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افغانسـتان،  پاکسـتان،  امریـکا،  ارتـش  فرماندهـان 
ازبکسـتان و قزاقسـتان بـه درخواسـت امریـکا در کابل 
گردهـم آمده انـد. گفت وگو دربـارۀ مبارزه با تروریسـم 
و مـواد مخـدر از اهـداف ایـن نشسـت عنـوان شـده 

. ست ا
دولـت وزیـري سـخنگوي وزارت دفاع گفته اسـت که 

ایـن نشسـت از روز دوشـنبه شـروع شـده و روز سـه 
شـنبه فرمانـده ارتش پاکسـتان نيـز به این جمـع افزوده 

شـده و هنوز جلسـه ادامـه دارد.
بـه درخواسـت  نظامـي  فرماندهـان  ایـن  او  بـه گفتـه 
جـوزف ووتـل رئيـس سـتاد مشـترک ارتش امریـکا به 
کابـل دعـوت شـدند و ایـن نشسـت برگـزار شـده تـا 

شـرکت کننـدگان تجربه هـا و طرح هـاي خـود را براي 
مبـارزه بـا تروریسـم ، مـواد مخـدر و مسـائل مشـترک 

دیگـر بـه شـراکت بگذارند.
وزیـري ادامه داد که در این نشسـت برعالوه فرماندهان 
ارتـش این 5 کشـور جنـرال »جـان نيکلسـون« فرمانده 

نظاميـان امریکایي در افغانسـتان نيـز حضور دارد.
پـاول  و  قزاقسـتان  ارتـش  فرمانـده  مایکيـوف  مـراد 
ارگشـيف فرمانـده ارتـش ازبکسـتان روز دوشـنبه بـه 
کابـل آمـده بودنـد و بـا محمـد اشـرف غنـي ریيـس 
جمهـوري افغانسـتان دیـدار و در بـاره همـکاري هـاي 

نظامـي نيـز بحـث و تبـادل نظـر کـرده بودنـد.
هنـوز جزئيـات بيشـتري از ایـن نشسـت بيـرون نيامده 
سـکوت  در  نشسـت  خـود  کـه  همانطـور  و  اسـت 
رسـانه یي شـکل گرفـت و ادامـه یافـت احتمـال دارد 
نتایج آن نيز ابعاد رسـانه اي گسـترده اي نداشـته باشـد.

البتـه چنـدي قبـل امریـکا اعـالم کـرده بـود کـه بدنبال 
جایگزینـي براي پایگاههاي پشـتيباني خود در پاکسـتان 
بـه منظور حمایـت از نيروهاي عمل کنند در افغانسـتان 

و جنوب آسـيا اسـت .

نشست فرماندهان ارتش کشورهای منطقه در کابل
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افغانستان زیر سایۀ دموکراسی غربی

 نوزدهمین کشور مستبد جهان شـد 
گلیم ماین ها و مهمات منفجر 

نشده از هرات جمع شد

و  شهر  نقاط  تمام  ولسوالی،  دو  جز  به 
مواد  و  ماین ها  وجود  از  هرات  ولسوالی های 

منفجر نشده پاکسازی شده است.
ماین  موسسه  آمرعملياتی  رحمت،  اهلل  رحمت 
پاکی هيلوترست در هرات به خبرگزاری جمهور 
گفت: دو ولسوالی که از وجود ماین پاک سازی 
نشده اند، ولسوالی های شيندند و گلران می باشند.

ولسوالی  دو  این  نشدن  پاک  دليل  وی،  بيان  به 
از وجود ماین های منفجر نشده، نا امنی است.

این  در  امنيت  هرگاه  می گوید:  رحمت  آقای 
عمليات  آنان  شود،  تأمين  هرات  ولسوالی  دو 
پاک سازی ماین ها و مهمات منفجر نشده را در 

 آنجا آغاز خواهند کرد.
در  هيلوترست  ماین پاکی  موسسه  عملياتی  آمر 
هرات ادامه می دهد: آنان 600 نقطه را از وجود 
بر  در   را  کيلومتر   93 که  کرده اند  پاک  ماین، 

می گيرد.
او گفته این موسسه تاکنون 1 هزار و 700 نوع 

ماین گوناگون را خنثی کرده اند.
آقای رحمت یادآور شده در نقاطی که از وجود 
می تواند  دولت  شده اند،  پاک سازی  ماین ها 

طرح های انکشافی را پياده کند.
عبدالحميد مبارز، ریيس اداره مبارزه با حوادث 
نقاط  ماین های  شدن  خنثی  هم  هرات  طبيعی 
مختلف این والیت را مایه خرسندی دانست و 
از کارکردهای موسسه هيلوترست سپاسگذاری 

کرد.
در  مربع  کيلومتر   16 داشت:  بيان  مبارز  آقای 
ولسوالی شيندند و گلران هرات، هنوز از وجود 

ماین ها و مواد انفجاری پاک نشده اند.
هرات  طبيعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  رئيس 
دو  این  امنيت  دولت  که  صورتی  در  می گوید: 
هيلوترست،  موسسه  کند،  تأمين  را  ولسوالی 

ماین های باقی مانده آنجا را خنثی خواهد کرد.
همچنين محمد ناصرحافظی، سرپرست معاونيت 
شهرداری هرات گفته امروز شهرداری به صورت 
رسمی سند پاک بودن شهر و ولسوالی های این 
موسسه  از  آن،  ولسوالی  دو  جز  به  را  والیت 

هيلوترست تحویل می گيرد.
این  از  پس  هرات  شهرداری  کرده  بيان  وی 
می تواند با اطمينان کامل، کارهای مربوط به این 

اداره را با خيالی آسوده به پيش ببرد.
موسسات و نهادهای خارجی به همکاری دولت 
افغانستان توانسته اند که در سال های اخير، نقاط 
زیادی را در این کشور از وجود ماین های خنثی 

نشده، پاک سازی کنند. اعتمادی؟ با     چه      و  اما      چه   زمانی      انتخابات،     
صفحه
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قانـون  در  ریاسـت جمهوری  چهارسـالۀ  ميعـادِ  درحالی کـه 
اساسـی بـر همـه گان روشـن شـده و مـردم افغانسـتان انتظـار 
برگـزاری انتخابـاِت ریاسـت جمهوری در سـاِل نـِو خورشـيدی 
را می کشـند، مقام هـای دولتـی و به ویـژه سـراِن حکومـت در 
انتخابـاِت  برگـزاری  از  فقـط  و سخنرانی های شـان  صحبت هـا 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی در سـاِل آینـده خبـر می دهنـد 
و کميسـيون انتخابـات هـم حـاال بـا تکميـل شـدِن یـک عضـو 
امـا در  کمبـود، دیگـر مشـکِل خاصـی را احسـاس نمی کنـد. 
انتخاباتـی در  واقعيـِت امـر، هيـچ اميـدی بـه برگـزاری هيـچ 
سـال آینـده به ميـان نيامـده اسـت. گویـا بر اسـاِس یـک تصميم 
نانوشـته، تمـام نهادهـای ذیربط بـه این نتيجـه رسـيده اند که در 

سـال آینـده هيـچ انتخاباتـی برگـزار نشـود! 
کـه  کـرد  ادعـا  انتخابـات  کميسـيون  عضـو  یـک  به تازه گـی 
ایـن  رسـمِی  خواسـت های  و  نامه هـا  بـه  ریاسـت جمهوری 
کميسـيون توجـه نمی کنـد و آن هـا را بی پاسـخ می گـذارد. بـه 
کوچک سـازِی  طـرح  انتخابـات،  کميسـيون  عضـو  ایـن  گفتـۀ 
رونـد  در  می توانـد  او  گفتـۀ  بـه  کـه  انتخاباتـی  حوزه هـای 
سـال  حـوِت  مـاه  در  باشـد،  موثـر  انتخابـات  شفاف سـازی 
گذشـته بـه ریاسـت جمهوری فرسـتاده شـده ولی تا هنـوز هيچ 
پاسـخی بـه ایـن طـرح داده نشـده اسـت. ایـن عضو کميسـيون 
از سـوی  ایـن کميسـيون  انتخابـات می گویـد کـه اگـر طـرح 
ریاسـت جمهوری مـورد تأیيـد قرار نگيـرد، کميسـيون انتخابات 
مجبـور خواهد شـد بـا همان شـيوه های قبلـی )شـيوه های ناکام 

انتخابـات را برگـزار کنـد.  و تقلب بـار( 
در هميـن حـال گفتـه می شـود کـه بـرای برگـزاری انتخابـات 
رای دهـی،  شـرایط  واجـد  ميليـون  ده  بـرای  کـه  اسـت  نيـاز 
شـناس نامه های تـازه توزیع شـود. ریاسـت توزیع شـناس نامه ها 
می گویـد کـه از آغاز سـال آینـده، رونـد توزیع شـناس نامه ها را 
بـرای واجدیـن شـرایط آغـاز می کنـد. اما سـوال این جاسـت که 
ایـن رونـد ظـرف چند ماه قرار اسـت انجام شـود و آیا ریاسـت 
شـناس نامه ها موفـق می شـود کـه تـا زمـان برگـزاری انتخابات، 

ایـن مقـدار شـناس نامه  را توزیـع کنـد؟ 
از طـرف دیگـر، بحـث امنيـت بـه عنـوان یـک چالـِش بسـيار 
بـا  می باشـد.  مطـرح  همچنـان  انتخابـات  برابـر  در  گسـترده 
گسـترش دامنـۀ ناامنی هـا، اميـد بـه برگـزاری سـالِم انتخابـات 
نمی توانـد وجود داشـته باشـد. هميـن لحظه بر اسـاِس یافته های 
معتبـر، بخش هـای وسـيعی از افغانسـتان در اختيـار نيروهـای 
مخالـِف مسـلح قـرار دارد و یـا از جانـب آن ها تهدید می شـود. 
اگـر وضـع امنيتـی بـه هميـن منـوال ادامـه پيـدا کنـد، برگزاری 
انتخابـات در بسـياری از مناطـِق کشـور ناممکن می گـردد. حال 
آن کـه یکـی از اصل هـای مهـم انتخابـات، ضمـن شـفافيت و 
عادالنـه بـودن، گسـترده گی و فراگيـرِی آن اسـت. انتخاباتـی که 
فراگير نباشـد، هيچ مشـروعيتی ندارد و معلوم نيسـت که دولت 
بـا برگـزاری انتخاباِت غيرفراگيـر چگونه می خواهد مشـروعيت 
انتخابـات آینـده را ضمانـت کند. آیـا حکومِت فعلـی می خواهد 
یـک بـارِ دیگـر از طریـق توافق نامـۀ سياسـی، داسـتان انتخابات 

را ختـم بخيـر کند؟
ایـن حرف هـا و احتمـاالت همه وجود دارند و متأسـفانه سـراِن 
حکومـت هيـچ پاسـخی بـرای آن هـا ندارنـد. حکومـت فقـط 
دغدغـۀ ایـن را دارد کـه چگونـه می تواند بقاِی خـود را تضمين 
نارضایتـی  نهایـِت  افغانسـتان در  کنـد، درحالی کـه شـهروندان 
مصـروِف  را  خـود  همّ وغـِم  تمـامِ  ارگ  می گذراننـد.  روزگار 
یـک والیـت و یـک والـی کـرده، درحالی کـه سـایر والیت های 
افغانسـتان در خـون غوطـه می خـورد. جالـب این جاسـت کـه 
سـخنگویان ارگ از »قواعـد بـازی« سـخن می گوینـد و دیگـران 
را متهـم بـه ندانسـتِن قواعـد بازی هـای دموکراتيـک می کننـد، 
درحالی که خودشـان نسـبت به اساسـی ترین قاعـدۀ دموکراتيک 

یعنـی انتخابـات بی بـاور هسـتند.
عـدم برگـزاری به موقـِع انتخابـات یک نگرانی سـاده و سـطحی 
نيسـت، بـل صدمه یـی بزرگ بـه ارزش هـای دموکراتيـک، منافع 
و مصالـِح ملـی و ثبـات نيم بنـِد افغانسـتان بـه شـمار مـی رود. 
اگـر حکومـت در سـال آینـده نتوانـد انتخابـات را برگـزار کند، 
بـدون شـک خـود را بـه گونۀ عریان در مسـير اسـتبداد و سـتيز 
بـا دموکراسـی قرار داده اسـت. چنيـن انحرافی، بـا واکنش قاطِع 
مخالـِف وضعيـِت  اکثـراً  مـردم و جریان هـای سياسـی یی کـه 
موجـود هسـتند، روبـه رو خواهـد شـد. آقای غنـی بایـد قبل از 
آن کـه دیـر شـود، بـه بـازی بـا قاعـدۀ انتخابـات پایـان بدهـد و 
و  سـالم  انتخابات هـاِی  برگـزاری  بـرای  را  آماده گی هـای الزم 

تحویل دهـِی قـدرت روی دسـت بگيـرد.  

انتخابات، اما چه زمانی و با 
چه اعتمادی؟

مرور مختصر و روزشمار وقايع تاريخى
معاهدۀ دیورند در سـال 1٨93، یعنی 1٢٤ سـال قبل 
ميـان اميـر عبدالرحمن خان شـاه افغانسـتان و هنری 
مورتمـر دیورنـد، وزیـر خارجـۀ هنـد بریتانوی در 
هفـت مـاده، بـا درج مصطلحاِت مبهم و نامشـروح، 
تدویـن گردیـد و اعتبـار زمانـی آن، تنهـا و تنهـا تا 
بـود؛  مرعی االجـرا  عبدالرحمن خـان  اميـر  حيـات 
چـون در وثایـق تاریخـی واضـح آمـده کـه بعـد از 
فـوت امير، وایسـرای هند بریتانوی، جـورج کرزن، 
بـه اميـر حبيـب اهلل خـان کـه تـازه جانشـين پـدر 
شـده بـود، نامه یـی فرسـتاد و توضيـح داد کـه »این 
معاهـده بـا فوت اميـر منتفی اسـت، شـما مي توانيد 
در ایـن مـورد یـا تجدیـد نظـر و یـا ادامـۀ تعهـد 
بداریـد«. امـا اميـر حبيـب اهلل خـان از پابنـدی بـه 
تعهـداِت پدر خبـر داد و بدین ترتيـب، این معاهده 

گردید. تمدیـد 
معاهـدۀ دیورنـد هيـچ گاه بـه معنـای ایجـاد و یـا 
هنـد  و  افغانسـتان  ميـان  رسـمی  مـرز  رسـميت 
بریتانـوی نبـود. آخریـن حاکـم بریتانـوی در هنـد، 
تجزیـۀ  حيـن  در   Lord Luis Mountbatten
هندوسـتان و ایجـاد پاکسـتان گفته بود که »مسـایل 
بـه سـرحدات شـمال غربـی  توافقـات مربـوط  و 
هندوسـتان و مناطـق قبایلـی بایـد بـا ادارۀ ذیربـط 
مالکيـت  چـون  شـود  بحـث  پاکسـتان،  جدیـد، 
گفت وگـو را شـاهان افغـان و حاکمـان جدیـد دارا 
مي باشـند«. در متـن انگليسـی معاهـدۀ دیورند کلمۀ 
سـرحد یـک بـار ذکر شـده که بـه مفهـوم فرنټیر 
یـا نـوار سـرحدی ذکـر شـده؛ در بقيـۀ متن، بـه نام 
باونـدری، باونـدری ليـن، فرنټیر ليـن، فرنټیر، 
بـارډر ذکـر شـده، کـه ایـن ترمينولـوژی کاًل مفهوم 
موقتی بـودن قرارداد را مي رسـاند. ازیـن رو دیورند 
ليـن هيـچ گاه و در هيـچ مباحـث و ميثاق هـای بين 
المللـی، مفهـوم سـرحد بين المللـی ميان افغانسـتان 

و پاکسـتان را ثابـت نمی سـازد.
ایـن مقدمـه را بـه  ایـن خاطر ذکـر کردم کـه توجه 
خواننـده گاِن عزیـز را تـا پایـان مقالـه بـه این بحث 
معطـوف بـدارم که با تأسـيس پاکسـتان، مبهم بودن 
معاهـدۀ دیورند و سـکوت مجامع جهانی و حقوقی 
دریـن خصوص، دولت پاکسـتان را واداشـته که در 
برابـر افغانسـتان فقـط و فقـط یـک راه را انتخاب و 
دنبـال نمایـد کـه همانـا ایجـاد تشـدد، خشـونت و 
ناامنـی مي باشـد، تـا افغانسـتان فرصـت آن را نيابد 
کـه در مـورد حق ارضـی خویش اقامۀ دعـوا نماید.

امـا در آن طـرف دیورنـد، پاکسـتان یک سياسـت و 
برخـورد داشـته و مـادام آن را تعقيب نموده اسـت، 
تضعيـف  قبایـل،  و  اقـوام  ميـان  اختـالف  ایجـاد 
بيچاره گـی،  ایجـاد  مدنيـت،  از  دوری  اقتصـادی، 
پس مانده گـی و وضـع اصـول و قوانيـن عقب گـرا 
تـا سـاکنين ایـن جغرافيـا در وابسـته گی دایمـی و 
ذلـت به سـر برنـد و در موقـع ریفرانـدم و انتخاب، 
فقط یک انتخاب داشـته باشـند، الحاق به پاکسـتان.

