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ییسجمهور   ر         قانونی       پایانکار        تا    وز ر

ملی،  دولت وحدت  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
روز یکشنبه ۱۲ حمل به والیت پکتیا رفت.

و  بماند  والیت  این  در  روز  دو  است  قرار  او 
بررسی  و  محلی  مقام های  با  کنار گفت وگو  در 
وضعیت امنیتی این والیت، شماری از پروژه های 

اقتصادی را افتتاح کند.
برای  خواست  مردم  اش  دیروزی  سفر  در  او 
سهم  روند  این  در  و  کنند  تالش  صلح  آوردن 

بگیرند.
این آقای غنی سفری به والیت هرات  از  پیش 
کار  برد و  به سر  آنجا  هم داشت و چندروزی 
را  افغانستان  در  تاپی  پروژۀ  ساخت و سازهای 

هم افتتاح کرده بود. 
سفرهای آقای غنی در حالی صورت می گیرد که 
پیش تر از آن داکترعبداهلل رییس اجرایی دولت 
وحدت ملی هم سفرهایی به شماری از والیت 

ها داشت. 
مردم باور دارند که سفرهای اخیر مقامات دولت 
و  انتخاباتی  جنبه  بیشتر  اکنون  ملی  وحدت 

تبلیغاتی دارد. 
اما سفر اخیر آقای غنی به پکتیا در حالی صورت 
در  قومی  بزرگان  گذشته  روز  که  است  گرفته 
اقدام کم  پکتیا در یک  ولسوالی میرزکه والیت 
سابقه در یک گردهمایی قومی تصمیم گرفتند تا 
به گروه های جنگجوی مانند طالبان و داعش در 
تخلف،  صورت  در  ندهند.  جای  ولسوالی شان 
افغانی  هزار  پنجاه  تا  ولسوالی  این  باشندگان 

جریمه می شوند.
از  شماری  پکتیا  به  سفرش  در  غنی  آقای 

پروژه های اقتصادی را نیز افتتاح کرد.
به  پکتیا  زودی  به  که  کرد  امیدواری  اظهار  او 
در  غنی  آقای  شود.  مبدل  صنعتی  والیت  یک 
پکتیا  که  بود  کرده  وعده  انتخاباتی  کمپاین های 
تبدیل  تجارتی  مرکز  و  افغانستان  چهاراه  به  را 
غیر  و  نشده  عملی  هنوز  که  یی  وعده  می کند 
که  توانست  او  اما  میرسد.  نظر  به  هم  عملی 
لین  پکتیا،  کیلوولتی   ۲۲۰ استیشن  سب  دیروز 
زرمت  گردیز-  جاده  و  گردیز  ارغندی-  برق 
آقای  سفر  در  که  است  پروژه هایی  مهمترین  از 
غنی افتتاح کند. از برق ۳۲ مگاوا کهاکنون این 
سب استیشن تامین می کند، چهل هزار خانواده 
مستفید  خوست  و  لوگر  پکتیا،  والیت های  در 
قرار  نیز  زرمت   - گردیز  جاده  شد.  خواهند 
است با هزینه ۵۸۰ میلیون افغانی )بیش از هشت 
تکمیل  آینده  سال  نیم  و  یک  در  دالر(  میلیون 

شود.
ساختمان  تهداب  سنگ  سفرش،  در  غنی  آقای 
جدید فرماندهی پلیس پکتیا را نیز گذاشت. این 
ساختمان قرار است به هزینه ۴۵ میلیون افغانی 
)بیش از ۶۰۰ هزار دالر( و تا پانزده ماه تکمیل 

خواهد شد.
افغانستان  آرام  نا  های  والیت  از  پکتیا  والیت 
این  دارند.  مشترک  مرز  پاکستان  با  که  است 

والیت مرکز  شبکه حقانی نیز گفته می شود.
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انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  مسـووالن 
در  دادن  رای  حـق  طالبـان  کـه  می گوینـد 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی 
آینـده را دارنـد و همچنان می تواننـد در این 

انتخابـات نامـزد شـوند.
علی رضـا روحانـی، سـخن گوی کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی گفتـه اسـت کـه تمـام 
رای  حـق  طالبـان  به شـمول  شـهروندان، 
دادن و نامـزد شـدن در انتخابـات پارلمانـی 

دارنـد. را  ولسـوالی ها  شـوراهای  و 
هـر  اساسـی  قانـون  مطابـق  او:  گفتـه  بـه 
در  را  می تواننـد خـود  افغانسـتان  شـهروند 
انتخابـات نامـزد کننـد و در ایـن زمینـه هیچ 

نـدارد.  قانونـی وجـود  ممانعـت 
کمیسـیون  در  مسـووالن  حـال  همیـن  در 
براسـاس  انتخابـات می گوینـد کـه  مسـتقل 
انتخابـات  کمیسـیون،  ایـن  زمانـی  جـدول 
ولسـوالی ها  شـوراهای  و  پارلمانـی  آینـدۀ 
برگـزار  جـاری  سـال  مهـر  میـزان/   ۲۸ در 

. می شـود
گالجـان عبدالبدیـع صیاد، رییس کمیسـیون 
مسـتقل انتخابات، دیروز یکشـنبه ۱۲ حمل/ 
اعـالم  نشسـت خبـری  یـک  در  فروردیـن 

شـورای  و  پارلمانـی  انتخابـات  کـه  کـرد 
ولسـوالی ها در ۲۸ میـزان/ مهـر سـال روان 

برگـزار خواهـد شـد.
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در حالی تاریخ 
برگـزاری انتخابـات را ۲۸ میـزان/ مهر اعالم 
کـرد که قبـاًل زمان برگـزاری انتخابات را ۱۶ 

سـرطان/ تیر، سـال جـاری اعالم کـرده بود.
اعـالن  هنـگام  کمیسـیون  ایـن  رییـس 
دالیـل  پارلمانـی،  انتخابـات  زمان بنـدی 
 ۱۶ از  انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ  تعویـق 
سـرطان/ تیـر امسـال به ۲۸ مـاه میـزان/ مهر 
امنیتـی  مسـایل  و  بودجـوی  مشـکالت  را 

کـرد. عنـوان 
رییس کمیسـیون مسـتقل انتحابـات همچنان 
دهنـده گان  رأی  نـام  ثبـت  رونـد  گفـت: 
سـال  فروردیـن  حمـل/  مـاه   ۲۵ به تاریـخ 
جـاری) دو هفتـه بعـد( نیـز آغـاز می شـود.

بـه گفتۀ صیاد: رأی دهی براسـاس شناسـنامۀ 
برگـزاری  و  می گیـرد  صـورت  تابعیـت 
سیسـتم  طریـق  از  اسـتفاده  بـا  انتخابـات 

می باشـد. ناممکـن  بایومتریـک 
او تاکیـد کـرد: مقام های امنیتـی تعهد داده اند 
کـه امنیـت انتخابـات آینـده را می گیرنـد و 
آینـده  انتخابـات  زمانـی،  براسـاس جـدول 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها در تاریخ 

تعییـن شـده برگـزار خواهد شـد.
شـرایط  واجـدان  آمـار  »بررسـی  گفـت  او 
رأی از سراسـر والیات، تعییـن هیأت اداری 
ایـن کمیسـیون و حصـول اطمینـان از تأمین 
بودجـه و امنیـت در پروسـۀ انتخابـات تمام 
این ها سـبب شـد که تاریـخ انتخابـات کمی 

بـه تعویـق انداخته شـود«....  ادامه صفحه 7
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اخیــراً شــورای عالــی صلــح کشــور، بــه 
ــح  ــر صل ــتان در ام ــیدِن عربس ــش کش ــا پی پ
ــت.  ــده اس ــن ش ــیار خوش بی ــتان، بس افغانس
ایــن شــورا بــاور دارد کــه عربســتان می توانــد 
ــان دارد،  ــر طالب ــه ب ــری ک ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
آنــان را بــه رونــد صلــح تشــویق کنــد. بحــث 
ــرای  ــتان ب ــای عربس ــه تالش ه ــدواری ب امی
ــرف  ــن ط ــه ای ــال ها ب ــتان از س ــِح افغانس صل
ــی از آن  ــون نتیجه ی ــا کن ــا ت ــوده؛ ام ــرح ب مط
ــعودی  ــتان س ــت. عربس ــده  اس ــت نیام به دس
ــادی  ــوذ زی ــه نف ــت ک ــی از کشورهایی س یک
جوامــع  فکــرِی  مختلــِف  حلقه هــای  بــر 
اســالمی دارد. گــروه طالبــان و برخــی از دیگر 
گروه هــای افراطــی جهــادی کــه در مخالفــت 
ــدا از  ــد، ج ــرار دارن ــتان ق ــت افغانس ــا دول ب
ــه  ــر ب ــورِ دیگ ــدام کش ــب ک ــه از جان این ک
کــدام هــدف تغذیــه می شــوند، از لحــاظ 
ــعودی اند.  ــتان س ــر عربس ــت تأثی ــری تح فک
ــا ایــن حســاب، ایــن برداشــت وجــود دارد  ب
کــه دولــت عربســتان می توانــد بــا اســتفاده از 
نفــوذ معنــوی اش بــر ایــن حلقــات، به شــمول 
طالبــان، در راســتای ترغیــب گــروه طالبــان بــه 
ــد. ــا کن ــرک جنــگ در افغانســتان نقــش ایف ت
ــدت  ــت وح ــس دول ــرف غنی، ریی ــر اش داکت
ــر  ــتر در س ــتان را بیش ــه عربس ــد ب ــی، امی مل
پرورانــده بــود. او در نخســتین ســفرهایش 
در دولــت وحــدت ملــی، عربســتان را شــامل 
ــا  ــرد؛ ام ــفر ک ــور س ــه آن کش ــاخت و ب س

نتیجه یــی در پــی نداشــت.
در دورۀ رییس جمهــور کــرزی همــواره از 
ــد کــه عربســتان  ســوی وی تصریــح می گردی
ــن  ــارزی در تأمی ــش ب ــد نق ــعودی می توان س
ــگ در افغانســتان  ــح و قطــع جن ــات و صل ثب
داشــته باشــد. بارهــا مطالباتــی از ســوی آقــای 
افغانســتان  ســابق  رییس جمهــور  کــرزی 
در ایــن زمینــه مطــرح گردیــد. مقامــات 
عربســتان ســعودی بارهــا بــر ایــن نکتــه 
ــح در افغانســتان  ــه از صل ــد ک ــد می کردن تأکی
ــتای  ــه در راس ــی ک ــرده و امکانات ــت ک حمای
تأثیرگــذاری بــر طالبــان دارنــد را نیــز در 
ــل  ــا در عم ــد. ام ــه کار می بندن ــتا ب ــن راس ای
این گونــه نشــد. پیــش از کــرزی، دولــت 
ــا  ــرد ت ــادی ک ــی زی ــی تالش های ــتاد ربان اس

عربســتان ســعودی بتوانــد از نفــوذ و ظرفیتــی 
افغانســتان  در  رونــد صلــح  در  دارد،  کــه 
ــرده  ــه یی فش ــگاه مقایس ــا ن ــد؛ ام ــتفاده کن اس
بــه تالش هــای ســه دورۀ سیاســی کشــور 
ــح  ــرای صل ــتان ب ــه عربس ــب توج ــرای جل ب
ــه  ــد ک ــت می کن ــتان ثاب ــان در افغانس ــا طالب ب
ــک  ــا در ی ــا و امیدواری ه ــن تالش ه ــۀ ای هم
چرخــۀ باطــل چرخیدنــد و بــه ثمــر نرســیدند. 
برعکــس، عربســتان بــه عنــوان یکــی از 
فعــاالن و حامیــاِن طالبــان تــا توانســت از آنــان 
حمایــت کــرد و آنــان را به رســمیت شــناخت. 
ــه  ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــوز ای ــاال هن ح
ــان  به راســتی کشــوری کــه خــود حامــی طالب
بــوده اســت، می توانــد مانــع آنــان گــردد و یــا 

ــد؟ ــح تشــویق کن ــد صل ــه رون ــان را ب آن
ــت؛  ــم اس ــاال مبه ــوال ح ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــل  ــه دلی ــن کشــور ب ــک طــرف، ای ــرا از ی زی
دیگــر  و  طالبــان  از  کــه  حمایت هایــی 
گروه هــای افراطــی داشــته  اســت، بــا گذشــت 
ــت.   ــده اس ــده ش ــا کوبی ــر روز در ذهنیت ه ه
از جانــب دیگــر، عربســتان علیرغــم حمایتــش 
از طالبــان هنــوز هــم بــرای مــردم افغانســتان 
بــه عنــوان مرکــز و دارالقــرای اســالم، اهمیــِت 
خــودش را دارد. از لحــاظ عقیدتــی و مذهبــی، 
مــردم افغانســتان و خصوصــًا مخالفــاِن مســلح 
قایــل  خاصــی  احتــرام  عربســتان  بــرای 
ــد وجــود  ــن امی ــل ای ــن دلی ــه همی هســتند. ب
ــد  ــد، می توان ــتان بخواه ــر عربس ــه اگ دارد ک
ــازی  ــح در افغانســتان ب ــن صل نقشــی در تأمی
ــه  ــکان دارد ک ــی ام ــن درصورت ــا ای ــد. ام کن
جنــگ افغانســتان یــک جنــگ روشــن و 
ــر  ــد از ه ــا عربســتان بتوان مشــخص باشــد ت
ــه  ــا حــاال ک ــر بگــذارد. ام منظــری در آن تأثی
ــده اســت، نقــش عربســتان  ــگ پیچی ــن جن ای
در صورتــی کــه اراده یــی هــم وجــود داشــته 
ــه  ــف ب ــیار ضعی ــح بس ــد، در آوردن صل باش
ــه عربســتان  ــد. شــکی نیســت ک ــر می رس نظ
ســعودی هــم به ســاِن همــۀ کشــورهای دخیــل 
ــال منافــع خــود  ــه دنب ــۀ افغانســتان، ب در قضی
اســت و در تــالش اســت کــه بــا وارد شــدن 
بــه فضــای بحــث افغانســتان، منافــع خــودش 
ــد  ــرای رش ــازی ب ــد. زمینه س ــری کن را پی گی
ــداف  ــن اه ــلفیت، از ممکن تری ــت و س وهابی

