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قـرار اسـت کار عملـی پـروژه انتقـال گاز 
افغانسـتان،  بـه  ترکمنسـتان  طبیعـی 
پاکسـتان و هنـد )تاپـی( در روزهای آینده 
در خـاک افغانسـتان در والیت غربی هرات 
سـرگرم  کشـور  مقام هـای  شـود.  آغـاز 
آمادگـی افتتـاح کار عملـی ایـن پـروژه و 
ارشـد  مقام هـای  آن  در  کـه  مراسـمی اند 
اشـتراک  پـروژه  ایـن  عضـو  کشـورهای 

. می کننـد
روز گذشـته نشست کمیسـیون هماهنگی 
افتتـاح کار  و تشـریفاتی مراسـم  امنیتـی 
عملی پـروژه تاپـی به ریاسـت صالح الدین 
ربانی، سرپرسـت وزارت خارجه و  عضویت 
والـی هـرات، معیـن ارشـد امـور امنیتـی 
وزارت امـور داخلـه، معـاون مشـاور امنیت 
ملـی، معـاون رییـس سـتاد ارتـش، معاون 
معـاون  ملـی،  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

و  ریاسـت جمهوری  محافظـت  ریاسـت 
و  نظامـی  عالی رتبـه  مسـئوالن  برخـی 

امنیتـی، در شـهر هـرات برگـزار شـد.
وزارت خارجـه می گویـد کـه والـی هـرات 
و اعضـای کمیسـیون هماهنگـی امنیتی و 
تشـریفاتی، گزارش هـای خـود را بـه وزیـر 
امـور خارجـه ارائه کـرده و اطمینـان دادند 
کـه آمادگی هـای الزم بـرای برگـزاری بـا 
شـکوه مراسـم در شـهر هرات گرفته شـده 

ست. ا
افغانسـتان،  ارشـد  مقام هـای  اسـت  قـرار 
ایـن  در  ترکمنسـتان  و  هنـد  پاکسـتان، 

کننـد. اشـتراک  مراسـم 
پـروژه  انتقـال گاز طبیعـی ترکمنسـتان به 
کشـورهای افغانسـتان، پاکسـتان و هند از 
مهم تریـن پروژه هـای زیربنایـی منطقه یـی 

می رود. به شـمار 
کار عملـی پـروژه تاپی به تاریـخ ۲۲ قوس 
سـال ۱۳۹۴ در ترکمنسـتان آغاز شد. این 
لولـه گاز به طـول ۷۳۵ کیلومتـر در داخل 
هـرات،  والیت هـای  طریـق  از  افغانسـتان 
فـراه، هلمنـد و قندهار به پاکسـتان امتداد 

بد. میا
نصیـب  را  بزرگـی  سـود  پـروژه  ایـن 
افغانسـتان خواهد کرد. افغانسـتان سـاالنه 
حـدود ۵۰۰ میلیون دالـر حق عبور خواهد 
گرفـت و ایـن پروژه سـاالنه بـرای ۱۲ هزار 

نفـر فرصـت شـغلی فراهـم می کنـد.

سـمنگان  والـی  خـدام،  عبدالکریـم 
می گویـد کـه حکـم برکنـاری اش از 
طـرف حکومت مرکـزی را نمی پذیرد 
و تـا فیصلـۀ نهایـی رهبـری جمعیت 
اسـالم، قوم ترکمن و مردم سـمنگان 
بـه کار خـود بـه عنـوان والـی ایـن 

والیـت ادامـه می دهـد.
پیـش  روز  ایـن در حالـی کـه یـک 
اسـاس  بـه  محلـی  ارگان هـای  ادارۀ 
حکـم رییـس جمهـور پنـج والـی را 
برکنـار کـرده و افراد جدیـد را به این 

کـرد.  معرفـی  پسـت های 
اسـت  آمـده  اداره  ایـن  در خبرنامـۀ 
کـه عبداللطیـف ابراهیمـی بـه حیث 
والـی سـمنگان به جـای آقـای خدام 

اسـت. معرفی شـده 
اسـحاق زی  انورخـان  هم چنـان،   
والـی  حیـث  بـه  بادغیـس  والـی 
لوگـر بـه جـای حلیـم فدایـی، داکتر 
شـاه جهـان والـی پیشـین فـراه بـه 
حیـث والـی میـدان وردک بـه جـای 

ادامه صفحه 6
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محـصوالتزراعتـیافغـانستان
درنمایشگـاهیجهـانی

این روزهـا، امـارات متحـده عربـی، میزبان یکی 
از بزرگترین نمایشـگاه های محصـوالت زراعتی 
چندیـن کشـور از سراسـر جهان اسـت. در این 
نمایشـگاه، سـهمی بـرای محصـوالت زراعتـی 
افغانسـتان نیـز درنظـر گرفتـه شـده اسـت که 
نصیـر احمـد درانـی، وزیـر زراعـت و مالـداری 
در سـفری بـه امـارات متحده عربـی، غرفه های 

افغانسـتان را افتتـاح کرده اسـت.
آقـای نصیـر احمد درانـی در این مراسـم گفته 
گشـایش  در  امـروز  کـه  خوشـحالم  اسـت:” 
بزرگ تریـن نمایشـگاه سـاالنه ی جهانی تجارت 
مـواد غذایـی، غرفه هایی از تولیدات افغانسـتان 
به سـطح جهان نیـز حضور دارنـد و محصوالت 

افغانسـتان را بـه نمایـش می گذارند.”
از  بـازرگان  از ۲۵  بیشـتر  نمایشـگاه،  ایـن  در 
افغانسـتان اشـتراک کـرده انـد کـه قرار اسـت 
محصوالتـی چـون، زعفـران، میـوه، محصوالت 
میـوه خشـک و دیگـر محصوالت زراعتـی را به 

نمایـش بگذارنـد.
نمایشـگاه  ایـن  در  مالـداری  و  زراعـت  وزیـر 
جهانـی گفـت که افغانسـتان در گذشـته به نام 
بـاغ قدیمـی آسـیای میانـه یـاد می شـد و حاال 
افغانسـتان در تالش اسـت تـا دوبـاره این لقب 

را بـه دسـت آورد.
او در ایـن مـورد گفت:” افغانسـتان، محصوالت 
زراعتـی زیـادی دارد کـه برای جهانیـان عرضه 
کنـد. مـا روزگاری به باغ آسـیای میانه مشـهور 
بودیـم و حـاال دوبـاره تـالش می کنیـم تـا این 

میـراث را بـه دسـت بیاوریم.”
در چنـد سـال اخیـر، حکومـت کابـل در تالش 
معرفـی محصـوالت و تولیـدات ایـن کشـور از 
آدرس افغانسـتان بـه کشـورهای جهانـی بـوده 
اسـت. در ایـن کار تـا حـدی زیادی نیز دسـت 
امـا هنـوز هـم  اسـت.  نیـز داشـته  آوردهـای 
برخـی از تولیـدات داخلـی افغانسـتان بـا نـام 
کشـورهای همسـایه ماننـد ایـران و بـه ویـژه 
بـا نـام پاکسـتان به کشـورها و بازارهـای غربی 

می گـردد. صـادر 
در ایـن میـان صـادرات قالیـن و میـوه خشـک 
و تـازه افغانسـتان هنـوز هـم مشـکالت خیلـی 
ده هـا  سـاله  همـه  پاکسـتان  و  دارد  جـدی 

میلیـون دالـر از ایـن بابـت سـود می بـرد.
در نماشـگاه جهانی کنونی، ۱۲۰ کشـور حضور 
دارنـد کـه افغانسـتان نیـز بـرای نخسـتین بـار 
از  شـرکت   ۲۵ انـد.  کـرده  اشـتراک  آن  در 
افغانسـتان نیـز در اینجـا آمـده انـد تـا بـرای 

محصـوالت شـان بازاریابـی کننـد.
تاجـران افغانسـتان اشـتراک در این نمایشـگاه 
را یـک فرصـت عالـی بـرای معرفـی تولیـدات 
حکومـت  از  و  کـرده  عنـوان  افغانسـتان 
می خواهنـد زمینه اشـتراک بیشـتر تاجـران را 

سـازند. فراهـم  جهانـی  نمایشـگاه های  در 
ایـن در حالیسـت که اقتصـاد دانان افغانسـتان 
همـواره تأکیـد دارنـد که بـا توجه بـه موقعیت 
افغانسـتان و زراعتـی بـودن این کشـور، زمینه 
سـازی بـرای اشـتراک بازرگانان و تاجـران این 
کشـور بـه بازارهـای بـزرگ جهانی مهـم ترین 
کار بـرای رشـد اقتصـاد افغانسـتان خواهد بود.

صفحه 6

نیـرنگ تازۀ سیـاسی؛
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در حالـی که افغانسـتان در آسـتانۀ گشـایِش یکی 
از مهم تریـن برنامه هـای اقتصـادِی منطقه یـی قرار 
دارد کـه افق هـای تازه یـی را بـه روی کشـور بـاز 
می کنـد، امـا از بُعـد سیاسـی هنـوز بـا چالش های 
عمـده و اساسـی یی روبـه رو اسـت. موضـوع بلـخ 
همچنـان پـس از گذشـِت ماه هـا بـه حـاِل خـود 
باقی سـت و بـه عنـوان نقطه ضعـِف حکومـت داری، 
شـاید  می کنـد.  کسـب  تازه تـری  ابعـاد  روز  هـر 
دولـت وحـدت ملـی بخواهد کـه دیگر اسـتاد عطا 
محمـد نور در بلـخ به عنوان والی نباشـد، ولی حتا 
همیـن خواسـت نیـز می توانـد راه حل هـای معقول 
و منطقی یـی بیابـد و بـدون آن کـه بـه جنجالـی 
داخلـی تبدیـل شـود، با تفاهـم و گفت وگـو پایانی 

رضایت بخش پیــدا کنــد. 
در  انحصارگرایـی  کـه  می گویـد  غنـی  آقـای 
کشـور پایـان یافتـه، ولـی عمـاًل دیـده می شـود 
کـه نمودهایـی از انحصارگرایـی هـر روز از جایـی 
سـرک می کشـد. در این کـه جمعیـت اسـالمی و 
عطـا محمـد نـور بخشــی از توافق سیاسـی ایجاد 
دولـت وحـدت ملـی اند، هیچ جای شـک و شـبهه 
باقـی نمانده اسـت. حاال حتا متحــداِن افغانسـتان 
مسـالمت آمیِز  حـل  خواهـان  امریـکا  شـمول  بـه 
مسـالۀ بلـخ شـده اند. همین شـِب شـنبه بـود که 
سـخنگوی کاخ سـفید، مشـکل به وجـود آمـده در 
بلـخ را یـک مســالۀ داخلـی عنـوان کـرد و گفـت 
کـه امریـکا بـه هیچ صـورت نمی خواهـد در چنین 
مسـایلی دخالـت داشـته باشـد و یا جانـب یکی از 

طرف هـای مناقشـه را بگیـرد. 
بی ثباتـی  باعـث  تنهـا  نـه  بلـخ  مشـکل  تـداوم 

سیاسـی در کشـور می شـود، بل از نظر اقتصادی و 
امنیتـی نیـز می توانـد تأثیرهای ناگواری بر کشـور 
بـه جا بگذارد. بلخ در شـانزده سـال گذشـته شـهر 
صلـح، امنیـت و بازسـازی بـوده و بدون شـک این  
دسـتاوردها را نمی تـوان بـدون نقش عطا محمــد 
نـور بررسـی کرد. بلخ به شـهری اقتصـادی و مرفه 
تبدیـل شـد، چـون مـردم بـا رهبـری آن تفاهـم 
برنامه هـای واحــد عمـل  داشـتند و در راسـتای 
می کردنـد. بلـخ می توانسـت بـرای دولـت وحـدت 
ملـی بـه عنوان الگـوی حکومت داری خـوب مطرح 
والیت هـای  سـایر  در  آن  تجربه هـای  از  و  باشـد 

افغانسـتان اسـتفاده شود. 
اوضـاع  سیاسـی،  رویارویی هـای  ایجـاد  بـا  نبایـد 
شـکنندۀ کشـور را بیشـتر بـه سـمِت وخامـت برد 
کـه از آن گروه هـای تروریسـتی و تکفیـری سـود 
ببرنـد. دولـت وقتـی می پذیـرد کـه بـا جمعیـت 
اسـالمی در رابطـه بـا مسـایل بلـخ گفت وگـو کند، 
از قـدرِت  بـدون شـک آن را بـه عنـوان بخشـی 
سیاسـی به رسـمیت شـناخته اسـت. به توافق نامۀ 
سیاسـی اگـر مراجعـه شـود، معلـوم می شـود کـه 
عنـوان  بـه  آن،  متحــدان  و  اسـالمی  جمعیـت 
در  کـه  شـده اند  معرفـی  فعلـی  دولـِت  سـهم دار 
وجود ریاسـت اجرایی کشـور، این سـهم برجسـته 
شـده اسـت. فلســفۀ وجـودِی دولت وحـدت ملی 
نیـز بـر پایـۀ چنیـن طرحـی ریختـه شـده اسـت 
کـه دو تیـم انتخاباتـی بـا متحـداِن خـود دولتـی 
را بسـازند کـه متشـکل از هـر دو جنـاح انتخاباتی 
باشـد. حـاال اگـر یکـی از ایـن جناح هـا بخواهـد 
کـه  بگیـرد  تصمیم هایـی  یک جانبـه  به صـورِت 
طـرف دیگـر آن ها را به زیـان خود می دانـد، بدون 

شـک اصطـکاک و تقابـل ایجـاد  می گـردد. 
مسـالۀ دیگـر امـا ایـن اسـت کـه عطـا محمـد نور 
تنهـا یـک شـخِص عـادی نیسـت کـه بـه عنـوان 
والـی در بلـخ مقرر شـده باشـد. او یکـی از اعضای 
برجسـتۀ جمعیت اسـالمی اسـت که در توافق نامۀ 
اسـت.  داشـته  پررنـگ  نقـِش  و  سیاسـی حضـور 
ایـن واقعیت هـا را نمی تـوان نادیـده گرفـت. ارگ 
بـه  آن  نـگاه  داده کـه  نشــان  خـود در گذشـته 
آقـای نـور، تنهـا نـگاه بـه یـک والـی نبوده اسـت. 
وقتـی مشـکالتی میـان ارگ و ریاسـت اجرایـی به 
وجـود آمـده، آقـای غنی تـالش کرده اسـت که به 
واسـطۀ آقـای نـور آن هـا را حـل کنـد. چــرا حاال 
ورق هـا برگشـته اند و ارگ دیگـر نمی خواهـد برای 

آقـای نـور چنیـن موقعیتـی را قایل شـود؟ 

نمی خواهنـد  کـه  مغـرض  افـرادی  شـک  بـدون 
افغانسـتان بـه صلـح و ثبـاِت دایمـی دسـت پیـدا 
کنـد، در ایـن میـان نقـش بـازی کرده انـد تـا بـا 
گل آلـود کـردن آب ماهـی بگیرنـد. دولـت وحدت 
ملـی بایـد متوجـه چنین حساسـیت هایی باشـد و 
نگـذارد کـه یـک حرکت ناسـنجیده، افغانسـتان را 

بـا بحرانـی مهارناشـدنی مواجـه سـازد. 
مشـکل بلـخ از راه هـای مسـالمت آمیز قابـل حـل 
ارگ خواسـته  به خصـوص  و  اگـر دولـت  و  اسـت 
از شـورای ملـی  ایـن رابطـه  باشـد، می توانـد در 
کشـور کمـک بگیـرد. در میـان اعضــای شـورای 
ملـی، افـرادی وجـود دارنـد کـه بـه عنـوان ثالـث 
بالخیـر می تواننـد در ایـن قضیـه پادرمیانـی کنند 
و مشـکل را به صـورِت عقالنـی و اصولـی ـ بـدون 
آن کـه یکـی از طرف هـا احسـاس کنـد کـه چیزی 

از دسـت داده ـ حل وفصـل نماینـد.  را 
اجـازه بایـد داد کـه در این خصـوص، از ظرفیت ها 
اسـتفاده  کشـور  ملـی  شـورای  توانمندی هـای  و 
صـورت گیـرد، اگـر واقعـاً می خواهیم که کشـوِر ما 
بـه بحـران و فروپاشـی نـرود. آقـای رییس جمهـور 
بایـد بداند که ما در شـرایط حساسـی قـرار داریم. 
افغانسـتان بیـش از هـر زمـاِن دیگـر بـه وحـدت 
بـا  نبایـد  دارد.  نیـاز  درونـی  و  ملـی  انســجاِم  و 
را بحرانـی کـرد.  تصمیم هـای عجوالنـه وضعیـت 
مـردم افغانسـتان ضرب المثـِل معروفـی دارنـد که 
می گویـد »گرهـی را کـه بـا دسـت بـاز می شـود، 
نبایـد بـا دنـدان بـاز کـرد«. حاال چـرا ما مشــکل 
بلـخ را بخواهیـم از راه تفنـگ و  تهدیـد حل کنیم 
کـه هیـچ سـودی جـز کشـمکش های تـازه در پی 

