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تاریخ سازان و تاریخ سوزان را

 از هم فرق كنيم

ده ها زخمی در درگيری ميان پناهجویان 

افغانستانی و افریقایی در فرانسه

وقتـی حـرف و حدیث، منش و كنش بیشـترین 
نامـداران سیاسـی افغانسـتان را مـرور می كنیـم، 
چنـان آفتابـی و تکاندهنده انـد كـه مـو برانـدام 
آدمـی راسـت می كنـد. آتـش سـوزان جهــنم 
حسـادت،  افتـرأ،  دروغ،  عقـده،  شـان،  درون 
جعـل، نـاروا و هرآنچـه از آفات و كشـش های 
زشـت درون آدمیـزاد قلمـداد مي شـوند، فقـط 
برای سـوختن مشـتعل اند، نه سـاختن. چه بسـا 
كـه تاریخ و سرنوشـت نسل هــا را به خاكسـتر 

مبـدل سـاخته اند. 
از همینجاهــاست كـه بـه فاجعه هـای تاریخی، 
كـه  ناكامـی  باطـل  دوره هــای  بن بست هــا، 
قرن هاسـت مسـیر راه مـان را سـد نموده انـد، 

رسـیده ایم، آنچـه كـه هــنوز و امروزیـم. 
پـس، باید رنـج و غم و انـدوه بی پایـان مردمان 
ایـن سـرزمین را از درون زمامـداران دیـروز و 
امـروز مـان دریابیـم و بـا عبـرت از آنچـه بـر 
آنـان رفتـه اسـت، بسـازیم. بـرای سـاختن، بـه 
بازنگـری و بازنویسـی تاریـخ، شناسـایی تاریخ 
سـازان و تاریـخ سـوزان بخاطـر رهــایی ازین 

بن بسـت ویرانگـر، سـخت نیازمندیـم.
از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود

ــی از  ــان گروه ــدید می ــری ش ــک درگی در ی
ــهر  ــران افغانســتانی و افریقایــی در ش مهاج
ــد.  ــده ان ــی ش ــن زخم ــا ت ــِه فرانســه ده ه كال
در ایــن درگیــری گلولــه نیــز شــلیک شــده و 
وضعیــت پنــج تــن از زخمیــان وخیــم گفتــه 

شــده اســت.
بــه گــزارش منابــع داســتانی شــهر كالــِه 
ــد،  ــر گردی ــام منتش ــنبه ش ــه پنجش ــه ك فرانس
در یــک درگیــری شــدید میــان مهاجــران 
ــن  ــی ده هــا ت افغانســتانی و مهاجــران اریتریای
زخمــی گردیــده انــد. در ایــن درگیــری، پنــج 
ــته  ــم برداش ــه زخ ــت گلول ــر اصاب ــن در اث ت
انــد كــه وضعیــت شــان بســیار وخیــم 
توصیــف شــده اســت. همچیــن ۱۸ تــن دیگــر 
در اثــر ضرباتــی بــا دنــده هــای آهنیــن زخــم 

ــد. ــته ان برداش
ــر  ــرار كولومــب وزی ــداد ژی پــس از ایــن روی
ــه و  ــه رفت ــه كال ــز ب ــه نی ــه فرانس ــور داخل ام
ــت  ــوول در مــورد وضعی ــای مس بــا مقام ه
ــه شــدت متشــنج در ایــن محــل گفت وگــو  ب

ــرده اســت. ك
كولومــب وزیــر امــور داخلــه فرانســه در 
ــت:  ــگاران گف ــس های خبرن ــه پرش ــخ ب پاس
ــه  ــداد ب ــن روی ــرا ای ــدم زی ــِه آم ــه كال ــن ب »م
شــدت رویــداد وخیمــی اســت. وقتــی امــروز 
پنــج تــن در پــی شــلیک زخمــی می شــوند و 
پنــج تــن دیگــر در بیــن مــرگ و زندگــی قرار 
ــک  ــه ی ــه ب ــن اســت ك ــر ای ــد، بیانگ می گیرن
ــم  ــیده ای ــز رس ــونت آمی ــیار خش ــه بس مرحل
كــه پیــش از ایــن ندیــده بودیــم. اگــر پولیــس 
در اینجــا نمــی بــود، حتمــن تعــداد بیشــتری 
حتــی احتمــاالً بــه مــرگ نزدیــک مــی شــدند. 

ــی جــدی اســت.«  ــِه خیل ــت در كال وضعی
او در ادامه افزود: 

در  مثــال  اروپایــی، طــور  »در كشــورهای 
آلمــان، در ســه ســال اخیــر حــدود ۳۰۰ هــزار 
پناهجــو رد شــده انــد و تعــدادی از آنــان 
ــن  ــه ای ــت ب ــن وضعی ــد. ای ــده ان ــا آم اینج
مفهــوم اســت كــه اگــر مــا سیاســت درســتی 
را در پیــش نگیریــم، نمــی توانیــم ایــن معضل 
را حــل كنیــم. قــرار اســت حکومــت در هفتــه 
هــای آینــده یــک پــروژه جدیــد را بــرای حــل 
مشــکل مهاجــران و پناهجویــان بــرای رســیدن 

ــه هــدف طــرح كنــد. » ــان ب قانونــی آن
۴۰ زخمــی در درگیــری میــان پناهجویــان 

افغانســتانی و ســودانی در كالــه
براســاس گــزارش هــای پولیــس، اولیــن دور 
ــنبه  ــت پنجش ــد از چاش ــا بع ــن درگیری ه ای
ــه در آن حــدود صــد مهاجــر  ــاد ك ــاق افت اتف
ــن از مهاجــران افغانســتانی  ــی و ۳۰ ت اریتریای
حیــن توزیــع غــذا...         ادامــه صفحــه 6
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آقـای غنـی کـه درجمـع از عالمـان دینـی در ارگ صحبـت می کـرد با اشـاره به حمـات اخیر تروریسـتی در کشـور گفت: 
طالبـان انفجـار هـا و حمـات انتحـاری را بـاالی تمـام ملت افغانسـتان راه انـدازی می کننـد و هیـچ شـهروندی از گزند این 

حملـه هـا بیـرون نمی ماند و ایـن نیاز به پاسـخ ملـی و سرتاسـری دارد. 
او گفت: در رابطه به حمات اخیر یازده تن بازداشت شده اند و نیز برخی مهمات کشف و به دست آمده است. 

»رییــس »آی اس آی« و وزیــر داخلــۀ پاکســتان 
مشــخصاً پیشــنهاد کردنــد کــه بــه خاطــر این کــه 
ــد  ــم، بای ــری کنی ــتی جلوگی ــات تروریس از حم
ــن  ــی بی ــطح عال ــه در س ــزم دوجانب ــک میکانی ی
حکومــت پاکســتان و افغانســتان ایجــاد شــود کــه 
از آن طریــق بتوانیــم تبــادل معلومــات و اطاعــات 

ــم«. اســتخباراتی کنی
ــس  ــی، ریی ــرف غن ــد اش ــال، محم ــن ح در عی
ــا ســفیران و  حکومــت وحــدت ملــی در دیــدار ب
نماینــده گان کشــورهای خارجــی در ارگ، روی 
برگــزاری دومیــن نشســت پروســۀ کابــل بحــث و 

ــت. ــرده اس ــر ک ــادل نظ تب
ــو از  ــه، 13 دل ــروز جمع ــه دی ــی ک در خبرنامه ی
ــده  ــر رســانه های ارگ منتشــر شــد، آم ســوی دفت
ــدار  ــن دی ــی در ای ــه محمــد اشــرف غن اســت ک
ــه  ــه ب ــی ک ــر گروه های ــه در براب ــرده ک ــد ک تأکی
صلــح تــن نمی دهنــد و جنایــات را محکــوم 
نمی کننــد، بایــد اقدامــات اساســی صــورت گیــرد

ACKUارگ نگراِن موقعيِت خود است



و  كابـل  خونیـِن  حمـات  دنبـال  بـه 
برخـی شـهرهای دیگـر كشـور، هیأتـی 
بـه هـدف شـریک سـاختِن اطاعـات 
اسـتخباراتی  و  نظامـی  مقام هـای  بـا 
ایـن كشـور سـفر كـرد.  بـه  پاكسـتان، 
ایـن هیـأت شـامل معصـوم اسـتانکزی 
رییـس عمومـی امنیـت ملـی و یکـی از 
چهره هـای محبـوب بـرای آقـای غنـی 
امـور  وزیـر  برمـک  ویـس  دیگـری  و 
داخلـه بـود. بـه گفتۀ هیـات، این سـفر 
پُردسـتاورد بـوده و پاكسـتانی ها بـرای 
گروه هـای  حضـور  ردِ  از  نخسـتین بار 
دسـت  كشـور  ایـن  در  تروریسـتی 
كرده انـد.  اعتـراف  آن  بـه  و  برداشـته 
بـه  كـه  می گوینـد  همچنیـن  آن هـا 
زودی )شـاید امـروز و یـا فـردا( هیأتی 
افغانسـتان  بـه  پاكسـتانی  مقام هـای  از 
می آیـد تـا نتیجـۀ تحقیقات شـان را در 
مـورد اطاعاتی كه حکومِت افغانسـتان 
بـه  اسـت،  گذاشـته  آن هـا  اختیـار  در 
اطـاع مقام هـاِی ایـن كشـور برسـانند.
 ایـن سـخناِن بـه ظاهر امیدبخـش و در 
اصـل گمراه كننـده در حالـی از سـوی 
كشـور  امنیتـی  چهره هـای  اصلی تریـن 
مطـرح می شـوند كه سـفارت پاكسـتان 
گروه هـای  موجودیـت  كابـل،  در 
هراس افکـن در آن سـوی مـرز دیورنـد 
را رد كـرده و همچنیـن گفتـه اسـت كه 
سـفر هیـأت نظامـی پاكسـتان بـه كابل، 
هیـچ ربطـی بـه مســایل تـازه نـدارد و 
گفت وگوهـای  ادامـۀ  در  سـفر  ایـن 
دوجانبه یـی كـه از مدت هـا پیـش آغـاز 

انجـام می شـود.  شـده، 
بـه نظـر می رسـد فاصلـه میـان آن چـه 
انـد،  آن  مدعـی  كشـور  مقام هـای  كـه 
پاكسـتانی ها می گوینـد،  بـا آن چـه كـه 
بسـیار زیـاد اسـت. شـاید پاكسـتانی ها 
برخـی  و  امریـکا  فشـارهای  دلیـل  بـه 
عقب نشـینی هایی  غربـی،  كشـورهای 
دهنـد،  بـروز  خـود  سیاسـت های  در 
عقب نشـینی های  ایـن  هیـچ گاه  ولـی 
كوچـک، بـه نتایجی منجر نمی شـود كه 
مقام هـای افغانسـتان انتظـارِ آن را دارند. 
رییـس حکومـت پس از فجایـع خونین 
ایـن  انتقـامِ  كـه  كـرد  اعـام  كابـل  در 
جنایـات را می گیـرد. امـا سـفر هیـأت 
افغانسـتان، هیچ نشـانه یی از انتقام گیری 
در خـود نداشـت. ایـن سـفر بازهم یک 
سـفِر نـاكام و به سـاِن ده هـا سـفری بود 
كـه بـا ُحسـن نیـت انجـام می شـود و 
انتظـار بـرده می شـود كـه پاكسـتانی ها 
بـه نحـوی قانـع شـوند كـه دسـت از 
ناامن سـازِی افغانسـتان بردارنـد. پاسـخ 
بـه  تـا  متأسـفانه  افغانسـتان  حکومـت 

كـه  برخوردهایـی  بـا  متناسـب  امـروز 
گروه هـای هراس افکـن و حامیـاِن آن ها 
انجـام داده انـد، نبوده و انتظـار نمی رود 
ایـن  در  تغییـری  این هـم  از  پـس  كـه 

دیده شـود.  رویـه 
در حـال حاضـر، مقام هـای كشـور بـا 
چنیـن سـفرها و ایجـاد سـروصداهاِی 
رسـانه یی تـاش می ورزنـد كـه اوضاع 
داخـل را مدیریـت كننـد. آن هـا بیشـتر 
گروه هـای  فعالیـِت  نگـران  آن كـه  از 
تروریسـتی و حامیان شـان باشند، نگران 
وضعیـت در داخـِل كشـور انـد كـه هر 
روز مـوج بی اعتمـادی و نارضایتـی از 
حکومـِت فعلـی بیشـتر می شـود. آن هـا 
نگـران انـد كـه نشــود ایـن نارضایتـی 
بـه وضعیتـی غیرقابـل  عمومـی منجـر 
كنتـرول شـود و دیگر نتوانند بر كرسـی 
ایـن  غیـر  در  بماننـد.  باقـی  قـدرت 
صـورت، همـه می داننـد كـه سـفرهایی 
اطاعـات  تبـادل  و  دسـت  ایـن  از 
چیزهایی نیسـتند كه بتواننـد تغییری در 

وضـع موجـود ایجـاد كننـد. 
پایگاه هـای هراس افکنـان و گروه هـای 
روشـن  و  آفتابـی  چنـان  تروریسـتی، 
شـرق  از  آفتـاب  این كـه  مثـل  اسـت 
مقام هـای  تاش هـای  می كنـد.  طلـوع 
كـه  می مانـد  ایـن  بـه  امـا  كشـور 
كـه  سـازند  متقاعـد  را  پاكسـتانی ها 
آیـا  از غـرب طلـوع نمی كنـد.  آفتـاب 
چنیـن چیـزی نیـاز بـه سـند و شـاهد 
دارد؟ حـاال همـه بـه شـمول بسـیاری 
پاكسـتانی،  بی طـرف  نهادهـای  از 
ناامن سـازی های  كـه  می كننـد  اعتـراف 
افغانسـتان بـه صـورِت سیسـتماتیک در 
داخـل دسـتگاه های امنیتـی ایـن كشـور 
كنـار  در  می شـوند.  اجـرا  و  طراحـی 
ایـن، نهادهـای بین المللی و كشـورهای 
و  راز  از  به خوبـی  افغانسـتان  متحـد 
آگاهـی  موجـود  وضعیـِت  رمزهـای 
دارنـد و می داننـد كـه ریشـۀ ناامنی هـا 

كجاسـت. 
و  روشـن  ادلـۀ  این همـه  وجـود  بـا 
هیـچ  پاكسـتان  بـه  سـفر  قانع كننـده، 
توجهیـی نمی توانـد داشـته باشـد. اگـر 
نمی كنـد  تظاهـر  افغانسـتان  حکومـت 
ناامنی هـای  مهـار  پـی  در  واقعـًا  و 
كم سـابقۀ فعلـی اسـت، بایـد دسـت به 
وضعیـت  جلـو  كـه  بزنـد  اقدام هایـی 
بحرانـی را بگیـرد. بـه جـای سـفر بـه 
پاكسـتان و شـریک سـاختن اطاعـاِت 
اسـتخباراتی یی كه بدون شـک از سـوی 
پاكسـتانی ها مثـل گذشـته غیرواقعـی و 
كاذب خوانـده خواهد شـد، باید مسـالۀ 
افغانسـتان و پاكسـتان به شـورای امنیت 

كشـورهای  كنفرانـس  ملـل،  سـازمان 
منطقه یـی  دیگـر  نهادهـای  و  اسـامی 
جـدی  پی  گیـری  بـا  و  شـود  بـرده 
تـاش صـورت گیـرد كـه كشـورهای 
شـوند.  معركـه  وارد  افغانسـتان  متحـد 
حکومـت بـه جـای هشـدارهای واهی، 
بایـد عمـًا بـه كارهایـی دسـت بزنـد 
خـود  از  مـردم  نارضایتـی  میـزان  كـه 
صحنـه  وارد  مـردم  و  داده  كاهـش  را 
سـاخته شـوند تـا بـا اسـتفاده از نیروی 
مردمـی، جلـو هراس افکنـی در كشـور 
گرفتـه شـود. حکومـت بـه جـای انتقام 
گیـری از افـراد موثـر در تأمیـن امنیـت 
و كنـار زدن آن هـا از بدنـۀ حکومـت و 
بایـد از امکانـات و تجربه هـای  نظـام، 
آن هـا بـرای تأمیـن امنیـت و مبـارزه بـا 
اسـت  نیـاز  ببـرد.  سـود  هراس افکنـی 
كـه تمـام نیروهای سیاسـی بـه دور یک 
محـور كان ـ همان گونـه كـه توسـط 
عمومـی  رییـس  مسـعود  ولـی  احمـد 
بنیـاد قهرمان ملـی در برنامه یـی زیر نام 
»وفـاق ملی« مطرح شـده ـ جمع شـوند 
و راهکارهـای موثـر و قابـل اجـرا برای 
جسـت وجو  ناامنی هـا  از  جلوگیـری 

