور 
بـا  می اندازنـد  خطـر  بـه  را  زندگیشـان 
ایـن امیـد کـه بتواننـد محیط امنـی برای 

کنند.. پیـدا  زندگـی 
تـا پایـان ایـن سـال همچنـان 3.5 میلیون 
انتظـار  در  جهـان  سراسـر  در  آواره 
تقاضـای  بـه  پاسـخ  تصمیـم دولتهـا در 
پناهندهگی شـان بودنـد و 2.9 میلیون نفر 
نیـز مجبـور بـه بازگشـت به کشورشـان 

شـدند.

فیـــروز  فیروزالدیـــن  داکتـــر 
وزیـــر صحـــت عامـــه، دســـتور 
راه انـــدازی کمپایـــن جمـــع آوری 
دواهـــای تقویت کننـــدۀ جنســـی، 
چاق کننـــده و الغرکننـــده را صـــادر 

ــت. ــرده اسـ کـ
وزیـــر صحـــت عامـــه بـــا صـــدور 
حکمـــی گفتـــه اســـت: »دیـــده 
محصـــوالت  کـــه  می شـــود 
ـــه  ـــام ادوی ـــت ن ـــی تح ـــف دوای مختل
ـــده،  ـــه الغرکنن ـــی، ادوی ـــه جنس تقوی

چاق کننـــده و غیـــره کـــه به شـــکل 
غیرقانونـــی وارد می شـــود، توســـط 
ــوول  ــلکی و غیرمسـ ــراد غیرمسـ افـ
و دست فروشـــان  بـــازار  روی  در 
دوره گـــرد، بـــه فـــروش می رســـند. 
از آن جایـــی  کـــه ایـــن ادویـــه 
و  انـــد  خطرنـــاک  فوق العـــاده 
افـــراد نـــاآگاه و ســـاده لوح شـــکار 
ایـــن دست فروشـــان می  گردنـــد، 
بـــا  تـــا  می  نمایـــد  ایجـــاب 
ـــری  ـــن سراس ـــک کمپای ـــدازی ی راه ان

در مرکـــر و والیـــات، هـــم بـــه 
ــا از  ــود تـ ــی داده شـ ــردم آگاهـ مـ
ـــوالت  ـــن محص ـــاک ای ـــرار خطرن اض
ــکل  ــم به شـ ــوند و هـ ــف شـ واقـ
ـــع آوری  ـــه جم ـــن ادوی ـــری ای سرتاس

ــود«. ــدر داده شـ و هـ
وزیـــر صحـــت عامـــه در ایـــن 
حکـــم خـــود بـــه تمـــام نهادهـــای 
زیـــر چتـــر وزارت صحـــت عامـــه 
ــه  ــن زمینـ ــا در ایـ ــتور داده تـ دسـ
اقـــدام کننـــد. ایـــن وزارت تاکیـــد 
ـــا  ـــن دواه ـــتفاده از ای ـــه اس ـــرده ک ک
بـــه صحـــت انســـان ها ضـــرر دارد.
ــی  ــه در حالـ ــت عامـ وزارت صحـ
ایـــن  جمـــع آوری  بـــه  اقـــدام 
کـــه  می کنـــد  محصـــوالت 
دواهـــا بـــه صـــورت گســـترده در 
بـــازار بـــه فـــروش می رســـند. 
ایـــن  فروشـــندهگان  بیشـــتر 
دواهـــا، مخفیانـــه کار می کننـــد و 
دارنـــد. آنالیـــن  فرشـــگاه های 

دوایـــی  محصـــوالت  هم چنیـــن 
تقویت کننـــده ی قـــوای جنســـی 
ــای  ــه قیمت هـ ــردان، بـ ــان و مـ زنـ
ـــروش  ـــه ف ـــازار ب ـــد در ب ـــی بلن خیل

می رســـند.

بـر سـر کرسـی  تنـش  مـاه  بـه دو  نزدیـک  از  پـس 
ریاسـت مجلس نماینـده گان میان میررحمـان رحمانی 
نامـزدان  ایـن  از  یـک  هیـچ  اصولـی،  کمال ناصـر  و 

نتوانسـتند بـه ریاسـت مجلـس راه  یابنـد.
در نشسـت دیـروز مجلس نماینـده گان فیصلـه بر این 
شـد تا بر سـر یک »رأی   مشـکوک« صندوق گذاشـته 
شـود و بـر اسـاس اعضـای حاضـر، اگر 50 بـه اضافه 
رییـس  آورد  بهدسـت  رحمانـی  آقـای  را  رأی  یـک 
مجلـس نماینـده گان اسـت. در پایان رأی گیـری، آقای 
رحمانـی بـا کسـب 90 رأی تائید نتوانسـتد به کرسـی 

مجلـس نماینـده گان راه پیـدا کنـد و انتخابـات برسـر 
کرسـی مجلـس بـه دور دوم رفت.

پـس از آغـاز دور هفدهم مجلس نماینـده گان، اعضای 
مجلـس بـرای انتخـاب رییـس رای گیـری کردنـد. بر 
اسـاس طرزالعمـل داخلی مجلـس، نامزدی کـه 50 به 

اضافـه 1  را از آن خـود کنـد، رییـس مجلس اسـت.
قـرار اسـت امـروز بـار دیگـر بـرای گزینـش رییـس 
نماینـده گان صنـدوق گذاشـته شـود و هـر  مجلـس 
نامـزدی کـه بتوانـد رأی 50 به اضافه یک را بهدسـت 
بیـاورد به عنـوان رییس مجلـس انتخاب خواهد شـد.