ــی  ــت های فرهنگ ــتان در سیاس ــی عربس اصل
ــود.  ــمرده می ش ــور ش آن کش

از جانــب دیگــر و بــا توجــه بــه این کــه اگرچه 
هنــوز عالیــم و نشــانه هایی کــه نشــان بدهــد 
ــت،  ــده اس ــک ش ــح نزدی ــه صل ــتان ب افغانس
وجــود نــدارد؛ امــا یــک امیــدواری این اســت 
کــه بــا توجــه بــه تکانه یــی کــه در حکومــت 
ایجــاد  ســعودی  عربســتان  سیاســت  و 
ــعودی  ــتان س ــِد عربس ــت جدی ــده، سیاس ش
ــی  ــار دگردیس ــا دچ ــۀ زمینه ه ــد در هم بتوان
ــراً  ــه اخی ــتی را ک ــرا سیاس ــود؛ زی ــت ش مثب
ــعودی  ــتان س ــد در عربس ــت گراِن جدی سیاس
پیشــه کرده انــد، بــه ماننــِد جرقه هایــی، از 
ــت  ــور حکای ــن کش ــِر کالن در ای ــک تغیی ی
ــتان  ــواِن عربس ــت گر ج ــر سیاس ــد. اگ می کن
ــد سیاســت خارجــِی ســعودی را دچــار  بتوان
دگردیســی کنــد و روابــط خارجــِی ایــن 
کشــور نیــز دچــار حادثــه شــود، ممکــن 
اســت عربســتان بــه عنــوان یکی از کشــورهای 
ــل  ــتان قاب ــگ افغانس ــۀ جن ــی در قضی میانج
مطالعــه گــردد. امــا اگرچنیــن اتفاقــی نیفتــد و 
عربســتان ســعودی در برابــر سیاســت شــیعیزم 
ــرف  ــه از یک ط ــی در منطق ــرای ایران و دارالق
نحله هــای  و  شــاخه ها  بــا  رویارویــی  و 
ــرد  ــا رویک ــر ب ــرف دیگ ــنت از ط ــل س اه
وهابی گــری سیاســت خارجــی ســلفش را 
ــه  ادامــه بدهــد و همــۀ تعامــالت منطقه یــی ب
خصــوص جنــگ در افغانســتان را در ایــن 
قالــب و در گســترش بعــد خارجــی سیاســت 
جــاری فرهنگــی اش پــی بریــزد، هیــچ منفعتی 
ــم  ــن را ه ــن کشــور متصــور نیســت. ای از ای
بایــد بدانیــم کــه سیاســت خارجــی عربســتان 
ــد  ــر می کن ــا تغیی ــواهِ م ــه دلخ ــی ب در صورت
کــه جــدا از تغییراتــی کــه در ســطح سیاســت 
ــرات  ــرد، تغیی ــتان صــورت می گی ــی عربس مل
کالنــی در ســطح رابطه هــای منطقه یــی و 

ــد.  ــور باش ــۀ ظه ــی در صحن بین الملل
 بایــد منتظــر بمانیــم تــا عربســتانی کــه 
آبســتن تحــوالِت جدیــد در سیاســت داخلــی 
ــودی را در عرصــۀ سیاســت  اســت، چــه مول

خارجــی اش بــه نمایــش می گــذارد.
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صـلح افغانستان 
و سیاست خارجی عربستان

 

و  پارلمانـی  انتخابـات  کـه  کـرده  اعـالم  انتخابـات  کمیسـیون 
شـورای ولسـوالی در بیست وهشـتِم مـاه میـزاِن سـال جـاری 
برگـزار می شـود. ایـن اعـالمِ تاریـخ اگرچـه از طـرِف حکومت 
و یونامـا/ هیـأت معاونـت ملـل متحـد در افغانسـتان بـه عنـوان 
نشـانه یی از پیشـرفت مـورد اسـتقبال قـرار می گیـرد، امـا بـرای 
مـردم افغانسـتان و احـزاب و جریان هـای سیاسـِی کشـور، هیچ 
انتخابـات  امـِر  در  شـفافیت  و  سـالمت  سـمِت  بـه  روزنه یـی 

نمی گشـاید.
گالجـان بدیـع صیـاد، رییـس کمیسـیون انتخابـاِت افغانسـتان 
روز گذشـته ضمـن اعـالم تاریخ برگـزاری انتخابـات، گفت که 
رای گیـری در ایـن انتخابـات بر اسـاِس شـناس نامه های کاغذی 
صـورت می گیـرد و رونـد ثبت نـامِ رای دهنـده گان نیـز دو هفتـه 

بعـد یعنـی ۲۵ حمـل آغـاز می گردد. 
آن چـه از اظهـاراِت آقـای صیـاد می تـوان اسـتنباط کـرد، فقـط 
هیچ گونـه  منهـای  انتخابـات  تاریـِخ  پشـتوانۀ  بـدون  اعـالمِ 
اصالحـات و تمهیـداِت الزم بـرای جلوگیری از تکـرارِ تقلب ها 

اسـت.  گذشـته  رسـوایی های  و 
اگـر پـس از سـه سـال تأخیـر در برگـزاری انتخابـات پارلمانی، 
ایـن تاریـخ را بـه عنـوان موعـِد نهایـی بپذیریـم و بـاور کنیـم 
کـه تقویـِم اعالم شـده ابـداً تغییـر نخواهـد کـرد، بازهـم این غِم 
بـزرگ و دلهـرۀ نفس گیر باقی سـت کـه حکومت وحـدت ملی، 
کمیتـۀ اصالحـات انتخاباتـی و کمیسـیون انتخابـات هیچ کـدام 
نتوانسـته اند اصالحـاِت وعـده داده شـده بـه مـردم در زمینـۀ 
شـفافیت در ایـن پروسـه را تحقـق بخشـند و ما هنـوز در همان 

حالـِت تقلب بـارِ گذشـته و حتـا بدتـر از آن قـرار داریـم.
انتخابـات  زهرآگیـِن  تجربـۀ  اسـاس  بـر  موجـود  حکومـت 
اصـالح  ضمـن  کـه  داشـت  وظیفـه   ،۱۳9۳ ریاسـت جمهوری 
توزیـع  را  برقـی  شـناس نامه های  انتخاباتـی،  قوانیـن  و  نظـام 
کنـد و رای گیـری در انتخابـات بعـدی نیـز رای گیـری از طریق 
سیسـتم بایومتریـک باشـد. امـا اکنون پس از سـه سـال تأخیر و 
تعلـل، سـوگ مندانه می بینیـم کـه نـه اثـری از شـناس نامه های 
برقـی وجـود دارد، نـه نهادهـای انتخاباتـی چهـرۀ اصالح یافته و 
اعتمادبخـش دارنـد و نـه اطمینانی بـه تأمین امنیـت در انتخاباِت 

سراسـری در افغانسـتان مشـاهده می شـود.
کمیسـیون انتخابـات، ۲۸ میـزان را تاریـخ برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی اعـالم کـرده درحالی کـه هنوز رییـس دارالنشـای این 
کمیسـیون تعیین نشـده و کسـانی به مرتبه و جایگاهِ عبدالرئوف 
ابراهیمـی رییـس مجلس افغانسـتان، اعضای کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات را بـه ناتوانی در مدیریـِت انتخابات و برگزاری سـالِم 

آن متهـم می کننـد. 
در  سیاسـی  و  سـمتی  زدوبندهـای  کـه  یادآوری سـت  قابـل 
حکومـت  همچنـان  و  دارد  جریـان  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
در موضـِع دخالـت در کارِ کمیسـیون ها و مهندسـِی انتخابـات 
پارلمانـی و ریاسـت جمهورِی آینـده بـه نفِع خود اسـت. فضای 
حاکـم در حکومـت داری و دولـت داری افغانسـتان و نزاع هـای 
سیاسـِی گوناگونـی کـه هـم در دروِن حکومـت و هم میـان قوۀ 
مجریـه و مقننـه وجـود دارد، دلیـِل خوبی را برای دسـت اندازی 
از حیطـۀ  آن  انتخابـات و خـارج سـاختِن سرنوشـِت  امـر  در 

انتخـاب و گزینـِش مـردم فراهـم می سـازد.
اخبـار و گزارش هـای فراوانـی به نشـر می رسـند که آقـای غنی 
و حلقـۀ ارگ هیـچ اعتقاد راسـخی به انتخابـات و به ویژه رعایِت 
شـفافیت و عدالـت در آن ندارنـد و تمـام هم وغـِم آن ها در سـه 
انتخابات هـای  برگـزاری  چگونه گـی  همیـن  را  گذشـته  سـال 
بعـدی و تمدیـد بقـای آن هـا بـر سـکوی اقتـدار تشـکیل داده 
نمی شـود،  توزیـع  برقـی  شـناس نامه های  این کـه  اسـت. 
و  نمـی رود  فراتـر  از حـِد شـعار  انتخاباتـی  نظـام  اصالحـات 
شـناس نامه های کاغـذِی شـرم آوری کـه جعـلِ  آن یک سـاعت 
وقـت را در بـر نمی گیـرد از دور نمی افتـد، همـه و همـه به یک 
نقطـۀ اسـتراتژیک وصـل می گردنـد و آن این کـه: حلقـۀ ارگ 
سـالمت در انتخابـات را بـه قیمِت بیرون شـدِن رشـتۀ بسـیاری 
از امـور از دسـِت خـود نمی پذیـرد و هرج ومـرج و رسـوایی را 
بـر مردمی شـدِن قـدرت و دموکراسـِی راسـتین ترجیـح می دهد.

بسـیاری از تصمیم گیری هـاِی آقـای غنـی و تیـم ارگ از اداراِت 
لفافـۀ  در صـد  اگـر  حتـا  محلـی،  اداراِت  تـا  گرفتـه  مرکـزی 
اصالحـات و حکومـت دارِی سـالم پیچیـده شـده باشـد، بازهـم 
ناسـالم  و  مخـرب  انتخابـاِت  یـک  سـازماندهِی  بـه  معطـوف 
بـوده تـا بتواننـد همـۀ مزاحمـان در برابـِر بازی هـا و برنامه های 
فراقانونی شـان در بدنـۀ نظـام، مجلـس شـورای ملـی، نهادهـای 

اداری و امنیتـی را نقـش بـر زمیـن بسـازند. 
پادرهـوا،  انتخاباتـی  اعالم شـده  انتخابـاِت  اوصـاف،  ایـن  بـا 
بالتکلیـف و در معـرِض هزار و یـک نوع تهدید و نابسـامانی و 

بود. بحـران خواهـد 

انتخـاباِت پادرهوا 
و اصالحـاِت صـورت نگرفتـه

ACKU
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دفتـر حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان، می گویـد کـه حکومـت 
و  آزاد  رسـانه های  کار  در  محدودیـت  ایجـاد  تـالش  در  ملـی  وحـدت 

خبرنـگاران اسـت. 
دفتـر نـی )حمایت کننده رسـانه های آزاد افغانسـتان( می گویـد که حکومت 
نخبه تریـن خبرنـگاران را بـا معاش هـای هنگفـت جذب کرده تا انتقادشـان 

کاهش و فعالیت شـان محدود شـود.
مجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایی دفتـر نی کـه دیروز)یک شـنبه ۱۱ حمل( 
در یـک نشسـت خبـری سـخن می گفـت، خاطرنشـان کـرد کـه بر اسـاس 
ارزیابـی دفتـر نـی، ۵۰ خبرنگار برجسـته در ۴ والیت افغانسـتان از سـوی 

حکومـت در نهادهـای مختلـف غیرنظامـی و نظامی اسـتخدام شـده اند.
بـه گفتـه او، ایـن تصمیـم حکومت بـه دلیل کاهـش فعالیت های رسـانه  یی 

انجام شـده اسـت که شـواهد و مـدارک نیـز در این مورد وجـود دارد.
آقـای خلوتگـر هم چنـان گفـت کـه پیـش از ایـن نیـز ایـن موضـوع را بـا 

حکومـت شـریک کـرده، امـا حکومـت افغانسـتان آن را رد کـرده بـود.
آقـای خلوتگـر بیـان داشـت کـه حکومـت وحـدت ملـی تنهـا در چهـار 
والیـت ۵۰ خبرنـگار نخبـه را از کار روزنامه نـگاری مسـتقالنه بـاز داشـته 
یافته هـای دفتـر نـی نشـان می دهـد کـه در سـه سـال پسـین؛  اسـت و 
حکومـت وحـدت ملـی با اسـتفاده از رویکـرد جدید، حـدود ۵۰ خبرنگار 
منتقـد دولتـی را جـذب نمـوده و از آنـان بـه عنوان سـخنگو، کارمنـد و یا 

مشـاور اسـتفاده می کنـد.
 رییـس اجرایـی نـی گفـت کـه در مجمـوع از حـدود ۵۰ خبرنگاری کـه 

جـذب سـکتور دولتـی شـده اند، ۴۱ تـن آنـان در بخش های ملکـی و بقیه 
در بخش هـای نظامـی شـامل وظیفـه شـده اند.

هم چنـان، یافته هـای دفتـر نـی نشـان می دهـد کـه ۲۱ خبرنـگار از والیـت 
هـرات، حرفـۀ خبرنـگاری را تـرک و جذب پسـت های دولتی شـده اند. اما 
کابـل بـا اندکـی تفاوت یعنـی ۱9 خبرنـگار در ردیـف دوم و قندهار و بلخ 
از والیت هایـی  انـد کـه حکومـت وحـدت ملـی خبرنـگاران آن را جـذب 

حکومـت کرده اسـت.
آزاد  رسـانه های  کننـدۀ  حمایـت  نـی  دفتـر  کـه  گفـت  خلوتگـر  آقـای 
افغانسـتان، بـا آن کـه انتخـاب شـغل و کار را حـق طبیعـی هـر شـخص 
می دانـد، امـا اذهـان مـی دارد کـه اگـر ایـن کار بـه هـدف تطمیـع و امتیـاز 
دادن بـه خبرنـگاران باشـد؛ شـدیداً نگـران کننده بـوده و برخـالف قوانین 

نافـذۀ کشـور می باشـد.
او گفـت کـه بسـیاری از همیـن ۵۰ خبرنـگاری کـه اکنـون وارد سـکتور 
ملکـی و امنیتـی حکومـت وحـدت ملی شـده اند، پیـش از ایـن از منتقدان 
سرسـخت نظـام و حکومـت بودنـد که پـس از ارزیابـی و تحلیـل، آنان را 
در بـدل امتیـازات بلند اسـتخدام نمودند و مهر سـکوت بر زبان شـان وارد 

اسـت. گردیده 
دفتـر نـی از رهبـری حکومـت وحـدت ملی مـی خواهد تـا به اصـل انتقاد 
و چرخـش آزاد اطالعـات همانگونـۀ کـه در قوانین تسـجیل شـده اسـت، 
احتـرام نمـوده و بگـذارد زمینۀ نقـد معیاری شـود و به اسـاس همن نقدها 

در اصالحـات نظام تـالش کنند.

شـورای عالـی صلح در راسـتای خـروج از 
بن بسـت در رونـد صلـِح کشـور، پیشـنهادِ 
افغانسـتان  از  خارجـی  نظامیـان  خـروج 
همزمـان بـا آغـاز مذاکـرات صلح بـا گروه 

طالبـان را پیشـکش کـرده اسـت.
صلـح  عالـی  شـورای  دبیـر  اخپلـواک،  محمداکـرم 
افغانسـتان در روزهـای پسـین اعـالم کـرد کـه آغـاز 
گـروه  و  افغانسـتان  دولـت  میـان  صلـح  مذاکـرات 
طالبـان، جـدول زمانـی خـروج نظامیـان خارجـی از 

افغانسـتان تهیـه خواهـد شـد.
پیـش از ایـن، محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومت 
کابـل«،  »رونـد  کنفرانـس  ملـی در جریـان  وحـدت 
طـرح خـود بـرای صلـح بـا طالبـان را اعالم کـرد که 
شـامِل به رسـمیت شـناختن ایـن گروه به عنـوان یک 

حـزب سیاسـی نیـز می شـود. 
این راهکار در شـرایطی ارایه شـد کـه در بیانیۀ پایانی 
نشسـت اخیـر بین المللی »تأمیـن امنیت در افغانسـتان 
پایتخـت  تاشـکند  شـهر  در  منطقه یـی«  همـکاری  و 
ازبیکسـتان، گذشـته بـر لـزوم آغـاز مذاکـرات دولت 

کابـل و گـروه طالبـان تأکید شـد.
دیدگاه هـای جدیـِد شـورای عالی صلح، طـرح جدید 
ایـن شـورا مبنـی بر آغـاز تنظیم جـدول زمانی خروج 
نظامیـان خارجـی از افغانسـتان و امتیازهـای دیگـری 
کـه در ماه هـای اخیـر مطـرح شـده، امتیازدهی هـای 
فاقـد مشـروعیت و صالحیـت مسـووالن  بی مـورد، 
شـورای عالـی صلح و بدون در نظرداشـت خواسـت 
شـهروندان، جریان هـای سیاسـی و مدنـی می باشـد.