. كنند
 حکومـت امـا در حـال حاضـر، همـان 
آزمایـش  بـه  دوبـاره  را  رفتـه  راه هـای 
گرفتـه اسـت؛ همـان مهمانـی دادن هـا 
و مهمانـی رفتن هـا كـه هیـچ گرهـی از 
كار نخواهنـد گشـود. رییـس حکومـت 
نشـان  را  قاطعیـت  خـود  سـخناِن  در 
می دهـد ولـی در عمـل چنیـن نیسـت. 
اگـر قاطعیـِت لفظی بـا قاطعیـِت عملی 
همـراه نباشـد، هیـچ سـودی بـه حـال 
امنیِت كشـور نخواهد داشـت. این كافی 
نیسـت كـه گفتـه شـود گفت وگوهـای 
صلح پـس از این در میــدان های جنگ 
جسـت وجو می گـردد، بـل بایـد واقعـًا 
میدان هـای جنـگ بـه میدان هـای آتـش 
بـرای مخالفـان مبـدل شـود و در هـر 
جایـی كـه هسـتند، مـورد حملـه قـرار 

. ند گیر
بین المللـی  نیروهـای  از  بایـد  دولـت   
وارد  كـه  بخواهـد  كشـور  در  موجـود 
صحنـه شـوند و تنها نظاره گـِر وضعیت 
فعلـی  ناامنی هـای  جلـو  اگـر  نباشـند. 
دوبـاره  افغانسـتان  نشـود،  گرفتـه 
هرج ومـرج  و  جنـگ  سـال های  بـه 
برمی گـردد و مسـوولیت اصلـی آن، بـه 
دوش زمـام داراِن فعلـی خواهـد بود كه 
فقـط یـاد گرفته انـد بـا كلمـات بـازی 
كـرده و به نحـوی وضعیـت را توجیـه 

كننـد. 
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احمـد عمران

 

بعـد از رویـداد مدهـِش امنیتـِی انفجـار موتربمـب و چنـد 
سـفری  كشـور  امنیتـِی  مسـووالِن  كابـل،  در  دیگـر  حملـۀ 
بـه اسـام آباد داشـتند و در بازگشـت از آن نیـز گفتنـد كـه 
مقامـاِت پاكسـتان پذیرفته انـد كـه برخـی حمـاِت طالبـان 
در افغانسـتان، از خـاِک پاكسـتان سـازمان دهی می شـود. امـا 
ایـن سـخِن مسـووالن امنیتـی، در زودترین فرصـت از طرف 
سـفارت پاكسـتان در كابل رد شـد. سـفارت پاكسـتان گفت: 
حکومـِت ایـن كشـور هیچ اعترافـی در این خصـوص نکرده 
و هیـچ اطمینانـی بـه مقامـاِت امنیتی افغانسـتان نداده اسـت؛ 
سـفِر هیـأت پاكسـتانی بـه كابـل هـم هیـچ ربطی به مسـایل 
امنیتـِی تـازۀ كابل نـدارد و مربوط به موضاعاِت دیگری سـت 
كـه از مدت هـا پیـش روی آن ها تفاهم صورت گرفته اسـت. 
ایـن نـوع موضع گیـری پاكسـتان نشـان می دهـد كـه سـفر 
مقامـات امنیتـِی افغانسـتان بـه ایـن كشـور چنـدان اهمیتـی 
بـرای آن هـا نداشـته و تـاش مقامـاِت امنیتـِی ما در سـفر به 
ایـن كشـور و نتیجـۀ آن بـرای مـردم افغانسـتان، چیـزی جز 

خودفریبـی و بیهوده گـی نبـوده اسـت.
در عیـن حـال، اظهـارات اخیـِر مقامـاِت امنیتی كشـور نیز با 
مشـکات و كاسـتی هایی مواجه اسـت؛ چنان كه ارایۀ اسـناد 
و شـواهد در مـورد حمـاِت اخیـر كابـل، چنـدان موجـه و 
صادقانـه بـه نظر نمی رسـد. مسـلمًا اگر چنان اسـنادی وجود 
دارد، قبـل از این كـه بـه مقامـاِت پاكسـتان ارایـه شـود، بایـد 
در اختیـار رسـانه های كشـور و نهادهـای بین المللـی مربوط 
قـرار بگیـرد. زیـرا بـا توجه بـه شـرایط خـاص و بحرانی یی 
كه بر افغانسـتان حاكم اسـت، هرگز امید و مجاِل آن نیسـت 
كـه روابـط دیپلماتیـک و تشـریفاتی  از نـوِع سـفر هیأت های 
نظامـی ـ امنیتـی بتوانـد مسـایِل فی مابیـِن دو كشـور را حـل 
كنـد. بایـد چنیـن اسـنادی بـه شـورای امنیـت سـازمان ملل 
ارجـاع یابـد تـا ایـن نهـاد مقتـدر و صاحب صاحیـت، بـا 
اسـتفاده از آن هـا فشـارهای محکم تـر و مطمین تـری را بـر 

پاكسـتان وارد آورد. 
كابـل  در  فاجعه بـاری  و  بـزرگ  كـه حمـاِت  سال هاسـت 
صـورت می گیـرد اما هرگـز حکومت ریشـه هاِی آن هـا را تا 
پایـاِن كار پی گیـری نکـرده اسـت، حملۀ اخیر هـم در همین 
قطـار می توانـد پـس از گذشـِت یک ماه به فراموشـی سـپرده 
شـود. از همیـن رو، ایـن سـؤال بـه گونـۀ برجسـته بـه میان 
می آیـد كـه چرا مقامات امنیــتی افغانسـتان به جـای رفتن به 
پاكسـتان و فریـب اذهـان عامه و یا تسـلی دهی واهی به خود 
و مـردم، كانال هـای انتحاری سـاز و حمایت گـر و مراكِز آنان 
در داخـل را كـه مثـِل آفتـاب بـرای مـردم و نهادهـای امنیتی 
كشـور روشـن انـد، مـورد توجـه و تمركـز قـرار نمی دهند؟ 
چـرا بـا عامان و واسـطه هاِی ایـن حمات در كابـل مقاطعه 
و مقابلـه نمی كننـد، ولـو این كه مراكـِز دسـتوردهندۀ آنان در 

پاكسـتان باشد؟
 واضـح اسـت كـه مقامـاِت ناتـوان و بی كفایـت، اداره هـای 
امنیتِی كشـور را به شـدت سیاسـی و بی ثمر سـاخته اند و این 
اداره هـا به حیـِث نهادهای شـخصی یا تیمـی، از فعالیت های 
ملـی و میهنـی بازمانده انـد. اگـر از شـجاعت، دل سـوزی و 
صداقـِت سـربازان، افسـران و مأمـوراِن پایین رتبۀ كشـور در 
داخـِل ایـن نهادهـا كـه هـر روز قربانـی می دهنـد بگذریـم، 
بایـد گفـت كـه اكثریِت مسـووالن در رأس و بدنـۀ اداره های 
امنیتـی، افـراد ناتـوان و فاسـد انـد و برخی هم شـامل همان 
حلقـۀ نفوذی یی هسـتند كه هـر روز از نیـِش زهرآگیِن آن ها 
سـخن گفتـه می شـود. بنابراین تا زمانـی كه نهادهـای امنیتی 
كشـور از این وضعیـت و حضورِ این چنین افراد پاک نشـود، 
هیـچ تدبیـِر دیگری بـرای فایق آمـدن بر ناامنی هـای موجود 

مفیـد واقع نخواهد شـد.
كلیــد موفقیـت در برابـر حمـاِت تروریسـتی ایـن  اسـت 
كـه نهادهـای امنیتـی و سیاسـِی كشـور ضمن آن كـه از لوِث 
وجـود افـراد فاسـد و نفـوذی دشـمن كـه زیـر نقـاِب قوم و 
جنـاِح خـاص ماهیـِت خـود را پنهـان كرده انـد پـاک شـود؛ 
از حضـور و مشـاركِت اشـخاِص وطن دوسـت و بـا لیاقتـی 
پُـر گـردد كـه حاضرنـد سـر و جـاِن خـود را فـدای عزت و 
آسـایِش مـردمِ افغانسـتان سـازند. تحقِق چنیـن مأمولی، صد 
البتـه وابسـته به ارادۀ نهاد ریاسـت جمهوری و شـخِص آقای 
غنـی اسـت و بـدون آن، آش همـان اسـت و كاسـه همان!  

اســالم آبـاد را بگـذار
 كابـل را ببيـن!

رییس حکومت در 
سخناِن خود قاطعیت 
را نشان می دهد ولی 

در عمل چنین نیست. 
اگر قاطعیِت لفظی با 
قاطعیِت عملی همراه 

نباشد، هیچ سودی 
به حال امنیِت کشور 
نخواهد داشت. این 

کافی نیست که گفته 
شود گفت وگوهای 

صلح پس از این در 
میـدان های جنگ 

جست وجو می گردد، بل 
باید واقعاً میدان های 

جنگ به میدان های 
آتش برای مخالفان 
مبدل شود و در هر 

جایی که هستند، مورد 
حمله قرار گیرند

ارگ نگراِن موقعيِت خود است

ACKU
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ــاز  ــس از ادای نم ــروز پ ــی، دی ــرف غن ــد اش محم
جمعــه گفــت: مركــز گــروه طالبــان در كشــور 
پاكســتان اســت و شــواهد و مــدارک روشــن در ایــن 

مــورد وجــود دارد.
ــی در ارگ  ــان دین ــع از عالم ــه درجم ــی ك ــای غن آق
صحبــت می كــرد بــا اشــاره بــه حمــات اخیــر 
ــا و  ــار ه ــان انفج ــت: طالب ــور گف ــتی در كش تروریس
ــت افغانســتان  ــام مل ــاالی تم حمــات انتحــاری را ب
راه انــدازی می كننــد و هیــچ شــهروندی از گزنــد ایــن 
ــه پاســخ  ــاز ب ــن نی ــد و ای ــرون نمی مان ــا بی ــه ه حمل

ــری دارد.  ــی و سرتاس مل
ــن  ــر یازده ت ــات اخی ــه حم ــه ب ــت: در رابط او گف
ــف  ــات كش ــی مهم ــز برخ ــده اند و نی ــت ش بازداش
ــه  ــت ك ــی گف ــای غن ــت. آق ــده اس ــت آم ــه دس و ب
مســوولیت ایــن حمــا ت را طالبــان بــه عهــده 
اســام  در  طالبــان  اعمــال  ایــن  امــا  گرفته انــد؛ 
ــدی آن  ــریعت محم ــم ش ــه ه ــدارد و ن ــی ن جایگاه

می پذیــرد.  را 
او بــا بیــان  اینکــه كســانی كــه بــه ایــن اعمــال طالبــان 
بــاور ندارنــد، بایــد راه  خــود را از گــروه طالبــان جــدا 
كننــد، گفــت: صــف گــروه  تروریســتی طالبــان باطــل 
اســت و صــف مــردم افغانســتان برحــق. بنــَا حــق بــر 
ــات  ــانی حم ــت: كس ــود. او گف ــق می ش ــل موف باط
تروریســتی انجــام می دهنــد، از امــر اهلل سركشــی 
می كننــد، چــون اهلل می گویــد كــه »قتــل یــک انســان 

ــر اســت.« ــل تمــام انســان ها براب ــا قت ب
آقــای غنــی بــا تأكیــد افــزود كــه مركــز گــروه 
ــال  ــت و در ح ــتان اس ــان در پاكس ــتی طالب تروریس
ــه حکومــت پاكســتان ایجــاد  ــن فرصــت ب حاضــر ای
شــده اســت تــا پیرامــون مبــارزۀ جــدی بــا گروه هــای 

ــا در نظرداشــت خواســت كشــورهای  هراس افگــن ب
ــد.  ــر كن ــد نظ اســامی تجدی

او گفــت: پیــام دیــن مقــدس اســام ایــن  اســت كــه 
هیچ گونــه تبعیــض بیــن ســفید ســیاه و ســرخ و 

ــدارد. ــود ن وج
ــم  ــت منظ ــه فهرس ــزود ك ــد اف ــا تأكی ــی ب ــای غن آق
از فعالیــت شــبکه های تروریســتی گــروه طالبــان، 
ــاخته شــده اســت و  ــت پاكســتان شــریک س ــا دول ب

ــتان  ــور پاكس ــرف كش ــدی از ط ــات ج ــر اقدام منتظ
هســتیم. او گفــت كــه از نــزد افــرادی از طالبــان 
ــی،  ــل، غزن ــف: كاب ــای مختل ــراً در والیت ه ــه اخی ك
لوگــر و ...، بازداشــت  شــده اند، شــواهدی بــه دســت 
ــان در  ــروه طالب ــد گ ــان می ده ــه نش ــت ك ــده اس آم
پاكســتان حضــور دارنــد و [حمــات] را برنامه ریــزی 

می كننــد. 
آقــای غنــی بــا اشــاره بــه امنیــت كابــل گفــت: مــردم 

كابــل خواهــان برنامــۀ امنیتــی بــرای این شــهر هســتند 
ــت  ــن امنی ــه تأمی ــه ب ــن در رابط ــات روش ــا اقدام ت
پایتخــت گرفتــه شــود. او گفــت: روز یک شــنبه 
ــۀ آینــده، تمــام مســووالن ارشــد امنیتــی راهبــرد  هفت
ــخص  ــور و به ش ــت جمه ــه ریاس ــل را ب ــی كاب امنیت
خــودم تســلیم می كننــد. او گفــت: امنیــت شــهروندان 

ــرد. ــرار نمی گی ــه ق ــورد معامل ــچ گاه م هی
آقــای غنــی گفــت: مســووالن امنیتــی بــا تمــام كفیــت 
ــد و در  ــور  ان ــت كش ــن امنی ــاش تأمی ــد در ت و تعه
ــور در  ــت كش ــۀ ۳۴ والی ــان امنی ــه فرمانده ــه ب رابط

ــه خواهــد شــد.  ــم گرفت ــده تصمی ــۀ آین هفت
ــروه  ــردم اســت و گ ــی م ــاز اصل ــح نی ــت: صل او گف
تروریســتی طالبــان بــه آن تمکیــن نکردنــد؛ امــا امروز 
ــده  ــگ برن ــح و جن ــا در صل ــه م ــود ك ــن می ش روش
ــت  ــق سیاس ــه از طری ــانی ك ــارۀ كس ــتیم و در ب هس
صلــح را نمی پذیرنــد، پــس از یــک مشــوره بــا تمــام 

ــود.  ــه می ش ــی گرفت ــم نهای ــه، تصمی ــار جامع اقش
بین المللــی  سیاســت  میــدان  »در  گفــت:  او 
مــا  ملــی  همبســته گی  و  وحــدت  برنده شــدیم. 
پایــدار و زیــر كلمــۀ شــهادت و بیــرق عظیــم كشــور 
خــود ایســتاده ایم. راه مــا دوامــدار اســت و اگــر 
ــم  ــت می خوری ــا شکس ــه م ــد ك ــر می كنن ــردم فک م

ــتیم.«  ــوردن نیس ــت خ ــل شکس ــا اه م
 » اراده  »منطــق و  را رییــس جمهــور  او خــودش 
ــورد  ــن م ــد در ای ــچ تردی ــت: هی ــرد و گف ــی ك معرف

ــدارد.  ــود ن وج
ــت:  ــتان گف ــان افغانس ــکر از نظامی ــراز تش ــا اب او ب
ــدی  ــات ج ــه اصاح ــاز ب ــتخباراتی نی ــای اس نهاده
ــات را  ــه اطاع ــوول ك ــای مس ــژه نهاده ــد. به وی دارن

می گیرنــد.  نادیــده 

وزیـر امـور داخلـه و رییـس عمومـی امنیت ملی كشـور روز 
پنجشـبه و رییـس جمهـور غنـی روز جمعه گفتند كه اسـناد 
و شـواهدی دال بـر وجـود مراكـز طالبـان در پاكسـتان را بـه 
آن كشـور سـپرده اند و پاكسـتانی ها وعـده رسـیده گی بـه آن 

اند. داده 
امـا سـفارت پاكسـتان در كابـل ایـن گفته هـا رد كـرده گفتـه 
اسـت كه هیچ تعهدی به جانب افغانسـتان داده نشـده اسـت. 
 مسـووالن امنیتی افغانستان نتایج سفرشـان به پاكستان را روز 
پنج شـنه، ۱۱ دلو در یک نشسـت خبری با رسـانه ها شـریک 

بودند. ساخته 
آنـان می گوینـد كـه مقام های پاكسـتانی به موجودیـت طالبان 
در خـاک پاكسـتان »اعتـراف« كردنـد و گفتنـد كـه طالبـان از 

خـاک آن كشـور در برابـر افغانسـتان اسـتفاده می كند.
به گفتۀ سـتانکزی و برمک، اسـناد و شـواهد »غیر قابل انکار« 
در مـورد مراكـز آموزشـی تروریسـتان در خـاک پاكسـتان، به 
مقام هـای آن كشـور سـپرده شـد و آنـان نیز وعـدۀ همکاری 

جدی بـا افغانسـتان دادند.
محمـد معصوم سـتانکزی، رییـس عمومی امنیت ملـی در آن 
نشسـت گفـت: مـا در ماه هـای اخیـر معلومـات و اطاعات 
دقیقـی را كـه در نتیجۀ بازداشـت شـماری از افراد وابسـته به 

گروه هـای تروریسـتی بـه دسـت آورده بودیـم، دسـته بندی 
كـرده و بـه مقامات پاكسـتان تسـلیم دادیم.

