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برخـی افـراد و جریـان های سیاسـی کشـور 
مدعـی انـد کـه زمـان کار یاسـت جمهـوری 
پنـج سـال. جنبـش  نـه  اسـت  چهـار سـال 
گـذار یکی از جریـان های سیاسـی جوان در 
کشـور نیـز همیـن نکته را مـورد توجـه قرار 

داده اسـت. 
جنبـش تـازه تاسـیس گـذار باورمنـد اسـت 
کـه ۱۰۰ روز از عمـر چهـار سـاله حکومـت 
کنونـی باقـی مانـده اسـت. از ایـن رو، ایـن 
جنبـش شـمارش معکـوس را آغـاز کـرده و 
تاکیـد دارد کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری 

بایـد در مـدت ۳۰ الی ۶۰ روز پیـش از پایان 
برگـزار  غنـی،  جمهـور  رییـس  کاری  دوره 

 . د شو
پیـش از ایـن جریـان آجندای ملی با تمسـک 
و قانـون اساسـی تصریـح کرده بـود  که زمان 
کار رییس جمهـور، بـه اسـاس قانون اساسـی 
کشـور چهـار سـال اسـت و بـه تاریـخ اول 
جـوزای سـال پنجـم، بایـد رییـس جمهـور 

جدیـد بایـد کرسـی اش را اشـغال کند.
ایـن مـورد اکنـون مـورد توجـه بسـیاری از 

ادامـه صفحـه 6
جریـان هـای سیاسـی...   

نماینـده ویـژه نخسـت وزیـر بریتانیـا 
گفتـه  پاکسـتان  و  افغانسـتان  بـرای 
اسـت که مسـئله خـط دیورنـد به هیچ 
ارتبـاط  گذشـته  اسـتعماری  قـدرت 
نـدارد، بلکه مشـکلی میان پاکسـتان و 

افغانسـتان اسـت.
گارت بیلـی، نماینـده نخسـت وزیـر 
از  حمایـت  ابـراز  بـا  انگلسـتان، 
فشـارهای مالـی امریـکا بر اسـام آباد 
اظهـار داشـت کـه بهتریـن راه بـرای 
گفت وگـو  ادامـه  صلـح  بـه  رسـیدن 
اسـت. پاکسـتان  و  افغانسـتان  میـان 

ایـن مقـام بلند پایـه انگلیـس در مورد 
از  »هـدف  گفـت:  امریـکا  فشـارهای 
فشـار وارد کـردن جـزا دادن نیسـت. 
هـدف فشـار این اسـت کـه تحرکات 
مسـلحانه پایان یابد و افغانسـتان آینده 

ی امن داشـته باشـد.«

بـا  بریتانیـا  بیلـی،  آقـای  گفتـه  بـه 
افغانسـتان متعهـد اسـت و موضع این 
کشـور نیـز در قبال افغانسـتان روشـن 

میباشـد.
کـه  می خواهیـم  »مـا  افـزود:  وی 
پاکسـتان  و  افغانسـتان  رهبـری  بـه 
در  و  گیـرد  صـورت  هـا  گفت وگـو 

شـود.« تامیـن  صلـح  آن  نتیجـۀ 
آقـای بیلـی در پاسـخ بـه پرسشـی در 
مـورد خط دیورنـد چنین اذعـان کرد: 
»فکـر می کنـم ایـن پرسـش صد سـال 
پیـش تاحـد زیـادی بـا بریتانیـا پیوند 
داشـت. امـا اکنـون مهم این اسـت که 
افغانسـتان و پاکسـتان در ایـن مـورد 
فیصلـه ی مشـترک کننـد که مـرز باید 
کجـا باشـد. هیچ کشـور سـومی نباید 

نظـر خـود را بـر آنهـا تحمیـل کند.«

بریتانیا:
خط دیورند دیگر به بریتانیا ارتباط ندارد
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مشروعیت زنگ زده، 
تناقض گوئى و تالش 

حکومت ورشکسته

برگرفته از صفحه فیس بوک 
احمد ولی مسعود

تاریخــی تریــن فرصــت طائــی افغانســتان 
ــور  ــر بمنظ ــم اخی ــال و نی ــه س ــی س ط
تبعیــض و  انحصــار،  تابــوی  شکســتن 
تمامیــت خواهـــی، در رســیدن بــه آرمــان 
ــپهر  ــازه در س ــیر ت ــت و مس ــهر عدال ش
ــت  ــران دول ــت رهب ــور بدس ــی کش سیاس

ــت.  ــاد رف ــود برب موج
در دو ســال اول حکومتــداری شــان، بگــو 
ــیمات  ــل در تقس ــی حاص ــای ب ــو هـ مگ
ــن  ــاال در ای ــا و ح ــی هـ ــي چوک میکانیک
ــر  ــم بخاط ــدرت، تفاهـ ــی ق ــل پایان فص
ــمه  ــدرت، هـ ــد ق ــک َدور جدی ــدن ی قاپی
ــل را  ــک نس ــای ی ــت ه ــات و فرص امکان
ــانید و  ــو نش ــه زان ــور را ب ــوخت، کش س
ــرای  ــت را ب ــک مل ــد ی ــای امی دروازه ه

ــت. ــوم بس ــدت نامعل م
ــری  ــۀ رهب ــای فریبکاران ــده ه ــون وع اکن
ــه  ــردن توافقنام ــر آزاد ک ــت بخاط حکوم
)حــق رأی بــه گــروگان گرفتــه شــدۀ 
میلیــون هــا انســان( و مــوازی بــه آن 
رهبــران  از  عــدهء  تشــویق  در  تــاش 
آبشــخور آب  یــک  از  دو  ســنتی، هــر 
ــت  ــت ذل ــل حکوم ــد، و آن تحمی میخورن
ــد  ــرای چن ــان ب ــروع ش ــر مش ــار و غی ب

ــد.  ــر میباش ــال دیگ س
ــروز  ــه ام ــاخت ک ــان س ــر نش ــد خاط بای
۲۳ دلــو تــا اول جــوزای ســال جدیــد کــه 
۱۰۰ روز میشــود، عمــر حکومــت موجــود 
ــک روز و  ــش میرســد و ی ــه پایان ــآ ب قانون
ــه  ــت ب ــتر از آن، خیان ــاعت بیش ــک س ی

ــی میشــود. ــردم تلق حــق م
ــی  ــه آنچــه ط ــت ب ــران حکوم ــاید رهب ش
ــخصی  ــای ش ــتای آجنداهـ ــالها در راس س
ــد، احســاس پیــروزی  خــود انجــام داده ان
نماینــد، امــا دریغــا کــه درد و رنــج چندین 
ــد. ــرای ســالیان دراز بیمــه کردن نســل را ب

شـمارِش معـکوس
 بـرای انتـقال قـدرت
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جنبشگذار،درادامۀموضعگیریهادربرابرزمانکارریاستجمهوری:

 زمان کار رییس جمهور چهارسال است
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از امـروز بـه بعـد، 99 روز به پایـان دورۀ ریاسـت جمهورِی 
آقـای غنـی باقـی مانـده اسـت، امـا هنـوز هیـچ آماده گی یی 
بـرای برگزاری انتخاباِت آتی مشـاهده نمی شـود. بر اسـاس 
رییس جمهـوری  کارِ  اساسـی کشـور، مـدت زمـان  قانـون 
چهـار سـال اسـت و بایسـتی در اخیـر سـال چهـارم، کار 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه پایان برسـد و رییس جمهورِ 
جدیـد در اوِل جـوزای سـال پنجـم، یعنـی یـک روز بعـد 
از تکمیـل کارِ چهارسـالۀ رییس جمهـور پیشـین، بر کرسـی 
ایـن،  از  پیـش  اگرچـه  بزنـد.  تکیـه  ریاسـت جمهوری 
بـاور داشـتند کـه میعـاد کار رییس جمهـوری  بســیاری ها 
اسـت  شـده  تعییـن  پنج سـال  کشـور  اساسـی  قانـون  در 
و آقـای کـرزی نیـز بـر اسـاس همیـن برداشـت، دو دور 
ریاسـت جمهوری اش را طـی ۱۰ سـال )دو دورۀ پنج سـاله( 
تکمیـل کرد؛ امـا اکنون برای نخسـتین بار احمدولی مسـعود 
رییـس جریان آجنـدای ملی همه را متوجه این نکته سـاخته 
کـه میعـادِ کارِ ریاسـت جمهوری فقـط چهـار سـال اسـت و 
آقـای غنـی و ارگ ریاسـت جمهوری نبایـد از ادامـۀ عمـِر 
دولـت ناکام شـان سـخن بگوینـد. پـس از ایـن موضع گیری 
بـود کـه همـۀ جریان های سیاسـی بر چنیـن نکته یـی واقف 
و متفـق شـدند کـه بایـد کار آقای غنـی، بیش از چهار سـال 

دوام نیـاورد. 
سـه  روز پیـش، نهـاد ریاسـت جمهوری اعام کرد کـه آقای 
غنـی قصد نـدارد که یـک روز بیـش از زماِن تعیین شـده در 
قانـون اساسـی، به وظیفـه اش ادامـه بدهـد. آن موضع گیری، 
کار  میعـاد  بـودِن  چهارسـاله  گرفتـِن  بـاال  پـی  در  بیشـتر 
رییس جمهـور و افزایـش شـایعاتی بـود منبـی بـر این کـه 
آقـای غنـی در پـی راه انـدازی یک شـورای قیادی بـه هدِف 
تمدیـد و یـا هـم ادامـۀ ماموریِت خودش اسـت. اما اکنــون 
از قرایـن پیداسـت کـه هیـچ آماده گی یـی بـرای تحویل دهِی 
قـدرت به شـکل مسـالمت آمیز از طریق انتخابـات، از جانِب 
آقـای غنـی اتخـاذ نشـده و به نظـر می رسـد کـه گزینه های 

دیگـری بـه هـدِف تمدید ایـن دورِ کاری جریـان دارد. 
اگـر آقـای غنـی به راسـتی عاقه یـی بـه حضـور در ارگ 
بیـش از موعـِد قانونـی نداشـت، می بایسـت تـا کنـون همۀ 
کارهـای مقدماتـِی انتخابـات را فراهـم می کـرد تا مـردم در 
مـاه حمـل به پـای صندوق هـای رای می رفتند. اما متأسـفانه 
چنیـن نشـده و هنـوز هـم آقـای غنـی در هـواِی مانـدن در 
قـدرت بیـش از موعـِد معیـن تاش و تقـا می کند. مسـلمًا 
ایـن اضافه سـتانی از خـوان قـدرت، آن هـم در شـرایطی که 
مـردم به شـدت از وضعیـِت موجـود نـاراض انـد، حکومِت 
کامـًا  و  اسـتبدادی  حکومت هـای  قطـار  در  را  موجـود 
تهـی از مشـروعیت قـرار می دهـد. چنیـن حالتـی، تبعات و 
واکنش هایـی در جامعـه به بار می آورد که مسـؤول نخسـِت 

آن آقـای غنـی و تیـِم ویـژۀ انحصارگـِر او خواهنـد بود.
پیشـنهادِ مـا ایـن اسـت کـه آقـای غنـی از تجـارِب گذشـته 
و سرنوشـِت خودکامـه گاِن تاریـخ درس بگیـرد، بـه خـواِن 
پایـان  و  نبنـدد  دل  قانونـی  معیارهـای  از  فراتـر  قـدرت 
حکومـت دارِی خـود را پـس از تکمیـل سـال چهـارم اعام 
کنــد. یقینًا او می توانـد از طریق برگزاری انتخاباِت سـالم و 
جلب آرای مشـروع مردم، به ادامـۀ حضور قانونی در قدرت 
امیـدوار باشـد، ولـی در غیر ایـن صورت، بایـد جایش را به 
زمامـداری جدیـد خالـی کنـد. اگـر به هـر دلیلـی، برگزاری 
انتخابـات در مـاه حمل سـال نِو خورشـیدی ممکن نباشـد، 
آقـای غنـی می بایـد آماده گـِی خـود را بـه واگـذاری قدرت 
بـه یـک مرجِع دیگر کـه بتوانـد انتخابات ریاسـت جمهوری 

را برگـزار کند، بگیــرد.
جریان هـای سیاسـِی مختلـِف موجـود در کشـور کـه اکثـراً 
نسـبت بـه شـیوۀ حکومـت دارِی آقـای غنی نقـد و اعتراض 
دارنـد، می تواننـد در محـور برنامـۀ »وفـاق ملـی« کـه اخیراً 
مطـرح شـده اسـت، گـرد هـم بیاینـد و در صـورِت عـدم 
برگـزاری انتخابـات در میعـاد قانونـی آن، آدرِس مشـروع 
و توان منـدی را بـرای تحویل گیـری قـدرت از آقـای غنـی 
ایجـاد کننــد تـا هـم خاِی قـدرت و مشـروعیت به میــان 
برگـزاری  بـرای  تمهیـداِت الزم  و  اقدامـات  هـم  و  نیایـد 

انتخابـات در زودتریـن فرصـِت ممکـن اتخـاذ گـردد. 
مطمیـن هسـتیم کـه جـز ایـن، راهِ بهتـری بـرای مدیریـِت 

بحـران در افغانسـتان وجـود نـدارد! 

شـمارِش معـکوس 
بـرای انتقـال قـدرت

در حالـی کـه همـواره تجربـه ثابـت سـاخته کـه 
پاکسـتان  و  افغانسـتان  میـان  دوجانبـه  مذاکـراِت 
نتیجه بخـش نبـوده، امـا دولـت افغانسـتان همچنان 
بـر ادامـۀ چنیـن گفت وگوهایـی پافشـاری می کنـد. 
اخیـراً بـه دنبال حمـاِت مرگبار و خونیـِن انتحاری 
در کابـل و ننگرهـار کـه منجر به شـهادت و زخمی 
شـدِن شـمار زیادی از افـراد غیرنظامی شـد، دولت 
تحت فشـار افـکار عمومی و منتقــدان خود، هیأتی 
را بـه ریاسـت وزیـر امـور داخله و رییـس عمومی 
امنیـت ملـی به اسـام آباد فرسـتاد تـا با ارایۀ اسـناد 
و مـدارک، در مـورد همکاری هـای دوجانبـه بـرای 
بازداشـِت عامـان ایـن حمـات گفت وگـو کننـد. 
پاکسـتان بـا وجـود آن کـه وعـده سـپرده بـود کـه 
بـه زودی نتایـج بررسـی هاِی خـود را در مـورد این 
اسـناد در اختیـار دولـت افغانسـتان قـرار خواهـد 
داد، امـا پـس از گذشـت دو روز از حضـور هیـأت 
پاکسـتانی بـه ریاسـت معـاون وزارت خارجـۀ این 
نتایـج  مـورد  در  سـخنی  هیـچ  کابـل،  در  کشـور 

بررسـی ها مطـرح نشـده اسـت. 
دیگـر  بـار  یـک  کشـور  مقام هـای  آن،  دنبـال  بـه 
بـه  کشـور  دو  میـان  گفت وگوهـا  ادامـۀ  بـرای 
اسـام آباد سـفر کردنـد کـه ریاسـِت ایـن هیـأت 
بـا حکمـت خلیـل کـرزی معـاون وزارت خارجـۀ 
کشـور بـود. حـاال پـس از برگشـت ایـن هیـأت از 
اسـام آباد، وزارت خارجـۀ افغانسـتان می گویـد که 
هیـچ پیشــرفتی در گفت وگوهـا بـه وجـود نیامـده 
اسـت. وزارت امـور خارجـه در اعامیه یـی گفتـه 
اسـت »هیـأت عالی رتبـۀ متشـکل از مقامات ارشـد 
ملکـی و نظامـی بـه ریاسـت حکمت خلیـل کرزی 
معیـن سیاسـی وزارت امـور خارجـۀ افغانسـتان، به 
هـدف ادامـۀ بحث ها بـا همتایـان پاکستانی شـان به 
ریاسـت تهمینه جنجـوا  معین وزارت امـور خارجۀ 
آن کشـور، پیرامون برنامۀ عمل افغانستان-پاکسـتان 
تاریـخ ۲۰ و ۲۱  بـه  بـرای صلـح و همبسـته گی، 
دلـو ۱۳9۶، بـه اسـام آباد سـفر کـرد. وزارت امـور 
خارجـه تأکیــد کـرده کـه در حالـی کـه پیرامـون 
میکانیسـم همکاری میان دو کشـور قدری پیشرفت 
شـد، هیـچ پیشـرفتی پیرامـون اقدامـات مشـخص، 
عمـل  برنامـۀ  در  زمان  بنـدی شـده  و  نتیجه محـور 
همبسـته گی،  و  صلـح  بـرای  افغانستان-پاکسـتان 
بـه ویـژه در زمینـۀ مبـارزه بـا تروریســم، کاهـش 
اولویت هـای  کـه  آشـتی  و  صلـح  خشـونت ها، 
افغانسـتان را بـرآورده سـازد، صـورت نگرفـت.« 

