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هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی.

نیما یوشیج

استـفادۀ روغنـی و  غنـی 
 از سفـرهای والیتـی

بشـیر احمـد ته ینـج، سـخن گوی حزب 
جنبـش ملـی افغانسـتان، روز یک  شـنبه 
)7 اسـد( در پاسـخ به یکی از مشـاوران 
چهره هـای  گفته اسـت  رییس جمورکـه 
حکومتـی کـه در ایجـاد »ائتـاف بزرگ 
ملـی افغانسـتان« سـهم دارنـد، بایـد از 
مقام شـان کنـار بروند؛ گفـت: »حکومت 

محصـول  حسـاب  بـه  هـم  افغانسـتان 
و  رییس جمهـور  آقـای  ائتاف هاسـت. 
آقـای رییـس اجراییـه، هـردو، برآمده از 

دو ائتـاف انتخاباتـی اسـتند.« 
آقـای ته ینـج، افـزود: »مـن نمـی دانـم 
کـه اینـان چـرا منافع شـان را در بـودن 
ایـن گونـه ایتاف هـا در خطـر می بینند. 

احـزاب و جریان هـای سیاسـی، در برابر 
ناخشـنودی و وضعیـت کنونـی کشـور 

نمی تواننـد.« بـوده  بی تفـاوت 
روز  افغانسـتان،  ملـی  بـزرگ  ائتـاف 
پنج شـنبه )4 اسـد( کـه شـامل »ائتـاف 
از  شـماری  و  افغانسـتان«  نجـات 
احـزاب سیاسـی اسـت، در کابـل اعام 
جمعیـت  حـزب  کـرد.  موجودیـت 
صاح الدیـن  رهبـری  بـه  اسـامی 
ربانـی، جنبـش ملـی بـه رهبـری جنرال 
اسـامی  وحـدت  دوسـتم،  عبدالرشـید 
مـردم بـه رهبـری محمـد محقـق، جبهۀ 
احـدی،  انوارالحـق  رهبـری  بـه  نویـن 
محـور ملـی به رهبـری رحمـت اهلل نبیل 
در  سیاسـی  جریان هـای  از  شـماری  و 

اسـتند. ائتـاف شـامل  ایـن 
شـماری از شـخصیت های سیاسی مانند 
نـور، احمدضیـا مسـعود،  عطـا محمـد 
محمـد اسـماعیل خـان، زلمـی رسـول، 

ولسـی  اول  معـاون  همایـون،  همایـون 
جرگـه، حاجـی ظاهـر قدیـر و برخـی 
دیگـر اعضـای مشـرانو جرگه و ولسـی 
جرگـه در مراسـم اعـام موجودیت این 

ائتـاف شـرکت داشـتند.
ریاسـت  دفتـر  ائتـاف،  ایـن  از  پـس 
ملـی  وحـدت  حکومـت  جمهـوری 
از  خبرنامه یـی  نشـر  بـا  افغانسـتان 
ایـن نشسـت پشـتیبانی کـرده و گفـت 
بـا  نزدیـک  آینـدۀ  در  رییس جمهـور 
اعضای »ائتـاف بزرگ ملی افغانسـتان« 

کـرد. خواهـد  دیـدار 
امـا اکنـون داکتـر نبـی مصـدق، مشـاور 
غنی گفته اسـت کـه باید جنرال دوسـتم، 
محقـق  محمـد  و  ربانـی  صاح الدیـن 
بایـد از سـمت های حکومتی شـان کنـار 

بروند.
برخـی از حقـوق دانان کشـور، بـا انتقاد 
از این سـخن مشـاور غنـی می گویند که 
در کل حکومـت افغانسـتان بـه شـمول 
رییس جمهـور و رییـس اجراییـه بیـرون 
از قانـون فعالیت داشـته و همه خودسـر 

ند. ا

مســـووالن امنیتـــی در والیـــت بامیـــان 
از یـــک حملـــۀ تهاجمـــی گـــروه 
ــردم در  ــای مـ ــاالی خانه هـ ــان بـ طالبـ
ـــر  ـــت خب ـــن والی ـــرد ای ـــتان کهم شهرس

داده انـــد.
حمیـــداهلل خدایـــی، فرمانـــده پولیـــس 
والیـــت بامیـــان در گفت وگـــو بـــا 
رســـانه ها گفـــت: »شـــب گذشـــته 
ـــاالی  ـــا حملـــه ب ـــان مســـلح ب گـــروه طالب
ــرد  ــتان کهمـ ــرگلی شهرسـ ــه سـ منطقـ
ایـــن  باشـــنده های  لت وکـــوب  و 
ـــود  ـــا خ ـــان را ب ـــن از آن ـــه، ۱۱ ت منطق

نـــد.« برده ا
ــان  ــی، طالبـ ــای خدایـ ــۀ آقـ ــه گفتـ بـ
از میـــان ایـــن ۱۱ تـــن، یکـــی از 
تـــن   ۱۰ و  کشـــته  را  گروگان هـــا 
ـــل  ـــمنگان منتق ـــت س ـــه والی ـــر را ب دیگ

نـــد. کرده ا
فرمانـــده پولیـــس بامیـــان تصریـــح 
کرده اســـت کـــه گـــروه طالبـــان ابتـــدا 
ـــه  ـــردم حمل ـــکونی م ـــازل مس ـــاالی من ب
خانه هـــای  تاشـــی  بـــا  و  کـــرده 
آنـــان، امـــوال قیمتـــی، زیـــورآالت، دو 
عـــراده موتـــر نـــوع مـــازدا و چهـــار 
ـــود  ـــا خ ـــز ب ـــایکل را نی ـــراده موترس ع

برده انـــد.
قابـــل یادکـــرد اســـت کـــه شهرســـتان 
از  بامیـــان  والیـــت  کهمـــرد 
ــت  ــن والیـ ــن ایـ ــتان های ناامـ شهرسـ
بـــوده و گروه هـــای تروریســـتی در آن 

فعالیـــت گســـترده دارنـــد.