آقـای سـتانکزی می افزایـد كـه ایـن اطاعات شـامل مراكزی 
در پاكسـتان اسـت كه گروه های تروریسـتی حمات در برابر 
افغانسـتان از جملـه حمـات خونیـن اخیر در كابـل را در آن 

مناطق سـازماندهی كردند.
او بـا اشـاره به این كه افغانسـتان خواهان دسـتگیری سـازمان 
دهنـده گان ایـن حمات و بسـته شـدن ایـن مراكـز از جانب 
دولت پاكسـتان شـد، می گوید كه فهرسـتی  از نام های افرادی 
كـه بایـد دسـتگیر شـوند هم بـه دولت پاكسـتان تسـلیم داده 

شـده است.
رییـس امنیـت ملـی امـا بیـان مـی دارد كـه بـه دلیـل ادامـۀ 
تحقیقات در هر دو كشـور، نمی تواند جزییـات این اطاعات 
یـا فهرسـت را در حـال حاضر در اختیار رسـانه ها قـرار دهد.
به گفتۀ این مقام امنیتی كشـور: »در گذشـته مقامات پاكسـتان 
همـواره انـکار می كردند كـه طالبان در این كشـور پناه گاه های 
امـن دارنـد و از آنجـا در برابـر افغانسـتان اقـدام می كننـد، 
امـا این بـار آنـان ایـن موضـوع را انـکار نکردنـد، بلکـه به آن 

اعتـراف كردند«.
آقـای سـتانکزی تأكیـد دارد كـه بـا توجـه بـه »تغییر شـرایط 

جهانـی و فشـاری كـه امریـکا وارد می كنـد«، پاكسـتان هـم 
گزینه هـای زیـاد در اختیار نـدارد كه به گفتـۀ او: »فعالیت های 

تروریسـتی همـه دنیا را متأثر سـاخته اسـت«.
رییـس عمومـی امنیـت ملـی هم چنـان از سـفر احتمـال روز 
شـنبۀ )امـروز( یک هیأت پاكسـتانی خبر داد و گفـت كه آنان 
بـا پاسـخ به پرسـش های جانب افغانسـتان در مـورد حمات 
تروریسـتی اخیر در افغانسـتان و پناهگاه های هراس افگنان در 

آن سـوی خـط دیورند بـه كابل خواهـد آمد.
همزمـان بـا  ایـن، ویـس احمـد برمـک، وزیـر امـور داخلـه 
می گویـد كـه بـا نخسـت وزیر، وزیر داخلـه و رییس سـازمان 
اطاعـات نظامـی پاكسـتان دیـدار كـرده و بـه آنان گفتـه اند 
كـه »حکومـت افغانسـتان خواهـان اقدامـات جـدی و عملی 

پاكسـتان در برابـر گروه هـای تروریسـتی اسـت«.
آقـای برمـک می افزایـد كه آنـان بـه مقام های پاكسـتانی گفته 
انـد كـه »صبـر« و »حوصلـۀ« مردم افغانسـتان به پایان رسـیده 
اسـت. او نیـز می گویـد كـه قـرار اسـت روز شـنبه )امـروز( 
هیأتـی از پاكسـتان بـه كابـل بیایـد و در مـورد نگرانی هـای 

افغانسـتان معلومـات بدهند.
بـه گفتـۀ آقـای برمـک، در ایـن سـفر، در مـورد سـاختار 
همـکاری بـه صـورت واضح و روشـن میـان هیأت هـای دو 

كشـور در كابـل بحـث خواهـد شـد.
اما سـفارت پاكسـتان در كابل گفته اسـت كه مـا هیچ تعهدی 

به افغانسـتان نداده ایم.
سـفارت پاكسـتان در كابـل دیـروز بـا نشـر خبرنامه یـی گفته 
اسـت كه پاكسـتان هیـچ تعهدی برای پاسـخ بـه اطاعاتی كه 

از مقامـات امنیتـی كابـل بـه آنهـا داده شـده، نداده اند.
خبرنامـۀ سـفارت پاكسـتان تاییـد كـرده اسـت كـه هیاتـی از 
پاكسـتان بـه افغانسـتان میایـد؛ امـا گفتـه اسـت كه سـفر این 
هیـات پاكسـتانی هیـچ ارتباطـی بـا سـفر مقامـات امنیتـی 
افغانسـتان به پاكسـتان ندارد و به دنباله نشسـت هایی صورت 
می گیرد كه از سـال گذشـته به این سـو بـرای هماهنگی میان 

دو كشـور جریان داشـته اسـت. 
ایـن خبرنامـه سـفارت پاكسـتان اظهـارت مقامـات امنیتـی 

افغانسـتان را رد كـرده اسـت. 

امـا وزیـر داخلـۀ كشـور روز پنجشـنبه گفت كه پاكسـتانی ها 
خواهـان ایجـاد یـک میکانیسـم مشـترک بیـن دو كشـور در 
سـطح عالی برای تبادلۀ اطاعات اسـتخباراتی میان دو كشـور 

شدند.
او در ایـن زمینـه تصریـح كـرد: »رییـس »آی اس آی« و وزیـر 
داخلـۀ پاكسـتان مشـخصاً پیشـنهاد كردند كه به خاطـر این كه 
از حمـات تروریسـتی جلوگیـری كنیـم، باید یـک میکانیزم 
دوجانبـه در سـطح عالی بین حکومت پاكسـتان و افغانسـتان 
ایجـاد شـود كـه از آن طریـق بتوانیـم تبـادل معلومـات و 

اطاعـات اسـتخباراتی كنیم«.
در عیـن حـال، محمد اشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت 
ملـی در دیـدار با سـفیران و نماینـده گان كشـورهای خارجی 
در ارگ، روی برگزاری دومین نشسـت پروسـۀ كابل بحث و 

تبـادل نظر كرده اسـت.
در خبرنامه یـی كـه دیـروز جمعـه، ۱۳ دلـو از سـوی دفتـر 
رسـانه های ارگ منتشـر شـد، آمـده اسـت كـه محمد اشـرف 
غنـی در ایـن دیـدار تأكیـد كـرده كـه در برابـر گروه هایی كه 
بـه صلـح تن نمی دهنـد و جنایـات را محکوم نمی كننـد، باید 

اقدامـات اساسـی صـورت گیرد.
محمـد اشـرف غنـی گفته اسـت كـه رویدادهای تروریسـتی 
اخیـر ایـن پیام را روشـن سـاخت كـه در برابـر گروه های كه 
دسـت بـه جنایـات ضـد بشـری و كشـتار مـردم می ز ننـد و 

صلـح را قبـول ندارنـد، اقـدام جدی شـود.
هیأت افغانسـتان در حالی به پاكسـتان سفر كردند كه پایتخت 
كشـور در دو هفتـۀ پسـین هـدف چندین حملۀ خونیـن قرار 
گرفـت كـه مسـوولیت آن را گـروه طالبان به عهـده گرفت و 

در ایـن حمـات صدها غیرنظامی كشـته و زخمی شـدند.
ایـن حمـات موجب خشـم گسـتردۀ مردم شـد. بـه گونه یی 
كـه روز پنج شـنبه ده هـا تـن از شـهروندان كابـل در برابـر 
سـفارت پاكسـتان دسـت به اعتراض زدنـد. معترضان با سـر 
دادن شـعارهای چون »مـرگ بـه آی اس آی«، »مرگ به حامیان 
تروریسـم«، »طالبـان جنایـت می كند، پاكسـتان حمایت كند«، 
خشـم شـدید خود را نسبت به پاكسـتان و طالبان براز كردند.

محمد اشرف غنی:

ابوبکر صدیق من ریيس جمهور منطق و اراده هستم!

روح اهلل بهزاد

مسووالن امنیت ملی و وزارت داخله:
قرار است یک هيأت پاكستانی برای پاسخگویی وارد كابل شود
سفارت پاکستان:
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سـه: در نصـاب آموزشـی دیوبنـد، فنـون مورد 
نیـاز محصـان ماننـد: روش تألیـف، تحقیـق و 
ترجمـه و برنامـۀ عملـی برای آن وجـود ندارد؛ 
از همین جاسـت كـه فارغ التحصیـان مـدارس 
دیوبنـد، توان منـدی پژوهـش در مسـایل علمی 
علـِل  شـناخت  در  نمی تواننـد  و  نداشـته  را 
خـال  از  آن،  تشـریعی  ریشـه های  و  احـکام 
نظریـات فقهـای قـرون اولیـه و ترجیح حکمی 
بـر حکـم دیگـر، جرأت مندانـه و علمـی نظـر 
دهنـد و كلیـات و جزییـات مسـایل فقهـی را 

به گونـۀ الزم تحلیـل و تجزیـه نماینـد. 
چهار: تفسـیرهای ابـن كثیر، بیضـاوی، جالین 
و غیـره شـامل نصـاب آموزشـی حـوزۀ علمیۀ 
دیوبنـد و مـدارس فـرع آن اسـت امـا علـوم 
تفاسـیر،  انـواع  شـناخت  ماننـد  مقدماتی یـی 
و  ناسـخ  مفسـرین،  طبقـات  تفسـیر،  تاریـخ 
و  اهـداف  بررسـی  نـزول،  اسـباب  منسـوخ، 
ارتبـاط  كریـم،  قـرآن  سـوره های  موضوعـات 
تفسـیر  همچنـان  و  سـوره ها  و  آیـات  میـان 
موضوعـی قـرآن كریم با بررسـی اعجـاز علمی  
آن كـه از طریـق پژوهش هـای جدیـد به دسـت 
از  خیلـی  آموزشـی  نصـاب  شـامل  و  آمـده 
دانشـگاه های اسـامی گردیده اسـت، تـا هنوز 
دیـده  دیوبنـد  مـدارس  آموزشـی  نصـاب  در 
نمی شـود؛ از همین جاسـت كـه دیـده می شـود 
در بخـش علـم عقایـد كـه برای طـاب دین از 
مهم تریـن علـوم به شـمار مـی رود، هیـچ توجه 

و اهتمامـی وجـود نـدارد. 
پنـج: در بخـش حدیـث، كتاب هـای صحـاح 
سـته جمـع مؤطای امـام مالـک و مشـکل اآلثار 
امـام طحـاوی و برخـی دیگـر از متـون حدیث 
خوانـده می شـود و همچنان در شـناخت مبادی 
علـومِ حدیـث یکـی دو كتـاب شـامل نصـاب 
آموزشـی مـدارس دیوبنـد اسـت؛ امـا آن چنان 
كـه ایجـاب می كنـد علـوم تاریـخ رجـال، علل 
حدیـث، موضوعـات، تخریج حدیث، ناسـخ و 
منسـوخ حدیـث، تاریـخ تدویـن حدیـث، رفع 
شـکوک و شـبهاِت خاورشناسـان در پیونـد بـه 
حدیـث، حجیت حدیث، بحث هـای موضوعی 
در بعـد اخـاق، عقایـد، عبـادات و غیـره در 
روشـنی احادیـث نبـوی صلـی اهلل علیه وسـلم، 
در روش آمـوزش سـنتی مـدارِس دیوبندیـِت 

معاصـر در نظـر گرفته نشـده اسـت. 
شـش: در بُعـد فقـه، وقتـی بـه مـدارس دینـی 
تابـع اندیشـۀ دیوبندیـت نـگاه می كنیـم، فضای 
متحجرانه یـی مبتنـی بـر وجـوب تقلید و بسـته 
بـودِن بـاب اجتهـاد حاكـم اسـت كـه بـه هـر 
نـوع نظریـاِت جدیـد به ویـژه دیدگاه هایـی كـه 
خـاِف نظریـاِت فقهـای قـرون اولیـه باشـد ـ 
اگرچـه بـر مبنای قواعـد اجتهـادی و مصلحت 
اجتماعـی از سـوی علمـا و مجتهدیـن معاصـر 
ارایـه گردیـده باشـد ـ بـا یـک نـگاهِ بدبینانـه  
پرداختـه می شـود كـه گویـی بعد از قـرن پنجم 
دیگـر مجتهـدی نیامـده اسـت. علـوم دینـی به 
این كـه  به خاطـر  اسـامی،  فقـه  خصـوص 
بـه شـمار  اسـام  در  تقنینـی  منبـع  مهم تریـن 
كـه  دیگـر  علـومِ  تمـامِ  بـه  نسـبت  مـی رود، 
یک جـا بـا زمـان حركـت می كننـد، ضـروری 
و  معاصـر  علمـای  تمـام  و  گردیـده  تلقـی 
جنبش هـای اسـامِی امـروزی روی ایـن نقطـه 
پـای می فشـارند كـه دروازۀ اجتهـاد در هیـچ 

مقطعـی از زمـان بسـته نبایـد گـردد. 
هفـت: دیوبندیـت در اسـتخراج احـکام فقهـی 
)فـروع(، مقلـد امـام ابوحنیفـه )رح( بـوده، امـا 
اندیشـۀ  تابـع  )اصـول(  عقیدتـی  مسـایل  در 
امـام نیسـت. امـام ابوحنیفه و شـاگردانش همه 
معتقـد به عـدم تأویل و تعطیـل در باب صفات 
خداونـد بودنـد ولـی دیوبندیـت در ایـن  باب، 
تابـع اندیشـۀ امـام ابومنصـور ماتریـدی و امـام 
قـرن  كامـی  مکتـب  دو  اشـعری،  ابوالحسـن 
چهـارم اسـت كـه در مقابـل معتزلـه ظهـور و 
ایسـتاده گی كردنـد. شـکی نیسـت كـه ایـن دو 
مکتـب كامـی در بسـتر زمانی یـی بـه وجـود 
آمده انـد كـه بـرای قـرن چهـارم و حـد اكثـر 
یـک قـرن بعد از آن به شـکل اولیه می توانسـته 
كاربرد داشـته باشـد، بعد از آن ایجاب می كرده 
اسـت كـه پیوسـته مـورد بازنگـری علمـا قرار 
می گرفـت و بـر مسـایل اختافی میـان مکاتب 
كامـی اهـل سـنت باید بیشـتر كار می شـد. در 
نتیجـۀ عـدم بازنگـری مسـایل كامی از سـوی 
فرقه هـای  میـان  فاصلـه  دینـی،  اندیشـمندان 
اسـامی حتـا شـیعه و سـنی بیشـتر گردیـد و 
اختافـات و كشـمکش های سیاسـی نیـز بر آن 

ناگواری گذاشـت. تأثیـر 
سـوی  از  جدی یـی  پرسـش های  امـروزه      
مکتـب سـلفیت و همچنـان برخـی از پیـروان 
اهل تشـیع متوجـه این دو مکتب كامی اسـت 
مذهـب  پیـروان  بـرای  آن  از  برون رفـت  كـه 

دیوبندیـت  به خصـوص  شـافعی  و  حنفـی 
معاصـر، خیلـی دشـوار می نمایـد. اگـر مکاتب 
كامـی اشـعریه و ماتریدیـه در امتـداد ده قـرن 
گذشـته وقـت به وقـت مـورد نقـد و بازنگری 
امـروزه  شـاید  می گرفـت،  قـرار  علمـی 
فاصله یـی كـه میـان اهـل تشـیع و اهـل سـنت 
و یـا اختافاِت گسـترده یی كه میـان دیوبندیت 
و سـلفیت وجـود دارد، كمتـر می بـود و دنیـای 
اسـام قربانـی توطیه هـای نفاق و سـتیزه جویی 

نمی شـد.  گونه گـون  تعصبـاِت  و 
هشـت: تأكیـد بـر رعایـت لبـاس مخصـوص، 
كاه و دسـتار و گذاشـتن ریـِش بلنـد و غیـره، 
بـه  دیوبندیـت  كـه  دیگری سـت  مسـایل  از 
اسـتحباب یـا سـنت بـودِن ایـن مسـایل بـاور 
دسـت  ایـن  بـا  آن  عملـی  رویکـرد  امـا  دارد 
ماحظـه  بـه  وجـوب  حـد  در  موضوعـات، 
می رسـد؛ چنان چـه اگـر دانش آمـوزی بـه كاه 
یـا ریش و لبـاس مخصـوص اهتمـام نکند، در 

مدرسـه جـای پـای نداشـته و از سـوی ادارۀ 
مدرسـه مسـتحِق مجـازات شـناخته می شـود. 
كسـانی كـه با ریـش كوتـاه، دریشـی و نکتایی 
در یکـی از مـدارس تابـع اندیشـۀ دیوبندیـت 
وارد شـوند، گاهـی از سـوی اصحـاِب مدارس 
قـرار می گیرنـد.  توهیـن  و  بی حرمتـی  مـورد 
    بیشـتر پیـروان دیوبندیـت معاصـر بدین نظر 
انـد كـه نکتایی و دریشـی، لباس غیراسـامی و 
اهتمـام بـر آن مشـابهت با غیرمسـلمین اسـت؛ 
امـا بـرای اثبـات آن بـه گونـۀ علمی و مسـتند، 

دالیـل كافـی و الزم كه قناعت جانـب مقابل را 
فراهـم نماید، وجـود ندارد. 