گفت وگوهـای  از  نتیجه یـی  چنیـن  وجـود  بـا 
دوجانبـه کـه از قبـل در مـورد آن تحلیل گـران و 
بودنـد  داده  را  الزم  هشـدارهای  دولـت  منتقـدان 
کـه یـک بـار دیگـر بـه دام پاکســتان نیفتیـم، چـرا 
همچنـان بـر طبـل گفت وگـو با ایـن کشـور کوبیده 
می شـود؟ دولـت افغانسـتان واقعـًا فکـر می کند که 
بـا گفت وگـو می توانـد بـه نتایـج الزم در مبـارزه با 

تروریسـم بـا پاکسـتان دسـت پیدا کنــد؟ 
بـه نظر می رسـد رهبراِن کشـور یا بسـیار سـاده لوح 
از  درسـتی  و  دقیـق  شـناخِت  هنـوز  یـا  و  انـد 
سیاسـت هاِی پاکسـتان حاصـل نکرده اند. زیـرا اگر 
چنیـن نمی بـود، بـدون شـک بـا آن خون هایـی که 
در کابـل ریخته شـد، هیـچ هیأتی نباید به پاکسـتان 
سـفر می کـرد. جالب این جاسـت کـه آقـای غنی با 
حمایـت از داعیۀ پشـتون های آن سـوی خط دیورند 
کـه ایـن روزهـا دوبـاره ُگل کـرده و تظاهراتـی را 
بـه دنبـال داشـته، خیــال می کنـد کـه می توانـد از 
ایـن فرصـت بـه نفِع خـود اسـتفاده نمایـد و دولت 
پاکسـتان را تحـت فشـار قـرار دهـد. در حالـی که 
بیشـتر گروه هـای انتحــاری و شورشـی یی که علیه 
افغانسـتان قـرار دارنـد، دقیقـًا از همیـن مناطـق بـه 

والیـاِت مختلـِف کشـور اعـزام می شـوند.
 چنیـن داعیه هایـی نـه در گذشـته توانسـته و نه در 
حـال می توانـد بـه آرامـش و امنیـت در افغانسـتان 
کمـک کننـد. سیاسـت گراِن افغانسـتان در یـک دورِ 
باطـل ـ از عهـد محمدظاهرشـاه تـا دکتـر نجیب اهلل 
)و حتـا تا دورۀ حامد کرزی( ـ با داعیۀ پشتونسـتان 
کشورشـان را در معـرض خطـر قـرار داده و آن را 
قربانـِی خام تریـن سیاسـت هاِی ممکـن کـرده انـد. 
حـال آن کـه مـا بـا پاکسـتان مشـکاِت بزرگ تـر و 
منطقی تـری داریـم کـه بایـد بـه حل وفصـل آن ها با 

اسـتفاده از تمـامِ فرصت هـا نایـل آییم. 
و  رنگ باختـه  داعیـۀ  یـک  پشتونسـتان خواهی، 
درهم شکسـته بـرای جهــان و یـک باتـاِق خونین 
برای افغانسـتان اسـت. تـا زمانی که رهبران کشـور 
نداننـد کـه سیاسـت های خـود را بـر چـه محـور 
و قاعده یـی اسـتوار سـازند، جـوی خونـی کـه در 
افغانسـتان جـاری اسـت، هرگـز نخواهد خشـکید. 
نیـاز فـورِی مـا به قطـع جنـگ و ناامنی هایی اسـت 
آن سـوی  از  و عمـًا  دارد  در کشـور جریـان  کـه 
مرزهـای جنوبـِی کشـور حمایـت و سـازمان دهی 
می شـود. بـا وجـود چنین مشـکاتی، اگـر مصیبِت 
پشتونسـتان را هـم بر خـود تحمیل کنیـم، آن وقت 

وضعیـت چگونـه خواهد شـد؟ 
بـه نظـر می رسـد هنـوز سـران و مقام هـای کشـور 
موفقیتـی  بـه  سیاست های شـان  اولویت بنـدی  در 
دسـت نیافته انـد و بـه همیـن دلیـل نمی داننـد کـه 
تـروری  و  انتحـار  مـوج   چگونـه می تواننـد جلـو 
بگیرنـد.  از آن سـوی مـرز صـادر می شـود را  کـه 
سـران دولـت وحـدت ملـی فکـر می کننـد کـه بـا 
راهبـرد جدیـِد امریـکا در قبـال منطقه و افغانسـتان 
می تواننـد معضـل تروریسـم بـا پاکسـتان را حـل 
کننــد، در حالـی کـه هیچ روزنـۀ مطمینی تـا هنوز 
بـه وجـود نیامـده کـه نشـان دهد کـه امریـکا واقعًا 
بـه اقدام هـای عملـی علیه پاکســتان دسـت خواهد 
زد. برخـی از تحلیل گـران حتـا معتقدند که سـخنان 
دونالـد ترامـپ در مـورد پاکسـتان، سیاسـت واقعِی 
ایـن کشـور نیسـت و هنـوز تاش هایـی از سـوی 
امریکایی هـا جریـان دارد تـا بتواننـد پاکسـتان را در 

راسـتای هدف هـای خـود قـرار دهنـد. 
معضـل مـا بـا پاکسـتان، معضـل افغانسـتان بـا این 
کشـور اسـت و نـه از هیچ کشـورِ دیگـری. می توان 
از امکانـات و سیاسـت های هم راسـتا در ایـن رابطه 
اسـتفاده کـرد ولـی نمی تـوان به صـورِت مطلـق بـه 
بایـد  افغانسـتان  بسـت.  دل  سیاسـت هایی  چنیـن 
خـود به چنان سیاسـتی دسـت پیدا کنــد کـه موفق 
شـود مشـکاِت خـود بـا پاکسـتان و هـر کشـورِ 
دیگـری را منطبـق بـا منافـع ملـِی خود حل سـازد. 
دشـمِن  و  دوسـت  هیـچ  سیاسـت  در  مسـلمًا 
دایمی یـی وجـود ندارد، همـه چیز را سـیر حوادث 
و قطب نمـاِی منافـع تعییـن می کنـد. امـروز شـاید 
امریکایی هـا در ظاهـِر امـر مشـکاتی بـا پاکسـتان 
داشـته باشـند و انتقــادهایی را متوجـه این کشـور 
بسـازند، ولـی بـه محـض این کـه پاکسـتان موفـق 
شـود کاخ سـفید را متقاعـد کنـد کـه در راســتای 
می کنـد،  عمـل  کشـور  آن  برنامه هـای  و  منافـع 
سیاسـت های ترامـپ و ایاالت متحده نیـز دگرگون 

خواهـد شـد. 
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شـدن  بیشـتر  بـا  کـه  می گوینـد  مقامـات 
حمـات هوایـی امریکا بر شورشـیان، سـال 
سـاز«  »سرنوشـت  افغانسـتان  بـرای   ۲۰۱۸
خواهـد بـود. اما برخـی دیگر به ایـن باورند 
کـه جنـگ ۱۶ سـاله افغانسـتان خونین تـر از 

گذشـته شـده است.
جنـگ افغانسـتان در زمسـتان سـال جـاری 
همچنـان ادامـه دارد. معمـوالً در ایـن فصـل 
سـال نبردهـا میـان گـروه هـای درگیـر در 
جنـگ کاهـش می یابـد. امسـال امـا امریـکا 
در فصـل زمسـتان حمـات هوایـی خـود 
بـر طالبـان و داعـش را افزایش داده اسـت و 
گـروه هـای شورشـی نیـز در جـواب آن در 
سرتاسـر افغانسـتان به شـمول کابل حمات 

خونینـی بـه راه انداختنـد.
دونالـد ترامپ رییس جمهـور ایاالت متحده 
امریـکا در آگسـت سـال گذشـته اسـتراتژی 
جدیـد خـود بـرای افغانسـتان و پاکسـتان را 
اعـام کـرد. در ایـن اسـتراتژی بـه قوماندان 
هـای امریـکا در افغانسـتان دسـت بـاز داده 
شـده تـا در مقابـل طالبـان و دیگر گـروه ها 
عملیـات خـود را با در نظر داشـت وضعیت 
موجـود تنظیـم کننـد. از مـاه آگسـت بدیـن 
سـو، نیروهـای هوایـی امریـکا جنگجویـان 
طالـب و داعـش، مراکـز ــآموزشی آنهـا و 
مراکـز پروسـس مواد مخـدر مربـوط به این 

گـروه هـا را مـورد هـدف قـرار داده اند.
لسـن بونـچ، بریـد جنـرال امریکایی کـه در 
آینـده عملیـات هوایـی نیروهـای امریکایـی 
را در افغانسـتان اداره مـی کنـد، به خبرنگران 
گفته اسـت که »حـاال دیگر آسـتین ها بر زده 

شـده اند«. او افزوده اسـت: »استراتژی جدید 
بـازی را تغییر داده اسـت و طالبان تأثیر آن را 

اند.« احسـاس کرده 
ایـاالت متحـده امریـکا بـه افغانسـتان نیـرو 
و طیـاره هـای بیشـتر مـی فرسـتد. بعـد از 
بـه  موسـوم  تروریسـتی  گـروه  شکسـت 
سـوریه،  و  عـراق  در  اسـامی«  »دولـت 
افغانسـتان به تمرکـز اصلی عملیـات هوایی 
نیروهـای امریـکا تبدیل شـده اسـت. امریکا 
در عیـن حـال نیروهـای هوایی افغـان را نیز 

تقویـت مـی کنـد.
در   ۲۰۱۷ سـال  در  امریکایـی  طیارههـای 
سرتاسـر افغانسـتان ۴۳۶۱ بمـب ب پرتـاب 
کـرده انـد که از جمـع آن تنها از ماه آگسـت 
تـا پایان سـال گذشـته، ۲۳۰۰  بمب اسـتفاده 
شـده اسـت. ایـن رقـم از شـمار مجموعـی 
بمـب هـای بـکار گرفته شـده در سـال های 

۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بلندتـر می باشـد.
امریـکا بـا کمـک طیاره هـای نوع »بـی-۵۲« 
در مناطق شـمال شرقی افغانسـتان نیز مراکز 
شورشـیان را هدف قرار داده اسـت. »جنبش 
اسـامی ترکستان شـرقی« یکی از گروه های 
مـورد هـدف قـرار داده شـده مـی باشـد که 
چیـن آن را مسـئول حمـات در خاک خود 

مـی داند.
تـورن جنـرال جیمز هکـر مسـئول عملیات 
هوایـی ناتـو در افغانسـتان، هفته گذشـته در 
کابل گفـت: »آن زمان که جنگ ]افغانسـتان[ 

فصل داشـت، دیگر گذشـته اسـت.«
بـا تشـدید یافتـن حمـات هوایـی ایـاالت 
متحـده امریـکا در افغانسـتان، شورشـیان نیز 

حمات خود را در سرتاسـر افغانستانافزایش 
داده انـد. طالبـان و جنگجویـان مربـوط بـه 
بـه شـمول  اواخـر  ایـن  در  داعـش  گـروه 
حادثـات خونیـن کابـل، مسـئولیت حمات 

زیـادی را بـه دوش گرفتـه انـد.
در  تـراک  پژوهشـی  سـازمان  گـزارش  در 
کـه  اسـت  آمـده   )TRAC( واشـنگتن 
طالبـان تنهـا در یـک ماه گذشـته مسـئولیت 
۴۷۲ حملـه را در افغانسـتان پذیرفتـه انـد. 
در گـزارش تاکیـد شـده اسـت که ایـن رقم 
بلنـد برای مـاه جنوری بی سـابقه اسـت. در 
گـزارش این سـازمان آمده اسـت کـه طالبان 
و گروه داعش در افغانسـتان خشـونت ها را 
بـه یک نقطـه »غیرقابل برگشـت« بلنـد برده 

ند. ا
مایکل کوگلمن از سـازمان پژوهشـی ویدرو 
ویلسـن، مـی گویـد کـه نبـرد های فعلـی از 
یـک سـال »خونیـن« پیش رو خبر مـی دهد. 
او گمـان می کنـد کـه در تلفـات نیروهـای 

افغـان و امریکایـی نیـز افزایـش خواهد آمد.
فصـل جنـگ در افغانسـتان معمـوالً در بهار 
آغـاز مـی شـود و در زمسـتان اوضـاع بـه 
تناسـب فصل های گـرم آرامتر می باشـد. اما 
در سـال هـای اخیـر طالبـان در زمسـتان نیز 

حمـات خـود را جـاری نگهداشـته اند.
برهـان عثمان از سـازمان بیـن المللی بحران، 
تاییـد می کند که سـال روان برای افغانسـتان 
خونین تـر از سـال هـای قبلـی بـوده اسـت. 
او مـی گویـد: »از سـال ۲۰۰۱ بدیـن سـو، 
زمسـتان امسـال خونین ترین زمسـتان برای 

افغانسـتان بوده اسـت.«
کیت کارک از شـبکه تحلیلگران افغانستان، 
بـه آژانـس خبـري فرانسـه گفتـه اسـت کـه 
هـر دو جنـاح درگیـر در جنگ افغانسـتان به 
حمـات خـود شـدت بخشـیده انـد، چون 
در تاکتیـک جنگـی هر دو طـرف تغییر آمده 

است.
یـک عامـل دیگـر سـرد نشـدن شـعله های 

ایـن  امسـال  زمسـتان  فصـل  در  جنـگ 
می باشـد که شمار بیشـتر جنگجویان طالبان 
بـرای اکمـاالت بـه پاکسـتان نرفته انـد و در 
سـنگرهای خود باقی مانده اند. افغانسـتان و 
امریکا پاکسـتان را به حمایت از طالبان متهم 
می کنـد، اما پاکسـتان این اتهامات را همیشـه 

رد کـرده اسـت.
عتیـق اهلل امرخیـل، کاشـناس امـور نظامـی 
افغانسـتان بـه آژانـس خبـري فرانسـه گفتـه 
اسـت که امسـال بـه طالبان امر شـده اسـت 
تـا از سـنگرهای خـود عقب نشـینی نکنند، 
کاری کـه جنگجویـان این گروه در زمسـتان 

سـال های گذشـته انجـام مـی داد.
مولـوی احمـد یک قومانـدان محلـی طالبان 
در هملنـد، بـه آژانـس خبـری فرانسـه گفته 
اسـت: »یـک سـال می شـود مـن پاکسـتان 
نرفتـه ام، و حـاال نیـز تصمیـم رفتـن بـه این 

کشـور را نـدارم.«

مسـووالن شـرکت هوایی خصوصی کام ایر اعام 
کرده انـد کـه بعـد از حملـه خونیـن بـه هوتـل 
اینترکانتیننتـال ۳۵ کارمنـد خارجـی این شـرکت 

افغانسـتان را تـرک کرده انـد.
صمد عثمان صمدی، از مسـؤوالن شـرکت کام ایر 
می گویـد که بعد از حمله بـه هوتل اینترکانتیننتال 
شـمار پروازهـای روزانه این شـرکت از ۴۰ به ۱۰ 
پـرواز کاهـش یافتـه  بـود و تاکنون نیز بـه حالت 

طبیعی برنگشـته است.
حملـه به هوتـل اینترکانتیننتـال کابـل در اول دلو 
توسـط شـش مهاجم انتحاری انجام شـد. در این 
حملـه که حـدود ۱۳ سـاعت ادامه یافـت ۲۴ نفر 
کشـته شـدند. ۱۴تبعـه خارجـی شـامل 9 خلبان 
میـان  در  کام ایـر  و خدمـه شـرکت خصوصـی 

کشته شـدگان بودنـد.
بـه گفتـه آقای صمـدی بعد از ایـن حمله چندین 
فروند هواپیمـای اجاره ای این شـرکت نیز دوباره 

از آن پـس گرفته شـده اند.
او گفـت کـه پروازهـای خارجـی شـرکت کام ایر 

بـه حالـت عـادی بازگشـته؛ امـا مشـکاتی در 
والیـت  در  خصـوص  بـه  داخلـی  پروازهـای 

دارد. افغانسـتان همچنـان وجـود  کوچـک 
آقـای صمـدی افزود که اکنـون شـرکت کام ایر با 
کمبـود کادر فنـی مواجـه اسـت و کارمنـدان فنی 
ایـن شـرکت کـه از کشـورهای یونـان، ونزوئـا 
و اوکرایـن بودنـد، افغانسـتان را تـرک کرده انـد 
و مشـخص نیسـت کـه دوبـاره برمی گردنـد و یا 

. خیر
بـه گفتـه او اکنون بـه دلیل نبود کارمنـدان فنی در 
داخل افغانسـتان آنان با مشـکات زیـادی روبرو 

هستند.
پیشـتر شـماری از مردم و مسـؤوالن والیت غور 
در مرکـز افغانسـتان، بـه دلیـل قطـع پروازهـای 
کام ایـر بـه آن والیت، ابراز نارضایتـی کرده بودند.