بـازى پاکسـتان با افغانسـتان و سرنوشـت قبايل 
پشـتون در آن سـوى ديورند

پاکسـتان همـواره تـالش نمـوده کـه برای رسـيدن 
بـه دو هـدف فـوق، ایجـاد خشـونت و جنـگ در 
قبایـل  سـاختن  وابسـته  و  تضعيـف  و  افغانسـتان 
پشـتون در مناطـق قبایلـی، عظيم تریـن سـرمایه و 
زحمـات دیپلوماتيـِک خویـش را مصـرف کنـد. اما 
چـرا؟ چون قبل از تجزیۀ هندوسـتان بزرگ، سـران 
تجزیه طلـب و رهبـران سياسـی پاکسـتان )مناطـق 
شـمال غربی هند( شـاهد سـه معاهده در سـه مقطع 

بودند:  تاریخـی 
•   معاهـدۀ سـه جانبۀ الهـور )1٨3٨( ميـان شـاه 
شـجاع، ویليـام مکناتـن حاکـم انگليـس و مهاراجا 

پنجـاب پادشـاه  رنجيت سـنگ 
•   پيمـان پشـاور یـا جمـرود )1٨55( ميان سـردار 
و  دوسـت محمدخان  اميـر  وليعهـد  حيدرخـان 

سـرجان الرنـس حاکـم پنجـاب
•   معاهـدۀ گندمک )1٨79( ميان امير محمدیقعوب 
و  انگليـس  نماینـدۀ  کيونـاری  سـرلویس  و  خـان 
هکـذا پيمـان صلـح راولپنـدی )1919( کـه گویـا 
مـادۀ پنجـم آن، تأکيد بـر دوام مفاد معاهـدۀ دیورند 

اسـت، دقيقـًا شـاهد بودند.
سـه  هـر  در  پاکسـتان  سياسـی  رهبـران  و  سـران 
معاهـده و پيمـان بي چاره گـی، مجبوریـت و ضعف 
رهبـری و سـاده نگری سياسـی حاکمـان افغـان و 
کشـمکش های داخلـی، بي سـوادی و عـدم آگاهـی 
مردمـان این سـرزمين از قضایـا و بازی های جهانی 
و منطقه یـی را کامـاًل درک و تحليـل نمـوده بودند. 
)19٤7( همـواره  هنـد  از  آزادی  از  پـس  ازیـن رو 
سـعی نمودنـد کـه پروژه هـای سـرگردان و ناامـن 
سـاختن افغانسـتان و تضعيـف مردمـان قبایلی را به 
پيـش ببرنـد، تـا افغان هـا از حـق تماميـت ارضـی 

خـود انصـراف دهند.
بعـد از فـوت اميـر عبدالرحمـن خـان، کـه شـدیداً 
به طـور  معاهـده  ایـن  بـه  انگليـس  فشـار  تحـت 
موقـت تـن داده بـود، سـایر حـکام افغانسـتان نيـز 
بنـا بـر مجبوریت هـا، گرفتاری هـا، کشـمکش های 
داخلـی و حساسـيت های جهانـی و منطقه یـی قادر 
نشـدند موضـوع دیورند و سرنوشـت حـق تماميت 
ارضـی را بـه ميز سـازمان ملـل متحد برسـانند و از 
همـان سـه هـدف اصلـی »تماميـت اراضـی، الغای 
معاهـدۀ دیورنـد و الحـاق ایـن جغرافيـا بـه خـاک 

نمایند. دفـاع  افغانسـتان« 
بـا به قـدرت رسـيدن شـهيد سـردار محمـد داوود 
و  اقـوام  از  حمایـت  متعـدد  پروژه هـای  خـان، 
سـاکنين قبایـل آن سـوی دیورند تحت عنـوان داعيۀ 
پشتونسـتان مشـهور گردید. در اسـناد رسمی دولت 
افغانسـتان چيـزی به این نـام و آدرس وجود ندارد، 
زیـرا ایـن مسـمی از جانـب رسـانه های پاکسـتانی 
و انگليسـی شـهره گردیـده، درحالي کـه مطالبـات 
شـهيد داوود خـان »تماميـت اراضی، الغـای معاهدۀ 
دیورنـد و الحـاق ایـن جغرافيا به خاک افغانسـتان« 

. بود
و اما در دهه های گذشـته، وجود نشـيب و فرازهای 
توسـعه طلبی  منطقه یـی،  بحران هـای  اقتصـادی، 
اتحـاد جماهيـر شـوروی، تضـاد قطب هـا، تصـادم 
انسـالک های  عـدم  و  انسـالک ها  ایدیولوژی هـا، 
افغانسـتان باعـث شـده بـود که رهبـری افغانسـتان 
نتوانـد در مـورد سرنوشـت دیورنـد اجمـاع جهانی 

کند. را حاصـل 
پاکسـتان هميشـه از ایـن اوضـاع بـه نفـع خویـش 
طـوری  را  اوضـاع  شـکننده گی  و  بـرده  سـود 
مدیریـت نمـوده تـا بحـران و سـرگردانی افغان هـا 

بـه هميـن منـوال ادامـه یابـد.

آغاز کودتاه و عصر انقالب هاى مسلح
بـا آن کـه نظـام ذوالفقـار علی بوتـو و حـزب مردم 
پاکسـتان حامـی تفکـر کمونيسـتی بود امـا مالهای 
پاکسـتان در زمـان قبـل از هجـوم اتحـاد شـوروی، 
در  شـدیداً  را  کمونيسـم  خوانـدن  کافـر  فتـوای 
افغانسـتان تبليـغ نمـود، تـا جایي کـه ایـن فتواهـا 
منجـر بـه ایجـاد تفکـر راسـت و چـپ در محافـل 
تنش هـای  گردیـد.  دانشـگاهی  و  روشـن فکری 
ایدیولوژیـک در محيـط پوهنتـون و توسـط جوانان 
کم اندیـش بـه حـدی عميق بـود که باعـث انقالب 
و کودتـای خونيـن گردیـد. افغانسـتان دو دهـه در 
آتش مي سـوخت. شـهادت و کشته شـدن ٢ ميليون 
انسـان، به جـا مانـدن 3 ميليـون معيـوب، 7 ميليـون 
آواره و مهاجـر، غربـت و بي چاره گـی سراسـری و 
مبدل شـدن کشـور بـه یک ویرانـه... این هـا همه و 

همـه بـازی پاکسـتان بود.
پاکسـتان  نظامـی  حاکمـان  سـرحد،  آن سـوی  در 
توانسـتند اکثریـت قاطـع سـران قبایلـی را تحـت 
نـام »اجنتـان شـوروی« سـرکوب و نابـود سـازند. 
البتـه مجاهدیـن افغان هـم در این دوران بـا پيروی 
تبليغـات  تأثيـر  تحـت  و  پاکسـتان  سياسـت  از 
گرفتنـد  قـرار  موقعيتـی  در  اسـتخباراتی،  دسـتگاه 
کـه داعيه خواهـان پشتونسـتان را دشـمن و اجنـت 
و  پشـتون  رهبـران  هيچگاهـی  و  مي خواندنـد 
غيرپشـتون مجاهدیـن روابـط دوسـتانه بـا احزاب، 
بـزرگان و ملکان آن سـوی دیورند ایجاد نتوانسـتند.

جهان فريب خورده و دوام بحران ها 
بـرای  و  منطقه یـی  بـازی  در  توانسـت  پاکسـتان 
سـرکوب افغانسـتان، پای شـوروی را به افغانسـتان 
بکشـاند و در یـک جنـگ ویرانگـر بـرای یک دهه 
آن هـا را مصـروف نگـه دارد. منابعی کـه من مطالعه 
کرده ام، هجوم بر افغانسـتان از سـوی شـوروی، از 
روی معلومـات و قرائت هـای اغراق آميـز و مخفـی 
پاکسـتان بـود. این معلومـات طوری دیکته مي شـد 
کـه روس هـا را متقاعـد سـاخت کـه زمينۀ تسـخير 
افغانسـتان و رسـيدن به آب های گرم، ممکن اسـت 
و پس از تسـخير افغانسـتان، پاکسـتان بـا پيروی از 
کشـورهای آسـيای ميانـه...          ادامـه صفحـه 6

محمدآصف ننگ، ریيس مركز تحقيقاتى اقتصاد خپرندوی 

پایان اعتراضات پشتون ها و بازی ژاندارم عسکری پاکستان
ايجاب موقف رسمى افغانستان: 

خروج از توهم و تزلزل و ایجاد اجماع ملی و بین المللی
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شـماری از باشـنده گان در کابـل بـا انتقـادِ تند 
امنيتـی  مسـووالن  می گوینـد،  حکومـت  از 
»جهنـم«  آنـان  بـرای  را  پایتخـت  حکومـت 

سـاخته انـد.
آنـان می گوینـد کـه ازدحـام بيـش از حـد در 
شـهر کابل سـبب شـده اسـت که با مشکالت 

فراوانـی روبه رو شـوند.
بـه گفتـۀ آنـان، حکومـت بـه جـای این کـه 
سـهولت  و  کنـد  رفـع  را  آنـان  مشـکالت 
برعکـس روزبـه روز  کنـد،  فراهـم  برای شـان 

می افزایـد. مشکالت شـان  بـه  مشـکلی 
احمد فرید، یکی از رانندۀ تکسـی در گفت وگو 
بـا روزنامۀ ماندگار می گوید: حکومت هميشـه 
بـه بهانـۀ تأميـن امنيـت »ده روزی« مـا به لگد 
می زنـد. احمـد فریـد می گوید که پاسـگاه های 
پایتخـت سـبب  نقـاط  از  امنيتـی در بعضـی 
شـده اسـت کـه سـرک فشـرده شـده و روزانه 

سـاعت ها در راه بنـدان گيـر بماند.
او بـه ایـن بـاور اسـت کـه حکومـت بایـد 
»کشـف« و »اسـتخباراتش« را قوی کند و اجازه 
ندهد تروریسـتان از دروازه های اصلی پایتخت 
وارد شـهر شـوند کـه بـه گفتـۀ او: »کار اصلی 

بـرای تأميـن امنيـت پایتخت همين اسـت«.
ایـن راننـدۀ تکسـی از حکومـت می خواهـد 
کـه  دهـد  دسـتور  امنيتـی  نيروهـای  بـه  تـا 
پاسـگاه های امنيـت فراخ تـر کنـد و »مانـع کار 

بارشـان نشـود«. و 
در سـوی دیگـر، عزیـز شـفایی یکـی دیگـر 
از باشـنده گان پایتخـت کـه یک ونيـم سـاعت 
از وقـِت رسـيدنش بـه دفتـر سـپری شـده و 
می خواهـد زوتـر بـه کارش برسـد، می گویـد 
»جهنـم«  بریـش  را  پایتخـت  حکومـت  کـه 

سـاخته  اسـت.
آقـای شـفایی می افزایـد: »هـر ماه شـاهد سـه 
چهـار انتحـاری و انفجـاری هسـتيم و وقتـی 
خبـری از ایـن حـوادث نمی باشـد، نيروهـای 
امنيتـی بـه بهانـۀ تأمين امنيـت سـرک ها را بند 
می کننـد و سـبب آزار و اذیـت مـا می شـود«.
بـه گفتـۀ آقای شـفایی، اگر در یک ماه شـش-
هفـت روز بـه دفتـر دیرتـر برسـد، وظيفـه اش 
را از دسـت خواهـد داد. بـا ایـن وجـود، امـا 
او خـود را شـکر گـزار خداونـد می دانـد کـه 
»مسـووالن دفتر از وضعيت شـهر با خبر اند و 

حاضـری اش قيـد نمی شـود.
او از حکومـت می خواهـد تـا بـه رفت وآمـد 
باشـنده گان شـهر »مزاحت« ایجـاد نکند و جلو 
وارد شدن تروریستان را از دروازه های امنيتی و 
اصلی شـهر بگيرد؛ زیرا به باور او: »تروریسـتان 
از طریـق هواپيمـا وارد پایتخـت نمی شـوند، 
حتماً کسـانی آن هـا را از والیت هـای همجوار 
بـا پاکسـتان وارد شـهر می کنـد و نياز اسـت تا 
رفت وآمـد موترهـا و افراد در دروازه های شـهر 

کابـل بـا جدید کنترل شـود«.
احمـد، باشـندۀ دیگر کابـل کـه در چهارراهی 
سـرک ميـدان در انتظـار موتر اسـت، می گوید 
کـه دو روز اسـت کـه سـاعت های زیـر بـاران 
منتظـر موتـر می مانـد، امـا موترهـا بـه دليـل 
ازدحام بيش از حد حاضر نيسـتند مسـير کنند.

احمـد بـا اشـاره بـه این کـه تمـام مشـکالت 
ازدحـام پایتخـت بـه دليـل پاسـگاه های امنيتی 
اسـت که در اطراف و اکناف شـهر ایجاد شـده 
اسـت، می گویـد: »تـاوان بی کفایتی مسـووالن 
امنيتـی را بایـد مـا بپـردازم. وقتـی کار کـرده 
نمی توانيـد، صادقانـه از وظيفۀتـان کنـار بروید 

تـا روی سـياه دنيـا و آخرت نشـوید«.
شـکایت شـهروندان کابـل از ازدحام در شـهر 
در حالـی بلنـد می شـود کـه پيـش از این پس 
از حادثـۀ تروریسـتی در چهارراهـی زنبـق که 

بـا یک موتـر فاضل آب اتفـاق افتاد، مسـووالن 
امنيتـی دسـت بـه سـاختن دروازه هایـی زدنـد 
کـه رفت وآمـِد موترهـای تناژ بلنـد را ناممکن 
تأميـن  بـه  ایـن کار هيـچ کمکـی  می سـازد؛ 
امنيـِت پایتخت نکرد و برعکس، ناامنی بيشـتر 

و مشـکلی بـه مشـکالت مـردم هـم افزود.
پـس از آن، تروریسـتان با اسـتفاده از یک موتر 
امبوالنس دسـت به حمله به سـاختمان پيشين 
وزارت داخلـه زدنـد کـه تلفات و خسـاراتش 
کمتـر از حملـۀ موتـر بـم در چهارراهـی زنبق 
نبـود؛ امـا اکنون و پس از این حمله، مسـووالن 
امنيتی پاسـگاه های بـزرگ امنيتی را با اسـتفاده 
از دیوارهـای بزرگ سـمنتی ایجـاد کرده اند که 
سـرک های عمومـی را بيـش از انـدازه فشـرده 
کـرده و مشـکالت زیـادی در رفـت و ٱمـد 

شـهروندان ایجاد کرده اسـت.

شـهروندان بـه ایـن بـاور انـد که علـت اصلی 
راه بنـدان شـدید در پاسـگاه امنيتـی اسـت کـه 
بيـش از حـد سـرک های را فشـرده کـرده و 
سـبب شـده اسـت موترها بـه مشـکل عبور و 

کنند. مـرور 
باشـنده گان پایتخت انتظار دارند که مسـووالن 
نهادهـای امنيتی سـر رشـتۀ تأمين امنيت شـهر 
را در ایجـاد چند پاسـگاه امنيتی خالصه نکرده 
و فراتـر از کابـل بـرای رفـع این مشـکل اقدام 

. کند
بـه بـاور مـردم، ازدحـام موترهـا و راه بندی هـا 
در کابـل هـر چنـد بـه نظـر غيـر قابـل کنترل 
می رسـد، امـا اگـر ایـن چالش هـا بـه صورت 
درسـت مدیریت شـوند، در کوتاه  مدت شاهد 

تغييـرات چشـم گيری خواهيـم بود.

برخـی از جوانـان فعـال، معينيـت جوانان 
وزارت اطالعـات و فرهنـگ را بـه فسـاد 
اداری و اخالقـی متهـم کـرده می گوینـد 
کـه بيـش از ٨5 درصد جوانـان در مرکز و 
والیت هـا از وجـود معينيتی  به نـام جوانان 

ندارند. آگاهـی 
آنـان معينيـت جوانـان را فاقـد برنامه های 
زیربنایـی بـرای قشـر جـوان می داننـد و 
تأکيـد می کننـد کـه ایـن نهاد توسـط یک 

گـروه بـه انحصـار گرفته شـده اسـت. 
نهـاد  مسـوول  اختـرزوی،  احمـد  نصيـر 
حرکـت تغييـر در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار می گوید: حکومـت وحدت ملی 
به ویـژه معينيـت جوانـان فاقـد برنامه های 
زیربنایـی بـرای قشـر جـوان هسـتند، در 
حالـی کـه سـران حکومـت وحـدت در 
زمـان کارزارهای انتخاباتی خـود به فراهم 
کـردن زمينه هـای کاریابـی بـرای جوانـان 
ایجـاد حکومـت  بـا  امـا  بودنـد،  متعهـد 
وحـدت ملـی همه ایـن وعده ها بـرای 60 
درصد از نفوس کشـور که جوانان هسـتند 
بـه یـأس و نااميـدی تبدیل شـده اسـت. 