ــن  ــزاری جشــن صدمی ــرای برگ ــتان ب ــت افغانس ــدگار: حکوم مان
ســالگرد اســتقالل بیــش از 384 میلیــون افغانــی را اختصــاص داده 

اســت.
ــم  ــی در حک ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن محمداش
ــون و  ــا 384 میلی ــت ت ــته اس ــه خواس ــماره 817 از وزارت مالی ش
221 هــزار افغانــی را از ُکــد»91« بــرای مصــارف صدمیــن ســالگرد 

ــد. ــز کن ــور واری ــه حســاب ادارۀ ام ــتقالل کشــور ب اس
در حکــم شــماره 817  آقــای غنــی آمــده اســت: »اســتقالل 
افغانســتان، احیــای عظمــت ملــی مــا بــوده و حکایــت از آزاده گــی 
ــزرگ  ــۀ ب ــل از آن حماس ــا دارد. تجلی ــاکان م ــی نی و بزرگ اندیش
ــالت  ــروز، رس ــل ام ــه نس ــی آن ب ــای ارزش ــال مولفه ه ــی و انتق مل

ــت.« ــگان اس هم
ــتقل  ــای مس ــا و نهاده ــم از وزارت خانه ه ــن حک ــان در ای همچن
بودجــوی خواســته شــده اســت تــا در تطبیــق برنامه هــای صدمیــن 

ســالگرد اســتقالل کشــور ســهیم شــوند.
بــر اســاس ایــن حکــم، وزارت خانه هــا و نهادهــای مســتقل 
ــن ســالگرد  ــای صدمی ــق برنامه ه ــا در تطبی ــد ت بودجــوی موظف ان
اســتقالل کشــور ســهیم شــده و در هماهنگــی بــا دبیرخانــۀ مرکــزی 

ــانند. ــام رس ــه انج ــان را ب ــور محوله ش ــزی ام مرک
پیــش از ایــن نیــز خبرهــای مبنــی بــر برگــزاری جشــن صدســالگی 
افغانســتان پخــش شــده بــود. گفتــه می شــد کــه  اســتقالل 
ــی را  ــد مصــارف هنگفت ــن روز می خواه ــی در ای محمداشــرف غن
ــن مصــارف  ــر بخشــی از ای ــن حکــم نمایان گ ــه ای ــد ک ــه کن هزین

اســت.
ــادی از شــهروندان  ــا انتقادهــای زی ــن حکــم ب ــی شــدن ای همه گان
روبــه رو شــده اســت. منتقــدان گفتــه انــد کــه محمداشــرف غنــی 

ــد.  ــدر می ده ــی را ه ــۀ مل بودج
شــبکه های  فعــال  و  تاریخ نــگار  اندیشــمند،  اکــرام  محمــد 

اجتماعــی نوشــته اســت: 
ــی  ــور غن ــص رییس جمه ــی تخصی ــزار افغان ــون و 221 ه 384 ملی

بــرای تجلیــل از صــد ســالگی اســتقالل افغانســتان یعنــی چــه؟
آقــای اندیشــمند در ادامــۀ ایــن یادداشــت خاطــر نشــان کرده اســت: 
روز اســتقالل کشــورها همــان روزی اســت کــه پــس از آن مــورد 
تجــاوز و حملــه خارجــی قــرار نمی گیرنــد. پــس از رانــدان قــوای 
ــال از روز  ــر س ــد و ه ــظ می کنن ــود را حف ــتقالل خ ــی، اس خارج
ــل  ــتقالل تجلی ــوان روز اس ــه عن ــی ب ــوای خارج ــدن ق ــرون ران بی

می کننــد. 
ــاه آن  ــان ش ــان اهلل خ ــه ام ــال 1919 ک ــس از س ــتان پ ــا افغانس آی
ــاه و محــدود  ــگ کوت ــک جن ــس از ی ــتقالل کشــور را پ ــت اس وق
بــا انگلیس هــا در بــدل پذیرفتــن توافق نامــۀ دیورنــد و مــرز 
دیورنــد کــه توســط پــدر کالن)عبدالرحمــن خــان( و پدرش)امیــر 
حبیــب اهلل( امضــا شــده بــود، به دســت آورد، ســال های بعــد مــورد 

ــت؟  ــرار نگرف ــی ق ــغال خارج ــاوز و اش ــه، تج حمل
ــتان و  ــغال افغانس ــال اش ــوروی و ده س ــرخ ش ــش س ــۀ ارت حمل

ــود؟  ــه ب ــا 1988 چ ــوا از 1979 ت ــن ق ــگ ای جن
ــکا و  ــوای امری ــود ق ــال 2001 و وج ــکا در س ــی امری ــۀ نظام حمل
انگلیــس و ناتــو و تشــکیل و ادامــۀ حکومــت زیــر چتــر ایــن قــوا 

تــا حــاال چیســت؟
ــی همــان انگلیســی در افغانســتان  ــوای نظام ــن حــاال ق  مگــر همی
ــم صــد ســالگی اســتقالل از آنهــا را  ــدارد کــه می خواهی حضــور ن

تجلیــل کنیــم؟ 
جنــاب اشــرف غنــی چــه می خواهــد بگویــد و چــه را می خواهــد 

ــت کند؟ ثاب
پیــش از ایــن نیــز نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری در چندیــن 
ــه  ــن برشــمرده و گفت ــی را کمپای ــن کار محمداشــرف غن ــت ای نوب
بودنــد کــه آقــای غنــی بــا اســتفاده از روزهــای ملــی و بودجــۀ ملــی 