    اهتمـام علمـای دیوبنـد به خصـوص به كاه 
سـفید و لباِس مخصوص بـه روایات ضعیف و 
غیرقابـل احتجـاج پیوند دارد كـه در كتاب های 
فقهـِی گذشـته وارد شـده اسـت، امـا وقتـی به 
لحـاظ فنی به آن دسـت روایات نـگاه می كنیم، 
اثبـات صحـِت آن بـرای اصحـاب فـن، خیلـی 
دشـوار و حتـا غیرممکن می نمایـد. قضاوت در 
ایـن بـاب، بیشـتر از این كـه متکـی بـه روایات 
حدیثـی و دالیل علمی باشـد، به ذوق و سـلیقۀ 
گذشـته  در  دینـی  علـوم  مدرسـان  و  مؤلفـان 

برمی گـردد.
در  سـطحی نگری  و  اندیشـی  جـزم  نُـه: 
احـکام تشـریعی، گریـز از بحث هـای عقانـی 
نسـبت  بدبینـی  علمـی،  كنفرانس هـای  و 
دینـی،  نوگرایـی  و  معاصـر  تکنالـوژی  بـه 
تحجـر و تنگ نظـری در قبـال مسـایلی ماننـِد 
سـاختارهای  و  پلورالیسـم  و  سیکوالریسـم 
اجتماعـی در روشـنی فقـه معاصـر ماننـِد رفتن 
به سـوی انتخابات برای سـاختار نظام سیاسـی 
و غیـره، یکـی از مشـکات دیگـری اسـت كه 
در وجـود تحصیل یافتـه گاِن دیوبندیـِت معاصر 
بـه ماحظـه می رسـد. البتـه بعضـی از علمایی 
كـه در ایـن مـدارس تحصیـل می كننـد و بـه 
مسـایل  در  گسـترده  پژوهش هـای  و  مطالعـه 
دینـی می پردازنـد، از قاعـدۀ فـوق مسـتثنا انـد.
ده: فضـای مـدارس دیوبنـد بـرای كسـانی كه 
علـوم دینـی را در دانشـگاه های معتبـر جهـان 
فـرا  داكتـری  و  ماسـتری  سـطح  بـه  اسـام 
گرفته انـد و معمـوالً بـه لباس هـای مخصـوص 
تشـریعی  وجایـب  عنـوان  بـه  بلنـد  ریـش  و 
نـدارد.  سـازگاری  چنـدان  نمی گذارنـد،  ارج 
برعکـس آن، فضـا بـرای كسـانی كه از لحـاظ 
علمـی در سـطح خیلـی پاییـن قـرار دارنـد اما 
فـارغ التحصیـل همین مدارس سـنتی انـد و به 
سـنن حاكم بر محیـط مدرسـه ارزش قایل اند، 

بیشـتر مسـاعد اسـت.
یـازده: بحث هـای مهـِم دیگـری كـه حداقـل 
اسـام  دنیـای  متوجـه  اخیـر  قـرن  یـک  در 
شـناخت  فکـری،  جنـگ  ماننـِد  اسـت، 
تمـدن  تاریـخ  معاصـر،  اسـامی  جنبش هـای 
اسـامی به خصـوص در بُعـد علمـی، شـناخت 
اصـول و اساسـاِت نظـام اقتصـادی و سیاسـی 

قبـال  در  اسـامی  شـریعت  موقـف  اسـام، 
بـا  آن  ارتبـاط  و  اجتماعـی  سـاختارهای 
مؤلفه هـای دموكراسـی، نظـام اخاقـی اسـام، 
نظـام خانواده گـی و در مجموع، نگاه اسـام به 
جهـان، انسـان و آفریـده گار هسـتی، در نصاب 
آموزشـی دیوبنـد و تحصیل یافتـه گاِن این حوزۀ 
علمیـۀ بـزرگ تاریخـی، خیلـی كمرنگ اسـت.
گذشـته ها  در  اسـامی  مـدارس  دوازده: 
اخترشناسـی،  طـب،  مهندسـی،  شـعبه های 
هنـر،  و  ادب  گیاه شناسـی،  زمین شناسـی، 

در  كـه  دیگـری  فنـوِن  و  جبـر  و  ریاضـی 
سـاختارهای اجتماعـی كاربـرد داشـت، همـه 
را شـامل بـود. بدیـن لحـاظ، اگر مـدارس تابع 
اندیشـۀ دیوبندیـت خـود را میراث دار اندیشـۀ 
اسـامی می پنـدارد، ایجـاب می كنـد علـوم و 
فنونـی كه در سـاختارهای جوامع امـروزی نیاز 
بدان اسـت را شـامل نصـاب آموزشـِی خویش 

بگردانـد.
   بـرای حـل مشـکات فـوق، می سـزد كـه 
ولـی اهلل  شـاه  اندیشـۀ  تابـع  دینـی  مـدارس 
دیوبنـدی  محمودالحسـن  عامـه  و  دهلـوی 
بـر روش آموزشـی، فضـای متحجرانـۀ حاكـم 
علمیـه  حـوزۀ  بـه  منسـوب  مدرسـه های  بـر 
دیوبنـد، اجتهـاد فقهـی، روش تدریـس مبـادی 
علـوم اسـامی و همچنـان تفسـیر و حدیـث 
و چگونه گـی تعامـل بـا گیرودارهـای سیاسـی 
زمـان، تجدیـد نظر نموده و الزم اسـت كه علما 
بـا درک این كـه میـراث دار دعوت اسـامی اند، 
حیثیـت اجتماعـِی خویش را در حـد »راعی« یا 

رهبـر در قبـال امـت درک نماینـد.
پایان

    با درنظرداشـت آن چه گفته آمدیم، دارالعلوم 
دیوبنـد یکی از سـه حوزۀ بـزرگ علمی )مصر، 
حجـاز و هنـد( به حسـاب مـی رود كـه علمای 
بزرگـواری را در خـود پروریـده اسـت و در 
راسـتای بیداری اسـام و حفظ هویِت اسـامی 
در شـبه قاره تا كشـورهای آسـیای میانـه، قفقاز 
و اروپـای شـرقی، گام هـای متیـن و اسـتواری 

برداشـته است.
    در تاریـخ یک ونیـم قـرن گذشـته بـا وجـود 
خارجـِی  و  داخلـی  سیاسـی  چالش هـای 
قطعـًا  نوشـتار  ایـن  تـوان  از  كـه  گسـترده یی 
بیـرون اسـت، مدارس تابـع اندیشـۀ دیوبندیت 
مدرسـه  بـاب  هـزاران  ایجـاد  بـا  توانسـته اند 
شـهرهای  در  فارغ التحصیـل  هـزار  ده هـا  و 
مختلـف، وجیبـۀ دینـی و علمی شـان را بـرای 

ایفـا نماینـد. پیشـبرد دعـوت اسـامی 
علمـی  ویژه گی هـای  بـا  دیوبنـد  علمـای      
مخصـوص تـاش نموده اند در قبـال دو حوزۀ 
بـزرِگ علمـی دیگر: مصـر و حجـاز، در برخی 
مسـایل اختافـی میـان مذاهـب فقهـی، روش 
اعتـدال و میانـه را انتخـاب نماینـد؛ چنان چـه 
میـان شـریعت و طریقت تـازم ایجـاد كرده و 

تصـوف و سیاسـت را بـا هـم آشـتی داده اند.

    امـا بـه لحـاظ این كه نصاب درسـی مدارس 
دیوبندیـِت معاصـر مطابـق بـه نیـاز و مقتضای 
زمـان، وقـت بـه وقت تجدیـد نگردیده اسـت، 
فضـای این مـدارس را تنگ نظری هـای مذهبی 
كـه  اسـت  گرفتـه  فـرا  فکری یـی  تحجـِر  و 
گاهـی بـه انگیزه هـای تکفیـرِی معاصـر تقرب 

می نمایـد.
مـدارس  علمـِی  بحـران  از  نجـات  بـرای      
بـه  نیـاز  دیوبنـد،  علمیـۀ  حـوزۀ  تابـع  دینـِی 
ظرفیت سـازِی معیـاری و گسـترده، بـاز نمودِن 

فضـای تنـگ و تاریـِک فکـرِی مدرسـه ـ بـا 
شـناخت سـنت های عرفی یـی ماننـد لبـاس و 
كاه و مـوی و ظواهـر مخصوصـی كـه رنـگ 
دینـی به خود گرفته اسـت ـ و همچنـان نهادینه 
بـا تحصیل یافتـه گاِن  تعامـل  فرهنـِگ  سـاختِن 
طریـق  از  و حجـاز  مصـر  علمـی  حوزه هـای 
فضـای  در  علمـی  نشسـت های  راه انـدازی 

می شـود.  احسـاس  سـخت  مسـالمت آمیز، 
    ظرفیت سـازی در مـدارس دینـی می توانـد 
انگیزه هـای  بـردِن  بیـن  از  راسـتای  در 
اسـتخباراتی  سـازمان های  كـه  افراط گرایی یـی 
منطقـه و جهـان از آن اسـتفادۀ ابـزاری می كنند 
و  قربانـی می گیرنـد  از مسـلمانان  و هـر روز 
تخـم بدبینـی ، كینـه و عـداوت و فاصلـه میـان 
واقـع  موثـر  می كننـد،  بـذر  را  اسـامی  امـت 

 . د شو
   امـا در صورتی كـه در مـدارس دینـِی تابـع 
صـورت  ظرفیت سـازی  دیوبندیـت  اندیشـۀ 
نگیـرد، بـا درنظرداشـت گسـترِش روزافـزوِن 
آسـیای  كشـورهای  در  سـلفیت  بـه  دعـوت 
جنوبـی، آسـیای میانـه و كشـورهای خلیج، در 
آینـدۀ نه چنـدان دور مذهب حنفـی در چوكاِت 
در  را  خـود  جـاِی  آهسته آهسـته  دیوبندیـت، 
برخـی شـهرها بـه سـلفیت خالی خواهـد كرد.
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حوزۀ  نامدار  فیلسوف  دیلتای،  ویلهلم  الیاسی  سمیرا 
معرفت شناسی و هرمنوتیک، در نوزدهم نوامبر سال ۱۸۳۳ 
از  تأثیر  به  شاید  و  ابتدا  در  آمد.  دنیا  به  آلمان  بیبریچ  در 
صبغۀ دینی پدر به تحصیل در الهیات پرداخت. اما به زودی 
به  برلین  دانشگاه  این رو، در  از  یافت و  فلسفه گرایش  به 
تحصیل در این رشته پرداخت و پس از اخذ دكترای فلسفه 
در سال ۱۸6۴، در دانشگاه هایی چون كیل، بروساو و برلین 
سال  در  خود  عمر  پایان  تا  و  پرداخت  فلسفه  تدریس  به 

۱9۱۱ در این كسوت باقی ماند.
حوزۀ مطالعاتی دیلتای، گستره یی وسیع و نه چندان یک دست 
به  تنها  اندک،  مجال  این  در  تا  می كوشیم  این رو  از  دارد. 
تعریف  در  كه  بپردازیم  گستره  این  از  گوشه هایی  خوانش 
صریح تری  نقش  نوشتار،  عنوان  در  آمده  مباحث  تعیین  و 
معروف  اصل  تابع  بحث خویش  مسیر  تعیین  در  داشته اند. 
»دور هرمنوتیک« خواهیم بود كه بنا بر آن، هر پدیدار خاص 
زمانی را نه به نحو انفرادی و در استقال از سایر پدیدارها، 
كه تنها در زمینه و بستر زمانی و فرهنگی جامعی باید فهمید، 
كه با مولفه های گوناگون خویش، عامل اصلی و گاه پنهان 
تعیین آن پدیدار بوده است. از این رو، می كوشیم تا نخست، 
به ارایۀ تبیینی كوتاه از شرایط فکری حاكم بر زمانۀ دیلتای 
»روح  از  او، بخشی  از خود  تبعیت  به  كه  بپردازیم؛ چیزی 

زمانه«ی آن عصر خواهیم نامید.
آلمان عصر دیلتای، تركیب آشفته یی از اندیشه های متعارضی 
به  یک  هر  و  داشتند  همسانی  لوازم  یا  ریشه  گاه  كه  بود 
او  نهایی  تفکِر  آن چه  در  ایجابی  یا  سلبی  نحو  به  فراخور، 
می خوانیم، تاثیرگذار بودند. عمدۀ این گرایش ها را این گونه 

می توان دسته بندی كرد:
تاشی  آن،  بنیان  كه  كانتی  تفکر  اصیل  شکل  ۱ـ 
علوم  معرفتی  مبانی  تثبیت  و  تحدید  برای  معرفت شناسانه 
و  متعارف  فلسفۀ  متافیزیکی  معنای  به  انتقاد  با  كانت  بود. 
واقع  در  چنان كه  چیزها،  حقیقت  شناخت  برای  آن  دعوی 
در  روشمند  تامل  را  فلسفی  تفکر  اصلی  وظیفۀ  هستند، 
ساختار ادراكی آدمی و ساز و كار معرفتی آن می دانست. این 
البته تعریف تازه یی نبود و پیش از او كسانی چون هیوم نیز 
با علم به وابسته گی معرفت به دستگاه شناخت آدمی، تمام 
نوآوری  می دانستند.  فلسفی  یقین  فاقد  و  نسبی  را  معارف 
به  می یابد.  نمود  نتیجه گیری  همین  از  پرهیز  در  اما،  كانت 
چیزها  به  مطمینی  و  مستقیم  رهیافت  ما  گرچه  او،  عقیدۀ 
حصول  ضروری  شرط  اصًا  رهیافتی  چنین  اما  نداریم، 
معرفت نباید باشد. آن چه در اختیار ما هست و لذا برای ما 
وجود دارد، تنها ساحت اندیشۀ ماست و از این رو، مبنای 
عینیت و اعتبار شناخت ما نیز، در گسترۀ همین ساحت باید 
تعریف شود. بنابراین و با گشتی معرفتی كه كانت »انقاب 
نه دیگر مطابقت  كپرنیکی« خود می خواند، معیار شناخت، 
»احکام« معرفتی با چیزهای خارجی، كه سازگاری آن ها با 
از  كه  ساختاری  شد.  تعریف  آدمی  ذهن  »پیشینی«  ساختار 
و  می یافت،  تعیین  پیشاتجربی  اصولی  و  مقوالت  با  سویی 
از دیگرسو با عامل وحدت بخشی به نام خود استعایی، كه 
با تالیف این مقوالت با داده های حسی پوشیده در كسوت 
پیشینی زمان و مکان، گزارۀ نهایی شناخت را در قالب احکام 

تالیفی ماتقدم به دست می داد. 
دیلتای اما موضع دوگانه یی در مقابل فلسفۀ كانت داشت. از 
سویی گریزانی او از معانی سنتی متافیزیک، و توجه او به 
عالم تجربۀ انسانی را می ستود، و از سوی دیگر، تفکر او را 
از دو جنبۀ روشی و محتوایی محل اشکال می دانست؛ نقد 
او  كانتی ست.  تفکر  پیشینی  عناصر  متوجه  دیلتای،  روشی 
به عنوان متفکری كامًا تجربه محور، وجود هیچ گونه عنصر 
پیشینی را در قوای شناختی آدمی نمی پذیرد و التزام به آن را 
در زمرۀ همان تقیدات متافیزیکی می داند كه خود كانت در 
پی نقد آن ها بود. دیگر این كه از حیث محتوایی نیز، تصور 
و تعریف كانت از تجربه را محدود دانسته و بر آن است كه 
او با عطف توجه به تجارب »پدیداری« و فیزیکی، از نوع 
اصیل تر تجربه، كه از نظر دیلتای، تجربۀ درون نگرانۀ ساختار 
آگاهی ست، بازمانده است. از این رو بود كه او، طرح اصلی 
این  نامید و  تاریخی«  »نقد عقل  آغاز  از همان  را  كار خود 
یعنی تاش برای تکمیل پروژۀ روش شناختی كانت، كه از 