آقـای اختـر زوی با انتقاد از معيـن جوانان 
می گویـد: کسـی کـه در حـال حاضـر در 
رأس معينيـت جوانـان قـرار دارد بـا یـک 
گـروه کوچـک این نهـاد را انحصـار کرده 
اسـت و حتا در سـفرهای بيرونی که برای 
جوانـان فراهم می شـود، معيـن جوانان تيم 
مشـخص خـود را با خـود دارد که شـماز 
زیاد آنان حتا از صنف دوازه فارغ نيسـتند، 
بـه زبـان انگليسـی تسـلط ندارنـد و سـن 

قانونـی را تکميـل نکرده اند. 
به گفتۀ او، در حالی که قشـرجوان کشـور 
نااميدی هـای  و  بـا چالش هـا  همـه روزه 
گوناگـون مواجه هسـتند و به طـرف اعتياد 
و سـفرهای غيـر قانونـی روی می آورنـد. 
امـا معيـن جوانـان از ایـن حالـت آگاهـی 
نـدارد. حتـا در والیـت کابل نيز سـاحات 
ماننـد دشـت برچـی و شهرسـتان های این 
والیـت از فعاليت معينيت جوانـان آگاهی 

ندارند. 
آقـای اختـرزوی، با بيان  این کـه جوانان  از 
ایـن نهـاد توقـع دارنـد تـا از برخورد های 
تبعيض آميـز بـا قشـر جوانـان پرهيـز کند، 
گفـت:  وقتـی یـک سـفر بـرای جوانـان 
بـه  ظرفيت هـای  بایـد  می شـود  فراهـم 
گزینـش  سـفر  ایـن  در  امتحـان  اسـاس 
شـوند، نه به اسـاس سـليقه های شـخصی 

و گروهـی.  
مسـوول نهاد حرکت تغيير، معيـن جوانان 
را بـه فسـاد اداری و اخالقـی متهم می کند 
از  زیـاد  مـن شـمار  بـرای  و می گویـد:» 
جوانـان  معينيـت  از  پسـران  و  دختـران 
معيـن  شـخص  از  و  گرفته انـد  تمـاس 
از  نامشـروع اش  خواسـت های  به خاطـر 
آنـان شـکایت کرده انـد.« ما شـکایت های 
خـود را با شـورای ملی شـریک سـاخته و 
اعضـای شـورای ملی نيز تعهـد کرد ه  اند تا 

بـه ایـن چالـش رسـيده گی کننـد. 
پيام هـای مکـرر  زیـاد و  بـا تـالش   امـا، 
نتوانسـتيم کـه دیـد گاه معينيت جوانـان را 
در ایـن مورد داشتهباشـيم و حتـا از طریق 
رسـانه های اجتماعـی نيـز هيـچ  شـحصی 

حاضـر به پاسـخ نشـد.
از ٨5  بيـش  می گویـد:  اختـرزوی  آقـای 
درصـد جوانانـی که در والیت هـا زنده گی 
می کننـد، نشـانی معينيت جوانان و نشـانی 
مدیریت هـای جوانـان را در آن والیت هـا 

نمی داننـد. 
او  بـا بيـان این که معينيت جوانـان در چند 
راه انـدازی  را  نمایشـی  برنامه هـای  شـهر 
تنهـا  جوانـان  معينيـت  گفـت:  می کنـد، 
»برنـد« یا لوگـو خـود را در این همایش ها 
نمایـش می گـذارد در غيـر صـورت  بـه 

هيچ برنامـۀ بـرای قشـر جـوان نـدارد. 
سـخنانش،  فرجـام  در  اختـرزوی  آقـای 
پيشـنهاد می کنـد کـه معيـن جوانـان بایـد 
کنار ه گيـری کنـد و معينيـت جوانـان بـه 
وزارت ارتقـا کنـد تـا برنامه هـای زیربنایی 

بـه قشـر جوانـان داشـته باشـد. 
از سـویی هم، مطيـع اهلل متواضع مسـوول 
نهاد خط سـوم، می گویـد: معينيت جوانان 
بـا هزینه یـی کـه در اختيـار دارد نمی تواند 
بـه تمام جوانان افغانسـتان رسـيده گی های 
الزم کنـد. حکومـت و معينيـت جوانـان 
هـردو توجهـی الزم در رابطـه بـه جوانـان 

ندارند.
آقـای متواضـع، معينيـت جوانـان را فاقـد 
برنا مه هـا و راهبردهـای زیربنایـی  بـرای 
جوانـان می دانـد و می افزایـد کـه دولـت 
نيـز نتوانسـته بسـتر سـازی بهتـری بـرای 
جوانان داشـته باشـد و تنها معينيت جوانان 
را بـرای بـازی کـردن با این طيـف جامعه 

ایجـاد کرده اسـت. 
او گفـت: سـران حکومـت وحـدت ملـی 
در کارزارهـای انتخاباتی شـان بـه جوانـان 
وعـدۀ ایجاد وزارت جوانـان را داده بودند، 
امـا ایـن وعده هـا جامـه عمل نپوشـيدند.

آقـای متواضـع، تصریـح می کنـد: معينيت 
جوانـان کارهـای را کـه انجـام داده اسـت 
بـرای قشـر جـوان اقنـاع بخـش نيسـت. 
هرچنـد برنامه هـای سـفر بـرای جوانـان 
در  تخفيـف  و  بيرونـی  کشـورهای  بـه 
دارد.   بـرای جوانـان  کشـور  دانشـگاهای 
امـا او معيـن جوانـان را در رابطـه به ایجاد 
راهبرد موثر و کارهای زیربنایی برای قشـر 
جوان و ارتقای معينيـت جوانان به وزارت 
نـاکام می دانـد و می گویـد: ناتوانی  هـا در 
ایـن نهاد سـبب شـده تـا توجـه حکومت 

بـه قشـر جـوان کمتـر جلب شـود.  
امـا، راميـن کبيـری فعـال مدنـی والیـت 
نيـز می گویـد: مدیریـت جوانـان  بغـالن 
کـه در چارجوب معينيت جوانـان وزارت 
اطالعـات و فرهنگ در والیـت بغالن کار 
می کنـد، هيـچ برنامـۀ چشـم گير و موثـر 
بـرای جوانان این والیت نداشـته اسـت و 
شـمار زیـاد از جوانـان نمی داننـد کـه این 
والیـت مدیریـت جوانـان دارد یـا نـدارد. 
آقـای کبيـری؛ مسـوول نهـاد جوانـان را 
در والیـت بغـالن را بـه ناتوانـی کاری و 
برخوردهـای سـليقه یی بـا جوانـان متهـم 
می کنـد و می گویـد:  این نهـاد حتا در یک 
مـاه یکبـار هـم موفـق نمی شـود چهارتن 
مشـخص  برنامـۀ  یـک  روی  را  جـوان 

مشـورتی جمـع کنـد. 
هم چنـان، تميـم رحيمی دانشـجو در یکی 
از دانشـگاه های کابـل می گویـد: در حالـی 
بيـش از نصـف نفـوس کشـور را جوانـان 
تشـکيل می دهند، اما ایجاد نهاد سـمبوليک 
زیـر نـام معينيـت امـور جوانـان بـه هيـچ 
عنـوان نتوانسـته و نمی توانـد پاسـخ گوی 

نيازهـای جوانان کشـور باشـد.
آقـای رحيمی معينيت امـور جوانان را یک 
نهـاد ضعيف، فاقـد راهبرد و یک سـاختار 
منفعـل در حکومـت دانسـته می افزایـد که 
این ساختار نتوانسـته خواست های جوانان 
را در عرصـۀ اشـتغال زایی، زمينـه سـازی 
دانشـگاه های  در  جوانـان  راه یابـی  بـرای 
عالـی  تحصيـالت  جهـت  و  خصوصـی 
بـه خـارج از کشـور بصـورت متـوازن و 

عادالنـه راه انـدازی کند.
آقـای رحيمی بـا بيـان این کـه چالش های 
اخيـر بر انگيـزی و فعاليـت جوانان صدمه 
نگرش هـای  می گویـد:   اسـت،  رسـانده 
تبـاری و سـمتی در معينيت جوانان سـبب 
شـده اسـت تا این نهـاد مسـووليت اصلی 
خـود را فرامـوش کنـد و بـه یـک نهـاد 

بی تأثيـر بـرای جوانـان تبدیل شـود. 

ازدحام در شهر: به  پایتخت در واکنش  باشنده گان 

ساخته اند جهنم  را  پایتخت 

جوانان: 

معینیت جوانان در انحصار یک حلقۀ کوچک است

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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بخش چهارم

الف( عام و خاص 
ابوحنيفـه  امـام  کـه  نـدارد  وجـود  تردیـدی 
تخصيـص کتـاب اهلل را به سـنت ثابته درسـت 
می دانسـت و مبتنـی بـر نگاه سـخت گرایانه یی 
انگاشـتن  صحيـح  بـه  نسـبت  ایشـان  کـه 
احادیـث داشـت، چنين مـواردی به نـدرت در 
مکتـب فقهی او )در مقایسـه با دیگـران( اتفاق 
می افتـاد، ولـی تخصيـص کتـاب اهلل بـه اخبار 
آحـاد در اصـول فقهـی امـام ابوحنيفه هميشـه 

بحث برانگيـز بـوده اسـت.
آن  حنفـی  فقـه  اصـول  در  مشـهور  دیـدگاه 
ابوحنيفـه  امـام  دیـدگاه  بـر  بنـا  کـه  اسـت 
واحـد  خبـر  و  اسـت  قطعی الثبـوت  قـرآن 
قـرآن  بـا  نمی توانـد  اسـت،  کـه ظنی الثبـوت 
معارضـه نمایـد؛ لـذا تخصيـص قرآن بـه خبر 
واحـد درسـت نيسـت. بـا آن هم برخـی موارد 
در اصـول فقـه حنفـی خـالِف آن دیـده شـده 
اسـت، ماننـد تخصيـص حکـم »و أحـل لکـم 
مـاوراء ذلکـم« بـه حدیـث واحـد مـروی از 
ابوهریـره »الیجمـع بيـن المرأۀ و عمتهـا ...« و 
چنـد مـورد دیگـر که بنـا بر گفتـۀ جصاص از 
اصوليـان متقـدم حنفـی، این حدیـث به درجۀ 
شـهرت رسـيده بـوده اسـت و بنـا بـه گفتـۀ 
برخـی دیگـر از اصوليـون حنفی مانند شاشـی 
عمـوم کتـاب اهلل بعـد از یـک بـار تخصيـص، 
می توانـد  بعـداً  کـه  می گـردد  ظنی الداللـه 
توسـط اخبـار آحـاد تخصيـص مجـدد گردد. 
بـه هـر صـورت، آن چـه مهـم اسـت این کـه: 
در  مشـهور  احادیـث  بـا  تخصيـص  مـوارد 
فقـه حنفـی نـادر اسـت و مـوارد تخصيـص 
بـا احادیـث آحـاد، بـا این کـه توجيهاتـی در 
بـاب آن صـورت گرفتـه اسـت، به شـدت نادر 
می باشـد و بـه این صـورت، اصـول فقه حنفی 
فاصلـۀ خـود را از اهـل حدیـث مکاتـب اهل 
سـنت بيشـتر و بيشـتر می نماید کـه در نتيجه، 
احادیـث در اصـول فقـه حنفی در مـدار کتاب 

اهلل بـه حرکـت درمی آیـد، نـه بيشـتر از آن.
ب( مطلق و مقید 

برخـورد امام ابوحنيفـه پيرامون مطلـق و مقيد 
بـودِن احـکامِ وارده در قرآن و سـنت متفاوت 
اسـت، بـه این معنی کـه اگر مطلـق و مقيد هر 
دو در قـرآن باشـد، در بـاب عبـادات گرایـش 
امـام ابوحنيفـه بـه تعميـم قيـد به دیگـر موارد 
مطلـق نيـز اسـت، ماننـد تعميـم قيـد عدالـت 
بـرای شـهود در مواردی کـه قرآن بـرای آن ها 
عدالـت را شـرط نکـرده اسـت. و تعميـم قيد 
“تـا آرنج هـا” مذکـور در آیـت وضو بر مسـح 
دسـت ها در آیـت تيمـم کـه در آن قيـد “تـا 

آرنج هـا” وارد نشـده اسـت.
و  مجـازات  اجتماعـی،  احـکام  بـاب  در  امـا 
کفـارات ایـن گرایـش را نداشـته اسـت، مانند 
عـدم تقييـد برده یـی کـه در کفـارۀ قسـم قرار 
اسـت آزاد شـود، بـه داشـتن ایمـان مبتنـی بر 
تقييـد آن در کفـارۀ قتـل. بـه ایـن صـورت، 
می تـوان گفـت که تقييـد امـام ابوحنيفه برخی 
احکام وارد شـده در قـرآن را بر قيد منصوص 
در احـکام دیگـر از بـاب تقييـد قياسـی آیات 

قـرآن بـر آیـاِت قـرآن بـوده اسـت نـه تعميـم 
تقييدهـای خارجـی. در نتيجـه وی در تقييـد 
احـکام مطلـق قرآنـی بـا قيـود خارجـی دیگر 
مانننـد سـنت پيامبر اکرم به شـدت سـخت گير 
بـوده اسـت. در این بـاب نيز حرکـت در مدار 
کتـاب اهلل )قـرآن( را بـا جدیـت حفـظ نموده 
اسـت؛ مثـاًل وی بنـا بر مطلق بـودن آیت وضو 
از نيـت، مبتنـی بـر احادیثی که قيـد نيت را در 
وضـو عـالوه می نمایـد، نيـت را شـرط وضـو 
نمی دانـد و برخـالف دیگـر فقهـا، از طریـق 
مقيـد  را  قـرآن  مطلـِق  حکـم  احادیـث  ایـن 

نمی نمایـد.
ج( تضییق برخى ظواهر 

در بـاب ظاهرگرایی در اخذ مدلوالت نصوص 
قرآنـی در ُکل موضـع امـام ابوحنيفـه تضييـق 
مـوارد نهـی وارد شـده در قـرآن بـه حداقـِل 
آن اسـت کـه بـه ایـن صـورت نيـز با اسـتفاده 
از ایـن تضييـق، محـدودۀ مـوارد ممنوعـه در 
کتـاب را محـدود می دانـد و از آن طرف باعث 
می گـردد  غيرممنوعـه  مـوارد  توسـعۀ  ایجـاد 
ماننـد آیـت کـه مشـرکين را از نزدیـک شـدن 
بـه مسـجدالحرام منع می کنـد و امـام ابوحنيفه 
ایـن منـع را برای مشـرکان منحصر به مناسـک 
حـج می دانـد کـه از ایـن طریـق منـع شـامل 
اهـل کتـاب و مشـرکان در غيـر مناسـک حـج 
مسـاجد  وارد  می تواننـد  آن هـا  و  نمی گـردد 
مسـلمانان و حتا مسـجدالحرام در غيرمناسـک 

گردند.  حـج 
بـا وجـود این کـه ایـن نـوع گرایـش برخالف 
دیـدگاه مشـهور فقهـای دیگر اسـت، در ایجاد 
دیگـران  و  مسـلمانان  ميـان  روابـط  تسـهيل 
کمـک می نمایـد. وی در بـاِب عبـادات نيـز از 
ایـن گرایش اسـتفاده کرده اسـت ماننـد این که 
در قرائـت نماز به حداقل مسـما قـرآن، گرچه 
یـک آیـت هـم باشـد، اکتفـا می کنـد و آن را 
مصـداق جملـۀ قرآنـی »فاقـرءوا مـا تيسـر من 

القـرآن« می دانـد.
بـا این همـه گاهـی ایـن تضييـق بـه صـورِت 
ماننـد  اسـت،  شـده  نقـل  وی  از  نيـز  دیگـر 
حالل گوشـِت  جانـواراِن  دانسـتن  منحصـر 
بحـری بـه انـواع ماهی هـا کـه در آیـت »أحل 
لکـم صيـد البحـر و طعامـه« از آن یـاد شـده 
اسـت. مـوارد دیگـری کـه مرغينانـی از آن یاد 
اعتباردهـی  در  وی  کـه  اسـت  ایـن  می کنـد، 
انـواع قرائـاِت وارد شـده در قـرآن گاهـی بـه 
شـده  قایـل  اعتبـار  غيرمشـهور  قرائـِت  یـک 
اسـت، مثـاًل قرائـت ابـن مسـعود را درآیـت 
هشـتادونه سـورۀ مائـده پذیرفتـه و تتابـع ایام 
روزه را در کفـارۀ قسـم شـرط کـرده اسـت.  
بنـا به گفتـۀ مرغينانی، این اعتبـار مبين حجيِت 
ایـن قرائـت نـزد امـام ابوحنيفـه نيسـت، بلکه 
رعایـت شـيوۀ مخصوص خـود امـام ابوحنيفه 
اسـت کـه در اختـالف دیـدگاه ميـان صحابـه، 
ميـان  یـا جمـع  انتخـاب هـر یکـی و  آزادی 
چندیـن دیـدگاه را بـرای خویش قایـل بوده و 
بـه این صورت توانسـته اسـت گاهی برخالف 
فضـای حاکـم مبنی بـر ترجيح رسـم مصحف 

ابـن مسـعود و قرائـت کوفيان، تصميـم بگيرد 
و قرائـت متذکـره را بر دیگـران ترجيح ندهد، 
ماننـد جمـع ميـان دو قرائت مشـدد و مخفف 
واژۀ “یطهـرن” که در آیت دوصدوبيسـت ودومِ 

سـورۀ بقره وارد شـده اسـت.
د( فریضه و واجب 

اصولـی  تلقـی  ویژه گی هـای  از  دیگـر  یکـی 
حنفـی از قـرآن، تفکيـک اصطـالح “واجـب” 
از “فریضـه” یـا فـرض می باشـد. منطبـق بـا 
و  وجوبـی  احـکام  فقهـا،  مشـهور  دیـدگاه 
الزامـی قـرآن و سـنت هـر دو تحـت عنـوان 
البتـه بعـد از  “فـرض” دسـته بندی می گـردد. 
این کـه داللـت قرآن بـه آن احکام قطعی باشـد 
و ثبـوت و داللـت سـنت نيـز بـه آن احـکام 

قطعـی باشـد.
بـه ایـن صـورت، بـه لحـاظ معرفت شـناختی 
انـکار و قبـوِل فریضـۀ ثابـت شـده در قـرآن 
و سـنت یـک حکـم دارد و بـه لحـاظ فقهـی، 
تـرک عمـدی و سـهوی یـک رکـن یـا شـرط 
فرضـی ثابت شـده در قـرآن و سـنت، در یک 
عبـادت مثـاًل نمـاز، یـک حکـم دارد کـه آن 
بطـالن فقهـِی همان عبـادت خواهد بـود. ولی 
دیـدگاه امـام ابوحنيفـه چيـز دیگـری اسـت. 
آن طـوری کـه جصـاص نقـل می کنـد، حکـم 
ثابـت شـده از قـرآن عنوان “فرض” یـا فریضه 
را دارد امـا حکـم ثابـت شـده از سـنت تحت 

عنـوان “واجـب” دسـته بندی می گـردد.
از  واجـب  حقوقـی  اصطـالح  نتيجـه،  در 
اصطـالح حقوقـی فـرض تفکيـک می یابـد و 
می تـوان گفـت کـه به لحـاظ معرفت شـناختی 
انـکار واجـب حکم انکار فـرض را ندارد و از 
آن طـرف، تـرک غيرعمدی واجـب در عبادت 

موجـب بطـالِن آن نمی گـردد.
امـام ابوحنيفـه تـا آن جـا بـه ایـن دیـدگاه پـا 
فشـرده اسـت که سـعی ميـان صفا و مـروه را 
مبتنـی بـر این کـه در آیـت مربوطـۀ قـرآن، امر 
صریـح بـه آن وجود نـدارد ـ گرچـه احادیث 
بـه آن بـه صراحت امـر نموده اسـت ـ واجب 

فرض. نـه  می دانـد 
ایـن ابتـکار در طـرف مقابـل هـر دو اصطالح 
نيـز موثر بوده اسـت و موجـب به وجود آمدن 
اصطـالح “مکـروه تحریمـی” در کنـار “حرام” 
گردیـده اسـت کـه حکـم مکـروه تحریمـی 
معرفت شـناختی  قـدرت  و  حکـم  شـبيه 
واجـب می باشـد. بنـا بـه گفتـۀ یوسـف بـن 
و  قـرآن  لزومـی  امـر  تقسـيم  سـمتی  خالـد 
سـنت بـه فـرض و واجـب از تعاليـم خـاِص 
ایـن تقسـيم بندی  ابوحنيفـه می باشـد و  امـام 
در تمـام دوره هـای مختلـف فقـه حنفـی دیده 

شـده اسـت.