حملـه گروهـی طالبـان بـه هوتـل اینترکانتیننتال 
یکـی از خونیـن تریـن حمله ها در یک مـاه اخیر 

در کابـل بود.

نماینده گان سیاسـی کشـورهای ترکمنسـتان، هند و 
پاکسـتان مقیم هرات حمایت شـان را از پروژه تاپی 

اعـام کردند.
آنـان در نشسـتی کـه از سـوی یـک عضو شـورای 
والیتـی هرات بخاطر حمایت از پـروژه تاپی برگزار 
شـده بـود انجـام ایـن پـروژه را بـر رشـد اقتصـاد 
کشـورهای عضو ایـن پروژه منطقوی مهم دانسـتند.
شـام یکشـنبه سـرود ملـی افغانسـتان، ترکمنسـتان، 
هنـد و پاکسـتان به حمایـت از این پـروژه در هرات 

نواخته شـد.
سـید عظیـم کبرزانـی یـک عضوشـورای والیتـی 
هـرات انجام این پـروژه را در تامین امنیت و اقتصاد 

کشـورهای منطقـه مهم توصیـف کرد.
گفتـه می شـود کـه تـا دو هفته دیگـر پـروژه تاپی از 
سـوی محمد اشـرف غنی رئیس جمهور افغانسـتان 
و مقامـات ارشـد کشـورهای عضـو تاپـی در هرات 

افتتاح شـود.
در ایـن روزهـا آماده گی هـا بخاطر افتتـاح این پروژه 

منطقـوی در هرات به شـدت ادامه دارد.
در بلنـدای کـوه تخـت صفـر در شـمال هـرات نام 
تاپی با خط درشـت انگلیسـی نوشـته شـده تا مردم 

بیشـتر از اهمیـت این پـروژه مهم آگاه شـوند.
ایـن نهادهـای مختلـف دولتـی سـرگرم  در کنـار 

پروژه هـای مختلـف سـرک سـازی، مرمـت آبدات 
تاریخی، زیبا سـازی شـهر، سـاخت میدانچه هوایی 
بـرای نشسـت طیـارات هلیکوپتر و سـالون مجهز و 

بـزرگ بـرای افتتـاح ایـن پروژه هسـتند.
از سـویی هـم محمد ایـوب انصاری قومانـدان امنیه 
هـرات می گوید آنـان تدابیر خـاص را بخاطر تامین 

امنیـت این پـروژه روی دسـت گرفته اند.
پروژه تاپی گاز ترکمنسـتان را از طریق افغانسـتان به 

پاکسـتان و سـپس به هند انتقـال می دهد.
گفته شده اسـت که افغانسـتان سـاالنه حـدود چهار 
صـد میلیـون دالـر امریکایـی در بخـش ترانزیت از 
ایـن پروژه مفاد بدسـت میـارود و همچنان حدود ده 

هـزار افغـان نیز به کار گماشـته خواهند شـد.
بـا ایـن حـال محمـد آصـف رحیمـی والـی هرات 
می گویـد برخی هـا کوشـش دارند تا کار ایـن پروژه 
را بـا تهدیـدات امنیتـی مختـل سـازند امـا نهادهای 
کشـفی اسـتخباراتی آماده گی های اساسـی را بخاطر 

تامیـن امنیـت ایـن پـروژه روی دسـت گرفته اند.
قـرار اسـت رئیـس جمهـور غنـی در پهلـوی پروژه 
تاپـی، پـروژه تـاپ یـا انتقـال بـرق ترکمنسـتان از 
طریـق افغانسـتان به پاکسـتان، خط آهن افغانسـتان 
ترکمنسـتان و فایبـر نـوری را نیـز در هـرات افتتاح 

. کند

 ۲۰۱۸
تعیین می کند را  بازنده  و  برنده 

۳۵ کـارمنـد   خـارجی  کـام ایـر،       
انــد را    تــرک کــرده  افغـانستان      

اعالم حمایت کشورهای منطقه از پروژۀ تاپی
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بخش سوم

ب( ساختار اصول فقه
اصـول فقه بـا موضوعاتی چون بررسـی حقوقی 
ادلـۀ فقهـی )اعـم از نقلـی و عقلی(، دسـته بندی 
و ازدیـاد یـا تنقیِص ایـن ادله و توجیـه حاکمیت 
حقوقـی الهـی و قانون گـذاری حاشـیه یی بشـر، 
شـناخته می شـود کـه روی همیـن ملحـوظ، از 
جملـه رشـته های نظـری نظام مند در میـان علوم 

شـرعی محسـوب می گردد.
سـامان دهی مباحـث اصولی معموالً به دو شـکل 

است: بوده 
حقوقـی  تفسـیر  بـه  پرداختـن  نخسـت  یـک، 
حاکمیـت الهـی در جامعه )مباحـث احکام(، دوم 
تحلیـل ماهیـت جواب گویـِی احـکام الهـی برای 
تمـام جوامـع و اعصار، و سـوم بحث و بررسـی 
)مباحـث  فقهـی  احـکام  تیوری پـردازی  منابـع 
پـردازش  مباحـث،  ایـن  حاشـیۀ  در  و  ادلـه( 
برخـی  و  اجتهـاد  چـون  دیگـری  موضوعـات 
مباحـث کامـی آن طوری کـه بعداً خواهـد آمد. 
فقهـی  مکاتـب  آن  از  سـامان دهی  شـکل  ایـن 
و گاهـی کامـی دیگـری بـه اسـتثنای احنـاف 

می باشـد.
دو، نخسـت بررسـی منابـع اسـتخراج احـکام و 
رابطـۀ آن بـا احـکامِ روزمره )مباحـث ادله(، دوم 
بحـث روی حاکمیـت حقوقـی الهـی در جامعـه 
مسـیرهای  یافتـِن  سـوم  و  احـکام(  )مباحـث 
بـرای  تیـوری  ایـن  جواب گویـی  بـه  منتهـی 
اعصـار بعـدی، و گاهـی بحـث روی موضوعات 
ایـن سـامان دهی مخصـوص  دیگـر.  حاشـیه یِی 

فقـه حنفـی شـناخته شـده اسـت.
بـه  سـاختار  نـوع  دو  ایـن  اولویت بنـدی 
موضوعـاِت فـوق در گسـترده گی مباحـث روی 
موضـوع اول و کمتـر بـودِن آن روی موضـوع 
اخیـر تأثیـر گذاشـته اسـت و از طـرف دیگـر، 
بـه سـاختار اولـی چهـرۀ جدلـی داده و دومـی 
را بیشـتر یـک سـاختار اسـتقرایی معرفـی کـرده 

اسـت.
نکتـۀ دیگـر، موضوعـات مشـترکی انـد کـه در 
اصـول فقـه و علـِم کام هـر دو مـورد بررسـی 
قـرار گرفته انـد و بـه ایـن صـورت، مـرز واقعی 
میـان هـر دو علـم مخـدوش شـده اسـت؛ مانند 
مباحـث ناسـخ و منسـوخ و امثـال آن. ولـی اگر 
بـه دقـت دیده شـود، هر یـک از بُعـد خاصی به 
همـان یـک قضیه نگاه کرده اسـت کـه نمی تواند 

یـک بررسـی متکـرر تلقـی گردد.
ج( تنوع اصول فقه اهل سنت

نظریه پـردازان فقهـی )اصولیـون( روش یـا همان 
پیرامـون  نظریه پردازی شـان  در  خاصـی  منهـج 
اصـول فقه نداشـته اند و از ایـن جهت روش های 
آن هـا موجـب تنـوع در اصـول فقـه یـا بحـث 
ایـن  و  اسـت  فقـه گردیـده  اصولـی  تحلیـل  و 
موضـوع را می تـوان به صـورِت ذیل دسـته بندی 

: د کر
عمـدۀ  فقـه.  اصـول  کامـی  سـاختار  نخسـت، 
نظریه پـردازاِن اصـول فقـه در قـدم نخسـت بـه 
تقریـر و تثبیت قواعـد اصولـی پرداخته اند و این 
قواعـد را از طریـق بـه کار گرفتن دالیـل عقلی و 
نقلی اسـتحکامِ بیشـتر بخشـیده اند کـه در نتیجه، 
توجـه آن بـه احـکام و فروعـاِت فقهـی در قـدم 
بعـدی مطـرح بـوده اسـت. چنیـن پردازشـی را 
می تـوان نوعـی نظریه پردازی محـض تلقی نمود 

و در نهایـت، ایـن قواعـد حاکـم بـر اجتهـادات 
مجتهدیـن شـناخته می شـود. گرایـش گروه هـای 
فقهـی چـون  مکاتـب  و  معتزلـه  کامـی چـون 
شـافعیه و مالکیـه و جعفریـه در اوایـل بـه همین 

روش بـوده اسـت.
دوم، روشـی اسـت که از احکام و فروعات فقهی 
به سـوی تقریـر و تثبیـت قواعد اصولـی حرکت 
می نمایـد و روی همیـن ملحـوظ قواعـد اصولی 
توجیه کننـدۀ احـکام و فتـاوای فقهـی می باشـد و 
احـکام و فتـاوا کلیدهـای حـِل مسـایِل روزمـرۀ 
و  حنفـی  فقـه  مخصـوص  روش  ایـن  جامعـه. 
علمـای احنـاف شـناخته می شـود. برجسـته گی 
روش اول، انسـجام و یک دسـت بـودِن قواعـد 
اسـتدالل و عـدم پـردازش بیش از حـِد فروعات 
دوم،  روش  برجسـته گی  و  می باشـد  فقهـی 
و  تحـوالت  برابـر  در  قواعـد  انعطاف پذیـری 
سـامان دادن مـداوم جریـان زنده گی مردم اسـت 
و بـه ایـن صـورت، می تـوان عکس برجسـته گِی 

هریـک را نقـِص دیگـری قلمـداد کـرد.
روش سـومی نیـز وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده 
از هـر دو روش گذشـته بـه پیـش رفتـه  و ایـن 
روش از جانـب برخی اصولیوِن حنفی و شـافعی 
بیشـتر تعقیـب گردیده اسـت و اصولیـون معاصر 

نیـز عمدتـٌا از ایـن روش پیـروی کرده انـد.
د( اصول فقهی امام ابوحنیفه 

آن طـور کـه قبـًا گفتـه شـد، اصـول فقـه روش 
قاعده منـد اسـتخراج احـکام فقهـی از منابـِع آن 
می باشـد و رفته رفتـه اصـول فقـه بـه شناسـایی 
و  ردیف سـازی  بـه  و  روش  ایـن  بررسـی  و 
اولویت بنـدی منابـع نیـز پرداختـه اسـت کـه بـه 
نظریـۀ  می تـوان  را  فقـه  اصـول  ایـن صـورت، 
دانسـت.  نیـز  فقـه  تیـوری  همـان  یـا  فقهـی 
پرداختـن امـام ابوحنیفـه و در ُکل فقهـای حنفـی 
به بررسـی روش اسـتخراج و اولویت بندی منابع 
احـکام فقهـی موجـب گردیـده اسـت کـه منابع 
جدیـدی در پایـان لیسـِت منابـع اصلـی و مـورد 
اتفـاق عـاوه گـردد و به این شـکل، فقـه حنفی 
اصـول فقهـی مخصـوص به خـود را بـه نمایش 

بگـذارد.
بـا توجـه به آن چـه گفته شـد، می تـوان گفت که 
اصـول فقهـی حنفـی در رأس، بـا سـایر مکاتـب 
فقهـی متحـد می باشـد، ولـی در ذیـل چندیـن 
را  بـه خـود  اولویت بنـدی مخصـوص  اصـل و 
دارد کـه در دیگـر مکاتـب فقهـی به عنـوان یک 

اصـل شـناخته نمی شـود.
ادلـۀ نقلـی فقـه حنفـی )اصـول نقلـی فقـه 

حنفـی(
یـک بخـش عمـدۀ قرآن کریـم ناظر به مسـایل و 
ارزش هـای حقوقـی می باشـد و بـه ایـن صورت 
از مسـایل دیگـر که صـرف حول محور تشـویق 
و یـا تهدیـد دور می زنـد و مبیـن یـک ضمانـت 
اجرایـی در جامعـه نمی باشـد، تفکیـک می شـود 
کـه بـه ایـن طریـق، بخـش حقوقـی از بخـش 
اخاقـی آن، الاقـل در تعامـل اجتماعـی مجـزا 

پنداشـته می شـود. 
سـنت پیامبر اکـرم )ص( به عنـوان توضیح آیات 
قـرآن و صـورت اجرایـی احـکام قرآنـی نیز البد 
بـه مسـایل حقوقـی می پـردازد کـه در نتیجه دین 
مقـدس اسـام یک چهـرۀ شـرعی )حقوقـی( به 

می گیرد. خـود 

دورۀ تأسـیس مکاتـب حقوقی ـ فقهی در اسـام 
روی همیـن مبنـا کمـی بعدتـر از پیامبـر اکـرم 
آغـاز می یابـد و مسـلمًا کـه بـرای تمـام مکاتب 
فقهـی، قـرآن و سـنت منبع اولـی نظریه پـردازی 

می باشـد. فقهی شـان 
فقـه حنفـی در جنب مکاتـب دیگر فقهـی نیز از 
همیـن خاصیـت برخـوردار اسـت و قـرآن کریم 
و سـنت، دو منبـع اصـل و اولی شـان شـناخته 

می شـود.
فقهـی  تیـوری  بـر  عـاوه  ابوحنیفـه  امـام 
مخصـوص خـودش، دارای تیـوری کامی ویژۀ 
خـود نیـز می باشـد کـه تأثیـر متقابـل بر فقـه او 
گذاشـته اسـت، ولـی توسـعه وجهـۀ فقهـی وی 
توسـط شـاگرادنش در زمانه هـای بعـدی موجب 
می گـردد کـه چهـرۀ فقهـی وی فربه تـر از چهرۀ 
کامـِی وی شـناخته شـود. بنابـرآن، بایـد تأثیـر 
دیـدگاه کامـِی وی را بـر تیـوری فقهـِی وی از 

نظـر دور نداشـت.
کتاب اهلل 

کتـاب اهلل همیشـه به عنـوان دلیـل قطعی الصدور 
در نظام هـای مختلـف فقهـی )حقوقـی( مطـرح 
بـوده اسـت و بـه ایـن صـورت، اساسـی ترین و 
مهم تریـن منبـع احـکام شـمرده می شـده اسـت. 
بـه لحـاظ جایـگاه شـرعی، قـرآن کریـم به سـان 
جایـگاه اعتقـادی و اخاقـی خویـش، یـک متِن 
غیرقابـل تردیـد چه به لحاظ مسـتند بـودن و چه 
بـه لحـاظ الهـی بـودِن خود نـزد تمام مسـلمانان 

پذیرفته شـده اسـت.
عـاوه بر آن، قـرآن کریم یک متـِن تمام و کمال 
شـناخته می شـود کـه حتـا فرضیـۀ ادامـۀ آن بـر 
فـرض ادامۀ حیـات پیامبـر قابل طرح نمی باشـد 
و چنیـن یـک فرضیه یـی اعتبـار علمـی نـدارد. 
آن چـه مـورد اختـاف در ایـن بـاب قـرار دارد، 
قـرآن  آیـات  ظواهـر  از  برداشـت  چگونه گـی 
کریـم اسـت کـه مکاتـب فقهـی تحـت عنـوان 
را  متفاوتـی  شـیوه های  خویـش  فقهـی  اصـول 
ارایـه داده انـد. تفـاوت یاد شـده از یک طرف به 
داللـت آیـات قرآن بـه احکام و قواعد مشـخص 
ظنی الداللـه  صـورت  ایـن  بـه  کـه  برمی گـردد 
بـودِن آیـات قـرآن کریـم را بـه برخـی احـکام 
بـودن  قطعی الثبـوت  حـال  عیـن  در  حقوقـی، 
آیـات متذکـره، ممکن سـاخته اسـت و از جانب 
سـوره های  و  آیـات  چیدمـان  در  تنـوع  دیگـر، 
قـرآن کریـم در تعامـل با حقایـق و وقایع بیرونی 
و تاریخـی موجـب به وجـود آمـدن نوع نـگاه و 
قرائـت از قـرآن کریـم گردیـده اسـت. تفـاوت 
اول از تفسـیرظاهری متـن قرآنـی آغـاز یافتـه و 
بـا تفسـیر هرمنوتیـک از متـن قـرآن هنـوز ادامه 
دارد و تفـاوت دومـی، پذیـرای انـواع قرائـت از 

اسـت. قـرآن گردیده 
 ایـن مقاله صـرف به تلقی اصـول حنفی از قرآن 
کریـم در فضـای عمومـی نظام فقهی اهل سـنت 

و تفسـیر لفظـی ـ عقلی قرآن کریـم می پردازد.