ــی اســت. ــی بهره گیــری انتخابات در پ
امــان اهلل خــان، پادشــاه وقــت اســتقالل افغانســتان را در ســال 1298 
خورشــیدی از بریتانیــا بهدســت آورد و از آن زمــان تــا کنــون همــه 

ــن روز گرامی داشــت می شــود. ــاله در 28 اســد از ای س
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۳۸۴ میلیون افغانی برای برگزاری جشن صدمین سالگرد استقالل اختصاص یافت

»غنـی بودجـۀ ملـی را هـدر می دهـد«

انتخابات بر سر کرسی 
ریاست مجلس دوباره 

برگزار می شود

داروهـای تقـویت جنسـی، چـاق کننده 
و الغـرکننـده جمـع آوری مـی شوند

هر دقیقه ۲۵ نفر مجبور 
به فرار از خانه های شان شده اند
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ج، صلح به معنای اصالح عملکرد یک نظام 
معمــوالً انگشــت اتهــام متوجــه نظام هــای سیاســی بــه لحاظ 
ــدون  ــد. ب ــا می باش ــترده در آن نظام ه ــاد« گس ــود »فس وج
ــورت  ــه ص ــان ب ــود در جه ــی موج ــای سیاس ــک نظام ه ش
ُکل از فســاد رنــج می برنــد و کم وبیــش فســاد در تمــام 
ــود  ــای موج ــود دارد. نظام ه ــا وج ــی دنی ــای سیاس نظام ه
ــد و  ــه مشــکل بیشــتری دارن ــن ناحی در جهــان اســالم از ای
ــا  ــان ج ــد جه ــورهای فاس ــف کش ــود در ردی ــه می ش گفت
ــه ســه  ــد ب ــد. فســاد در یــک نظــام سیاســی می توان می گیرن
صــورت وجــود داشــته باشــد: یــک، فســاد مالــی. اینگونــه 
فســاد در اکثــر نظام هــا وجــود دارد و هرازگاهــی می شــنویم 
کــه سیاســت مداران فاســد در کشــورهای جهــان مــورد اتهــام 
و تحقیــق قــرار می گیرنــد. دو، فســاد سیاســی. اینگونــه فســاد 
ــع قــدرت در یــک  ــودن توزی ــه ب ــه غیرعاالن ــر می گــردد ب ب
ــاق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــگ اکثری ــاس جن ــی. اس ــام سیاس نظ
گروه هــای جنگــی را رســیدن بــه قــدرت تشــکیل می دهــد 
ــاق  ــا، اختن ــودن دولت ه ــی چــون غیرمشــروع ب و توجیه های
ــرای  ــد و ب ــد کــه مصــرف اجتاعــی دارن و فســاد دالیلــی ان
ــالش  ــد. ت ــزه می ده ــا انگی ــن گروه ه ــه ای ــردم ب ــتن م پیوس
ــه قــدرت سیاســی یــک امــر مشــروع در  جهــت رســیدن ب
اســالم اســت، امــا اســالم اســتفاده از آن را بــه قیمت اســتفاده 
از تمــام ابزارهــای مشــروع و نامشــروع قابــل قبــول نمی داند. 
ــیلۀ  ــک وس ــرعاً ی ــدرت ش ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــگ ب جن
غیرمشــروع اســت، فریــب یــک وســیلۀ غیرمشــروع اســت و 
تقلــب یــک وســیلۀ غیرمشــروع اســت. بــه همیــن ملحــوظ، 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــه جه ــرای جنگــی ک ــای جنگــی ب گروه ه
ــد و از  ــازی می کنن ــد مشروعیت س ــاب کرده ان ــدرت انتخ ق
مســایلی چــون »دفــع فســاد« و »دفــع اســتبداد« نــام می برنــد. 
ســه، فســاد اجرایــی. اینگونــه فســاد بــر می گــردد بــه ناکامــی 
یــک حکومــت در اجــرا و پابندی به مســوولیت هایش. فســاد 
اجرایــی ممکــن اســت از یــک طــرف در ضعــف عملکــرد 
ــورت  ــه ص ــر، ب ــرف دیگ ــردد و از ط ــارز گ ــت متب حکوم
برجســته شــدن بی نظمــی و جرایــم در درون جامعــه خــود 
را نشــان دهــد. دفــع اینگونــه فســاد دلیــل دم دســت بــرای 
جامعــه از طــرف گروه هــای جنگــی اســت. وقتــی از دلیــل و 
انگیــزۀ یــک جنــگ بــه صــورت عــادی از یکــی از ســربازان 
ــه ســاده گی جــواب  ــای جنگــی پرســیده می شــود ب گروه ه
ــد،  ــی مــوج می زن ــن نظــام، فســاد اخالق می دهــد کــه در ای
ــی و عــدم اجــرای احــکام  ــدارد و بی قانون ــت وجــود ن امنی
اســالمی یــک معضلــه اســت. تمــام ایــن مــوارد بــر می گــردد 
ــی  ــی ول ــام سیاس ــک نظ ــی در ی ــاد اجرای ــود فس ــه وج ب
همان گونــه کــه قبــاًل گفتــه شــد، همــۀ ایــن مــوارد روپوشــی 
اســت بــرای جــاری نگه داشــتن جنــگ رســیدن بــه قــدرت 
ورنــه تنهــا راه رســیدن بــه اصالحــات سیاســی و اجتماعــی 
ــت  ــازی اس ــو و فرهنگ س ــی( گفت وگ ــاد اجرای ــع فس )دف