داشـت؟ نخواهد 
بـه نظـر مـن، مشـکل بلـخ بیـش از آن کـه یـک 
سـوءتفاهِم  یـک  باشـد،  سیاسـی  بـزرِگ  مشـکل 
اداری اسـت کـه می تـوان در پرتـو اصـول حقوقـی 
و عرفـی آن را به آسـانی حـل کرد. نباید گذاشــت 
کـه مسـالۀ بلـخ حربه یـی بـرای دشـمناِن کشـور 
کـه  دسـته هایی  و  گروه هـا  از  بسـیاری  شـود. 
خواهـان بی ثباتـِی هرچـه بیشـتر کشـور هسـتند، 
از ایـن فرصـت بـه نفـِع خـود بهـره می برنـد. آقای 
غنـی و همین طـور عطامحمـد نـور باید در مسـالۀ 
بـه میان آمـده، نهایـِت درایـت و دوراندیشی شـان 
را بـه خـرج بدهنـد تـا مبــادا از آن هـا کارهایـی 
سـر بزنـد کـه اوراق تاریخ به سـیاهِی آن شـهادت 
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ارگ ریاسـت جمهوری اخیـراً بـه عـزل چنـد والـی پرداختـه 
و بـه  جـای آنـان، چنـد والـِی جدیـد را تعییـن کـرده  اسـت. 
عبدالکریـم خدام، والی پیشـین سـمنگان، از جملـۀ والی های 
برکنـار شـده اسـت. آقای خـدام اما به بی بی سـی گفته اسـت 
کـه ایـن برکنـاری را قبـول نـدارد و تـا زمانـی کـه رهبـری 
جمعیـت اسـالمی به یـک تصمیـم در این خصوص نرسـد، از 

موقفـش کنـار نمی رود. 
نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه چـرا ارگ ریاسـت جمهـوری بـه 
اقداماتـی دسـت می زنـد کـه می توانـد بـرای آن دردسرسـاز 
باشـد و یـا هـم چـرا فرمـاِن آقـای غنـی بـه عنـوان رییـس 
و  بنشـیند  کرسـی  بـه  نمی توانـد  ملـی  وحـدت  حکومـِت 

سـرمی پیچند؟ آن  از  به سـاده گی  برخی هـا 
اخیـراً  و  قندهـار  پولیـِس  فرمانـده  بلـخ،  والـی  داسـتان 
همـه  و  همـه  سـمنگان،  شـدۀ  برکنـار  والـی  موضع گیـری 
نشـان می دهنـد کـه تصمیمـاِت اخیـِر ارگ به هـر دلیلی که 
هسـت، بـا بن بسـت مواجه  شـده اند. پیش از ایـن، عطا محمد 
نـور والـی بلـخ در برابـر امضـای آقـای غنـی و توافـق رهبراِن 
دولـت وحـدت ملـی ایسـتاده گی کرد و تـا هنوز نیز بـر ُدهل 
مخالفـت بـا دولـِت مرکـزی می نوازد و بـرای کنـار رفتنش از 
مقـام والیـت شـرط هایی را مطـرح می کنـد کـه از جملۀ آن، 

تطبیـق توافق نامـۀ سیاسـی دولـت وحـدت ملـی اسـت. 
امـا جـدال ارگ با عطـا محمد نور پایـان نیافته کـه والی یک 
والیـتِ دیگـر کـه او نیـز مربـوط به حـزب جمعیت اسـالمی 
اسـت، در برابـر امـِر آقـای غنـی می ایسـتد. اگرچـه نمی توان 
بـا آقـای نـور را یکـی  توانایـی سیاسـِی والـی سـمنگان را 
انگاشـت ولـی موضع گیـرِی والـی برکنـار شـدۀ سـمنگان نیز 
ثابـت می سـازد کـه دولـت آقـای غنـی با فرسـوده گِی ناشـی 
از فقـداِن مشـروعیت مواجـه اسـت و از همین رو تـوان اعماِل 

صالحیـت بـر والیـان را ندارد. 
اگـر دلیـل برکنـاری والـی سـمنگان، هم حزبـی بـودِن وی با 
والـی بلـخ باشـد، در واقـع این یـک انتقـام سیاسـی از جانب 
ارگ پنداشـته می شـود کـه بیـش از پیـش حکومـت را بـا 
چالـش روبـه رو می سـازد. در کنـار ایـن مسـأله، تـا زمانی که 
مشـکل سیاسـی میـان آقـای غنـی و حـزب جمعیـت حـل 
نگـردد، طبیعـی اسـت کـه بسـیاری از تصمیمـاِت ارگ بـا 
واکنش هـاِی مشـابه در والیـاِت مختلِف کشـور مواجـه گردد. 
بنابراین راه حل اساسـی این اسـت که طرفیِن مناقشـه هرچه 
زودتـر بر اسـاِس منافع ملـی و وحدِت مردم افغانسـتان، روی 

مطالبات شـان بـه توافـق برسـند. 
همچنین، اکنون که شـرایط بسـیار حسـاس شـده و مقاومت 
نضـج  در حـال  هـر طـرف  در  ارگ  تک روی هـاِی  برابـر  در 
اسـت، ایـن آماده گـِی ذهنـی فراهـم شـده کـه جریان هـا و 
نیروهـای سیاسـی در محـور طرح »وفـاق ملی« گـرد آمده و 
صفحـۀ جدیدی را در فضای سیاسـی کشـور بگشـایند. حلقۀ 
ارگ نیـز بایـد بـه ایـن نتیجه رسـیده باشـد کـه تک محوری، 
مصـادرۀ قـدرت و تعقیـِب سیاسـِت حـذف، مقاومـت خلـق 
می کنـد و سـرانجام بـه تقابـِل جــدی میـان آن هـا و مـردم 

منجـر خواهد شـد.
مسـلماً نظـام موجـود، نظامـی متعلق به یک شـخص یا جناِج 
خـاص نیسـت، بلکـه ثمـرۀ قربانـی دادن هـاِی همـۀ گروه هـا 
و جناح هـای مردمـی اسـت. مـا قصـد نداریـم اقـدام والـی 
سـمنگان را مـورد تأییـد قـرار بدهیم ولـی ایـن را به صراحت 
اعـالم می داریـم کـه اقدامـاِت ناسـنجیدۀ ارگ باعـث خلـق 
مشـکالت شـده اسـت. شـاید قضیـۀ والی سـمنگان بـه زودی 
حـل گـردد امـا ایـن سـوال هنوز پاسـخ نیافتـه که چـرا ارگ 
ریاسـت جمهوری هربـار کـه بحـث شـناس نامه های برقی داغ 
می گـردد، یـک اقـدام تنگ نظرانۀ سیاسـی را سـامان می دهد 
تـا در شـعاع آن، قضیـۀ شـناس نامه ها به کنار گذاشـته شـود. 
بـار پیـش کـه بحـث فرمـان تقنینِی آقـای غنـی در خصوِص 
شـناس نامه های برقـی مسأله سـاز شـد، هم زمان بـا آن آهنِگ 
برکناری والی بلخ کوک شـد و حاال هم در سـایۀ سـروصداِی 
شـناس نامه های برقـی، او پنـج والـی از جملـه والی سـمنگان 
را برکنـار و بـه جـای آن، افـرادی را معرفی کرده اسـت که به 
جـز یـک تن، متباقـی از یک گـروه قومـی به نظر می رسـند.

سیاسـِی  ترفندهـای  و  قومـی  برخوردهـای  این گونـه 
غیردمکراتیـک بیـان می کنـد کـه ارگ پیـش از سـایرین، به 
چیـزی به نام »قواعد دموکراسـی« اعتقاد نـدارد و از همین رو 
کسـانی ماننـد والـی سـمنگان، به خود حـق می دهنـد که از 

فرامیـن و اوامـِر ارگ روی بتابنـد.

ارگ؛
الگویسرپیچیازنظموقانون

مشکل بلخ بیش از آن که یک 
مشکل بزرِگ سیاسی باشد، 

یک سوءتفاهِم اداری است که 
می توان در پرتو اصول حقوقی 

و عرفی آن را به آسانی حل کرد. 
نباید گذاشـت که مسالۀ بلخ 
حربه یی برای دشمناِن کشور 

شود. بسیاری از گروه ها و 
دسته هایی که خواهان بی ثباتِی 

هرچه بیشتر کشور هستند، از این 
فرصت به نفِع خود بهره می برند. 
آقای غنی و همین طور عطامحمد 
نور باید در مسالۀ به میان آمده، 

نهایِت درایت و دوراندیشی شان 
را به خرج بدهند تا مبـادا از آن ها 
کارهایی سر بزند که اوراق تاریخ 

ACKUبه سیاهِی آن شهادت بدهد!



برخی رهبران سیاسـی در مراسـم گرامی داشـت 
از  سـرخ  قشـون  سـالروز  بیسـت ونهمین  از 
سیاسـت های  کـه  کردنـد  اعـالم  افغانسـتان، 
خطرنـاک  بحـران  بـه  را  افغانسـتان  حکومـت 

می بـرد. 
در ایـن نشسـت که در کانـون اصالحات در کابل 
برگزار شـده بود، سـخنرانان تأکید کردند که در 
آغـاز جهـاد هیـچ کسـی تصـور نمی کـرد، ملت 
پابرهنه یـی، امپراتـوری قدرت مند شـوروی را به 

شکسـت مواجه سازد. 
آنـان، پیروزی جهـاد و مبارزات ملت افغانسـتان 
بر نیروی اشـغال گر شـوروی را حاصـل قربانی ها 
و خـون شـهدای کشـور عنـوان کـرده و خاطـر 
نشـان سـاختند کـه بـا پیـروزی جهـاد برحـق 
مردم افغانسـتان، معادالت جهانی دگرگون شـد. 
محمـد محقق، معاون ریاسـت اجراییـه یادآوری 
از روزهـای پرافتخـار و حماسـی را مهـم خواند و 
گفت که بزرگ داشـت از چنیـن روزهایی ملت را 

به گذشـتۀ پرافتخارشـان بـر می گرداند. 
اسـتاد محقـق با بیـان این که مـردم افغانسـتان 

در برابـر تجـاوز، ظلـم و اسـتعمار، سرسـخت و 
تسـلیم ناپذیر هسـتند، ابـراز داشـت کـه کشـور 
مـا همـواره مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه اسـت؛ 
کرده انـد  درک  امپراتوری هـا  و  متجـاوزان  امـا 
کـه افغانسـتان لقمه یـی نیسـت کـه بتواننـد به 

سـاده گی آن را هضـم کننـد. 
معـاون ریاسـت اجرایـی گفـت کـه شکسـت دو 
دوره اشـغال افغانستان توسط انگلیس و شوروی 
گروه هـای  تجـاوز سـیاه  و همچنـان شکسـت 
تروریسـتی، بـه خوبـی بـه جهـان تفهیـم کرده 
اسـت که افغانسـتان به سـاده گی بلعیده نخواهد 

 . شد
اسـتاد محقـق گفـت کـه یکـی از عمده تریـن 
»زورگویـی«  اتحـاد شـوروی  عوامـل شکسـت 
آنهـا بـود. مـردم افغانسـتان در برابـر زورگویـی 

نمی شـوند.  تسـلیم  و  دارنـد  حساسـیت 
معـاون ریاسـت اجراییـه بـا اشـاره بـه حضـور 
نیروهـای بین المللـی در افغانسـتان و تحـوالت 
پـس از بـن در کشـور گفـت کـه در تحـوالت 
جدیـد مـردم افغانسـتان صاحب قانون اساسـی 

شـدند کـه در آن بـه گونـۀ نسـبی بـه حقـوق 
شـهروندان کشـور احترام گذاشـته شـده و زبان، 
مذهب و هویت آنان به رسـمیت شـناخته شـده 

ست.  ا
اسـتاد محقـق با اشـاره بـه تالش ها در راسـتای 
حـل اقـوام و گروه هـای اجتماعـی در قالـب یک 
تالش هایـی  چنیـن  کـه  گفـت  واحـد  هویـت 

عملـی نیسـت و بـه نتیجـه نمی رسـد.
معـاون ریاسـت اجراییـه خاطـر نشـان سـاخت 
کـه همـۀ گروه های قومی خـود را به افغانسـتان 

واحـد متعلـق می داننـد و در ایـن راه قربانـی 
داده انـد و قانـون اساسـی همـۀ آنهـا را صاحبان 
در  تالش هـا  پـس،  می داننـد.  کشـور  اصلـی 
راسـتای منحل سـازی گروه هـای قومـی بـه یک 
قـوم و هویـت مشـخص، افغانسـتان را به مسـیر 

خوبـی نمی بـرد. 
اسـتاد محقق با بیان اینکـه نادیده گرفتن هویت 
اقـوام جنجـال کالنـی را برپـا خواهد کـرد و این 
جنجال را کسـی جمـع نخواهد توانسـت، تأکید 
کـرد کـه باید همـۀ گروه هـا و اقـوام افغانسـتان 
بـه رسـمیت شـناخته شـوند و به جـای فرامین 

تقنینـی بـه قوانین کشـور چنگ زده شـود.
معاون ریاسـت اجراییه با انتقاد از اسـتفادۀ بیش 
از حـد از فرامیـن تقنینی ابراز داشـت که فرمان 
شـماره هفتم نـور محمد تره کـی، پایان حکومت 

او را رقم زد. 
در ادامـه، محمـد یونـس قانونی، معاون پیشـین 
ریاسـت جمهـوری گفـت کـه امتیـاز پیـروزی 

جهـاد بـه شـهدای افغانسـتان بـر می گـردد. 
آقـای قانـون ابراز داشـت کـه ۲6 دلو از یک سـو 
روز شکسـت و خـروج قشـون سـرخ و از سـوی 
دیگر، سـرآغاز توطیه و دسیسـه علیه مجاهدین 

بود. 
معـاون پیشـین ریاسـت جمهـوری گفـت کـه 
برخـالف برخی ادعاهـا جهاد و مبارزۀ مسـلحانۀ 
اشـارۀ  بـه  اشـغال گر  رژیـم  ضـد  بـر  مـردم 
خارجی هـا آغـاز نشـد، بـل مـردم افغانسـتان با 
همـت و ارادۀ خـود در برابـر نیروی اشـغال گر به 
پـا خیسـتند و سـر انجـام آن هـا را بـه شکسـت 

ذل بـار مواجـه سـاختند. 

رییس پیشـین مجلس ابراز داشـت کـه پیروزی 
جهاد افغانسـتان در برابر اشـغال و تجاوز شوروی 
سـابق، بـه معنـای پیروزی همـۀ جهان بـه ویژه 

کشـورهای خلیج، اروپـا و امریکا بود.
آقـای قانونـی بـه انتقادهـا از رهبـران مجاهدین 
اشـاره کـرد و گفت کـه رهبران محتـرم جهادی 
بـرای  برنامه یـی  پیـروزی  از  پـس  فـردای  در 
حکومـت داری نداشـتند و بـه جـای تحمـل و 

گذشـت، در مقابـل همدیگـر قـرار گرفتنـد.
او دولـت اسـالمی به رهبری اسـتاد ربانی را تنها 
دولت مسـتقل و غیروابسـته در افغانستان عنوان 
کـرد و گفـت کـه پـس از پیـروزی مجاهدیـن، 
پاکسـتان با اسـتفاده از ابزارهـای مختلف، جنگ 
را بـر مـردم افغانسـتان تحمیل کرد و متأسـفانه 

خشـونت ها تاکنون در کشـور ادامـه دارد. 
معـاون پیشـین ریاسـت جمهـوری بـا اشـاره به 
ایسـتاده گی و مبارزۀ نیروهای مسـلح افغانستان 
در برابـر طالبـان و دیگـر گروه هـای تروریسـتی 
گفـت کـه قـوای مسـلح افغانسـتان ادامه دهندۀ 

راه مبـارزان و مقاومت گـران گذشـته هسـتند.
 آقـای قانونـی بر اصالحـات در دولت و شـنیدن 
خواسـت های معترضـان تأکیـد کـرد و گفت که 
نشـیدن صـدای گروه هـای مخالـف و معترض و 
پیشـنهادهای اصالح طلبانه، منجر بـه انقالب در 

کشـور خواهد شد. 
او بـر برگزاری انتخابات در زمان معین در کشـور 
تأکیـد ورزیـد و از کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
خواسـت کـه تاریخ برگـزاری انتخابـات پارلمانی 

و ریاسـت جمهوری را اعـالم نماید. 
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در نشستی در کابل مطرح شد:

اقـوام مدغـمسازی
دارد ناگـوار پیامـدهای واحد درهـویتی

خبـر آغاز روند توزیع شـناس نامه های دیجیتالی 
یـک نیرنـگ سیاسـی از سـوی ارگ اسـت. ارگ 
بـا ایـن کار مخالفان خود را نشـانه گرفته اسـت. 
اشـرف غنی می خواهد دهن سـران غیر پشـتون 
توزیـع شـناس نامه های  بـرای »نـه« گفتـن  را 
دیجیتالـی، به ویـژه درج واژۀ »افغـان« در آن بـاز 
کنـد. او می خواهـد در میـان مخالفـان پشـتون 
خـود ایـن بـاور را خلق کنـد که سـران تاجیک، 
»هژمونـی قومـی« شـما را هرگـز نمی پذیرنـد. 
تصـور ارگ ایـن اسـت که ایتالفـی که اخیـراً از 
سـوی سـران تاجیـک، ازبیـک پشـتون در بلـخ 
و قندهـار در برابـر حکومـت ایجاد شـده اسـت، 
بـا بلنـد شـدن موضـوع درج واژۀ »افغـان« در 
می پاشـد؛  هـم  از  دیجیتالـی،  شـناس نامه های 
چیـزی که ظاهـراٌ نتیجه هم داده اسـت. »جبهۀ 
ملـی نویـن افغانسـتان« کـه از موضع آقـای نور 
در برابـر حکومت حمایـت کرده بـود، اعالم کرد 
کـه در بحـث توزیـع شـناس نامه های دیجیتالی 
و درج واژۀ »افغـان« از موضـع حکومـت حمایت 
می کنـد. ظاهـر قدیـر نیـز در نشسـت سـه روز 
پیش خـود در ننگرهار پیرامون به مسـألۀ توزیع 
اختیـار  خاموشـی  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
کـرد و بـا ایـن کار نشـان داد کـه از تصمیـم 