نظر دیلتای، ناتمام باقی مانده بود.
به  آن ها،  كه ظهور  ماربورگ  و  بادن  پساكانتی  مکاتب  2ـ   
نوعی نتیجۀ بازگشت عمومی و نه چندان وفادارانۀ گروهی 
از متفکران عصر دیلتای به ماهیت روشی تفکر كانتی بود. 
هرگز  كه  تحوالتی  نتیجۀ  در  و  نهایت  در  كانت  اندیشۀ 
عینی«  »ایدیالیسم   به  باشد،  او  خود  مطلوب  نمی توانست 
را  خود  روش شناختی  نقش  نتیجه،  در  و  شده  ختم  هگل 
تعیین حدود معرفت، از دست داده بود)۱(. از سوی دیگر، 
توفیقات روزافزون علوم طبیعی در این زمان، مانعی جدی 
بر سر راه تامات محض غیرتجربی به شمار می رفت و در 
نتیجه پس از مرگ هگل و با ظهور این مکاتب، نماینده گان 
آن ها كوشیدند تا با رجوعی نو به كانت، مقوالت و اصول 
پیشینی تفکِر او را در حوزۀ فرهنگ، زبان، تاریخ، سیاست و 
در یک كام، در تمام نهادها و نمودهای انسانی بازشناسند و 
از این راه و به شیوه یی متفاوت از دیلتای، به تکمیل رهیافت 

كانتی بپردازند.
با در نظر داشتِن موضع دیلتای نسبت به تفکر كانت، حدس 
واكنش انتقادِی او نسبت به این مکاتب دشوار نخواهد بود. 
با این حال، قرابت محتوایی تفکِر خود او با نماینده گان این 
مکاتب بیشترست تا با رویکرد اصیل كانتی. چه نمایندگان 

این مکاتب كانت را نه به همان نحوی كه بود، كه با پذیرش 
همان گشت ایدیالیستی پساكانتی پذیرفته بودند و بنابراین، 
با حذف مفهوم »نومن« از این تفکر، یگانه چیزی كه از نظر 
آگاهی«.  »پدیدارهای  بود و  عالم ذهن  آن ها وجود داشت، 
این محوریت یافتن آگاهی، گرچه اصل اوِل تفکِر دیلتای نیز 
به شمار می رود، اما التزامات معنایی و روشی كامًا متفاوتی 
برای او دارد. مهم ترین این تفاوت ها، آن است كه او آگاهی 
و »وقایع« آن را نه پدیدار، كه یگانه امور فی نفسه و »واقعی« 
نفسه  نیز، شناخت فی  از حیث معرفتی  در عالم می داند و 
و مستقیم به آن ها را ممکن می داند. شناختی كه از نظر او 
كه با توسل به مقوالت پیشینی و فراتجربی، كه از راه فهم 
بود.  آگاهی ممکن خواهد  تجربی حاالت درونی و زیسته 
تفکر  به  دیلتای  روشی  نقد  همان  به  باز  كه  این جاست  از 
پیشینی  مبنای  هرگونه  انکار  یعنی  می شویم،  منتقل  كانتی 
قبال  نقد در  این  استعایی در حوزۀ شناخت)2(. شدت  و 
مکاتب پساكانتی بیش از خود كانت بود. چرا كه این ها در 
پِی آن بودند كه عناصر پیشینی معرفت در نگرۀ كانت را از 
انحصار حوزۀ علوم طبیعی خارج كرده و به تمام حوزه های 
انسانی تعمیم دهند و این كار از نظر دیلتای، به معنای عدم 
شناخت ساختار حقیقِی حوزه های انسانی و ممیزات ماهوِی 

آن هاست.
 ۳ـ سنت آمپریسم انگلیسی كه بیش از تمام اندیشه های یاد 
شده، در شکل گیری تفکر دیلتای حضور داشت. نماینده گان 
این رویکرد، سال ها پیش از كانت، به لزوم تعریف دوبارۀ 
فلسفه و كاركرد مجاز آن پی برده بودند. كسانی چون جان 
آمال هستی شناسانۀ  از  انتقاد  با  هیوم،  دیوید  به ویژه  و  الک 
و  ادراک  از  شکلی  هر  كه  بودند  آن  بر  سنتی،  متافیزیک 
آدمی  شناختی  و  ادراكی  دستگاه  قالب  ناگزیردر  معرفت، 
شکل می گیرد و از این رو، در ماهیت خویش، تابع شرایط و 
چه گونه گی آن خواهد بود. بنابراین سخن گفتن از شناخت 

از  و  داشت  نخواهد  محصلی  معنای  مطلق  و  كلی  عینی، 
در  تامل  كه  بیرونی،  شناخت شی  نه  فلسفه  وظیفۀ  این رو، 
ساز و كار ذهن شناسا، و كنش های آن در هنگام شکل گیری 
به  فلسفه  معرفت شناسانه،  این گشت  با  باشد.  باید  معرفت 
كه  بود  پس  آن  از  و  شد  تبدیل  ذهن  روان شناسی  نوعی 
تاش های معرفتی بسیاری از فیلسوفان، عمًا و گاه رسمًا 
عنوان روان شناسی به خود گرفت. این البته لزومًا به معنای 
تبعیت این تاش ها از اصول و مبانی روان شناسی آمپریستی 
خود  و  هوسرل،  نووالیس،  چون  كسانی  و  نبود  عصر  آن 
دیلتای، با پذیرش اصل موضوع، به تاسیس روان شناسی های 

متفاوتی پرداختند.
اما مخالفت دیلتای با تفکر آمپریستی از كجا ناشی می شود؟ 
برای پاسخ گویی به این پرسش، باید به تعریِف او از تجربه و 
مصادیق »واقعی« آن بازگشت. دیلتای گرچه اولویت تجربه 
در تفکر هیوم و به ویژه كاركرد روان شناختی فلسفه در نگاه 
او را مطلوب می دانست، اما معتقد بود كه او در نهایت معنا 
در  و  نشده  قایل  روان شناسی  این  برای  مستقلی  روش  و 
همان  از  آدمی،  ذهن  شناخت  برای  خود  شخصِی  تامات 
اصول تبیینی به كار رفته در علوم طبیعی استفاده كرده است. 
ذهن  از  هیوم  كه  ست  منفعلی  تصویر  روش،  این  نتیجۀ 
دریافت كنندۀ  صرفًا  كه  پذیرنده یی  قوۀ  یعنی  می كند؛  ارایه 
آن،  حسی  غیر  ایده های  حتا  و  ست  خارجی  انطباعات 
نقش  تنها  و  هستند  انطباعات  همان  ضعیف  ته مانده های 
حافظه یی ست  در  به خاطرسپاری شان  آنان،  بودش  در  ذهن 
تابع قوانین مکانیکی تداعی است.  نهایت،  كه خود هم در 
او  دارد.  قرار  مقابل  نقطۀ  در  درست  این حیث،  از  دیلتای 
ذهن را نه یک  عنصر پذیرندۀ منفعل، كه یگانه منشا و مبنای 
هر كنش انسانی می داند. ذهنی كه نظام پیچیده یی از جنس 
پیوندی  كه  مشخصی  مولفه های  از  برساخته  و  آگاهی ست 
درونی و منسجم با یکدیگر دارند )Zusammenhang( و 
با این پیوند، »كلیتی ساختارمند« را تشکیل می دهند كه عامل 
معرفتِی  كنش های  جمله  از  و  آدمی  كنش های  تمام  ارادی 
داشتن  لزوم  بر  هیوم  تاكید  با وجود  و  بنابراین  اوست)۳(. 
رهیافت روان شناسانه در كشف ساز و كار ذهن، دیلتای بود 
كه برای نخستین بار و به طور مستقل، برای تاسیس چنین 
روان شناسی  همان  این تاش،  ثمرۀ  و  نمود  شناخی تاش 
مقابل  در  و  دارد  نام  تحلیلی  ـ  توصیفی  كه  اوست  خاِص 
روان شناسی تبیینی و رفتارگرای حاكم قرار می گیرد. در زمان 
روان شناسی  این  چه گونه  كه  داد  خواهیم  توضیح  مناسب، 
روش  و  می گردد  دیلتای  معرفت شناسی  اصلی  درون مایۀ 
انسانی«  »علوم  او  كه  معارف  از  دسته یی  فرد  به  منحصر 

می نامید.
۴ـ سنت رمانتیسم كه در واقع نه بر یک نظام خاص فکری 
از  ناهمگونی  گسترۀ  بر  بلکه  مشخص،  مبانی  و  اصول  با 
قرن  دوم  نیمۀ  از  كه  دارد  داللت  معترضانه یی  گرایش های 
فکری  فضای  بر  نوزدهم  قرن  نخست  دهه های  تا  هجدهم 
اروپا و به ویژه آلمان نفوذ داشتند. نماینده گان این گرایش ها 
كه نه لزومًا فاسفه، كه بیشتر ادیبان و هنرمندان بودند، بر 
مدرن شوریدند و جوهرۀ حیات  تفکر  اصل سوژه محوری 
آدمی را نه قوای شناخت، كه احساسات، غرایز، تمایات، و 

در یک كام، »درونیات« پرشوری دانستند كه راهبر اصلی و 
گاه ناآگاهانۀ كنش های اوست. هاچز، گرایش های رمانتیک 
را به اختصار این گونه تعریف می كند: »آگاهی از عمق پنهان 
طبیعت بشر، و رازهای مستور در ساحت طبیعت و تاریخ، 
این  در  ویژه  به  آن چه  آن ها«)۴(.  در  كاوش  برای  و تاش 
سنت بر دیلتای تاثیر داشت، تصویر پویایی ست كه از روان 
و ارادۀ آدمی ارایه می كند. اراده یی كه برخاف نگرۀ كانتی، 
در  حتا  نه  و  معرفتی ست  احکام  صدور  اصلی اش  كار  نه 
صدور این احکام هم، تابع ساز و كار پیشینی و سوبژكتیو 
ذهن آدمی ست. بلکه ذاتی شاعرانه و مفهوم گریز دارد و از 
همان دنیای غریبی سرچشمه می گیرد كه بستر زیرین تمام 
تحلیلی  نگاه  بر  رمانتیک،  متفکران  انسانی ست.  پدیدارهای 
و  شوریدند  هجدهم  قرن  روشن گری  جنبش  عقل گرایان 
اعام كردند كه هر پدیدار خاص، در درون بستر جامع تری 
كلی  روحی  كه  می یابد  تعیین  درهم تنیده  پویای  عناصر  از 
شناخت  برای  بنابراین،  و  است  حاكم  آن ها  بر  )گشتالتی( 
»تعلق« و  زمینۀ همین  را در  آن  نیز، می بایست  پدیدار  این 
ارتباطمندی درک نمود. مفهوم تعلق، كه نخستین بار توسط 
شد،  وارد  فلسفه  عالم  به  رمانتیک  آلمانی  متفکر  در«  »هر 
یادآور اصل تاریخ مندی و اصالِت آن در تفکر دیلتای است، 
كه به یاری آن توانست تمایزات صریحی میان علوم انسانی 
و علوم طبیعی قایل شود. دیلتای از همان دوران جوانی خود 
به ماهیت و التزامات رمانتیسم عاقه مند بود و از این رو، در 
سال ۱۸67 به سخن رانی در باب این سنت و عوامل تاریخی 

موثر بر ظهور آن پرداخت. 
تفکراتی كه به آن ها پرداختیم، البته یگانه گرایش های فکری 
هر  هم چون  نیز  او  دیگر،  سوی  از  نبودند.  دیلتای  عصر 
كه  بود  گذشته یی  فکری  پیشینه های  از  متاثر  دیگر،  متفکر 
به شکل های مختلف در اندیشۀ متفکرین هم عصِر او نمود 
داشتند. ضمن این كه عاقه مندِی ذاتِی او به مطالعۀ تاریخی، 
مجال آشنایی مستقیم تِر او را با این اندیشه های كهن فراهم 
با  مقایسه  در  گرچه  كه  دیگری  متفاوت  سنت  می ساخت. 
گرایش های معرفت شناسانه، حضور كمرنگ تری در اندیشه 
دیلتای دارد، اما با این حال، به همان اندازه بر قالب نهایی 
دیلتای،  كه  است  هرمنوتیک  سنت  بوده،  موثر  اندیشه  این 
اولین مورخ رسمی آن به شمار می رود. او در جوانی عاقۀ 
بسیاری به این سنت داشت و در دهۀ پایانی عمر خویش، 
دوباره به این سنت بازگشت و البته این بار، به آن محوریت 
به  نوشتار،  این  بعدی  بخش  در  بخشید.  فلسفی  معنایی  و 
دیلتای  عصر  در  خاصه  پارادایم،  این  اجمالی  توصیف 
زمان  آن  تا  مقوالت  این گونۀ  چینش  تا  پرداخت  خواهیم 
روان شناسی،  و  تاریخ  هرمنوتیک،  معرفت شناسی،  مستقل 
تاقی  محل  نوعی  به  كه  را  دیلتای  اندیشۀ  جامع تر  فهم 

این هاست، امکان پذیر سازد. 

پانوشت ها:
۱ـ دیلتای، در مقام مخالفت با اندیشه های متافیزیکی، وجود 
قالب  در  و   فلسفه،  و  هنر،  دین،  عرصۀ  سه  در  را  آن ها 
عام  اعتبار  مدعی  كه  می شناسد  فقیری«  »جهان بینی های 
ماتریالیسم،  شکل  سه  در  جهان بینی ها  این  هستند.  فلسفی 
ایدیالیسم عینی و ایدیالیسم آزاد ظهور دارند و دیلتای، هگل 
را نمایندۀ شکل دوم می داند. به زعم او، نظام هگلی، تفکری 
انتزاعی و غایت محور است كه از پیچیده گی های غنی تجربۀ 
پاسخ گویی  مقام  در  هگل  خود  است.  مانده  غافل  جزیی 
بود،  وارد شده  او  به  نیز  زمان حیاتش  در  كه  اتهام  این  به 
از  را  جزیی  واقعیت  یک  كه  می داند  آنی  را  انتزاعی  تفکر 
بستر كلیش كنده، و آن را به تنهایی و بدون در نظر گرفتن 
ارتباطش با چیزهای دیگر بررسی می كند؛ روشن است كه 
با این تعریف، دیگر نمی توان تفکر هگل را به انتزاع متهم 
از  دقیقی  و  روشن  درک  دیلتای  هم  واقع  در  گرچه  كرد. 
پیروان »گوته«  از  او را صرفًا یکی  نداشت و  اندیشۀ هگل 
برای ترسیم طرحی عقانی، خطی و غایت مند از سیر تاریخ 

می دانست.
ساختار  در  »پیشین«  عاملی  یعنی  این جا  در  استعایی  2ـ 
اگر  اما  رود.  شمار  به  شناخت  »شرط«  كه  ذهن  سوبژكتیو 
آن را وصف تفکر آگاهی محوری بدانیم كه تنها واقعیت های 
قابل دسترس و لذا موجود برای آدمی را وقایع درون ذهنی 
می داند، تفکر خود دیلتای نیز در این معنا كامًا استعایی 
مبانی  مهم ترین  از  كه  نیز  »پدیداریت«  مهم  اصل  و  است؛ 

تفکر دورۀ نخست اوست، به همین امر داللت دارد.
به زبان  آلمانی و خاصه  Zusammenhang در زبان  ۳ـ 
بیشتر  كه  آگاهی،  متکثر  مولفه های  مجموعه  به  نه  دیلتای، 
به ارتباط دورنی بین این ها و درهم بافته گی روش مند آن ها 
بیانگر  خاص،  كنش  هر  در  هم  كه  ارتباطی  دارد.  داللت 
وحدت نمود بیرونی هر كنش و عامل درونِی آن است، و 
هم بیانگر وحدت نهایی تمام كنش های یک فرد و ساختار 
جامع آگاهیش، در كل دوران زنده گی او. فرآوردۀ نهایی این 
وحدت جامع، همان »ساختار شخصیت فردی« آدمیان است 
و به عقیدۀ دیلتای، تنها با وجود چنین كلیت زیسته یی است 
پیشین می یابد.  تعیین  البته  امکان و  امر جزیی،  كه فهم هر 
این تصریح دیلتای به لزوم شناخت هر امر جزیی در بستر 
شرایط جامعی كه زمینه ساز آن بوده اند، یادآور اصل بنیادین 

»دور هرمنوتیک« در سنت اندیشۀ هرمنوتیکی است.
 H.A.Hodges, the philosophy of Wilhelm ـ 4
Dilthey,Routledge and Kegan Paul 
Ltd,1952,p4.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2197  شنبه      14 د  لو  /   بهمن      y    1396   16 جما د ی اال و ل    y 1439  3 فبر و ر ی    2018

فلسفه،تاریخ        
هرمنوتیک  و 

اندیشۀ  در 
دیلتای

5 www.mandegardaily.com

ACKU



ــکا در دوران  ــور امری ــپ رییس جمه ــد ترام دونال
ــِب  ــای عجیب وغری ــی، وعده ه ــارزات انتخابات مب

فراوانــی مــی داد:
او می گفــت اگــر رییس جمهــور شــود، امریــکا از 
پیمــان زیســت محیطی پاریــس خــارج می شــود؛ 
پیمانــی كــه پــس از 25 ســال مذاكــره بــه نتیجــه 