این گونـه امتیازدهی هـا در ادامـۀ آرودن صلـح از راه 
تضـرع پیـش کشـیده می شـود؛ مـوردی کـه بارهـا از 
طـرف گـروه تروریسـتی طالبـان رد شـده و حتـا این 
گـروه بـه امتیازهـای جدیـد حکومـت اشـرف غنـی 
پاسـخ مثبـت نـداده و گفتـه انـد کـه تنهـا بـا امریـکا 

حاضـر بـه گفت و گـو انـد.
تجربـۀ ایـن چنینـی در زمـان حکومـت آقـای کرزی 
هـم بارها تکرار شـد و حاصـل آن، تشـدید تحرکات 
تروریسـتی و قربانـی شـدن بیشـتر شـهروندان و حتا 
تأثیـر منفـی بـر روحیـۀ نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 
را  طالبـان  گروه گـروه  کـرزی،  آقـای  بـود.  کشـور 
از زندان هـا رهـا کـرد، امـا آنـان در بامـداد پـس از 
و  تروریسـتی  اعمـال  تشـدید  بـه  شدن شـان  آزاد 

پرداختنـد. تخریب کارانـه 

حکومـت افغانسـتان و شـورای عالـی صلـح بـدون 
درنظرداشـت ظلم هـای صـورت گرفتـه به مـردم این 
کشـور، بـه طالبـان و سـایر مخالفان مسـلح امتیازدهی 
می کننـد. باورهـا بـه ایـن اسـت کـه شـورای عالـی 
صلـح در عملکـرد خود تمایـز چندانی بیـن اخالق و 
سیاسـت قایـل نمی شـود و برخـی مسـایل اخالقی را 
مطـرح می کنـد تـا ذهنیـت طالبـان را بـرای مذاکره و 
صلـح فراهـم کند. مسـووالن در ایـن نهاد این مسـأله 
را نیـز در نظـر نمی گیرنـد کـه طالبـان تابـع برنامـه و 

مدیریـت خـارج از ارادۀ خودشـان هسـتند.
طالبان همواره در گوشـه و کنار افغانستان دست 
بـه کشـتار و جنایـت می زننـد و محاکمه هـای 
صحرایـی تشـکیل می دهنـد. در عیـن حـال، از 
امکانـات و امتیـازات هـم اسـتفاده می کننـد و هیـچ 
پاسـخ مثبتـی هـم بـه نرمش هـای حکومت پیشـین و 

حکومـت وحـدت ملـی نشـان نـداده اند.
انتظارهـا بـر ایـن اسـت کـه حکومـت افغانسـتان هم 
بایـد پاسـخ های قاطـع در برابر عملکـرد طالبان بدهد، 
در حالـی کـه چنیـن نبـوده و شـورای عالـی صلح نیز 
فقـط امتیـازات یک طرفه بـه مخالفان مسـلح حکومت 
نظرداشـت  در  بـدون  امتیازدهـی  ایـن  اسـت،  داده 
طالبـان  تروریسـتی  اعمـال  و  شـهروندان  برداشـت 

صـورت گرفته اسـت.
امتیازدهی هـای بی هیـچ دسـت آوردی، بـه طالبـان در 
سـال های پسـین تبدیـل به یـک مد شـده و بارهای از 
آن بـه عنـوان عاشـقی یک طرفـه نام برده شـده اسـت 
کـه مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی و حکومـت 
پیشـین بـه نـام و نشـانی طالبـان چـه حاتم بخشـی ها 
کـه نکردنـد و دوباره سـبب قوت دهی و مطرح شـدن 

تروریسـتان از زیـر لحـاف طالبان شـدند.
عملکـرد و طـرح آقـای غنـی و شـورای صلـح بـه 
گونه یـی بـوده کـه در کمـال بی توجهـی بـه افـرادی 
کـه تحـت ظلـم و سـتم قـرار گرفتـه انـد و در فقـر 
بزرگ منشـی های  می برنـد،  سـر  بـه  بیچاره گـی  و 
حاتم گونـه در برابـر طالبـان نشـان داده می شـود کـه 
غیـر منطقـی بـوده و برای مـردم قابل پذیرش نیسـت.

از  پندگیـری  بـا  مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی 
تجربیـات پیشـین به عمر امتیازدهی و نـاز و نعمت به 
سـر بـردن تروریسـتان پایـان  دهند و خود زمینه سـاز 
و فراهـم کننـدۀ امکانـات بـرای قربانـی شـدن بیشـتر 

شـهروندان افغانسـتان نگردند.  

دفتـــر نی:

حکومت خبرنگاران را به هدف سوء استخدام می کند

ادامۀ عاشقی یک طرفه با طالبان

یـک عضـو حـزب اسـالمی، بـه روزنامـه مانـدگار می گوید کـه حکمتیـار، تالش هایـی را به 
هـدف فشـار وارد کـردن بـر عبدالهـادی ارغندیوال بـه راه انداخته اسـت تـا او را وادار کند که 

اسـم حـزب اسـالمی را کـه در وزارت عدلیـه ثبت کرده اسـت، تغییـر بدهد.
بـه گفتـه منبـع، تاکنـون دوبار شـماری از افـراد نزدیک بـه حکمتیار بـه نزد هـادی ارغندیوال 
رهبـر حـزب اسـالمی رفتـه از او خواسـته اند که باید اسـم حزبـش را با ایجاد یک پیشـوند و 

پسـوند متفاوت بسـازد؛ درخواسـتی که ارغندیوال آن رد کرده اسـت.
بـه گفتـۀ ایـن منبـع، همچنـان حکمتیار بعـد از آن مخالـف داکتر انـور وزیر عدلیه شـد که او 
نتوانسـت حـزب اسـالمی را یـک بـار دیگـر بـه نـام حکمتیار ثبـت کنـد و نیز نتوانسـت که 

ارغندیـوال را قناعـت بدهـد کـه در نـام حزبش یک تغییـر کوچـک وارد کند.
منبـع می گویـد کـه حـاال حکمتیـار دسـت بـه دامـن غنـی شـده اسـت تـا او بـه اسـاس 
تفاهم نامه یـی کـه امضـا کـرده اسـت، بایـد حـزب اسـالمی ارغندیـوال را منحل و امتیـاز این 

حـزب را بـه حکمتیـار بدهـد. 
در همیـن حـال منبـع می گویـد کـه ارغندیـوال پذیرفته اسـت کـه نام حکمتیـار را بـه عنوان 
موسـس اول ایـن حـزب در چهـل سـال قبـل، درج یـک فـورم خـاص در فایـل حزبـش در 
وزارت عدلیـه ثبـت کنـد؛ امـا حاضر نیسـت که ریاسـت حزب را بـه حکمتیار بسـپارد یا نام 
حـزب اسـالمی را تغییـر بدهد. ایـن منبع می گوید که شـماری از فرماندهـان نظامی حکمتیار 
بـه ارغندویـوال هشـدار داده انـد که حرمت حکمتیار را بـه زمین نزند. این هشـدارها اکنون به 

یـک جدال تـازه میان حکمتیـار و ارغندیوال تبدیل شـده اسـت.
ایـن منبـع مـی گویـد کـه حکمتیار بـرای برگشـتاندن نام حـزب اسـالمی برای خـودش حتا 
پـای سـفارت پاکسـتان و سـفارت امریـکا را هم بـه میدان می کشـد. زیرا این دو سـفارت در 
نـزد حکمتیـار بـه عنوان ضمانـت اجراهایـی توافق نامه صلـح با او، شـناخته می شـوند. زیرا 
حکمتیـار فکـر می کنـد کـه اگر ایـن نام بـه او برنگـردد، حیثیت سیاسـی او صدمـه می بیند و 

اتوریتـه اش ضایع مـی گردد. 
در حـال حاضـر گلبدیـن حکمتیار، رهبر پیشـین حزب اسـالمی، فعالیت های سیاسـی اش را 
بـه نـام همیـن حـزب انجـام می دهـد در حالی که حزب اسـالمی حزب رسـمی اسـت که به 
رهبـری ارغندیـوال از پانزده سـال بـه ایـن طـرف فعالیـت دارد. پیـش از ایـن هـم یک بخش 
دیگـر از افـراد آقـای حکمیـار در والیت بغـالن در برابر حکمتیـار اخذ موضع کـرده اند. آنان 

گفتنـد کـه حکمتیـار یـک تفرقه افگن اسـت و به هیـچ عنـوان دیگر رهبر آنان نیسـت.

افزایش فشارهای حکمتیار  
بر ارغندیوال بر سر نام حزب اسالمی

ابوبکر صدیق

ACKUهارون مجیدی



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2235  د  و    شنبه       13 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   16 رجب المرجب    y 1439  2 ا پر  یل    42018 www.mandegardaily.com

تفکـر جهــانی و عمـل محلـی: »جهانـی بیندیش و محلی عمل کن« شـعار اصلی توسـعۀ 
پایـدار اسـت و توسـعۀ پایـدار ُجز بـا توجه واقعی و کافی به مشـکالِت محلـی و حِل آن 

از طریـق مشـارکِت ذینفع ها حاصل نمی شـود. 
توسـعۀ ناپایـدار امـا در نقطـۀ مقابل توسـعۀ پایـدار قرار دارد و نسـبت به مـرِگ تدریجی 
محیـط طبیعـی جهـان بر اثـر فعالیت هـای فاجعه بـارِ اقتصـادِی انسـان ها و حکومت ها در 
سرتاسـر کـرۀ زمیـن هشـدار می دهـد. توسـعۀ ناپایـدار ناظـر بر رشـد شـتاب زدۀ صنعتی 
و اقتصـادی در جهـان معاصـر اسـت که نظام سـرمایه داری مشـوِق آن می باشـد. توسـعۀ 
ناپایـدار را می تـوان در قالـب مفاهیمـی چـون انسـان گرایی افراطـی، رشـد و پیشـرفِت 
سـطحی و عجوالنـه، عقالنیـِت کوتاه مـدِت اقتصـادی و رفاهـی، مصرف زده گـی و ایجاد 
نیازهـای کاذب، نزدیک بینـی و محدوداندیشـی، بهره سـتانی بی حسـاب وکتاب از منابـع 
زیسـت محیطی، ایجـاد آلوده گی هـای محیطی و ویران گـری در طبیعت و چرخۀ زیسـت، 
بهتـر و روشـن تر بازشـناخت. توسـعۀ ناپایـدار، طبیعـت را صرفـًا یک منبـع اقتصادی در 
خدمـِت انسـان می شـمارد کـه در تـالِش عجوالنـه برای کسـب منافـع اقتصـادی، حیاِت 
خـود و نسـل های آینـده را بـا خطر مواجه می سـازد. درحالی که توسـعۀ پایدار می  کوشـد 
میان توسـعه و پیشـرفت و سـالمتی طبیعت و محیط زیسـت آشـتی برقرار کند؛ توسـعۀ 
ناپایـدار بـا محـور قـرار دادن منافـع و رفاهِ مادِی بیشـتر و آنِی انسـان ها، نسـبت به جهان 

طبیعـت و خطراتـی کـه آن را در بـر گرفتـه، بی التفات اسـت. 

3ـ بحران های جهانی شدن یا توسعۀ ناپایدارِ جهانی
بـه بـاور بسـیاری از مخالفـان و حتـا موافقـاِن جهانـی شـدن، وابسـته گی های متقابـِل 
پیچیـده و گسـترش روزافـزوِن صنعـت و تکنالـوژی، تسـریع جهان شـموِل مبـادالت و 
ارتباطـات، فشـرده گی مکانـی و زمانـی و افزایـش توانایی های انسـان بـرای جهانی عمل 
کردن، مفهوم »توسـعۀ ناپایدار« را تجسـم بخشـیده اسـت. به عبارت دیگر، جهانی شـدن 
امـکان ظهـور مسـایل جهانـی و بحران های جهانـی را فراهم کرده اسـت. در گذشـته اگر 
حـوادث و رویدادهـا محلـی و مجـدود به اجتماعـاِت کوچک بودند، جهانی شـدن باعث 
شـده کـه کنش هـا و واکنش هـای انسـانی از مرزهای سیاسـی و ملی عبور کنند و سراسـر 

کرۀ خاکـی را متأثر بسـازند. 
رویدادهای مهمی در سراسـر جهان، سـبب شـده اسـت که برخی از محققان، دانشـمندان 
و روزنامه نـگاران، بـه فراینـد رو بـه انحطـاط و رکـود حیـات در زمیـن در نتیجۀ توسـعۀ 
ناپایـدار توجـه بیشـتری کننـد. باران هـای اسـیدی یی کـه منجـر بـه از بین رفتِن گسـتردۀ 
درختـان و مـرگ ماهی هـا و سـایر آبزیـان می شـود، قحطـی و خشک سـالِی ناشـی از 
تغییـراِت آب وهوایـی، سـوراخ شـدِن الیـۀ ازن، فاجعه هـای هسـته یی به ویـژه فاجعـۀ 
چرنوبیـل و گـرم شـدِن زمیـن از مصادیـق بـارزِ بحران هـای جهانـِی ناشـی از توسـعۀ 

ناپایـدار جهانـی بـه حسـاب می آیند.
در مباحـث  مربـوط به بحران های موجود ناشـی از رابطۀ انسـان و محیــط، محوری ترین 
موضـوع، رابطـۀ میـان جمعیـت، منابع و توسـعه اسـت. اگرچـه تمام مشـکالت جهانی و 
زیسـت محیطی را نمی تـوان بـه موضـوع افزایش جمعیـت ارتباط داد، اما میان بسـیاری از 
آن هـا و رشـد فزاینـدۀ جمعیـت در جهان رابطه یـی وثیق وجـود دارد؛ مسـایلی مانند فقر 
گسـترده، رکـود در عرصۀ آموزشـی و فرهنگـی و متعاقبًا بی کاری، بی ثباتی، رشـد فزایندۀ 

شهرنشـینی و بی عدالتـی، در نهایـت بـه زیاِن محیط زیسـت جهانی تمام می شـوند. 
درحالی کـه در شـرایط فعلـی، سـیارۀ زمیـن در نتیجـۀ انقالب هـای تکنیکـی، ارتباطـی و 
آی .تـی روز بـه روز در حال کوچک تر شـدن و دهکده شـدن اسـت، جمعیِت شـش ونیم 
میلیـاردِی آن به ویـژه در کشـورهای در حـال توسـعه پیوسـته در حـال ازدیـاد و افزایش 
اسـت و در واقعیـت امـر، میان دو پدیدۀ رشـد جمعیت و منابع نوعـی ناهماهنگی به میان 
آمـده و خطـِر پایـان یافتـِن منابـع و ثروت های طبیعـی در ایـن معادلۀ نابرابر را به شـدت 
قـوت بخشـیده اسـت. منابع سـوختی و انـرژی زا، منابع آبی سـطحی و زیرزمینـی، باغات 
و جنگل هـا و علفزارهـا همه گـی محـدود و رو بـه خالصـی هسـتند درحالی کـه نیازهای 

انسـانی و آهنـگ رشـد جمعیت، نامحـدود و افسارگسـیخته به نظر می رسـد. 
چنیـن وضعیتـی اسـت کـه بسـیاری ها جهانـی شـدن را همنشـیِن توسـعۀ ناپایـدار و 
لجام گسـیخته  اسـتثمارِ  و  سـرمایه داری  کوتاه مـدِت  عقالنیـِت  آیینـه دارِ  و  بی عدالتـی، 