نــه جنــگ. 
ــرای  ــدم اج ــالح »ع ــات اصط ــن توجیه ــته ترین ای برجس
احــکام شــرعی« می باشــد. ایــن مــورد از یــک طــرف مــردم 
را در برابــر شــریعت قــرار می دهــد و از طــرف دیگــر، 
ــرای  ــرعی ب ــکام ش ــرای اح ــزان اج ــاهدۀ می ــی و مش بررس
ــن  ــود ای ــده ش ــه دی ــا اینک ــت ت ــر نیس ــردم میس ــوم م عم
احــکام اجرایــی انــد یــا خیــر. شــاید میــان اجــرای احــکام 
ــا حکومت هــای  ــال آن ب شــرعی در حکومــت داعــش و امث
دیگــر مســلمان در کشــورهای اســالمی تفــاوت چشــم گیری 
نباشــد بلکــه تفــاوت جــدی در نوعیــت اجــرای ایــن احــکام 
ــش  ــون داع ــای چ ــایۀ حاکمیت ه ــر س ــه در زی ــت ک اس
و امثــال آن بــه ســاده گی اجــرا می گــردد و در دیگــر 
ــی  ــدۀ حقوق ــف ش ــم تعری ــک میکانیس ــا ی ــا ب حکومت ه
ــول  ــده می شــود بحــث اصلــی قب مــدرن، کــه در نتیجــه دی
یــا عــدم قبولــی رســمی احــکام اســالمی در یــک حکومــت 
نیســت بلکــه بحــث اصلــی عــدم پذیــرش چارچــوب مدرن 
اجــرای احــکام اســالمی از ســوی گروه هــای جنگــی 
می باشــد. داراالســالم ســرزمینی اســت کــه احــکام اســالمی 
ــوذ و  ــۀ نف ــا مرحل ــذ می باشــد؛ احــکام اســالمی ت در آن ناف
بازدهــی اجتماعــی خــود چهــار مرحلــه را بایــد طــی کنــد: 
ــر  ــر چت ــد زی ــت بای ــدم نخس ــالمی در ق ــکام اس ــک، اح ی
ــه  ــردد همانطــوری ک ــته بندی گ ــی دس ــکار حقوق ــک راه ی
ــه توســط فقهــای آن  ــن عملی ــل عصــر عباســی ها ای در اوای
ــدم  ــالمی در ق ــکام اس ــام اح ــت و تم ــورت گرف ــان ص زم
ــدم دوم،  ــد و در ق ــد و اخــالق جــدا گردی نخســت از عقای
ــکام  ــد: اح ــد. مانن ــته بندی ش ــی دس ــورت موضوع ــه ص ب
خانــواده، مدنــی، جزایــی و... همین طــور بایــد بــا توجــه بــه 
وضعیــت جدیــد احــکام اســالمی زیــر چتــر یــک میکانیســم 
حقوقــی دســته بندی گــردد تــا اینکــه یــک حکومــت بتوانــد 
آن را مــورد اجــرا قــرار دهــد. پــس نخســتین پرســش ایــن 
اســت کــه احــکام اســالمی عبــارت از کدام دســته احــکام اند 
و کــدام مــوارد شــامل احــکام اســالمی نمی گــردد بلکــه بــه 
دســتۀ عقایــد و اخــالق تعلــق می گیــرد. گروه هــای جنگــی 
ــی از  ــته بندی جامع ــف و دس ــچ تعری ــورت ُکل هی ــه ص ب
احــکام اســالمی بــه دســت نمی دهنــد تــا اینکــه دیــده شــود 
ــورد  ــت سیاســی م ــت و ظرفی ــن احــکام در کــدام وضعی ای

ــرد.  ــرار گی ــدی ق ــرا و اولویت بن اج
ــی در  ــوص و ُکل ــورت منص ــه ص ــالمی ب ــکام اس دو، اح
قــرآن و ســنت تصریــح یافتــه انــد، امــا بــرای تســهیل عملــی 
ــرای  ــد، ب ــته بندی گردیده ان ــا دس ــط فقه ــان توس ــدن ش ش
ــه  ــزام آور ســاخته شــوند، ب ــه صــورت اجتماعــی ال اینکــه ب
ــه  صــورت دســته بندی شــده رســمیت حقوقــی یابــد آنگون
ــده گان  ــب نماین ــورد تصوی کــه در نظام هــای دموکراتیــک م
مــردم قــرار می گیرنــد و در نظام هــای اســتبدادی بــه صــورت 
ــالب،  ــس انق ــن ریی ــورت فرامی ــه ص ــه ب ــای )چ فرمان ه