حکومـت در ایـن زمینـه حمایـت می کند.
بسـیاری از سیاسـت مداران پشـتون که در زمان 
امتیازهـای  صاحـب  کـرزی  حامـد  زمـام داری 
فراوانـی از سـوی حکومـت شـدند، بـا روی کار 
آمـدن حکومـت وحـدت ملـی از سـوی محمـد 
اشـرف غنـی، مـورد بی مهـری او قـرار گرفتنـد. 
بـه دلیـل  ایـن چهره هـا هم چنـان  از  عده یـی 
»درانی« بودن شـان از بدنۀ حکومت طرد شـدند؛ 

زیـرا باورهـا به این اسـت که محمداشـرف غنی 
)غلجایـی( بـه ایـن باور اسـت کـه حامـد کرزی 
در زمـان زمـام داری اش »عمـداً« سـران غلجایی 
پشـتون را از بدنۀ حکومت دور نگه داشـته بود. به 
گمـان اغلب، محمداشـرف غنـی به دنبـال زنده 
کردن چهره های گذشـته و تازۀ غلجایی در بدنۀ 
نظـام و معادلـۀ قدرت در کشـور آسـتین بر زده 
اسـت. صلح با گلبدیـن حکمتیـار )غلجایی( نیز 
در همیـن راسـتا بوده اسـت. وقتی اشـرف غنی 
سیاسـت های حذف گرایانـه را در پیـش گرفـت، 
بسـیاری از چهره های با نفوِذ پشـتون از او فاصله 
گرفتنـد. بـه همیـن خاطـر، بـا آنکه بـا گلبدین 
حکمتیـار به لحاظ فکری و ایدئولوژی، سـنخیت 
فکـری نداشـت، امـا گرایش هـای قومـی غنی او 
را واداشـت تـا دل بـه دریـا زده و دسـت کمـک 
بـه سـوی گلبدیـن حکمتیـار دراز کند. بـه باور 
آگاهـان، جـدا از برنامه هـای ویران گـر حکمتیار، 
امـا او نیز بـرای پایـان یافتن حاکمیـت درانی ها 
در افغانسـتان لحظـه شـماری می کـرد و این بـار 
فرصت را غنیمت شـمرد و با محمداشـرف غنی 

داد. دست 
بـه هـررو، بـه نظـر می رسـد کـه محمداشـرف 
غنـی تیـر را بـه جـای درسـتی نشـانه گرفتـه 
اسـت. غنـی می دانـد که ایتالِف سـران پشـتون 
بـا عطامحمـد نـور »اسـتراتژیک« نیسـت و بـا 
یـک موضع گیـری خیلـی سـاده می توانـد از هم 
بپاشـد. ارگ مطمیـن اسـت کـه کـرزی، ظاهـر 
قدیـر، همایون همایون، انورالحـق احدی، جنرال 
عبدالـرازق و دیگر پشـتون ها، به »حق حاکمیت 
انحصـاری پشـتون ها در افغانسـتان« بـاور دارند 
و در چنیـن حاالتـی هرگـز جانـب ایتالف هـای 

غیـر پشـتون ها قـرار نمی گیرنـد. مسـووالن در 
ارگ مطمیـن هسـتند کـه مخالفـان پشـتونش 
ناچـار انـد در بـارۀ مسـألۀ توزیـع شـناس نامۀ 
دیجیتالـی، هم صـدا و هم صـف ارگ باشـند و در 

برابـر متحـدان جدیدشـان قـرار بگیرند.
در کنـار ایـن، واقعیـت دیگـر امـا این اسـت که 
ارگ موافـق توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی 
ایـن  بلنـد کـردن  نیسـت، مگـر می دانـد کـه 
موضـوع می توانـد وجهـۀ سیاسـی او را در داخل 
و خـارج تقویـت کند. در واقع، او خواسـته اسـت 
بـا بلنـد کـردن ایـن موضـع »بـا یـک تیـر دو 
فاخته« را بزند. تجربۀ تاریخی افغانسـتان نشـان 
داده اسـت کـه سیاسـت مداران ایـن مملکت در 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مـوارد، احساسـات را 
بـر عقالنیـت ترجیـح داده انـد. ارگ می دانـد به 
محـض این کـه جنجال های قومـی از اثـر توزیع 
شـناس نامه های دیجیتالـی بـاال بگیـرد، سـران 
پشـتون از موضـع آنـان حمایـت می کننـد و بـا 
ایـن برنامـه، اگـر بـه دور غنـی بسـیج نشـدند، 

حداقـل از شـدت انتقادهـای شـان در رسـانه ها 
می کاهنـد. بلنـد شـدن ایـن موضـوع از سـوی 
دیگـر، افراطیـون پشـتون را نیـز در محـور ارگ 

بسـیج می کنـد.
اسـت.  اجرایـی  ریاسـت  ارگ،  دیگـر  نشـانۀ 
محمداشـرف غنی و اطرافیانـش می خواهد برای 
جامعـۀ جهانی بفهمانند که بدنـۀ دیگر حکومت 
وحـدت ملـی )ریاسـت اجرایـی( مانـع برگزاری 
انتخابـات و آوردن اصالحـات در حکومت اسـت. 
جامعـۀ جهانـی از بدو تأسـیس حکومت وحدت 
ملـی تأکیـد کـرده اسـت کـه اگـر در حکومـت 
افغانسـتان اصالحات بـه وجود نیایـد و حاکمان 
افغانسـتان از کمک هایـی که دریافـت می کنند، 
کمک هـای  ندهـد،  پـس  حسـاب  برای شـان 
شـان بـه ایـن کشـور را متوقـف می کننـد. ارگ 
می دانسـت کـه ریاسـت اجرایـی بـا رونـد توزیع 
می کنـد  مخالفـت  دیجیتالـی  شـناس نامه های 
و ایـن کار داکتـر عبـداهلل را در ذهنیـِت جامعـۀ 
جهانـی بـه عنـوان یـک سـد در برابـر اصالحات 

معرفـی می کنـد؛ بـه همین خاطـر رونـد توزیع 
آن را از ارگ آغـاز کـرد، بـدون این کـه ریاسـت 

اجرایـی حتـا در جریان باشـد.
بـا ایـن وجـود، امـا چیزی کـه خیلـی دردناک و 
ناامیـد کننـده اسـت، »افتـراق قومِی« بـه وجود 
آمـده در کشـور و قومی شـدن سیاسـت در این 
کشـور اسـت که بدون شـک، محمداشرف غنی 
و کسـانی که در اطراف او جمع شـده اند، دسـِت 
بلنـدی در پخـش و نشـر آن دارنـد. فرصـت آن 
اسـت کـه مـردم سیاسـت مداران را بشناسـند. 
آنانـی کـه بـا تحریـک شـدن، یک شـبه تغییـر 
جهـت می دهنـد و منافـع قومـی را بـر منافـع 
می شـوند.  مشـخص  می دهنـد،  ترجیـح  ملـی 
مـردم بایـد از سیاسـت مدارانی حمایـت کننـد 
و در صـف آنانـی قـرار گیرنـد کـه در اوج بلنـد 
شـدن اختالفـات قومی، رفـع هر گونـه اختالف 
در کشـور را بـا گفت وگـو و مذاکـره قابـل حـل 

می داننـد.

سیـاسی؛ تازۀ  نیـرنگ 
تیر و دو فـاخته یک 

روح اهلل بهزاد

ACKU
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كمال الدين حامد
بخش هفتـم

تأملی در پاسخ نامۀ سروش
سـروش،  عبدالکریـم  دکتـر  بـا  گفت وگویـی  در  فرامـرز  افسـانه 
مالحظـاِت نویسـنده را بـا صاحِب نظریّـۀ رؤیاپنداری وحـی در میان 
گذاشـته کـه زیر عنـواِن رویـاروی »رویـا«4 از طریق سـایت تحلیلی 
زیتـون بـه نشـر رسـیده اسـت. هرچنـد فرامـرز در آغـاز گفت وگـو 
تذکـر می دهـد کـه »آقـای فکـرت نقدهـای خـود را در سـه بخـِش 
»مالحظـاِت روش شـناختی«، »مالحظـاِت موضوعـی« و »مالحظـات 
کارکـردی« طـرح کرده انـد.«، اّمـا بـا ورود بـه سـاحِت گفت وشـنید 
نظـر می رسـد  بـه  پایـان چنـان  تـا  آن  بـا سـروش و پی گیـری  او 
کـه او )فرامـرز( بیشـترینه مالحظـاِت روش شـناختِی و تـا حـدودی 
موضوعـی بنـده را بـا صاحـِب نظریّـه در میـان گذاشـته اسـت. از 
در  داشـته اند،  ارایـه  سـروش  دکتـر  کـه  هـم  پاسـخ هایی  ایـن رو، 
محـدودۀ پرسش هایی سـت کـه فرامـرز بـا ایشـان در میـان می گذارد. 
از آن جایی کـه پرسـش ها بیـش از همـه روی محوریّـِت مالحظـاِت 
روش شـناختی و تـا جایـی موضوعـی بنـده َدور می زنـد، پاسـخ های 
دکتـر سـروش نیـز به صـورِت چشـم گیری در همیـن محـدوده قـرار 
دارد و از ایـن رو، تمامـی ابـژۀ نقـِد نویسـنده را فرا نمی گیـرد. این در 
حالی سـت کـه از دیـِد نویسـنده، مالحظـاِت موضوعـی و کارکـردِی 
وارد بـر نظریّـۀ رؤیاپنـدارِی وحـی اهمیّـت به سـزاتری از مالحظاِت 
بـر  وارد  نقدهـای  دارد.  کّلی انـد-  و  عـام   -کـه  آن  روش شـناختِی 
متودولـوژی دکتـر سـروش –چنان کـه خـود بـه آن توجـه داده ام- از 
آن جایی کـه معطـوف بـه کلیّت پـروژۀ فکری اوسـت، با شـواهدی از 
آثار وی پشـتوانی نمی شـود. زیرا به دسـت دادِن شـواهد در این زمینه 
جـز بـا نقل آثـار دکتر سـروش میّسـر نیسـت و ایـن به خـودی خود 
دشـواری کار را چندچنـدان می سـازد و مـا را از پرداختـِن بـه اصـل 
مسـألۀ نقـد فاصلـه می دهـد. نقدهـای محتوایـی و کارکـردِی نظریّـۀ 
رؤیـا بیـش از همه مـوردی و مسـتندترند کـه گفت وگوگـردان و نیز 
دکتـر سـروش از کنـار آن هـا، به ویـژه از کنـار مالحظـاِت کارکـردی 

گذشـته اند.  به سـاده گی  نویسـنده  
روی ایـن بیـان، می تـوان مدعـی شـد کـه پاسـخ گویی دکتر سـروش 
بـه مالحظـاِت بنده، قلمـرو مالحظاِت موضوعی و کارکـردی را تمامًا 
تحـت پوشـش قـرار نمی دهـد و پاره هایـی از ایـن دو نـوع مالحظه، 
همچنـان بـه قّوت خـود باقی انـد. در بـاب مالحظات روش شـناختی 
اّما، انصافًا گوشـه هایی از پاسـخ  دکتر سـروش موجه و ژرف اندیشـانه 
بـه نظـر می رسـد. با ایـن وجود، مـواردی نیـز در آن باب قابـل تأمل  

اسـت کـه اینک بـه اختصار برمی شـماریم:
این کـه روش هـا متناسـب بـه موضـوع مـوردِ پژوهـش   .1
برگزیـده می شـوند، ظاهـراً سـخن صوابی اسـت؛ اّما منظور نویسـنده 
بیرون دینـی  و  درون دینـی  روش  دو  از  بهره گیـری  ضـرورِت  از 
آنسـت کـه پژوهنـده بایسـتی –وقتـی در بـاب وحـی قضاوتـی روا 
مـی دارد- افـزون بـر عقل، از خـودِ وحی نیـز بهره بجویـد. نمی توان 
بـا متودولوژی فلسـفۀ دیـن -به عنوان علـم درجه دوم- کـه صرفًا به 
ارزیابـی عقالنـی و بیرونـِی مدعیات دینـی دل  بسـته گی دارد، در باب 
وحـی دسـت بـه داوری زد و در ایـن زمینـه، بـه گواهِی خـود وحی 
بـه عنـوان گوهـر دیـن بی توجـه مانـد. تردیدی نیسـت کـه بحث از 
وجـود خداونـد یک بحـث بیرون دینی و درجه اول اسـت کـه عمدتًا 
در فلسـفۀ اولـی و الهـی از آن سـخن به میان آمده اسـت؛ اّما بحث از 
نظـام باورهـای دینـی را کـه عمدتًا فلسـفۀ دین از آن سـخن می راند، 
نمی تـوان درجـه اول به شـمار آورد. زیـرا سـنجش فلسـفِی اعتقادات 
دینـی کار علـم درجـه دوم، و بر مبنای روش بیرون دینی اسـت. روی 
ایـن نکتـه، تیوری رؤیـا زمانی از تنگنـای تقلیل گرایی روش شـناختی 
عبـور می کنـد کـه افـزون بـر ارزیابی پیشـینی عقلـی در آن مـورد، با 
شـواهد واضحـی از خـود وحـی نیز حمایت شـود و این شـواهد در 

سـازگاری بـا سـایر آموزه هـای وحیانی قرار داشـته باشـد.
نویسـنده قبـول دارد کـه به کارگیـری روش  وابسـته به موضوع اسـت 
و نمی تـوان فی المثـل در بیـان وقایـع تاریخـی از روش آزمایـش و 
تجربـه کـه ویـژۀ علـوم تجربـی اسـت، بهـره ُجسـت. با ایـن وجود، 
اگـر موضـوع نظریّه یـی توضیـح مکانیسـم نـزول وحـی در اسـالم 
باشـد، آنـگاه امکان اسـتخدام هر یـک از دو روش درون دینی)اسـتناد 
بـه دالیـل وحیانـی( و بیرون دینی)اسـتناد بـه دالیل عقالنِی پیشـینی( 
وجـود دارد. اصـوالً در بحـث بـر سـر حقانیّـت و یـا عـدم حقانیّـِت 
مدعـای وحـی نمی تـوان ماهیّـت و محتـوای خـودِ وحـی را نادیـده 
انگاشـت. بدین سـان، سـخن بـر سـر حقانیّت ادعـای مارکسیسـم نیز 

الف( وجه تمایز امام ابوحنیفه
امـام ابوحنیفـه در کاربـرد قیـاس در مقایسـه بـا دیگـر مجتهدیـن فقهـی، دسـِت 
باالیـی دارد و ایـن تمایـز در تعامـل و تعـارض قیاس بـا خبر واحـد و برخی ظواهر 
دیگـر تبـارز می یابـد و همیـن نکته باعـث می گردد کـه برخی معاصـراِن نقل گرای 
امـام ابوحنیفـه ماننـد امـام مالـک، بـر قیـاس او انتقـاد نماینـد و گروهـی نیـز بـه 

تحسـین امـام ابوحنیفـه در ایـن بـاب بپردازند.
دینـوری، نقـل قول هایـی از گرایـش امـام ابوحنیفـه بـه قیـاس و مناظرۀ او بـا امام 

صـادق و سـایر عالمـاِن معاصـِر او ماننـد عامر شـعبی در این باب آورده اسـت. 
ب( معیارهای استفاده از قیاس 

شـکی نیسـت کـه در روزگار امـام ابوحنیفـه طبقه بنـدی انـواع قیـاس و مباحـث 
مربـوط بـه علـت، چون تقسـیم انـواع علل بـه اعتبار مناسـبت و تقسـیمات مربوط 
بـه اجتهـاد در علـت تدوین نشـده بود، ولـی مطالعـۀ آرای بازمانـده از فقیهاِن اهل 
قیـاس در آن دوره نشـان می دهـد کـه آنـان در قیـاس خویـش بـه یـک سلسـله 
موازیـن پای بنـد بوده انـد. نکتـۀ دیگـری کـه بایـد گفـت این اسـت که بسـیاری از 
عالمـان حنفـی در صـدِد اسـتخراج موازیـن و معیارهای امـام ابوحنیفـه در کاربرد 

قیـاس بـوده و تـالش کرده انـد کـه ایـن موازیـن را تدویـن نمایند.
آن چـه در ایـن میـان بیشـتر جلـب نظر می کنـد، پرهیـز امـام ابوحنیفـه از کاربرد 
قیـاس در امـور تعبـدی اسـت و اگـر نمونه یـی از قیـاس در آن دیـده شـده باشـد، 
ماننـد تجویـز اذکاِر دیگـر به جـای ذکـر »اهلل اکبـر« در تکبیـر احـرام، آن را از باِب 

عمـل بـه عمـوم ظاهـرِی نصـوص دانسـته اند، نـه قیاس بـر مـوارد دیگر.
در برخـی جاهـا اختـالف برمی گـردد بـه مصـداق امور تعبـدی و غیرتعبـدی، برای 
این کـه گاهـی تعبـد مفهـوِم وسـیعی پیـدا می کنـد و شـامل تمـام امـور اجتماعی 
شـرعی می گـردد مبتنـی بر این فلسـفه که در اسـالم تمـام افعـال اجتماعی جنبۀ 