كمال الدین حامد

بخش چهارم

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری

 وقتـی بـه متافیزیک ارسـطویی بـاز می گردیم و شـاکلۀ تعقلی را که او بـرای توصیف 

و تبییـن رفتـار انسـانی متناسـب تصـور می کنـد مطالعه می کنیـم، نه تنها بـه این مطلب 

و بـا ماده بـاوری رفتارگرایـان مغایـرت دارد می رسـیم، 
کـه شـکل و موضـوع نظریـۀ ا

بلکـه از ایـن مطلـِب مهم که او در روان شناسـی مورد نظر منتقد صریح میکانیسـم های 

زمـان خـود بـود، آگاهی پیـدا می کنیم.

ارسـطو بـر ایـن نظـر بود کـه جانـداران کالبـدی )body( بـا روح  )soul(انـد. روح 

تعیین کننـده و مشـخص کنندۀ تمایلـی فطـری بـرای حفـظ حیـات اسـت. ایـن تمایل 

می توانـد در پدیده هایـی مثـل تغذیـه، تولیـد مثـل گیاهـان، احساسـات و حرکـت در 

جانـداران و عقـل و خـرد در انسـان بروز یابد. ارسـطو مکانیسـم هایی مانند دموکریت 

و امپدوکلـس را به خاطـر اشـتباه فراگیرشـان کـه منتهـی بـه ایـن بـاور می شـد کـه 

روح علـت حرکتـی اسـت کـه خـود محـرک آن اسـت، متهـم می سـاخت. او ادامـه 

داد کـه روح بـدن را به وسـیلۀ محـرک درونـی کـه خـودش طراحـی و فکـر می کنـد، 

حرکـت می دهـد. فکـر کـردن گونه یـی از حرکت نیسـت، نـه بیشـتر از آن چـه تمایل 

ربـارۀ مفهـوم »روح« دچـار بدفهمـی شـده بودند. یک 
و احسـاس هسـتند. پیشـینیان د

چیـز وقتـی تنهـا یـک قابلیـت و بالقوه گـی اسـت، چه گونـه می توانـد حرکت داشـته 

باشـد؟ قابلیـت چیـزی نیسـت کـه بتوانـد حرکـت داشـته باشـد. تفکـر تنها بـه مثابۀ 

نوعـی بهره گیـری از بالقوه گـی می توانـد مطـرح شـود، امـا نمی تـوان آن را بـه منزلـۀ 

یـک تغییـر و یـک حرکت بـه شـمار آورد. ارسـطو بحث هـا و ادله های بسـیار بدیعی 

قـاد را بـا نظریـۀ مکانیسـت ها اثبـات کند که بسـیاری از 
را بـه کار می گیـرد تـا ایـن انت

آن هـا مشـابه کارهایی سـت کـه می تـوان در آثار فاسـفۀ امـروز مانند رایـل)۳( یافت. 

)پیتـرز، ۱9۶۲، ص ۱۰۴ ۱۰۲؛ رایـل ۱9۴9(

در نتیجـه ایـن مسـأله تقریبًا دلیلی برای اتصال ارسـطو به رفتارگرایـی چه از جنبه های 

محـوری اصـول ارسـطویی و چـه از جنبه هـای حاشـیه یی تفکـرش، وجـود دارد. اگر 

قـرار بـود که ارسـطو به یکی از مکاتب روان شناسـی قرن بیسـتم ملحق شـود، آشـکار 

اسـت کـه بـه روان شناسـی غایت گـرا )hpurposive(ی غریـزی می پیونـدد کـه از 

ی ویلیـام مـک دوگل)۴( معرفـی و حمایت می شـود. ایـن به این خاطر اسـت که 
سـو

ن مـا رفتـاری را می بینیـم کـه در عیـن حملـۀ شـدید به مکانیسـت های 
در همیـن زمـا

زمـاِن خـود یعنـی جـی. بـی. واتسـون و بازتاب شناسـان، مهم تریـن مفهـوم و جنبـۀ 

ن را ارتقـای هـدف می دانـد. در واقـع دیِن مـک دوگل به ارسـطو در بسـیاری از 
تبییـ

مسـایل به وضوح اذعان شـده اسـت.
۲( هابز

بسـیار معقول تـر خواهـد بـود کـه رفتارگرایـی را به جـای ارسـطو بـه هابـز منتسـب 

بدانیـم. ابتـدا بـد نیسـت بدانیـم کـه او یکـی از بزرگتریـن متفکـراِن فردگرایـی بود و 

زمانـی هـم نوشـته که دنیـای خصوصی توسـط صفاِت فردی درک شـده و بـه آن بها 

ود و در عیـن حـال بـا تمایـاِت همسـو بـا مطلق گرایی در معـرض تهدید 
داده می شـ

قـرار می گیـرد. هابـز خـودش قابلیت انسـان برای شـکل دادن بـه اوهـام و خیاالت را 

بـه منزلـۀ یکـی از نیروهـای فوق العـادۀ او بـه شـمار مـی آورد. او می گویـد: »از میـان 

همـۀ پدیده هـا یـا جلوه هـا کـه در اطـراِف مـا وجـود دارنـد، سـتودنی ترین، تجسـم 

خـود اسـت؛ بـه عبارت دیگـر برخـی کالبدهـای طبیعی در خـود الگوی همـۀ چیزها 

ها را دارا نیسـتند. این قدرِت اسـرارآمیِز انسـان 
را دارا هسـتند و برخی دیگر همۀ الگو

بـرای نمـودار سـاختن درون خـود و آن چـه کـه در اطـراِف او می گـذرد و همچنیـن 

ورد تـا در حـوادث آینـده بـه کار گیـرد، بود که اشـتیاق 
برداشـت هایی کـه گـرد مـی آ

هابـز را برانگیخـت. ایـن قـدرت اسـرارآمیز چه گونه تبیین می شـد؟ این مسـأله یی بود 

ACKUکـه در قلـب روان شناسـی هابـز و نظریـۀ طبیعِت او نهفته اسـت.
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ایـن بحـث را پی گیـری  از جنبه هـای گوناگـون می تـوان 
کـرد. مـن بـه تاریخی کـه ارتبـاط ادبیـات و فلسـفه را رقم 
زده و به خصـوص نقطـۀ عزیمـِت مـا کـه فرهنگ و فلسـفۀ 
یونـان اسـت، اشـاره می کنـم. در بـدو امـر بیـن ادبیـات و 
فلسـفه قبـل از ظهـور اندیشـه های فلسـفی سـقراط، نوعـی 
آمیـزش برقـرار بـود و تفکیکـی کـه بعدهـا عـارض شـد، 
وجـود نداشـت. بـه ایـن معنـا کـه ادبیـات هم آغـوش بـا 
فلسـفه بـود و راهبـرد آن هـم در چارچـوب ادبیـات شـکل 
می گرفـت. بنابرایـن تراژدی هـای گوناگـون نمـود اصلـِی 
چنیـن رهیافتـی بود که تـا دوران حاکمیت فلسـفۀ افاطون 

و تأسـیس آکادمـی، بـه ایـن نحـو برخـورد می شـد.
امـا نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه افاطـون بنیان گـذار طرحی 
بـود کـه جامعـۀ آرمانـی خاصـی تحـت عنـوان پولیتیـا را 
طرح ریـزی کـرد کـه بعدهـا بـه زبـان فارسـی جمهوریـت 
نـام گرفـت. در ایـن کتاب بـرای اولین بـار چالـش تازه یی 
بیـن ادبیات و فلسـفه برقرار شـد. به طور کلـی افاطون در 
اکثر گفت وگوهای خود، سـخن را از اسـتادش سـقراط نقل 
می کنـد و سـقراط هـم میـان فلسـفه و خطابه )سـخنوری(، 

قایـل بـه تفکیک شـد.
بـه طـور کلی شـاعران، ادیبـان و کسـانی که با لفـظ و واژه 
سـروکار داشـتند، ذیل خطابه طبقه بندی شـدند و این گروه 
بـه عنـوان موجوداتـی کـه در جامعـۀ آرمانـی بایـد تحـت 
کنتـرل قرار گیرند، دسـته بندی شـدند. البتـه در مورد دالیلی 
کـه افاطـون ایـن تفکیـک و تمایـز را بین فلسـفه و خطابه 
)ادبیـات امـروز( مطـرح نمـود؛ محققیـن دالیـل گوناگونی 
مطـرح کردنـد کـه شـاید مهم ترین دلیـل، موضعی اسـت از 
اندیشـمند معاصـر انگلیسـی اریک هوالت که مدعی اسـت 
افاطـون بزرگ تریـن انقـاب فکـری و فلسـفی و فرهنگی 
را در یونـان آغـاز کـرد. بـه ایـن معنـا کـه او سـعی کـرد 
چهارچوب هـای نـگاه اسـاطیری را کـه حاکـم بـر زنده گی 
و تجربـۀ یونانـی بـود مورد پرسـش قـرار دهد و فلسـفه را 
بـه عنـوان نگاهـی اسـتداللی و فرد بـاور جانشـین رویکرد 

اسـطوره یی کنـد.
بـه ایـن دلیـل افاطـون در طرحی که بـرای جامعـۀ آرمانی 
ریخـت، مدعی شـد کـه هنرمنـدان به طـور عام و شـاعران 
همـواره بایـد در معـرض کنترل های دقیق قـرار گیرند. دلیل 
ایـن رویکـرد به موضـع شـاعران و ادیبان این بـود که آن ها 
راوی افسـانه ها، حکایـات و بـه طور کلی اسـطوره ها بودند 
و اسـطوره ها ماهیتـی خطابـی کامـی و سـخنورانه داشـتند 

و بنابرایـن، از حقیقـت چندیـن مرحله فاصلـه می گرفتند.
بـه دلیـل این کـه افاطون در طـرح اپیسـتمولوژیک خودش 
مدعـی بـود کـه اگـر مـا بخواهیـم نوعـی دوگونه انـگاری 
را در اسـاس فلسـفه قـرار بدهیـم، هسـتی قابـل تقسـیم به 
دو سـاحت اسـت: معقـول و محسـوس. شـعر و بـه طـور 
کلـی تـراژدی، اسـطوره و سـایر انحـای کام و خطابـه در 
می گرفـت  قـرار  محسوسـات  جهـان  قلمـرو  چارچـوب 
و حـال آن کـه فلسـفه و بـه طـور کلـی علـوم اسـتداللی در 
گسـترۀ معقـول قابل بحث بـود. حقیقت کجـای این روابط 
افاطـون، حقیقـت  از دیـدگاه  بـود؟ مسـلمًا  قابـل طـرح 
در عالـم معقـول جـای داشـت و بنابرایـن کسـانی کـه در 
قلمـرو عالـم محسـوس بودنـد، بیـش از این کـه بـا حقیقت 
و خـردورزی سـروکار داشـته باشـند، بیشـتر بـا افسـانه ها، 
گفته هـا و بـه تعبیـر او، اشـباح و سـایه ها روبـه رو بودنـد.

همۀ شـما بحـث تمثیل غـار افاطـون را می دانیـد، بنابراین 
نیـازی بـه تکـرار نیسـت. آن هایـی کـه در مغـارۀ آداب و 
بـا  بـه طـور کلـی، همـواره  عـادات زنده گـی می کردنـد، 
سـایه ها، اشـباح و نـور محسـوس سـروکار داشـتند. حـال 
دیگـری  جـای  در  عقلـی  سرچشـمه های صـورت  آن کـه 
قلمـداد می شـد. بنابرایـن درون مایه هـای شـعر و بـه طـور 
نـگاه  ایـن  داشـت.  اشـباح  سـوی  بـه  رو  ادبیـات،  کلـی 
افاطـون نسـبت بـه مسـایلی بـود کـه آن روز بـا عنـوان 
خطابـه از آن یـاد می کردنـد. همان گونـه کـه آگاه هسـتید، 
تـا قـرن ۱۸ واژه یـی بـه نام ادبیـات بـه کار نمی رفـت. البته 
واژۀ ادب و مشـتقاِت آن مطـرح بـود. ما هـم وقتی صحبت 
از ادبیـات می کنیـم، بایـد توجـه داشـت کـه صورت بنـدی 
در  ریشـه  آن،  معنـای  و  ادبیـات  واژۀ  بـر  حاکـم  دانایـی 

داشـت. قـرن ۱۸  دسـتاوردهای روشـن گری 
بنابرایـن مـا نوعـی نـگاه تجدیدنظرطلبانـه را در ایـن حوزه 
توجـه  قابـل  این جـا  در  کـه  نکته یـی  می کنیـم.  پی گیـری 
اسـت این کـه افاطـون و بـه معنـای دقیق تـر، سـقراط در 
گفت وگـوی فایـدروس، منتقـد سرسـخت نوشـتار معرفـی 
شـده اند و اگـر مـا واژه فوئسـیس را در معنـای وسـیِع آن 
یعنـی ابـداع و صناعت و نـوآوری و خاقیت فـرض کنیم، 
مسـالۀ نوشـتار مصـداق عینـی موضوعـی وسـیع تر تلقـی 

می شـود.
امـا یـک پرسـش مهم و اساسـی باید طرح کـرد و آن این که 
چـه فرقـی میـان فلسـفه و شـعر و بـه طـور کلـی فلسـفه 
و ادبیـات وجـود دارد؟ دو اتهـام اساسـی بـر شـعر و بـه 
طـور کلـی ادبیـات، از ناحیـۀ سـقراط بـه روایـت افاطون 
در جمهـور وارد شـده اسـت. اول این که در شـعر و ادبیات 
ایمـاژ و تصویر جانشـین حقیقت می شـوند و همیـن امر ما 
را از فهـم موجـودات اصیـل کـه در نظـام افاطونـی تحت 
عنـوان صورت هـای معقـول مثالـی یـاد شـده، دور می کند. 