كمال الدین حامد

بخش پنجـم

ر. س. - پيترز
مترجم: على رضا غفوری

نقطـۀ شـروع هابز در روان شناسـی، هـم امکاناِت مفهومـی رفتارگرایـی را برای او 

ن دربـارۀ آن را برمـال می کنـد. مهم تریـن جنبـۀ این کـه 
و هـم بيهوده گـی اندیشـيد

هابـز در واقـع یـک رفتارگـرا بود، مسـالۀ اشـکال خيـال، بـرای هيـچ رفتارگرایی 

بـه مثابـۀ  ق العـاده بـرای یـک روان شـناس 
انـدازۀ پدیده یـی خار بـه  نمی توانـد 

مهم تریـن مسـأله شـمرده شـود تـا آن را تبييـن کنـد. پـی بـردن بـه ایـن مسـأله 

کـه چه گونـه و بـه چـه ميـزان بـدون نقطـۀ اتـکا و منبـع ثابتـی بـرای درون نگری 

می تـوان رفتارگرایـی را تبييـن کرد نيز مشـکل اسـت. در باب این پرسـش بنيادین 

کـه اطالعـات مناسـب بـرای علـم مطالعـۀ رفتار انسـان چـه هسـتند، حقيقت این 

اسـت کـه هابـز موضعـی صریح و روشـن داشـت. او درمقدمـۀ کتـاب لویاتان)5( 

می نویسـد:

هرقـدر کـه یک شـخص، فـرد دیگـری را از روی کنش هایش تفسـير کنـد، هرگز 

تفسـير او متقـن و دقيـق نخواهـد بـود. چـرا کـه این شـکل به شـخص اطالعات 

اندکـی را ارایـه می کنـد. او کـه بـر همۀ مملکـت حکم می رانـد، باید برای تفسـير 

نـوع بشـر بـه درون خـودش توجـه کنـد نـه این کـه ایـن یـا آن انسـان خـاص و 

کنش هایـش را مـد نظـر قـرار دهـد، اگرچـه بـا همۀ ایـن دالیـل انجام ایـن کار و 

رجـوع بـه خـود بسـيار سـخت اسـت، سـخت تر از یـاد گرفتن یـک زبـان یا یک 

 را دربـارۀ خودم 
علـم. بـا این همـه وقتـی من به طور منظم و روشـن تفسـير خودم

. تنهـا در این 
یادداشـت می کنـم کـه از دیگـر بندهـا و گرفتاری ها رها شـده باشـم

صـورت اسـت کـه تفسـيری دقيق و بـدون پيش فـرض حاصـل می شـود. اگر هر 

خواننـده و مخاطبـی نتواند مشـابه به این امـر را در درون خودش بـه وجود آورد، 

اصول تفسـير او پذیرفتنی نيسـت.

هابـز نـه تنهـا درون نگـری را به منزله و شـيوه یی مناسـب برای بررسـی نوع بشـر 

می سـتود، کـه بـر غيرقابـل اعتمـاد بـودِن نتایـِج به دسـت آمده براسـاس مشـاهدۀ 

دیگـران نيـز توجه کرده اسـت. چـرا به رغـم موافقت هابز بـا شـواهد درون گرانه، 

پيوندهـای او بـا رفتارگرایـی بسـيار معقول تـر از خيلی هـای دیگر به نظـر می آید؟ 

پيـش از هـر چيـز، فرضياتـی زیرسـاختی وجـود دارنـد کـه در دیدگاه هـای هابـز 

و رفتارگرایـان امـروزی مشـترک هسـتند. فرضياتـی کـه در تفکـر مـدرن عميقـًا 

درونـی شـده انـد و تفکـری را شـکل می دهنـد کـه مـا گرایـش بـه پذیـرش آن 

داریـم. نخسـت فرضياتـی وجـود دارنـد کـه روشـی قابـل اعتمـاد بـرای پيشـبرد 

شـناخت و معرفـت بـه شـمار می رونـد. هابـز یکـی از بی شـمار »انسـان جدیـد« 

دوران پسـانوزایی بـود کـه باور داشـت طبيعـی برای هر کسـی امکان پذیر اسـت. 

کسـانی هـم بودنـد کـه آماده گـی درک مناسـب ایـن روش را داشـتند. او اعتقـاد 

داشـت کـه کپرنيـک و گاليله ایـن روش را برای شـناخِت جهان طبيعـی در اختيار 

همـه گان قـرار داده انـد. هابز نشـان می دهد که ایـن روش ترکيبی گاليلـه می تواند 

در عيـن حـال کـه به روان شناسـی و علوم سياسـی مربوط باشـد، در عين حال هم 

می توانـد بـرای شـناخت جهـان طبيعی کـه هـاروی آن را در مطالعۀ بـدن می بيند، 

بـه کار رود.

ACKU
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سـقراط در دفتـر دهـِم جمهـور چنيـن نتيجـه می گيـرد کـه 
آن چـه از نظـم و قانـون فاصلـه دارد، از فلسـفه و لوگـوس 
هـم طبعـًا دور اسـت. در این جا مراد سـقراط، همان تمنيات 
جنسـی اسـت و ایـن تمنـای جنسـی همـواره تمنـای بـه 
اسـتبداد هـم بـه دنبال خواهـد داشـت. اما جالب اسـت که 
بدانيـم سـقراط بـر این بـاور اسـت که آرمان شـهر فلسـفی 
بـر روی زميـن امـکان تحقـق نـدارد. لـذا تنهـا در قلمـرو 
گفتمـان فلسـفی قابـل طـرح اسـت و از ایـن رو آرمان شـهر 
در گسـترۀ گفتمـان، وجهی محاکات اسـت از صور معقول. 
لـذا در این جـا با محـاکات شـاعرانه ارتباط پيـدا می کند. به 
گفتـۀ سـقراط کليـۀ شـاعران از دورۀ هومـر به بعـد همواره 
از تصویـر فضيلـت تقليـد کرده انـد، امـا همواره بـا حقيقت 

فاصلـه داشـته اند.
نکتـه این جاسـت کـه علـم دیالکتيـک و معرفـت تعليمی و 
ریاضـی در مـورد صـور محـض چيزی اسـت کـه افالطون 
و سـقراط بـرای نيـل بـه فلسـفه ضـروری قلمـداد کرده اند 
ولـی آن هـا بحث خـود را به هيچ وجـه به اثبات نرسـاندند، 
چـه در دل کنـش فلسـفی وجهـی عنصـر شـاعرانه وجـود 
دارد و لـذا سـقراط و افالطون نتوانسـتند به مـدد دیالکتيک 
برتـری فلسـفه بـر شـعر را واقعـًا اثبات کننـد؛ بلکـه تنها با 
توسـل بـه اسـتبدادهای سياسـی و اخالقی، چنيـن موضعی 

را توجيـه کردند.
جـدال دیریـن در ایـن اسـت کـه شـعر و ادب متضمـِن 
ترغيـب و تمناسـت و لـذا شـعر بـه توليـد چيـزی دامـن 
می زنـد کـه در جهـت تغذیـۀ اميـال بـه کار رفته اسـت. اما 
فلسـفه بـه محدودیـت اميال یـا دگرگونی تمناها بر حسـب 
حکمـت و تحـت هدایـت آن رأی می دهـد و تنهـا مزیـت 
فلسـفه بـر شـعر، در توانایی تبيين چيزی اسـت کـه به مدد 
حکمـت دریافتـه می شـود. اتصـال شـعر و ادب به اسـتبداد 
هـم بـه هميـن نحـو قابـل توجيـه اسـت و در حقيقـت بـا 

اشـکاالت عدیده یـی روبـه رو اسـت.
ایـن اسـتبداد، در واقـع اسـتبداد اميـال اسـت کـه در سـایۀ 
در  دیگـر  سـخن  بـه  نمی شـود.  محـدود  حالت شناسـی 
تحليـل نهایـی، انسـان ميـل دارد که نـه تنها حاکـم و مالک 
طبيعـت، بلکـه در آن تغييـر ایجـاد کنـد و بـه دیگر سـخن 
می خواهـد کـه طبيعـت را بـه اثـر هنـری و شـعری مبـدل 
اميـال و اروس،  کنـد. در حقيقـت ارتبـاط ميـان اسـتبداد 
ریشـه در اولویـت آفرینـش هنـری دارد و به منظـور تغذیۀ 
اميـال بـه گونه یـی کامـل جهـان را بـه صـورت خـودش 
بازآفرینـی می کنـد و از ایـن رو می توانيـم از اروس نقـاب 
برگرفتـه و وجهـی شـيفته گی را توجيـه کنيـم. بـه منظـور 
چيره گـی بـر شـعر، اروس فلسـفی بایـد خود را از دسـتبرد 
خودشـيفته  گی رهـا کنـد و جالـب اسـت کـه گفتـه شـود 
افالطـون نمی خواهد شـعر را از آرمان شـهرش اخـراج کند، 
بلکـه سـعی کـرده آن را تابـع و خـادمِ فلسـفه قـرار دهـد.

فالسـفه  واقعـی،  جوامـع  در  شـود  گفتـه  اسـت  جالـب 
انسـان های متفکری محسـوب می شـوند، اما تعليـم ریاضی 
توجيـه خردورزی شـان  در  آن هـا  اصلـی  پشـتوانۀ  و  مبنـا 
قلمـداد شـده و همين طـور مفهـوم صور معقـول و مثالی در 
واقـع خـود آثـار هنـری ایـزدان معرفی شـده اسـت. آرتور 
دانکـوب فيلسـوف معاصـر اهـل فلسـفۀ هنـر معتقد اسـت 
تبعيـد فلسـفی هنـر و ادبيـات یـک رویکـرد کاماًل سياسـی 
بـوده اسـت؛ زیـرا کـه حاکميـت بـر اندیشـۀ شـهروندان 
در سـایۀ فلسـفه، خـودش متضمـن نفـی تمـام کنش هـا و 
فعاليت هایـی اسـت کـه اصـول و ضوابط شـان بـا اسـتدالل 
فلسـفی و عقلـی منافـات داشـته و در این گرایـش، عقليت 
فلسـفی تنها وسـيلۀ دسترسـی به حقيقـت و معرفت معرفی 
شـده اسـت و سـایر گسـتره ها و از جمله ادبيات و هنر، از 

سـاحت حقيقـت بـه دور تلقی شـدند.
از دوران افالطـون، ادبيـات و هنر دسـت آموز و خادم نوپای 
فلسـفه معرفی شـده اند. این تلقـی افالطون تـا عصر حاضر 
هـم ادامـه پيـدا کـرده و هميـن تعبيـر را هانـا آرنـت مطرح 
کـرده و مدعی اسـت نزاع پنهان فلسـفه و ادبيـات از دوران 
افالطـون تا عصـر حاضر، صرفًا نزاعی سياسـی اسـت؛ زیرا 
که اسـتيال بـر ذهنيـت شـهروندان در پرتو فلسـفه، متضمِن 
نفـی تمـام فعاليت هایـی اسـت کـه از آبشـخور فلسـفه و 
شـعِب آن یعنـی متافيزیـک سـيراب نمی شـود، بلکه بيشـتر 

سرچشـمۀ ادبی و خطابی داشـته اسـت.
بنابرایـن بایـد عـرض کنـم کـه تصویـر هنرمنـد و ادیبـی 
کـه در دفتـر دهـم جمهـور افالطـون ترسـيم شـده اسـت، 
معـروف  کمـدی  در  کـه  فيلسـوفی  تمثيـل  مقابـل  در 
آریسـتوفونس موسـوم بـه ابرهـا تجسـم پيـدا کـرده، اگر با 
هـم قياس شـود؛ مـا در کمدی آریسـتوفونس فالسـفه را به 
همـان گناهـی متهـم شـده می بينيم کـه افالطون شـاعران و 
ادیبـان را در جمهـورِی خـودش در معـرض آن قـرار داده 
اسـت. آریسـتوفونس مدعـی اسـت کـه افالطـون همـواره 
از درک حقيقـت عاجـز بـوده، چـرا کـه بيـش از حـد خود 
را بـه دام عقليـت خام اندیـش گرفتـار کـرده و از احسـاس 
فاصلـه گرفتـه اسـت. افالطـون درسـت در نقطـۀ مقابـل 
آریسـتوفونس ایسـتاد، یعنی ادبيات و هنر را در سـایۀ خرد 

فلسـفی قابـل تبييـن دانسـت.
آریسـتوفونس در عيـن حـال ایـن دو را با هـم مالزم فرض 
کـرد و از ایـن رهگـذر، زمينـۀ چيره گـی عقـل فلسـفی را 
در آثـار افالطـون بـه چالش گرفـت. بنابراین آریسـتوفونس 

مدعـی اسـت کـه ایـن ترفندی اسـت کـه نيچـه از آن با نام 
سـقراط باوری زیباشناسـانه یـاد کـرده اسـت. هایدگـر هـم 
مدعـی اسـت کـه برخورد نيچـه با هنـر و ادبيـات، متضمن 

وجـه واژگونـی افالطون باوری اسـت.
یعنـی بعـد از ٢٤00 سـال، نيچـه فيلسـوف آلمانـی، توطيـۀ 
افالطـون عليـه هنـر و ادبيـات را کشـف و آن را برمـال کرد 
و در پـی تبييـن چنيـن وضعيتـی در تاریخ اندیشـۀ سياسـی 
غـرب پرداخـت. او ارتبـاط حقيقـت و ادبيـات هنـر را بـه 
صورتـی واژگـون بـه گونه یـی کـه افالطـون مطـرح کـرده 
بـود، واژگونـه کـرد و یادآور شـد کـه افالطون راه شـاعران 
و هنرمنـدان بـر حقيقـت را مسـدود کرد و در پـی آن برآمد 
تـا ناسـازگاری ميان حقيقت و ادبيات را مکشـوف کند و از 
ایـن رو صریحـًا اعـالم کرد هنـر و ادبيات فراسـوی حقيقت 
فلسـفی قيـام کرده انـد زیـرا کـه ایـن دو گسـترۀ نيرویـی را 
در برابـر ارادۀ معطـوف بـه نفـی حيـات بسـيج کرده انـد که 

قابـل توجه اسـت.
بنابرایـن نيچـه می گویـد افالطون اشـعار خـودش را به کام 
شـعله های آتـش سـپرد تـا به شـاگردی سـقراط درآیـد، اما 

خـود از قضـای روزگار بـه فيلسـوفی شـاعر تبدیل شـد. به 
ایـن معنـا که در چهارچوب دیالوگ هنر، خادم فلسـفه شـد 
و بـه ناچـار ناخدای این زورق یعنی سـقراط را به سـروری 
پذیرفـت. از این روسـت کـه دیالوگ هـای خـود را به هنری 
جدیـد مبـدل کـرد. جالـب اسـت توجـه داشـته باشـيم که 
بعـد از نيچـه، دو اندیشـمند یعنـی پـل دومـان و دیگـری 
فيليـپ الکروالبـارت، ارتبـاط ميـان ادبيـات و فلسـفه را بـا 

رویکـرد نيچه یـی دنبـال کردند.
در واقـع روش آن هـا در خوانـش اندیشـۀ نيچـه متضمـِن 
بـا  تعـارض  قرایـت در  ایـن  شـباهت های جالبـی اسـت. 
تفسـير هایدگـر از نيچـه قـرار می گيـرد. ایـن دو اندیشـمند 
بـر نقـش اساسـی خطابـه یـا سـخنوری تأکيـد کردنـد و 
مدعـی هسـتند در سـایۀ بالغـت یـا خطابـه می تـوان مبانی 
بـه نظـر آن دو،  بـه چالـش گرفـت.  حقيقـت فلسـفی را 
خطابـه دسـتاویزی اسـت کـه بقـای مـا انسـان ها را در این 
جهـان تضميـن می کنـد. زیـرا کـه مـا را از مـرگ ناشـی از 
حقيقـت محفـوظ می دارد. پـل دومان در کتـاب »تمثيل های 
خوانـش« مناسـبت هنـر و فلسـفه را محور بحث قـرارداد و 
مدعـی شـد، صورت اساسـی هنـر در ادبيات متجلی اسـت 
و بنابرایـن مسـالۀ ادبيـات در آثـار نيچـه از دیـدگاه او، تنها 

بـه یـک درون مایـه قابـل تخصيص نيسـت.
بـه گفتـۀ او، خطابـه عبـارت اسـت از نقطـۀ عزیمتـی کـه 
در راسـتای آن می تـوان مهم تریـن و اساسـی ترین مسـایل 
ادبيـات و فلسـفه را مـورد بحـث و تبييـن قـرار داد. ادبيات 
را تنهـا در سـایۀ خطابـه می تـوان از سـایر رشـته ها و از 
جملـه فلسـفه بازشـناخت، زیـرا کـه ادبيـات در تقابـل بـا 
هرگونـه خردورزی، اصالـت ماهيت و ذات بـاوری در واقع 
برخـورد مسـتقيمی داشـته و بـه زعـم او، گفتمـان فلسـفی 
قبـل از هرچيـز، گفتمـان یـا بيانـی یـا صورتـی از نوشـتار 
اسـت کـه ضرورتًا از شـگردهای خطابی بهره گرفته اسـت. 