دارد. عبادت 
بـودِن  پـاک  یـا  بـه طهـارت  ارتبـاط  در  ابوحنیفـه  امـام  ملحـوظ،  روی همیـن 
پس خـوردۀ گربـه، تمـام مـوارد دیگـر از همیـن قبیـل را کـه در آن عسـر و حـرج 

باشـد، بـر حدیـث ناظـر بـر پاکـی پس خـوردۀ گربـه، قیـاس می نمایـد.
ج( ترجیح قواعد 

اسـتخراج علـل احـکام از نصـوص کتاب و سـنت گرچه به دسـت شـاطبی و فقهای 
متأثـر از آن بیشـتر نظام منـد گردیـد، ولی اصـل تعمیم این علـل و پی ریزی برخی 
قواعـد حقوقـی ـ فقهـی به دسـت امـام ابوحنیفـه صـورت گرفته اسـت و آن طوری 
کـه گفتـه شـد، او در مسـایل غیرتعبـدی قواعـد فقهـیـ  حقوقی را بر اخبـار آحاد 

و دیگـر ادلـۀ ضعیف مقدم می دانسـته اسـت. 
بسـیاری از دانشـمندان ماننـد جصـاص و طوسـی حکـم امـام ابوحنیفـه مبنـی بر 
عـدم فسـخ نـکاِح یکـی از زوجیـن حربِی اسیرشـده را از بـاِب ترجیح قاعـدۀ فقهی 
»اسـتناد بـه دوام عقـد موجـود در قبـل« و عدم اسـتناد بـه عموم مفهـوم از ظاهر 

جملـۀ »مـا ملکـت ایمانکم« نـزد امـام ابوحنیفـه گرفته اند.
استحسان 

گرچـه استحسـان بـه لحـاظ ردیف در مقـام منابع و ادلـۀ اختالفی قـرار می گیرد و 
به سـان قیـاس تلقـی نمی شـود، ولی بـه لحاظ ماهـوی یک ابتـکار منحصـر به فرد 

از جانـب امام ابوحنیفه باید شـناخته شـود.
استحسـان می توانـد یـک امـر دلبخواهی تلقـی گردد، ولـی می تواند یـک خالقیت 
حقوقـی باشـد. بـه همیـن ملحـوظ فقهـای قدیـم بـه آن بـا دیـد انتقـادی نـگاه 
می نموده انـد ولـی نمی تـوان گفـت کـه ایـن انتقـاد به جـا بوده اسـت بـرای این که 

بـه مـرور زمـان اهمیـِت آن به اثبات رسـیده اسـت.
الف( استحسان چیست؟

بنـا بـه تعریـف جرجانی، استحسـان عبارت اسـت از تـرک قیاس و اخـذ به حکمی 
کـه بـرای مردمان سـهل تر باشـد و بنا بـه تعریـِف باریک بینانـۀ ابوالحسـن کرخی، 
استحسـان در مذهـب حنفـی عبـارت اسـت از عدول مجتهـد )حقـوق دان( در یک 
مسـأله از حکـم کـردن بـه سـاِن مـوارد نظیر بـا انگیرۀ وجـود توجیهـی قوی تر که 
ایـن عملیـه را اقتضـا و توجیـه نمایـد. مبتنـی بـر ایـن تعاریـف، می تـوان گفت که 
استحسـان همـان دکتریـن خـاِص حقوقی اسـت که یـک فقیه خالق به آن دسـت 
می یابـد و بـا توجـه بـه فلسـفۀ اجتماعـی قواعد حقوقـی ـ فقهـی و روابـط تعلیلی 

احـکام شـرعی بـا حقایـق بیرونی بـه آن حکـم می کند.
توجـه  مـورد  گسـترده  به صـورِت  حقوقـی  خـاِص  دکتریـن  معاصـر،  دورۀ  در 
بـرای  حقوقـی  عـام  دکتریـِن  به سـان  گاهـی  و  می باشـد  حقـوق  نظریه پـردازاِن 
قانون گـذار )فقیـه( اهمیـت می یابـد. در نتیجـه می تـوان گفـت کـه امـام ابوحنیفه 

در شـمار مؤسسـیِن دکتریـن خـاِص حقوقـی قـرار می گیـرد.
همـان طـوری  که گفتـه شـد، انگیزه هـای استحسـان می تواند وجـود وضعیت های 
خـاِص واقعـی باشـد کـه مجتهد به آن دسـت پیدا کرده اسـت و یـا درک و تحلیل 
خـاِص مجتهـد باشـد از وضعیتـی کـه بازهـم به نوبـۀ خود یـک فرضیـۀ پُراهمیت 

خواهـد بود.
ب( موارد کاربرد استحسان 

حنفیـان در کتـب اصولـِی خـود مباحـث مربـوط بـه استحسـان را بسـط و تفصیل 
داده انـد ولـی امام ابوحنیفـه خود در مـواردی از فروع، آن جا که قیاس را نامناسـب 
می دیـده، از بـه کار بـردِن آن عـدول می کـرده اسـت و عوامـل مؤثر در عـدول وی، 
مـواردی چـون ناسـازگاری بـا روابـط اجتماعـی، جریان مرسـوم معامـالت و ایجاد 

عسـر و حـرج در صـورت بـه کار بـردن قیاس بوده اسـت.
موفـق بـن احمـد مکی، از بـه کار بردِن استحسـان توسـط شـخص امـام ابوحنیفه 
یـاد کـرده، ولـی در برخـی مـوارد متأخـر دیـده شـده اسـت کـه در مسـایلی امام 
ابوحنیفـه بـه قیـاس پرداختـه و شـاگرداِن وی بـه استحسـان حکم کرده انـد. البته 
در همـان مـوارد کـه ظاهـراً نشـان دهندۀ جـواز اسـتفاده از هریک در برابـِر دیگری 
می باشـد. امـا دیـدگاه معتبـر در فقـه حنفـی، لـزوم عـدول از قیاس به استحسـان 

مبتنـی بـر عوامـل یاد شـده می باشـد.
ج( جواز استفاده از عرف

بـه صـورت کوتـاه می تـوان گفـت کـه عـرف از منابـع مـورد اتفـاق میـان فقهـای 
مسـلمان در صـورت فقـدان نـص و اجمـاع بوده اسـت، ولی ممیـزۀ امـام ابوحنیفه 
در قایـل شـدِن اهمیـت ویـژه بـه عـرف، مـردم )تعامـل مسـلمین( می باشـد. بـر 
مبنـای گفته هـای شاشـی و آن چـه از مبحـث »اختـالف امـام ابوحنیفـه و ابن ابی 
لیلـی« به دسـت می آیـد، عالمـان حنفـی در اسـتفاده و اهمیـت دادن بـه عـرف تا 
آن جـا پیـش رفته انـد کـه گاه حکـم ثابت بـه عـرف را در ردیف حکم ثابـت به نص 

دانسـته اند و تخصیـص عمـوِم نـص را بـه عـرِف عـام جایـز شـمرده اند.
اصول و قواعد عملِی ویژۀ فقه امام ابوحنیفه 

سـخن گفتـن دربـارۀ اصـول و قواعـد کلـی فقهـی )حقوقی( کـه امـام ابوحنیفه در 
دیـدگاه خـود نسـبت بـه شـریعت، آن هـا را اسـتنباط کـرده و در جای جـاِی فقـه 
خـود بـه کار بسـته اسـت، تـا حـدی دشـوار اسـت: نخسـت بـه دلیـل این کـه این 
قواعـد بـه مـرور زمـان به دسـِت علمای حنفـی توسـعه یافته انـد و علمـای مذاهِب 
دیگـر نیـز بـدان پیوسـته اند؛ و دوم این کـه ایـن قواعـد بـه صـورِت یـک گـزارش 
مـورد اسـتفاده بـوده اسـت کـه از نظام مندی سـایر ادله برخـوردار نبوده  امـا به هر 

صـورت می تـوان بـه پاره یـی از ایـن قواعـد اشـاره کرد. 
 

نمی توانـد بی توجـه بـه سـخنان مارکـس باشـد. گفته هـای مارکـس مثـاًل در باب 
دوره هـای مختلـِف تاریخـی نقـش به سـزایی در امـر حقانیّـت و یا عـدم حقانیّت 
آن دارد. بدین گونـه، دالیـل وحیانـی را نیز نمی تـوان در نظریّه پـردازی پیرامون آن 
از نظـر انداخـت. روی ایـن بیـان، داورِی صرفـًا عقالنـی در مـورد ماهیّـت وحی، 
هنگامـی کـه بـه گواهـی وحـی در مـورد سرشـِت خـودش بی پروا باشـد، نارسـا 
و یکسـونگرانه اسـت کـه دکتر سـروش بـا چنیـن معضلی عمـاًل دسـت به گریبان 

ست.  ا
در طـرح نظریّـۀ رویـا، نـه تنهـا این کـه مـرز میان ادعـا و دلیـل درهم   .2
مـی رود، بلکـه فراتـر از آن، گاهـی تفکیـک میان دلیـل و کارکرد نیـز در آن نظریّه  
دشـوار می شـود. فی المثـل، وجـود اسـتعاره و مجـاز هـم دلیلـی بـر رؤیاپنـداری 
وحـی، و هـم کارکـرد آن پنداشـته می شـود و ایـن درآمیخته گـی میـان دلیـل و 
کارکـرد در گفت وگـوی دکتـر سـروش بـا بـازرگان بیـش از همـه قابـل دیـد 
اسـت. بـا ایـن وجـود، دکتـر سـروش در پاسـخ بـه مالحظـاِت نویسـنده، صرفـًا 
بـه پاسـخ گویی بـه اشـکال درهـم رفتِن مـرز مدعـا و دلیل – بـا این اسـتدالل که 
گاهـی دلیـل چنان مدعـا را تبیین می کند که گویی عین مدعاسـت- دسـت یازیده 
اسـت و بـه پدیـدار وحیانی حضرت موسـی اسـتناد جسـته اسـت. با ایـن وجود، 
در بـاب درهـم رفتـن مـرز دلیـل و کارکـرد پاسـخ روشـنی از ایشـان نمی تـوان 
سـراغ کـرد. بـا این همـه، دکتر سـروش در ایـن گفت وگـو صریحًا اعـالم می دارد 
کـه مدعـای بنـده فقـط یـک چیز اسـت و آن این کـه وحـی از جنس رؤیاسـت و 
بـس. ایـن در حالی سـت کـه چنیـن تفکیک صریحـی میان مدعـا، دلیـل و کارکرد 

در گفت وگوهـا و آثـار پیشـین داکتـر سـروش چنـدان واضـح نیسـت. 
شـگاف میـان حوزه هـای نظـری و عملـی یکـی از دشـواری های کار   .3
روشـن فکران، به ویـژه سـروش اسـت. تردیـدی نیسـت کـه فرضیّـات کالمـی بر 
مسـایل فقهـی تقـّدم دارنـد، اّمـا از این تقـّدم نمی تـوان فربه تـر بودن/شـدِن کالم 
را نسـبت بـه فقـه نتیجـه گرفـت. منظـور بنـده از ایـن مالحظه آنسـت کـه توّجِه 
یک سـره بـه کالم سـبب شـده تـا حوزه هـای عملـی دیـن دسـِت کم گرفته شـود 
و پاسـخ بـه پرسـش های فقهـی -نـه فقه شناسـانه- از تیـررِس نظـر غایـب بماند. 
بـه تعبیـر روشـن تر، حرکـِت روشـن فکری به صـورت عـام، و از دکتـر سـروش 
به طـور خـاص، توجه یک سـره به مباحث فلسـفی-کالمی و الهیاتی داشـته  اسـت، 
در حالی کـه بسـیاری از پرسـش های عامـۀ مسـلمان ها معطـوف بـه مسـایل عملی 
و فقهـی دیـن اسـت. حرکـِت اصـالح دینـی پـس از دکتـر شـریعتی در ایـران، از 
تغییـر اجتماعـی بـه حقیقـت نفس االمـری معطـوف می شـود و در نتیجـۀ آن، کار 
روشـنفکرانه بـه تالشـی فیلسـوفانه مبـّدل می گـردد. چنیـن تحّولـی فی نفسـه کار 
ناصوابـی نیسـت و چـه بسـا میمـون و مبـارک اسـت، اّمـا از آن جایی که یک سـره 
بـه عمـل – اگر بتـوان میان نظـر و عمل تفکیک قاطعـی ایجاد کـرد- تمرکز دارد، 
یک جانبه گرایانـه اسـت. چنان کـه مباحـث نظـری در بـاب دیـن حایـز اهمیّـت و 
توجـه اسـت، موضوعـاِت مرتبـط بـه سـاحِت فقـه نیـز نیـاز بـه توجـه دارد. مثاًل 
بـه ایـن پرسـش جزیـی کـه، آیـا آن چـه را کـه در بانک های کشـورهای اسـالمی 
می گـذارد، می تـوان معامـالِت ربـوی دانسـت؟ اگـر ربـا باشـد و ربـا نیـز حـرام؛ 
آنـگاه چـه بدیـل و راه ِ حلـی می تـوان بـه آن فـرارو نهـاد؟ آیـا عقـد گـروی در 
اسـالم مشـروعیّت دارد یا خیـر؟ و... نمی توان بـا مباحث کّلـی و کالِن معرفتی یی 
کـه روشـن فکران دینـی طـرح می کننـد، به طـور محـدد و موجـز پاسـخ داد؛ هـر 
چنـد توجـه بـه زمینه هـای تاریخِی نـزول احـکام دینی و مسـایلی چـون امضایی 
بـودن یـا تأسیسـی بـودن، دنیوی یـا اخروی بـودن، ویا هـم حداکثری یـا حداقلی 
بـودن احـکام فقهـی می توانـد پاسـخ بـه پرسـِش پیش گفتـه را نیـز در بطـن خود 
بپـرورد کـه خـود بحثـی هرمنوتیکـی، تاریخـی و کّلی اسـت کـه فهـم همه جانبۀ 
آن از سـطح فراسـِت عامـه فراتـر مـی رود. وقتـی روشـن فکران دینـی بـه چنـان 
پرسـش هایی –ولـو بـه دلیـل آنکـه بـا روش کار آنـان سـازگاری نـدارد- پاسـخ 
مشـّخصی نمی دهنـد ویـا ندارنـد، طبعـًا دایـرۀ شـمول کار آن هـا بیـش از همه به 
قلمـرو موضوعـات نظـری محـدود می مانـد و عرصه هـای عملـی را کـه موردی، 
جزیـی و محسـوس اند، خالـی از پاسـخ می گـذارد. روی ایـن بیـان، عنایـت بـه 
مباحـث فقه شناسـانه یی کـه دکتـر سـروش بـه آن دسـت یازیـده اسـت، مغفـول 
نمانـده اسـت، بلکـه علی رغم آن، دیدگاه ایشـان در بـاب فقه و اجتهاد و مسـایلی 
از ایـن دسـت کـه عمدتـًا کّلـی و معرفت شناسـانه اند، از اشـباع خـالءِ پیش گفتـه 
در بـاب پرسـش های فرعـی فقهـی عجالتـًا ناتـوان اسـت. از این رو بایسـته اسـت 
تـا قضایـای فقهـی و عملـی زنده گی نیـز بی پاسـخ نمانـد و جریان روشـن فکری 
بـه تک پرسـش های جزئـی فقهـی نیز پاسـخ دهـد و حرکـت روشـن فکری افزون 
بـر قلمـرو اندیشـه، به سـاحِت فقـه و عمل نیـز قدم بگـذارد. از همین روسـت که 
گفتـه ام: »دیـن بایسـت به حرکـِت خودش در دو شـاخۀ عملی ) فقـه و اخالق( و 
نظـری )کالم و فلسـفه( بـه صورِت مـوازی و هم زمان دوام بدهـد و جهِش یکباره 
از فقـه بـه کالم، حوزه هـای عملـی دیـن را خالـی می گـذارد«. بنـده بـه ارزیابـی 
تـک تـِک مدعـای جناب سـروش در ایـن پاسخ نامۀشـان متوّسـل نمی شـوم، زیرا 
ارزیابـی مدعیاتـی چـون: دنیوی بـودِن فقه، حداقلی بـودن و امضایی بـودن آن، و 
نیـز سـنجِش اینکـه آیـا واقعًا احـکام فقهـی تاریخـی و متعلق بـه گذشـته اند؟ آیا 
هیـچ ربـط واضحـی میـان فقـه و رسـت گارِی اخـروی وجود نـدارد؟ اگـر چنین 
اسـت، پـس تکلیف احـکام عبـادی دین چه می شـود؟ بدین سـان، آیا نسـبِت فقه 
بـا واقـع نسـبتی دیالکتیکی سـت و یـا یک طرفـه و یک سـویه؟ اگـر چنانکـه ایـن 
نسـبت یک سـویه باشـد، آنـگاه آیـا می تـوان فقـه را یک سـره در تبعیّـت از واقـع 
تبییـن کـرد؟ ویـا برعکـس واقـع را بایـد تابـِع احـکام فقهـی انگاشـت ... در این 