بـه دیگر سـخن در شـعر و ادبیـات، پندار و توهـم در لباس 
حقیقـت بـه مخاطـب عرضـه می شـود. دوم این کـه شـعر و 
ادبیـات بـه علـت ترغیـب بی بندوبـاری و گرایش بـه التذاذ 
و عشـق و بـه زبـان افاطونـی؛ اروس، از لحـاظ اخاقی و 

سیاسـی بـا مشـکات عدیده یـی روبه رو هسـتند.
جامعـۀ آرمانـی افاطونـی، جامعه یی اخاق محـور و دارای 
ارزش هـای خاص افاطونی اسـت. بنابراین التذاذ و عشـق، 
جایـگاه فرودسـتی را اشـغال می کننـد. بـا دقـت در متـن 
جمهـوری و سـایر آثـار افاطـون این گونه اتهامـات هرچه 
بیشـتر بـه طـور مبهـم و غیرقابـل دفـاع مطـرح می شـود. 
جمهـوری و اغلـب آثـار افاطـون دارای منـش و ماهیـت 
شـعری اسـت و لـذا در گسـترۀ ادبیـات قـرار می گیـرد. لذا 
امـروزه در حـوزۀ ادبیـات می بینیـم کـه کتاب ها و رسـاالت 
افاطـون دارای وجـه ادبی مورد نظر قـرار می گیرد. بنابراین 
خواننـدۀ دقیـق و نکته سـنج از دیرباز با این پرسـش روبه رو 
بـوده کـه چه گونه می تـوان میان اصـل هر تصویـر از طریق 

نوشـتار و بـه خصـوص شـعر قایـل به تفکیک شـد؟
و  بـوده  شـعر  وجهـی  خـود  افاطـون  نوشـتار  بنابرایـن 
می گیـرد.  قـرار  باطـل  دور  همیـن  چنبـرۀ  در  بنابرایـن 
و  مصلحت آمیـز  دروغ  جمهوریـت  در  سـقراط  ثانـی  در 
پاسـداران جمهـوری )فیلسـوف(  ناحیـۀ  از  شـرافت مندانه 
را بـه سـود آرمان شـهر خـودش تلقـی می کنـد و در واقـع 
توجیه پذیـر می دانـد. ثالثـًا اروس یـا عشـق در جمهـور بـه 

ریاضیـات محـدود شـده و ریاضیات هم پیونـدی نزدیک و 
ناگسسـتنی بـا فلسـفه دارد و می تـوان هرگونه فلسـفه را به 
تعبیـر افاطـون، ریاضی دانسـت. لـذا به روایـت جمهوری 
افاطـون، بایـد گوهـر فلسـفه را از سـنخ اروس تلقی کنیم.

نبـرد میـان فلسـفه و شـعر یا بـه تعبیـری ادبیـات در کتاب 
دهـم جمهـوری تـا آن جا پیـش می رود کـه سـقراط اخراج 
شـاعران را بـه دلیـل لذت جویی از آرمان شـهر مجـاز اعام 
می کنـد و می گویـد اگـر اجـازه دهیـم ادیـب و شـاعر بـه 
مقـام شـهروندی در ایـن مدینـه نایل شـود، در این صورت 
بـه جـای حاکمیت نمـوس یا قانـون یا هنجارهـای اخاقی 
و هم چنیـن لوگـوس یعنی عقلیت و خـردورزی، »موز«های 
حماسه سـرا و نغمه پـرداز زمـام امـور را به دسـت خواهنـد 
گرفـت و بنابراین، رشـتۀ اندیشـه و خـردورزی گم خواهد 

. شد
شـیوه های  و  رسـوم  بـه  را  نمـوس  می توانیـم  این جـا  در 
اخاقـی ترجمـه کنیـم. افـزون بر ایـن در قلمـرو نموس ما 
بـا اسـتیای لوگـوس سـروکار داریـم و در ایـن چارچوب 
اسـت کـه نباید لوگـوس را به قلمرو ریاضیـات و دیالکتیک 
فلسـفی محـدود کـرد، بلکـه لوگـوس در ایـن متـن دارای 
خصلتـی اساسـی اسـت و بدیهـی اسـت اتهام علیه شـعر و 
ادبیـات بـه طور کلـی، ایـرادی آنتولوژیک و معرفتی اسـت. 
امـا افاطـون در این جا بـه وجهی اسـتثنا هم اشـاره می کند 
و می گویـد اگـر شـعر بتواند تنهـا بـه دروغ مصلحت آمیز و 
مفیـد بـرای جامعه بسـنده کنـد، می تـوان امتیاز شـهروندی 

را بـه آن اعطـا کرد.
افاطـون می گویـد چون ادیبان و شـاعران هیـچ گاه به درک 
و تفسـیر حقیقـت نایـل نمی شـوند، آن هـا کـه بـه حقیقـت 
دسترسـی دارنـد، ممکن اسـت هنـر آن ها را تحـت نظارت 
خـود درآورنـد. از طـرف دیگـر، اگـر علی رغـم سـتایش 

لفظـی از دیالکتیـک، هیچ انسـانی قـادر به دریافـت تفاوت 
میـان اصـل و بدل یـا تصویر نباشـد، در این صـورت آن که 
عالی تریـن لوگـوس تلقـی می شـود، شـاید حداکثـر اتحـاد 
معقـول فرزانـه گان باشـد و بـس. اگـر وضـع چنین اسـت، 
پـس تفـاوت میـان فلسـفه و شـعر و ادبیات در کجاسـت؟ 
یـا بـه تعبیـر دیگـر، چـرا ریاضیات مدعـی سرمشـقی برای 

حاکمیـت فلسـفی جامعـۀ آرمانی تلقی شـده اسـت؟
در دفتر دوم و سـوم و هشـتم جمهوری تأکید شـده اسـت 
که شـاعران تراژیـک و از جملـه اُریتید، نبایـد ویزای ورود 
بـه آرمان شـهر افاطـون را تحصیـل کننـد، چـرا که آنـان با 
مـردم مسـتقیمًا سـخن می گوینـد و رژیم های سیاسـی را به 
اسـتبداد و دموکراسـی می کشـانند. اگر یادتان باشـد در نگاه 
افاطـون، دموکراسـی وجه ناخوشـایندی از نظـام حاکمیت 
بـوده اسـت و بـا دموکراسـی بـه معنـای مدرنـش تفـاوت 
آشـکاری داشـته اسـت. به گفتۀ سـقراط، دموکراسی آزادی 
را وجهـی خیـر قلمـداد می کنـد و همیـن باعـث می شـود 
کـه بـه هر شـهروندی اجازه داده شـود هـر کاری کـه اراده 
کـرد، بـدون هیچ گونـه محدودیتـی انجام دهد و بـه تعبیری 
بتوانـد زنده گـی را بـه دل خواهـش و در پرتـو التـذاد ادامـه 

دهد.
بنابرایـن این گونـه حکومـت رژیمـی مطلـوب و قابل توجه 
نخواهـد بـود. لـذا مـا بـا وجهـی بی سـرور روبه رو هسـتیم 

و تنوع گرایـی جانشـین وحدت گرایـی خواهـد شـد و بـه 
دلیـل تنـوع و تفنـن، اکثـر کـودکان و زنـان آن را زیبـا و در 
خـور اسـتقبال قلمـداد می کننـد. آن طـور کـه معلـوم اسـت 
افاطـون و سـقراط، دموکراسـی را حکمـت اباحـه و التذاذ 
تلقـی می کردنـد و مدعـی بودنـد در این گونـه حکومت هـا 
از فضیلـت و قابلیت هـای انسـانی خبـری نیسـت و بـه نظر 
آن هـا دموکراسـی بـه علـت تمایل سـیر نشـدنی بـه آزادی، 
رفتـه رفتـه بـه اسـتبداد کشـیده می شـود. سـقراط در دفتـر 
نهـم جمهـوری مدعـی اسـت کـه تمایـل مهـار نشـده و 
بی قیدوشـرطی بـه ارتبـاط اروس و اسـتبداد منجر می شـود.

در این جـا از انسـان مسـتبد یـاد می کنـد و مدعـی اسـت 
بـه  مسـتبدانه  صورتـی  اروس  انسـانی،  چنیـن  نهـاد  در 
خـودش می گیـرد و سـرانجام بـه هرج ومرج و بی سـروری 
این کـه  خاصـه  می شـود.  منجـر  کامـل  قانون سـتیزی  و 
شـخص مسـتبد در اثـر زیـادت تمایـل و تمنـا و حاکمیـت 
اروس کارش بـه جنـون کشـیده می شـود. حال باید پرسـید 
فـرق فیلسـوف و شـخص مسـتبد چیسـت؟ پاسـخ بـه این 
برمی گـردد.  فیلسـوف  و  شـاعر  میـان  تفـاوت  بـه  سـوال 
سـقراط مدعـی اسـت شـعر و شـاعری همـواره با اسـتبداد 
اروس همـراه اسـت. حال آن که فیلسـوف چـون به دریافت 
اصـل یـا صـور افاطونـی نایـل شـده، از شـاعری فاصلـه 

می گیـرد.
امـری  چنیـن  دریافـت  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  حـال 
چه گونـه امکان پذیـر اسـت و اگـر چنیـن امکانـی بـرای ما 
وجـود داشـته باشـد، چه گونـه اروس بـه فیلسـوف تعـادل 
می بخشـد و جنـون فیلسـوف را حفـظ می کنـد کـه وی در 
پرتـو ایـن شـیدایی بتواند بـه فلسـفه ورزی ادامه دهـد؟ این 
شـیدایی و جنـون بـه حـد اسـتبداد چه معنـا می دهـد؟ این 
سـوالی اسـت کـه بایـد از افاطـون کـرد. آیا فاسـفۀ مورد 

بحـث جمهـوری بـه محـض دریافت صـور معقول بـه غار 
برنمی گردنـد؟ و اعتقـاد خـود را بـر غیـر فاسـفۀ اسـیر در 
مغـارۀ عـادات تحمیـل نمی کننـد؟ و چـرا نبایـد فعالیـت 
سیاسـی آن هـا را مصـداق اسـتبداد تلقـی کرد؟ سـقراط در 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها می گویـد نگاهبانـان فلسـفی بـه 
دلیـل نظارت و پرهیز از اروس جنسـی، به اسـتبداد کشـیده 

نمی شـوند.
آنـان کـه با نظـرات فروید آشـنایی دارند، شـاید این پاسـخ 
سـقراط را کافـی نداننـد. به هـر تقدیر از آن جهت که شـعر 
و شـاعری خـادم تمنـا و لـذت اسـت و آدمیان را بـه اباحه 
و آزادی بی قیـد سـوق می دهـد، در ایـن صـورت می تـوان 
گفـت فصل اصلی میان فلسـفه و شـعر و ادبیـات در جدال 
میـان پرهیـز جنسـی و بی بندوبـاری جنسـی متبلـور شـده 
اسـت. بنابرایـن سـقراط هیـچ گاه توضیـح نـداده اسـت که 
چـرا آزادی جنسـی فرودسـت تر از پرهیـز از کـف نفـس 
سیاسـی  تبییـن  دیگـر،  تعبیـر  بـه  اسـت.  می شـده  تلقـی 
ایـن امـر مسـتلزم مصـادره بـه مطلـوب خواهـد بـود. چـرا 
کـه برتـری جامعـۀ پرهیـزکار و بـا تقـوا از سرچشـمه های 
غیرفلسـفی سـنت توجیـه می شـود و بـه هیـچ وجـه از دل 
فلسـفه حاصـل نشـده اسـت. بـه همیـن جهـت بـر خاف 
نظـر سـقراط، معلـوم نیسـت تفاوت میان فلسـفه و شـعر از 

کجـا سرچشـمه گرفته اسـت.

تعامل 
و ادبیات 
فلسفه

محمد ضمیران

بخش نخست
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ــه  ــن هفت ــی در نشســت ای ــدارکات مل کمیســیون ت
ــش از  ــی بی ــه ارزش مجموع ــرارداد ب ــود، ۱۰ ق خ

ــرد. ــد ک ــی را تایی ــارد افغان ۲۲.۱ میلی
ــر مطبوعاتــی ریاســت جمهــوری، روز دوشــنبه  دفت
ــه کــه نشســت  ــا نشــر خبرنامــه ای گفت ــو( ب )۲۳ دل
کمیســیون تــدارکات شــام روز گذشــته بــه ریاســت 
محمداشــرف غنــی رییــس جمهــور در ارگ برگــزار 

شــد.
ــه ارزش مجموعــی  در ایــن نشســت، ۱۰ قــرارداد ب

بیــش از ۲۲.۱ میلیــارد افغانــی تاییــد شــد.
قراردادهایی تایید شده قرار ذیل اند:

- قــرارداد تهیــه و تــدارک ۱۰ قلــم روغنیــات بــرای 
ریاســت عمومــی محافظــت ریاســت جمهــوری.

ــوط  ــول مرب ــیخ گ ــدارک س ــه و ت ــرارداد تهی - ق
ــل. ــهرداری کاب ــب و کار ش ــظ، مراق ــت حف ریاس
- قــرارداد پــروژه تربیــه معلمیــن مکاتــب و کارکنان 
ــوره  ــای مش ــارت ه ــب مه ــه کس ــی در زمین صح
ــلوک  ــر س ــردی و تغیی ــن الف ــات بی ــی، ارتباط ده
ــت  ــات معافی ــال درســت معلوم ــر انتق ــز ب ــا تمرک ب

ــه. ــت عام ــوط وزارت صح ــوی مرب کتل
ــرای  ــت ب ــت انترن ــات بندوی ــه خدم ــرارداد ارای - ق

ــوردی ملکــی. اداره مســتقل هوان

ــرورت  ــورد ض ــل م ــم تی ــدارک دو قل ــرارداد ت - ق
ــوری. ــت جمه ــور ریاس ــی اداره ام ــت عموم ریاس

ایــن  بــر  افــزون  آمــده کــه  در خبرنامــه ارگ 
ــواد  ــم م ــای ۳۲ قل ــرارداد ه ــای ق ــت اعط درخواس
اعاشــوی )نــان خشــک، گوشــت، میــوه تــازه، 
لبنیــات( بــرای  مؤسســات،  تــرکاری بــاب، و 
ــی  ــاع مل ــای وزارت دف ــام ه ــزو ت ــات و ج قطع
ــز از  ــی نی ــای چارچوب ــرارداد ه ــتفاده از ق ــا اس ب
ــت و  ــد قرارگرف ــورد تائی ــیون م ــن کمیس ــوی ای س
بــه مســوولین خاطــر نشــان گردیــد تــا در راســتای 
ــارات  ــفافیت، و معی ــرارداد ش ــن ق ــر ای ــق مؤث تطبی
الزم را کــه در ایــن زمینــه موجــود اســت آنــرا 

ــد. ــی نماین عمل
در همیــن حــال درخواســت منظــور اعطــای قــرارداد 
ــورد  ــت( م ــوی) گوش ــواد اعاش ــم م ــای ۱۵ قل ه
ضــرورت ریاســت هــای مربوطــه ریاســت عمومــی 
اداره امــور ریاســت جمهــوری جهــت تکمیــل 

ــد. ــاده گردی ــارات اع معی
ــه  ــه ب ــی در رابط ــدارکات مل ــیون ت ــای کمیس اعض
درخواســت منظــوری اعطــای قــرارداد اعمار ســرک 
ــوی وزارت  ــه از س ــان ک ــهر تالق ــل ش ــای داخ ه
ــات  ــد، نظری ــه گردی ــه ارائ ــه جلس ــه ب ــد عام فوای
شــانرا ارائــه نمــوده و در نتیجــه ایــن پــروژه مــورد 
تائیــد کمیســیون واقــع نشــد و خاطــر نشــان گردیــد 
ــتفاده از  ــا اس ــروژه ب ــن پ ــی ای ــه داوطلب ــا پروس ت
روش داوطلبــی مقیــد، دوبــاره از ســر گرفتــه شــود.
عــاوه بــر آن درخواســت پیشــنهاد چگونگــی 
پرداخــت اضافــه کاری بــه جانــب کمپنی قــراردادی 
ــد  ــتگاه تولی ــروژه دس ــه در پ ــور ترکی ــکای کش فی
ــرژی و آب  ــوط وزارت ان ــی شــورابک مرب ــرق آب ب
و همچنــان در خواســت منظــوری اعطــای قــرارداد 
پــروژه دیزایــن تفصیلــی پــروژه بنــد موســی قلعــه، 
کانــال زمینــداور و ســاختمان هــا بــرای شــیله هــای 
ــت،  ــوط وزارت زراع ــد مرب ــت هلمن ــی والی طبیع
ــیون  ــد کمیس ــورد تایی ــز م ــداری نی ــاری و مال آبی

ــت. ــرار گرف ــی ق ــدارکات مل ت

د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت وايـي، شـااوخوا شـپږ 

میليونـه ماشـومانو تـه بـه چـې عمرونـه یې لـه پنځـه کلنۍ 

کـم دي، پـه دې کمپایـن کـې د ګـوزڼ د واکسـین څاڅکي 

ورکـړل يش.