بـا آن می براینـد. انتقـاد و مقابلـه  می پندارنـد و در مقـامِ 

بخش پنجم

هـ: مفهوم فقهی دانش واژۀ »جدید« 
آن چــه کــه دربــارۀ مفهــوم قرآنــی و نبــوی 
ــه شــد،  میوه هــای  ــد« گفت ــش واژۀ »جدی دان
ــار  ــه ب ــه ب ــت فق ــود را در درخ ــِی خ اصل
می دهــد؛ زیــرا نفــس اصــل بــودن »اجتهــاد« 
در فقــه اســالمی بــه معنــای ایــن اســت کــه 
ــد،  ــش های جدی ــرای پرس ــد ب ــه می بای فقی
ــه پرســش های  ــد. پاســخ گویی ب پاســخ بیاب
نوســازی  و  تجدیــد  را  فقــه  جدیــد، 
می کنــد. دانــش واژۀ »جدیــد« در گســترۀ 
ــد:  ــرد دارد، مانن ــام کارب ــکل ع ــه ش ــه ب فق
ــد  ــکاح ، تجدی ــد ن ــوء، تجدی ــد وض تجدی

ــد و... . عه
امــا آن چــه کــه مــا مــد نظــر داریــم، برخــی 
ــر  ــرار زی ــی آن ق ــای دانش واژه ی از کاربرده

اســت:
در  حکــم(:  )تجدیــد  نســخ  یــک. 
و  تغییریابــی  متعــال  اهلل  قرآنــی،  فقــه 
نوشــونده گی جامعــۀ انســانی را در نظــر 
داشــته اســت، چــون اهلل متعــال خالــق 
ــد.  ــان را می دان ــوده و فطــرت آن انســان ها ب
بــه همیــن منظــور، نســخ حکــم را در نظــر 
داشــته و بــه عنــوان یــک الگــو در اجتهــاد 
ــان  ــرای مؤمن ــذاری ب ــت و قانون گ و فقاه

به جــا گــذارده اســت.
اللــه متعــال فرمــود: َمــا َننَســْخ ِمــْن آَيــٍة َأْو ُننِســَها 
ــَه َعَلــٰى   اللَّ

ْنَهــا َأْو ِمْثِلَهــا َأَلــْم َتْعَلــْم َأنَّ َنــْأِت ِبَخْيــٍر ِمّ
ــي را  ــر آیهی ــٌر ﴿البقــرة: ١٠٦﴾؛  ه ــْيٍء َقِدي ُكِلّ َش
ــه دســت فراموشــي  ــازیم )و ب ــا س ــه ره ک
ــي را  ــر معجزهی ــه )اث ــا این ک ــپاریم(، و ی س
از آیینــۀ دل مردمــان بزداییــم و( فراموشــش 
گردانیــم، بهتــر از آن یــا همســان آن را 
میآوریــم و جایگزینــش میســازیم. مگــر 
ــزي  ــر چی ــر ه ــد ب ــه خداون ــي ک نمي دان

ــا اســت؟  توان
ــردن  ــل ک ــای زای ــه معن ــت ب ــخ در لغ نس
و نوشــتن آمــده اســت. تمــام مفســرین 
معتقــد انــد کــه مــراد از نســخ در ایــن آیــه 
زایــل کــردن یعنــی منســوخ کــردن حکمــی 
اســت. بنابرایــن،  نســخ در اصطــالح قــرآن و 
ســنت عبــارت از اجــرای حکمــی بــه جــای 

ــِم دوم  ــه حک ــد،  چ ــر می باش ــی دیگ حکم
چنــان باشــد کــه حکــم قبلــی را کاًل از بیــن 
بــرد، یــا به جــای آن حکمــی دیگــری آورده 
شــود. حنفیــان در مجمــوع بــر وقــوع نســخ 
اجمــاع دارنــد،  حــال آن کــه بــر ســر تعــداد 
آن ســخناِن گوناگــون دارند)عثمانــی،۱۳۸۶: 
ــخ در  ــر نس ــر س ــخن ب ج۱، ص ۳۶۵ (. س
میــان مســلمانان فــراوان اســت. امــا در ُکل 
ــی در  ــد اله ــنت تجدی ــه از س ــخ نمون نس

روی زمیــن اســت.
دو. تجدیــد اجتهــاد یــا تجدیــد فتــوی: 
هــدف از تجدیــد اجتهــاد آن اســت کــه در 
حکمــی کــه واقــع شــده اســت، بازنگــری 
صــورت گیــرد، از بهــر آن کــه مجــدداً واقــع 
شــده و مجــدداً ســوال شــده اســت. بــا ایــن 
وجــود کــه مجتهــد در مــورد آن ســابقًا نظــر 
داده و اکنــون بــه حکمــی رســیده اســت کــه 

بــه گمــاِن او صــواب اســت.
اصولیــان  آن کــه  بــا  مــورد  ایــن  در 
ذکــر  فراوانــی  صورت بندی هــای 
ــار راجــح آن اســت کــه  ــا گفت ــد، ام کرده  ان
ــا  ــر ب ــت، براب ــب اس ــاد واج ــد اجته تجدی
ــی  ــان، قاض ــان، حنبلی ــر حنفی ــب اکث مذه
باقالنــی، ابویعلــی، ابــن عقیــل و شــیرازی. 
ــر او در  ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــل آن ه دلی
ــودش  ــد، خ ــری نکن ــد بازنگ ــألۀ جدی مس
مقلــد خــود اســت. دوم این کــه اکثــراً 
ــد، پــس  ــر می کن ــا بازنگــری تغیی اجتهــاد ب
ــدارد کــه ممکــن  ــی وجــود ن ــچ اطمینان هی
حــق در غیــر از فتــوای اولــی وجــود داشــته 

 )۴۶7 )الســلمی،۱۴۲۶:  باشــد. 
نمونــه کالن تجدیــد اجتهــاد و تجدیــد 
ــت  ــألۀ قرائ ــم مس ــام اعظ ــزد ام ــوا در ن فت
ــاز  ــی در نم ــان فارس ــه زب ــم ب ــرآن کری ق
ــه  ــام ابوحنیف ــه ام ــت اســت ک اســت. روای
بــه قرائــت قــرآن در نمــاز بــه غیــر از زبــان 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــوا داد و گفت ــی فت عرب
ــت رأی اوِل او  ــت. عل ــن رأی بازگش از ای
پُرشــمار بــودِن کســانی بــود کــه بــه اســالم 
ــرب  ــان غیرع ــر آن ــدند و اکث ــل می ش داخ
ــان  ــه زب ــردن ب ــظ ک ــت تلف ــد و درس بودن
ــۀ  ــی را نمی دانســتند )الموســوعۀ العربی عرب
العالمیــۀ: ۱۴۱9هـــ، الحنفــی، المذهــب(. اما 
بــا عرب هــا  فارســی زبانان  زمانــی کــه 
ــن  ــد، از ای ــرآن آموختن ــد و ق زیســت کردن

ــت. ــوا بازگش فت
تبــادل  اثــر  در  این کــه  دوم  مســألۀ 
معلومــات و آگاهی هــا میــان مذاهــب و 
ــات  ــه معلوم ــب، ب ــن مذاه ــو بی گفت وگ
مجتهدیــن افــزوده می گــردد و ســرانجام 
ــا  ــوای آن ه ــتر در فت ــات بیش ــر معلوم در اث
ــوع  ــن موض ــد. ای ــل می آی ــه عم ــد ب تجدی
در فتــاوای امــام زفــر، ابویوســف و محمــد 

ــت.    ــده اس ــع ش ــیار واق بس
ســه. مذهــب جدیــد: نکتــۀ خیلــی جالــب 
ــام شــافعی دو  آن اســت کــه در مذهــب ام
ــب  ــم« و »المذه ــب القدی ــالح »المذه اصط
الجدیــد« وجــود دارد. پیدایــش پدیــدۀ 
ــباب  ــه اس ــافعی را ب ــد« ش ــب جدی »مذه

ــه: ــد، از جمل ــبت داده ان ــمار نس پُرش
در ُکل تغییــر زمــان و مــکان کــه   .۱
می کنــد. تغییــر  فتــوا  آن،  مبنــای  بــر 
ــام  ــب ام ــافعی از مذه ــام ش ام  .۲
ــرا  ــود، چ ــه ب ــر پذیرفت ــیار تأثی ــک بس مال
ــن دم  ــا آخری ــود کــه و ت کــه او اســتاد او ب
ــلوک  ــت در س ــن مالزم ــت. ای از او آموخ
و روش شناســی فقهــی امــام شــافعی بســیار 
تأثیرگــذار بــود. شــخصیت فقهــِی او زمانــی 
تغییــر کــرد کــه مســتقالنه بــه اجتهــاد 

پرداخــت.
پــس از آن بــه معــارف و مدارک   .۳
امــام شــافعی افــزوده شــد و گســترش پیــدا 
بــه  روز  هــر  دانشــمند  بی شــک  کــرد. 
ــد. او  ــود می افزای ــاِت خ ــارف و معلوم مع
بــه آثــار و اخبــار فــراوان دسترســی یافــت 
ــت.  ــی نداش ــا دسترس ــه آن ه ــاًل ب ــه قب ک
ــِر او در  ــد نظ ــث تجدی ــا باع ــن انگیزه ه ای

ــد. ــایل ش مس
ــفر  ــر س ــه مص ــه ب ــی ک هنگام  .۴
ــث  ــام لی ــد ام ــب جدی ــر دو مذه ــرد، ب ک
بــن ســعد، فقیــه مصــر و فقــه امــام اوزاعــی 

فقیــه شــام آگاه شــد.
شــافعی  امــام  نظــر  تجدیــد   .۵
ــه  ــد، بلک ــور نمان ــایل محص ــه مس ــا ب تنه
ــر  ــه ب ــرد، ک ــری ک ــز بازنگ ــول نی در اص
اثــر آن هــا اجتهــادش را بنــا ســاخته بــود  و 
www.(ــت ــو نوش ــاله« را از ن ــاب »رس کت

. )feqhweb.com
ــایل  ــول و مس ــا اص ــه ب ــود ک ــه ب این گون
ــود  ــافعی به وج ــد ش ــب جدی ــد، مذه جدی

ــد.    آم
شــش. میــراث گســتردۀ حنفــی ؛ التــراث 
 The Extensive  ــاف؛ ــاملۀ لألحن الش

 Heritage of Hanafists
نظــر  از  واژه گانــی:  مفهــوم  الــف. 
گرفتــه  »ورث«  ریشــۀ  از  ریشه شناســی، 
شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه: »ورث 
فالنــا المــال ومنــه وعنــه؛ فــالن مــال را بــه 
ــه  ــال نیســت ک ــا م ــن تنه ــرد.« ای ــراث ب می
ــرده می شــود، بلکــه عــزت و  ــراث ب ــه می ب
شــرف نیــز بــه ارث بــرده می شــود. نمونــه: 
»ورث المجــد؛ بزرگــی را بــه میــراث بــرد.« 
ــه  ــا ورث؛ آن چ ــه: »اإلراث: م ــن ریش از ای
ــت.« »اإلرث: اإلراث.«  ــده اس ــا مان ــه به ج ک
ــراث: اإلراث. )ج(  ــراث: اإلراث.«  »المی »الت
مواریــث. »علــم المواریــث علــم الفرائــض؛ 
ــده  ــوال به جــا مان ــه از تقســیم ام دانشــی ک

از میــت می پــردازد.«
ــنی  ــماء الحس ــی از أس ــه یک ــب آن ک جال
ــت  ــن صف ــت. ای ــوارث« اس ــال »ال اهلل متع
مانــدگار  متعــال  اهلل  کــه  می رســاند 
همیشــه گی اســت کــه زمیــن و آن چــه کــه 
بــاالی آن اســت را بــه میــراث می بــرد، بدین 
معنــا کــه پــس از نابــودی همــه باقــی اســت 
ــد  ــا می رون ــن دنی ــه از ای ــر از او هم و غی
برمی گــردد  او  بــه  بنــده گان  ملکیــت  و 
ــدارد.  ــریکی ن ــت و ش ــا و تنهاس و او یکت

)ابراهیــم، بیتــا: ج۲، ص ۱۰۲۴( 
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از  بسیاری  برای  کنونی،  جامعۀ  در  هنر  سرنوشت  دغدغۀ 
رشد  و  ابزاری  عقالنیت  گسترش  با  زیرا  دارد؛  اهمیت  ما 
است.  شده  حاکم  زنده گی  بر  جدیدی  شرایط  تکنولوژی، 
والتر  آدورنو،  تئودور  هایدگر،  مارتین  مانند  فیلسوفانی 
بنیامین، ژان بودریار و هربرت مارکوزه کوشیدند تا به دغدغۀ 
خود مبنی بر جایگاه هنر در جوامع امروزی و رابطۀ هنر با 

تکنولوژی پاسخ دهند.
این مقاله نیز با استناد به اندیشۀ این فیلسوفان به بررسی رابطۀ 
جامعۀ  در  هنر  جایگاه  این که  می پردازد.  تکنولوژی  با  هنر 
کنونی کجاست؟ آیا هنر در فرایند مبادله یی شدن ارزشش را 
از دست می دهد و اثر هنری مانند کاالهای دیگر به فروش 
می رسد؟ آیا هنر می تواند مصون از سلطۀ عقالنیت ابزاری 
و تکنولوژی بر جامعه، نقش منجی داشته باشد؟ پاسخ این 

پرسش ها را هر یک از فیلسوف ها به طریقی داده اند.

هایدگر
هایدگر، پرسش از ماهیت تکنولوژی را با پرسش از ماهیت 
هنر مرتبط می داند و این ارتباط را با شعر هولدرلین نشان 
می دهد: »هنر به مثابه نیروی منجی از درون خطر تکنولوژی 
می روید و می بالد.« هایدگر تکنولوژی را آواره و سرگردان 
و  سرگردانی  همین  جامعه،  برای  آن  خطر  و  می داند 

بی خانمانی ست. )مدد پور،۱۳۸۴: ۴9۴(
و  هنر  دربارۀ  او  نظریۀ  به  ادامه  در  که  بنیامین  با  همراه  او 
تکنولوزی می پردازیم، حضور همه جایی آثار هنری را عامل 
این  سر  بر  بنیامین  با  اما  می داند.  هنر  اصالت  رفتِن  بین  از 
موضوع که ظهور عکس برداری، منجر به  همه جایی شدن آثار 
را  هنر  سرگردانی  دلیل  هایدگر  نیست.  موافق  شده،  هنری 

کلی تر می داند و آن علم مدرن است. )همان: ۵۰۴(
تعریف  گشتل  مفهوم  با  مدرن  روزگار  او، سرشت  باور  به 
می شود. گشتل یعنی ماهیت تکنولوژی، که هم بر علم مدرن 
تحت  جدید  دوران  می راند،  حکم  فلسفی  بنیان  بر  هم  و 
سیطرۀ گشتل یا ماهیت تکنولوژی است و گشتل به حاکمیت 
گسترش  با  می انجامد.  جهان  کاالیی شدِن  و  شیءشده گی 
ماهیت تکنولوژی، امکان هرجایی بودِن هنر به وجود می آید؛ 
می گیرند،  قرار  همه گان  دید  معرض  در  همه جا  هنری  آثار 
اما از طرفی دیگر به جایی تعلق ندارند. همین در ناکجا آباد 
سرانجام  است.  کرده  سرگردان  و  آواره  را  آن  هنر،  زیستن 
تکنولوژیکِی  ماهیت  نمایاندن  و  تذکر  با  هنر  بی خانه مانِی 
دنیای مدرن و خطر بی خانه مانی، به گونه یی مثالی به نیروی 
منجی بدل می شود)همان: ۵۰۴( و آثار هنری به شکل سمبل 
بی خانه مانی، بی خانمانِی انسان را به او می نمایانند و او را از 

ماهیت جهانش آگاه می سازند.