مقـال نمی گنجـد و فرصـت و فراغـت دیگـری می طلبـد.
جنـاب دکتـر سـروش پیوسـته از اجتهـاد در اصـول سـخن می راند و   .4
خـود را در ایـن مسـأله وام دار اقبـال الهـوری می بینـد. مسـألۀ اصلـی این نیسـت 
کـه، اجتهـاد در اصـول چـه ضرورتـی دارد؟ آیا می توانـد حاّلل گره هـای نظری و 
عملـی در سـاحِت دیـن داری باشـد یا خیـر؟. بلکه مهم تـر از آن معنایی اسـت که 

از اجتهـاد در اصـول مـراد می گیریـم و از آن بااهمیّت تـر، حـدود و دایـرۀ شـمول 
اجتهـاد در اصـول اسـت. سـروش مصادیِق گاه روشـنی از اجتهاد در اصول نشـان 
می دهـد، اّمـا الاقـل نویسـنده با مواردی کـه در آن حدود و ثغـور اجتهاد در اصول 
از نظـر مفهومـی به دقّـت مشـخص شـده باشـد، برنخـورده اسـت. گشـودِن بـاب 
اجتهـاد در اصـول بـدون تحدیـد دقیـِق دایـرۀ شـمول و قلمـرو آن ممکـن اسـت 
بـه نفـی توحیـد و حتـا انـکار از وجـود خـدا بینجامـد؛ چنانکـه شـاید بـا چنیـن 
رویکـردی اسـت کـه در الهیـات جدیـد مسـیحی گاهـی هـم از الحـاد مسـیحی 
سـخن بـه میـان آمده اسـت. آیـا در اسـالم نیـز می تـوان دایـرۀ اجتهـاد را چندان 
وسـعت بخشـید کـه انـکار از توحیـد و حتـا وجـود خـدا بـه عنـوان اصـوِل دین 
در آن گنجایـش یابـد؟ آیـا می تـوان از الحاد اسـالمی یا شـرک اسـالمی سـخن به 
میان آورد؟ برای پاسـخ به پرسـش هایی از این دسـت، تحدید سـاحِت اجتهاد در 
اصـوِل دیـن را ضـروری می نمایـد و محـِض طـرح مسـألۀ اجتهاد در اصـول دین 

نیست.  بسـنده 
در این کـه قـّوۀ خیال همیشـه بـه ارادۀ آدمـی کار نمی کنـد، مخصوصًا   .5
در خـواب. تردیـدی نیسـت. اّمـا فراموش نکنیم که دکتر سـروش بـا دخالت دادن 
قـوۀ خیـال در امـر صورت بخشـی بـه وحـی و مفاهیـم متافزیکی تـالش می ورزد 
تـا شـأن وحـی را از یـک موهبـِت الهـی بـه یـک پدیـدۀ شـخصِی انسـانی تحّول 
بخشـد. بـه تعبیـر دیگـر، در نگـرش سـروش، چنین نیسـت کـه شـخصیّت و قوۀ 
مخیّلـۀ پیامبـر هیـچ نقشـی در پدیدۀ وحیانی نداشـته اسـت. بلکه خـالِف آن، قوۀ 
مخیّلـۀ پیامبـر، در صورت دهـی پدیده هـای وحیانـی دخالـت، بلکـه نقش آفرینـی 
داشـته اسـت. بـا ایـن وجود، مدعـای سـروش دایر بـر اینکـه، کارکردِ قـوۀ خیال 
در عالـم رؤیـا ارادی نیسـت، ظاهـراً بـر موهوبـی بـودن و یک طرفـه بـودِن رابطۀ 
وحیانـی پیامبـر بـا خداونـد داللـت دارد. در این رویکـرد، -چونان نگرش سـنّتی 
بـه وحـی- ارادۀ پیامبـر سـهمی در گیـرش وحـی نـدارد، هـر چند وضـع و حال، 
و نیـز قّوه هـای مختلفـه، به ویـژه قّوۀ خیـال آن حضـرت بی تأثیر در اخـذ و جذب 
وحـی نبوده انـد. بـا ایـن حسـاب، بـاز هـم وحـی شـأِن موهبـی  بودنـش را حفظ 
می کنـد، هـر چنـد بـه دخالـِت شـخصیّت و ظرفیّـِت پیامبـران در صورت دهی آن 

دارد. اقرار 
پیامبـر  خیـال  در  مجّسم شـده  صـورت  را  جبرئیـل  حتـا  سـروش   .6
می  خوانـد. ایـن در حالی سـت کـه بنـا بـر روایـِت پژوهش گـران علـوم قرآنـی، 
پیامبـر اکـرم اسـالم صلی اهلل علیه وسـّلم الاقـل دوبار حضـرت جبرئیـل را به همان 
صـورِت اصلـی اش دیـده اسـت: یکـی در مرحلۀ نخسـتیِن نزول وحـی و دیگری 
در سـفِر معـراج. در نگرش سـروش اّمـا، چنین روئیتی منتفی اسـت و صورتی هم 
کـه از جبرئیـل بـرای پیامبر اسـالم پدیدار شـده اسـت، چیـزی جز محصـول قّوۀ 
خیـال پیامبـر نمی تواند باشـد. سـروش ظاهراً به آیاتـی که بر بال دار بـودِن مالئکه 
داللـت دارنـد۲ ، و نیـز به شـماری از آیه هایـی که از دیـدِن جبرئیل توسـط پیامبر 
خبـر می دهـد ، بی اعتناسـت. وقتـی مالئکـه در قـرآن بـا خلقـِت دو، سـه و چهار 
بـال معرفـی می شـوند، دیـدِن آنهـا بـه همـان صـورِت متذّکـره –چنانکـه پاره یی 
از روایـات نیـز بـر آن داللـت دارد۳ - جـز رویـِت حقیقـی نمی تواند باشـد و این 
مسـأله در برابـِر انـگارۀ تجّسـم جبرئیل در خیـال پیامبر قرار می گیـرد. زیرا در این 
انـگاره، مالئکـه هیـچ نوع صورتـی ندارند تا بدان دیده شـوند. این در حالی سـت 
کـه قرآن کریـم واضحـًا از صـورت دار بـودن مالئکـه سـخن می رانـد و از این رو، 
دیده شـدِن َمَلـک بـه  همـان صـورت اصلی اش عقـاًل ممکـن و بنا بـر روایت هایی 

کـه در ایـن باب وجـود دارد، واقع شـده اسـت.
7.   دکتر سـروش در پاسـخ به این سـوال فرامرز که »... مگر رب العالمین 
دیدنـی اسـت کـه بگوییـم پیامبر در رؤیای خود آن را دیده اسـت.« پاسـخ می دهد 
کـه: »رب العالمیـن توصیفی اسـت که ایشـان از تجربـۀ خود کرده انـد. یعنی گویی 

دسـتی نهـان و نامرئـی و قـوّی و عزیـز را در رؤیـا حـس کرده انـد و به آن
----------------------

ْثَنـیٰ َوثُـاَلَث َوُربَـاَعۚ  یَِزیـُد فِـي الَْخلِْق َما  ـَماَواِت َوالْْرِض َجاِعـلِ الَْماَلئَِکـِۀ ُرُسـالً أُولِـي أَْجِنَحـٍۀ مَّ ِ َفاِطـِر السَّ  ۱﴿الَْحْمـُد هلِلَّ
ٍء َقِدیـٌر﴾ ]فاطـر:۱[ ترجمه: سـتایش مخصوص خداوندی اسـت آفریننده آسـمانها و زمین،  َ َعلَـیٰ ُکِلّ َشـيْ یََشـاُءۚ  إِنَّ اهللَّ
کـه فرشـتگان را رسـوالنی قـرار داد دارای بالهـای دوگانـه و سـه گانه و چهارگانـه، او هـر چـه بخواهـد در آفرینـش 

می افزایـد، و او بـر هـر چیزی تواناسـت.

۲﴿َولََقْد َرآُه نَْزلًَۀ أُْخَریٰ﴾  ]نجرم:۱۳[ ترجمه: و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد.

۳صیـح بخـاری در بـاب »کیـف بـدء الوحی« بـه نقل از پیامبر اکرم اسـالم بـا عبارت »بینا أنا أمشـی إذ سـمعُت صوتًا 

مـن السـماءِ، فرفعـُت بصـری، فـإذا الَمَلـک الـذی جاءنی بِِحـراءٍ جالـٌس علی کرسـّی بیـَن السـماء واألرض، فُرعبُت 
منـه، فرجعـُت فُقلـُت: زّملونـی زّملونـی« صریحـًا از دیده شـدِن حضرت جبرئیل توسـط پیامبر اسـالم خبـر می دهد.  

 نـام رب العالمیـن داده انـد.«. از دیـِد بنده، پاسـخ جناب سـروش چندان اسـتوار و 

قریـِن حقیقـت نیسـت و ایـن نارسـایی بیـش از آن که به توانایی اسـتدالل ایشـان 
وابسـته باشـد، به رویکـردِ تجربی  ایشـان به وحی رابطـه می گیـرد. القصه، نگرش 
گزاره یـی بـه وحـی می توانـد بـه وجـه بهتـری بـه پرسـش پیش گفتـه پاسـخ گو 
باشـد. بـه جـای آنکه، مثـاًل رب العالمیـن را تعبیـری از تجربۀ یک دسـِت نامرئِی 
موصـوف بـه صفاتـی چـون قـوّی و عزیـز و .. بینگاریـم، منطقی تـر و شایسـته تر 
آنسـت کـه، الحمـد هللِ رب  العالمیـن را گزاره یـی زبانی در نظر گیریم کـه از جانِب 
خداونـد بـه پیامبرش فرسـتاده شـده اسـت، تا آن کـه آن را تفسـیری از یک تجربۀ 
غیرعینـی بینگاریـم. بـا ایـن حـال، ایـن پرسـش هم چنـان باقی سـت کـه، بـه چه 
دلیلـی پیامبـر اکـرم اسـالم از تجربـۀ ویـژۀ خویـش بـه رب العالمیـن تعبیـر کرده 
اسـت؟ اصـوالً چه نسـبتی میان سرشـِت تجربۀ پیامبـر و تعبیـر از آن وجود دارد؟ 
چگونـه شـد کـه پیامبر اکرم اسـالم از آن دسـِت نهـان و نامرئی بـه رب العالمین، 
نـه چیـز دیگـر، تعبیـر کرد؟ وجـه انحصـار تعبیـر از آن تجربـه در رب  العالمین، و 

نیـز ضرورِت آن در چیسـت؟.
اضافـه بـر نـکات پیش گفته، تئوری رؤیـا علی الظاهـر از جامعیّت الزم   .8
برخـوردار نیسـت و تمـام وجـوه و ابعـاد وحـی را پوشـش نمی دهد. زیـرا وحی 
–بنـا بر اقوال دانشـمندان اسـالمی- دو صورِت نزول داشـته اسـت: یکی روحانی 
و دیگـری غیرروحانـی. نظریّـۀ رؤیـا ممکـن اسـت نـوع روحانـِی نـزول وحی را 
پوشـش دهـد، اّمـا سـاحِت نـزول غیرروحانـِی وحـی را احتـواء نمی کنـد. مثـاًل 
جبرئیـل را در مـواردی کـه به چهرۀ دحیـۀ کلبی در مجلس پیامبر وارد می شـود و 
همـه گان او را می بیننـد و شـاهِد پرس وشـنیدهای او بـا پیامبرنـد، نمی تـوان متکی 
بـر نظریّـۀ رؤیـا صرفـًا تجسـم یافته در مخیّلـۀ پیامبـر خواند و بـه این نحـو تبیین 

    . کرد
ایـن دیـدگاه نمی توانـد از عهـدۀ توجیـه آیاتـی مؤفـق بدر آیـد که از   .9
احـوال قیامـت بـا صیغـۀ مضارع)آینـده( خبـر می دهـد. اگـر چنان کـه صحنه های 
رسـتاخیز و معـاد در مخیّلـۀ پیامبر پدیدار شـده اند، می بایسـت از چنـان تجربیّاتی 
بـا صیغـۀ ماضـی تعبیـر می شـد. ایـن در حالی سـت کـه پاره یـی از آیـات ناظر بر 
احـوال قیامـت در قالـِب آینـده ریختـه شـده اند و ایـن امـر ناقـض نظریّـۀ رؤیـا 

می توانـد بـود.
علی رغـم آنکـه دکتـر سـروش بـا اسـتنادی از محی الدین ابـن عربی،   .10
سـعی می کنـد فراتـر از دایرۀ تشـبیه و تنزیـه گام بگذارد، با این وجـود، وقتی زبان 
وحـی را بشـری می انـگارد و علی الخصـوص در بـاب معناشناسـِی صفـات الهی، 
چنـان صفاتـی را بـه همـان معنـای عرفـی و روزمـره حمـل می کنـد، بـه البـد از 
تنزیـه بـه تشـبیه عدول می کند و ترسـیمی انسـان وار از خداوند فـراروی مخاطبان 

خـود می نهـد، هـر چنـد ممکـن اسـت چنـان نتیجه یی عمـداً منظـور او نباشـد.
در پایـان، الزم نیسـت تـا یک بـار دیگـر، مالحظاتـی را که در پاسـخ نامۀ سـروش 
به درسـتی مطـرح نشـده اند، و یـا هـم مکـث و بحثـی روی آن ها صـورت نگرفته 
اسـت، تکـراراً مطـرح نمایـم. واقـع اینسـت کـه پاسـِخ دکتـر سـروش تمامـِی 
مالحظـاِت نویسـنده را احتـوا نمی کند و به ویـژه از مالحظاِت کارکـردی کم توجه 
می گـذرد. از ایـن رو، از جامعیّـِت الزم برخوردار نیسـت. در نوشـتۀ حاضر سـعی 
شـده تـا صرفـًا پاره یـی از پاسـخ نامۀ دکتر سـروش که در نـگاه ناقد درخـور تأمل 
و تأنـی بـه نظـر می آمد، مطرح و مـورد ارزیابی قـرار گیرد. لذا از طـرح و ارزیابِی 
همـۀ پاسـخ های دکتـر سـروش در ایـن مقـال اجتنـاب صـورت گرفته اسـت. در 
پایـان، بـه امیـد افق هـای دوری کـه در آن پرتو اندیشـه از دل ظلمِت شـب بیرون 

آیـد و زنـگار از صـورِت آیینۀ جـان  بزداید.    
دل هم نبرد ره به درِ کبریای تو

دیگر سراغت از کِه کنم ای تو جای تو
ای صدهزار پرده نهان تر ز بوی گل
عالم چه دید از تو که دارد هوای تو

دل انفعال می کشد از تهمِت دویی
غافل که نیست غیر تو کس آشنای تو

تجدید از لباس تو بیرون نمی رود
محو است انتهای تو در ابتدای تو
ما ناکسان فسانۀ حاجت کجا بریم
ای نُه سپهر کاسۀ دسِت گدای تو

بیدل دلت به بنِد خود افسرد و خاک شد
راهت به هیچ سو نگشودند واِی تو

سروش  عبدالکریم 
ی  یا ؤ ر و 

ناتمـام
ــروش  ــوی س ــی در گفت وگ تأمل

بــا افســانه فرامــرز

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل

بخش سوم و پايانی
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هنـد و ایـران از افزایـش همـکاری 
های شـان با افغانسـتان خبـرداده 
انـد. نخسـت وزیرهنـد در دیـدار 
بـا حسـن روحانـی رئیـس جمهور 
تـالش  کـه  داشـته  اظهـار  ایـران 
مـی کنـد رابطـه تجارتـی اش بـا 
از  را  میانـه  آسـیای  و  افغانسـتان 
طریـق بنـدر چابهـار تامیـن کنـد.

ایـران و هنـد روز یکشـنبه اعـالم 
کردنـد کـه همـکاری هـای شـان 
بـا  مبـارزه  هـای  بخـش  در  را 
قاچـاق  و  تروریـزم  افراطگرایـی، 
مـواد مخدر بـا افغانسـتان افزایش 
مـی دهند. هـدف از ایـن همکاری 
تامیـن  و  آوری صلـح  فراهـم  هـا 
ثبـات در ایـن کشـور جنـگ زده 
عنـوان شـده اسـت. نارنـدرا مودی 
نخسـت وزیـر هنـد اعـالم کـرده 
کـه این دوکشـور با تامیـن امنیت 
انـرژی و اتصـال منطقـه تالش می 
کننـد کـه از طریـق انکشـاف بندر 
چابهـار و همچنـان خـط آهـن، به 
مرکـزی  آسیاسـی  و  افغانسـتان 

پیداکننـد. دسترسـی 
پایـان سـفر سـه روزه  مـودی در 
جمهـور  رئیـس  روحانـی  حسـن 

ایـران بـه هنـد در دهلـی جدیـد 
گفـت: »هـردوی ما بـرای برقراری 
نظـام  و  کامـگاری  ثبـات،  صلـح، 
کار  افغانسـتان  در  گـرا  کثـرت 

کـرد.« خواهیـم 
رئیـس جمهـور  حـال  همیـن  در 
ایران نیـز ضمن تاکیـد برهمکاری 
و دهلـی جدیـد در  تهـران  هـای 
زمینـه هـای گاز، نفـت، صنایـع و 
معـدن، تاکید کرده که افغانسـتان 
بایـد یـک کشـور »مرفـه و امـن« 
باشـد. وی عـالوه کـرد کـه هند و 
ایـران در رابطـه بـا اوضـاع سـوریه 
و یمـن نیز همـکاری خواهند کرد.