خلیفــه و امیــر مســلمانان و رییــس شــورای انقالبــی( بــرای 
ــه  ــالمی ب ــکام اس ــمیت اح ــد. رس ــدور می یابن ــردم ص م
معنــای الزامی ســازی ایــن احــکام بــا اســتفاده از طــرق یــاد 
ــود. ســه،  ــوق در حکومت هــای مختلــف خواهــد ب شــدۀ ف
احــکام رســمیت یافتــه کــه بعــد از مرحلــۀ دوم بــه عنــوان 
قوانیــن نافــذه شــناخته می شــوند، بایــد بــه نهادهــای اجرایــی 
ابــالغ گــردد تــا اینکــه بــه منصــۀ اجــرا گذاشــته شــود. قبــاًل 
گفتــه شــد کــه فســاد اجرایــی معمــوالً در ایــن مرحلــه رخ 
ــت  ــۀ نخس ــر دو مرحل ــب ب ــه مرت ــن مرحل ــد و ای می ده
ــد،  ــور می باش ــک کش ــن ی ــاختار و قوانی ــازی س اسالمی س
لهــذا نبایــد ضعــف در تطبیــق و اجــرای احــکام اســالمی را 
بــه منزلــۀ ضعــف و کمبــودی در رســمیت و تقنیــن احــکام 
اســالمی بدانیــم و یکــی را بــا دیگــری خلــط کنیــم. چهــار، 
ــی و بازدهــی اجــرای احــکام اســالمی  ــر ارزیاب ــۀ اخی مرحل
اســت کــه در جامعــه بایــد دیــده شــود کــه بــرای بــه دســت 
ــر  دادن هــدف رفاهــی و امنیتــی خــود تــا کــدام انــدازه موث
بوده انــد. فقهــای مســلمان معمــوالً احــکام حقوقــی اســالمی 
ــن  ــه ای ــد ب ــتخراج کرده ان ــردازی اس ــورت بدیل پ ــه ص را ب
ــه دســت دادن  ــرای ب معنــا کــه اگــر یکــی از ایــن احــکام ب
هــدف تعییــن شــده یــا همــان مقصــد شــرعی کمــک نکــرد، 
بدیــل آن بایــد بــه منصــۀ اجــرا گذاشــته شــود و یــا اینکــه 
ــل  ــی آن را مخت ــان بازده ــه جری ــری ک ــر دیگ ــل موث عوام

ــرد.  ــرار گی ــل و بررســی ق ــورد تحلی ــد، م می کن
در نهایــت، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه راه انــدازی 
ــی«  ــه هــدف زدودن »فســاد اجرای ــه همدیگــر ب ــگ علی جن
ــد  ــاً نمی توان ــل احــکام اســالمی( اساس ــق مکم ــدم تطبی )ع
مشــروعیت شــرعی داشــته باشــد بــه دلیــل اینکــه ایــن عــدم 
ــالمی  ــکام اس ــت اح ــوم حاکمی ــۀ س ــل، مرحل ــق کام تطبی
ــن  ــت ای ــن اس ــد و ممک ــالمی می باش ــۀ اس ــک جامع در ی
ــی  ــت اجرای ــدم ظرفی ــی و ع ــل فرع ــته از عوام ــر برخاس ام
ــک  ــدم رســمیت احــکام اســالمی در ی ــر ع ــه از اث باشــد ن
ــاد  ــرای زدودن فس ــز ب ــالش صلح آمی ــالمی. ت ــۀ اس جامع
ــه  ــلمانان و ب ــام مس ــرای تم ــت ب ــرعی اس ــۀ ش ــک وجیب ی
ــه  ــرف ب ــر ص ــالمی و اگ ــای اس ــا و جریان ه ــژه گروه ه وی
ــه مصالحــه  ــد، رفتــن ب ــه جنــگ برده ان ایــن دلیــل دســت ب
ــد  ــر خواه ــۀ محکم ت ــلمانان فریض ــان مس ــزاع می ــع ن و قط
ــه اجــرا  ــرای ب ــی کــه راه هــای مســالمت آمیز ب ــود. در حال ب
در آوردن کامــل احــکام اســالمی وجود داشــته باشــد، اساســًا 
ــا ایــن توجیــه مشــروع نیســت و قطــع  راه انــدازی جنــگ ب
کــردن هــر عملیــۀ نامشــروع )ماننــد جنــگ داخلــی( خــود 
یــک وجیبــه بــرای تمــام مســلمانان شــناخته می شــود. پــس 
بــرای اصالح ســازی اجرایــی یــک نظــام سیاســی و بــه اجــرا 
درآوردن کامــل احــکام اســالمی تمــام راه هــای مســالمت آمیز 
وجــود دارد و هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن وجیبــه از 
طریــق جنــگ تبییــن گــردد در حالــی کــه از طریــق جنــگ 

ــردد.     ــق نمی گ ــاًل تطبی اص
نتیجه گیری:

صلــح یکــی از ارزش هــای مهــم در فرهنــگ اســالمی اســت 
کــه بــه صــورت مفهومــی بــه پایــان یــک منازعــه از طریــق 
گفت وگــو و بــه گونــۀ مســالمت آمیز گفتــه می شــود. 
ــر  ــح را خی ــی، صل ــک اصــل ُکل ــه صــورت ی ــم ب قرآن کری
گفتــه اســت کــه ایــن می رســاند اصــل در جهان بینــی 
اگــر  و  می باشــد  طبیعــی صلح آمیــز  اســالمی حالــت 
ــه  ــان دادن ب ــا راه پای ــح تنه ــی رخ دهــد بازهــم صل منازعه ی
آن شــناخته می شــود. صلــح بــه لحــاظ حقوقــی می توانــد بــه 
صــورت یــک عقــد بــه وجــود آیــد آن طــوری کــه معاهدات 
صلــح بــه وجــود می آینــد و ممکــن اســت بــه عنــوان یــک 
قــرارداد فرعــی در جنــب قراردادهــای دیگــر منعقــد شــود. 
آنچــه بســیار مهــم اســت جایــگاه حقوقــی صلح بــه صورت 
پایــان یــک جنــگ و قتــال در یــک جامعــۀ اســالمی اســت. 
بدیــن ملحــوظ، بایــد گفــت کــه جنگ در شــریعت اســالمی 
ــع  ــاد(، دف ــاوز )جه ــع تج ــوان دف ــه عن ــد ب ــرف می توان ص
ــم در  ــود و آن ه ــه ش ــه کار گرفت ــاد ب ــع فس ــا دف ــم و ی ظل
صورتــی کــه اهــداف اصلــی شــرعی از طــرق غیــر از جنــگ 