رســیده بــود. و او از ایــن پیمــان خــارج شــد.
ــه  ــز ك ــهامِ داوجون ــاخص ُكل س ــت ش او می گف
ــتریت  ــورس وال اس ــر ب ــهام برت ــن ۳۰ س میانگی
هســت را نه تنهــا از ســقوط نجــات می دهــد كــه 
بــه ركــورد بیســت هزار واحــد خواهــد رســاند. و 
او ایــن كار را كــرد: امــروز شــاخص كل داوجونز 

بــه بیــش از 2۴هــزار واحــد رســیده اســت.
ــی  ــکا را ط ــکاری در امری ــرخ بی ــت ن او می گف
ــد  ــر 5 درص ــه زی ــد ب ــال از ۱۰ درص ــک س ی
خواهــد رســاند. و او ایــن كار را كــرد: نــرخ 
بیــکاری در امریــکا اكنــون بــه ۴ درصــد رســیده 

ــت. اس
امریــکا  اقتصــادی  رشــد  نــرخ  می گفــت  او 
ــا  ــت اوبام ــه در دول ــال 2۰۱7 ك ــان س ــا پای را ت
ــش از ۳ درصــد  ــه بی ــود، ب ــر از ۱ درصــد ب كمت
خواهــد رســاند. و او ایــن كار را كــرد: نرخ رشــد 
ــا رقــم 2/۳  اقتصــادی امریــکا در حــال حاضــر ب
درصــد باالتریــن نــرخ رشــد در بیــن كشــورهای 

ــت. ــعه یافته اس ــی و توس صنعت
ــام  ــق برج ــود، تواف ــروز ش ــر پی ــت اگ او می گف
ــت و  ــد داش ــول نخواه ــی قب ــکل فعل ــه ش را ب
جلــو فــروش هواپیماهــای بویینــگ بــه ایــران را 
ــق  ــرد: تواف ــن كار را ك ــت. و او ای ــد گرف خواه
ــیه و  ــا، روس ــت اروپ ــود مخالف ــا وج ــام ب برج
ســایر كشــورها، بــا فشــار امریــکا در حــاِل 
ــه  ــگ ب ــروش بویین فروپاشــی اســت و مجــوز ف

ــت.  ــده اس ــو ش ــران لغ ای
ــه او رای دهنــد، در مرزهــای  او می گفــت اگــر ب
ــک و  ــن مکزی ــدی بی ــوار بلن ــکا دی ــی امری جنوب
ــاخِت آن را  ــول س ــید و پ ــد كش ــکا خواه امری
ــن كار  ــت. و او ای ــد گرف ــک خواه ــم از مکزی ه
ــارت  ــق تج ــروج از تواف ــا خ ــپ ب ــرد: ترام را ك
ــادا )نفتـــا( بــرای واردات  ــا مکزیــک و كان آزاد ب
كاالهــای مکزیکــی 2۰ درصــد عــوارض وضــع 
ــش از  ــک بی ــته مکزی ــال گذش ــا در س ــرد. تنه ك
ــکا كاال صــادر كــرده  ــه امری ــر ب ــارد دال 2۳۰ میلی
اســت و امریــکا بیــش از ۴۰ میلیــارد دالــر 
عــوارض واردات بــه دســت آورده كــه آن را 
ــاص داده  ــرزی اختص ــوار م ــاخت دی ــرای س ب

ــت. اس
او می گفــت تمــام هزینه هــای ســازمان ملــل 
ــه عهــدۀ امریکاســت و كشــورهای  و یونســکو ب
دیگــر حــق عضویــِت خــود را درســت پرداخــت 
نمی كننــد و اگــر ایــن كار را نکننــد، امریــکا 
ــل را  ــازمان مل ــۀ س ــارج و بودج ــکو خ از یونس
كاهــش می دهــد. و او ایــن كار را كــرد: امریــکا از 
ســازمان یونســکو خــارج شــد و بودجــۀ ســازمان 
ــدۀ  ــا وع ــش داد و ده ه ــد كاه ــل را 5۰ درص مل
ــک  ــی ی ــط ط ــم فق ــی شــدۀ دیگــر آن ه عملیات
ــی و  ــای داخل ــام مخالفت ه ــود تم ــا وج ــال ب س

ــه ترامــپ! ــی علی جهان
اما آقایان سیاست مدار و مسؤوِل افغانستانی! 

ــعاردهنده گان  ــد! و ش ــن و متعه ــراِت متدی حض
تحــول و تــداوم و اصاحــات و همگرایــی، 
شــما كــه در وعــده دادن از یکدیگــر پیشــی 

فتیــد! می گر
 بایــد بــه شــما گفــت اگــر بــاوری بــه خدمــت 
بــه وطــن و مــردم نداریــد، حداقــل كمــی همــِت 

ترامپــی داشــته باشــید:
هــرگاه دیدیــد دســت دولتــی بــه جیــب بانک هــا 

فــرو رفــت، بدانیــد كــه تــورم در راه اســت!
هــرگاه دیدیــد دســت دولتــی در جیب شــركت ها 
مبنــی بــر اخــذ مالیــات و جریمه هــای كمرشــکن 
فــرو رفــت، بدانیــد رشــد اقتصــادی منفــی شــده 

! ست ا
ــردم  ــب م ــه جی ــی ب ــد دســت دولت ــرگاه دیدی ه
ــت  ــی وق ــاد خیل ــد آن اقتص ــت، بدانی ــرو رف ف

ــت! ــده اس ــته ش ــت ورشکس اس
]از ایــن قســمت بــه بعــد، مخاطــب من، شــخص 

آقــای غنی اســت.[

ــل در محاصــره اســت و  ــان، كاب ــۀ خودت ــه گفت ب
ــه  ــتی قصــد ب ــازمان ترورس ــتر از بیســت س بیش
ــن  ــاع ای ــردم بی دف ــیدن م ــون كش ــاک و خ خ
ســرزمین را دارنــد و بــه شــکل ابــزاری در كــورۀ 
ــور و  ــد. كش ــش می ریزن ــی آت ــای نیابت جنگ ه
مــردم از هــر زمــاِن دیگــر بیشــتر تحــت تهدیــد و 

تجــاوز قــرار گرفتــه اســت. 
نســل اگاه بــه خصــوص جوانــان بــر ایــن 
باورنــد و انتظــار دارنــد كــه شــخص شــما بــدون  
هرگونــه مصلحــت، تبعیــض، تعصــب و ســهمیۀ 
ــر  ــا اســتفاده از صاحیت هــای متکــی ب ــوام، ب اق
قانــون اساســی در رابطــه بــا رهبــری وزارت هــای 

امنیتــی تجدیــد نظــر كــرده و در قســمت بســیج 
عمومــی علیــه ایــن وضعیــت اســف بار وارد 

عمــل شــوید. 
می دانیــم كار، كارِ آســانی نیســت؛ ولــی بــا توجــه 
بــه منافــع ملــی و شــرایط اســثنایی؛ از انجــامِ آن 

نیــز گریــزی نیســت. 
مــردم به خصــوص نســل جــوان، شــهادت را بــر 
ــه و  ــِگ ناجوان مردان ــامان، جن ــاع نابس ــن اوض ای
هردم شــهیدی ترجیــح داده و در صورتــی كــه 
ببیننــد صداقــت در عمــل وجــود دارد، حاضرنــد 

از كشــور و نوامیــس ملــِی خــود دفــاع كننــد. 
ضمــن این كــه خــود تــان در متــن جامعــه 
ــول  ــان در ط ــر اطرافیان ت ــد، اكث ــریف نداری تش
ــما را از   ــد ش ــاش نموده ان ــت ت ــدت ِحکوم م

واقعیت هــای عینــی دور نگــه دارنــد. 
ــازۀ شــهیدی  ــه جن ــی ك ــد زمان ــه شــما نگفته ان ب
ــه  ــات انتحــاری دشــمن جــان باخت ــه در عملی ك
ــزاران  ــر ه ــود، تنف ــی وارد می ش ــه محل ــت ب اس
ــا  ــی رود و ی ــاال م ــا ب ــا كج ــت ت ــر از حکوم نف
ــی  ــتار جمع ــال و و كش ــون كانتیننت ــی چ حوادث
اخیــر چهارراهــی صــدارت چــه تأثیــرات منفــِی 
روحــی روانــی و اقتصــادی بــر مــردم می گــذارد 
ــا  ــت را ت ــه دول ــبت ب ــردم نس ــادی م و بی اعتم

ــد.  ــش می ده ــا افزای كج
زمــاِن آن رســیده كــه مروری بــر وعده هــای دورۀ 
كارزارهــاِی انتخاباتــِی خــود و همچنیــن مــروری 
ــود  ــت دارِی خ ــالۀ حکوم ــۀ سه ونیم س ــر كارنام ب
ــا متوجــه شــوید كــه بخــِش بســیار  بیـــندازید ت
بزرگــی از وعده هــای  شــما در عمــل پیــاده 

نشــده اســت.
ــد،  ــر ننمایی ــد نظ ــود تجدی ــرد خ ــر در عملک اگ
ــارۀ  ضمــن این كــه قضــاوِت تاریــخ و مــردم درب
شــما خوشــایند نخواهــد بــود، بــا وصــِف برخــی 
داده ایــد،  انجــام  كــه  تداركاتــی  اقدام هــای 
چانــِس بســیار كمرنگــی بــرای بقــا در سیاســت و 

ــد داشــت!    ــده خواهی ــِت آین حکوم
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ده ها زخمی در درگيری ميان...
ــه  ــت ب ــتانی دس ــک افغانس ــه ی ــدند ك ــر ش ــی درگی زمان

ــرد. ــلیک ب ش
ســپس در یــک درگیــری دیگــر فقــط لحظاتــی بعــد از آن، 
ــر از  ــر دورت ــج كیلومت ــدود پن ــی ح ــارک صنعت ــک پ در ی
محــل درگیــری نخســت، یــک گــروه صــد نفــری مهاجــران 
اریتریایــی بــا دنــده هــای آهنیــن بــر 2۰ مهاجــر افغانســتانی 
ــس  ــای پولی ــس، نیروه ــع پولی ــر مناب ــا ب ــد. بن ــه كردن حمل
مجبــور شــدند تــا بــرای حفاظــت از افغانســتانی ها در ایــن 

درگیــری دخالــت نماینــد.
تخلیــه كامــل »كمــپ جنــگل« و بازداشــت چهــار پناهجوی 

فغانستانی ا
بــه گــزارش دادســتانی، چهــار زخمــی اریتریایــی میــان ۱6 
و ۱۸ ســاله بــه یکــی از بیمارســتان های شــهر كالــِه منتقــل 
ــل وضعیــت بســیار  ــه دلی ــا زخمــی پنجــم ب ــد. ام شــده ان
وخیــم اش بــه یکــی از بیمارســتان های شــهر لیــل در 

ــد. ــل شــده ان ــِه منتق همســایگی كال
ــِه در فرانســه حیــن صــرف غــذای  مهاجــران در شــهر كال

چاشــت 
قبــل از ایــن در مــاه نوامبــر ســال گذشــته میــان مهاجــران 
صــورت گرفتــه بــود كــه در جریــان آن پنــج مهاجــر 
افغانســتانی زخمــی شــده بودنــد. افــزون بــر ایــن در آغــاز 

ــن  ــانزده ت ــری ش ــک درگی ــز در ی ــوالی 2۰۱7 نی ــاه ج م
ــال  ــون س ــاه ج ــن در م ــد. همچنی ــده بودن ــی گردی زخم
ــی  ــن زخم ــران ۴۰ ت ــان مهاج ــری می ــک درگی 2۰۱6 در ی

ــد. شــده بودن
ــر  ــال حاض ــدادی، در ح ــازمان های ام ــع س ــر مناب ــا ب بن
ــا  ــد، ام ــی كنن ــی م ــِه زندگ ــهر كال ــن در ش ــدود ۸۰۰ ت ح
مقام هــای رســمی ایــن شــهر تعــداد مهاجــران را 6۰۰ تــن 
مــی گوینــد. مهاجــران در كالــه تــاش مــی كننــد بــا پنهــان 
شــدن در الری هــا، یــا از مســیر دریایــی و یــا هــم بــا عبــور 

از كانــال مانــش بــه بریتانیــا برســند.
تخلیه كمپ جنگل در كاله طبق برنامه پیش می رود

ایــن مهاجــران در بدتریــن وضعیــت ممکــن زندگــی مــی 
كننــد، آنچــه كــه دلیــل درگیــری هــا میــان مهاجــران نیــز 

مــی گــردد.
در گذشــته مهاجــران در ایــن شــهر كمپــی خودســاخته ای 
ــال  ــه در س ــد ك ــرده بودن ــا ك ــگل« را برپ ــه »جن مشــهور ب
ــا ۱۰  ــی ت ــک زمان ــس برداشــته شــد. ی 2۰۱6 توســط پولی
ــن  ــد. ای ــی كردن ــی م ــپ زندگ ــن كم ــر در ای ــزار مهاج ه
ــی مقامــات در برخــورد  ــه نمــاد ناتوان كمــپ در فرانســه ب
ــش  ــا روز افزای ــان روز ت ــم آن ــه رق ــود ك ــی ب ــا مهاجران ب

مــی یافــت.

سیداسماعیل ایثار رحیمی  

ACKU
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ورزش
عبدالحی خراسانی

نگارنــده، احیــای مجــدد و فعالیــت شــورای نظــار را 
در قامــت یــک تشــکیات سیاســی مــدرن، ضــروری 
می بینــم. همــه می دانیــم كــه شــورای نظــار بعــد از 
ــت،  ــی وق ــای سیاس ــه ضرورت ه ــا ب ــن، بن ــت مجاهدی ــروزی حکوم پی
توســط شــخص آمرصاحــب منحــل اعــام شــد. ایــن راه هــم تعــدادی 
ــز بعــد از ســفر فرانســه  ــد كــه مســعود عزی ــه خاطــر دارن از دوســتان ب
ــی  ــی و بین الملل ــاد مل ــه فعالیت هــای گســتردۀ سیاســی در ابع مصمــم ب
بــود و یادداشــت هایی از ایــن تصمیــِم مهــم آمرصاحــب موجــود اســت. 
ــی  ــم مل ــتاخیز عظی ــاد و رس ــخ جه ــا تاری ــار نه تنه ــورای نظ ــای ش احی
ــۀ  ــواره در حافظ ــت را هم ــان مقاوم ــل درخش ــتان و فص ــردم افغانس م
تاریخــی مــا زنــده و پویــا نگــه مــی دارد، بلکــه از چهــار اصــل اساســی 

هویــت مــا نماینده گــی می كنــد.
ــی،  ــان فارس ــوری؛ زب ــر مح ــار عنص ــا چه ــر مبن ــا ب ــت م ــف هوی تعری
ــامی  ــان اس ــه(، عرف ــم ابوحنیف ــام اعظ ــانی )ام ــب خراس ــت مکت قرائ
ــران(  ــات ای ــا )ف ــاكان م ــخ نی ــدن و تاری ــا( و تم خراســان)مکتب موالن
ــز  ــعود عزی ــی مس ــپهر جهان بین ــل، س ــار اص ــن چه ــت و ای ــتوار اس اس
ــل در كمــال  ــم كــه قصــاب كاب ــروز دیدی ــن دی را تشــکیل مــی داد. همی
ــب و  ــخصیت آمرصاح ــت، ش ــا صراح ــًا و ب ــه تلویح ــرمی چگون بی ش
ــردن واژۀ شــهید  ــه كار ب ــرارداد. او از ب ــه ق ــورد حمل ــی را م ــتاد ربان اس
در بــارۀ اســتاد پرهیــز كــرد و مســعود عزیز)سیدالشــهدای انقــاب 

ــرد. ــاب ك ــد  خط ــاح، مجاه ــه اصط ــتان( را ب افغانس
حکمتیــار مصمــم بــه تحریــف و جعــل تاریــخ معاصر سیاســی افغانســتان 
ــی  ــام عناصــر اصل ــده و مهندســی شــده، تم ــه صــورت خزن اســت و ب
هویــت سیاســی و تمدنــی مــا را همــواره مــورد تهاجــم قــرار می دهــد. 
مــن منتظــر بــودم كــه شــاید جمعیــت اســامی افغانســتان حداقــل یــک 
ــه  ــی ارائ ــخ مقتض ــل پاس ــاب كاب ــات قص ــه افتراه ــد و ب ــه بده اعامی
ــد  ــش از ح ــال بی ــکیات كهن س ــن تش ــد ای ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، ام كن
ــن  ــردی. ای ــا سیاســت راهب ــه حاشــیه های سیاســی مصــروف اســت ت ب
ــردی  ــداف راهب ــوی اه ــه س ــا را ب ــی، م ــت جزیره ی ــی و فعالی پراكنده گ
ــل،  ــا راه ح ــم تنه ــر می كن ــن فک ــد و م ــت نمی كن ــتراتیژیک هدای و اس
احیــای مجــدد فعالیــت سیاســی شــورای نظــار قبــل ار انتخابــات آینــدۀ 