بنابرایـن بایـد عرض کنم خطابه را مبنا و شـالودۀ فلسـفه و 
ادبيـات می توان شـناخت و لذا برای فهم مناسـب فلسـفه و 
ادبيـات، بایـد فصل الخطاب ایـن دو یعنی خطابـه و بالغت 

را بـه تعبيـری گرانـی گاه ایـن دو گسـتره قلمـداد کرد.
حـال باید پرسـيد مراد از خطابه چيسـت؟ بحـث در ماهيت 
خطابـه، دغدغـۀ اصلـی پـل دومـان محسـوب می شـود. پل 
دومـان سـعی کـرد تـا معنـای خطابـه در سـنت کالسـيک 
را بـه صورتـی ریشـه یی تحليـل کنـد و بـه هميـن اعتبـار 
مدعـی اسـت که ادبيـات و فلسـفه را بایـد از صنایع بدیعی 
مشـتق دانسـت و نبایـد صنایـع بدیعـی را محصـور ادبيات 
و فلسـفه تلقـی کـرد. بنابرایـن پل دومـان تأویـل هایدگر از 
موضـع نيچـه مبنـی بـر واژگونـی افالطون گرایـی را مـورد 
تردیـد قرار داد و مدعی شـد آثار نيچه وجهـی واژگونی در 
خطابـۀ کالسـيک قلمداد می شـود. از این جهت بـه نظر او، 
صنایـع بدیعـی از نظـر زیباشـناختی، تنهـا آرایه هـای لفظی 
اسـت یـا معانـی مجـازی مشـتق از معانـی حقيقی نيسـت؛ 
بلکـه عکـس ایـن موضـوع صـادق اسـت. یعنـی بالغت و 
صنایـع بدیعـی به طـور کلی صـورت حاشـيه یی و انحرافی 

زبـان نبـوده، بلکـه بایـد آن هـا را انگاره هـای اساسـی زبان 
تلقـی کـرد. سـاختار مجـازی زبـان را نباید یک صـورت یا 
وجـه محـدود از زبـان قلمداد کرد، بلکه بایـد آن را صورت 

مسـلط زبان بشناسـيم.
پـل دومان نقد اساسـی نيچـه بر متافيزیک را هـم در الگوی 
خطابـی آن جسـت وجو کـرده و یـادآور می شـود ادبيـات 
و فلسـفه هـر دو بـه طـور اساسـی در قلمـرو خطابـه قابـل 
بحث انـد. بایـد عـرض کنـم ادبيـات را کليد مناسـبت ميان 
فلسـفه و ادبيـات می توان شـناخت. زیـرا که ادبيات اساسـًا 
بـر بنيـاد زبان تکيه دارد و چون زبان شـالودۀ آن را تشـکيل 
می دهـد و از آن رو کـه خـود فلسـفه هـم از زبـان برکنـار 
نيسـت، لذا در فهم فلسـفه باید از ادبيات اسـتمداد جسـت. 
زیـرا کـه به قول نيچـه، گوهر فلسـفه یعنی مسـالۀ حقيقت، 
مفهومـی خطابـی اسـت و لـذا در قلمرو ادبيـات قابل بحث 

است.
دومـان در یکـی از جذاب ترین تفسـيرهای خودش، شـگرد 
نيچـه در مـورد متافيزیـک را هـم تحليـل کـرده و می گوید 
وی از طریـق توسـل بـه روش بنيان فکنـی بنـای متافيزیـک 
را از درون متالشـی کـرد. دومـان می گویـد اگر مـا به جای 
تکيـه بـر گفتـۀ نيچـه، به آن چـه کـه از طریق زبـان صورت 
می گيـرد بياندیشـيم، درمی یابيـم کـه گزاره هـای او بـدون 
آن کـه اسـير تناقـض شـوند، چيزهایـی را بـه مـا می نمایاند 
کـه آن هـا را نمی تـوان از برخـورد سـطحی بـا واژه هـا و 
عبـارات به دسـت آورد. بـرای مثـال وقتـی گفتـه می شـود 
زبـان به طـور کلـی دارای منش و ماهيت اسـتعاری اسـت، 
یعنـی بـر پایـۀ خطابه اسـتوار اسـت تا بـر منطق. بـه همين 
جهـت قادر نيسـت بـا پدیده های غيـر زبانـی مطابقت کند. 
ایـن چيزی اسـت کـه بـا متافيزیـک در تعارض کامـل قرار 
می گيـرد. زیـرا کـه متافيزیـک می گویـد زبـان را بایـد بـا 

واقعيـت منطبـق نمود.
دومـان مدعـی اسـت کـه فلسـفه چيـزی جـز زبان نيسـت 
و زبـان هـم بـر مجـاز و اسـتعاره )خطابـه( تکيـه می کنـد. 
بنابرایـن فلسـفه را بایـد دارای ماهيتی خطابـی قلمداد کرد. 
چـرا کـه هيـچ معنایـی خـارج از وجـود متـن قابـل اتـکا 
نيسـت و لـذا هرکـس بخواهـد داللت هـای فلسـفی را در 
خـارج از قلمـرو زبـان تحليـل کنـد، دچار کج راهـه خواهد 

. شد
بـه طـور خالصـه؛ پـل دومـان ایـن اندیشـمند بلژیکی تبـار 
در نوشـته های خـود سـعی کـرده بـر نقـش اسـتعاری زبان 
تکيـه کـرده و جنبه های معناشـناختی و ارزشـی زبـان را بر 
بُعـد خطابـی و اسـتعاری زبـان متکی کنـد و حتا فلسـفه را 
از ایـن ترتيـب برکنـار نمی دانـد و ادعـا می کنـد در قرائـت 
آثـار متـون فلسـفی بایـد ادعاهـای آن را در چارچوب نفوذ 
خطابـه و صنایـع بدیعـی تحليـل کـرد. در ایـن چارچـوب 
تلقـی  ادبيـات  از  را صورتـی  فلسـفه  حتـا  او  کـه  اسـت 
می کنـد. در بحـث از ارتبـاط ميـان ادبيـات و فلسـفه یادآور 
می شـود آن  چـه ایـن دو را بـه هـم پيونـد می دهـد، زبـان 
اسـتعاری و شـگردهای خطابـی حاکـم بر آن اسـت که این 

دو را بـه هـم آميـزش می دهـد.
فيليـپ الکروالبـارت یکی از اندیشـمندان معاصـر در کتابی 
بـه نـام موضـوع فلسـفه هميـن رهيافـت را پی گيـری کرده 
اسـت. او بـه محدودیـت گفتمـان فلسـفی اشـاره می کند و 
محدودیت هـای  و  صورت هـا  سرچشـمه ها،  اثـر  ایـن  در 
قـوۀ انتقـادی فلسـفه را در قيـاس بـا ادبيـات بررسـی کرده 
و محدودیت هـای فلسـفه را احصـا می کنـد. در بـدو امـر، 
پـروژۀ او عيـن پـروژۀ پـل دومـان بـه نظـر می رسـد. اولين 
مقالـه در کتـاب موضـوع فلسـفه، حکایـت نـام دارد. او در 
ایـن مقالـه انتقـاد نيچـه در برابـر حقيقـت فلسـفی را نـه به 
لحـاظ فلسـفی، کـه به لحـاظ تأثير آن بـر ادبيـات و به طور 
کلـی داسـتان سـنجيده اسـت. بـه عقيـدۀ او، می توانيـم در 
مـورد مجـاز بگویيـم در تقابـل بـا حقيقـت قرار نداشـت و 
آن طـور کـه فلسـفه از بـدو امـر کوشـيده آن را اثبـات کند، 

ادبيـات خـالف آن را تبييـن کرده اسـت.
او مدعـی اسـت ادبيات و فلسـفه همـواره باعث شـدند هر 
یـک دیگـری را دسـت خوش اسـتعاره و دگردیسـی کنـد 
و ایـن دگردیسـی در سـایۀ خطابـه صـورت گرفتـه اسـت. 
واژگونـی فلسـفه و ادبيـات در پرتـو فرآینـدی موسـوم بـه 
خطابـه، حالتـی متقابـل داشـته و در واقـع هميـن خطابـه 
اسـت کـه مرزهـای فلسـفه و ادبيـات را در هـم ریختـه و 
آن چـه را کـه داخلی اسـت، بيرونـی و آن چه را کـه بيرونی 
اسـت، داخلـی قلمداد کرده اسـت. بـه همين اعتبـار، خطابه 
سـبب می شـود تـا خلـوص ادبيـات و فلسـفه مخـدوش 
شـود. بـه زبان دیگـر، خطابه اعتقاد بـه بيرون بـودِن ادبيات 
از گسـترۀ فلسـفه را مطـرح می کـرد. از دوران افالطـون بـه 
بعـد امـا کسـانی مثـل او و دیگـران همـواره سـعی کردنـد 
عکـِس ایـن موضـوع را به اثبـات برسـانند و چنين موضعی 
می کننـد.  اعـالم  مـردود  را  بعـد  بـه  افالطـون  دوران  از 
شـگردهای خطابـی همـواره بـه عنـوان ابـزاری، اصالـت و 
خلـوص دو گسـتره را در معـرض پرسـش قـرار می دهنـد 
و بنابرایـن نتيجه یـی کـه می تـوان گرفـت ایـن اسـت کـه 
فلسـفه و ادبيـات همـواره دو طيـف از یک پدیده هسـتند و 

ایـن دو هيـچ گاه جدایی پذیـر نخواهنـد بـود.
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سـه سـال حکومـت وحـدت ملی، سـه 
سـال پـر فـراز و نشـيبی بـوده اسـت. 
در ایـن مـدت، در کنـار برچسـپ های 
دیگـری کـه بـه حکومـت وحـدت ملی 
حکومـت  یـک  اتهـام  می شـود،  زده 
متمرکـز و مسـتبد نيـز به ایـن حکومت 
همـواره از سـوی مخالفـان سياسـی اش 

وارد گردیـده اسـت.
حـاال نشـریه اکونوميسـت در گـزارش 
و  آزادتریـن  مـورد  در  کـه  سـاالنه اش 
مسـتبدترین کشـورهای جهان نشر شده 
اسـت، افغانسـتان را به عنوان نوزدهمين 

کشـور مسـتبد جهان شـناخته اسـت.
بربنياد این گزارش نشـریه اکونوميسـت، 
افغانسـتان از 10 نمره، ٢٫55 نمره گرفته 
اسـت و در جملـه کشـورهای مسـتبد 
جهـان هماننـد کوریای شـمالی، ایران و 

سـوریه قرار گرفته اسـت.
در ایـن گـزارش کـه بـا عنـوان “آزادی 
بيان، تحت حمالت” نشـر شـده اسـت، 
ميـزان آزادی در 165 کشـور جهـان را 
در سـال ٢017 مـورد مطالعـه قـرار داده 
اسـت. در ایـن بررسـی، شـاخص هایی 
چـون: رونـد انتخابـات و کثرت گرایـی، 
حکومـت،  کارایـی  مدنـی،  آزادی هـای 
مشـارکت سياسـی و فرهنـگ سياسـی 

مطالعـه  مـورد  هـدف،  کشـورهای  در 
آن،  نتيجـه  در  کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار 
کشـورهای ناروی، آیسـلند و سویدن به 
ترتيـب در رتبه هـای اول، دوم و سـوم 
آزادتریـن کشـورها قـرار گرفتـه انـد و 
کشـورهای سـوریه و کوریـای شـمالی 
جهـان  کشـورهای  مسـتبدترین  نيـز 

شـناخته شـده انـد.
ایـن بررسـی، کشـورها را بر بنيـاد نمرۀ 
گرفتـه شـده به چهـار بخش کشـورهای 
دموکراسـی،  ناقـض  کشـورهای  آزاد، 
حکومت هـای  و  ترکيبـی  رژیم هـای 
کـه  اسـت  کـرده  بنـدی  مسـتبد دسـته 
افغانسـتان در جملـه کشـورهای مسـتبد 

قـرار گرفتـه اسـت.
بربنيـاد این بررسـی، افغانسـتان در سـال 
و  انتخابـات  رونـد  بخـش  در   ٢017
کثرت گرایـی از 10 نمـره، ٢٫50 گرفتـه 
اسـت. در بخـش کارایـی حکومـت نيز 
1٫1٤ گرفتـه اسـت. در بخش مشـارکت 
سياسـی نيـز ٢٫7٨ نمـره را از آن خـود 
کـرده و در بخـش فرهنـگ سياسـی و 
آزادی هـای مدنـی نيز بـه ترتيـب ٢٫50 

و 3٫٨٢ نمـره گرفتـه اسـت.
بررسـی آزادی رسـانه ها، بخـش دیگـر 
آن،  در  کـه  اسـت  بـوده  گـزارش  ایـن 

بـه  یـک کشـور  عنـوان  بـه  افغانسـتان 
در  رسـانه ها  بـرای  غيـرآزاد  شـدت 

اسـت. گرفتـه  قـرار   71 جایـگاه 
مـورد  در  گـزارش  ایـن  از  بخشـی  در 
در  اسـت:”  آمـده  چنيـن  افغانسـتان 
معـرض  در  خبرنـگاران  افغانسـتان، 
زیـرا  دارنـد،  قـرار  دوامـدار  تهدیـد 
شورشـگران طالـب و داعـش وضعيـت 
امنيتـی خطرناکـی را ایجـاد کـرده انـد 
کـه تمـام والیـت هـا را بـه سـياه چـال 
اطالعاتـی و خبـری تبدیـل کـرده انـد.”
بـه  نسـبت  پاکسـتان  بررسـی،  ایـن  در 
افغانسـتان در جایگاه بهتـری قرار گرفته 
و توانسـته خـود را از بخش کشـورهای 

مسـتبد بيرون بکشـد.
سـال  سـه  در  گـزارش  ایـن  بربنيـاد 
حکومـت وحـدت ملـی، ميزان اسـتبداد 
در افغانسـتان نسـبت بـه گذشـته بلنـد 

رفتـه اسـت.
حکومـت  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
وحـدت ملی در کنار تمـام این اتهام ها، 
همواره مسـاله اسـتبداد و تمرکزگرایی را 
رد کـرده و بـر برنامـه هـای ملـی محور 
و کثرت گـرای اش تاکيـد نمـوده اسـت.

ــي، افغــان  ــاع وزارت واي د افغانســتان دف

ــه  ــي ل ــز کال د ژم ــو د روان ملری پوځیان

پیــل راهیســې د وســله والو مخالفينــو پــر 

ــه  ــات پنځ ــي عملی ــل هواي ــدې خپ وړان

ــات کــړي دي. ــده زی چن

هوايــي  افغــان  وايــي،  وزارت  دغــه 

وســله والو  د  ورځ  هــره  ځواکونــه 

مخالفينــو پــر ضــد لــه ۱۵ زیــات هوايــي 

حملــې تــررسه کــوي.

د دغــه وزارت ویانــد دولــت وزیــري 

د ســې شــنبې پــه ورځ »۱۳۹۶ کال د 

ــته  ــري ناس ــوه خ ــه ی ــلواغې ۲۴« پ س

کــې د ازادي راډیــو د پوښــتنې پــه ځــواب 

کــې وویــل چــې پــه وروســتیو دوو 

ــو  ــي ځواکون میاشــتو کــې د افغــان هواي

ــوي او  ــي حامی ــوري ۲۳۵۳ هواي ــه ل ل

وســله والو  د  همدارنګــه  او  اکــاماليت 

طالبانــو او داعــش پــر ضــد ۴۸۶ هوايــي 

ــړې دي. ــررسه ک ــې ت حمل

پــه دغــو  ښــاغلی وزیــري زیاتــوي، 

عملیاتــو کــې د ۴۵۲ داعــش وســله وال، 

۴۳ طالــب قوماندانــان، دوه د حقــاين 

ــن  ــمېر مخالفی ــو ش ــړي او ی ــبکې غ ش

وژل شــوي دي.

ښاغلی وزیري وایي:

ــه  ــا پنځ ــوازې دوه ی ــوږ ی ــې م ــر ک »تې

اوس  کولــې،  تــررسه  هوايــي رضبــې 

کــوالی شــو چــې لــه ۱۵ تــر ۴۵ پــورې 

ــر  ــړو، د دې ت ــرأ ک ــې اج ــي رضب هواي

څنــګ هــر هــدف چــې مــوږ امریکايــي 

ځواکونــو او پرېکنــده مالتــړ تــه ورکــوو، 

ــې  ــه داس ــوي، دا پ ــې ورک ــره رضب هغوم

ــل  ــر کــې کیســه ب حــال کــې ده چــې تې

وه.« ډول 

ــو  ــي حمل ــل، د دغــو هواي نومــوړي ووی

ــو  ــله والو مخالفين ــې د وس ــه ک ــه نتیج پ

مــوادو  مخــدره  د  او  پټنځایونــه   ۲۲۳

پنځــه کارخانــې له منځــه تللــې دي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه 

کابــل کــې تــر وروســتيو خونړیــو حملــو 

وروســته افغــان ولســمرش لــه وســله والو 

مخالفينــو د انتقــام اخیســتلو ګــواښ 

ــړی. ک

دې  تــر  وزارت  دفــاع  افغانســتان  د 

ــو، د  ــتیو حمل ــي، د وروس ــدې وی وړان

شــپې عملیــات او د افغــان ځواکونــو 

هوايــي حملــې زیاتــې شــوې دي.

ــې  ــه ده چ ــي، مت ــو وی ــان چارواک افغ

ــه پــورې  ــر ۲۰۲۰ میــالدي کال ــکا ت امری

۱۵۹ بېالبېلــې الوتکــې افغــان ځواکونــو 

ــړي. ــته وک رسه مرس

ــارو  ــي چ ــې د پوځ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــي  ــي، د هواي ــان واي ــمېر کارپوه ــو ش ی

ــله وال  ــه وس ــدو رسه ب ــه زیاتې ــو پ حمل

ــه  ــې ل ــر ک ــه ډګ ــړو پ ــن د جګ مخالف

ماتــې رسه مــخ يش.