سخن گوی جنش ملی: 
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» مـا بیـش از هـر زمـان دیگر بـه صلح نزدیک شـده 

ایـم«. این سـخنی اسـت کـه ایـن روزها به کـَرات از 

زبـان محمـد ارشف غنـی رییـس حکومـت وحدت 

ملـی شـنیده می شـود. او اخیـرن وقتـی در بادغیس 

سـخرنانی مـی کـرد، افـزون بـر دیگـر وعـده هـای 

رسخرمـن کـه مثل همیشـه تالش می کند، مـردم را با 

آن هـا بفریبـد، کـه در جای خـود به آن هـا در زمانی 

دیگـر خواهیـم پرداخت، بـا تاکید و امیـدواری متام 

گفـت کـه« افغانسـتان بیـش از هـر زمـان دیگـری به 

صلح نزدیک شـده اسـت«. آقـای غنی بـاور دارد که 

در زمـان او ایـن رویـا به واقعیـت مبدل خواهد شـد 

و مـردم افغانسـتان شـاهد به آغوش گرفـن صلح در 

کشـور شـان پـس از چهار دهـه جنگ و خـون ریزی 

خواهنـد بـود. اما آیا واقعا این سـخنان آقـای غنی با 

واقعیـت هـای موجود جامعـه هم خوانـی دارند؟ آیا 

وقتـی او از صلـح سـخن می گویـد، منظـور اش از 

تامیـن امنیت رسارسی در کل افغانسـتان اسـت؟ این 

بـاور از کجـا نشـات گرفتـه و آقـای غنی بـر پایۀ چه 

واقعیـت های عینی سـخن از تامیـن صلح رسارسی 

مـی زنـد؟ سـخن از تامیـن صلح حـرف تازۀ نیسـت 

کـه از زبـان زمـام داران کشـور بیـرون می شـود. در 

چهـار دهـه اخیـر هم زمـان کـه در افغانسـتان جنگ 

بـه عنـوان یـک واقعیـت وجـود داشـته، در کنـار آن 

نرفتـه  میـان  از  نیزکاملـن  صلـح  بـرای  امیـدواری 

اسـت. بـه ویـژه زمـام داران کشـور همواره ایـن امید 

را در دل هـای مـردم کاشـته انـد، که به زودی شـاهد 

تامیـن صلـح در کشـور خـود خواهنـد بـود. امـا در 

طـول ایـن چهـار دهـه چیـزی کـه کاملـن متوقـف 

نشـده، جنـگ بـوده و چیـزی کـه بـه دسـت نیامـده 

و بـه عنـوان یـک آرمـان باقـی مانـده، تامیـن صلـح 

بـوده اسـت. مـردم افغانسـتان بـه یـاد دارنـد کـه در 

زمـان جهـاد، زمـام داران وقت که به حامیت کشـور 

شـوروی سـابق بـر افغانسـتان حکومت مـی راندند، 

در هـر بیاینـه و سـخرنانی شـان از نزدیـک شـدن بـه 

صلـح سـخن مـی گفتنـد. همـه خـوب بـه خاطـر 

داریـم کـه مهـم تریـن چهـره هـای سیاسـی پـس از 

کودتـای خونیـن هفتـم ثـور که بر افغانسـتان سـلطه 

رانـده انـد، از نزدیک بـودن زمان تامین صلح سـخن 

مـی گفتنـد. بربک کارمـل زمـام دار وقت افغانسـتان 

در ایـن میـان شـهره اسـت. او در هـر بیانیـۀ خـود به 

مناسـبت سـال نو که از رسـانه های حکومتی کشـور 

پخـش مـی شـد، مـی گفـت امسـال، سـال تامیـن 

صلح و شکسـت مخالفان در افغانسـتان است. پس 

از او، آرزوی تامیـن صلـح را بـا شـیوه و برخـوردی 

دیگـر، داکـر نجیـب اللـه در رس داشـت و تـالش 

هـای زیـادی نیـز در ایـن زمینه بـه خـرچ داد. تالش 

هـای او شـاید از کـم پیشـنه ترین تالش هـا در زمینه 

تامیـن صلح در افغانسـتان بوده باشـد، زیـرا او برای 

ایـن کـه مجاهدین را بـه پـای  میزگفتگوهـای صلح 

بکشـاند، حـارض شـد، تغییـرات اساسـی در نظـام 

سیاسـی افغانسـتان بـه وجـود آورد، قانـون اساسـی 

بسـازد و بـه صـورت نسـبی کشـور را بـا معیارهـای 

برابـر سـازد کـه بیشـر چنـگ بـه دل غربی هـا بزند. 