ــت. ــا اس ــی م ــات سیاس ــب واجب ریاســت جمهوری از اوج

عزیز حکیمی

ــه  ــال او ب ــن و امث ــرا گلبدی ــاده: چ ــِش س ــک پرس ی
ــد، خــوش  ــان پشــتو كار كنن ــاالی زب جــای این كــه ب
ــی  ــه واژه ی ــه چ ــد ك ــی زبانان بگوین ــه فارس ــد ب دارن
را بــه كار ببرنــد یــا نبرنــد؟ چــرا همیــن تعصــب را بــاالی زبــان 
ــان پشــتو  ــا اصــًا چــرا ســر زب ــد؟ ی ــا ازبیکــی ندارن ــی ی تركمن
ــای  ــی واژه ه ــتو كس ــر در پش ــت اگ ــکلی نیس ــرا مش ــد؟ چ ندارن
ــای اردو،  ــا واژه ه ــرد،  ی ــه كار بب ــده ب ــتانیزه ش ــی پاكس انگلیس
ــجو  ــا دانش ــگاه ی ــی دانش ــد كس ــان می افت ــه جان ش ــش ب ــا آت ام

ــد؟ بگوی
ــی  ــلط سیاس ــان، تس ــه زب ــلط ب ــا تس ــد ب ــر می كنن ــًا فک ــا واقع آی
قومــی خــود را تضمیــن می كننــد؟ بــه ایــن معنــا، تــا زمانــی كــه 
ــان را  ــر آن ــورد نظ ــی م ــخۀ« فارس ــتان »نس ــی زبانان افغانس فارس
ــی  ــد وقت ــر می كنن ــرا فک ــد؟ چ ــان ان ــت آن ــد، زیردس ــپ بزنن گ
كســی درســت بخوانــد و درســت بنویســد و مثــل مدیــران 
آیــا  اســت؟  ایرانــی  ننویســد،  »فقــد«  را  »فقــط«  بی بی ســی 
ــت  ــت اس ــان درس ــدن و نوشتن ش ــواد خوان ــا س ــط ایرانی ه فق
و فارســی زبانان افغانســتان را حتمــًا بایــد غلــط بنویســند و غلــط 

ــند؟ ــی نباش ــه ایران ــد ك ــپ بزنن گ
در ایــران مردمانــی از افغانســتان از دانشــگاه های معتبــری دكتــرای 
زبــان فارســی گرفتــه انــد. چنــد شــاعر مهــم و پژوهشــگر مطــرح 
ــارۀ  ــا در ب ــد، ایرانی ه ــل افغانســتان ان ــران اه ــان فارســی در ای زب
متــون قدیمــی فارســی افغانســتان بــه عنــوان اســناد مهمــی از زبــان 
ــر  ــار داكت ــا آث ــًا ســراج التواریخ ی ــد )مث ــق كــرده  ان فارســی تحقی
ــی در خــود  ــان فارســی اســت )یعن ــه زب ــخ ب ــد(. تاج التواری جاوی
تاج التواریــخ ایــن زبــان فارســی نامیــده می شــود و نیــز در ســراج 

التواریــخ و هــزار اثــر تاریخــی دیگــر(.
ــگاه  ــتان در دانش ــتوی افغانس ــار پش ــارۀ آث ــده در ب ــاال ش ــا ح ت
پشــاور واقعــًا تحقیقــی صــورت بگیــرد؟ تــا حــاال شــده در بــارۀ 
ــرد؟  ــورت گی ــی ص ــار تحقیق ــتان در قنده ــتوی پاكس ــار پش آث
ــان  ــاوت زب ــارۀ تف ــد در ب ــد: می توان ــه می گوی ــان ك ــن خ گلبدی
فارســی ایــران و افغانســتان چنــد كتــاب بنویســد، چنــد كتــاب تــا 

ــان پشــتو نوشــته؟ ــارۀ زب ــه حــال در ب ب
مــن فارســی را دوســت دارم، چــون زبــان مــن اســت؛ ولــی هیــچ 
تعصبــی هــم رویــش نــدارم. هیــچ وقــت نمی گویــم مثــًا موســی 
ــول  ــم قب ــن را ه ــًا ای ــی زده. اتفاق ــه فارســی حــرف م ــدا ب ــا خ ب
دارم كــه در مقایســه بــا انگلیســی، زبــان نســبتًا الکنــی  اســت. بــا 
آن هــم هــر چــه باشــد،  زبانــی اســت كــه بــا آن احســاس راحتــی 
ــد،  ــی فارســی گــپ می زن ــق پشــتونی كــه وقت ــی رفی ــم. ول می كن
ــرد،  ــه كار بب ــد درســت ب ــان را نمی توان ــن زب ــای ای ــوز فعل ه هن
چــرا بایــد حــق داشــته باشــد بــه مــن بگویــد كــه چــه طــور حرف 
بزنــم؟ می دانــم پرســش تکــراری هســت؛ ولــی هرچــه بیشــتر بــه 

آن فکــر كنیــد، عمــق حماقتــش بیشــتر آشــکارتر می شــود.

والورده:

انتظارات از مسی زیاد است

بازرسی پوتين از ورزشگاه 
جام جهانی 2۰۱۸ با هليکوپتر

فیـسبـوک نـــامــه

ســرمربی آبی واناری هــا از هــواداران بارســلونا خواســت تــا انتظــارات 
ــه او  ــد و ب ــن بیاورن ــی پایی ــان كم ــتاره آرژانتینی ش ــود را از فوق س خ

فرصــت تنفــس بدهنــد.
تیــم بارســلونا بامــداد دیــروز جمعــه در دیــدار رفــت مرحلــۀ 
ــرای  ــا دل ری، پذی ــه كوپ ــوم ب ــپانیا موس ــی اس ــام حذف ــی ج نیمه نهای
ــف  ــه لط ــود را ب ــخت خ ــف سرس ــد حری ــق ش ــود و موف ــیا ب والنس
ــر از  ــر صف ــک ب ــۀ ی ــا نتیج ــوارس ب ــس س ــۀ 67 لوئی ــک گل دقیق ت

ــردارد. ــش رو ب پی
ــا در  ــر خفاش ه ــاگردانش براب ــروزی ش ــس از پی ــورده پ ــتو وال ارنس
ــوارس را  ــه ُگِل س ــی اش ك ــتارۀ آرژانتین ــه فوق س ــع ب ــپ راج نوكم
ــوپ  ــه ت ــا ب ــه مســی پ ــی ك ــت: وقت ــرد، گف ــه ك ــاخته و پرداخت او س
ــات،  ــد. گاهــی اوق ــادی از او دارن می شــود، همــه انتظــار كارهــای زی
ــه  ــدار ب ــک مق ــد ی ــا بای ــون م ــت، چ ــیار اس ــارات از او بس ــا انتظ ام
ــت  ــی اس ــن فوق العاده ی ــی بازیک ــم. مس ــس بدهی ــت تنف ــل فرص لیون
ــازی او هــر روز  ــدن ب ــم. دی ــا گفته ای ــا و باره ــن را باره ــا هــم ای و م
ــه او فرصــت تنفــس  ــد ب ــا بای هــم لذت بخــش و تماشــایی اســت، ام

ــم. بدهی
ــم  ــت: نمی خواه ــار داش ــم اظه ــازی ه ــوص ب ــه در خص او در ادام
ــازی  ــا ب ــه هــر حــال م ــود، چــون ب ــد ب ــازی ب ــن ب ــم نتیجــۀ ای بگوی
ــن  ــا ای ــا م ــود، ام ــًا دشــوار ب ــدار واقع ــن دی ــروزی در ای ــم. پی را بردی
ــۀ  ــس نتیج ــید، پ ــه گل نرس ــدار ب ــن دی ــیا در ای ــم. والنس كار را كردی
ــم  ــتایا ه ــگاه مس ــت در  ورزش ــازی برگش ــدون گل در ب ــاوی ب تس
ــه  ــرای تســاوی ب ــا ب ــا م ــا باشــد، ام ــرای م ــی ب ــد نتیجــۀ خوب می توان
ــازی برگشــت  ــا در ب ــم كــرد ت ــم رفــت و ســعی خواهی آنجــا نخواهی

ــرد برســیم. ــه ب ــز ب نی
ســرمربی بارســلونا ســپس در مــورد ســتارۀ برزیلــی خــود كــه در ایــن 
ــدال  ــه جــای الیکــس وی ــه 5۸ ب ــود و در دقیق ــدار نیمکت نشــین ب دی
ــو  ــه كوتینی ــن درســت اســت ك ــرد: ای ــد، خاطرنشــان ك ــازی آم ــه ب ب
ــات مســی  ــی اوق ــد چــون گاه ــازی می  كن ــه( ب ــز )خــط حمل در مرك
ــد  ــد بای ــاق می افت ــن اتف ــی ای ــد و وقت ــازی می كن در ســمت راســت ب
ــی  ــن اســت زمان ــا ای ــده م ــم. ای ــم مجــدد كنی ــب را تنظی ــی تركی كم
ــد در  ــو بای ــد كوتینی ــازی می كن ــه( ب ــز )خــط حمل ــه مســی در مرك ك
كناره هــا بــازی كنــد، امــا فیلیپــه توانایــی بــازی در هــر پســتی را دارد. 
كوتینیــو در لیورپــول در ســمت چــپ بــازی می كــرد و در تیــم ملــی 
برزیــل در ســمت راســت بــازی می كنــد، از ایــن  رو او مناســب بــرای 

بــازی در هــر پســت خــط حملــه اســت.

ــر، یکــی از ۱2 ورزشــگاه  ــه وســیلۀ هلیکوپت رییــس جمهــوری روســیه ب
ــرار داد. ــی ق ــورد بازرس ــال را م ــی 2۰۱۸ فوتب ــان جام جهان میزب

بــه نقــل از ســایت رســمی ریاســت جمهوری روســیه، والدیمیــر پوتیــن در 
خــال پــروازش از فــرودگاه پاتــوف روســتوف بــه كارخانــۀ روســتلماش 
بــه بازرســی دقیــق هوایــی از ورزشــگاه ایــن شــهر و محیط هــای اطــراف 

آن كــه میزبــان دیدارهــای جام جهانــی 2۰۱۸ خواهــد بــود، پرداخــت.
در ایــن پــرواز كــه بــا هلیکوپتــر انجــام شــد، واســیلی گولوبــف، فرمــان دار 
ــرای  ــارۀ زیرســاخت ها و آماده گــی ورزشــگاه روســتوف ب روســتوف درب
میزبانــی از جام جهانــی 2۰۱۸ بــه رییــس جمهــور روســیه گــزارش ارائــه 

. د كر
در مجموعــه ورزشــی اطــراف ورزشــگاه روســتوف مســیرهای قایقرانــی، 

ــده اند. ــه ش ــواری تعبی ــل اسب س ــال و مح ــی، هندب ــای آب ورزش ه
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ــرد،  ــراث میب ــه می ــگ افغانســتان را ب ــپ جن ــور ترام ــه رییس جمه طــوری ك
بهتریــن مشــوره یی را كــه كســی بــه او می توانــد بدهــد، ایــن اســت: 
ــت.  ــت اس ــت حکوم ــت قیمومی ــتان تح ــت افغانس ــر جمعی ــای پُ بخش ه
جنــوب افغانســتان، عمدتــًا مناطــق پشتون نشــین درامتــداد مــرز بــا پاكســتان 
ــان قومــی و  ــرل جهادی ــرار دارد. شــمال و شــرق در كنت ــان ق در قلمــرو طالب
ــع  ــر مناف ــد مســتقیم ب ــا تهدی ــدام این ه ــچ ك ــر پشــتون اســت. هی ــاری غی تب
ــهرهای  ــان در ش ــند. طالب ــکا نمی باش ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای ــت حیات امنی
ــل  ــای قاب ــود جاده ه ــل نب ــه دلی ــت ب ــوند و حکوم ــروز نمی ش ــزرگ پی ب
ــه اعمــال حاكمیــت حقیقــی در  اســتفاده و عــدم ارتباطــات مناســب، قــادر ب

ــت. ــت نیس ــق دور دس مناط
مــا در جنــگ افغانســتان وارد شــدیم. خواســت مــا بیــرون رانــدن رادیکالســیم 
ــم  ــه رغ ــان ب ــت و همچن ــده اس ــود ش ــًا ناب ــده عمدت ــود. القاع ــامی ب اس
ــزرگ  ــران ب ــه بازیگ ــدارد ك ــود ن ــانه یی وج ــچ نش ــش، هی ــدی داع عاقه من
ــًا  ــدان معن ــن ب ــد. ای ــد بگوین ــوش آمدی ــش خ ــه داع ــتان ب ــی افغانس سیاس
ــن  ــش ای ــم؛ مگــر معنای ــرک كنی ــًا ت ــد افغانســتان را كام ــا بای ــه م نیســت ك
ــیده  ــان رس ــه پای ــی ب ــاع جنگ ــازی در آن اوض ــۀ ملت س ــه مرحل ــت ك اس

اســت.
ــن  ــت -ای ــق اس ــه ح ــن ب ــور قری ــن كش ــا در ای ــی م ــتمر نظام ــور مس حض
ــه  ــود ك ــده ب ــرح ش ــم ط ــر تروریس ــارزۀ دوام دار در براب ــرای مب ــت ب سیاس
مطمیــن شــویم گروه هــای تروریســتی نتواننــد افغانســتان را بــه حیــث 
ــرزمین  ــه س ــپتامبر ۱۱/9« ب ــم س ــوع »یازده ــر از ن ــۀ دیگ ــرای حمل ــگاه ب پای
ــی  ــن مقطــع زمان ــا اگــر افغانســتان را در ای ــد. م آمریکایی هــای اســتفاده كنن
ــارزه  ــرل مب ــور كنت ــرد، همین ط ــم ك ــتباه خواهی ــم، اش ــرک بگوی ــًا ت كام
ــی  ــش، پدیده ی ــم داد- داع ــت خواهی ــش را از دس ــد داع ــم مانن ــا تروریس ب
ــیاری از  ــرای بس ــاید ب ــان ش ــت. طالب ــرده اس ــور ك ــتان ظه ــه در افغانس ك

ــتند. ــی نیس ــد انتقال ــا تهدی ــا آن ه ــند، ام ــز باش ــای تنفرانگی امریکایی ه
ــت  ــد سیاس ــد مانن ــتان بای ــو در افغانس ــی و نات ــای امریکای ــور قوت ه حض
ــر  ــه در براب ــِد كم هزین ــک َس ــن ی ــود. اول، ای ــه ش ــر گرفت ــی مدنظ بیمه ی
جنگجویــان خارجیــی اســت كــه می خواهــد از افغانســتان بــه عنــوان پایــگاه 
ــیه دارد  ــد. روس ــتفاده كنن ــک آن اس ــدان نزدی ــکا و متح ــر امری ــی ب حمات
ــا  ــش( ب ــکا و متحدان ــر امری ــان در براب ــتفاده از جنگجوی ــر )اس ــن ام روی ای
ــی  ــتند، چانه زن ــت هس ــان مأموری ــام چن ــه انج ــادر ب ــه ق ــتانی هایی ك افغانس
می كنــد و بــاج می دهــد. مــردم افغانســتان شــاید امریکایــی را دوســت 
ندارنــد، ولــی حضــور مــا بــه گونه یــی پذیرفتــه شــده اســت كــه روس هــای 

ــند. ــل باش ــل تحم ــای قاب ــد امریکایی ه ــد همانن ــز نمی توانن هرگ
مشــکل واقعــی فــرا راه توســعۀ افغانســتان، خــود افغانســتان اســت؛ چیــزی 
ــه  ــد. افغانســتان كشــوری اســت ك ــد كمــک كن ــه آن نمی توان ــکا ب ــه امری ك
ــی  ــاخت های ملت ــا زیرس ــز دارد، ام ــوی متمرك ــام ق ــذ نظ ــراً روی كاغ ظاه
ــب را  ــیوۀ مناس ــه ش ــات ب ــۀ خدم ــانی و ارای ــازۀ كمک رس ــی اج و اجتماع
ــزی  ــر متمرك ــت غی ــه حکوم ــاز ب ــور نی ــن كش ــد. ای ــت نمی ده ــه حکوم ب
ــه  ــد ب ــه بتوانن ــد ك ــع بده ــدرت و مناب ــتانداران/والیان، ق ــه اس ــه ب ــد ك دارن
بهبــود اوضــاع مفیــد واقــع شــوند و آن ها)والیــان( را بــرای پیشــرفت واقعــی 
پاســخگو بســازد. انتقــال مســتقل منابــع مالــی از كابــل بــه والیــت، می توانــد 
ــز  ــک چی ــاد ی ــردارد. فس ــان ب ــل از می ــی كاب ــاد را از بروكراس ــای فس الیه ه
ــل و  ــان كاب ــاد می ــای فس ــر الیه ه ــت. مگ ــا اس ــش دنی ــی در آن بخ طبیع