قابــل دســت یافتــن نباشــد. 
صلــح بــرای پایــان دادن بــه یــک جنــگ مســلحانه کــه تحت 
عنــوان دفــع ظلــم و یــا دفــع فســاد راه انــدازی شــده باشــد، 
یــک فریضــه بــر هرمســلمان و جریان هــای اســالمی اســت. 
ــات در درون  ــه اصالح ــی ب ــه دست رس ــی ک ــا زمان ــذا ت له
یــک نظــام در حوزه هــای مبانــی حکومــت داری، میکانیســم 
ــن  ــز ممک ــق صلح آمی ــت از طری ــراأت حکوم ــام و اج نظ
باشــد، راه انــدازی جنــگ بــرای آن بــه لحــاظ حقوق اســالمی 
ــریعت  ــح در ش ــی صل ــگاه حقوق ــدارد. جای ــروعیت ن مش
اســالمی رجــوع بــه اصــل حالــت طبیعــی اجتماعــی را گفتــه 
ــلمانان  ــان مس ــده می ــش آم ــات پی ــل منازع ــود و ح می ش
تحــت هــر دلیــل یــا عنوانــی کــه باشــد، شــرعاً فرض اســت 
ــل  ــز ح ــای صلح آمی ــق راه ه ــت از طری ــدم نخس ــه در ق ک
ــی  ــام سیاس ــک نظ ــات در ی ــردد. آوردن اصالح ــل گ و فص
ســازمان های  و  جریان هــا  وجیبــۀ  حوزه هــا  تمــام  در 
اســالمی اســت، امــا ایــن اصالحــات بایــد از طریــق را ه هــای 
مســالمت آمیز جســتجو و تعقیــب گــردد. نظام هــای حاکــم 
در اکثــر کشــورهای اســالمی گرفتــار فســاد گســترده در ابعاد 
مختلــف بــوده کــه ایجــاب می کنــد درآوردن اصالحــات در 
تمــام ابعــاد فــوق تــالش صــورت گیــرد و ایــن تــالش بــه 
ــا اینکــه تحــت عناوینــی  ــد باشــد ت ــز بای صــورت صلح آمی
ــری  ــگ و درگی ــتبداد جن ــع اس ــا دف ــاد و ی ــع فس ــون دف چ

مســلحانه در جامعــۀ اســالمی رخ ندهــد.

بخشپنجموپایانی

جایگـاه حقـوقی صلـح 
در شـریعت اسـالمی

ــرایکمالالدینحامد ــاب ــد،ام ــهان ــحیافت ــرآنوســنتتصری ــیدرق ــهصــورتمنصــوصوُکل ــکاماســالمیب دو،اح
تســهیلعملــیشــدنشــانتوســطفقهــادســتهبندیگردیدهانــد،بــرایاینکــهبــهصــورتاجتماعــی
الــزامآورســاختهشــوند،بــهصــورتدســتهبندیشــدهرســمیتحقوقــییابــدآنگونــهکــهدرنظامهای
دموکراتیــکمــوردتصویــبنماینــدهگانمــردمقــرارمیگیرنــدودرنظامهــایاســتبدادیبــهصــورت
ــسشــورای ــرمســلمانانوریی ــهوامی ــالب،خلیف ــسانق ــنریی ــهصــورتفرامی ــهب ــای)چ فرمانه
انقالبــی(بــرایمــردمصــدورمییابنــد.رســمیتاحــکاماســالمیبــهمعنــایالزامیســازیایــناحــکام

بــااســتفادهازطــرقیــادشــدۀفــوقدرحکومتهــایمختلــفخواهــدبــود
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انتخاباتـی  ناظـر  نهادهـای  مسـووالن  و  حقوق دانـان  از  شـماری 
بـا اشـاره بـه آغـاز کارزارهـای انتخاباتـی، پیـش از وقـت برخـی 
تکت  هـای انتخاباتـی بـه ویـژه تیم دولت به ریاسـت محمداشـرف 
غنـی، رهبـری ایـن تکت هـای را به خوانـدن دوبارۀ قانون اساسـی 

و قانـون انتخابـات دعـوت می کننـد. 
ارایـه  و  رجزخوانـی  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون  آنـان  هم چنـان 
توصیه هـای اخالقـی متهـم کـرده می گوینـد کـه هیـچ مکانیسـم 
حقوقـی و قانونـی بـرای مراقبـت از کارزارهـای پیـش از وقـت 

نـدارد.  وجـود  نهـاد  ایـن  در  انتخاباتـی،  تکت هـای 
گل احمـد مـددزی، عضو اتحادیـۀ حقوق دانان افغانسـتان، در رابطه 
بـه کازارهـای انتخاباتـی پیش از وقـت برخی تکت هـای انتخاباتی 
می گویـد: رهبـری ایـن تکت هـای با راه انـدازی کازارهـای پیش از 

وقـت، قانـون اساسـی و انتخابات را نقـض کرده اند. 
آقـای مـددزی بـا بیـان این کـه تمـام تکت هایـی انتخاباتـی باید به 
اسـاس تعریـف قانـون کارزار انتخاباتی خـود را آغـاز کنند، گفت: 
دسـت زدن بـه کارزارهـای انتخابات پیش از وقـت، قانون را نقض 