بنیامین
به  باور بنیامین، هنر آوانگارد می خواست از محدودیت های 
و  فلسفی  تاریخی،  معنای  به  و  بگذرد  گذشته  زیباشناسِی 
ظهور  با  بنابراین  برسد.  هنری  اثر  از  جدیدی  سیاسی 
تکنولوژی، امکان تکثیر و انتشار آثار هنری به ویژه تصویری 
فراهم آمد. محدودیت های گذشته کم تر شد و آثار در قالب 
عکس، پوستر و کاتالوگ در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
با تکثیر مکانیکی الزم نبود مردم برای دیدن آثار اصیل هنری 
به نقاط مختلف جهان بروند؛ زیرا این آثار به شکل عکس 
آیینی«  تجلی  و  »هاله  ترتیب  بدین  می رسید.  دست شان  به 
اثر هنری و قدسیت آن از بین رفت )احمدی،۱۳7۴: ۲۳7( 
نداشت.  یکه، جاودانه و دسترس ناپذیر  و دیگر موجودیتی 
هاله و اصالتی که در گذشته میان مخاطب و اثر هنری فاصله 

می انداخت، از میان رفت. 
بنیامین،  نظر  در  امری  چنین  دلیل  شد،  گفته  همان طورکه 
ظهور دستگاه عکس برداری ست که امکان حضور آثار را به 
صورت بدل در همه جا میسر کرده است. البته او به پیامدهای 
تکنولوژی با دیدی مثبت می نگریست، زیرا تکثیر آثار هنری 
نیز  عادی  مردم  و  می داد  قرار  توده ها  دسترس  در  را  آن ها 

می توانستند از زیبایی اش لذت ببرند. 
بنیامین بر این باور است که با از میان رفتن »ارزش آیینی هنر 
سرآمد گرای در هنر« از بین رفته و جنبۀ گذرایی و بازتولیدی 
هنر، جایگزین جنبۀ یکه و جاودانی می شود. تکثیر مکانیکی، 
پایین کشیده و  هنر را از جایگاه قدسی و دست نیافتنی اش 
آن را برای توده ها دسترس پذیر کرده که محصول این فرایند، 
نسبت تازه یی میان هنرمند و مخاطب ایجاد می کند. )همان: 

)۲۳۸

آدورنو 
را  همه چیز  تکنولوژی  تملک  با  فرهنگ  آدورنو،  باور  به 
یک سان کرده است. رسانه جنبۀ هنری بودنش را از دست 
نظریات  از  استناد  به  او  بدل می شود.  به صنعت  و  می دهد 
ابزاری را عامل گسترش  یا  »وبر«، سیطرۀ عقالنیت صوری 

اقتصاد سرمایه داری، کاالیی شدن و شی ءشده گی می داند.
نقد  را  مدرن  هنر  »عقل انگاری«،  مبانی  نقد  ضمن  آدورنو 
می کند. هنری که در جامعه تحت حاکمیت عقالنیت ابزاری، 
و  تکنولوژی  روزافزون  گسترش  آن  پی  در  و  پوزیتیویسم 
صنعت  است.  شده  صنعت  به  بدل  همه گانی،  رسانه های 
ُمهری  و  می دهد  شکل  عمومی  افکار  و  »ذهن  بر  فرهنگ 
میان  خالقیت  و  تفاوت  می کوبد«،  چیز  همه  به  یک سان 
انسان ها و به تبع آثاری که می آفرینند، از بین می رود و آن ها 
و  غرایز  »سرکوب گر  که  می شوند  خیالی  وحدتی  گرفتار 
ویرانگر شرایط رهایی راستین انسان است.« )مددپور،۱۳۸۴: 

)۵۴7
مباحث او در مورد هنر بیش تر بر موسیقی متمرکز است. او 

در کتاب فلسفۀ موسیقی مدرن چنین می پندارد که موسیقی 
برعکس،  اما  نمی کند؛  بیان  را  خود  ذات  از  خارج  چیزی 
و  می کند  سرپیچی  اصل  این  از  بازاری  و  مبتذل  موسیقی 
در  انسان  می گردد.  باز  برون ذات  مفاهیمی  و  پدیدارها  به 
در  اما  می یابد،  را  رهایی  از  پنداری  فقط  بازاری  موسیقی 
زمینۀ سیاسی و اجتماعی به آزادی نمی رسد. موسیقی مبتذل 
ندارد،  کلیت  ترکیب چند عنصر ساخته می شود،  با  بازاری 
بن بست  به  و  است  قدیمی  و  تکرار صورت های کهن  تنها 
گسترش  با  امروزی  جهان  در  زیرا  ۵۳7(؛  )همان:  رسیده 
و  شده  پاره پاره  و  بخش بخش  جهان،  پوزیتیویستی،  علوم 
انسان هایی که تصوری از کلیت جهان ندارند، نمی توانند اثر 

هنری بیافرینند.

مارکوزه
به  نوین  جامعۀ  در  تکنولوژی  است  معتقد  مارکوزه 
توتالیتاریسم می رسد. او تکنولوژی را ذاتًا منفی نمی دانست، 
بلکه مانند مارکس کاربرد و نحوۀ استفاده از آن را در جامعۀ 
و  تلویزیون  به  مارکوزه  می پنداشت.  نادرست  سرمایه داری 
تاکید  مردم  ساکت کردن  و  اجتماعی کردن  در  کاربردش 
و  توده یی  ورزش های  با  تلویزیون  او،  عقیدۀ  به  می کند. 
و  منفعل  توده هایی  به  را  مردم  از سکس،  نادرست  استفادۀ 
سرکوب  به  اجتماعی کردن  با  تلویزیون  می کند.  بدل  خنثا 
توده هایی  به  را  انسان ها  و  می انجامد  تضادها  و  فردیت 

همسان بدل می کند. ) ریتزر،۱۳7۴: ۲۰۳(
می داند،  نابه سامان  را  آن  مارکوزه  که  جامعه یی  چنین  در 
انسان ها »فاقد دید جامع یا ایدۀ اخالقی جامعه« هستند، روح 
جهان شمول از بین رفته و میان هنر و زنده گی فاصله افتاده 
است. آثار هنری که فقط با کنار هم گذاری قطعاتی از فرهنگ 
به وجود آمده اند، نمی توانند بیانگر اخالق حاکم باشند؛ زیرا 
هنرمند تصویری از کلیت عالم ندارد. )احمدی،۱۳7۴: ۲۴7(
»نظام موجود در چنین جامعه یی، همواره به آفریدن زیبایی 
سرگرم بوده و این زیبایی را به صورت پالستیکی و مبتذل 
بعد  به  را  مبادله یی  ارزش های  یعنی  می رساند.  فروش  به 
زیبایی شناختی و شهوانی رسانده است.« )مهرجویی،۱۳79: 

)۱۰۸
است.  مهم  بسیار  تکنوکراتیک  جامعۀ  در  هنر  نقش  اما 
در  »هنر  می نویسد:  و  نیست  ناامید  هنر  به  نسبت  مارکوزه 
سرکوب گشته  ابعاد  می تواند  زیبایی شناختی اش  شکل  پرتو 
در  مارکوزه   )7۸ )همان:  کند.«  افشا  را  واقعیت  تابوشدۀ  و 
رسالۀ ساحت زیبا شناختی می نویسد: »هنر از ضوابط اخالقی 
و اجتماعی فاصله می گیرد و به کارکرد نقادانۀ یکه یی مجهز 
جهانی  آفریدن  با  را  کار  »این  و   )۲۴۸ )همان:  می شود« 
خیالی و افسانه یی که واقعی تر از خود واقعیت است، انجام 

می دهد.« )همان: ۸۰(

بودریار
انقالب  در دوران  او،  عقیدۀ  به  بود.  مارکس  تاثیر  او تحت 
صنعتی با تولید مکانیکی، ابژه های همسان و به میزان وسیع 
پدید آمد. همانندی و کمیت اهمیت یافت و اقتدار ماشین در 
ارتباط با هنر مطرح شد. »در نمایش های فرانسوی پیش از 
انقالب فرانسه، ابزار مکانیکی به کار رفت و ماشین انسان را 
پیوسِت خود کرد. با پیدایی هنرهایی مثل سینما و عکاسی، 
قوانین بازار که همان تکثیر مکانیکی بدون اهمیت به کیفیت 
چنین  در  کرد«.  رسوخ  هنر  دنیای  به  بود ،  مبادله  ارزش  و 
ابژه یی  نظامی »مورد طبیعی نقش مهمی نداشت و طبیعت، 
شد که می شد بر آن سلطه یافت. بازتولید، اصل مهم و مسلط 
شد و هم ارز با قوانین بازار شکل گرفت.« )احمدی، ۱۳7۴: 

)۴۶9
واقعیت  این  به  سرانجام  مدرن،  دنیای  توصیف  با  بودریار 
اعتراف می کند که ما اکنون از آن دوره گذشته ایم و وارد عصر 
جدیدی شده ایم، به نام شبیه سازی ها. در جهان فرا مدرن یا 
در عصر شبیه سازی ها دیگر »ارجاع به اصل و طبیعت مانند 
خود  روزگار ساالری  دوران  این  نیست.  مهم  پیش  دورۀ 
وانموده هاست. میان واقعیت و نشانه دیگر نمی توان تفاوتی 
دید و انسان ها در بند شبیه سازی ها گرفتارند. او این جهان را 
فراواقعیت می نامد. رسانه های همه گانی، دیگر آیینۀ واقعیت 
واقعیت  از  واقعی تر  حتا  یا  و  واقعیت  خود  بلکه  نیستند، 
هستند«. بودریار بر فرهنگ بسیار تاکید دارد و انقالب نوینی 
را در حال تحقق می بیند که برخالف انقالب مارکسیستی به 
توده های منفعل و نه شورشی نیاز دارد . این کار را رسانه های 
همه گانی انجام می دهند. آن ها با فرایند اجتماعی کردن مردم 

را منفعل بار می آورند. )ریتزر،۱۳7۴: ۸۱۸(
به باور او، رشد روزافزون فن آوری اطالعات به این قضیه 
و  معنوی  »تجلی  هنر  جامعه یی،  چنین  در  می کند.  کمک 
انسانی اش را از دست داده، هنرمند دیگر واقعیت را ترسیم 
را  نمودها  یعنی  فوق واقعی  مدل های  فقط  بلکه  نمی کند، 
او،  کار  و  می کند«  بیان  نشانه ها  تجریدی  بیانگری  راه  از 
نسخه برداری و تقلید از گذشته است. )احمدی،۱۳7۴: ۴7۵(
بنابراین، هنر دیگر چیزی به جهان نمی افزاید، آفرینش گری 
از بین رفته و تنها کارش تقلید و به هم وصل کردن عناصر 
ازپیش آفریده شده است. هنر تنها شبیه سازی می کند، یعنی به 

تقلید از الگوهای گذشته می پردازد.

 سرانجام
همان طور که خواندید، هایدگر هنر را منجی بشریت می داند؛ 
زیرا مبدل به سمبلی از بی خانه مانی انسان مدرن می شود و 
بی خانه مانِی او را گوشزد می کند. او تکنولوژی را خطرناک 
می داند و کارکرد هنر را خنثا کردِن خطر تکنولوژی. بنیامین 

تاثیر تکنولوژی را بر هنر بررسی می کند و می پندارد هنر در 
جریان تکثیر مکانیکی اصالتش را از دست می دهد. هایدگر 
آواره گی اش  و  اثر هنری  به هر جایی شدن  دو  بنیامین هر  و 
مدرن،  علم  محصول  را  آن  هایدگر  اما  می گذارند.  انگشت 
از طرفی  بنیامین محصول دستگاه عکس برداری می داند.  و 
بنیامین، از این فرایند که به همگانی شدن اثر هنری می انجامد، 
خرسند است و تکنولوژی را امری مثبت می داند؛ در حالی که 
هایدگر هم چنان خطر تکنولوژی و زوال هنر را تذکر می دهد 
آگاهی  عامل  را  سرگردان  هنری   اثر  آمدِن  در  نمایش  به  و 

انسان می داند.
آدورنو نیز با تاکید بر عواقب عقالنیت ابزاری به تکنولوژی 
با دیدی منفی می نگرد و بر این باور است که در جهانی که 
از  انسان ها تصوری  پاره پاره کرده، دیگر  را  پوزیتیویسم آن 
کلیت ندارند و هنر مبتذل و بازاری که با ترکیب چند عنصر 
برخالف  بنابراین  است.  یافته  رواج  می سازد،  اثر  تکراری 

بنیامین، هنر را در جامعۀ تکنوکراتیک رو به زوال می داند.
مارکوزه نیز با پر رنگ کردِن رسانه های همه گانی که منجر به 
سرکوب فردیت و تضاد ها می شود، خالقیت و آفرینش گری 
را ازدست رفته می بیند و مانند آدورنو، اثر هنری را متشکل 
از چند عنصر کنار هم گذاشته شده از الگوهای کهن می داند. 
ابعاد  افشاکردن  در  هنر  نقش  متوجه  که  زمانی  مارکوزه  اما 
سرکوب شدۀ جامعه است، به هایدگر نزدیک می شود؛ زیرا 
بی خانه مانی اش  گذاشتن  نمایش  به  با  را  هنری  اثر  هم  او 

افشاگر می دانست.
اثر هنری و همسانی  تکثیر  بر  بنیامین  با  نیز موافق  بودریار 
انسان ها تاکید دارد؛ اما به نظر او، اکنون ما وارد دوره جدیدی 
شده ایم که این بار وانمود ها مهم هستند. در واقع، او تحلیلی 
این زمانی از رابطۀ تکنولوژی و هنر دارد. او مانند مارکوزه، 
به تاثیر رسانه های همه گانی می پردازد؛ اما تاثیرشان را بسیار 
نیز  پیچیده تر معرفی می کند. در چنین جامعه یی  شدیدتر و 
از عناصر گذشته  آفریده نمی شود و ساخته شده  اثر هنری 
و  مدرن  جامعۀ  به  منفی  دید  با  که  آدورنو  مانند  او  است. 
با  فرامدرن  به جامعۀ  می نگریست،  هنر  از جمله  عناصرش 

دیدی انتقادی می نگرد. 

منابع:
درس های  زیبایی،  و  حقیقت   .)۱۳7۴( بابک  احمدی،  ۱ـ 

فلسفه هنر )تهران: نشر مرکز، چاپ اول(
۲ـ ریتزر، جورج )۱۳7۴(. نظریه های جامعه شناسی در دوران 

معاصر )تهران: علمی، چاپ دوم(
۳ـ مددپور، محمد)۱۳۸۴(. آشنایی با آرای متفکران دربارهۀ 

هنر )تهران: انتشارات سوره، چاپ اول(
و  تالیف  زیباشناختی،  بعد   .)۱۳79( هربرت  مارکوزه،  ۴ـ 

ترجمۀ داریوش مهرجویی )تهران: هرمس، چاپ سوم(.

سرنوشت
هنر

جامعۀ       در
تکنوکراتیک

رویا فتح اهلل زاده
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۲۴ حمل ۱3۹۶  - ۱3 اپریل ۲۰۱7 )7:3۲ شام(
غیر  بم  بزرگترین  امریکا  متحده  ایاالت  هوایی  نیروهای 
اچین  منطقه  را در  یاد میشود  بمها«  »مادر  بنام  اتومی که 
استعمال  پایگاه جنگجویان داعش  باالی  ننگرهار  والیت 

کردند.