او بـه گونـۀ آزادی بیـان و رسـانه هـا را وارد فضـای 

جامعـه کـرد و گذاشـت که احـزاب سیاسـی دیگری 

نیـز در کنـار حـزب بـر رسقـدرت در جامعـه حضور 

داشـته باشـند. ایـن تـالش ها بـا همـه فراگیـر بودن 

آن هـا نتوانسـت منجر بـه تامین صلح در افغانسـتان 

شـود. پس از شکسـت رژیـم متامیل به شـوروی در 

افغانسـتان نیـز تالش هـای ممتدی از سـوی رهربان 

کـه  انجـام شـد  تامیـن صلـح  بـرای  وقـت کشـور 

هیـچ کـدام نتیجـه بخش نبـوده انـد. پس از سـقوط 

طالبـان و بـه وجـود آمـدن نظـام سیاسـی جدیـد در 

کشـور بارقـۀ تازۀ بـرای تامین صلـح در میان اکرثیت 

باشـنده گان کشـور گل کـرد. مـردم افغانسـتان فکـر 

مـی کردنـد کـه پـس از سـال هـا بـه آرزوی همیشـه 

گـی خود دسـت یافته انـد و پس از این دیگر شـاهد 

بـه خـاک و خـون کشـیده شـدن جگـر گوشـه های 

خـود نخواهنـد بـود. ولی دیـری نپایید که چـراغ این 

امیـدواری نیز متاسـفانه کم سـو شـد، و با بـه میدان 

آمـدن دوبـاره طالبـان و دیگـر گـروه های خشـونت 

گـرا و جنـگ طلـب آرزوی صلـح بـه یـاس مبـدل 

شـد. حامـد کـرزی رییـس جمهوری پیشـین کشـور 

بـا گرتـه بـرداری از برنامـه صلـح داکـر نجیـب الله 

آشـتی ملـی اعـالم کـرد و طالبـان را بـرادر خوانـد. 

امـا طالبـان بـه نـدای صلـح او نه تنهـا پاسـخ مثبت 

ندادنـد، بـل آن را دلیـل حقانیـت خـود و شکسـت 

امریـکا و متحـدان آن در افغانسـتان تعبیـر کردنـد. 