کـرده و یـک انارشیسـم را در جامعه ایجـاد می کند. 
ایـن عضـو اتحادیـۀ حقوق دانـان افغانسـتان، رهبـری تکت هایـی 
انتخاباتـی را بـه بازخوانی قانون اساسـی و قانـون انتخابات دعوت 
می کنـد و می گویـد: قانـون انتخابـات و قانـون اساسـی کشـور در 

ایـن مـورد وضاحت روشـن دارد. 
بـه گفتـۀ او، تـا زمانـی کـه کمیسـیون انتخابـات آغـاز کارزارهـای 
انتخاباتـی را اعـالم نکنـد، هـر رویکـرد کارزاری خـالف قانـون 

  . ست ا
آقـای مـددزی افـزود که تیم حاکـم و هر تیمـی انتخاباتـی دیگر با 
آغـاز کارزارهـای انتخاباتـی پیـش از وقـت، از قانـون تخلف کرده 

اسـت و »قانـون را به رسـمیت نمی شناسـند«. 
آقـای مـددزی تیـم انتخاباتـی دولت سـاز را بـه زورگویـی در برابر 
قانـون متهـم کـرده و افـزود: »تیـم حاکـم زمـام امـور را به دسـت 
دارد؛ بنابرایـن قانـون را به رسـمیت نمی شناسـد و به جـای قانون، 

بـه قـدرت – زور خـود اتکا کرده اسـت«.
در عیـن حـال، نهادهای ناظـر انتخاباتی، نیز بـا نکوهش کارزارهای 
انتخاباتـی پیـش از وقـت تکت هـای انتخاباتـی، می گوینـد کـه این 

تکت هایـی قانـون اساسـی - انتخابات را نقـض کرده اند. 
انتخابـات  شـفافیت  دیده بـان  اجرایـی  رییـس  رشـید،  یوسـف 
افغانسـتان، )فیفـا( می گویـد: برخـی تکت هـای انتخاباتـی با نقض 
قانـون بـه کارزارهـای پیش از وقـت در مرکز و والیت های دسـت 

زده انـد کـه نقـض قانون اسـت.
آقـای رشـید افـزود: ایـن تکت هـای نشسـت های را در دفترهـای  

انتخاباتـی بـا مـردم دارنـد. همچنـان، کارزارهـای انتخاباتـی خـود 
انتخاباتی شـان  دسـته های  توسـط  کـه  اجتماعـی  در صفحـات  را 
ایجـاد گردیده اسـت، منتشـر می سـازند و همـه روزه به تعـداد این 

رخنامه هـا و صفحـات اجتماعـی افـزوده می گـردد.
بـه گفتـۀ او، ایـن فعالیـت هیـچ تفاوتی با آغـاز کارزارهای رسـمی 
انتخاباتـی نـدارد، اما نشـان دهندۀ عـدم باورمندی به قانون اساسـی 

و انتخابات کشـور است.  
آقای رشـید، کمیسـیون  شـکایت انتخاباتی را ضعیف، ناتوان و فاقد 
مدیریـت می دانـد و می گویـد کـه هیـچ راهـکار عملی و کارشـیوۀ 
منظـم بـرای بازرسـی از ایـن رویکـرد تکت هـای انتخاباتـی، در 

کمیسـیون های انتخاباتـی وجـود ندارد.
آقـای رشـید، همچنـان نهادهـای انتخاباتـی را به کارهای نمایشـی 
متهـم می کنـد و  می افزایـد کـه کمیسـیون های انتخاباتـی در رابطـه 
تخلفـات و نقـض قانـون از طـرف تکت هـای انتخاباتـی بـه یـک 
»نشسـت خبـری/ پریـس کنفرانـس« و توصیه هـای اخالقی بسـنده 
می کننـد، امـا راهـکار قانونی و سـنجیدۀ بـرای مراقبـت از این کار 

ندارند. وجـود 
او گفـت کـه کمیسـیون های انتخاباتـی در همـکاری بـا نهادهـای 
ناظـر انتتخاباتـی، جریان و احزاب سیاسـی، باید مکانیسـم را ایجاد 
می کـرد تـا تمـام فعالیت هـای تکت هـای انتخاباتـی را زیـر نظـر 
می داشـت؛ زیـرا در انتخابـات پارلمانـی نیـز کمیسـیون انتخابـات 
نتوانسـت کـه نامـزدان را به مصرف تعین شـده از طـرف این نهاد، 
متقاعـد سـازد و آنـان با ایجاد نهادهـای خیریه و ...، توانسـتند پول 

بیشـتر را صـرف کمپایـن کنند. 
او گفـت بایـد مکانیسـم ایجـاد می گردیـد تـا حسـاب های بانکـی 
نامـزدان مراقبـت می شـد کـه چقدر پـول بـرای کمپایـن انتخاباتی 

صـرف می شـود. 
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه برخـی از تکت هایـی 
انتخاباتـی به ویـژه تیـم حاکم سـفرهای والیتـی را به هـدف کارزار 
انتخاباتـی راه انـدازی کـرده  اسـت. ایـن تیـم شـماری از مشـاوران 
و همچنـان افـراد دولتـی نزدیـک بـه ایـن تیـم را روانـۀ سـفرهای 
والیتـی می کنـد و در هماهنگـی با برخـی از چهره هـا در والیت ها 

بـه کارزار انتخاباتـی می پردازنـد.
 این موضوع واکنش  شـماری از تکت هایی انتخاباتی و شـهروندان 
را در رسـانه های جمعـی و اجتماعـی نیـز برانگیختـه اسـت و آن 
را بـه کمپایـن پیـش از وقـت می داننـد. شـریف شـاهد، یکـی از 
کاربـران فیسـبوک، درایـن مـورد نوشـته اسـت کـه تیـم انتخاباتی 
دولـت سـاز در والیت ها دفتـر انتخاباتی بـاز کـرده و کمپاین پیش 

از وقـت راه انـدازی کرده اسـت.