۲۸ حمل ۱3۹۶  - ۱7 اپریل ۲۰۱7
در  ملی،  وحدت  حکومت  رییس  غنی  اشرف  محمد 
فرمانی احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده ارگ در امور 

اصالحات و حکومت داری خوب را برکنار کرد.

اول ثور ۱3۹۶  - ۲۱ اپریل ۲۰۱7 
گروهی ده نفری از طالبان انتحاری به قرارگاه نظامی )قول 
اردوی ۲۰۲ شاهین( در شهر مزار شریف حمله برده اضافه 
از سه صد تن نظامیان را که مشغول ادای نماز جمعه بودند، 

تیر باران کردند.

3 ثور ۱3۹۶  - ۲3 اپریل ۲۰۱7
اعالن  ملی  ماتم  بلخ  در  نظامیان  شده گان  کشته  به خاطر 

گردید.

۴ ثور ۱3۹۶  - ۲۴ اپریل ۲۰۱7
ستاد  رییس  شهیم  شاه  قدم  و  دفاع  وزیر  حبیبی  عبداهلل 
مشترک ارتش افغانستان از وظایف شان کناره گیری کردند.

۱3 ثور ۱3۹۶  - 3 می ۲۰۱7
یک فرد انتحار کننده مربوط به گروه داعش با موتر مملو 
در  نیروهای خارجی  نظامی  کاروان  بر  انفجاری  مواد  از 
نزدیکی چهارراهی شهید مسعود بزرگ حمله برده که در 

اثر آن دست کم چهل تن کشته و زخمی شدند.

۱۴ ثور ۱3۹۶  - ۴ می ۲۰۱7
گلبدین حکمتیار رهبر شاخۀ غیر رسمی حزب اسالمی 
امضای  پی  در  و  سال  بیست  حدود  از  پس  افغانستان 

توافقنامه صلح با حکومت وحدت ملی، وارد کابل شد. 

۲7 ثور ۱3۹۶  - ۱7 می ۲۰۱7
گروه داعش به ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در شهر 
جالل  آباد حمالت انتحاری را انجام دادند که در اثر آن 
دست  کم شش تن کشته و بیست تن دیگر زخم برداشتند.

۶ جوزا ۱3۹۶  - ۲7 می ۲۰۱7
در اثر حمله انتحاری در بازار شهر خوست دست کم چهل 

تن کشته و زخمی شدند.

۱۰ جوزا ۱3۹۶  - 3۱ می ۲۰۱7
یک موتر پر از مواد منفجره چهارراهی زنبق شهر کابل را 
آماج حمله قرار داد که در اثر آن اضافه از شش صد تن 

کشته و زخمی شدند.

 ۱۱ جوزا ۱3۹۶ - اول جون ۲۰۱7
کشورهای  رهبران  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
مختلف و سازمان های جهانی، حمله انتحاری روز گذشته 

کابل را محکوم کردند.

۱۲ جوزا ۱3۹۶  - ۲ جون ۲۰۱7
نیروهای امنیتی به  روی تظاهر کننده گانی که به خاطر آنچه 
عدم کفایت سران حکومت افغانستان خوانده می شد در 
مقابل ارگ ریاست جمهوری شهر کابل تظاهرات نموده، 
و  کشته  تن  کم سی  آن دست  اثر  در  که  گشودند  آتش 

زخمی شدند. 

۱3 جوزا ۱3۹۶  - 3 جون ۲۰۱7
سه انتحار کننده به مراسم جنازه سالم ایزدیار فرزند محمد 
علم ایزدیار معاون مجلس سنای افغانستان که روز گذشته 
در اثر شلیک مقامات امنیتی جان باخته بود، در تپه بادام 
باغ شهر کابل یورش برده، اضافه از صد تن را کشته و 

زخمی ساختند.

۱۲  - 3۰ جوزا ۱3۹۶  - ۲  - ۲۰ جون ۲۰۱7 
جنبش زیر عنوان »رستاخیز تغییر« که خواهان اصالحات 
تظاهرات  به  دست  بودند،  افغانستان  امنیتی  نهادهای  در 
گسترده زده و جاده های شهر کابل را با بر افراشتن خیمه ها 

مسدود کردند.

۲۰ جوزا ۱3۹۶  - ۱۰ جون ۲۰۱7
در  عمومی  عزای  اخیر  حادثات  شده گان  کشته  به خاطر 

سراسر کشور برگزار گردید.

۲3 جوزا ۱3۹۶  - ۱3 جون ۲۰۱7
سکتور  اصالحات  امور  در  دولت  وزیر  صالح،  امراهلل 
امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعینات افسران ارشد 

نیروی های دفاعی و امنیتی از مقامش کناره  گیری کرد.

۲۴ جوزا ۱3۹۶  - ۱۴ جون ۲۰۱7
انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد جهت 
گفت وگو با مقامات حکومت وحدت ملی وارد کابل شد.

۲۵ جوزا ۱3۹۶  - ۱۵ جون ۲۰۱7
سه انتحار کننده مربوط گروه داعش به مسجد الزهرا در 
غرب شهر کابل یورش برده نماز گزاران به شمول حاجی 
رمضان حسین  زاده، بنیانگذار مسجد و از متنفذین محلی 

را به شهادت رسانیدند.

۲۶ جوزا ۱3۹۶  - ۱7 جون ۲۰۱7
بیش از  دوصد مغازه و دو بازار بزرگ در اثر آتش سوزی 

در شهر تالقان مرکز والیت تخار تخریب شد.

۲۸ جوزا ۱3۹۶  - ۱۸ جون ۲۰۱7
شهر  در  پولیس  زون  فرمانده  مرکز  بر  کننده  انتحار  پنج 
گردیز والیت پکتیا حمله برده و دست کم بیست و پنج 

نفر را کشته و زخمی ساختند.

۲۹ جوزا ۱3۹۶  - ۱۹ جون ۲۰۱7
افغانستان و هند توسط محمد اشرف  دهلیز هوایی میان 

غنی رییس حکومت وحدت ملی در کابل افتتاح شد.

3۰ جوزا ۱3۹۶  - ۲۰ جون ۲۰۱7
نیروهای امنیتی بر خیمه تحصن کننده گان رستاخیز تغییر 
در شهر کابل یورش برده یک تن را کشته و شش تن دیگر 

را زخمی ساختند.

اول سرطان ۱3۹۶  - ۲۲ جون ۲۰۱7
در اثر انفجار موتر مملو از مواد منفجره در شهر لشکرگاه 

والیت هلمند دست کم صد تن کشته و زخمی شدند.

اول سرطان ۱3۹۶  - ۲۲ جون ۲۰۱7
سرطان   ۱۶ تاریخ  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

سال ۱۳97 را روز انتخابات پارلمانی اعالن نمود.

اول سرطان ۱3۹۶  - ۲۲ جون ۲۰۱7
شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه فوق العاده اش 
حکومت افغانستان را بی ثبات و سیاست های حکومت 

وحدت ملی را تعصب آمیز و تک روانانه خواند.
۹ سرطان ۱3۹۶  - 3۰ جون ۲۰۱7

اقدامات  و  غنی  اشرف  محمد  سیاست های  علیه  ائتالفی 
برای  ائتالف  عالی  »شورای  عنوان  زیر  او  قانون  خالف 
اسالمی  جمعیت  احزاب  اشتراک   با  افغانستان«  نجات 
وحدت  و  افغانستان   اسالمی  ملی  جنبش  افغانستان، 

اسالمی مردم افغانستان اعالن موجودیت کرد.

۱۱ سرطان ۱3۹۶  - ۲ جوالی ۲۰۱7
محمد کریم خلیلی معاون پیشین رییس جمهوری اسالمی 
افغانستان رسما به حیث رییس شورای عالی صلح معرفی 

گردید.

۲۸ سرطان ۱3۹۶  - ۱۹ جوالی ۲۰۱7
ایزدیار«  سالم  »چهارراهی  به  کابل  زنبق شهر  چهارراهی 

مسمی شد. 
۲ اسد ۱3۹۶  - ۲۴ جوالی ۲۰۱7

نزدیک  در  را  منفجره  مواد  از  مملو  موتر  یک  طالبان 
آن  اثر  دادند که در  انفجار  کابل  دهبوری در غرب شهر 

دست کم هشتاد تن کشته و زخمی شدند.

7 اسد ۱3۹۶  - ۲۹ جوالی ۲۰۱7
شورابک  ولسوالی  در  آشامیدنی  آب  بند  مسلح  طالبان 

والیت هلمند را منفجر ساختند.

۹ اسد ۱3۹۶  - 3۱ جوالی ۲۰۱7
چهار انتحار کننده بر سفارت عراق در شهر نو کابل یورش 

برده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

۱۰ اسد ۱3۹۶  - اول آگست ۲۰۱7
دو مهاجم انتحاری مربوط گروه داعش به مسجد جوادیه 
در جنوب شهر هرات حمله برده که در نتیجه اضافه از نود 

تن کشته و زخمی شدند. 

۱۰ اسد ۱3۹۶  - اول آگست ۲۰۱7
نجات  برای  ملی  ائتالف  هواداران  از  تن  هزار  ده ها 
افغانستان در شهر مزار شریف به منظور فشار بر حکومت 

برای انجام اصالحات گسترده تظاهرات نمودند.

۱۴ - ۲3 اسد ۱3۹۶  - ۵ - ۱۴ آگست ۲۰۱7 
اولنگ  میرزا  منطقه  کنترول  داعش  به  مربوط  نیروهای 
ولسوالی صیاد والیت سرپل را بدست گرفته صدها تن از 

اهالی را تیر باران و ده ها تن دیگر را با خود بردند.

3 سنبله ۱3۹۶  - ۲۵ آگست ۲۰۱7 
مهاجمان انتحاری بر مسجد امام زمان واقع خیرخانه شهر 
کابل یورش برده دست کم دو صد تن را کشته و زخمی 

ساختند.

۱۱ سنبله ۱3۹۶  - ۲ سپتامبر ۲۰۱7
والیت  گرد  سیاه  ولسوالی  بازار  در  سوزی  آتش  اثر  در 

پروان اضافه از چهارصد دکان سوخت.

۱۲ میزان  ۱3۹۶  - ۴ اکتوبر ۲۰۱7
حضور  با  افغانستان  ارشد  مقام های  نشست  سومین 
نماینده گان بیش از پنجاه کشور و سازمان بین المللی حامی 
در  اقتصادی  بررسی کمک های  برای  افغانستان  بازسازی 

شهر کابل برگزار شد.

۲۵ میزان ۱3۹۶  - ۱7 اکتوبر ۲۰۱7
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  عضویت  به  افغانستان 

متحد در آمد.

۲۵ میزان ۱3۹۶  - ۱7 اکتوبر ۲۰۱7
مهاجمان انتحاری به فرماندهی امنیه والیت پکتیا در شهر 
گردیز حمله برده و در نتیجه حدود دو صد تن به شمول 

قوماندان امنیه آن والیت کشته و زخمی شدند.

۲7 میزان ۱3۹۶  - ۱۹ اکتوبر ۲۰۱7
در  ملی  اردوی  نیروهای  پایگاه  بر  انتحاری  مهاجمان 
ولسوالی میوند والیت قندهار یورش برده حدود شصت 

سرباز را کشته و زخمی ساختند.

۲۸ میزان ۱3۹۶  - ۲۰ اکتوبر ۲۰۱7
مهاجمان انتحاری بر مسجد امام زمان واقع دشت برچی 
در غرب شهر کابل یورش برده در نتیجه بیش از صد تن 

را کشته و زخمی ساختند.

۲۸ میزان ۱3۹۶  - ۲۰ اکتوبر ۲۰۱7
چند مهاجم بر مسجدی در ولسوالی دولینه والیت غور 
زخمی  و  کشته  را  نمازگزار  چهل  حدود  و  برده  حمله 

کردند.

۲۹ میزان ۱3۹۶  - ۲۱ اکتوبر ۲۰۱7
در اثر حمله یک فرد انتحار کننده در درب ورودی اکادیمی 
نظامی مارشال محمد قسیم فهیم در منطقه چهارراهی قنبر 

شهر کابل بیست تن کشته و زخمی شدند.

۹ عقرب ۱3۹۶  - 3۱ اکتوبر ۲۰۱7
در اثر یک حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبر خان شهر 

کابل سی تن کشته و زخمی شدند.

۱۰ عقرب ۱3۹۶  - اول نوامبر ۲۰۱7
در اثر انفجار تانکر که مین مقناطیسی در آن جابحا شده 
بود و آتش سوزی بزرگی را در شهر چاریکار مرکز والیت 

پروان ایجاد کرد حد اقل سی تن کشته و زخمی شدند.

                                             ادامه صفحه 7
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فغانستان ا وقایع      ر روزشما
سـال ۱3۹6 خـورشیـدی
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تهیه كننده: حامد علمی

پنــج مهاجــم انتحــاری بــه هوتــل انترکانتینینتــال شــهر کابــل یــورش بــرده 
و دســت بــه کشــتار مهمانــان و کارمنــدان آن هوتــل زدنــد.

نیروهای امنیتی بر خیمه تحصن کننده گان رستاخیز تغییر در شهر کابل 
یورش برده یک تن را کشته و شش تن دیگر را زخمی ساختند

در اثر انفجار یک امبوالنس مملو از مواد انفجاری در چهارراهی صدارت 
شهر کابل دست کم سیصد و پنجا تن کشته و زخمی شدند.

مهاجمان انتحاری بر مسجد امام زمان واقع خیرخانه شهر کابل یورش برده 
دست کم دو صد تن را کشته و زخمی ساختند.

ACKU



ایـن روزهـا در مـورد بحـران بی آبـی در کشـور، 
سـخن زیـاد گفتـه می شـود. بـا تأسـف ایـن بحران 
بسـیار جدی تـر از آن اسـت کـه ما معلومـات داریم 
و از آن سـخن می گوییـم. مشـکل ایـن اسـت کـه 
اکثریـت قریـب بـه تمـام مـردم مـا از کمآبـی یـا 

بی آبـی یـا بحـران آب و یـا ارزش و اهمیّـت 
آن چیـزی نمی داننـد. بـه همیـن علـت هـم 
ایـن سـرمایه بسـیار مهـم را بـا دسـت خـود 
از  بعـدی  نسـل های  تـا  می کننـد  نابـود 
آب هـای زمینـی و آسـمانی محـروم شـوند.
در همیـن رابطـه دو خاطـرۀ جالـب دارم کـه 

بـه شـما تقدیـم می کنم.
۱- در دفتـر روزنامۀ عصرنو در مزارشـریف، 
یکـی دو موتـر بـود، هـر وقـت راننـده گان 
آن هـا بیـکار می ماندنـد و حوصلۀشـان سـر 
هـوا  کـه  تابسـتانی  در  خصوصـًا  می رفـت، 
لذت بخـش  بسـیار  سـرد  آب  و  بـود  گـرم 
از  بـرق را می زدنـد و  و خوش آینـد، کلیـد 
پایـپ  یـا  شـلنگ  و  می کشـیدند  آب  چـاه 
را می گرفتنـد. بهانـۀ شسـتن موتـر بـود؛ امـا 
و  می یافـت  ادامـه  سـاعت ها  آب  فـوران 
گاهـی تـا وقتی کـه راننـده گان بیـکار بودند، 
بـا آب بـازی می کردنـد. چندیـن بـار روی 
موترهـا آب می گرفتنـد، بعـد روی خودشـان 
و بعـد حولـی را می شسـتند و بعد شـلنگ را 
بـه کوچـه می بردنـد و ایـن کار را سـاعت ها 

می کردنـد. تکـرار 
یـک بـار بـه این هـا بـا زبـان دینـی سـخن 
گفتم: این کار اسـراف اسـت؛ اسـراف هم در 
اسـالم حرام اسـت. تنها به اندازۀ الزم آب را 

مصـرف کنیـد. آن هـا نـگاه عاقل انـدر سـفیه به من 
کردنـد و گفتنـد: آب کـه مصـرف ندارد، بـرق دفتر 

هـم خانه گـی حسـاب می شـود.
گاهـی ایـن کار همـه روزه تکرار می شـد و من رنج 
می بـردم. باردیگـر به قصـد هدایت راننـده گان رفتم 
و گفتـم: آب را قطـع کنیـد. یکی شـان بـا تعجـب 

پرسـید: چـرا آب را قطـع کنیـم؟! گفتـم: می خواهم 
یـک چیـز خوب بـه شـما بگویم.