هنـد سـعی دارد بـا انکشـاف بندر 
چابهـار در خلیـج عمـان راه هـای 
ترانزیتـی بـه افغانسـتان و آسـیای 
میانه برای برقـراری روابط تجارتی 
اش جسـتجو کنـد. دهلـی جدیـد 
بـا ایـن کار مـی خواهـد راه هـای 
ترانزیتـی را که از طریق پاکسـتان 
مـی گذرند، دور بزند، چون اسـالم 
نمـی گـذارد کـه کاالهـای هند از 
طریـق این کشـور به افغانسـتان و 
آسـیای میانـه صـادر گردنـد. هند 
بـرای انکشـاف بندر چابهـار که راه 

هـا و خطـوط آهن را نیـز در برمی 
گیـرد، تـا ۵۰۰ میلیـون دالر تعهد 

کمـک کرده اسـت.
همچنـان براسـاس تفاهـم نامه ای 
کـه میـان تهـران و دهلـی جدیـد 
بـه امضا رسـید، هند مـی تواند در 
بـدل ۸۵،۲۱  میلیون دالر سـرمایه 
بنـدر  بـرای  کـه  هـای  گـذاری 
چابهـار هزینـه کـرده از ایـن بندر 
بـه مـدت ۱۰ سـال بـرای حمـل 
اسـتفاده  تجارتـی  امـوال  نقـل  و 
کنـد. قـرارداد توسـعه ایـن بندر و 
قـرارداد سـه جانبه ترانزیـت ایران، 
افغانسـتان و هنـد، در مـاه جوزای 
مالقـات  جریـان  در  و   ۹۵ سـال 
مـودی،  و  اشـرف غنی  روحانـی، 
در  کشـور  سـه  دولتـی  روسـای 

تهـران امضـا شـده بـود.
هنـد یکـی از کشـور هـای بـزرگ 
افغانسـتان  بـه  دهنـده  کمـک 
سـال  از  کشـور  ایـن  باشـد.  مـی 
۲۰۰۱ میـالدی تاکنـون بیـش از 
۲ میلیـارد دالـر بـرای افغانسـتان 

اسـت. کـرده  کمـک 

پاکسـتان احتمـاال بیـش از ۱۰۰۰ 
سـرباز دیگـر را بـرای پیوسـتن به 
سـربازانی کـه سـابق در عربسـتان 

مسـتقر کـرده اعـزام می کنـد.
خبرگـزاری آناتولـی ترکیـه به نقل 
نظامـی کـه  ارشـد  مقـام  یـک  از 
نامـش را فـاش نسـاخت گـزارش 
پاکسـتان  اخیـر  داد کـه تصمیـم 
بیشـتری  تعـداد  فرسـتادن  بـرای 
از سـربازانش بـه عربسـتان بـرای 
آمـوزش  و  مشـاوره  ماموریـت 
مناقشـه ایجاد کرده و ایـن نگرانی 
را بـه وجود آورده که این سـربازان 
تحـت  جنـگ  در  اسـت  ممکـن 
رهبری عربسـتان علیـه حوثی های 

یمـن اسـتفاده شـوند.
بـا وجـود آنکـه ارتـش پاکسـتان 
تعـداد ایـن سـربازان را مشـخص 
نکـرده و گفتـه کـه ایـن سـربازان 
توافـق  یـک  چارچـوب  در  صرفـا 
و  کشـور  دو  پرسـابقه  دوجانبـه 

و  مشـاوره  ماموریت هـای  بـرای 
و  می شـوند  فرسـتاده  آمـوزش 
مسـلحانه ای  درگیـری  هیـچ  در 
شـرکت داده نخواهند شـد، برخی 
نماینـدگان پارلمـان پاکسـتان این 
اقـدام را زیرسـوال بـرده و گفته اند 
که ایـن اقدام ناقض یـک قطعنامه 
پارلمان این کشـور اسـت مبنی بر 
اینکـه اسـالم آبـاد نبایـد جزئی از 
از  خاورمیانـه  در  درگیری هـای 

جملـه یمـن باشـد.
پارلمـان  سـفلی  و  علیـا  مجالـس 
و  سـنا  مجلـس  یعنـی  پاکسـتان 
ایـن  از وزیـر دفـاع  مجمـع ملـی 
دوشـنبه  روز  خواسـته اند  کشـور 
در پارلمان حاضر شـود تـا درمورد 

ایـن اقـدام توضیـح دهـد.
از یـک نشسـت  بعـد  اقـدام  ایـن 
جاویـد  قمـر  ژنـرال  میـان  اخیـر 
پاکسـتان  ارتـش  رئیـس  باجـوا، 
ولیعهـد  سـلمان،  بـن  محمـد  بـا 

اسـت. گرفتـه  صـورت  عربسـتان 
همچنیـن همزمـان بـا ایـن اقـدام 
رزمایـش مشـترک یـک هفتـه ای 
و  عربسـتان  درگیـری  نیروهـای 
پاکسـتان در روز شـنبه در دریـای 

عربـی بـه اوج خـود رسـید.
کـه  نظامـی  ارشـد  مقـام  یـک 
نامـش را فـاش نکـرد بـه آناتولـی 
گفـت: قـرار اسـت کمـی بیـش از 
۱۰۰۰ سـرباز از سـوی پاکسـتان 
بـه عربسـتان فرسـتاده شـده و به 
از  پیـش  سـرباز   ۱۱۰۰ از  بیـش 
ایـن مسـتقر شـده در ایـن کشـور 
در راسـتای پروتکل امنیتی ۱۹۸۲ 

بپیوندنـد.
میـان رضـا ربانـی، رئیـس سـنای 
پاکسـتان گفـت: چـه کسـی ایـن 
تصمیـم یک جانبه را گرفته اسـت. 
آیـا کسـی بـه درسـتی نسـبت به 
تبعـات جدی آن اندیشـیده اسـت 

خیر. یـا 

د افغانســتان حکومــت اجرائیــه رئیــس وايــي، مــي وحــدت 

ــې  ــې ټولن ــه نړیوال ــه برخــه کــې ل ــو پ حکومــت د اصالحات

ــارزه او  ــه فســاد رسه مب ــه ژمــن دی او ل ــو وعــدو ت رسه کړی

ــې دي. ــو ک ــه لومړیتوبون ــې پ ــات ی اصالح

ــو  ــې د کورنی ــه ورځ ی ــنبې پ ــې د یکش ــه چ ــه عبدالل عبدالل

چــارو وزارت لــه لــوري چمتــو شــوي د څلــور کلــن پــالن د 

ترشیــح پــه غونــډه کــې خــرې کولــې وویــل چــې ســیايس 

ــز  ــه پروســه کــوم اغې ــو پ ــه د اصالحات او نــور مالحظــات ب

ونه لــري.

دی وايي:

»لــه نړیوالــې ټولنــې رسه د شــفافیت پــه اړه د مــي وحــدت 

حکومــت کــړې ژمنــې یــو ځــل بیــا تکــراروم، هېــڅ ســیايس 

ــې د  ــایل چ ــي مس ــو اص ــات، د اصالحات ــور مالحظ او ن

افغانســتان د خلکــو د بریالیتــوب اړتیــا ده، تــر خپلــې شــعار 

ــه یــې هــم راويل.« ــه ب ــه دی راوســتی او ن النــدې ن

ــې  ــو ک ــه لیک ــو پ ــې د پولیس ــل چ ــه ووی ــاغي عبدالل ښ

ــه  ــد پ ــدف بای ــه ه ــذب پ ــب و ج ــات جل ــځو د الزی د ښ

کورنیــو چــارو وزارت کــې د ښــځو معینیــت رامنځتــه يش.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د مــي وحــدت حکومــت 

له خــوا د اصالحــايت اقداماتــو پــه اړ کــې ولســمرش پــه دې 

ــور  ــد ن ــا محم ــواين وايل عط ــخ د پخ ــې د بل ــتیو ک وروس

اســتعفا منلــې، خــو نومــوړی ال هــم پــه خپلــه څوکــۍ کار 

کــوي او تــازه د ســمنګانو وايل عبدالکریــم خــدام هــم د یــاد 

ــړاو ســیمه ییزو  ــه ت ــدو پ ــرې کې ــه د ده د لې ــه مقام ــت ل والی

ــې  ــې او دا ی ــه ده منل ــړه ن ــې ادارې پرېک ــو د خپلواک ارګانون

غیــر عادالنــه اقــدام بللــی دی.

پــه ورتــه وخــت کــې جمهــوري ریاســت د برښــنايي تذکــرو 

د ویــش د لــړۍ د پيــل لپــاره چمتوالــی نیــي، خــو اجرائیــه 

رئیــس عبداللــه عبداللــه یــې پــه اړه مالحظــات لــري.

دغــو ســیايس کړکېچنــو حاالتــو یــو شــمېر عــام افغانــان او 

لــه افغــان حکومــت رسه مرســته کوونکــي نړیــوال متحدیــن 

اندېښــمن کــړي، خــو حکومتــي مــرشان ټینــګار کــوي چــې 

ــو  ــو رسه خپل ــې نړیوال ــه ک ــه برخ ــو پ ــت د اصالحات حکوم

وعــدو تــه ژمــن دی.

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت چــې د اصالحاتــو پــه 

هــدف یــې نــوې څلــور کلــن ســراتېژیک پــالن بشــپړ کــړی 

ــه، د  ــم تربی ــفافیت، تعلی ــارزه، ش ــاد رسه مب ــه فس ــي، ل واي

پولیســو پــه لیکــو کــې د ښــځو د ونــډې زیاتوالــی، بــرشي 

منابــع، د ګټــور سیســټم پــي کــول او پــه ځانګــړي توګــه د 

وړتیــا او لیاقــت لــه مخــې د پولیســو ترفیعــات او تعیناتــو پــه 

دغــه پــالن کــې شــامل دي.

ــالن  ــه پ ــي، د دغ ــک واي ــس برم ــر وی ــارو وزی ــو چ د کورنی

ــي او  ــړې را ووځ ــه جګ ــس ل ــه پولی ــدو رسه ب ــي کې ــه پ پ

ــه چــې د خلکــو ســاتنه او د قانــوين  ــدو ت خپلــو اصــي دن

ــتانه يش. ــت دی س حاکمی

نوموړی وايي:

ــا ورکــړو او  ــه پراختی »څنګــه مــوږ وکــوالی شــو پولیســو ت

اصــالح یــې کــړو، اصــالح د پولیســو اخــالق، چلنــد، تربیه، 

ورو- ورو مــوږ وتوانېــږو پولیــس لــه نظامــي وايل خالص او 

اصــي دنــده تــه چــې د خلکــو او ښــار ســاتنه، د قانــون پــي 

کــول، لــه جرایمــو مخنیــوی او داســې نــور بېالبېلــې برخــې 

پــه دغــه ســراتیژۍ کــې ځــای پرځــای شــوي دي.«

ښــاغلی برمــک زیاتــوي د دغــه پــالن پــه چمتوالــی کــې د 

ــو  ــي علــان او نړیوال ــو، دین ــو، قومــي مرشان مــدين فعاالن

ــو رسه ســال مشــورې شــوي دي. مرســته کوونکــو هېوادون

پــه کابــل کــې مېشــت یــو شــمېر بهرنیــو ســفیرانو کــه څــه 

هــم پــه ټولــه کــې د دغــه پــالن هرکلــی وکــړ، خــو د پولیســو 

پــه لیکــو کــې یــې د ښــځو پــه زیاتــې ونــډې، شــفافیت او په 

کورنیــو چــارو وزارت کــې فســاد رسه د مبــارزې پــه مــواردو 

ټینــګار ډېــروو.

ــه  ــه دغــه پــالن کــې ب ــر وايــي چــې پ د کورنیــو چــارو وزی

ــه ځــای ورکــړل يش. ــادو سپارښــتنه ت ی
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سمنگان... در
مقرر شـده اسـت. عبدالجبار نعیمی والـی لغمان نیز 
بـه حیـث والی قنـدوز به جـای اسـداهلل عمرخیل و 
آصـف ننـگ والـی پیشـین فـراه بـه حیـث والـی 
لغمـان بـه جـای عبدالجبـار نعیمی تعیین شـده اند.
ایـن  سـمنگان  والـی  خـدام،  عبدالکریـم  امـا، 
برخـورد حکومـت مرکـزی را تبعیض آمیـز دانسـته  
می گویـد: بـه اسـاس توافـق حکومـت وحـدت ملی 
و بـه نماینده گـی از قـوم ترکمـن بـه عنـوان والـی 
سـمنگان گماشـته شـده اسـت و حکم برکنـاری او 

خـالف توافـق حکومـت وحـدت ملـی اسـت.
او بـاور دارد کـه برای تأمین امنیت والیت سـمنگان 
و رشـد اقتصـادی هم چنان، تأمیـن عدالت اجتماعی 

تالش هـای همـه جانبه خود را انجام داده اسـت.
ایـن  در  تبعیض آمیـز  برخورد هـای  می گویـد:  او 
والیـت بی پیشـینه نیسـت و  می افزایـد کـه پیش از 
ایـن بـا معاون این والیـت نیز یک چنیـن برخوردی 
صـورت گرفتـه بود کـه سـبب نارضایتی مردم شـد. 
او گفـت: روز گذشـته مکتوب برکناریـش را از طرف 
ایـن  امـا  کرده اسـت،  دریافـت  مسـوول  نهادهـای 

حکـم را تقبیـح کـرده و مـردود شـمرد.
 او تأکیـد می کنـد که تـا زمانی که حـزب جمیعیت 
و مـردم ترکمـن و مـردم والیـت سـمنگان در رابطه 
بـه ایـن مسـأله تصمیـم نهایـی را نگیرند، از سـمت  
خـود دور نمیـرود و برطرفی خود را خالف خواسـت 

مردم سـمنگان و قـوم ترکمـن می داند.  
در همیـن حـال، رهبـری حـزب جمعیـت اسـالمی 
افغانسـتان نیـز از موضـع گیری هـای آقـای خـدام 
پشـتیبانی کـرده اسـت.  صالح الدین ربانـی رهبری 
نگاشـته کـه   تارنمـای فیسـبوکش  ایـن حـزب در 
عبدالکریـم خـدام والـي محتـرم سـمنگان و عضوي 
افغانسـتان،  اسـالمي  جمعیـت  رهبـري  شـوراي 
ترکمـن  شـریف  قـوم  محتـرم  شـخصیت هاي  از 
و شـخصیت با تجربـه و کار فهـم اسـت. پیرامـون 
زودي  بـه  وي،  مـورد  در  اخیـر حکومـت  تصمیـم 
را  حـزب  ایـن  موقـف  جمعیـت  رهبـري  شـوراي 
اعـالن مي کند. بـراي جمعیت اسـالمي افغانسـتان، 
والیـت  بـزرگان  و  ترکمـن  شـریف  قـوم  خواسـت 

سـمنگان مهـم اسـت.
بـه دو مـاه پیـش  نزدیـک  ایـن درحالی سـت کـه 
حکومـت مرکزی حکـم کناره گیری عطـا محمد نور 
والـی بلـخ را دسـت خط کـرد، کاری که بـه مخالفت 
و  انجامیـد  هوادارانـش  نـور  آقـای  ایسـتاده گی  و 
دو مـاه می شـود هنـوز آفـای نـور والـی بلـخ باقـی 
مانـده اسـت. هرچنـد برکناری مسـووالن بلنـد پایه  
حکومتـی به اسـاس قانـون از صالحیت هـای رییس 
جمهـور اسـت، اما شـمار زیـاد از آگاهان بـاور دارند 
کـه حکومـت وحـدت ملی به اسـاس قانون اساسـی 
روی کار نیامـده اسـت و توافق نامـۀ حکومت وحدت 
ملـی کـه سـند مشـروعیت ایـن نظـام اسـت نیـز 

توسـط حلقـات در ارگ دور زده شـده اسـت. 
گسـتردۀ  بی ثباتی هـای  سـبب  موضوعـات  ایـن 
سیاسـی و اجتماعـی در کشـور شـده اسـت. جنرال 
عبدالـرازق فرمانـده امنیـه قندهـار نیز پیـش از این 
هشـدار داده بـود کـه هیچ مقـام تـوان  برکناری اش 
حـاال  و  نـور  رازق،  آقـای  موضع گیـری  نـدارد.  را 
را در  آقـای خـدام، سـرو صدای هـای گسـترده یی 
رسـانه های جمعـی و اجتماعـی ایجـاد کـرد. شـمار 
و  سیاسـی  بی ثباتی هـای  کـه  دارنـد  بـاور  زیـادی 
چالش هـای موجـود سـبب خواهد تا گلیـم حکومت 
فعلی جمع شـود، اما شـمار دیگر بـاور دارند که این 
چالش هـا به سـبب تـک   تازی هـای سـران حکومت 
وحـدت ملـی به ویـژه ارگ ریاسـت جمهـوری پیش 
لجام گسـیخته گی  های  و  چالش هـای  اسـت.  آمـده 
کـه در حکومـت وحـدت ملـی وجـود دارد ناشـی از 
انحصـار گرایی هـای غیـر منطقـی اسـت که توسـط 
برخـی حلقـات خـاص در ارگ پیـش گرفتـه شـده  
و روشـن نیسـت کـه بـا ایـن افـکار ایـن عایلـه بـه 
کجـا مـی رود.  تمـرد از حکـم رییس حکومـت کابل 
در حالـی صـورت میگیـرد کـه اختالفـات در میـان 
سـطوح مختلـف ایـن نظـام در اوج قـرار دارد. یـک 
روز پیـش رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
و  ناسـنجیده  تصامیـم  کـه  اظهارداشـت  تلویجـاَ 

یک جانبـه عواقـب ناگـوار در پی خواهـد داشـت. 