حـاال هـم وقتـی امریکایی هـا از گفتگوهـای صلح 

خـود بـا طالبـان سـخن مـی گوینـد و یـا آقـای غنی 

آن را آرزوی نزدیـک توصیـف مـی کنـد، هیـچ کدام 

بنیـاد عینـی و  واقعـی منی توانند داشـته باشـند.  به 

فـرض ایـن که طالبـان، البته فـرض محـال، از جنگ 

دسـت بکشـند، آیـا واقعـا افغانسـتان بـه صلحی که 

انتظـار آن را مـی کشـد، خواهـد رسـید؟ پاسـخ ایـن 

سـوال متاسـفانه یـک » نـه« بـزرگ اسـت. یـک » نه 

» ی کـه از درون داده هـا و تحلیـل هـای عینـی و 

واقعـی وضعیـت بیرون می شـود و مـا را متقاعد می 

سـازد که رهربان افغانسـتان یا فهم درسـت واقعی از 

وضعیـت ندارنـد و یـا عملـن همـه چیز را مـی دانند 

ولـی دروغ بـه خـورد مـردم می دهنـد. ما نـه تنها که 

بـه صلـح واقعـی نزدیـک نشـده ایـم، بل با گذشـت 

هـر روز از آن دور و دورتـر مـی شـویم. طالبانـی که 

در سـال هـای نخسـت حکومـت آقـای کـرزی هیچ 

حضـور ملموس و قابل توجهی در کشـور نداشـتند، 

امـروز بـه یک قـدرت بـا الفعـل و بـا القـوه در برابر 

انـد.  نظـام و متحـدان اسـراتژیک آن مبـدل شـده 

پیـروز میـدان معرفـی مـی  طالبـان امـروز خـود را 

کننـد و حتـا حـارض نیسـتند کـه در پـای میـز مذاکره 

بـا مناینـده گان و حتـا رسان دولـت بنشـینند. آیـا به 

چنیـن وضعیتـی مـی تـوان ُبـرد خطـاب کـرد؟ آیـا 

مـی تـوان گفـت که مـا بـه صلـح نزدیک شـده ایم؟ 

آقـای غنـی هـم چـون نجیـب اللـه حارض اسـت که 

همـه چیـز را بـا طالبـان تقسـیم کند، امـا آیـا طالبان 

هـم حـارض انـد کـه در حکومتـی رشیـک شـوند که 

صلـح را از آن هـا گدایـی مـی کنـد. البتـه فرامـوش 

نبایـد کـرد که نجیـب الله بـا تغییر برخی سـاختار ها 

جامعـه را یـک گام بـه جلـو بـرد ولی آقـای غنی می 

خواهـد بـا عقـب گـرد ارتجاعـی جامعـه را چندیـن 

گام بـه عقـب براند. عملکرد داکر نجیـب الله در آن 

زمـان جامعـه را تا حـدودی از اسـتبداد و ایدیولوژی 

حاکـم نجـات بخشـید امـا عملکـرد آقـای غنی یک 

بـار دیگـر مـی خواهـد جامعـه را به سـوی اسـتبداد 

و نظـام ایدیولوژیـک طالبـان و متحـدان آن بـربد. آیا 

چنیـن وضعیتی را مـی توان خواسـت جامعه نامید؟ 

بـه هیـچ صـورت! آقـای غنـی فکـر مـی کنـد کـه با 

سیاسـت های عـوام فریبانه می تواند خاک به چشـم 

مـردم بزنـد و بـدون آن کـه از صلـح خـربی باشـد، 

آن هـا را در دام سیاسـت هـای قومـی خـود قربانـی 

کنـد. صلـح حتا با آمـدن طالبان نیز در کشـور تامین 

منـی شـود، چون آقـای غنـی و اطرافیان او تـا هنوز 

منـی دانند کـه جنگ افغانسـتان تنها در گـرو طالبان 

نیسـت. صلـح آقـای غنی یـک صلح ناتعریف شـده 

و بـدون رسانجـام اسـت. صلحی که مـی تواند فقط 

اسـارت و ذلـت بـا خـود بـه ارمغـان آورد و بـس. به 

فـرض ایـن کـه طالبـان به صـدای آقـای غنـی لبیک 

گفتنـد و آن گونـه کـه او همه چیز را به قامر گذاشـته 

اسـت وارد گفتگوهـای صلـح شـدند، آیـا او حارض 

اسـت کـه بـه خواسـت هـای آن هـا پاسـخ مثبـت 

دهـد؟ اگـر طالبـان بخواهنـد کـه دیگـر نظـام فعلی 

بر کشـور حاکم نباشـد و براسـاس افکار خـود آن ها 

حکومتـی سـاخته شـود، آن وقت پاسـخ آقـای غنی 

بـه آن هـا چه خواهـد بود. آیـا خواهد گفـت که بلی 

مـا نیـز حارضیم بـرای تامین صلـح به قانـون امارت 

اسـالمی طالبـان گـردن نهیـم؟ ایـن جاسـت که می 

بینیـم کمیـت صلح آقای غنـی می لنگـد و به اصلی 

تریـن سـوال هـا بی پاسـخ مـی ماند.
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اسـتفاده های  بـه  دسـت  غنـی،  اشـرف  محمـد  اخیـراَ 
سیاسـی و مالـی بـرای کمپاین هـای انتخاباتـی پیـش از 
وقـت زده اسـت. او از مدتـی بـه این طـرف به خصوص 
در یـک سـال اخیـر برنامه هایی تبلیغاتـی را برای خودش 
تـدارک دیـده و در همین مسـیر سـفرهایی والیتـی را به 
هـدف کمپایـن انتخاباتـی پیـش از وقـت بـرای خویـش 
تنظیـم کرده اسـت. او در سـفرهای کاری والیتی و ظاهراً 
افتتـاح پروژه هـای بـزرگ و زیربنایـی که به نظر بسـیاری 
شـعارهای  دادن  بـا  و  انـد  عملـی  غیـر  کارشناسـان  از 
دهان پرکـن غیـر عملـی بـرای مردمـان هـر والیـت، در 
واقـع دسـت بـه کمپاین وسـیع انتخاباتـی میزنـد. این در 
حالـی اسـت کـه همـه جریان هـای سیاسـی شـک دارند 
کـه غنی طرفـدار برگـزاری یک انتخابات شـفاف باشـد. 
اشـرف غنـی، پـس از سـفری طوالنـی و کـم سـابقه بـه 
والیـت هـرات و خوسـت و چنـد والیـت دیگـر، بـه 
تازه گـی در والیـت بادغیس وعده هایـی کان برای مردم 
داد و ظاهـراً وعده سـپرد که حضور مـردم بادغیس را در 
حکومـت بیشـتر می کنـد. او کـه بـا تدابیـر شـدید امنیتی 
وارد والیت هـا می شـود، در عیـن حـال نشـان میدهد که 
می توانـد بیـش از یـک روز خـارج از حصـار ارگ دوام 
آورد و نیـز بـا انجـام اعمال نمایشـی و وعـده های کان 
بـه باشـنده گان آن والیت ها، سـفرهای انتخاباتـی خود را 

ادامـه داده و عمـًا کمپایـن می کنـد.
ایـن در حالی اسـت کـه چهارسـال گذشـته در حکومت 
وحـدت ملـی، سـخت تریـن سـال هـا بـرای مـردم بود 
کـه بـا وجود دسـت و پنجـه نرم کـردن با فقـر در ناامنی 
هـای مـدام مجبـور بـه فـرار شـده و در خارج از کشـور  
بـا کمتریـن امکانـات جـزء .مهاجـران و در داخـل جـزء 
بیجاشـده گان چنـد میلیونـی انـد. حـال، زمانی اسـت که 
کـه حتـی پایتخـت از حفظ ثبـات امنیتـی بـی ثبات ترین 
مناطـق کشـور می باشـد و این همـه محبوبیـت آقای غنی 
و همـکاران او را بـه شـدت در میـان مـردم پاییـن آورده 

اسـت و مـردم بـه او بـه چشـم شـک نـگاه می کنند. 
در چنیـن شـرایطی، آقـای غنی و تیم ارگ بـا تمامی توان 
در تـاش مانـدن در قـدرت و ادامـه دادن بـه حاکمیـت 
بـه سرنوشـت مـردم اسـت و همه امکانـات دولتـی را به 
عنـوان ابزار منافع شـخص و سیاسـی خویش به اسـتفاده 
گرفته انـد و ایـن جفایـی در حق مردم افغانسـتان اسـت.

آقـای غنـی از همیـن حـاال تـاش دارد کـه نشـان بدهد 
رییـس جمهـوری بعدی هم هسـت و چنیـن اطمینانی را 
بـا ایمـا ها و اشـاره ها هم در سـخنرانی هـا و در مجالس 
کابینـه بـروز می دهـد و بـا حرکت هـای اخیـر انتخاباتی، 
خـود را پیروز انتخابات سـازماندهی شـده آینـده می داند 
شناسـنامه های  زور،  سیاسـت  و  سـلیقه  اعمـال  بـا  و 
الکترونیـک را بـاب میـل بـرد قومـی انتخاباتـی خویـش 

نیز سـاخته اسـت. 
او در حالـی بـه سـفر هـای انتخاباتـی قبـل از وقـت و با 
اسـتفاده از امکانـات دولتـی آغـاز کـرده اسـت کـه دیگر 
جریـان هـای سیاسـی و مدعیـان نامـزدی در انتخابـات 
را  خودشـان  هنـوز  جمهـوری،  ریاسـت  روی  پیـش 
مشـخص نسـاخته انـد و هنـوز دارنـد در ابتـدای کار و 
در چگونه گـی کار کمیسـیون انتخابات مصـروف انتقاد و 
ارایـه نظـر انـد. اما آقـای غنی پنجـاه درصـد کار کمپاین 
انتخاباتـی اش را تاکنـون در همین بسـیار پیـش از وقت، 