د کونــړ اوســېدونکي وایــي، د لرګیــو 

ــه الرې  ــیند ل ــړ د س ــاق اوس د کون قاچ

تــررسه کېــږي او بایــد چــې حکومــت يــې 

ــي. ــه ونی مخ

ــور  ــه ت ــه څــه هــم چــې پ ــي، ک دوی وای

ــاق  ــو د قاچ ــورو الرو د لرګی ــړک او ن س

ــو اوس  ــوې، خ ــول ش ــره نی ــر ډی ــه ت مخ

د لرګیــو قاچــاق وړونکــو پــه ســیند کــې 

ــه  ــاق ت ــو قاچ ــیله د لرګی ــه وس ــو پ د اوب

ــړې. ــه ک مخ

لــه حکومتــي مســؤلینو غــواړي  دوی 

چــې هــم پــه وچــه او هــم پــه اوبــو کــې 

پــه بشــپړ ډول د لرګیــو د قاچــاق مخنیــوی 

ويش. دې 

محمــد ويل او شــېرغني وایــي، پخــوا 

بــه پــه دغــه تــوره لیکــه او نــورو ســړکونو 

قاچــاق  چارتراشــو  د  ورځ  او  شــپه 

کېــده، خــو اوس يــې تــر ډېــره مخــه 

نیــول شــوې، اوس قاچاقــر لــه شــلو 

ــړي او  ــای ت ــو ځ ــلیپر ی ــو س ــر پنځوس ت

ــه  ــوي، لک ــې ک ــې خوش ــې ي ــو ک ــه اوب پ

ــر  ــه موټ کېتــۍ روان وي، دوی ورپســې پ

او یــا ټوپانــو ســپاره وي، بیــا یــې لــه اوبــو 

ــه  ــې پ ــه ي ــو ت ــورو ځایون ــايس او ن اوب

موټــرو کــې رســوي، حکومــت يــې بایــد 

ــي. ــه ونی مخ

دوی وايــي، کــه حکومــت د لرګیــو د 

ــګل  ــو د ځن ــې، ن ــه نیس ــه ون ــاق مخ قاچ

ــړي. ــه دوام وک ــل ب وه

پــه کونــړ کــې د کرنــې او مالــدارۍ رئیــس 

انجنیــر انعــام اللــه ســاپي څــه مــوده 

ــه ویــي وو چــې  ــو ت وړانــدې ازادي راډی

ــو او  ــرې پرت ــمېر لې ــو ش ــه ی ــت پ د والی

ــو ســیمو کــې اوس هــم د ځنــګل  ــا امن ن

ــو د  ــوازې د طالبان ــرې او ی ــل دوام ل وه

ــته ۲۵  ــکورېدو وروس ــه نس ــت ل حکوم

ــړه  ــه کون ــی ل ــه لرګ ــه مکعب ــه فوټ ميلیون

ــی دی. وتل

ــم  ــوال ه ــتار میرزک ــړ وايل عبدالس د کون

تــه  راډیــو  ازادي  ورځ  پــه  دوشــنبې  د 

وویــل، لــه کومــې ورځــې چــې د کونــړـ 

ــو د  ــورو ســړکونو د لرګی ــاد او ن جــال اب

ــوې  ــول ش ــه نی ــږد مخ ــوين لې ــري قان غی

ــي  ــاق وړونک ــته قاچ ــه وروس ــه هغ ده، ل

ــه  ــیند ل ــي د س ــې لرګ ــوي چ ــښ ک کوښ

ــه  ــو ت ــورو ځایون ــاد او ن ــال اب الرې ج

ــوي. ورس

هغــه وړانــدې وویــل: کلــه چــې پولیــس 

ــو  ــاق وړونک ــه د قاچ ــي ځواکون او امنیت

او غلــو د مخنیــوي لپــاره پــان جــوړ 

ــو  ــاوړو کارون ــو ن ــوی د خپل ــړي، هغ ک

لپــاره نــورې الرې خپلــوي چــې لــه هغــو 

ــه الرې د  ــیند ل ــم د س ــوه ه ــې ی ــه ي څخ

لرګیــو قاچــاق دی، مــوږ پــه نــورګل کــې 

لــه ســیند څخــه لرګــي راویســتي او دغــه 

ــدوو. ــې هــم بن ــه ي الره ب

مالــدارۍ  او  د کرنــې  پــه کونــړ کــې 

پخــواين  ځلــه  څــو  وايــي،  مســؤلین 

ولســمرش حامــد کــرزي پــه کونــړ کــې د 

ــه د انتقــال  ــو ت وهــل شــوي ځنــګل لرګی

اجــازه ورکــړه چــې وررسه د لرګیــو مافیــا 

نــوره هــم زړوره شــوه او د ځنــګل پــه بــې 

رحمــه پــرې کولــو کــې زیاتوالــی راغــی 

چــې تــر دې دمــه د کونــړ ۴۰ ســلنه 

ــوی دی. ــل ش ــګل وه ځن

نهادهایناظرانتخاباتیوحقوقدانان:

تیـم انتـخاباتی غنـی
 قانـون را نقـض می کنـد

د کونړ اوسېدونکي:

 په دغـه والیت کـې د لرګیـو قاچـاق

 اوس د سینـد له الرې کېـږي

ابوبکرصدیق