ACKU
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ورزش
عبداالحد هادف

راه مار
اســتاِد مــا در مدرســه، قصــۀ جالبــی بــه مــا می کــرد 
ــتانی،  ــای تابس ــی از نیمه روزه ــه یک ــت ک و می گف
مــردی زیــر درختــی بــه خــواب رفــت و هنــوز غــرق خــواب بــود 
ــار از ســر  ــار کالن از روی شــکم او گذشــت و دم م کــه یــک م
»خیــت« او خطــا نخــورده بــود کــه مردکــه بیــدار شــد و شــروع 
ــاد کــرد. مــردم گــرد او جمــع شــدند و ســبب  ــه و فری ــه گری ب
پرســیدند و چــون قصــه از ســر گفــت، همــه بــه او گفتنــد: بــه 
جــای گریــه بایــد از خوشــی بخنــدی و خــدا را شــکر کنــی کــه 
ــرد  ــالم اســتی! م ــو س ــت رد شــد و ت ــدون آزاری از باالی ــار ب م
ــن راه  ــکم م ــادا روی ش ــه مب ــت ک ــن اس ــه ام از ای ــت: گری گف

مــار شــود!
ــار اســت کــه مارهــا از  حــاال در سیاســت افغانســتان چندیــن ب
روی دل مــردم عبــور کــرده انــد و یکــی از ایــن عبورهــا، نقــض 
ــن  ــر فرامی ــده در اث ــیح ش ــاز توش ــده و ب ــب ش ــن تصوی قوانی
ــار تکــرار شــده  تقنینــی ریاســت جمهوری اســت کــه یکــی دوب
ــا  ــن گذره ــادا ای ــه مب ــده اســت ک ــاد آم ــه فری ــت ب ــاال مل و ح
ــا  ــود و ب ــدل ش ــم مب ــم و قای ــرف دای ــک ع ــه ی ــا ب و دورزدن ه
ــی  ــی نقــض شــود و هیــچ قانون ــن راحتــی حرمــت هــر قانون ای
ــه  ــت ک ــا اس ــود. این ج ــر نش ــم تی ــت حاک ــزاج أقلی ــر م از فلت
ــی  ــای مل ــی در رونده ــق جمع ــر عنصــر تواف ــد ب ــار تأکی در کن
ــت  ــت از اصال ــره، مواظب ــی و غی ــناس نامه های دیجیتال ــل ش مث
و حرمــت قوانیــن در برابــر فرامیــن خیلــی مهــم و حیاتــی اســت.

عبدالقهار عابد

همان گونـه کـه توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی بـرای 
شـهروندان افغانسـتان گام مهـم و حیاتـی اسـت؛ به همان 
انـدازه توجـه به خواسـت مردم و احترام بـه هویت تاریخی 
ملیت هـا و اقـوام سـاکن در کشـور نیـز حتمـی و ضـروری پنداشـته 
می شـود. هـر اقـدام ناسـنجیده و بـدون در نظرداشـِت خواسـت مردم و 
اجمـاع ملـی در زمینـۀ توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی، سـبب ایجاد 
افتـراق میـان اقـوام باهم برادر در این سـرزمین و بروز مشـکالت تازه یی 
خواهـد شـد. هرگونـه تصمیم گیـری در مـورد توزیـع شـناس نامه های 
دیجیتالـی تـا زمـان دسـت نیافتن بـه یک توافـق جمعی و اجمـاع ملی، 
تبعـات منفـی در قبـال داشـته و موجـب شـکاف های قومی خواهد شـد 

کـه برای مـردم افغانسـتان پذیرفتنی نیسـت.

فريد مزدک

چـرا نخبـه گان پشـتون بـر »افغان« بـودِن همـه تأکید 
دارنـد؟ افغـان سـاختن همـه، ممکـن نیسـت. افغـان 
شـدِن همـه هیـچ مشـکلی را حـل نمی کنـد. بـا افغان 
سـاختن همـه، نمی توانیم ملت بسـازیم. بـرای ملت سـاختن و ملت 
شـدن، بـه آزادی و بـه اقتصـاد کالن نیـاز داریـم، بـه فرهنـگ غنی 
و هم دگرپذیـر نیـاز داریـم و بـه زمـان نیـاز داریـم. مـا هنـوز سـود 
و زیـان خویـش را نمی شناسـیم. مـا هنـوز از منافـع ملـی خویـش 
تعریـف روشـن و همه پذیـر نداریـم. جغرافیای مـا این گونـه در امان 

نمی مانـد.

عبدالحفیظ منصور

عجلـۀ اشـرف غنـی در بـاب توزیـع شـناس نامه دیجیتالی 
بـا  غنـی  اشـرف  اسـت.  او  درمانده گـی شـدید  از  ناشـی 
گذشـت هـر روز منزوی تـر گردیـده و در ماه هـای پسـین، 
و  بلـخ  والـی  موضع گیـری  اسـت.  شـده  سراسـری  نارضایتی هـا  مـوج 
فرمانـده والیـت قندهـار اعتبـار ملی و جهانـی او را لگدمال کرده اسـت. 
آنچـه در شـرق و جنـوب افغانسـتان می گـذرد، حکایـت از آن دارد کـه 
اقتـدار اشـرف غنـی در محـدودۀ ارگ خالصـه شـده اسـت؛ بگذریـم از 
این کـه آتـِش اختـالف معـاون اول و رییس اجرایي با اشـرف غنـی زبانه 
می کشـد. در چنیـن وضعیتـی، داکتـر اشـرف غنی بـرای آنکـه حامیانِی 
شـناس نامه  توزیـع  طـرح  کنـد،  پـا  و  دسـت  افراطـی  قوم گرایـان  از 
دیجیتالـی را روی دسـت گرفتـه اسـت. از ایـن رو، رعایـت نـکات زیـر 

مهـم بـه نظـر می آید:
۱. از اظهـار سـخنان تند و ناسـنجیده به آدرس هر قـوم اجتناب صورت 
گیـرد، زیرا اشـرف غنـی از دامـن زدن بـه اختالفات قومی سـود می برد 

و برنامه اش همین اسـت.
۲. مقصـر اصلی شـخص اشـرف غنی اسـت، نبایـد به خاطـر تقصیر یک 

فـرد، جمعی را رنجاند و دشـمن سـاخت.
۳. توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی یـک نیـاز ملـی اسـت و بایـد بـا 
حفـظ حقـوق طبیعـی شـهروندان در یـک فرصت مناسـب توزیع شـود.

۴. مسـألۀ هویـت، بـه مسـألۀ جـدی تبدیـل گردیـده و قابـل برگشـت 
نیسـت؛ آنانـی کـه نمی داننـد بایـد بداننـد کـه مسـألۀ هویـت ملـی در 
افغانسـتان طـوری بایـد حـل شـود کـه در کشـورهای متمـدن جهـان 

حل شـده اسـت.
آسـیب  افغانسـتان  سـالمت  بـه  می توانـد  قبیله یـی  تصمیـم  هـر 

آورد. وارد  جبران ناپذیـر 

ژاوی:

نمیدانمرئالمادریدچطوربدون
اینکهبازیکند،پیروزمیشود!

فیـسبـوک نـــامــه

کاپیتــان ســابق تیــم فوتبــال بارســلونا، نتیجه یــی کــه در 
بــازی اخیــر کهکشــانی ها برابــر پاری ســن ژرمن رقــم خــورد 
کــه  اســت  معتقــد  هرنانــدس  ژاوی  می دانــد.  ناعادالنــه  را 
احســاس  دارنــد  حــق  هواداران شــان  و  پاری ســن ژرمنی  ها 
کننــد کــه باخت شــان در خانــۀ رئال مادریــد در دور رفــت از 
مرحلــۀ یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا ناعادالنــه بــوده 

ــت. اس
ــدر  ــه اش آنق ــال در خان ــلونا، رئ ــابق بارس ــان س ــر کاپیت ــه نظ ب
ــن ژرمن را  ــر پاری س ــه ب ــتحقاق غلب ــه اس ــرد ک ــازی نک ــوب ب خ
بــا نتیجــۀ ۳ بــر یــک داشــته و حــاال بخــت اول صعــود بــه مرحلــه 

باالتــر باشــد.
ــک ویژه گــی  ــد ی ــه ســایت »ســوفوت« گفــت:  رئال مادری ژاوی ب
دارد. شــما مقابــل ایــن تیــم هرگــز نمی توانیــد موقعیت های تــان 
ــن  ــا بدتری ــد، ام ــت می کن ــه مجازات ــد و گرن ــت بدهی را از دس
قســمت ماجــرا ایــن اســت کــه ایــن تیــم عمــاًل بــا هیچ چیــز بــه 
ــا یــک  ــه ی ــا یــک ضدحمل ــد. ایــن تیــم ب ــه می زن حریفــش ضرب
کرنــر بازی هایــش را می برد...مزخــرف اســت، ۳ بــر یــک؟! وقتــی 
می  بینیــد کــه PSG بــا ارایــۀ چنــان عملکــردی، متحمــل چنیــن 
شکســتی می شــود، بــا خودتــان فکــر می کنیــد کــه ایــن نتیجــه 
ــازی از آن دســته بازی هایــی بــود  ــه اســت؛ چــون ایــن ب ناعادالن
ــه  ــر یــک ب ــا حتــی ۲ ب ــر یــک، ۲-۲ و ی کــه می بایســت یــک ب

ــد. ــام می ش ــن ژرمن تم ــود پاری س س
ــه مــذاق رئالی هــا خــوش  ــاً ب ــی کــه قطع ــه اظهارات ژاوی در ادام
نیامــده اســت، ادامــه داد: نتیجه یــی کــه بــرای ایــن بــازی 
ــازی  ــد ب ــت، رئال مادری ــح اس ــل توضی ــاً غیرقاب ــورد واقع ــم خ رق
ــون  ــازی را از تلویزی ــتم ب ــن داش ــرد. م ــم ب ــا بازه ــرد؛ ام نمی ک
ــال  ــابق رئ ــر ورزشــی س ــو )مدی ــار خورخــه والدان ــپانیا در کن اس
ــت  ــیار درس ــه بس ــک نکت ــه ی ــردم و او ب ــا می ک ــد( تماش مادری
ــا  ــه ب ــت ک ــی داش ــای مختلف ــازی، فازه ــن ب ــرد. ای ــاره ک اش
یکدیگــر تفــاوت  داشــتند و در یــک مقطــع PSG کامــاًل بــر بــازی 
ســوار بــود و در آن مقطــع کــه رئالی هــا در محوطــه جریمه شــان 
ــه پاری ســن ژرمن  ــود ک ــت ب ــن وق ــد، بهتری محاصــره شــده بودن

ــد. ــش را بزن گل دوم
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــلونا در پاس ــابق بارس ــان س کاپیت
اظهــار  کــرد،  بــازی  پاری ســن ژرمن  از  بهتــر  رئال مادریــد 
ــن  ــر ای ــد دیگ ــی می بری ــا وقت ــه، ام ــن ن ــر م ــه نظ ــت: ب داش
ــد  ــر بوده ای ــوب، قویت ــا مغل ــد ی ــب بودی ــا غال ــه آی ــا، این ک چیزه
ــه ایــن تیــم  ــال ب ــازی رئ یــا ضعیف تــر معنایــی نــدارد. فلســفه ب
ــد و  ــده باش ــط برن ــده فق ــه ش ــوی ک ــر نح ــه ه ــه ب ــد ک می گوی
همیــن فلســفه بــازی کــردن برابــر ایــن تیــم در ســانتیاگو برنابئــو 

ــد. ــخت می کن ــیار س را بس
و  رئال مادریــد  بــازی  از  پــس  رســانه ها  از  بســیاری 
پاری ســن ژرمن تیترهــای خــود را در تمجیــد از کریســتیانو 
رونالــدو زدنــد، امــا بــه نظــر ژاوی، نیمــار بهتریــن بازیکــن میــدان 
ــتیانو  ــه کریس ــد ک ــا می گوین ــرد: آن ه ــوان ک ــت. او عن ــوده اس ب
ــی  ــن بی انصاف ــه، ای ــه، ن ــرده ؟ ن ــازی ک ــار ب ــر از نیم ــدو بهت رونال
ــک  ــرد، زدن ی ــازی ک ــن ب ــدو در ای ــه رونال اســت. تمــام کاری ک
ــورد؛  ــش خ ــه زانوی ــوپ ب ــه در آن ت ــک گل ک ــود و ی ــی ب پنالت
امــا در مــورد موقعیت هــای خطرناکــی کــه توســط نیمــار ایجــاد 
شــد چطــور؟ و همین طــور ضدحمالتــی کــه او ترتیــب مــی داد و 

ــود؟ ــه ب ــد انداخت ــان رئال مادری ــان بازیکن ــه ج ــه ب ــی ک ترس

خـال  ی  
نبود     قانون و      مشروعیت  

ــور،  ــی در کش ــامانی کنون ــرج و نابه س ــی هرج وم ــل اصل ــی از دالی یک
خــالی مشــروعیت و نبــود قانــون اســت. بــا روی کار آمــدن حکومــت 
ــاق  ــه ت ــد و »ب ــل ش ــی تعطی ــون اساس ــع قان ــی، در واق ــدت مل وح
ــروعیت  ــه مش ــی ک ــدت مل ــت وح ــد. حکوم ــته ش ــیان« گذاش نس
ــا  ــت، ب ــی می گرف ــدت مل ــاد وح ــۀ ایج ــود را از توافق نام ــی خ سیاس
پشــت پــا زدن بــه توافق نامــه، خــود را فاقــد مشــروعیت ســاخت. در 
ــرای گــذار از  ــت ب ــن حکومــت همچــون یــک حکومــت موق ــع ای واق
ــات  ــر تقلبــات گســترده در انتخاب ــد آمــدِه در اث بحــران سیاســی پدی
از ســوی جــان کیــری طراحــی شــده بــود کــه تنهــا بــرای مــدت دو 
ســال اعتبــار داشــت و بایــد بــر اســاس توافق نامــه، پــس از دو ســال 
»لویــه جرگــه« را برگــزار، قانــون اساســی را ویرایــش و ســاختار نظــام 
را تغییــر مــی داد و کرســی صــدارت را ایجــاد می کــرد، امــا بــه عمــد 
ایــن کار را نکــرد. در نتیجــه، امــروز رییس جمهــور مشــروعیت نــدارد، 
ریاســت اجرایــی مشــروعیت نــدارد و پارلمــان هــم مشــروعیت نــدارد؛ 
ــدون دلیــل و عــذر موجــه برگــزار نشــده  ــی ب ــات پارلمان ــرا انتخاب زی

اســت .
ــون اساســی  ــدارد؛ زیــرا براســاس قان مجلــس ســنا هــم مشــروعیت ن
ــا  ــی، ام ــوم انتصاب ــک س ــا ی ــد و تنه ــی باش ــوم آن انتخاب ــد دو س بای
ــات  ــاص انتخاب ــۀ خ ــراض آزمندان ــر اغ ــه خاط ــد ب ــه عم ــون ب چ
ــناتوران  ــوم س ــد، دو س ــرده ان ــزار نک ــوالی ها را برگ ــوراهای ولس ش
ــرج  ــرج و م ــون ه ــوند. اکن ــته می ش ــور گماش ــوی رییس جمه از س
ــت.  ــا اس ــت فرمان فرم ــتگاه دول ــر دس ــار ب ــی تمام عی ــم برهم و دره
ــه  ــک کشــور بیگان ــت در ی ــاه اس ــد م ــور چن ــاون اول رییس جمه مع
بــه ســر می بــرد و منتظــر اســت کــه ببینیــد کــه بــاز کاخ ســفید کــه 
را بــه عنــوان رییس جمهــور بعــدی بــر می گزینــد تــا او بــا پیشــکش 
کــردن خدمــات خــود بــه عنــوان بانــک رأی، بــار دیگــر وارد معاملــۀ 
ــر نخواهــد گشــت و  ــه کشــور ب ــگام هرگــز ب ــا آن هن ــازه شــود و ت ت

ــرد. ــد ک ــه خواه ــی را پیش فرصت طلب
ــدید  ــیار ش ــات بس ــی اختالف ــس اجرای ــور و ریی ــان رییس جمه می
اســت و هیچ گونــه هماهنگــی وجــود نــدارد. بلــخ و ننگرهــار و 
ــنودی از  ــد. ناخش ــت نمی کنن ــور را اطاع ــان رییس جمه ــار فرم قنده
ــۀ رییــس دولــت غنــی احمــدزی  ــه و دورویان رفتارهــای انحصارگرایان
و روش هــای یــک بــام و دو هــوای او همــه را بــه تنــگ رســانده و بــه 

ــده اســت. ــور گردانی ــه شــدت منف ــه او را ب ــتوه آورده  ک س
ــی  ــی سیاس ــردن انحصارگرای ــه ک ــا پیش ــدزی ب ــی احم ــع غن در واق
ــازد:  ــی س ــه را عمل ــد توافق نام ــداً نمی خواه ــد، عم ــی چن ــه دالیل ب
مهم تریــن آن هــا ایــن اســت کــه بتوانــد بــا تمرکــز قــدرت در دســت 
ــال  ــۀ انتق ــرب، برنام ــیوخ ع ــای کالن از ش ــت پول ه ــا دریاف ــود، ب خ
ــد  ــه شــمال را پیــاده کنــد. دو دیگــر این کــه بتوان داعــش و طالــب ب