د دغـه وزارت د پولیـو د لـه   منځـه وړلـو د پروګـرام مسـؤل 

ډاکټـر میوند احمدزي نن د دوشـنبې پـه ورځ »د ۱۳۹۶ کال 

د سـلواغې پـه ۲۳ مـه« ازادي راډيو تـه وویـل، دا کمپاین د 

روغتیـا د نړیـوال سـازمان او د یونسـېف ادرې پـه همکارۍ 

تـررسه کېږي.

نومـوړي وویـل، د ۲۰۱۸ میـادي کال لـه پیلـه تراوسـه د 

پولیـو ۳ نـوې پېښـې ثبـت شـوې دي.

ښاغيل احمدزي وویل:

»تېـر۲۰۱۷ میـادي کال کې د پولیو ۱۴ پېښـې ثبت شـوې 

دي او پـه ۲۰۱۸ میـادي کال کـې تـردې دمـه د پولیـو ۳ 

پېښـې ثبت شـوي چې یوه پېښـه د کندهار په سـپین بولدک 

او بلـه یـې په شـاويل کـوټ او یوه پېښـه هـم د ننګرهـار په 

کامـې ولسـوالۍ کې ثبت شـوې ده.«

نومـوړي وویـل، دا پـه روان میادي کال کـې دوهم کمپاین 

دی چـې د درېیـو ورځـو پـه اوږدو کـې بـه د افغانسـتان پـه 

جنـوب او جنـوب ختیځـو والیتونـو او د ختیځـو پـه هغـو 

ولسـوالیو کـې چـې د پولیـو له ګـواښ رسه مـخ دي، تررسه 

يش.

خـو د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت وايـي، الهـم د 

روانـو ناامنیـو لـه کبلـه د ۶۰ زرو پـه شـااوخوا کـې افغـان 

لـه  ګـوزڼ  د  کـې  سـیمو  امنـو  نـا  بېابېلـو  پـه  ماشـومان 

واکسـینه بـې برخـې پاتـې کېـږي.

پـه همدې حـال کـې د افغانسـتان د کورنیو چـارو وزارت د 

ویانـد مرسـتیال نـرت رحیمـي د دوشـنبې پـه ورځ ازادي 

راډيـو تـه وویـل، دوی د پولیـو د واکسـین لپاره د ۹۵ سـلنه 

سـاحو امنیـت نیولـی او د پاتـې نـورو لپـاره هـم د دینـي 

عاملانـو پـه مرسـته، هڅـه کـوي چـې د پولیـو واکسـین ته 

زمینـه برابـره يش.

پولیـو یوه ویـرويس ناروغـي ده چې د ماشـومانو د تل پاتې 

فلـج او معیوبیـت المل ګرځي.

د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت وايـي، لـه افغانسـتان، 

پاکسـتان او نایجیریـا پرتـه، د نـړۍ پـه ټولـو هېوادونـو کـې 

پولیـو ختمـه شـوې او اوس نـړۍ په دې فکر کـې ده چې په 

دغـو هېوادونـو کـې هـم ژر تـر ژره ختمه يش.

پـه همـدې حـال کـې دینـې عـامل مولـوی احسـان الحـق 

حنفـي وايـي، ټـول دیني عاملـان مکلـف دي چـې د پولیو 

د واکسـین، پـه اړه خلکـو تـه عامـه پوهـاوی وکـړي، ترڅو 

افغانسـتان لـه دغـې ویـرويس ناروغـۍ خـاص يش.

نوموړي ازادي راډيو ته وویل:

» علـأ کـرام مکلـف دي چـې د عقایدو ترڅنـګ، د خلکو 

پـه روغتیـا باندې هـم پاملرنه وکـړي او هغه څه چې انسـان 

تـه مـر او خطرنـاک دي، دغه دنده هـم دوی ادأ کړي چې 

خلکـو تـه عامه پوهـاوی ورکـړي او له ټولو هغـو کړنو ځان 

وسـايت چې دوی ته زیان رسـوي. »

پـه همدې حال کې د افغانسـتان د عامـې روغتیا وزارت هم 

لـه دینـي عاملانـو، د ټولنې د مرشانـو او له مخـورو غواړي 

چـې د پولیـو له ټیمونـو رسه همکاري وکـړي او کورنۍ دې 

ته وهڅـوي چې خپل ماشـومان واکسـین کړي.
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کمیسیون تدارکات 10 قرارداد به ارزش 
22.1 میلیارد افغانى را تایید کرد

فساد مانع استفاده
 از اسکنرهای گمرک هرات

د افغانستان په ۲۱ والیتونو کې د پولیو 

یا ګوزڼ د واکسین کمپاین پیل شو
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مسؤوالن اتاق تجارت و صنایع و ریاست گمرک هرات می گویند، 
گمرک  در  اسکن/بازرسی کننده  دستگاه های  فعالیت  عدم 
اسام قلعه، زمینه ساز فساد شده و حلقه های مافیایی تاش دارند 
گمرکات  ریاست  اما  باشد.  غیرفعال  هم چنان  دستگاه ها  این  تا 
وزارت مالیه/دارایی می گوید که قرارداد ترمیم دستگاه های اسکن 
آینده ی نزدیک کار  به یک شرکت خارجی سپرده شده   و در 

ترمیم آن ها آغاز می شود.
به  پیش  سال  چند  هرات  اسام قلعۀ  گمرک  اسکن  دستگاه های 
هدف بازرسی کاالهای بازرگانی فعال شد، اما دیری نگذشت که 

این دستگاه ها غیرفعال گردید.
به گفتۀ عبدالودود فیض زاده، معاون اتاق تجارت و صنایع هرات، 
دستگاه های اسکن گمرک اسام قلعه از سال ها به این سو غیرفعال 
بوده و حکومت، به ویژه وزارت مالیه برای فعال سازی دو باره ی 
آن ها هیچ اقدامی نکرده است. معاون اتاق تجارت و صنایع هرات 
می افزاید، دستگاه های اسکن برای بررسی کاالهای وارده است تا 
مشخص کند که این کاالها قانونی ست یا غیرقانونی. به گفته ی 
فیض زاده، غیرفعال بودن این دستگاه ها، زمینه ی فساد گسترده را 

در گمرک اسام قلعه فراهم کرده است.
محمدانور رحمانی، رییس گمرک هرات غیرفعال بودن دستگاه های 
اسکن گمرک اسام قلعه را می پذیرد و می افزاید، بارها از وزارت 
مالیه  اما وزارت  کند،  فعال  را  این دستگاه ها  تا  مالیه خواسته اند 
هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است. رییس گمرک هرات هم 
می گوید، حلقه های مافیایی تاش دارند تا دستگاه های اسکن در 

گمرک اسام قلعه فعال نشود.
به گفتۀ احمدرشاد پوپل، رییس گمرکات وزارت مالیه، پروژه ی 
ترمیم ۲۸ دستگاه اسکن در والیت های گوناگون کشور مورد تأیید 
قرار گرفته و قرارداد ترمیم آن ها به یک شرکت خارجی داده شده 

است و قدم بعدی فعال سازی و فعال نگهداشتن اسکنرهاست.
به گفتۀ رییس گمرکات وزارت مالیه، در یک سال گذشته چهار 
هیچ  اما  رفته،  اعان  به  اسکن  دستگاه های  ترمیم  قرارداد  بار 
شرکت خارجی یی به دلیل وضعیت بد امنیتی به گرفتن قرارداد 

ترمیم این دستگاه ها حاضر نبوده است.

تأیید مرگ معاون...
قرار گفته و کشته شده است.

ــاوه  ــه ع ــن حمل ــا در ای ــن گزارش ه ــاس ای براس
بــر محســود دو محافــظ و یــک بــرادرزاده او کشــته 

شــده اند.
مقام هــای والیــت پکتیــکا پــس از برگــزاری جلســه 
ــد  امنیتــی روز جمعــه )۲۰ دلو/بهمــن( اعــام کردن
کــه بررســی آنهــا نشــان می دهــد کــه حملــه پهپــاد 
ــتان  ــاک پاکس ــه در خ ــح روز جمع ــی صب آمریکای

انجــام شــده اســت.

عطــا اهلل فضلــی، معــاون والــی پکتیــکا گفتــه بــود 
کــه ایــن حادثــه در خــاک پاکســتان اتفــاق افتــاده و 

در قلمــرو افغانســتان رخ نــداده اســت.
ــه  ــن حمل ــات بیشــتر از ای ــی جزئی ــام محل ــن مق ای
ارایــه نکــرده بــود، امــا یــک مقــام دیگــر در والیــت 
پکتیــکا بــه بی بی ســی گفــت اطاعــات آنهــا نشــان 
ــوالی  ــی ولس ــه در نزدیک ــن حمل ــه ای ــد ک می ده
برمــل در منطقــه ای موســوم بــه »گوریــک« در 
منطقــه قبایلــی پاکســتان رخ داده و معــاون تحریــک 
ــا چنــد شورشــی دیگــر کشــته  طالبــان پاکســتانی ب

شــده اند.
نیروهــای بیــن المللــی مســتقر در افغانســتان تاکنون 
ــن عضــو  ــه و کشــته شــدن ای ــن حمل ــورد ای در م

ــد. ــراز نظــر نکرده ان ــان پاکســتانی اب ارشــد طالب
سرنشــین  بــدون  هواپیماهــای  ایــن  از  پیــش 
آمریکایــی در مناطــق مــرزی افغانســتان و پاکســتان 

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ــا ه ــیان را باره شورش
ــز  ــان افغانســتان نی ــروه طالب ــر گ ــا منصــور رهب م
در یــک حملــه پهپادهــای آمریکایــی در خــاک 

ــد. ــته ش ــتان کش پاکس

زمان کار رییس جمهور...
 و حقوقی قرار گرفته است.

پیـش از ایـن اظهـار نظر، مـردم و جریان های سیاسـی و 
نهادهـای حقوقـی به اشـتباه فکـر می کردند کـه انتخاب 
چنیـن  حتـا  اسـت.  پنج سـال  بـرای  رییس جمهـور 
اشـتباهی در سـخنان نماینده هـای خارجـی نیز مشـاهده 

است. شـده 
کـرده  نشـر  گـذار  جنبـش  اکنـون  کـه  اعامیه یـی  در 
اسـت آمـده اسـت:” طبـق نـص صریـح مـاده ۶۱ قانون 
اساسـی کشـور، اول جوزای سـال پنجم ختم کار رییس 
جمهـور اسـت. حقوق دانـان می گویند کـه اول جوزای 
سـال پنحـم یعنی یـک روز بعـد از پایـان سـال چهارم.  
بـه ایـن حسـاب دوران کار رییـس جمهـور چهار سـال 

اسـت نـه پنج سـال.
هـارون معتـرف رییـس جنبـش گـذار هـم چنـان در 
ایـن کنفرانـس خبـری بـا انتقـاد از عملـی نشـدن مـواد 
موافقت نامـه تشـکیل دولـت وحـدت ملـی گفـت کـه 
موضـع گیری پسـین کمیسـیون مسـتقل انتخابـات مبنی 
بـر برگـزار نشـدن انتخابـات ولسـی جرگـه تـا مـدت 
نامعلـوم نیـز بـه گونـه ای قانـون شـکنی و توهیـن بـه 

قانـون اساسـی اسـت.
او هـم چنـان گفـت کـه حکومـت کنونی خـود متهم به 
مهندسـی انتخابـات دوره بعدی و حتـا در مواردی متهم 

بـه برگـزار نکردن انتخابات اسـت. 
از همیـن رو، ایـن جنبـش می گویـد که بـرای جلوگیری 
از قانون شـکنی های بیشـتر، سـر از امروز)دیروز( رسما 
شـمارش معکـوس را بـرای برگـزاری انتخابـات و نیـز 
پایـان دوره کاری رییـس جمهـور غنـی، آغاز کـرده اند.

هرچنـد زمینه هـای برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف از 
سـوی حکومـت وحدت ملی هنوز فراهم نشـده اسـت، 
امـا بایـد دید فشـار جریان های سیاسـی مخالـف تا چه 

انـدازی می توانـد حکومـت را وادار بـه تمکین کند.

ACKU
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»استشهادی« یا »انتحاری« در افغانستان؟
هیــچ مرجــع معتبــر فقهی یــی در ســطح جهــان 
اســام، فتــوای جهــاد در افغانســتان را نــداده اســت؛ 
ــای  ــی در پ ــردۀ معیاری ی ــتر و تحصیل ک ــا ماس ــر ی ــچ داکت و هی
ــن  ــش در ای ــده و داع ــان، القاع ــاد )انسان کشــی( طالب ــوای جه فت

ــرده اســت. کشــور، امضــا نک
فتوایــی کــه در ســال ۱۴۲۱ه ق از جامعــۀ اســامیه بنــوری تــاون، 
ــر  ــاد در براب ــان و جه ــت طالب ــر حقانی ــی ب ــی مبن ــهر کراچ ش
ــه از ســوی  ــدون مبالغ ــروه صــادر شــده اســت، ب ــان آن گ مخالف
ــامی  ــه اس ــه فق ــه ب ــه ن ــت ک ــده اس ــا ش ــر و امض ــی مه ماهای
ــث  ــرآن و حدی ــوم ق ــه از عل ــد، ن ــی دارن ــح دسترس ــلف صال س
مایه یــی دارنــد، نــه از دیدگاه هــای فقهــی معاصــر و نــه هــم فــن 
پژوهــش را می داننــد. آنــان هنــوز در متــون و حاشــیۀ  کتاب هــای 
ــه  ــه ب ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــد و صادقان ــغول ان زردورق مش
ــای  ــن کتاب ه ــد و مت ــی ندارن ــرب دسترس ــان ع ــی زب ــن ادب ف
عربــی ســفید ورق را نمی تواننــد درســت ترجمــه و تحلیــل کننــد. 
بنابرایــن، بــاور داشــتن بــه مشــروعیت حمــات انتحــاری بــه نــام 
ــاری   ــی و بیم ــوادی دین ــان بی س ــتان، نش ــهادی« در افغانس »استش