ــده اســت. ــوان كنن ــی نات ــت داران والیت حکوم
اگــر بــه حکومــت داران والیتــی، منابــع مالــی داده شــود و پاســخگو باشــند، 
آن هــا در امــر مبــارزه بــا فســاد فعال تــر خواهنــد شــد؛ چــون فســاد آن هــا را 
زشــت جلــوه می دهــد. مســأله ایــن اســت كــه بحــث تمركززدایــی قــدرت 
ــا  ــه آن ه ــی ك ــا زمان ــت. ت ــتان اس ــردم افغانس ــوع م ــاختار، موض ــر س و تغیی
مشــکات داخلــی را حــل نکــرده انــد، تاش هــای امریــکا در جهــت 
ــد  ــه آن می مان ــۀ تروریســم ب ــارزه علی ــر مب ــش در ام ملت ســازی و هزینه های
ــت افغانســتان  ــه دول ــم ب ــا می توانی ــه شــود. م ــول در دستشــویی ریخت ــه پ ك
مشــورۀ دیپلوماتیــک بدهیــم كــه چگونــه بتوانــد بــه مــردم كار درســت انجــام 
بدهــد، تــا زمانــی كــه مــردم افغانســتان تغییــر اساســی را بــه وجــود نیاورنــد، 
ــکا  ــا امری ــود؛ ام ــری مصــرف ش ــای دیگ ــد ج ــا بای ــافی م ــای انکش هزینه ه
می توانــد كمک هایــش را بــه افغانســتان در جنــگ بــر ضــد تروریســم 

تمركــز دهــد.
ــدف  ــه ه ــازی، ب ــای ملت س ــه ج ــتان ب ــا در افغانس ــرمایه گذاری م ــر س اگ
ــن اوضــاع حــق  ــاالً در ای ــود، احتم ــز ش ــر ضــد تروریســم متمرك ــارزه ب مب
بــه جانــب هســتیم. شــاید اخطــات نیروهــای مشــترک )افغانســتان-امریکا( 
عبــث باشــد، امــا حضــور مــا بــرگ برنــدۀ حکومــت افغانســتان در چان زنــی 
ــتان را  ــی افغانس ــان خارج ــد جنگجوی ــان می خواهن ــت. طالب ــان اس ــا طالب ب
تــرک كننــد؛ مــا می خواهیــم جهادگــران بیرونــی نیــز كشــور را تــرک كننــد. 
موافقــت بــا طالبــان بــر ســر بیــرون رانــدن القاعــده و داعــش از جغرافیــای 
تحــت كنترل شــان، یــک گام بــزرگ بــه قوت هــای ناتــو و امریکایــی در امــر 

مبــارزه بــا تروریســم اســت.
ــد  ــان نمی نمای ــت، چن ــعه اس ــال توس ــه در ح ــوری ك ــپ ط ــن ترام دكتری
ــد  ــه نظــر می رســد و می خواه ــان ب ــد، مگــر چن ــا كن ــرک دنی ــاره ت ــه یکب ك
ــای  ــه ج ــکا ب ــی امری ــی و نظام ــرمایه گذاری های مال ــه س ــود ك ــن ش مطمی
ــا  ــت. م ــکا س ــع امری ــدۀ مناف ــن كنن ــث، تأمی ــه و عب ــتی كوركوان ــوع دوس ن
بایــد افغانســتان را از راه هــای دیپلوماتیــک بــه تمركززدایــی قــدرت و تغییــر 
نظــام تشــویق كنیــم، بــه لحــاظ لوجیســتیکی و تداركاتــی حمایــت كنیــم كــه 
ــتان  ــت افغانس ــان دول ــد. هم چن ــارزه كنن ــم مب ــۀ تروریس ــد علی ــود بتوانن خ
ــان  ــوند. طالب ــویق ش ــان تش ــالۀ طالب ــز مس ــل صلح آمی ــل و فص ــه ح ــد ب بای
بایــد همچــون یــک حــزب سیاســی شــامل حکومــت شــوند. اگــر مــا بتوانیــم 
ــه  ــم ك ــه می توانی ــت گفت ــه واقعی ــم، ب ــی كنی ــدف اساســی را عمل آن ســه ه

ــت. ــگ ارزش داش ــا در جن ــای م تاش ه
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سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب  از  شـماری 
كشـور، خواهـان تعدیل فرمـان رییس حکومت 
وحـدت ملـی در مـورد انتخابات شـده و تأكید 
كردنـد كـه نقش و سـهم احـزاب سیاسـی باید 

در انتخابـات پارلمانـی در نظـر گرفتـه شـود.
حـزب  افغانسـتان،  اسـامی  جمعیـت  حـزب 
افغانسـتان،  ملـی  اقتـدار  ملـت، حـزب  افغـان 
حـزب جنبش ملـی اسـامی افغانسـتان، حزب 
افغانسـتان،  مـردم  محـور  افغانسـتان،  اسـامی 
حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان و حـزب 
نشـر  بـا  افغانسـتان  مـردم  اسـامی  وحـدت 
بـارۀ  در  را  دالیل شـان  و  دیـدگاه  اعامیه یـی، 
مـورد  در  حکومـت  رییـس  فرمـان  تعدیـل 

كردنـد. اعـام  انتخابـات 
در اعامیـه آمـده كـه ایـن احـزاب و جریان هـا 
بـا توجه بـه این كه حضـور احزاب سیاسـی در 
انتخابات هـا از اصـول پذیرفتـه شـدۀ نظام هـای 
دموكراتیـک اسـت و قانـون اساسـی افغانسـتان 
نیـز ایـن اصـل را پذیرفتـه اسـت و نیـز نظـام 
عدالـت  تأمیـن  در عرصـۀ  موجـود  انتخاباتـی 
در  و  دارد  بی شـماری  مشـکات  انتخاباتـی، 
انتخابات هـای گذشـته نتوانسـته اسـت رضایت 
مـردم را فراهـم كنـد، به حکومـت وحدت ملی 
پیشـنهاد كـرده انـد كـه خواهـان تعدیـل فرمان 
تقنینـی رییـس حکومـت وحدت ملـی در مورد 

هسـتند. انتخابات 
در ادامـۀ ایـن اعامیـه تصریح شـده اسـت: »ما 
صـورت  بـه  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب 
جـدی از حکومـت وحـدت ملـی می خواهیـم 
تقنینـی  فرمـان  اصاحـات،  آوردن  بـرای  كـه 
مـورد  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
انتخابـات تعدیـل شـود و هـم مطابـق آخریـن 
اصاحـات  كیمسـیون  پیشـنهادی  طـرح 

انتخاباتـی، نقـش و سـهم احـزاب سیاسـی در 
شـود«. گرفتـه  نظـر  در  پارلمانـی  انتخابـات 

ایـن احـزاب و جریان هـای سیاسـی تأكید كرده 
انـد كـه بـرای نماینده گـی بهتـر و تأمیـن اصل 
عمومیـت انتخابـات و بـرای این كـه انتخابـات 
والیـت   ۳۴ نیفتـد،  تأخیـر  بـه  ایـن  از  بیشـتر 
افغانسـتان به عنـوان ۳۴ حـوزۀ انتخاباتـی باقی 
بمانـد. اعامیـه افـزوده اسـت كـه آرای احزاب 
سیاسـی در هـر حـوزۀ انتخاباتـی بـرای نامزدان 

آن حـزب قابـل انتقال باشـد.
احـزاب و جریان هـای سیاسـی می گوینـد كـه 
حضـور ناظـراِن احـزاب و ناظـران بین المللـی 
تصمیم گیری هـای  و  جلسـات  تمـام  در 
كمیسـیون های انتخاباتی و در تمام پروسـه های 
انتخابـات در قانـون مسـجل شـود و بـه منظور 
تحقـق آن، اتـاق نظـارِت احـزاب سیاسـی بـر 
انتخابـات، در سـاختار كمیسـیون های انتخابات 

شـود. پیش بینـی 
اصاحـات  دادخواهـی  گـروه  حـال،  ایـن  در 
انتخاباتـی بـا اشـاره بـه نگرانی هـا از تأخیـر در 
برگـزاری انتخابـات آینـدۀ افغانسـتان می گویـد 
كـه كمیسـیون مسـتقل انتخابـات بایـد موضـع 

خـود را در ایـن زمینـه مشـخص كنـد.
گـروه دادخواهـی اصاحات انتخاباتی با اشـاره 
بـه نگرانی هـا از تأخیـر در برگـزاری انتخابـات 
آینـدۀ كشـور می گویـد كـه كمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات بایـد موضـع خـود را در ایـن زمینـه 

كند. مشـخص 
اعضـای این گروه در نشسـتی، پیشنهادات شـان 

را در زمینـۀ انتخابـات اعام كردند.
گـروه  عضـو  افغـان زی،  فریـد  احمـد 
می گویـد  انتخاباتـی  اصاحـات  دادخواهـی 
مسـتقل  كمیسـیون  اخیـر  پیشـرفت های  كـه 

انتخابـات در زمینـۀ تکمیلـی یک عضـو كمبود 
ایـن كمیسـیون و مشـخص شـدن سرنوشـت 
ریاسـت دبیرخانـۀ ایـن كمیسـیون یـک اقـدام 
مثبـت اسـت، امـا برگـزاری انتخابـات تاكنـون 
حکومـت  رهبـران  اولویت هـای  فهرسـت  در 

اسـت. نگرفتـه  قـرار  ملـی  وحـدت 
او از رهبـران حکومت وحـدت ملی می خواهد 
كـه برگـزاری انتخابـات را در جـز اولویت های 
كاری شـان قـرار داده و رونـد آماده گی هـا برای 

برگزاری انتخابات را سـرعت ببخشـند.
اصاحـات  دادخواهـی  گـروه  عضـو  ایـن 
انتخاباتـی بـا اشـاره بـه روشـن شـدن تاریـخ 
توجـه  بـا  كـه  می گویـد  انتخابـات  برگـزاری 
انتخابـات  برگـزاری  مانـده،  باقـی  زمـان  بـه 

نمی باشـد. امکان پذیـر 
اعضای گـروه دادخواهی اصاحـات انتخاباتی، 
تجربـۀ  تکـرار  زمینـۀ  در  را  نگرانی های شـان 
نـاكام انتخابـات گذشـته در انتخابـات پیشـرو 
مسـتقل  كمیسـیون  اعضـای  از  و  كـرده  ابـراز 
انتخابـات خواسـتند تـا از فرصـت پیش آمده به 
گونۀ درسـت اسـتفاده كرده و هیأت اداری شـان 
را براسـاس شـاخصه هایی كـه بتوانـد انتخابات 

را كمـک كنـد، گزینـش كنند.
اصاحـات، اعتمادسـازی و اتخـاذ تدابیـر برای 
انتخابـات  برگـزاری  زمینـۀ  در  آماده گی هـا 
امنیـت  زمینـۀ  در  مشـترک  كمیتـۀ  تشـکیل  و 
انتخابـات، از دیگـر خواسـته های اعضای گروه 
دادخواهـی اصاحـات انتخاباتـی از كمیسـیون 

مسـتقل انتخابـات اسـت.
جریان هـای  احـزاب،  از  نهـاد،  ایـن  اعضـای 
سیاسـی و نهادهـای مدنـی نیـز می خواهنـد تـا 
در زمینـۀ نظـارت از كاركرد كمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات، بـه گونـۀ جـدی فعالیـت كننـد.
هفتـۀ  پایانـی  روزهـای  در  ایـن،  بـا  همزمـان 
گذشـته، اعضای كمیسـیون انتخابـات، گاجان 
عبدالبدیـع صیـاد را به عنوان رییـس جدید این 

كردند. انتخابـات  كمیسـیون 
انتخابـات  در  انتخابـات  كمیسـیون  اعضـای 
وسـیمه  هم چنـان  كمیسـیون  ایـن  داخلـی 
و  عملیاتـی  معـاون  عنـوان  بـه  را  بادغیسـی 
معـاذاهلل دولتـی را بـه عنـوان معـاون اداری و 
كردنـد. گزینـش  انتخابـات  كمیسـیون  مالـی 

بـه  انتخابـات  كمیسـیون  رهبـری  اعضـای 
حفـظ اسـتقالیت، هماهنگـی، مشـوره، تطبیـق 
اصاحـات، محـو فسـاد، شـفافیت و برگـزاری 

كردنـد. تأكیـد  انتخابـات 
گفتنـی اسـت كه بـر بنیـاد مـادۀ یازدهـم قانون 
انتخابـات، كمیسـیون مسـتقل انتخابـات دارای 
كمیسـیون  اعضـای  می باشـد.  عضـو  هفـت 
معـاون  رییـس،  داخلـی،  انتخابـات  براسـاس 
و  منشـی  و  مالـی  و  اداری  معـاون  عملیاتـی، 

می كننـد. انتخـاب  را  سـخنگو 
همچنـان در بخشـی از مـادۀ شـانزدهم قانـون 
انتخابـات كـه بیـان كننـدۀ حـاالت عـزل عضو 
كمیسـون اسـت، چنیـن آمـده اسـت: »هـرگاه 
رییـس، معـاون و یا منشـی كمیسـیون به سـبب 
اسـتعفا، عـزل یـا وفـات، عضویـت خویـش را 
از دسـت دهـد، انتخابـات مجـدد بیـن اعضای 
كمیسـیون مطابـق فقـرۀ )2( مـادۀ یازدهـم ایـن 

قانـون صـورت می گیـرد«.
محمـد  نیـز  ایـن  از  پیـش  كـه  اسـت  گفتنـی 
اشـرف غنـی طـی فرمانـی، شـها حـق را بـه 
عنـوان سرپرسـت دبیرخانۀ كمیسـیون انتخابات 
و  پارلمانـی  انتخابـات  بـود.  كـرده  معرفـی 
شـوراهای ولسـوالی بـا دو سـال تأخیـر قـرار 
اسـت در مـاه میـزان سـال آینـده برگزار شـود.

ــا  ــه اتهــام رابطــه داشــتن ب یــک زن در والیــت شــمالی تخــار ب
ــد.  ــی ش ــۀ صحرای ــاله یی محکم ــر ۱7 س پس

ــک زن  ــی ی ــد محاكمــه صحرای ــی تخــار می گوین مقام هــای محل
را در ایــن والیــت بــه گونــه جــدی بررســی خواهنــد كــرد.

بــه تازگــی نــوار تصویــری از شــاق زدن یــک زن در مــاء عــام 
افغانســتان در شــبکه های اجتماعــی  برفــی در  در ســاحه  یی 
ــرد در  ــا م ــری ده ه ــوار تصوی ــن ن ــت. در ای ــده اس ــر ش منتش
ــدند و  ــع ش ــرده، جم ــر ك ــه س ــادری ب ــه چ ــک زن ك ــراف ی اط
شــماری از آن هــا بــا شــاخه های چــوب بــه ســر و بــدن ایــن زن 
ــنام  ــک دش ــاظ ركی ــا الف ــن زن را ب ــماری ای ــد. ش ــه می زنن ضرب

ــد.  ــر دادن ــر« س ــره »اهلل اكب ــماری نع ــد و ش می دهن
ــی  ــی س ــی ب ــه ب ــار ب ــی تخ ــخنگوی وال ــور، س ــنت اهلل تیم س
می گویــد: قربانــی ایــن رویــداد زنــی 22 ســاله اســت كــه متاهــل 
بــوده و بــه اتهــام رابطــه داشــتن بــا پســری هفــده ســاله شــاق 

خــورده اســت.
بــه گفتــه وی، ایــن رویــداد در مــاه قــوس/آذر در روســتای ربــاط 

ولســوالی چــاه آب رخ داد.
ــوده اســت و  ــران ب ــد: »شــوهر زن، در ای ــای تیمــوری می گوی آق
پســر هفده ســاله یی بــدون اجــازۀ اعضــای خانــواده، داخــل خانــه 
ــر شــده  ــن موضــوع خب ــس از ســاعاتی از ای ــواده پ شــده و خان
و شــک كــرده كــه ایــن زن بــا جــوان هفــده ســاله چــه كــرده.«

ــده  ــوار دی ــادی از كســانی كــه در ن ــد دارد كــه شــمار زی او تاكی
ــواده  ــد، اعضــای خان ــت و كــوب كردن می شــوند و ایــن زن را ل

او هســتند.
بــه گفتــه ســخنگوی والــی تخــار، اكنــون ایــن مشــکل حــل شــده 

و ایــن زن در خانــه شــوهرش زندگــی می كنــد.
امــا آقــای تیمــوری می گویــد بــه ولســوال چــاه آب، دســتور داده 
ــد  ــی« را بازداشــت كنن ــا عامــان ایــن »محاكمــه صحرای شــده ت

تــا بــه مجــازات برســند.
مقامــات محلــی می گوینــد بــه دلیــل ناامــن بــودن ایــن ولســوالی 
در چنــد مــاه اخیــر، دشــوار گــذر بــودن مســیر ایــن ولســوالی و 

عــدم شــکایت كســی، از ایــن رویــداد بــه تازگــی آگاه شــدند.

از تعدیل قانون 
تا  تأخیر در برگزار ی انتخابات

محاکمه صحرایی  
یک  زن در  تخار
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