آب را قطـع کردنـد و گفتم: این آب هـای زیرزمین، 
همیـن بـرف و بارانی اسـت که از آسـمان می ریزد، 
بـه زمیـن مـی رود و ذخیـره می شـود. می دانیـد کـه 
خشک سـالی  افغانسـتان  در  اسـت  سـال  چندیـن 

اسـت؟ آب هـای زیرزمیـن بی نهایت نیسـت. وقتی 
از آسـمان نریـزد و ایـن طـوری اسـتفاده هم شـود 
تمـام می شـود؛ یعنـی این چاه ها خشـک می شـوند 
و دیگـر اوالدهـای ما و شـما آبی نخواهند داشـت.
بـه هم دیگـر پرسـش برانگیز نـگاه کردنـد و از نزدم 
رفتنـد. فردا دوبـاره همان آش و همان کاسـه و کار 

خـود را از سـر گرفتند.
۲- بـاری مقابـل دفتـر روزنامـه، خانۀ یـا دفتر یکی 
از وکالی پارلمـان بـود. بیـرون حولی غرفه داشـت 
و همیشـه پنـج شـش بادیـگارد نگهبانـی می دادنـد. 
ایـن نگهبان هـا همـه روزه عصـر تـا تاریکـی شـب 
شـلنگ یـا پایـپ دست شـان بود و بـه تکـرار موتر 
شسـتند، پیـاده روهـا و حتـا سـرک های پختـه را 
بعـد  و  را آب می گرفتنـد  دیوارهـا  آب می دادنـد، 
جـای دیگـر کـه نمی مانـد یـا خـود کاری داشـتند 
رهـا  در جـدول سـرک  را  شـلنگ  و  می رفتنـد  و 
بـزرگ  شـلنگ  یـک  در  آب  و  می کردنـد 

فیـش کنـان هم چنـان جـاری بـود.
روزی رفتـم بـه نـزد عسـکری کـه پایـپ 
آب  را  اسـفالت  خیابـان  و  بـود  دسـتش 
لـّذت  آب  خنـکای  از  خـود  و  می پاشـید 
می بـرد. تفنگـش هـم در شـانه اش آویـزان 
قـار  بگویـم  چیـزی  بـرادر  گفتـم:  بـود. 
تعجـب  بـا  و  کـرد  نگاهـم  نمی شـوی؟ 
سـرش را تـکان داد. گفتـم: مـن می بینـم که 
شـما همـه روزه آب را بسـیار زیـاد مصـرف 
می کنیـد و ایـن کاری درسـتی نیسـت! بـه 
مـن خیـره شـد و گفت: تـو چـه کار داری، 
آب خودمـان اسـت، پـول برقـش را کـه تو 
می خواهـم  بـده،  گـوش  گفتـم:  نمی دهـی! 
چیـزی برایـت بگویـم. سـکوت کـرد و بـه 
مـن خیـره شـد. گفتـم: مگـر هـر سـال این 
چاه شـما کم آب نمی شـود؟ گفـت: خوب، 
اگـر  گفتـم:  می بریـم.  پایین تـر  و  می کنیـم 
مثـل ایـن چنـد سـال خشـک آبی ادامـه پیدا 
کنـد، بایـد آن قـدر چـاه را بکنید تـا امریکا 
را سـوراخ کـرده  بیـرون شـوید. بـا تعجـب 
گفـت: یعنـی این آب هـا از امریـکا می آید؟! 
گفتـم: نـه، ولـی در این خشـک آبی خالص 
می شـود. بـا حالـت عجیبی گفـت: آب های 
در  گفتـم:  می شـود؟  خـالص  زمیـن  زیـر 
ایـن خشـک آبی، ایـن طـور کـه مـا و شـما مصرف 
می کنیـم، بلـی خـالص می شـود. در حالـی که آب 
را روی سـرک اسـفالت به جـوالن مـی آورد، تفنگ 
را روی شـانه اش جابه جـا کـرد و گفـت: بـرو بـرو، 

دیگـر بـا مـن از ایـن دیوانه گی هـا نکـن!
 

بحران آب، بحران خواب!
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روزشمار وقایع افغانستان...
۱۶ عقرب ۱3۹۶  - 7 نوامبر ۲۰۱7

حمله کننده گان انتحاری بر دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد در شرق شهر 
کابل یورش برده دست کم بیست تن را کشته و زخمی ساختند. 

۲۵ عقرب ۱3۹۶  - ۱۶ نوامبر ۲۰۱7
در اثر انفجار یک شخص انتحار کننده در محفل که به طرفداری عطا محمد 
نور در منطقه خیرخانه شهر کابل برگزار شده بود سی و دو تن کشته و 

زخمی شدند.

۴ قوس ۱3۹۶  - ۲۵نوامبر ۲۰۱7
دوازده تن از وزرای جدید به پارلمان افغانستان جهت اخذ رای تائید معرفی 

شدند.

۱3 قوس ۱3۹۶  - ۴ دسامبر ۲۰۱7
را  افغانستان  پارلمان  از  اعتماد  رای  کابینه  پیشنهادی  وزرای  از  تن  یازده 

بدست آوردند.

۲7 قوس ۱3۹۶  - ۱۸ دسامبر ۲۰۱7
از  بلخ  سخنگویان حکومت اعالن کردند که عطا محمد نور والی والیت 

سمت اش استعفی داد.
7 جدی ۱3۹۶  - ۲۸ دسامبر ۲۰۱7 

بر همایش علمی- پژوهشی مرکز  به داعش شاخه خراسان  گروه موسوم 
فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل یورش برده که در اثر آن بیش از صد و 

چهل تن کشته و زخمی شدند.

۱۰ جدی ۱3۹۶  - 3۱ دسامبر ۲۰۱7 
در اثر انفجار یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری در مراسم تشیع جنازه 
در نزدیکی شهر جالل آباد والیت ننگرهار دست کم سی تن کشته و زخمی 

شدند.

۱۴ جدی ۱3۹۶  - ۴ جنوری۲۰۱۸ 
در اثر حمله یک انتحار کننده بر مظاهره کننده گان در منطقه بنایی شرق شهر 

کابل حدود چهل تن کشته و زحمی شدند.

3۰ جدی ۱3۹۶ - ۲۰ جنوری۲۰۱۸  )۸:۴۵ شب(
پنج مهاجم انتحاری به هوتل انترکانتینینتال شهر کابل یورش برده و دست به 

کشتار مهمانان و کارمندان آن هوتل زدند.

اول دلو۱3۹۶  -  ۲۱ جنوری۲۰۱۸ )۱ بعد از ظهر(
زد و خورد در هوتل انترکانتینینتال شهر کابل پایان یافت و دست کم پنجاه 

تن به شمول اتباع خارجی در این حادثه کشته و زخمی شدند.

۴ دلو ۱3۹۶  - ۲۴ جنوری۲۰۱۸ 
چهار مهاجم انتحاری به دفتر سازمان خیریه حمایت از کودکان در ناحیه 
سوم شهر جالل آباد یورش برده بیش از سی تن را کشته و زخمی ساختند.

7 دلو ۱3۹۶  - ۲7 جنوری ۲۰۱۸ 
در اثر انفجار یک امبوالنس مملو از مواد انفجاری در چهارراهی صدارت 

شهر کابل دست کم سیصد و پنجا تن کشته و زخمی شدند.

۸ دلو ۱3۹۶  - ۲۸ جنوری ۲۰۱۸ 
سه تن از آدم ربایان که در قتل یک پسر دست داشتند در زندان پلچرخی 

اعدام شدند.

۹ دلو ۱3۹۶  - ۲۹ جنوری ۲۰۱۸ 
پنج مهاجم انتحاری بر یکی از قطعات نظامی اردو ملی در منطقه چهاراهی 
قنبر شهر کابل یورش برده که در نتیجه دست کم بیست و پنج تن کشته و 

زخمی شدند.

۱۰ دلو ۱3۹۶  - 3۰ جنوری ۲۰۱۸ 
به خاطر تلفات شدید اهالی شهر کابل در حمالت انتحاری مراسم عزای ملی 

در سراسر کشور اعالن گردید.

۴ حوت ۱3۹۶ - ۲3 فبروری ۲۰۱۸
روند ساخت لوله انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان به هند 

موسوم به تاپی در شهر هرات افتتاح گردید. 

۹ حوت ۱3۹۶  - ۲۸ فبروری ۲۰۱۸ 
در  صلح  ایجاد  جهت  دوم«  کابل  »پروسه  عنوان  زیر  روزه  دو  کنفرانس 
افغانستان و مبارزه با تروریزم  به اشتراک نماینده گان کشورهای مختلف و 

سازمان های بین المللی در وزارت خارجه دایر گردید.

۱۶ حوت ۱3۹۶  - 7 مارچ ۲۰۱۸ 
هشتمین سال کاری دوره شانزدهم پارلمان با بیانیه محمد اشرف غنی رییس 

حکومت وحدت ملی در کابل گشایش یافت.

۱۸ حوت ۱3۹۶  - ۹ مارچ ۲۰۱۸ 
مزاری  عبدالعلی  مناسبت شهادت  به  که  بر محفلی  انتحاری  اثر حمله  در 
در غرب شهرکابل براه افتاده بود، دست کم سی تن کشته و زخمی شدند. 

طالبان می توانند در...
همچنـان صیـاد گفـت کـه در ۲۵ مـاه حمـل رونـد ثبـت نـام رأی دهنـدگان 
آغـاز می شـود کـه پـس از تکمیـل آن، ثبت نـام نامـزدان مجلس نماینـده گان و 

شـوراهای ولسـوالی انجـام خواهـد شـد.
انتخابـات  از ویژگی هـای  نـام رأی دهنـدگان کـه  افـزود »ثبـت  آقـای صیـاد، 
پیـش رو در افغانسـتان اسـت، اولیـن قدمـی اسـت که باید برداشـته شـود، ثبت 
نـام کاندیـدان مرحلـه بعـدی اسـت کـه ایـن مرحله تـا زمانی کـه تعـداد کافی 
ثبـت نـام رأی دهنـدگان صـورت نگیـرد، عملـی نمی شـود؛ زیـرا کاندیـدان بـه 

لیسـت حمایت کننـدگان شـان ضـرورت دارنـد«.
 بـه گفتـۀ وی، ثبـت شـکایات در مورد نامـزدان انتخاباتی و رسـیده گی به آن ها، 
۳۳ روز کاری را در بـر می گیـرد و بـا سپری شـدن ایـن مرحلـه فهرسـت نهایی 
نامـزدان انتخابـات مجلس نماینده گان و شـوراهای ولسـوالی تهیه خواهد شـد.

بـر اسـاس، زمان بندیـی کـه کمیسـیون انتخابـات در نظـر گرفتـه اسـت، پس از 
تهیـۀ فهرسـت نهایـی نامـزدان انتخاباتـی، برگه هـای رأی دهـی چاپ می شـوند 
کـه چـاپ و انتقـال ایـن برگه هـا بـه کمیسـیون به شـش هفته زمـان نیـاز دارد.

اسـاس  بـر  نـام رأی دهنـدگان  ثبـت  کـه  انتخابـات گفـت  رییـس کمیسـیون 
تذکره هـای کاغـذی انجـام می شـود و سـپس بـر بنیـاد ایـن رونـد، فهرسـت 

رأی دهـی مشـخص خواهنـد شـد. مراکـز  و  رأی دهنـدگان 
او همچنـان می گویـد کـه انتقـال مـواد ثبـت نـام بـه مراکـز رأی دهی بر اسـاس 
پـالن ایـن اداره از قبـل آغـاز گردیـده و ایـن کمیسـیون در بخش آگاهـی عامه 

نیز دسـت به کار شـده اسـت.
و امـا آمادگی هـا بـرای ثبـت نـام رأی دهنـدگان در حالـی گرفتـه می شـود کـه 

هنـوز رییـس داراالنشـای ایـن کمیسـیون تعیین نشـده اسـت.
نماینـده گان  مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـروف  کـه  درحالی سـت  ایـن 
افغانسـتان، اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را بـه عـدم توانایـی مدیریت 

انتخابـات متهـم کـرد.
و امـا دفتـر هیـأت معاونت سـازمان ملـل متحد در افغانسـتان یا یونامـا از تعیین 
تاریـخ جدیـد برگـزاری انتخابات مجلـس نماینده گان و شـوراهای ولسـوالی ها 

اسـتقبال کرد.
»تادامیچـی یاماموتـو«، نماینـده ویـژۀ دبیرکل سـازمان ملـل متحد در افغانسـتان 
می گویـد کـه تعییـن یک تاریخ مشـخص برای انتخابات، نشـان دهنده پیشـرفت 

قابـل توجهی در کمیسـیون مسـتقل انتخابات افغانسـتان می باشـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه هنـوز جریان هـا و احـزاب سیاسـی در افغانسـتان بـه 
برگـزاری انتخابـات بـاور ندارنـد و می گویند کـه حکومـت اراده برگزاری یک 

انتخابـات خـوب را ندارد.