باري عارض په دې اړه وویل:

ــري،  ــې ول ــې پایل ــه ښ ــې ب ــادې حمل »ی

ــدې رايش او  ــار الن ــر فش ــه ت ــان ب طالب

لــه ســولې پروســې رسه بــه یوځــای 

يش. هیله منــد یــوو چــې دا ډول حملــې 

زیاتــې يش.«

دفــاع  د  افغانســتان  د  بلې خــوا  لــه 

وزارت ویانــد دولــت وزیــري وویــل، 

ــو  ــه الزم ــواک ل ــي ځ ــتان هواي د افغانس

وړتیــاوو برخه منــد دی او د دې وړتیــا 

ــه ورځنــي ډول ۴۵ حملــې  لــري چــې پ

ــړي. ــررسه ک ت

ــکا  ــا، د امری ــه وین ــري پ ــاغي وزی د ښ

ــه  ــي ځــواک هــم ل ــو هواي متحــده ایاالت

ــوي،  ــکاري ک ــو رسه هم ــان ځواکون افغ

مخالفينــو  وســله والو  پــر  څــو  تــر 

رضبــې زیاتــې يش.
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افغانستان زیر سایۀ دموکراسی غربی

 نـوزدهمیـن کشور مستبـد جـهان شـد 

دفاعوزارت:

د وسله والو مخالفینو پر وړاندې هوایي عملیات ۵ چنده زیات شوي
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پایان اعتراضات پشتون ها... 
و قفقاز، با دستان بسته کشورش را به روسيه تقدیم خواهد نمود.

پاکسـتان توانسـت بـا کشـيدن پای روسـيه در افغانسـتان، غرب را بـرای دو دهه در کنـار خود نگـه دارد و از تمامی 
امکانـات، مسـاعدت ها و امتيـازات »کمربنـد سـبز آمریـکا« و کشـورهای ضـد شـوروی بـه حيـث ژاندارم و سـرباز 
خـط اول اسـتفاده کنـد. دوران جنـگ سـرد اما بهترین دوران رشـد اقتصـادی و رونق انکشـافی زیربناهای پاکسـتان 

و تقویـت ارتـش این کشـور به شـمار مـي رود و برعکـس آن برای افغانسـتان.
بـا خـروج ارتـش روسـيه از افغانسـتان، پاکسـتان گروه هـای افراطـی و باغيـان را به آسـيای ميانـه تا ناگـور و قرباغ 
رسـاند و در یـک قمـار پيچيـده و رقابـت روی اسـالم گرای ميـان ایـران و عربسـتان، مکارتریـن نقـش را ایفـا نمود 
تـا جایي کـه بـرای هـر کـدام این کشـورها به عنـوان مجـری و ميانجـی اهميت پيدا کـرده بـود و منابع مالی شـان را 

مي خـورد.
پاکسـتان توانسـت جنگ هـای داخلـی افغانسـتان را پـس از سـقوط داکتـر نجيـب اهلل همچنـان رهبـری کنـد. چـون 
حکومـت و سـران مجاهدیـن حاضـر بـه امضـای معاهـده در مـورد دیورنـد با پاکسـتان نشـدند، جنگ هـای داخلی 
و گروهـی توسـط ISI سـازمان دهی شـد. جنـگ  داخلـی، یکـی از بدنام تریـن دوران تاریـخ معاصـر بـوده؛ شـيرازۀ 
وحـدت ملـی از هـم پاشـيد، آباده هـا بـه ویرانه هـا و شـهرها بـه خرابه هـا تبدیـل گردید، هسـتی مـادی و معنوی به 
تـاراج رفـت و شـکاف های مذهبـی، گروهـی، قومـی، زبانـی و تباری در بخـش بخِش این کشـور نهادینـه گردید و 

در حقيقـت، کشـور بـه یک یاغسـتان بـزرگ تبدیـل گردید. 
بـا ظهـور طالبـان ایـن کشـور توانسـت یک بار دیگـر در دو سـوی جغرافيای بـزرگ پشتون نشـين )لر او بر پشـتانه( 
هـزاران ملـک و مشـر قومی پشـتون ها را نابود سـازد، تحریک طالبان پاکسـتان در مناطق قبایلی بيـش از ٤000 ملک، 
خـان قبایلـی و بـزرگان نامـور را تـرور نمود. بـه همين ترتيب تحریـک طالبان افغانسـتان در دوران حاکميت شـان و 
هـم در هفـده سـال گذشـته، بيـش از 6000 ملک، متنفـذ قومی، روشـن فکر و بزرگان قومی پشـتون را تـرور کردند. 
بيـش از ٢ ميليـون طفـل و جـوان در والیـات جنوب و جنـوب غربی افغانسـتان از تعليم محروم گردیدنـد. این همه 
باعـث شـده تـا از یک سـو افغانسـتان را بـا غربـت و فقـر مواجـه سـازد و از سـوی دیگر زمينـۀ سـربازگيری از این 

نسـل بی سـواد را برای دوام خشـونت و وابسـته گی مهيـا نماید.
پـس از حادثـۀ 11 سـپتمبر ٢001، پاکسـتان بازهـم در نقـش »سـرباز خـط اول« بـرای امریـکا و ناتـو قـرار گرفـت. 
در ایـن دوران پاکسـتان توانسـت افـکار سياسـی امریـکا و غـرب را طوري کـه خودشـان مي خواسـت، تنظيـم کنـد. 

پاکسـتان غـرب را متقاعـد سـاخت کـه بایـد در منطقـه حضـور یابـد و النه هـای تروریسـم را نابود سـازد. 
بـا آمـدن امریـکا بـه سـاحه، قرض یـک ميليارد دالری ِ پاکسـتان کـه از 30 سـال پيش قادر بـه پرداخـت آن نبود، در 

یک شـب از سـوی امریکا بخشـوده شد.
در 17 سـال گذشـته پاکسـتان از امریـکا بيـش از ٢3 ميليـارد دالـر به دسـت آورد. و امـا مبـارزه با تروریسـم با بازی 
دورویـۀ پاکسـتان طـوری ادامـه یافـت که پيروزی جنـگ و حضور در افغانسـتان هيچ گاه محقق نشـود. پاکسـتان در 
روز بـا جهـان بـود و در شـب با جنگ جویـان و باغيان، از یک سـو جنگ را در مناطـق قبایلی خيلـی ماهرانه متمرکز 
سـاخت، تـا همانـا پروسـۀ تضعيـف، تخریـب، آواره گـی، احتيـاج و نابودسـازی پشـتون های قبایلی مهيا گـردد و از 

سـوی دیگـر جنـگ متحدیـن را به جغرافيایی بکشـاند کـه اصاًل جنـگ در آن پایـان نمی یابد. 
بـا دچـار سـاختن ایـن جغرافيـا به ایـن وضعيت و سـرکوب های پي هـم و بالحدود، پاکسـتان توانسـت زمينۀ مجدد 
سـربازگيری و بسـيج آن هـا عليـه متحدیـن و حکومـت افغانسـتان را رونـق دهـد و بدیـن ترتيـب النه هـای اصلـی 
افراطيـون و طالبـان مصـون مانـد، اسـامه و مالعمـر را از ذره بين هـای مـدرن در امان نگه داشـت. امـروز جهان پس 

از مبـارزۀ 17سـاله بـا تروریسـم، ناامن تـر و پيـکار جـاری پُرمصـرف، زمان گيـر و پيچيده تر گردیده اسـت.
ظهـور گـروه داعـش کـه در حقيقـت ورژِن پيشـرفتۀ طالبـان و متمردین اسـت، سـاخت هنرمندانۀ دسـتاِن پاکسـتان 
می باشـد. پاکسـتان مي دانـد کـه بازی هـای دوگانـه اش رسـوا مي شـود و امریـکا و کشـورهای غربـی حقيقـت را 
درمی یابنـد، ازیـن رو در سـه سـال پسـين تالش نمود کـه به خاطر حفـظ جایگاهش به حيث »شـریک اسـتراتيژیک« 
و »ژانـدارم بـدون بدیـل بـرای غـرب« و همچنـان بـرای جاری نگه داشـتن بحران از سـطح گـروه طالبـان، القاعده، 
داعـش، شـبکۀ حقانـی... بـه سـطح منطقه روسـيه، ایـران، چين انسـجام دهـد؛ بحراني که قيمـت گـزاف و خونبهای 

مي طلبد. بيشـتر 
ایجـاد و سـازمان بندی منطقه یـی با کشـاندن پای روسـيه، چيـن و ایران در ماجرای افغانسـتان فاز دوم بازی شـيطانِی 
پاکسـتان اسـت، ISI بـا مهـارت تمـام حضـور طالبـان داعشـی را بـه شـمال و غـرب افغانسـتان فراهـم سـاخت تا 
روسـيه و ایـران را در بيـم ناامـن شـدن سرحدات شـان اندازنـد، پاکسـتان توانسـت روسـيه را یـک بـار دیگر تحت 
تأثيـر تحليل هـای گمراه کننـده خویـش بيـاورد و بـه تعبيـر تحليل گران پاکسـتانی، این کشـور خردمنـدی آن را دارد 

کـه »پوتيـن سـر زور« را بـه حمایـت از طالبـان و در تصـادم با امریکا در منجالب افغانسـتان بسـيج سـازد.
 تضاد و جلب منافع  و ايجاب فشارهاى جهانى و منطقه يى

پاکسـتان مي دانـد کـه بـا طوالنـی شـدِن بازی و خشـونت در افغانسـتانـ  چـون اتکای لوژیسـتکی امریـکا و ناتو بر 
پاکسـتان اسـت و ٨0 ٪ اکمـاالت زمينـی و بحـری ناتـو و متحدیـن از خـاک این کشـور صـورت مي گيـردـ  امریکا 

را مجبـوراً در پهلـوی خود خواهد داشـت. 
پاکسـتان باورمنـد ایـن اسـت کـه حضـور امریـکا در منطقـه بـدون شـراکت پاکسـتان و بـدون »پاکسـتان دوسـت« 
ناممکـن اسـت. پایـان دوسـتی بـا پاکسـتان، درحالي کـه امریـکا آرزومنـد پایـان حضـورش در افغانسـتان نيسـت، 
چگونـه ممکـن خواهـد بـود؟ پاکسـتان چهـل سـال تمـام ایـن نغمـه را از اربـاب امـور شـنيده اسـت: »بی همه گان 
بـه سـر شـود بی تـو بـه سـر نمی شـود...« از این جاسـت کـه تحليل گـران پاکسـتانی ناِن خـود را مـادام در شـوربای 

امریکایـی مي بيننـد.

تشديد فشار براى ثبات منطقه و اصالح نظام
همـه مي داننـد کـه از آغـاز تأسـيس و تـا ایـن دم ایـن کشـور جـز تخریـب و توطيـه، نقـش دیگـری ایفـا نکـرده و 
نمی توانـد؛ از ایـن رو الزم اسـت که فشـارهای موجـود و اعتراضات جاری به طور دقيق و حساب شـده سـازمان دهی 

گـردد تـا ایـن جنـراالن خون آشـام و بازی هـای سرطانی شـان مهـار شـود و امن و امـان به منطقـه دوبـاره برگردد.
بـا آن کـه سـرکوب مسلسـل سـران پشـتون در مناطق قبایلـی عامل عمـده و اعتراضات برحق عليه اسـالم آباد اسـت، 
امـا خيزش هـا و اعتـراض پشـتون ها در صداقـت مبـارزه با تروریسـم و زیر شـعار »عدالت، نجـات و رعایت حقوق 
اساسـی« و شـعارهای »خپلـه خـاوره خپـل اختيـار«، »نـه دهشـتگردی نـه سـتم پنجابـی« یگانه وسـيله یی اسـت که 

مي توانـد مـردم پاکسـتان را از یـوغ سـتمگران ارتـش و بازی هـای خراب کارانـۀ آن ها نجـات دهد. 
فقـر و ضعـف اقتصـادی، رکـود توليـدات صنعتـی در پاکسـتان، کمبـود شـدید منابـع انرژی، کسـر مکـرر و فاحش 
بودجـوی، از دسـت دادن مارکيـت آسـيای ميانـه، فشـارهای بين المللـی، تزیيـد تضـاد و جنگ بـا هند و افغانسـتان، 
مزمـن شـدن حاکميـت نظـام عسـکری در ایـن کشـور، محکوميـت نهادهای مدنـی و احزاب سياسـی، فاسـد بودن 
دسـتگاه حکومـت ملکـی، ناخشـنودی بلوچ ها، سـندی ها و پشـتون ها و چندیـن بحران دیگـر... زمينۀ آن را مسـاعد 
سـاخته اسـت تـا سياسـيون و عامـۀ مـردم افغانسـتان در ایـن فشـارها سـهيم شـوند و فرصت آن مسـاعد گـردد که 

پاکسـتان در پروسـۀ ثبـات و امـن منطقه یـی شـامل و در نقـش سـازنده و صلح آميز شـریک شـود.
حمایـت از خيزش هـا و اعتراضـات برحـِق پشـتون های آنسـوی دیورنـد، کـه در چندیـن دهـۀ گذشـته بيشـترین 
هزینـه و خسـارت را بـرای بازی هـای دوگانـۀ پاکسـتان پرداخته انـد، از هـر لحـاظ الزم و واجبی مي باشـد. شـعارها 
و داعيه هـای معترضيـن مـوج جدیـدی پدیـد آورده کـه ادامـه می یابـد و مردمی تر خواهد شـد، چون ناخشـنودی از 

ژانـدارم عسـکری سراسـری اسـت، بـه پشـتون ها محدود نمی باشـد.
نسـل جدیـد پاکسـتان و 90٪ جمعيـت خاموش این کشـور با »عسـکریت پاکسـتان« مبـارزات بی امـان نموده اند اما 
حمایـت قاطعانـۀ غـرب از ایـن نظـام و جـاری بودن بازی هـای ))تفنـگ و نيرنـگ(( در منطقه ایـن اکثریت بی نقش 
را مزیـداً خامـوش و مطيـع سـاخته اسـت. بـاور دارم کـه »افشـای بـازی پاکسـتان«، وضـع تعزیـرات و وارد کـردن 
فشـارهای منسـجم جهانـی، ایـن عسـکریت را منزوی و دیپلوماسـی پاکسـتان را بـه بازنگری وادار خواهد داشـت.

مـوج اول اعتراضـات ولـی بـه قيمت بسـيار بلند توسـط دسـتگاه حاکم در پاکسـتان متالشـی گردیـد، اما ایـن پایاِن 
همـه چيـز نيسـت؛ تسلسـل اعتراضـات در آن کشـور بـا ابعـاد گوناگـون و امواجـی وسـيع تر ادامـه خواهـد یافت. 
حکومـت افغانسـتان مي توانـد از ایـن فرصت اسـتفادۀ بهينـه نماید. تحریـک البی دیپلوماسـی، ایجاد اجمـاع جهانی 
و پرداختـن برنامه یـی بـه ایـن مـوج  و... افغانسـتان مي توانـد اوضـاع را طـوری سـازمان دهی و مدیریـت نمایـد که 

داعيـۀ برحـق و دایمی خـود را به دسـت آورد.

اهمیت عضویت افغانستان...
اسـتاد دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه کابـل نيـز گفـت، سـازمان 
شـانگهای قـدرت بـزرگ منطقـه »یورایشـيا« اسـت و کسـب 
عضویـت دایمـی ایـن سـازمان بـا اهميت اسـت؛ اما افغانسـتان 
نقـص زیـاد دارد، اول اینکـه همزمـان عضویت سـازمان هایی را 
دارد کـه می تواننـد موانـع باشـند و دوم اینکـه افغانسـتان بـرای 
بهـره بـرداری از موقعيـت جغرافيایـی خـود نيـز مشـکل دارد.

آقـای مسـعود گفـت: »بـرای عضویت در سـازمان شـانگهای ما 
بایـد ابتـدا یک مرکـز تحقيقات ملی ایجـاد کنيـم و از طریق آن 
بـه آمارهـای دقيق دسـت یابيـم؛ ما هنـوز نمی دانيم کـه نفوس 
مـا چقدر اسـت، مسـاحت کشـور ما چنـد کيلو متر اسـت؛ دوم 
اینکـه افغانسـتان را بـه ٨ حوزه اقتصـادی مختلف تقسـيم کنيم 
و از هـر کشـوری در ایـن حوزه هـا همـکاری بخواهيـم تا مفيد 

واقع شـویم«.
به گفته او، افغانسـتان در 17 سـال گذشـته به دليل نبود تقسـيم 
بنـدی بـه حوزه های اقتصـادی و عـدم ایجاد مرکـز تحقيقات با 
وجـود ميلياردهـا دالـر کمـک جامعـه جهانـی هنوز یک کشـور 

فقير اسـت.
خانجـان الکـوزی معاون اتاق هـای تجارت افغانسـتان نيز گفت 
کـه عضویت افغانسـتان در سـازمان شـانگهای مهم اسـت؛ زیرا 

افغانسـتان هـم اکنـون بـا تمامـی کشـورهای عضو این سـازمان 
تجـارت و ترانزیـت دارد و اعضـای این سـازمان برای اسـتفاده 

از راه ترانزیـت بـه افغانسـتان نيازمند اند.
آقـای الکـوزی بيـان داشـت کـه افغانسـتان بـرای کشـورهای 
عضو سـازمان شـانگها حيثيـت دروازه را دارد و افغانسـتان باید 
بـرای گسـترش روابط تجـاری و ترانزیتی خـود از فرصت های 

منطقـه  ای اسـتفاده درسـت کند.
ایـن آگاهـان بر ایـن باور بودنـد که افغانسـتان برای رسـيدن به 
خودکفایـی، ثبـات، امنيـت و رشـد اقتصـادی نيـاز به گسـترش 
روابـط بـا کشـورهای منطقه از جمله کشـورهای عضو سـازمان 
هماننـد  را  تاریخـی  فرصـت  ایـن  نبایـد  و  دارد  شـانگهای 
گذشـته ها بـه هـدر دهـد. بـه گفتـه آنـان عضویـت افغانسـتان 
در ایـن سـازمان مـی تواند بر رفع مشـکالت سياسـی منطقه ی، 
مشـکالت مرزی با کشـورهای همسـایه و نا امنی در افغانسـتان 

کند. کمـک 
سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال ٢001 بـرای همـکاری 
هـای چنـد جانبـه امنيتـی، اقتصـادی و فرهنگی توسـط رهبران 
چين، روسـيه، قزاقسـتان، قرغيزسـتان، تاجيکسـتان و ازبکستان 
بـه هـدف برقـرار کردن موازنـه در برابر نفـوذ امریـکا و ناتو در 
منطقـه، پایـه گـذاری شـد. افغانسـتان در سـال ٢01٢ عضویت 

ناظـر ایـن سـازمان را کسـب کرده اسـت.