بـه پیـش برده اسـت.
بـا ایـن حـال مـردم انتظـار دارنـد کـه بایـد جریـان های 
سیاسـی، نهادهـای رسـانه یی و نهادهـا مدنـی بـه شـدت 
مانـع ایـن حرکـت هـای انتخاباتـی اسـتفاده جویانۀ غنی 
شـوند و باید او خود از  سـو اسـتفاده از قدرت و ثروت 
دولتـی و کمک هـای جامعـۀ جهانـی پرهیـز کنـد و همـه 
چیـز را فقـط به منافع شـخصی جیبی و سیاسـی خودش 
بـه هـدر نبـرد. زیـرا در چنین صورتـی او فقط بـار دیگر 
می توانـد کـه از دل یـک انتخابـات تقلبـی بیـرون شـود؛ 
زیـرا هـر کار خـاف قانون و خـاف منطـق او می تواند 

مـردم را بیشـتر از او دورتر سـازد.

غنـی و استفادۀ روغنـی
 از سفـرهای والیتـی

احمدعمران

ACKU
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وزارت امــور زنــان ادعــا دارد کــه با کمیســیون مســتقل 
ــام  ــان ثبت ن ــا زم ــیدند ت ــق رس ــه تواف ــات ب انتخاب
ــور  ــل حض ــه دلی ــوالی ها را ب ــورای ولس ــزدان ش نام
کم رنــگ زنــان در شــورای ولســوالی ها تمدیــد کننــد.
رویــا دادرس ســخن گوی وزارت امــور زنــان بــه 
روزنامــه مانــدگار گفــت: »کمیســیون انتخابــات هفتــۀ 
ــام نامــزدان شــورای ولســوالی ها  گذشــته زمــان ثبت ن
ــد کــرده  ــه تمدی ــرای یــک هفت را در مناطــق ناامــن ب
ــی  ــچ زن ــه هی ــی ک ــپرده در مناطق ــده س ــود و وع ب
کاندیــد شــورای ولســوالی نیســت نیــز زمــان ثبت نــام 

را تمدیــد کنــد.
او می گویــد کــه هفتــۀ گذشــته لیســت بیــش از ۱۰۰ 
ــام نامــزدان  خانمــی کــه اعــام آماده گــی بــرای ثبت ن

ــه کمیســیون  ــد، ب ــرده بودن شــورای ولســوالی ها را ک
انتخابــات فرســتادند و کمیســیون انتخابــات هــم 

ــود. ــرده ب ــد ک ــه تمدی ــک هفت ــرای ی ــام را ب ثبت ن
بانــو دادرس می گویــد: بــه دلیــل این کــه در ۱2۰ 
ولســوالی هیــچ زنــی بــرای نامــزد شــدن در شــورای 
ولســوالی ثبت نــام نکردنــد، مــا تــاش کردیــم زنــان را 
بــرای شــرکت در شــورای ولســوالی ها تشــویق کنیــم.
ــی   ــم آماده گ ــش از 2۰۰ خان ــون بی ــۀ او: اکن ــه گفت ب
شــورای  انتخابــات  در  شــرکت  بــرای  را  شــان 
ولســوالی ها اعــام کردنــد و مــا از کمیســیون انتخابات 
خواســتیم تــا زمــان ثبت نــام بــرای کاندیــدان شــورای 

ــد. ــد کنن ــوالی ها را تمدی ولس
او افــزود: کمیســیون انتخابــات در پاســخ بــه مــا 

در  ثبت نــام  بــرای  بودجــه  چــون  کــه  گفتنــد 
تمامــی ولســوالی ها را ندارنــد، بنابرایــن تنهــا در 
ــام  ــی ثبت ن ــا آماده گ ــن خانم ه ــه ای ــوالی های ک ولس
را دارنــد، ســایت بــرای ثبت نــام آنــان ایجــاد می کنــد.
امــا مســووالن در کمیســیون انتخابــات ایــن گفته هــای 
وزارت امــور زنــان را رد کــرده و می گوینــد: بــه هیــچ 
عنــوان زمــان ثبت نــام کاندیــدان شــورای ولســوالی ها 

تمدیــد نخواهد شــد.
ــدگار گفــت: زمــان  ــه روزنامــه مان ــز ابراهیمــی ب عزی
ــد  ــزدان شــورای ولســوالی ها تمدی ــام نام ــرای ثبت ن ب

نشــده و نخواهــد شــد. 
ــق  ــمت تعوی ــه در قس ــک کمیت ــا ی ــه او: تنه ــه گفت ب
ــوالی ها  ــورای ولس ــات ش ــزاری انتخاب ــر برگ و تأخی
مطابــق بــه فقــره ۱ مــاده ۱۰4 قانــون انتخابات تشــکل 
شــده و ایــن کمیتــه در مــورد تاخیر و تعویــق برگزاری 

ــرد. ــم می گی ــوالی ها تصمی ــورای ولس ــات ش انتخاب
ــنهاد  ــات پیش ــون انتخاب ــاده ۱۰4 قان ــک م ــره ی در فق
ــات  ــوادث و آف ــی، ح ــاع امنیت ــرگاه اوض ــده: ه گردی
طبیعــی یــا حالــت مماثــل، اصــل نماینده گــی عمومــی 
و عادالنــه را در تدویــر انتخابــات غیرممکــن ســازد و 
یــا این کــه بــه مشــروعیت مراحــل انتخابــات صدمــه 
ــد  ــیون و تایی ــنهاد کمیس ــه پیش ــات ب ــاند. انتخاب رس
کمیتــه متشــکل از رئیــس و اعضــای شــورای امنیــت 
ملــی روســای مجلســین شــورای ملــی، رئیــس ســتر 
ــر  ــارت ب ــتقل نظ ــیون مس ــس کمیس ــه و رئی محکم
ــی چهــار  ــه ال ــخ معین ــون اساســی، از تاری ــق قان تطبی