ــی اســت. اجتماع

عبدالحکیم تمنا

بــرای تغییــر مثبــت یــا اصــاح، الزم اســت از تحلیــل 
وضعیــت موجــود، تشــخیص فرصت هــا، توانایی هــا، 
تهدیدهــا و ضعف هــا آغــاز کنیــم و بعــد بــا اتــکا بــه 
ــم؛  ــه کنی ــا غلب ــا و تهدیده ــر ضعف ه ــا، ب ــا و توانایی ه فرصت ه
ــود  ــای موج ــا و فرصت ه ــت توانایی ه ــدور نیس ــز مق ــی هرگ ول
ــد  ــم و بع ــده بگیری ــم و نادی ــذف کنی ــاح، ح ــۀ اص ــه بهان را ب
ــرد.  ــم ایجــاد ک ــود ه ــوان اصــاح و بهب ــه می ت ــی شــویم ک مدع
ــه  ــی ک ــم، تاش های ــگاه کنی ــر ن ــی دقیق ت ــوع کم ــه موض ــر ب اگ
بــرای اصــاح بایــد انجــام داد، اکثریــت آن بــا مــدارا، همگرایــی، 
ــی،  ــیار کم ــوارد بس ــت و در م ــن اس ــوزش ممک ــزش و آم انگی
ناگزیــر خواهیــم بــود بــه شــدت عمــل و ممانعــت دســت بزنیــم.
از آن جایــی کــه جــو فکــری حاکــم در کشــورهای مثــل مــا هنــوز 
ــن انقابی گــری  ــد و ای ــی ســیر می کن ــت تفکــرات انقاب در بدوی
بــا هــر چهره یــی کــه تــا کنــون تبــارز کــرده، جــز بدبختــی چیــزی 
ــه  ــه ب ــی هســتند ک ــخ آن های ــده و انقاب هــای خــوب تاری نیافری
ــزی و اصاحــات رو  ــه عقانیــت و برنامه ری ــن فرصــت ب زودتری
ــر  ــۀ اخی ــج ده ــخ پن ــد. تاری ــرده ان ــر را غــاف ک ــد و تب آورده ان
ــه  ــی انقابی گرایان ــرات اصاح ــراوان از تفک ــای ف ــور، مثال ه کش
چــه بــا رویکــرد سوسیالیســتی و چــه بــا رویکــرد دینــی و اخیــراً 
ــوز  ــا هن ــفانه م ــاهد اســت. متأس رویکــرد دموکراســی گرایی را ش
بــه ایــن بــاور نرســیده ایم کــه راه  هــای آرام و مبتنــی بــر آمــوزش، 
ــتند و  ــی هس ــای اصاح ــن راه ه ــی، موثرتری ــزش و همگرای انگی
ــد و  ــم می خورن ــه چش ــر ب ــی کمت ــن عملکردهای ــۀ، چنی در نتیج
ــد  ــن نحــوه اصــاح هرگــز محســوس، م ــر ای ــی ب ــرات مبتن تغیی

ــت.  ــند نیس روز و عامه پس
در اکثــر حــاالت نیــاز بــه حــرکات تشــدیدی و اجبــاری نیســت و 
ــا  ــان های پیرامون ه ــم، انس ــل کنی ــت تر عم ــر و درس ــر دقیق ت اگ
بــا هــر تفاوتــی کــه بــا مــا داشــته باشــند، ایــن ظرفیــت را دارنــد 
کــه اگــر بــا ایشــان درســت برخــورد کنیــم، خــود را اصــاح کننــد 
و یــا راه اصــاح را بــه مــا نشــان دهنــد، امــا همیشــه در حــدود ده 
درصــد حــاالت را بایــد در نظــر گرفــت کــه نیــاز بــه کمــی اجبــار 

خواهنــد داشــت.
ــه  ــت ک ــوهان اس ــکنه ریز و س ــا اس ــر ب ــاوت تب ــًا تف ــن دقیق ای
هرگــز بــا تبــر نمی تــوان از چــوب، یــک شــاهکار هنــری تراشــید 
ــرای  ــوب ب ــت و چ ــت را شکس ــر درخ ــا تب ــوان ب ــط می ت و فق
ــه از  ــن دارد ک ــه ای ــته گی ب ــرد. بس ــه ک ــاری تهی ــوخت بخ س
ــد روزی  ــه امی ــم. ب ــم اســتفاده کنی ــه می خواهی ــان چگون درختان م
کــه افراطیــت و تشــدد هرگــز بــه عنــوان یگانــه راه اصــاح طــرز 

ــد. ــرح نباش ــا مط ــی آدم ه زنده گ

دستگیر روشنیالی

نهایــت خطرنــاک؛  بــه شــیوۀ  قومــی  متعصبــاِن 
ــدون در  ــراد را ب ــد. اف ــف می کنن ــا را تحری واقعیت ه
نظــر داشــت حقــوق و کرامــت انســانی آن هــا، توهیــن 
ــم  ــت حری ــروای تمــام، مصونی ــا بی پ ــا ب ــد و حت ــر می کنن و تحقی
ــان را نیــز نقــض می کننــد. هم چنــان ایــن  زنده گــی خصوصــی آن
ــردن  ــن ک ــا و توهی ــردن واقعیت ه ــف ک ــرادِ متعصــب در تحری اف
افــراد بــا هــم رقابــت دارنــد و بــا گذشــت هــر روزنظریات شــان 
افراطی تــر و خشــن تر می شــوند. نتیجــۀ ایــن کارِ خطرنــاک، 
ــی  ــرت اجتماع ــش نف ــی و افزای ــادی اجتماع ــردن بی اعتم ژرف ک

ــه اســت. در جامع

کـونتـه:
قصـد دارم تا پایـان

 زمـان قـراردادم در چلسـى بمانـم

پوچتینو:

امیدوارم دیباال مقابل تاتنهام بازی کند

فیـسبـوک نـــامــه

ســرمربی چلســی ابــراز تمایــل کــرد کــه تــا پایــان زمــان قــراردادش بــا 
شــیرها در ایــن تیــم بمانــد.

ــل  ــش مقاب ــازی تیم ــش از ب ــری پی ــت خب ــه، در نشس ــو کونت آنتونی
ــود  ــم خ ــش از تی ــس از انتظارات ــر انگلی ــگ برت ــت برومویچ در لی وس
گفــت. او گفــت: در حــال حاضــر شــایعات بســیاری در مــورد آینــدۀ 
کاری مــن وجــود دارد، بــا ایــن وجــود، در حــال انجــام کار خودمــان 
ــان  ــرآورده ســازیم. اگــر یادت هســتیم و ســعی می کنیــم انتظــارات را ب
بیایــد، ســال گذشــته عــاوه بــر ۲ تیــم شــهر منچســتر، ۲ تیــم دیگــر 

ــد! ــی جنگیدن ــرای قهرمان هــم ب
ــزود: در مقاطعــی از فصــل گذشــته پشــت ســر منچسترســیتی و  او اف
ــادی حــول  ــایعات زی ــم ش ــت ه ــان وق ــم و هم منچســتریونایتد بودی
ــادل  ــوازن و تع ــت ت ــی الزم اس ــود. گاه ــم ب ــن و کل تی ــگاه، م باش
بیشــتری در تیــم خودتــان پیــدا کنیــد. بایــد بــا ایــن فشــار کنــار بیاییــم. 
ــم اســت،  ــی مه ــای قبل ــام دیداره ــل تم ــل وســت بروم مث ــازی مقاب ب
نــه بیشــتر و نــه کمتــر. بــرای پیــروزی بــه نشــان دادن تمــام توان مــان 

نیــاز داریــم.
ســرمربی چلســی در ادامــه افــزود: نمی خواهــم در مــورد آینــدۀ خــودم 
صحبــت کنــم و روی بازیکنــان تأثیــر بگــذارم، وگرنــه بــا همــان اولیــن 
ــت. از حضــور در چلســی  ــن می رف ــم از بی ــه تی باخــت فصــل روحی
خوشــحالم و از تعهــد و رفتــار بازیکنانــم کامــًا رضایــت دارم. 
ــه مــن نشــان می دهنــد می خواهنــد  ــان هــر روز در تمرینــات ب بازیکن
بــه ایــن وضعیــت پایــان دهنــد. در لیــگ در زمــره تیم هــای باالنشــین 
هســتیم و در لیــگ قهرمانــان اروپــا بایــد بــه مصــاف بارســلونا برویــم. 
فرامــوش نکنیــد در جــام حذفــی هــم حضــور داریــم. ۲ باخــت پیاپــی 
ــا  ــال ۲۰۱9 ب ــا س ــن ت ــد. م ــخت می کن ــما س ــرای ش ــت را ب وضعی

ــم. ــان در باشــگاه بمان ــا آن زم ــرارداد دارم و می خواهــم ت چلســی ق

سـرمربی سفیدپوشـان لنـدن ابـراز امیـدواری کـرد کـه مهاجـم آرژانتینـی 
حریـف تیمـش در لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه بـازی رودروی دو تیم برسـد.
مائوریسـیو پوچتینـو، سـرمربی تیـم فوتبـال تاتنهـام اعـام کرد بـرای بازی 
فـردا شـب )امشـب( تیمش در خانـۀ یوونتوس در دور رفـت از مرحله یک 
هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا ترجیـح می دهد کـه پائولو دیبـاال را در 

ترکیـب بانوی پیـر ببیند.
بـا توجـه بـه مصدومیـت دیبـاال گفتـه می شـود کـه امـکان دارد او بـه ایـن 
بـازی نرسـد، امـا پوچتینـو تأکیـد کـرد که امیـدوار اسـت کـه هموطنش را 

در زمیـن بـازی ببیند.
او بـه شـبکۀ رأی اسـپورت گفـت: مـن فکـر می کنـم کـه دیباال ریـکاوری 
خواهـد کـرد و امیـدوارم هـم ایـن کار را هم انجـام دهد، چون بـه نظر من 
همیشـه بـازی کـردن برابـر بهترین هـا دنیـا خـوب اسـت. مـن دیبـاال را در 
دسـته بهتریـن بازیکنـان دنیا قـرار می دهم چون واقعـًا اسـتعدا خاصی دارد 
و دیدنـش در زمیـن بـازی حیرت آور اسـت حتا اگر برای تیم ما مشـکاتی 

ایجـاد کند.
پوچتینـو در ادامـه اعـام کـرد کـه بـرای بـازی فـردا شـب )امشـب( قصد 
دارد بـه توبـی آلدرویلـد اسـتراحت بدهـد. طبـق آخرین گزارش هـا، مدافع 
تاتنهـام ایـن تیـم را در سـفر بـه توریـن همراهـی نمی کنـد و در انگلیـس 
خواهـد مانـد کـه دلیـل آن ناآمادگـی او بعـد از غیبـت سـه  ماهـه بـه دلیـل 
مصدومیـت همسـترینگ اسـت. آلدرویلـد اگرچه چهارشـنبه هفته گذشـته 
در جـام حذفـی انگلیـس برابر نیوپـورت کانتی بـه میدان رفت امـا پوچتینو 
آمادگـی او را در حـد بـازی پرفشـاری ماننـد تقابل بـا یوونتـوس نمی بیند.

جرِم ترور یستی
ــه کنوانســیون های  ــی ک ــه همــان معنای ــد؛ ب ــان همــه تروریســت ان طالب
ــا  ــم آن را امض ــتان ه ــه افغانس ــم ک ــِی ضدتروریس ــانزدگانۀ بین الملل ش
ــد،  ــن کنوانســیون ها تعریــف نشــده ان کــرده اســت.* تروریســت در ای
ــرده  ــف ک ــوح تعری ــه وض ــتی را ب ــات تروریس ــم و اقدام ــا تروریس ام
ــدام  ــن از اق ــی روش ــان، نمونه های ــات طالب ــه جنای ــت ک ــی  اس و بدیه
تروریســتی اســت. ملــل متحــد اطــاق تروریســم بــه یــک گــروه را بــه 
ــن ســازمان  ــی هــم هســت؛ چــون ای ــدۀ کشــورها گذاشــته و منطق عه
ــک  ــدن ی ــرای تروریســت خوان ــت سیاســی الزم ب ــی صاحی ــه تنهای ب
گــروه را نــدارد، ولــی صاحیــت حقوقــی تعریــف اعمــال تروریســتی 
را دارد. بنابــر ایــن، هــر آنکــه اقداماتــش بــا تعریــف ایــن کنوانســیون ها 
تروریســتی باشــد، آن گــروه را بــدون هیــچ شــک و تردیــدی می تــوان 

ــد. تروریســت نامی
کــرزی امریکایی هــا و ناتــو را متقاعــد کــرد کــه طالبــان را در فهرســت 
گروه هــای تروریســتی قــرار ندهــد. بهانــه اش ایــن بــود کــه قــرار گرفتــن 
ــان را  ــا آن ــح ب ــتی، صل ــازمان های تروریس ــت س ــروه در فهرس ــن گ ای
ــه  ــان ب ــرزی، وابســته گی طالب ــی ک ــل اصل ــا دلی ــازد، ام ــوارتر می س دش
قــوم پشــتون بــود. غنــی هــم بــا شــدت بیشــتری ایــن سیاســت را دنبــال 
می کنــد. دلیــل این کــه نــه کــرزی و نــه غنــی حاضــر نیســتند از طالبــان 
بــه طــور صریــح بــه عنــوان گــروه عامــل تروریســم در افغانســتان نــام 
ببرنــد،  فقــط دالیــل قومــی دارد. اگــر گروهــی از مجاهدیــن ســابق مثــًا 
در مــزار یــا هــرات بخواهنــد بــر ضــد حکومــت غنــی ســاح بردارنــد،  
ــگ  ــدون درن ــروه را ب ــم آن گ ــو ه ــکا و نات ــه امری ــی، بلک ــا غن نه تنه

تروریســتی خواهــد خوانــد.
تنهــا شــش کشــور تــا بــه حــال گــروه طالبــان را در فهرســت 
ــتان،  ــان،  قزاقس ــادا، جاپ ــد: کان ــرار داده ان ــتی ق ــازمان های تروریس س
نیوزیلنــد، روســیه و امــارات متحــده. براســاس تعهــد ایــن کشــورها بــه 
ــان  ــی ضدتروریســم، اعضــای طالب ــانزدگانۀ بین الملل کنوانســیون های ش
فــارغ از نقشــی کــه در ایــن گــروه داشــته انــد، قابــل پیگــرد قانونــی انــد.
از دیگــر جرایــم قابــل پیگــرد مطابــق بــا ایــن کنوانســیون ها، حمایــت، 
ــد این هــا  ــاه دادن، تســهیل، تجلیــل، پنهــان کاری،  ســهل انگاری و مانن پن
اســت. یعنــی بــرای تعقیــب عدلــی نیــازی نیســت کــه فــرد حتمــًا بایــد 
عضــو گــروه طالبــان باشــد؛ اگــر کســی از طالبــان علنــا حمایــت کنــد 
و یــا اقدامــات آنــان را توجیــه کنــد نیــز قاعدتــًا در ایــن شــش کشــور 
جــرم محســوب می شــود و متهــم تحــت پیگــرد قــرار خواهــد گرفــت.