ــد. ــکا را اجــرا کن ــه آســانی دســتورهای امری ب
ــا محــدود ســاختن صالحیت هــای داکتــر عبــداهلل،  ــد داخلــی ب در بُع
او را بــا هوادارانــش درگیــر بســازد و محبوبیتــش را بــه شــدت پاییــن 
ــود در دادن  ــی خ ــای انتخاب ــه وعده ه ــد ب ــذارد او بتوان ــاورد و نگ بی
ــات  ــه، او را در انتخاب ــد و در نتیج ــل کن ــش عم ــه هواداران ــهم ب س

ــد. ــع ســالح گردان آینــده از پیــش خل
بی چــون و چــرا اهــداف دیگــری هــم هســت: بــرای مثــال اشــرف غنی 
ــدرت در دســت های خــود،  ــز ق ــا تمرک ــد توانســت ب احمــدزی خواه
کــرزی را نیــز از گردونــۀ قــدرت بــه دور بینــدازد و از رینــگ سیاســی 
ــه او  ــد. همین گون ــی نکن ــای فرعون ــر ادع ــار دیگ ــا ب ــاورد ت ــن بی پایی
مشــی حــذف حریفــان سیاســی را پیــش گرفتــه و کوشــیده اســت بــه 
ویــژه مجاهــدان ائتــالف شــمال را تضعیــف کنــد. برعکــس بــا دامــن 
زدن بــه تنش هــای تبــاری بتوانــد بــا برانگیختــن احساســات قومــی و 

زبانــی، جوانــان خون گــرم از جمــع آنــان ســربازگیری کنــد.
همــۀ ایــن مضحکــه برخاســته از آن اســت کــه امریکایی هــا بــا فشــار 
و زور، یــک آدم دست نشــانده و بیمــار را از راه تقلبــات گســترده 
ــود  ــه خ ــا آنک ــد و ب ــوار کردن ــا س ــردم م ــف م ــانه های نحی ــر ش س
ــن  ــی را تضمی ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــۀ سیاس ــرای موافقت نام اج
کــرده بودنــد، اکنــون پــای خــود را پــس کشــیده و بــر تطبیــق آن پــا 
نمی فشــارند و بــا آنکــه قانــون اساســی کشــور را عمــاًل باطــل کردنــد، 

ــد. ــر ویرایــش آن هــم تأکیــد ندارن ب
ــی  ــد و پابندی ی ــه تعه ــاًل هیچ گون ــی اص ــای غن ــخن، آق ــک س در ی
بــه قانــون، دموکراســی، عدالــت اجتماعــی و مشــارکت دادگرانــۀ ملــی 
ــه خودکامه گــی و  ــر ســرتنبه و بیمــار، ب ــک نف ــوان ی ــه عن ــدارد و ب ن
ــی  ــت خارج ــا از سیاس ــه عرصه ه ــد و در هم ــه می ده ــدروی ادام تن
ــاک دارد کــه  ــی، لغزش هــای بســیار خطرن ــا سیاســت داخل ــه ت گرفت
می توانــد بــه گونــۀ برگشــت ناپذیر کشــور را بــه ســوی پرتــگاه 

رهنمــون شــود.
بــرای برون رفــت از ایــن حالــت، بایــد او بی چــون و چــرا بــه 
ــرا:  ــان قوم گ ــد ماجراجوی ــق و بان ــن، آن را تطبی ــه تمکی موافقت نام
اتمــر، اکلیــل، اســتانکزی و خپلــواک را از خــود دور کنــد. در غیــر آن، 
آینــدۀ ملــک بســیار خــراب و غیــر قابــل پیش بینــی خواهــد گریدیــد.
امــا هــدف راهبــردی اشــرف غنــی احمــدزی ایــن اســت کــه هــر گونه 
ــد  ــم تمدی ــر ه ــک دورۀ دیگ ــرای ی ــت را ب ــن حکوم ــه شــده، همی ک
کنــد. شــاید اصــاًل بــه بهانه هــای گوناگــون انتخابــات را برگــزار نکنــد. 
لویــه جرگــه ویرایــش قانــون اساســی را هــم هرگــز برگــزار نخواهــد 
کــرد، امــا اگــر قــرار باشــد لویــه جرگــه را بــرای تمدیــد ریاســت خــود 
برگــزار کنــد، ایــن لویــه جرگــه یــک لویــه جرگــۀ نمایشــی و قالبــی 

خواهــد بــود.

عزيز آريانفر
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نهادهـای  داخلـی،  امـور  حوزه هـای  در  دولـت  یـک  عملکـرد 
بین المللـی و سیاسـت خارجی می توانـد دیگـران را از طریق نفوذ 
الگـوی خـود تحت تأثیر قـرار دهد. در تمامی ایـن حوزه ها، ترامپ 

سیاسـت های پرجاذبـه امریـکا را وارونـه کرده اسـت.
جـوزف نای، اسـتاد دانشـگاه هـاروارد و نظریه پرداز علوم سیاسـی 
و روابـط بین الملـل بـا این مقدمـه، در مقالـه ای با عنـوان »دونالد 
ترامـپ و افول قدرت نرم امریکا« نوشـت: »شـواهد مبرهن اسـت. 
دوره ریاسـت جمهوری دونالـد ترامپ قدرت نرم امریکا را فرسـوده 
کـرده اسـت. تنهـا ۳۰ درصد از افـرادی که از ۱۳۴ کشـور در یک 
نظرسـنجی موسسه گالوپ شـرکت داشـتند، نگاه مطلوبی نسبت 
بـه ایـاالت متحـده در دوران ریاسـت جمهوری ترامـپ دارنـد کـه 
ایـن میـزان در مقایسـه بـا دوران بـاراک اوبامـا حـدود ۲۰ درصد 
کاهـش یافتـه اسـت. نتایج نظرسـنجی مرکز پیو نیز حاکـی از آن 
اسـت که چیـن با ۳۰ درصـد محبوبیت بـا امریکا رقابـت نزدیکی 
دارد. در یـک نمایـه انگلیسـی به نـام »قدرت نـرم ۳۰« نیز جایگاه 
امریکا از رتبه اول در ۲۰۱6 به رتبه سـوم در ۲۰۱۷ رسـیده اسـت.

حامیـان ترامـپ در پاسـخ می گویند کـه قدرت نرم اهمیـت ندارد. 
میـک مولوانـی، مدیـر بودجه ترامـپ مدافع بودجه قدرت سـخت 
اسـت و از ایـن رو بودجـه وزارت امـور خارجـه و نمایندگی ایاالت 
متحـده امریکا برای توسـعه بین المللی را ۳۰ درصـد کاهش داد. از 
منظـر مدافعـان ایـده »اول امریکا«، آنچه مابقی دنیا می اندیشـند، 
بـه لحـاظ اهمیـت در جایگاه دوم قـرار دارد. آیـا این منظر صحیح 

است؟
قـدرت نـرم بیـش از آنکـه متکـی بـر زور و پرداخت هزینه باشـد، 
بـر مبنـای جاذبه اسـت. این قـدرت مردم را مجبـور نمی کند بلکه 
آنـان را دربرمی گیـرد. در سـطح یک خانواده، پـدر و مادر خردمند 
می داننـد کـه اگـر به جـای اتـکای صرف بـه کتـک، پول توجیبی 
و گرفتـن سـوییچ ماشـین، الگوهایی صحیـح ارزش هـای اخالقی 
برای فرزندانشـان باشند، قدرت شان بیشـتر و در بلندمدت کارآمد 

خواهـد بود.
رهبـران سیاسـی نیـز از مدت هـا پیـش بـه ایـن امـر پـی برده اند 
کـه قـدرت ناشـی از توانمنـدی تعییـن دسـتور کار و مشـخص 
کـردن چارچـوب یـک منازعـه حاصـل می شـود.اگر بتوانـم شـما 
را در شـرایطی قـرار دهـم کـه آنچـه را کـه می خواهـم، شـما هم 
بخواهیـد که انجـام دهیـد، در این صورت مجبور نخواهم شـد که 
شـما را مجبـور کنـم آنچـه را که نمی خواهید، از سـر اجبـار انجام 
دهیـد. در صورتـی کـه امریـکا ارزش هایـی را نمایندگـی کند که 
مطلـوب دیگـران اسـت، می توانـد در چماق هـا و هویج هـای خود 
صرفه جویـی کنـد. جاذبـه در کنـار قـدرت سـخت می توانـد یـک 

تقویت کننـده نیرو باشـد.
قـدرت نـرم یـک کشـور اساسـا از سـه منبـع بـه دسـت می آیـد: 
فرهنگـش )زمانـی که بـرای دیگـران پرجاذبـه اسـت(، ارزش های 
سیاسـی نظیـر دموکراسـی و حقـوق بشـرش )زمانی که خـود آن 
کشـور قائـل بـه ایـن ارزش هـا باشـد( و سیاسـت ها )زمانـی کـه 
مشـروع تلقی شـوند زیـرا متواضعانه و بـر مبنای آگاهـی از منافع 
دیگـران تدوین شـدند(. عملکـرد و رفتارهـای یک دولـت در امور 
داخلی )نظیر حمایت از رسـانه آزاد(، نهادهای بین المللی )مشـاوره 
با سـایرین و چندجانبه گرایی( و سیاسـت خارجی )اشـاعه توسـعه 
و حقـوق بشـر( می توانـد از طریـق نفـوذ الگـوی خود، سـایرین را 

تحـت تأثیر قـرار دهد.
بـر خـالف  ترامـپ و دولـت اسـت.  فراتـر  امریـکا  خوشـبختانه 
داشـته های قدرت سـخت نظیر نیروهای مسـلح، منابع متعدد در 
قـدرت نرم جدای از دولت هسـتند و تنها در گسـتره محدودی به 

اهـداف دولت پاسـخ می دهنـد. در جامعه لیبرال دولـت نمی تواند 
فرهنـگ را کنتـرل کنـد. در واقـع فقـدان سیاسـت های فرهنگی 

رسـمی بـه خـودی خـود می تواند باعـث جذابیت باشـد.
فیلم هـای هالیـوودی نظیـر »پسـت« کـه زنـان مسـتقل و آزادی 
رسـانه را بـه تصویـر می کشـد، می توانـد دیگـران را جـذب کنـد؛ 
بـه همیـن ترتیـب اسـت اقدامـات خیرخواهانـه بنیادهـای ایاالت 

متحـده و مزایـای آزادی پژوهشـی در دانشـگاه های امریکایـی.
می تـوان بـه درسـتی گفـت کـه نهادهـا، دانشـگاه ها، بنیادهـا، 
مختـص  نـرم  قـدرت  غیردولتـی  گروه هـای  دیگـر  و  کلیسـاها 
خودشـان را ایجـاد می کننـد کـه ممکن اسـت با اهداف سیاسـت 
خارجی رسـمی همراسـتا یا مغایر باشـد. الجرم تمامی این منابع 
غیردولتـی قدرت نـرم در عصر جهانی اطالعات به طـرز روزافزونی 
اهمیـت می یابـد. ایـن امـر دلیـل متقنـی بـرای دولت هاسـت تـا 
اطمینـان حاصل کنند که سیاسـت ها و اقداماتشـان باعث ایجاد و 

تقویـت قـدرت نـرم شـود، نـه تضعیف و بـر باد رفتـن آن.
و  پرنخـوت  ریاکارانـه،  کـه  خارجـی  یـا  داخلـی  سیاسـت های 
بی تفـاوت بـه عقایـد دیگـران بـه نظر برسـد یا بـر فهـم اندکی از 
منافـع ملـی متکی باشـد، می تواند قـدرت نرم را تضعیـف کند. به 
عنـوان نمونـه، کاهش قابـل توجه جاذبـه امریکا در افـکار عمومی 
کـه پـس از حملـه عـراق رخ داد، واکنشـی بـود به دولـت بوش و 

سیاسـت هایش، تـا کلیـت امریکا.
جنـگ عـراق اولیـن سیاسـت دولتـی نبـود که ایـاالت متحـده را 
از محبوبیـت انداخـت. در دهـه ۷۰ بسـیاری از افـراد در سراسـر 
جهـان نسـبت بـه جنـگ ویتنام معتـرض بودنـد و وجهـه جهانی 
امریـکا بازتابـی از نامطلوب بودن این سیاسـت بـود. زمانی که این 
سیاسـت تغییـر یافـت و خاطـرات این جنـگ رنگ باخـت، امریکا 
بخـش عمـده ای از قـدرت نرم از دسـت رفتـه خـود را بازیافت. به 
طـور مشـابه، پـس از جنـگ عراق نیـز امریکا توانسـت بخشـی از 
قـدرت نـرم خـود را در اغلـب مناطـق دنیـا بازپس گیـرد؛ هر چند 

در خاورمیانـه ایـن امـر کمتر محقق شـد.
در عصـر اطالعـات، توفیـق نـه تنها متکی بر این اسـت کـه ارتش 
چـه کسـی پیـروز می شـود، بلکه وابسـته به این اسـت کـه روایت 
چـه کسـی پیـروز می شـودممکن اسـت اهمیـت بـاالی افزایش و 
کاهـش قدرت نـرم امریکا برای برخی مدعیان، محل تردید باشـد؛ 
چـرا کـه کشـورها بر مبنـای منافع خـود وارد همکاری می شـوند. 
امـا در ایـن ادعـا یک نکته مهم مغفول اسـت: همـکاری بر مبنای 
انـدازه اسـت و انـدازه از جاذبـه و دافعـه تأثیـر می پذیـرد. عالوه بر 
ایـن، تاثیـرات قدرت نرم یک کشـور بر بازیگران غیردولتی تسـری 
می یابـد– از جملـه از طریـق جلوگیری و یا کمک به سـازمان های 
تروریسـتی بـرای جـذب نیـرو. در عصر اطالعـات، توفیـق نه تنها 
متکـی بـر ایـن اسـت که ارتـش چه کسـی پیـروز می شـود، بلکه 

وابسـته بـه این اسـت کـه روایت چه کسـی پیروز می شـود.
یکـی از منابـع اصلـی قـدرت نـرم امریـکا شـفافیت فرآیندهـای 
دموکراتیـک آن اسـت. حتـی زمانی کـه سیاسـت های غلط باعث 
کاهـش جاذبـه امریـکا می شـود، توانایـی ایـن کشـور بـرای نقد و 
تصحیـح اشـتباهاتش دیگـران را در الیـه ای عمیـق مجـذوب آن 
می کنـد. زمانـی کـه معترضـان در آن سـوی مرزهـا علیـه جنگ 
ویتنـام تظاهـرات می کردند، اغلب سـرود »چیره خواهیم شـد« را 

کـه سـرود جنبـش حقـوق مدنـی امریـکا اسـت، می خواندند.
امریـکا نیـز تقریبا به حتم چیره خواهد شـد. با توجـه به تجربیات 
گذشـته، تمـام دالیل برای داشـتن این امید وجـود دارد که امریکا 

قـدرت نـرم خود را پس از ترامـپ بازخواهد یافت.«

والـی  منـگل  محمـدگالب 
پـس  کـه  می گویـد  ننگرهـار 
عملیات هـای  انـدازی  راه  از 
نظامی در ننگرهار، تروریسـتان 
سـرکوب  شـدت  بـه  داعشـی 
شـده انـد و دیگـر ایـن گـروه 
محسـوب  جـدی  خطـر  یـک 

. د نمی شـو
آقایث منگل روز یکشـنبه )۲۹ 
دلـو( در یـک نشسـت خبـری 
در کابـل، از شکسـت داعش در 

ننگرهـار خبر داد.
در  نمـود:«  تصریـح  وی 
ولسـوالی های اچیـن و چپرهار 
ایـن والیـت که سـال گذشـته 
بـه  داعـش  تروریسـتی  گـروه 
طـور گسـترده حضور داشـت و 
مناطقـی از این دو ولسـوالی را 
کشـتارگاه مردم ملکی سـاخته 
بـود هـم اکنـون مناطـق امـن 
محسـوب شـده و در دورتریـن 
مـرور  و  عبـور  آن  مناطـق 

دارد«. جریـان  شـهروندان 
عملیـات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 
بـرای  جـاری  سـال  بهـار  کـه 
پاکسـازی دو ولسـوالی اچین و 
چپرهـار آغاز شـده بـود گفت، 
بـه  منجـر  عملیات هـا  ایـن 
سـرکوب گسـترده تروریسـتان 
چپرهـار  و  اچیـن  در  داعشـی 

شـده و بیشـترین مناطق تحت 
کنتـرول ایـن گـروه از کنترول 

شـان بیـرون شـده انـد.
وی بـه طـور نمونـه بـه منطقه 
ولسـوالی  در  کـه  »توره بـوره« 
موقعیـت  ننگرهـار  پچیـراگام 
دارد و سـال گذشـته یکـی از 
بزرگتریـن مراکـز گـروه داعش 
محسـوب می شـد اشـاره کرد و 
بیـان داشـت کـه ایـن منطقـه 
بـه دلیـل صعـب العبـور بـودن 
مخالفـان  دسـت  در  همیشـه 

نیروهـای  اکنـون  امـا  بـود 
امنیتـی در ایـن منطقـه حضور 

دارنـد.
بـه گفتـه آقـای منـگل هرچند 
کـه تروریسـتان داعشـی هنوز 
دسـت  دور  مناطـق  در  هـم 
اچیـن و چپرهـار حضـور دارند 
و بـه کلـی از بیـن نرفتـه انـد، 
امـا ایـن گـروه هـم اکنـون در 
ولسـوالی هـای ننگرهـار  یـک 
خطـر جـدی و تهدیـد کننـده 

نمی شـود. محسـوب 
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