ــردد. ــق می گ ــاه تعوی م
ابراهیمــی می گویــد: »از ۳۹۸ ولســوالی کــه در کشــور 
وجــود دارد تنهــا در ۱2۰ ولســوالی هیــچ زنــی بــرای 
نامــزد شــدن ثبت نــام نکردنــد و در 44 ولســوالی هیــچ 

فــردی بــرای نامــزدی ثبت نــام نکــرده اســت.«
ــت  ــاش از دول ــچ مع ــوالی هی ــورای ولس وکای ش
دریافــت نمی کننــد و یکــی از دالیــل کــه گفتــه 
کســی  هیــچ  ولســوالی ها  اکثریــت  در  می شــود 
حاضــر نیســت کاندیــد شــود، همیــن مســاله حقــوق 

ــت. ــازات اس و امتی

ســخن گوی وزارت امــور زنــان می گویــد: در قســمت 
ــا مســووالن در  معــاش وکای شــورای ولســوالی ها ب
ــاش  ــه مع ــیدند ک ــق رس ــه تواف ــی ب ــای محل ارگان ه
ــر  ــوالی ها در نظ ــورای ولس ــرای وکای ش ــب ب مناس

گرفتــه شــود.
ــورد در وب ســایت  ــن م ــی درای ادارۀ ارگان هــای محل
خــود نگاشــته اســت: براســاس فیصلــۀ شــورای عالــی 
حاکمیــت قانــون و مبــارزه علیــه فســاد اداری، اعضای 
شــوراهای ولســوالی  ها مســتحق معــاش و ســایر 

ــد شــد. ــی خواهن ــازات قانون امتی
طــی جلســه کــه بــه تاریــخ ۳ اســد ســال روان ۱۳۹7، 
ــی  ــرف غن ــد اش ــآب محم ــت جالتم ــت ریاس تح
رئیــس جمهــور افغانســتان، تدویــر یافتــه بــود، فیصله 
ــوالی ها  ــوراهای ولس ــی اعضــای ش ــا تمام ــد، ت گردی

مســتحق معاشــات و ســایر امتیــاز شــوند.
ــی ادارۀ  ــوراهای محل ــجام ش ــی انس ــت عموم ریاس
ارگان هــای محلــی، در حــال حاضــر بخاطــر تدویــن 
مســوده جدیــد قانــون شــوراهای محلــی، جلســات ی 
نظرخواهــی در چهــار زون کشــور دایــر نمــوده، 
ــی،  ــوراهای والیت ــای ش ــات اعض ــی آن نظری ــه ط ک
ــزاب  ــی، اح ــه مدن ــی، جامع ــوولین ادارات محل مس
ــه بعــد  ــه جمــع آوری، ک ــراد نخب سیاســی و ســایر اف
از شناســایی و بررســی دقیــق آنهــا، در متــن مســودۀ 
ــد  ــا خواه ــی، جابه ج ــوراهای محل ــد ش ــون جدی قان

شــد.
ــان و در کل  ــور زن ــه حض ــری ک ــورد دیگ ــا م و ام
حضــور مــردم را در شــورای ولســوالی کمرنــگ 
ــت،  ــف ۱2 اس ــت صن ــند فراغ ــتن س ــازد، داش می س
مــوردی کــه بــا انتقادهــای زیــادی همراه ســت و 
گفتــه می شــود کــه بایــد درایــن قســمت تجدیــد نظــر 

ــرد. ــورت گی ص
امــا کمســیون انتخابــات می گویــد: در ایــن خصــوص 
مــا تصمیــم گیرنــده نیســتیم و قانــون صراحــت دارد و 

مرجــع تعدیــل قانــون هــم مشــخص اســت.
ــدم  ــز از ع ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــن درحالی س ای
ــای  ــوالی ها نگرانی ه ــورای ولس ــان در ش ــور زن حض

ــود. ــراز شــده ب اب
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان و برخــی 
از نهادهــای مدافــع حقــوق زن از کمرنــگ بــودن 
شــوراهای  آینــده  انتخابــات  در  زن  کاندیدهــای 
ــل آن  ــد و دالی ــی کــرده بودن ــراز نگران ولســوالی ها اب
را عــدم امنیــت، نداشــتن حقــوق و امتیــازات کافــی و 

ــد. ــرده بودن ــام ک ــف ۱2 اع ــت صن ــند فراغ س

وزارت امور زنان:
 زمان ثبت نام نامزدان شورای ولسوالی ها تمدید می شود

کمیسیون انتخابات:
 به هیچ عنوان زمان ثبت نام نامزدان شورای ولسوالی ها تمدید نمی شود 

ناجیه نوری

گزارش

فرســتادۀ خــاص دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در امــور 
افغانســتان، هنــگام ارایــۀ گــزارش خــود در شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل متحــد از نبــود ظرفیت و اســتقالیت 
در کمیســیون انتخابــات افغانســتان انتقــاد کــرده و تأکیــد 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــای  کمیس ــه آماده گی ه ــرده ک ک
افغانســتان در مــورد برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و 
ــای  ریاســت جمهــوری ایــن کشــورناکافی بوده اســت. آق
ــتقل  ــیون مس ــای کمیس ــو کارکرده ــا مامات ــی ی تدامیچ
خواســتار  و  کــرده  توصیــف  نابســنده  را  انتخابــات 
برگــزاری انتخابــات به موقــع و معتبــر در افغانســتان 