ــی  ــیون اصل ــت(، کنوانس ــادم نیس ــًا ی ــه )دقیق ــا نُ ــت ی ــتان، هش افغانس
ــی و  ــتم عدل ــه سیس ــپرده ک ــد س ــاس آن، تعه ــرده و براس ــا ک را امض
قضایــی کشــور را طــوری اصــاح کنــد کــه بتوانــد بــا اســتفاده از قوانین 
ــا اقدامــات تروریســتی رســیده گی  ــم مرتبــط ب ــه جرای داخلــی، خــود ب
کنــد. بــه ایــن معنــا کــه یــا قوانیــن داخلــی کشــور را بایــد طــوری تغییــر 
ــاری  ــۀ انتح ــک حمل ــتی )از ی ــات تروریس ــه اقدام ــد ب ــه بتوان ــد ک ده
ــروه  ــک گ ــل از ی ــبوکی در تجلی ــت فیس ــک پس ــتن ی ــا نوش ــه ت گرفت
ــد.  ــازه وضــع کن ــن ت ــا قوانی ــد و ی ــی« بده ــوان جرم تروریســتی(، »عن
قانــون جــزا افغانســتان نیــز بایــد طــوری تنظیــم شــود کــه ایــن جرایــم 

ــل مجــازات باشــد. قاب
ــی  ــد بین الملل ــا از تعه ــرزی، نه تنه ــت ک ــل حکوم ــی مث ــت غن حکوم
ــیاری از  ــه بس ــد، بلک ــی می کن ــم کوتاه ــا تروریس ــارزه ب ــود در مب خ
ســخنان و اقدامــات غنــی، کــرزی و بســیار دیگــر از مقامــات حکومــت، 
خــودش جــرم تروریســتی بــه حســاب می آیــد. تجلیــل از طالبــان )مثــل 
شــهید خوانــدن ماعمــر( و یــا خــودداری از تصریــح رابطــۀ طالبــان بــا 
حمــات تروریســتی )کاری کــه ارگ می کنــد(، اقداماتــی  اســت کــه در 
ــرم  ــودش ج ــم خ ــی ضدتروریس ــیون های بین الملل ــوب کنوانس چارچ

اســت.
ــح نیســت.  ــال صل ــه دنب ــد، ب ــه خــوب و ب ــان ب ــا تقســیم طالب ــی ب غن
ــع  ــان نف ــود طالب ــر دو از وج ــرزی، ه ــی و ک ــود. غن ــم نب ــرزی ه ک
ــه  ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــرج و مرج ــان ه ــت طالب ــد. موجودی می برن
غنــی و امثــال او بــرای تحکیــم پایه هــای قدرت شــان در درازمــدت بــه 
آن نیــاز دارنــد. افغانســتان پــس از طالبــان، وارد مرحلــۀ جدیــدی شــده 
ــرل  ــه را کنت ــن مرحل ــته ها ای ــل گذش ــد مث ــی نمی توان ــچ حکومت و هی
ــای  ــس دموکراســی پایه ه ــد. چــرا؟ چــون نف ــه آن مســیر ده ــد و ب کن
ــل  ــی و فاشیســت هایی مث ــد. غن ــدرت پشتونیســتی را می لرزان ــنتی ق س
ــا اســتفادۀ  ــد ب ــا می توانن ــد، ام ــن ببرن ــد دموکراســی را از بی او نمی توانن
ابــزاری از هــرج و مــرج، خشــونت و دفــاع از گــروه تروریســتی طالبــان 
ــاع  ــی دف ــودش نوع ــم، خ ــردن تروریس ــیم ک ــد تقس ــوب و ب ــه خ )ب

ــد. ــر بیندازن ــه تأخی ــه شــدن دموکراســی را ب اســت( نهادین
طلســم ایــن وضعیــت را فقط وفقــط بــه قــدرت رســیدن یــک غیرپشــتون 
ــه شکســت  ــی  اســت ک ــات بعــدی خواهــد شکســت و طبیع در انتخاب
پشتونیســم مســلط در انتخابــات بایــد چنــان قاطــع باشــد کــه نشــود بــا 
ــتاد  ــت اس ــق حکوم ــرد. مواف ــم ک ــفندی آن را ترمی ــب و رأی گوس تقل
ــه  ــه ب ــم ک ــکار کنی ــم ان ــن را نمی توانی ــیم، ای ــا نباش ــیم ی ــی باش ربان
قــدرت رســیدن یــک غیرپشــتون، دلیــل اصلــی حکمتیــار بــرای بــه راه 
ــل  ــه قت ــاه ب ــزار بیگن ــش از ۶۰ ه ــه در آن، بی ــود ک ــی ب ــن جنگ انداخت
ــم  ــن را نمی توانی ــا نباشــیم، ای ــداهلل باشــیم ی ــداهلل عب ــق عب رســید. مواف
ــنت  ــرای س ــان ب ــات، چن ــداهلل در انتخاب ــروزی عب ــه پی ــم ک ــکار کنی ان
پشتونیســم غیرقابــل قبــول بــود کــه دســت بــه تقلــب گســترده زدنــد.
international counter- عبــارت  بیشــتر  اطاعــات  بــرای   *

کنیــد. جســت وجو  را   terrorism legal instruments

کیمی
زیز ح

ع

ACKU



Year 9 y NO 2205 y Tuesday 13 February 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

گــروه تحریــک طالبــان پاکســتانی 
اعــام کــرده کــه خالــد محســود، 
بــه خــان ســعید ســنجا،  مشــهور 
ــی  ــه هوای ــن گــروه در حمل معــاون ای
ــی  ــای آمریکای ــش نیروه ــد روز پی چن

ــت. ــده  اس ــته ش کش
طالبــان  گــروه  ســخنگوی  یــک 
ــه  ــه ک ــی گفت ــه بی بی س ــتانی ب پاکس
او روز پنجشــنبه گذشــته )۱9 دلــو/
بهمــن( در منطقــه وزیرســتان پاکســتان 
در نزدیکــی مــرز افغانســتان در حملــه 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین )پهپــاد( 

آمریکایــی کشــته شده اســت.
طالبــان  تحریــک  اعــام  براســاس 
پاکســتان »مفتــی نــور ولــی« بــه عنــوان 

انتخــاب  آقــای محســود  جانشــین 
ــت. ــده اس ش

از  شــماری  پیــش  روز  چنــد 
رســانه های پاکســتانی گــزارش داده 
ــاون  ــود، مع ــای محس ــه آق ــد ک بودن
ــح روز  ــان پاکســتان صب ــک طالب تحری
ــی  ــای آمریکای ــط نیروه ــه توس جمع

هــدف قــرار گرفتــه اســت.
ایــن رســانه ها بــه نقــل از منابــع محلی 
گــزارش داده بودنــد کــه آقای محســود 
در روســتای »مرغــا« در ولســوالی برمل 
والیــت پکتیــکا در جنــوب شــرق 
ــدون  افغانســتان هــدف هواپیماهــای ب

ادامــه صفحــه 6
سرنشــین آمریــکا...  

تأیید مرگ معاون طالبان پاکستانى

صدهـا باشـنده دره غوربنـد والیـت پـروان از آنچـه کـه برخـورد 
دوگانـه حکومـت محلـی ایـن والیـت می خواننـد به شـدت انتقاد 
کـرده و تاکیـد می کننـد کـه دیگـر ایـن گونـه برخورد هـا را تحمل 

کرد. نخواهنـد 
غوربنـد  دره  چهارگانـه  ولسـوالی های  باشـندگان  از  تـن  صدهـا 
والیـت پـروان، روز دوشـنبه )۲۳ دلـو( بـا والی جدیـد این والیت 

در مقـر والیـت دیـدار کردنـد.
در ایـن دیـدار، محمـد اهلل گل مجاهد به نمایندگـی از مردم غوربند 

از گسـترش فعالیـت طالبان در دره غورنـد انتقاد کردند.
بـه  آقـای مجاهـد همچنیـن حکومـت محلـی والیـت پـروان را 

برخـورد دوگانـه بـا باشـندگان ایـن والیـت متهـم کـرد.
وی افـزود:« افـرادی بـه قصـد بـه نـام طالـب، طالـب سـازی کرده 
و امنیـت غوربنـد را برهـم می زننـد تـا پروژه هـای انکشـافی در 
ایـن منطقـه تطبیـق نشـود، ایـن افـراد به نفع شـخصی خودشـان و 
شـرکت های شـان کار می کننـد و بـه دیگـر شـرکت ها اجـازه کار 

نمی دهنـد.
ایـن باشـنده منطقـه غوربند پـروان از کسـی نامی نگرفـت اما تاکید 
کـرد کـه یکـی از دالیـل انکشـاف نامتـوازن در غوربنـد، حضـور 

چنیـن افـرادی می باشـد.
آقـای مجاهـد گفـت:« شـاگردها در دره خشـکی و سـیدان مکتـب 
ندارنـد و در فضـای بـاز و روی خـاک درس می خواننـد، کمبـود 

کلینیـک در غوربنـد وجـود دارد«.
وی تاکیـد کرد:«برخـورد دوگانـه در ادارات دولتـی پـروان وجـود 
نمی تواننـد،  کـرده  پیـدا  راه  دولتـی  ادارات  در  دارد، غوربندی هـا 
سـاعت ها سـپری می شـود،  در شـفاخانه تـا مریـض ما سـر و صدا 
نکنـد داکتـر بخاطـر تـداوی آنهـا نمی یاینـد، موتروانان ما ایسـتگاه 
نـدارد، مـردم غوربنـد ایسـتگاه نـدارد ترافیک هـر روز یـک جا را 

ایسـتگاه مشـخص می کنـد«.
بـه گفتـه وی، ولسـوالی شـیخ علـی دره غوربند هم اکنون ولسـوال 

نـدارد و ولسـوالی سرخ پارسـا نیـز فرمانده پولیـس ندارد.

ایـن باشـنده دره غوربنـد مدعی شـد که شـماری از باشـندگان این 
منطقـه از سـوی نیروهـای امنیتـی بـدون اسـناد و شـواهد بـه جرم 

اعمـال تخریبی بازداشـت می شـوند.
شـمس الدیـن مـراد یکـی دیگـر از باشـندگان دره غوربنـد نیـز 
حکومـت محلـی را متهـم بـه رفتـار تبعیـض آمیـز با مـردم غوربند 
کـرد و گفـت:« درسـال جـاری گفتـه می شـود کـه ۷۲ مکتـب در 
پـروان سـاخته شـده اسـت امـا در غوربنـد هیـچ مکتبـی سـاخته 
نشـده، شـاگردهای مـا در سـر سـنگ می نشـیند و در فضـای بـاز 

می خواننـد«. درس 
در همیـن حال مسـووالن حکومت محلی والیت پروان، مشـکات 
در دره غوربنـد را می پذیرنـد و تاکیـد می کننـد کـه یگانـه راه حـل 

مشـکات غوربنـد تامین امنیـت این منطقه می باشـد.
فضـل الدیـن عیـار والـی جدید پـروان نیز در ایـن دیـدار طالبان را 

بـرادر خطـاب کـرد و آنان را بـه صلح فـرا خواند.
آقـای عیـار؛ تحلویحـًا مـردم دره غوربنـد را به همکاری بـا  طالبان 
و دسـت داشـتن در ناامنی هـا متهـم کـرد و از آنـان خواسـت تـا با 

حکومـت همـکاری کنند.
وی گفـت:« دوسـتانی کـه او طـرف هسـتند بـرادر ما هسـتند، هیچ 
مـا تیـغ برآنهـا نمی کشـیم ، مـا خـودم دسـت بکار شـویم، چـرا ما 
امنیـت خـوب را نیاوریـم، چـرا موتر در مسـیر راه دور داده شـود، 
چـرا مـردم اذیـت شـوند، کار اسـت کـه خـود مـا و شـما قوم های 
مـا و شـما و متحدیـن مـا و شـما و دوسـتان مـا و شـما می کنند«.

وی بـه مـردم غوربنـد وعـده سـپرد کـه بـه تمامـی مشـکات آنان 
رسـیدگی خواهد شـد.

گفتنـی اسـت که دره غوربنـد  از مرکـز والیت پـروان ۱۰۲کیلومتر 
فاصلـه دارد، در ولسـوالی های چهارگانـه ایـن منطقـه، ۶۱۷ هـزار 

نفـر زندگـی می کنند.
جنـگ چندیـن سـاله در دره غوربنـد والیت پـروان تاثیـر ناگوار بر 
زندگـی مردم محل گذاشـته اسـت و مـردم این منطقه از بازسـازی 

و پـروژه های توسـعه یـی محروم مانـده اند.

والیـت  در  دولتـی  مطبعـۀ  تنهـا 
غزنی در آسـتانۀ سـقوط قـرار دارد. 
مسـؤوالن ایـن مطبعـه می گویند که 
بی توجهـی دولت و فرسـوده شـدن 
تجهیـزات ایـن چـاپ خانه، سـبب 
شـده اسـت کـه ایـن مطبعـه فقـط 

هفتـه یـک روز فعالیـت کنـد.
امـا ریاسـت اطاعـات و فرهنگـی 
راه  هـر  از  کـه  می گویـد  غزنـی 
ممکـن جلـو سـقوط ایـن مطبعه را 
خواهنـد گرفـت. ظفـر بامیانـی در 

می دهـد. گـزارش  بـاره  ایـن 
غزنـی  در  آزادی  مطبعـۀ  آمریـت 
می گویـد کـه بـه دلیـل بی توجهـی 
ماشـین های  فرسوده شـدن  دولـت، 
چـاپ و کاهـش تعـداد کارمنـدان، 
ایـن مطبعـه دولتـی رو بـه سـقوط 

اسـت.
رحمـت اهلل ریحـان، آمر ایـن مطبعه 
می گویـد کـه پـس از حملـۀ طالبان 
در سـال  غزنـی  موزیـم  مرکـز  بـر 
ایـن  امکانـات  و  وسـایل   ،۱۳9۴
مطبعـه نیـز تخریـب شـده بـود؛ اما 
هنـوز دولـت در زمینه بازسـازی آن 

توجـه نکـرده اسـت.
آقـای ریحـان گفـت: »قبـأ مطبعـه 
آزادی ۲۰ نفـر کارمنـد داشـت؛ امـا 
حـاال فقـط دو نفـر کارمنـد دارد که 
دولـت همـکاری نمی کند، بسـیاری 
سـال  انفجـار  در  کـه  وسـایل  از 
۱۳9۴ تخریـب شـده بـود تـا هنـوز 
ترمیـم نشـده و ادارات دولتی اوراق 
شـان را بـرای چـاپ در ایـن مطبعه 

نمی آورنـد«.
آقـای ریحـان، بـه صـدای امریـکا 
گفـت کـه بر اسـاس حکم ریاسـت 
جمهـوری افغانسـتان، تمـام ادارات 
دولتـی مکلـف اند تا اسـناد و اوراق 
اداری مـورد ضـرورت شـان را در 
مطابـع دولتـی چـاپ کنند؛ امـا نبود 
امکانـات در یگانـه مطبعـه دولتـی 
درایـن والیـت، سـبب شـده اسـت 

مطابـع  بـه  ادارات  از  بسـیاری  کـه 
خصوصـی مراجعـه کننـد.

ریاسـت اطاعـات و فرهنگ غزنی 
اسـت  تـاش  در  کـه  می گویـد 
از  ایـن مطبعـه  تـا هرچـه زودتـر، 
وضعیـت کنونی که در حال سـقوط 

قـرار دارد بیـرون شـود.
بشـیرمحمدی، رییـس اطاعـات و 
»طـرح  می گویـد:  غزنـی  فرهنـگ 
را مـا سـاخته پـاس کردیم کـه هیچ 
اداره دولتـی مکلف اسـت که چاپ 
خـود را بـه دیگر مطابـع خصوصی 
روان نکننـد؛ چـون اصـول واضـح 
اسـت بـه دلیـل حفـظ محرمیـت و 

بـاال رفتـن عواید«.
عبدالعلـی فکوری، یکـی از مدیران 
پیشـین مطبعـۀ آزادی می گویـد کـه 
نداشـتن سـرمایه و محدودیت هـای 
دولتـی باعـث شـده اسـت کـه این 
مطبعـه در رقابـت از چاپخانه هـای 

خصوصـی عقـب بماند.
آقـای فکـوری می افزایـد »در بـازار 
یگانـه  می شـود،  ارزان  نـرخ  آزاد 

چیزی که بسـیار سـر مطبعـه دولتی 
تأثیرگـذار بوده، همیـن فوتوکاپی ها 
و  می دهنـد  مالیـه  نـه  کـه  اسـت 
بـه  را  خـود  مـواد  عاجـل  بسـیار 
دسـترس مشـتری قـرار می دهنـد«.

مشـکات  موجودیـت  ازسـویی 
در ایـن مطبعـه سـبب شـده اسـت 
در  چاپـی  نشـریه  ده  از  بیـش  کـه 
شـوند. متوقـف  اخیـر  سـال های 

غزنـی  فرهنگیـان  از  برخـی 
می گوینـد کـه چند سـال قبـل بیش 
از ۱۶ روزنامـه، هفتـه نامـه، ماهنامه 
و گاهنامـه در غزنـی چاپ می شـد؛ 
دو  فقـط  پسـین  سـال های  در  امـا 

می شـود. چـاپ  نشـریه 
فعـاالن رسـانه یی غزنـی می گوینـد 
کـه در صـورت بهبـود فعالیت هـای 
ایـن مطبعه دولتی، برای رسـانه های 
چاپـی نیـز سـهولت فراهم می شـود 
و ایـن رسـانه ها رشـد خواهند کرد. 
مطبعـۀ آزادی، تنهـا چاپخانـۀ دولتی 
در غزنـی اسـت کـه فقـط هفتۀ یک 

دارد. روز چاپ 

تنـها مطبـعۀ دولتـى غزنـى 
در حـال سـقوط قـرار دارد

برخورد دوگانه 

در حکومت محلی پروان قابل تحمل نیست
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