سید اسحاق شجاعی

یون؛ فاشیستی در...
از نظرات خصمانه اش مسـموم سـازد. شاید برخی ها 
به چنین نظراتی توجه داشـته باشـند و آن  را حقیقت 
مطلـق بداننـد، ولـی بـدون شـک آنانـی کـه تاریخ و 
می کننـد،  پیگیـری  را  بشـری  جوامـع  شـکل گیری 

فقـط بـه چنیـن دیدگاه هایـی می تواننـد بخندند. 
بـه فـرض، آن گونـه که آقـای یـون می پندارد، پشـتو 
زبـان اکثریـِت مردم افغانسـتان باشـد و پشـتون ها در 
آن اکثریـت را داشـته باشـند، چنیـن دیدگاهـی چـه 
گرهـی از مشـکالت امـروزِ مـا بـاز می کنـد؟ آیـا بـا 
مشـکالت  بـه  می تـوان  پشـتو  زبـان  و  پشتونیسـم 
جامعـه راه حلـی پیدا کرد. در جهانی که زبان فارسـی 
بـا آن همـه عظمـت و بزرگی خود دیگـر حرفی برای 
گفتـن نـدارد و در برابـر زبان های علـم و فناوری هر 
روز کـم مـی آورد، مطـرح کـردن چنیـن بحث هایـی 
چـه دردی را درمـان می کنـد. اگـر قـرار باشـد کـه 
کسـی بـر این کشـور دعـوای مالکیت داشـته باشـد، 
یکـی می توانـد ترک هـا و دومـی تاجیک هـا باشـند. 
جغرافیـا  ایـن  بـر  ترک هـا  سـال  سـال های  مگـر 
سـلطان  و  محمـود  سـلطان  نکرده انـد؟  حکومـت 
مسـعود که در دربارهـای خود چهارصد شـاعر زبان 
فارسـی را بـا اکـرام تمام نگـه می داشـتند، مگر ترک 
نبودنـد؟ مگـر تیموری هـای هرات که امروز بخشـی 

از تاریـخ زریـِن ایـن کشـور را بـه خـود اختصـاص 
داده انـد، تـرک نبودند؟ اگر غزنـی پایتخت چهارصد 
شـاعر زبـان فارسـی بـوده، به معنـای این نیسـت که 
زبـان متـداول و رسـمی آن زمـان، زبان فارسـی بوده 
اسـت؟ مگـر سـمنگان تخت رسـتم یکی از اسـاطیر 
بی بدیـل جهـان را بـه خـود اختصاص نداده اسـت؟ 
در بلـخ مگـر رابعه و موالنـا نمی زیسـتند؟ در هرات 
و بادغیس مگر حنظله نخسـتین شـاعر پارسـی گوی، 
خواجـه عبـداهلل انصاری، فخـر رازی، جامی و هاتفی 
زنده گـی نمی کردنـد؟ ابـن سـینا، فارابـی، ابوریحـان 
و  شـاعر  ده هـا  و  ده هـا  و  ناصـر خسـرو  بیرونـی، 

نویسـندۀ دیگـر کجایـی بوده اند؟
 آقـای یـون آیا ایـن تاریخ را یک بـار در زنده گی اش 
تـورق کـرده اسـت؟ افغانسـتان را بـه یـک قـوم و 
زبـاِن مشـخص فـرو کاسـتن و از آن جایـگاه آب را 
گل آلـود کـردن و بـه نفـع برنامه هـای سیاسـی خـود 
ماهـی گرفتـن، چـه سـودی بـه حـال این کشـور در 
بـه در و خـاک بـر سـر خواهـد داشـت؟ ما بـه جای 
این کـه بیاییـم و تنوع قومـی و زبانِی خـود را محترم 
بشـماریم و از آن بـه سـود منافـع ملی خود اسـتفاده 
کنیـم، چـرا از آن حربه یی علیه یکدیگر می تراشـیم؟ 
چنیـن  یـون  آقـای  نوشـته های  همیـن  پشـت  در 
اسـماعیل   « ناگفتـۀ ارگ«،  می خوانیـم: »حرف هـای 

یـون رییـس پیشـین امـور فرهنگـی شـورای امنیـت 
ملـی«. ایـن »فرهنگـی« را آقـای یـون از کجـا آورده 
اسـت؟ ایشـان کـه بـا واژه گان فارسـی مخالـف اند، 
چـرا بـه جـای واژۀ فرهنـگ از واژۀ کلتـور کـه بـه 
اسـتفاده  می نشـیند،  خوش تـر  فرهنگی شـان  مـزاج 

نکرده انـد؟ 
روزگاری جالل الدیـن کـزازی کـه بـه سره نویسـی 
فارسـی شـهره اسـت و می خواهـد کـه هیـچ واژۀ 
غیرفارسـی را در نوشـته ها و سـخنرانی هایش بـه کار 
نبـرد، در جمعـی چلنـج داد کـه از میـان سـخنانش 
تمنـا  عبدالکریـم  بیابنـد.  را  غیرفارسـی  واژه هـای 
ایـن  در  کـه  مـا  کشـورِ  فرزانـه گاِن  و  شـاعران  از 
نشسـت حضـور داشـت، چهـار واژۀ غیرفارسـی را 
در سـخنرانی آقـای کـزازی تشـخیص و بـه ایشـان 
یـادآوری کـرد کـه مـورد توجه بسـیار قـرار گرفت. 
را  زبـان  و  تاریـخ  نمی تـوان  این کـه:  امـا  منظـور 
آن وقـت  بسـازیم.  می خواهیـم،  مـا  کـه  آن گونـه 
حاصـل کار چیـزی می شـود در حـد رمـان ۱9۸۴ 
ُجـرج اورول کـه از آقـای یون می خواهـم حداقل آن 
را بخواننـد و اگـر بـه زبان فارسـی تسـلط ندارند، از 
رهبـر عزیزشـان مـدد بگیرند تـا آن را به زبـاِن دری 

برگـردان فرماینـد. والسـالم!
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ماندگار
راه  مهمتریـن  از  یکـی  امـروزه  ترجمـه، 
و  ملت هـا  بـا  آشـنایی  بـرای  روش هـا  و 
بـرای  زمینه یـی  و  مختلـف  فرهنگ هـای 
توسـعۀ فکـری در جامعه هـای بسـته اسـت. 
ترجمـۀ آثـار ادبـی، هنـری و علمی پـل پیوند 
خوانـده  جهـان  مختلـف  فرهنگ هـای  میـان 
شـده اسـت. اما بـا توجه بـه موقعیت گذشـته 
و امـروز ترجمـه در افغانسـتان، ایـن سـوال 
مطـرح اسـت کـه ترجمـه در ایـن کشـور چه 

جایگاهـی دارد؟
اخیـراً مسـووالن کتاب خانـۀ درخـت دانـش 
در کابـل، بـا برگـزاری مراسـم گرامی داشـت 

از روز ترجمـه گفتـه انـد  کـه دولـت بایـد 
رونـد حمایـت از ترجمان های کشـور را روی 
دسـت گیـرد و بایـد یـک روز را بـه نـام روز 

ترجمـه درج تقویـم کشـور کنـد. 
قشـر  افغانسـتان؛  امـروز  جامعـه ی  امـا 
هـر  از  بیـش  علمـی  و  سیاسـی  دانشـگاهی، 
زمانـی نیـاز به دست رسـی به متـون اکادمیک، 
تحلیلـی و سیاسـی دارنـد. بی تردیـد ترجمـه 
اسـت کـه می تواند بـه بسـیاری از ایـن نیاز ها 
پاسـخ درخـور بدهـد و بـه مـا متـون مرتبـط، 

غنـی شـده و مهـم را معرفـی کنـد...
سـازنده  گفتمـان  بسـتر  ایجـاد  در  ترجمـه 
نخبـگان  و  سیاسـی  جوامـع  ملت هـا،  میـان 

خوب تریـن و موثرتریـن ابـزار بـوده و جوامع 
را کمـک می کنـد بـا همدیگـر پیونـد و تماس 
برقـرار کنند و راه های سـازندگی را بپیمایند...
در جهانـی کـه دیگـر جهانی شـدن یک تصور 
در  اجتماعـی  شـبکه های  و  انترنـت  نیسـت، 
حال رشـد آن را بیش از پیش تحکیم بخشـیده 
را  جغرافیایـی  و  نـژادی  فرهنگـی،  موانـع  و 
درهـم نوردیـده اسـت؛ مردمانـی از هـر ملت 
و زبـان بـا همدیگـر تمـاس برقـرار می کنند و 
بـه واسـطه ی ترجمه هـای آنالیـن بـه صورت 
مجـازی مشـکالت افهـام و تفهیـم را نیـز بـه 

حداقـل رسـانده اند...
ترجمـه صرفـًا یـک پروسـه ی زبانـی نیسـت 
بلکـه می توانـد، منبـع دانـش، تسـهیل کننـده 
سیاسـت  بـر  مهـم  ابـزار  و  گفت وگو هـا 

باشـد.  گذاری هـا 
در مراسـمی که درخـت دانش، روز پنجشـنبه 
) نهـم حمـل ( در کابـل برگـزار کـرده بـود، 
بـه اهمیـت ترجمـه پرداختـه شـد.، مسـوالن 
حکومـت  از  دانـش  درخـت  کتاب خانـۀ 
خواسـتند تـا ۲9 مـارچ / 9 حمل را بـه عنوان 

روز ترجمـه در تقویـم کشـور درج کنـد.
کتاب خانـۀ درخـت دانـش کـه از ابتکارهـای  
زنـان  بـرای  کانـادا  زنـان  همـکاری  نهـاد 
از  را  کتاب هـا  برخـی  اسـت  افغانسـتان 
زبان هـای بیرونـی برگردان کـرده و به صورت 
قـرار می دهـد. اختیـار خواننده  هـا  در  آنـالن 

عبدالرحیـم احمد پروانی، مسـوول کتاب خانۀ 
درخـت دانـش و از برگزارکننـده گان مراسـم 
بزرگ داشـت از مترجـم و ترجمـه در مـورد 
اهمیـت ترجمـه گفـت کـه ایجـاد اندیشـه از 
نیازهـای اساسـی یـک ملت اسـت و ملـزم به 
آشـنایی بـا افکار بیـرون از جغرافیـای خودش 
می باشـد. هیچ کشـور و ملتـی نمی تواند بدون 
به وجـود آوردن تقـارب و تقابل اندیشـه های 
بیرونـی و بـدون آشـنایی بـا افـکار بشـری که 
در طـول سـال ها انباشـته شـده، بـرای خـود 
تقابـل  و  تقـارب  و  بسـازد  مسـتقل  اندیشـۀ 
از  بشـری  افـکار  ترجمـۀ  نیازمنـد  اندیشـه ها 

سـایر زبان هـا اسـت.
مترجـم  امرخیـل،  هاجـره  حـال  همیـن  در 
فارسـی  بـه  انگلیسـی  کتاب هـای  رضـاکار 
و  دانـش  گسـترش  بـرای  کـه  می گویـد 
وسـعت دادن اندیشـه های جهانـی نیـاز اسـت 
تـا به ترجمه اهمیت داده شـود، حتـا اگر الزم 

کار شـود.  کـه رضاکارانـه  باشـد 
ایـن در حالـی اسـت کـه نسـل جـوان بـرای 
بلنـد بـردن سـطح آگاهـی  نیازمنـدی جـدی 
مطالعـه هسـتند؛ امـا میـزان تولید کتـاب های 
بـا اهمیـت در افغانسـتان هنـوز بسـیار انـدک 
اسـت و مـردم از طریـق ترجمـۀ کتاب هـا از 
زبان هـای بیرونـی بـه زبان  فارسـی به شـدت 

اند.  نیازمنـد 
آگاهـان بـاور دارنـد کـه ترجمـه از زبان هـای 
ازنیازهـای جـدی شـهروندان  یکـی  بیرونـی 
و به ویـژه نسـل جـوان کشـور اسـت کـه بـه 
مطالعـه نیـاز دارنـد. درهمیـن حـال، برخی از 
پژوهشـگران کتاب هـا و مجله هـای زیـادی را 
از زبان هـای انگلیسـی، روسـی، فرانسـه یی و 
... بـه زبان هـای فارسـی برگـردان کرده انـد و 
بـه دسترسـی شـهروندان قـرار گرفتـه اسـت. 
تـا  افغانسـتان  در  ترجمـه  جایـگاه  هرچنـد 
هنـوز در ردۀ بـاال قـرار نـدارد و کار  برگـردان 
چشـم گیر نیسـت. اما اخیـراً امیدهایـی در این 

خصـوص جوانـه زنده انـد.

احمد عمران
زمانـی هانا آرنت اندیشـمند سیاسـِی نام آشـناِی 
نازی هـا  از  زیـادی  مرارت هـای  کـه  آلمانـی 
دیـد و سـرانجام بـا شـرکت در محکمـۀ ادولف 
آیشـمان دیدگاه هـای خـود را دربـارۀ فاشیسـم 
و توتالیتریـزم در قالـب یـک جـزوه ارایـه کرد، 
می گویـد: آدم مسـتبد و دیکتاتـور می دانـد کـه 
چـه می کنـد؛ او انسـان باقـی می مانـد، انسـانی 
کـه خصلـِت ظالمانـه دارد؛ امـا توتالیتریـزم یک 
وضعیـت اسـت کـه در آن انسـان ها از انسـانیِت 
خـود تهـی می شـوند. بـه همیـن دلیـل، آرنـت 
»توتالیتاریسـم« را  کتـاِب معـروِف خـود  بعـداً 
کـه بـه بررسـی ایـن پدیـده اختصـاص یافتـه، 

می نویسـد. 
»توتالیتاریسـم« در زمـاِن خود غوغایـی برپا کرد 
و به یکی از آثار دسـت اوِل سیاسـی جهان مبدل 
شـد که هنوز ایـن جایگاه را برایـش حفظ کرده 
اسـت. هنـوز هم کسـانی که می خواهنـد ماهیت 
بـه  بداننـد،  را  فاشیسـتی  دولت هـای  عملکـردِ 
ایـن کتـاِب گرانسـنگ مراجعـه می کننـد. وقتـی 
یادداشـت های اسـماعیل یون اسـتاد دانشـگاه و 
یـا پوهنتـون را کـه اخیـراً منتشـر شـده مطالعـه 
کنیـم، یـک بـارِ دیگـر ناچـار بـه مـرورِ کتـاب 

توتالیتاریسـِم هاناآرنـت می شـویم.
گرایـش  مسـتعد  مجمـوع  در  ایدیولوژی هـا   
بـه  را  آن هـا جهـان  توتالیتاریسـم هسـتند.  بـه 
ایـن  از  و  می کننـد  تقسـم  مختلـف  دسـته های 
در  می کننـد.  قضـاوت  آن هـا  مـورد  در  منظـر 

ایدیولوژی هـا انسـاِن خـوب و بد وجـود ندارد، 
بـل دوسـت و دشـمن وجـود دارد. آنانـی که با 
مـا همـراه انـد ـ چـه از نظـر عقیدتـی، چـه از 
نظـر نـژادی و زبانی ـ دوسـت انـد و همۀ آنانی 
باشـند،  نداشـته  را  ویژه گی هایـی  چنیـن  کـه 
بـه صـورِت خودبه خـودی بـه دشـمن تبدیـل 
می شـوند. هیتلـر بـا توجـه بـه همیـن دیـدگاه، 
خـود را نـژاد برتـر می دانسـت و معتقـد بود که 
بایـد آلمان هـای پاک نـژاد بـر جهـان حکومـت 
کننــد. آقـای یـون نیـز یـک فاشیسـِت وطنـی 
اسـت؛ فاشیسـتی کـه نمی توانـد بـه مـرامِ خـود 
چـون  لفافه هایـی  زیـر  را  آن  و  کنـد  اعتـراف 
آقـای  بـرای  می پوشـاند.  جغرافیـا  و  تاریـخ 
یـون نیـز پشـتون و غیرپشـتون مطـرح اسـت، 
پشـتون ها از دیـد ایشـان، مالـک کشـوری بـه 
نـام افغانسـتان هسـتند و دیگرانـی کـه در ایـن 
سـرزمین زنده گـی می کننـد، مهاجـر و غیربومی 
انـد. ایـن یعنـی مغالطـه و تاریخ را بـه نفع خود 

اندیشـه های خـود مصـادره کـردن! و 
آقـای یـون در یـک گفت وگـو مدعی شـده بود 
چنیـن  امـا  اسـت.  مسـلمان  ملی گـرای  او  کـه 
نیسـت، او هیـچ نسـبتی بـا ملی گرایی بـه معنای 
جملـه  از  نیـز  ملی گرایـی  نـدارد.  آن  مثبـِت 
اصطالحـات بـه اصطالح ایشـان وارداتی اسـت 
کـه هیـچ سـنخیتی نمی توانـد بـا ارزش هـای او 
داشـته باشـد. آقـای یـون یـک فاشیسـت وطنی 
اسـت که بـا لقلقـۀ پشتونیسـم می خواهد فضای 
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