شده اســت.
ایــن در حالی ســت کــه پــس از تعییــن اعضای  کمیســیون 
مســتقل انتخابــات افغانســتان و تاریــخ برگــزاری انتخابات 
پارلمانــی، شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از دفتــر 
ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان یــا یونامــا درخواســت 
کــرد تــا از مقامــات افغانســتان در ســازمان دهی انتخابــات 
ــد  ــه از رون ــداری جامع ــی و پای ــت یک پارچه گ و تقوی

انتخابــات افغانســتان حمایــت کنــد.
تدامیچــی یاماماتــو، نماینــدۀ خــاص ســازمان ملــل 
ــازمان  ــن س ــت ای ــورای امنی ــه در ش ــتان ک ــرای افغانس ب
در بــارۀ اوضــاع افغانســتان، ســخن می گفــت، بیــان 
داشــت: پیشــرفت کارهــای کمیســیون مســتقل انتخابــات 

ــت. ــنده نیس ــتان بس افغانس
ایــن دیپلومــات ارشــد ســازمان ملــل متحــد بــرای 
ــع،  ــات به موق ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ک ــتان می گوی افغانس
ــور  ــه منظ ــی ب ــر حتم ــک ام ــده، ی ــر و پذیرفته ش معتب

حفــظ اعتمــاد بــه نظــام دولــت داری در افغانســتان و نظــم 
قانــون اساســی در آن کشــور می باشــد.

ــۀ ایــن گــزارش گفــت: »آشــکارا بایــد  او در جریــان ارائ
بگویــم کــه در زمینــۀ آماده گی هــای انتخابــات، پیشــرفت 

نابســنده صــورت گرفته اســت.« 
نهادهــای ناظــر انتخابــات و فعــاالن جامعــۀ مدنــی نیــز بــا 
تأییــد گفته هــای نماینــدۀ خــاص سرمنشــی ســازمان ملــل 
متحــد بــرای افغانســتان، گفته انــد کــه تاکنــون کمیســیون 
مســتقل انتخابــات نتوانســته حداقــل اســتقالیت خــود را 
به دســت آورد و هنــوز هــم وابســته گی هایی در میــان 

اعضــای ایــن نهــاد وجــود دارد .
بــه گفتــۀ آنــان اگــر ایــن روال ادامــه پیــدا کنــد 

ــدۀ  ــه تمویل کنن ــل متحــد یگان همان طوریکــه ســازمان مل
ایــن نهــاد اســت؛ از کارکردهــای آن راضی نیســت، ممکن 
ــه  ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س ــی و تخنیک ــای مال کمک ه
ــا حــدی محــدود شــود. ــات ت کمیســیون مســتقل انتخاب
ــا« از  ــتان »تیف ــفاف افغانس ــات ش ــاد انتخاب ــن بنی همچنی

عــدم رعایــت قانــون انتخابــات و تقویــم انتخاباتــی 
ــاش  ــت در ت ــه حکوم ــت ک ــه و مدعی س ــخن گفت س
ــه بحــران  مهندســی کــردن و برخــی نهادهــا در تــاش ب

کشــاندن انتخابــات می باشــند.
محمــد نعیــم ایــوب زاده، رییــس بنیــاد انتخابــات شــفاف 
ــری در  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــا(، دی ــتان )تیف افغانس
ــای  ــون آماده گی ه ــا اکن ــت ت ــه حکوم ــت ک ــل گف کاب

ــدارد. ــات را ن ــرای انتخاب الزم ب
ــات  ــک انتخاب ــه ی ــن ب ــت ارادۀ رفت ــزود: »حکوم او اف
شــفاف را نــدارد و بــه همیــن دلیــل مــا دو نگرانــی بــزرگ 
ــا  ــت ت ــن اس ــرای ای ــا ب ــه تاش ه ــم، اول این ک را داری

ــات  ــه انتخاب ــد و دوم این ک ــران ببرن ــه بح ــات را ب انتخاب
ــد.« را مهندســی کنن

ــز ابراهیمــی، معــاون ســخن گوی کمیســیون مســتقل  عزی
ــد  ــدگار در پیون ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــات در گفت وگ انتخاب
ــل  ــازمان مل ــرکل س ــاص دبی ــتادۀ خ ــزارش فرس ــه گ ب
ــه  ــد ارای ــل متح ــت مل ــورای امنی ــه در مقرش ــد ک متح
کــرده و در آن گــزارش از نبــود ظرفیــت و اســتقالیت در 
ــان  ــش نش ــت؛ واکن ــاد شده اس ــات انتق ــیون انتخاب کمیس
داده و تأکیــد کــرد کــه نگرانــی ســازمان ملــل متحد بیشــتر 
از ناحیــۀ ارقــام و فهرســت رأی دهنــده گان بــوده کــه بــه 
ــس  ــون وارد دیتابی ــازمان، تاکن ــن س ــتادۀ ای ــدۀ فرس عقی
ــل  ــازمان مل ــی س ــورد نگران ــزود: در م ــت. او اف نشده اس
ــدت  ــه ش ــات، کار ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــوی کمیس ازس
رأی دهنــده گان  تمامــی  فهرســت   و  داشــته  جریــان 
در مــدت زمــان کوتــاه وارد دیتابیــس خواهــد شــد؛ 
ــری را  ــی دیگ ــدام نگران ــون ک ــی تاکن ــای بین الملل نهاده