ACKU
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ورزش
محمد على رسا

وقتــى متوجــه شــد پشــتون نیســتم، بســت ناپديــد 
! شد

وزارت احيــا و انکشــاف دهــات، اعــالن کاریابــی داد 
ــد و  ــگ زدن ــاه زن ــک م ــد از ی ــت دادم. بع ــم درخواس ــن ه و م
ــم  ــدش ه ــت و بع ــو خواس ــه انتروی ــد ب ــان دادم. بع ــم امتح رفت
ــال کــن.  ــا کارهــای خــود را دنب ــاب شــدی بي زنــگ زد کــه کامي
تمــام اســنادم را در ادارات مربوطــه طــی مراحــل کــردم و بعــدش 
بــه منابــع بشــری وزارت ســپردم. یکــی از مأمــوران منابــع بشــری 
ــل  ازم پرســيد کــه از کجــا هســتی و از کــدام قــوم؟ گفتــم از کاب
و هــزاره هســتم. گفــت بــرو فــردا بيــا. فــردا وقتــی رفتــم، گفــت 
ایــن بســت بــه تعليــق در آمــده و تــو بایــد صبــر کنــی. حــاال پــس 
از چنــد مــاه کــس دیگــری کــه پشــتون اســت، در هميــن بســت 

اســتخدام شــده اســت.
سياســت قوم گرایــی را کــه منابــع بشــری وزارت احيــا و انکشــاف 
ــر از قوم گرایــی در  دهــات در ایــن وزارت روی دســت دارد، کمت

ادارۀ امــور توســط مخکــش نيســت.

شفيق اهلل شفيق

قاعدۀ بازى در سیاست و حکومت دارى چیست؟ 
قاعــده و اصــول بــازی در سياســت مدنــی و دولــت 

قانون محــور ایــن اســت کــه:
1- بــه انتقــال قــدرت مســالمت آميز از طریــق رأی شــفاف و پــاک 
شــهروندان بــاور وجــود داشــته باشــد . بــا تقلبــات گســترده و گوســفندی 

ــات نقــض نگــردد.  نظــم انتخاب
٢- فلســفۀ وجــودی دولــت کــه در ميــان طيف هــای اجتماعــی بــه عنــوان 
ــی،  ــخصی، گروه گرای ــليقه های ش ــا س ــود، ب ــناخته می ش ــه ش ــاد عام نه

فســاد سياســی و رفتارهــای نژادپرســتانه زیــر پــا نشــود.
3- قانــون بــازی در سياســت شــهروندمحور حکــم می کنــد کــه 
درجه بنــدی قومــی کنــار گذاشــته شــود. مــادۀ بيســت ودوم قانون اساســی 
ــا و  ــدن هزاره ه ــر ش ــهروندی دارد، در وزی ــری ش ــه براب ــد ب ــه تأکي ک

اوزبيک هــا در وزارت خانه هــای کليــدی معلــق پنداشــته نشــود. 
٤- اصــول بــازی مدنــی در سياســت حکــم می کنــد اعتمــاد و صداقــت 
ــی  ــت آن هيچ گاه ــود و در غيب ــته می ش ــی پنداش ــرمایۀ اجتماع ــه س ک
عقده هــای  بــا  نمی گيــرد،  صــورت  جامعه ســازی  و  دولت ســازی 

ــد. ــيب نبين ــتی آس ــت های ماکياوليس ــخصی و سياس ش
ــاالری  ــم دیوان س ــه نظ ــت ک ــن اس ــت داری ای ــازی در دول ــدۀ ب 5- قاع
ــدد آن  ــدازی مج ــابه اداری و بران ــای مش ــتاب زدۀ نهاده ــاد ش ــا ایج ب
مختــل نگــردد. همين گونــه صالحيت هــا و وظایــف وزارت خانه هــا 
بــه وســيلۀ شــوراهای فــارغ از چــوکات قانــون در دســت یــک شــخِص 

ــد انحصــار نشــود.  آزمن
ــچ  ــه هي ــت ک ــن اس ــی ای ــت داری ایتالف ــازی در حکوم ــول ب 6- اص
بلندپایــه اش تــا ســرحد  بــا معــاون و کارمنــدان  ریيس جمهــوری 

فروپاشــی نظــم عمومــی پيــش نمــی رود.
کــه  می باشــد  ایــن  دموکراتيــک  جامعــۀ  در  بــازی  قاعــدۀ   -7
ــوند. ــته نش ــار بس ــه رگب ــد و ب ــرکوب نگردن ــی س ــای مدن تظاهرات ه

كامبيز پویا

مســعود را بایــد از نــو شــناخت و در شــناخت او بازنگــری 
کــرد. شــناخت مســعود بــر می گــردد بــه شــناخت نوعيــت 
جامعــۀ افغانســتان و تاریــخ و فرهنــگ خــود، آنچــه 
ــه  ــا را ب ــا را می ســازد و م ــت م ــا اســت و آنچــه ریشــۀ اصال ــت م اصال
ماهيــت اصالــت مــا و اصيــل بودن مــان پيونــد می زنــد. مســعود آن یکــی 
ــون رگ و  ــی اش و در خ ــوان زنده گ ــاب و ت ــره و ت ــه در چه ــود ک ب
پــی اش، یعقــوب ليــث صفــار، حســن صبــاح و ابومســلم خراســانی دیــده 
ــاب  ــاب و بازت ــه ت ــر گون ــر ه ــه در براب ــود ک ــی ب ــعود آن ــد. مس می ش
ــان  ــه اصالت م ــا را ب ــتاد و م ــی می ایس ــی و غرب زده گ ــی و غرب خارج

ــی داد. ــت م ــت و جه ــا می گف ــه م ــا را ب ــتن م ــد و خویش می چرخان
ــه  ــه ن ــد ک ــانی بودن ــوده گان او از کس ــر ب ــاران و دیگ ــعود و هم قط مس
ــی  ــان زنده گ ــه در جری ــاب ک ــن و کت ــوای مت ــال و ه ــق و ح در منط
ــد و  ــود خوان ــتن خ ــه خویش ــا را ب ــناخت و آن ه ــد ش ــش بای و مقاومت
خویشــتن را در گرداگــرد هــر روز و شــب و لحظــۀ زنده گــی اش و 
ــه شــناخت گرفــت. در کته گوری هــای  ــد ب ســنگر و تــاب و توانــش بای
ــی  ــت واقع ــد دوس ــود دارد، می بای ــمن وج ــت و دش ــن دوس ــه بي ک
ــچ  ــخن و پيچاپي ــه در س ــناخت و آن ن ــود را ش ــی خ ــمن واقع و دش
ــه در  ــود ک ــی خ ــۀ زنده گ ــای مادی گرایان ــن و در جریان ه ــاب و مت کت
ــوی  ــگ معن ــت و فرهن ــود و اصال ــی خ ــی و تاریخ ــه های فرهنگ ریش
ــت و  ــگ و معنوی ــن فرهن ــرد. همي ــش ب ــه پي ــناخت و راه را ب ــود ش خ
ــانی خــود  ــرۀ خراس ــه مســعود را آن چه ــان اســت ک ــخ و اصالت م تاری
ــی  ــب اهلل کلکان ــيم. حبي ــی را می شناس ــب اهلل کلکان ــه حبي ــيم ک می شناس
کــه عيــاری از خراســان بــود، مجيــد کلکانــی و حفيــظ آهنگرپــور عيــاران 
ــود.... راه  ــان ب ــان زمين م ــری از خراس ــاری دیگ ــعود عي ــری و مس دیگ
ــش  ــه پي ــود را ب ــارزۀ خ ــش مب ــه دارد و در تداوم ــانيان مان ادام خراس

می بریــم!

وقتی »رکساچ« با دستمال کاغذی 
سرنوشت را از سر نوشت!

فيـسبـوک نـــامــه

یــک مِســتری )مکانيــک( بــا بروت هــای َدبـَـل و زرد ناشــی از دود ســگرت 
ــوی  ــهر روزاری ــوو/ Ernesto Vecchio« در ش ــتو ِوچي ــام »ارنس ــه ن ب
ارجنتيــن پســری ریــز ُجثــه و نــزارِ را تمریــن مــی داد کــه نمی دانســت او 
آینــدۀ فوتبــال اســت. پســری کــه از همــۀ هــم سن وســاالن اش نحيف تــر 
ــن دو  ــز/Newell’s Old Boys« بي ــد بوی ــای »نيواول ــود. در بازی ه ب
نيمــه، وســط زميــن پانــزده دقيقــه بــا تــوپ روپایــی مــی زد و مــردم نيــز 

ــد. ــاب می کردن ــکه پرت ــش س برای
فهميــده بودنــد کــه او ُرشــد نمی کنــد، بــرای هميــن پيــش داکتــر »دیگــو 
شوارت-اشــتين«، متخصــص غــدد درون و متابوليســم رفتنــد. داکتــر نگران 
ــه  ــد ب ــون ُرش ــط هورم ــود، فق ــا نب ــد، ام ــی باش ــکل ژنتيک ــه مش ــود ک ب
ــود،  ــع می ش ــکل رف ــت، مش ــر گف ــد. داکت ــح نمی ش ــی ترش ــدازۀ کاف ان
امــا هزینــه اش ســنگين و بيشــتر از یــک ميليــون دالــر اســت. داکتــر کارش 
را شــروع کــرد و نتيجــۀ درمــان او در نهایــت ُرشــِد نــوزده ســانتی متر از 
قامــت پســر ریــز انــدام و 170 ســانتی متری امــروزی بــود و گرنــه قــد او 

در 150 ســانتی متر متوقــف می شــد.
ــا  ــوزپ ماری ــام »ج ــه ن ــاب ب ــتعداد ی ــک اس ــن ی ــلونا در ارجنتي بارس
مينگوئــال« داشــت. او هميــن کــه مســی را دیــد، فــوراً او را بــه »کارلــوس 
رکســاچ« مدیــر فنــی باشــگاه معرفــی کــرد. رکســاچ تصــور می کــرد، پســر 
ــيزده  ــنيد او س ــی ش ــا وقت ــد، ام ــاله باش ــده س ــا هف ــانزده ی ــی، ش ارجنتين
ســاله اســت، بــه مينگوئــال گفــت: دیوانــه شــدی؟ یعنــی چــه کــه ســيزده 
سالشــه! امــا او می دانســت مينگوئــال هــر بازیکنــی را کــه انتخــاب کنــد، 
ــه  ــه پســرک ب ــت ک ــن گف ــرای همي ــده اســت، ب ــزی در او دی ــًا چي حتم

ــد و آزمایــش شــود. اســپانيا بيای
ــه  ــو ب ــی از روزاری ــارۀ مس ــت، طي ــک چاش ــال ٢000 نزدی ــپتمبر س س
ــه،  ــته و کوفت ــد، خس ــاعت در راه بودن ــت و چار س ــيد. بيس ــلون رس بارس
پســری الغــر و مــو بلنــد کــه چشــمان و گوش هایــش زیــر موهــا پنهــان 
شــده بودنــد. تمریــن ســاعت 6 بعــد از ظهــر شــروع می شــد و قــرار بــود 
کــه او در ردۀ ســنی خــودش برابــر تيــم اصلــی باشــگاه بــازی کنــد. تيمــی 

ــد.  کــه جــرارد پيکــه و سســک فابــرگاس نيــز در آن بودن
ــن  ــه از ارجنتي ــِر ک ــه نداشــت. پس ــر توج ــز و الغ ــه پســرک ری کســی ب
ــود و عاشــق ســبک  ــی شــده ب ــدوی برازیل ــا عاشــق رونال ــود، ام ــده ب آم
ــهور  ــی مش ــادرازا« مرب ــارک پ ــد، »م ــروع ش ــه ش ــن ک ــم. تمری ــا ه بارس
ــی  ــی خيل ــود. آن روز مس ــن ب ــل زمي ــرد داخ ــحال ترین ف ــيا خوش الماس
ــه دری و  ــاه در ب ــده م ــازه هف ــی نشــد و ت ــز نهای ــا هيچ چي ــيد، ام درخش

ــد. ســرگردانی مســی شــروع ش
»ژاوی یورنــس« دیگــر مربــی الماســيا از دیــدن مســی حيــران مانــده بــود: 
»انــگار پاهایــش چنــگال داشــته باشــن و داخــل تــوپ فــرو رونــد! خيلــی 
ــود، فکــر می کــردی از خــط بيــرون مــی رود، امــا درســت مثــل  ســریع ب

ــه«. ــه می کن ــت چ ــا می دانس مارادون
ــود.  ــت نب ــی مثب ــارۀ مس ــيا در ب ــان الماس ــر مربي ــا نظ ــود این ه ــا وج ب
ــال  ــای فوتب ــه ج ــه، او ب ــل می کن ــد دریب ــش از ح ــی بي ــد، مس می گفتن
ــه درد  ــد، مســی ب ــان الماســيا همــه گفتن ــد. مربي ــازی کن ــد فوتســال ب بای
ــه  ــه اســتراليا رفت ــا ب ــی آن روزه ــر فن ــوس رکســاچ مدی نمی خــورد. کارل
بــود، گفــت صبــر کننــد تــا او بيایــد. وقتــی آمــد دســتور داد در دوم اکتوبــر 
ــه  ــود. آزمایشــی ک ــه ش ــز از مســی گرفت ــر ني ــش دیگ ــک آزمای ٢000، ی

ــند. ــی باش ــر از مس ــال بزرگ ت ــف، دوس ــان حری بازیکن
ــازی شــروع شــد، امــا رکســاچ نيامــده بــود، چنــد دقيقــه گذشــته بــود  ب
کــه او آمــد، دور زميــن قــدم زد و حــدود پنــج دقيقــه بعــد زميــن را تــرک 
کــرد. بــه مســؤوالن گفــت: »بــا ایــن پســرک قــرار داد امضــا کنيــد او ویــژه 

ــت«. ــر اس و بی نظي
امــا در باشــگاه هيــچ کســی نظــر رکســاچ را قبــول نداشــتند و می خواســتند 
مســی بــرود و دیگــر بــر نگــردد. بــرای هميــن حتــا تکــت برگشــت بــه 
ــد  ــت و منتظــر مان ــش مســی رف ــد. فردای ــه نکردن ــز تهي ــرس ني بوئنس آی

کــه خبــری از باشــگاه بارســلونا شــود، امــا نشــد کــه نشــد.
ــرار داد  ــا او ق ــر ب ــلونا اگ ــود. بارس ــا نب ــا یکی دوت ــی تنه ــکالت مس مش
ــپانيا  ــه اس ــز ب ــواده اش ني ــد خان ــود، بای ــاله ب ــيزده س می بســت، چــون س
ــرای  ــدرش و... ب ــغل پ ــای کار و ش ــه، هزینه ه ــارف خان ــد، مص می آمدن

ــد. ــکل  آفرین بودن ــلونا مش بارس
»خــوان گاســپارت« ریيــس وقــت بارســلونا گفتــه اســت، مــا می خواســتيم 
ــا  ــس؛ م ــت: ریي ــد و گف ــا رکســاچ آم ــم، ام ــه پســرک جــواب رد بدهي ب
نبایــد ایــن پســر را از دســت بدهيــم، مــن در بــازی او چيزهایــی را دیــده ام 

کــه در عمــرم ندیــده ام.
ادامه دارد...

شمارش معکوس 
برای فروپاشی حزب اسالمی

گلبدیــن حکمتيــار بــرای پيوســتن بــه دولتــی کــه آن را همــواره 
ــد، چندیــن هــدف داشــت کــه انســجام  ــکا می خوان مــزدور امری
ــردن اعضــای آن دور خــود،  ــع ک مجــدد حــزب اســالمی و جم
ــل،  ــه کاب ــار ب ــدو ورود حکمتي ــود. از ب ــداف ب ــن اه ــی از ای یک
ــزاری  ــه برگ ــت ک ــود گرف ــه خ ــی ب ــۀ عمل ــا جنب ــن تالش ه ای
شــورای مرکــزی حــزب اســالمی حکمتيــار در 17 عقــرب 
ــود. امــا همان طــور کــه  ــل، از ایــن جملــه ب ســال جــاری در کاب
ــی می شــد، شــماری از ســران ســابق حــزب اســالمی از  پيش بين
ــس »حــزب اســالمی شــاخۀ  ــوال، ریي ــادی ارغندی ــه عبداله جمل
ارغندیــوال« و حتــا تعــدادی از دوســتان حکمتيــار کــه شــوراهای 
حــزب اســالمی را مدیریــت می کننــد نيــز در آن شــرکت نکردنــد.
ــه اهدافــش دســت  ــا ب ــن شــورا نه تنه ــا برگــزاری ای ــار ب حکمتي
نيافــت، بلکــه بــا واکنــش وزارت عدليــه افغانســتان نيــز روبــه رو 
شــد. ایــن وزارت در بيانيه یــی در ٢0 عقــرب ســال جــاری اعــالم 
ــه برگــزاری نشســت شــورای  کــرد: »اقــدام گلبدیــن حکمتيــار ب
ــن  ــس ای ــوان ریي ــه عن ــت او ب ــالمی و فعالي ــزب اس ــزی ح مرک
حــزب، غيرقانونــی اســت.« در بيانيــه تصریــح شــد کــه »دولــت 
ــوال  ــادی ارغندی ــری عبداله ــه رهب افغانســتان، حــزب اســالمی ب
ــز در  ــوال ني ــن، ارغندی ــب ای ــد.« متعاق ــميت می شناس ــه رس را ب
ــر  ــه »خاط ــه ب ــت ک ــار داش ــوز«، اظه ــوع ني ــا »طل ــو ب گفت وگ
ــار در نشســت شــوراهای حــزب اســالمی  ــا حکمتي ــات ب اختالف
حکمتيــار شــرکت نکــرده اســت.« او بــه یکــی از مــوارد اختالفــی 
ــدم  ــا ع ــش م ــط م ــه »خ ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــار اش ــا حکمتي ب
درگيــری بــا جناح هــا و جریانــات اســت، امــا حکمتيــار دیــدگاه 

ــری دارد.« دیگ
ــباوون،  ــداهلل س ــی، وحي ــت اجرای ــاون اول ریاس ــان، مع محمدخ
ریيــس حــزب اســالمی متحــد افغانســتان، فــاروق وردک، وزیــر 
ــابق  ــس س ــرم، ریي ــم خ ــتان، عبدالکری ــارف افغانس ــابق مع س
ــای  ــر اعض ــر، از دیگ ــر تنوی ــرزی و محمدنذی ــد ک ــر حام دفت
ســابق حــزب اســالمی هســتند کــه تاکنــون از حکمتيــار اطاعــت 
ــز  ــی ني ــا گمانه های ــد. حت ــه ان ــت او را نپذیرفت ــرده و زعام نک
ــرح  ــرای مط ــار ب ــم حکمتي ــس از تصمي ــه پ ــه ک ــکل گرفت ش
شــدن حبيب الرحمــان حکمتيــار، فرزنــد خــود بــه عنــوان 
ــر،  ــون جری ــر و همای ــرت بهي ــدۀ حــزب اســالمی، غي ــر آین رهب
دامادهــای حکمتيــار نيــز از پدرزن شــان اطاعــت نمی کننــد و بــه 

آورده انــد. رو  آزاد  فعاليت هــای 
ــخصيت های  ــر ش ــالل، از دیگ ــن ه ــن، قطب الدی ــا ای ــان ب هم زم
ــه مدت هاســت در چارچــوب حــزب  حــزب اســالمی اســت ک
ــان  ــب رحم ــر، قری ــرف دیگ ــد. از ط ــت نمی کن ــالمی فعالي اس
ــی  ــز مدت ــال خارجــی حــزب اســالمی ني ســعيد، از اعضــای فع
ــراض،  ــه رســم اعت ــش را کاهــش داده و ب ــه فعاليت های اســت ک

ــت. ــرده اس ــار ک ــينی اختي گوشه نش
بــا توجــه بــه هميــن موضــوع، حــزب اســالمی حکمتيــار روز 17 
ــه  ــوان »حــزب اســالمي او څــو تابعيت ــی تحــت عن ــو در مطلب دل
ــا  ــا بی وف ــی« ب ــد تابعت ــر چن ــالمی و عناص ــزب اس ــر= ح عناص
ــات  ــالمی، از اختالف ــزب اس ــای ح ــماری از اعض ــدن ش خوان
ــم  ــا اس ــب ب ــن مطل ــر داد. ای ــزب خب ــن ح ــل ای ــق در داخ عمي
مســتعار »حقپــال« کــه نزدیــک بــه یقيــن، نوشــتۀ خــود گلبدیــن 
حکمتيــار اســت، در ســایت »شــهادت« وابســته بــه حــزب 
اســالمی حکمتيــار منتشــر شــده اســت. در بخشــی از ایــن مطلــب 
آمــده اســت: »متأســفانه بــار دیگــر تعــدادی از افــراد کــه خــود را 
متعلــق بــه حــزب اســالمی ]حکمتيــار[ می داننــد، تالش هایــی را 

ــد.« ــروع کرده ان ــزب ش ــن ح ــان ای ــه زی ب
ــزب  ــای ح ــه اعض ــه دارد، ب ــکل بياني ــه ش ــب ک ــن مطل در ای
ــه چنيــن افــراد مشــکوکی اعتمــاد  اســالمی توصيــه شــده کــه »ب
ــده  ــته ش ــالمی خواس ــزب اس ــای ح ــن از اعض ــد.« همچني نکنن
اســت: »آن عــده از افــرادی کــه در حــال حاضــر بيــرون از حــزب 
ــه حــزب را داشــته  ــد، اگــر قصــد پيوســتن ب اســالمی قــرار دارن

ــوند.« ــه وارد حــزب ش ــد ک ــند، مگذاری باش
در ایــن مطلــب، بــه موضــوع انشــعاب دیگــر در حــزب اســالمی 
ــار اشــاره گردیــده و هشــدار داده شــده اســت کــه »ایــن  حکمتي
تالش هــا را نــاکام خواهنــد گذاشــت.« طبــق منبــع: »اگــر 
ــالمی  ــزب اس ــند، ح ــت نکش ــا دس ــن غلط ه ــراد از ای ــن اف ای
ــان  ــه رســمی، اخــراج آن ــر اســت طــی اعالمي ــار[ ناگزی ]حکمتي

ــد.« ــالم کن را اع
بــا توجــه بــه لحــن تنــد ایــن مطلــب در خصــوص فعاليت هــای 
برخــی از عناصــر ایــن حــزب بــرای جدایــی از حکمتيــار، اکنــون 
ایــن گمانــه بــه یقيــن تبدیــل شــده کــه بــه زودی شــاهد انشــعاب 
و یــا انشــعابات دیگــری در حــزب اســالمی خواهيــم بــود. 
ــماره  ــاز ش ــالمی، آغ ــزب اس ــعاب در ح ــران انش ــع، بح در واق

ــه شــمار مــی رود. ــرای فروپاشــی ایــن حــزب ب معکــوس ب

محمد مرادی

نعمت رحيمى //////////// بخش نخست
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ميليون هـا کاربـر زیـر ٢5 سـال امریکایـی ظـرف دو سـال 
مسـدود  فيسـبوک  در  را  خـود  کاربـری  حسـاب  گذشـته 
کرده انـد. رونـدی کـه بنا بـر پيش بينی ها در سـال جـاری نيز 
ادامـه خواهد داشـت. اخبـار دروغيـن و نفرت پراکنی در کوچ 

کاربـران نقـش داشـته اند.
ارزیابـی صـورت گرفتـه از ترکيـب سـنی کاربـران فيسـبوک 
در امریـکا حکایـت از کـوچ ميليون هـا نفـر از کاربـران جوان 
فيسـبوک بـه اینسـتاگرام و اسـنپ چت دارد. موضوعـی کـه 
نمی توانـد بـرای مـارک زاکربـرگ و دیگـر دسـت اندرکاران 

فيسـبوک خبـر خوبی باشـد.
تمرکـز شـبکه های اجتماعـی عمدتا بـر روی جوانان اسـت و 
از ایـن رو، کـوچ جوانـان از فيسـبوک در عيـن حـال به معنی 

کاهـش جذابيت فيسـبوک بـرای مخاطبان اصلی آن اسـت.
رونـد خـروج کاربـران جـوان از فيسـبوک در امریـکا از دو 
سـال پيـش آغاز شـد. اکنـون بر پایـه پيش بينی هـای صورت 
گرفتـه از سـوی موسسـه نظرسـنجی „eMarketer« رونـد 
کـوچ کاربـران جوان از فيسـبوک در سـال جـاری ميالدی نيز 

ادامـه خواهـد یافت.
آمارها سخن مى گويند

فيسـبوک بـا داشـتن بيـش از 169 ميليـون کاربـر در امریـکا 
بـه  کشـور  ایـن  در  اجتماعـی  شـبکه  موفق تریـن  کمـاکان 
حسـاب می آیـد. حتـی شـمار کاربـران ایـن شـبکه اجتماعی 
در سـال گذشـته یـک درصـد نيـز در قيـاس بـا سـال پيـش 
از آن افزایـش داشـته اسـت. امـا آنچـه باعـث نگرانـی مارک 
زاکربـرگ، پایه گـذار، و دیگر مسـئوالن فيسـبوک شـده، روی 

برتافتـن جوانـان از ایـن شـبکه اجتماعـی اسـت.
بـه عنـوان نمونـه، تنهـا در سـال گذشـته ميـالدی )٢017( 
فيسـبوک ٢ ميليـون و ٨00 هـزار نفـر از کاربران زیر ٢5 سـال 
خـود را در امریـکا از دسـت داده اسـت. پيـش بينی موسسـه 
نظرسـنجی یـاد شـده حکایـت از آن دارد کـه در سـال جاری 
نيـز ٢ ميليـون و 100 هـزار نفـر دیگـر از جوانـان امریـکا 
حسـاب کاربـری خود در فيسـبوک را غيرفعـال خواهند کرد.

رونـد روی برتافتـن جوانـان از شـبکه فيسـبوک تنهـا محدود 
بـه امریکا نمی شـود. امـا آمار دقيقـی از ترکيب سـنی کاربران 
فيسـبوک در کشـورهای مختلـف وجـود نـدارد و از ایـن رو 
نمی تـوان بـا دقـت تمـام گفـت کـه چنـد درصـد از کاربران 
جـوان مثال در کشـورهای اروپایـی به حضور خود در شـبکه 

فيسـبوک خاتمـه داده اند.
بيشـترین ميـزان کـوچ از فيسـبوک در امریـکا بـه نوجوانـان 
زیـر 17 سـال برمی گـردد. حـدود 10 درصـد کاربـران جوان 
امریکایـی بيـن 1٢ تـا 17 سـال، در سـال ٢017 در قيـاس بـا 
سـال پيـش از آن، از فيسـبوک کـوچ کرده انـد. از دسـت دادن 
10 درصـد از کاربـران جـوان تنهـا ظـرف یـک سـال باعـث 

نگرانی مسـئوالن فيسـبوک شـده اسـت.
در عيـن حـال حدود چهـار و نيم درصد از کاربـران امریکایی 
بيـن 17 تـا ٢5 سـال نيز در سـال گذشـته به فعاليـت خود در 

فيسـبوک پایان داده اند.
علت چیست؟

روی برتافتـن جوانان امریکا از فيسـبوک دالیل متعددی دارد. 
بنـا بر گزارش شـکبه CNBC، نشـر مکرر اخبـار دروغين بر 
روی فيسـبوک از جملـه مسـائلی بـوده که باعث ناخرسـندی 

جوانان از این شـبکه اجتماعی شـده اسـت.
اتهـام »دخالت هـای روسـيه در کارزار انتخاباتـی امریـکا« از 
طریـق شـبکه های اجتماعـی نيـز در روی گردانـی جوانـان از 
ایـن شـبکه اجتماعـی موثـر بـوده اسـت. فيسـبوک مدت هـا 
چنيـن امـری را انـکار می کـرد. اما عاقبـت ناگزیر بـه اعتراف 
شـد و تصدیـق کـرد کـه گروه هایـی از خـارج از امریـکا از 
طریـق اکانت هـای جعلـی تـالش کرده انـد بـر اذهـان مـردم 

امریـکا در کارزار انتخاباتـی سـال ٢016 تاثيـر نهنـد.
بـه مـوازات نشـر اخبـار دروغيـن، نفرت پراکنی نيـز از جمله 
مسـائلی بـوده کـه در دور شـدن جوانـان امریـکا از فيسـبوک 

نقـش ایفـا کرده اسـت.
افـزون بـر آن، گفتـه می شـود سـاختار و چيدمـان صفحـه 
فيسـبوک نيـز بـرای جوانـان جذاب نيسـت. بدیهی اسـت که 
بـا افزایـش شـمار شـبکه های اجتماعـی، رقابت بـرای جلب 

کاربـر در بيـن آن هـا افزایـش یافته اسـت.
اينستاگرام و اسنپ چت

خـروج جوانـان امریـکا از شـبکه فيسـبوک بـه معنـی کاهش 
نقـش شـبکه های اجتماعـی در زندگی جوانان امریکا نيسـت. 
ظـرف دو سـال گذشـته و بـه مـوازات کاهش شـمار کاربران 
جـوان فيسـبوک در امریـکا، بـر شـمار اعضای دیگر شـبکه ها 

افزوده شـده اسـت.
برنـدگان اصلـی ایـن کـوچ ميليونـی در امریکا، اینسـتاگرام و 
اسـنپ چت هسـتند. شـمار اعضای این دو سـرویس در سـال 

گذشـته افزایـش قابل مالحظه ای داشـته اسـت.
بـر اسـاس ارزیابـی موسسـه نظرسـنجی »eMarketer« در 
سـال جـاری ميـالدی اسـنپ چت می توانـد حـدود ٢ ميليون 
کاربـر جوان تـر از ٢5 سـال را در امریکا به سـوی خود جذب 
کنـد. بـر تعـداد کاربران جـوان اینسـتاگرام نيز در همين سـال 
حـدود یـک ميليون و ششـصد هزار نفـر افزوده خواهد شـد.
بـه ایـن ترتيـب، تعـداد کاربـران اسـنپ چت در امریـکا بـا 
رشـدی بيـش از 9 درصـد بـه ٨6 ميليـون و 500 هـزار نفـر 
خواهـد رسـيد و از ایـن منظـر در مقـام سـوم قـرار خواهـد 
گرفت. اینسـتاگرام نيز با رشـدی 13 درصـدی، تعداد کاربران 
خـود را در امریـکا به حـدود 105 ميليون نفر خواهد رسـاند.

گفتمـان علمـی اهميت عضویت 
دایمـی افغانسـتان و مزایـای آن 
در سـازمان شـانگهای بـه ابتکار 
»اندیشـکده  اجتماعـی  نهـاد 

آزادی« در کابـل برگـزار شـد.
کـه  علمـی  گفتمـان  ایـن  در 
در  دلـو(   ٢٤( سه شـنبه  روز 
کابـل برگـزار شـد، بـر مدیریت 
تقابـل ناتو بـا روسـيه و چين به 
صورت درسـت از سـوی دولت 

افغانسـتان تاکيـد شـد.
علـم  محمـد  گفتمـان،  ایـن  در 
ایزدیـار معاون اول مجلس سـنا، 
فرامـرز تمنـا ریيس انسـتيتيوت 
وزارت  اسـتراتيژیک  مطالعـات 
اسـتاد  مسـعود  اسـتاد  خارجـه، 
خانجـان  و  کابـل  دانشـگاه 
اتاق هـای  معـاون  الکـوزی 
افغانسـتان  صنایـع  و  تجـارت 
دایمـی  عضویـت  اهميـت 
سـازمان  در  را  افغانسـتان 

کردنـد. بررسـی  شـانگهای 
محمـد علـم ایزدیار معـاون اول 
مجلس سـنا در این مـورد گفت 
دایمـی  عضویـت  کسـب  کـه 
افغانسـتان در سـازمان شانگهای 
اقتصـادی،  مختلـف  زوایـای  از 
تجارتـی، ترانزیتـی و مبـارزه بـا 
تروریـزم اهميـت خـاص دارد؛ 
سـازمان  در  عضویـت  زیـرا 
شـانگهای کمـک می کنـد که در 
افغانسـتان امنيـت برقـرار گردد.
آقـای ایزدیـار افـزود، عضویـت 
سـازمان  در  افغانسـتان  دایمـی 
اقتصـادی  لحـاظ  از  شـانگهای 
متقابـل  منافـع  نيـز  تجـاری  و 

را  عضـو  کشـورهای  تمامـی 
می کنـد. تاميـن 

کـه  صـورت  در  او،  گفتـه  بـه 
افغانسـتان عضو دایمی سـازمان 
از  می توانـد  شـود  شـانگهای 
ایـن  عضـو  کشـورهای  طریـق 
سـازمان بـر پاکسـتان نيز فشـار 
وارد کنـد تـا دسـت از حمایـت 
در  مداخلـه  و  تروریـزم  از 

بـردارد. افغانسـتان 
ایزدیـار در مورد حضـور امریکا 
تقابـل  و  افغانسـتان  در  ناتـو  و 
و  روسـيه  بـا  کشـورهای  ایـن 
چيـن نيـز بيـان داشـت: »در این 
شـکی نيسـت کـه حامـی اصلی 
افغانسـتان امریـکا و ناتو اسـت؛ 
منطقـه  کشـورهای  نقـش  امـا 
در  مختلـف  عرصه هـای  در  را 
فرامـوش  نبایـد  نيـز  افغانسـتان 

. » کرد
فرامـرز تمنـا ریيس انسـتيتيوت 
وزارت  اسـتراتيژیک  مطالعـات 
از  »پـس  گفـت:  نيـز  خارجـه 
آنکـه بحث جهانی شـدن روابط 
به نتيجه نرسـيد، در سـال ٢001 

بحـث منطقـه گرایـی و از ایـن 
جهانـی  بـه  رسـيدن  طریـق 
شـدن مطـرح شـد و حکومـت 
افغانسـتان نيـز منطقـه گرایـی را 
گامی در راسـتایی جهانی شـدن 

می بينـد«.
آقـای تمنـا در مـورد تقابـل ناتو 
بـا روسـيه و چين در افغانسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت، افغانسـتان 
اسـت  مواجـه  مشـکل  ایـن  بـا 
توسـط  نيـز  آن  مدیریـت  و 

نيسـت. آسـان  افغانسـتان 
دایمـی  عضویـت  مـورد  در  او 
سـازمان  در  افغانسـتان 
شـانگهای بيـان داشـت: »چيزی 
کمـک  را  مـا  توانـد  مـی  کـه 
سـازمان  بيشـتر  تمرکـز  کنـد، 
همکاری هـای  بـه  شـانگهای 
اقتصـادی منطقـه  ای اسـت؛ اگـر 
ایـن ویژگـی را برجسـته کنيـم 
می توانيـم تقابـل ناتـو با روسـيه 
و چيـن را مدیریـت کنيـم و از 
عضویت در سـازمان شـانگهای 

ببریـم«. بهـره 

استاد مسعود... ادامه صفحه 6

اهمیت عضویت افغانستان در شانگهای بررسی شد

بی رغبتی روزافزون 
جوانان امریکایی به فیسبوک
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