ــت. ــریک نساخته اس ــیون ش ــا  کمیس ب
ــووالن  ــرر مس ــورد تق ــان در م ــی هم چن ــای ابراهیم آق
ــه  ــار داشــت ک ــان داده و اظه ــای ســاحه وی اطمین دفتره
ــی  ــی کارهــای انتخابات تمامــی مســووالن دفترهــای والیت
ــود  ــی وج ــدام نگران ــد و ک ــش می برن ــی پی ــه خوب را ب

ــدارد. ن
آقــای  اظهــارات  انتخابــات،  کمییســیون  ســخن گوی 
ــا( را رد  ــات شــفاف )تیف ــاد انتخاب ــس بنی ــوب زاده، ریی ای
ــکار  ــای هم ــام نهاده ــا از تم ــرد: »م ــح ک ــرده و تصری ک
و نظارت     گرانتخابــات می خواهیــم کــه به جــای ناامیــد 
بــا  انتخابــات،  از  ســاختن و دل ســرد کــردن مــردم 
ــه  ــری ک ــوع موضع گی ــرده و از هرن ــکاری ک یک دیگرهم
ســبب لطمــه دار ســاختن پروســۀ انتخابــات شــود، پرهیــز 

ــد.« کنن
داود مکارم

انتخاباتافغانستان؛
ازنگرانیشورایامنیتتابیاعتمادیجریانهایسیاسی
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مـردم شناسـی متقابـل)19( در مشـارکت بیـن مـردم و جامعـه از 

بیـان خاطـرات.)20( طریـق 

ـ برقـراری ارتبـاط علمـی بیـن مورخـان دانشـگاهی و مـردم عادی.

)21(

ـ وسـیله ای بـرای درک جامعـه از تاریـخ خـود کـه بیـن تاریـخ کـه 

مـورخ می سـازد بـا تاریخـی کـه جامعـه می خواهـد داشـته باشـد.

)22(

در  تاریخـی  تفکـر  طریـق  از  افـراد  شـخصی  خاطـرات  تبدیـل  ـ 

گذشـته بـه خاطـرات اجتامعـی و تسـهیل زمینه هـای ورود افـراد به 

جامعـه.)23(

برداشـتهای  و ضبـط  مـن جامعـه  در  تبییـن خاطـرات جمعـی  ـ 

مختلـف.)۲۴(   مکانهـای  در  و  متفـاوت  موقعیتهـای  در  جمعـی 

ـ دریافـت خـرد فـردی افـراد در کالبد تاریخـی و تبدیـل آن به دانش 

اجتامعی برای درک گذشـته.)۲۵(

ـ تبییـن ارتبـاط بیـن تاریـخ و برداشـتهای روایی شـخصی از تاریخ 

بـه منظـور درک زمان حـال.)2۶( 

دادن مفهـوم فرهنگـی از اسـناد کاغـذی بـه تاریخ و توامنندسـازی 

بـرای فهـم مبانی تاریـخ.)۲۷( 

تجربیـات  کـه ورود  تاریخـی  تحقیقـات  در  افزایندگـی  ماهیـت  ـ 

تاریخـی جامعـه را در تبییـن حـوادث بـا اسـناد حکومتـی فراهـم 

می سـازد.)۲۸(

ایـن برداشـتها در کنـار صدهـا برداشـت دیگـری کـه دربـاره تاریـخ 

شـفاهی می توانـد توسـط افـراد مختلـف بـا توجـه بـه حوزه هـای 

تحقیقاتـی آنهـا ارائـه گـردد بیانگـر ماهیـت تنـوع و قابـل انعطـاف 

تاریـخ شـفاهی دارد.

نکتـه ای کـه در تعاریـف باال سـعی شـد تـا از تاریـخ شـفاهی ارائه 

گـردد قسـمتی از زوایـای ارتباطـی بیـن تاریـخ و تاریـخ شـفاهی 

می باشـد کـه در قسـمتهای بعـدی دربـاره جنبه هـای مختلـف آن 

بحـث خواهـد گردیـد. اما برخـی نکاتی که دربـاره برداشـتهای باال 

قابـل توجـه می باشـد این اسـت که تاریـخ شـفاهی را منی  توان یک 

جریـان، یـک شـغل و یـک نظـم خـاص دانسـت. حتـی علی رغـم 

اینکـه بـه عنـوان یـک روش مـورد اسـتفاده مؤسسـات حرفـه ای و 

متخصصـان قـرار می گیـرد بـاز منی توانـد در چهارچـوب خاصـی 

نظامـات  خدمـت  در  تکنیکـی  می تـوان  را  آن  بلکـه  گیـرد،  قـرار 

مشـرک  نکتـه  دارد.  متفاوتـی  کاربردهـای  کـه  دانسـت  مختلـف 

مطالبـی کـه ارائـه گردیـد بـر تأکیـد بـر ماهیت خـاص بـرای تاریخ 

شـفاهی که مشـخص کننده آن از تاریخ باشـد بلکه ابزار و وسـیله ای 

اسـت کـه می توانـد در فرآیندی آگاهانـه در خدمت محققـان تاریخ 

قـرار گیـرد تـا از جنبه هـای کشـف؛ بهبـود و افزایندگـی آن دربـاره 

زوایـای تاریـک حـوادث در گذشـته اسـتفاده کنند.

تاریخ شفاهی و مورخان

در ایـن قسـمت بـر آن نیسـتیم تـا در مـورد مفهـوم تاریـخ، تغییـر و 

تحـوالت در آن دوره معـارص و تأثیر آن بر اسـتفاده از منابع شـفاهی 

بپردازیـم هرچنـد کـه عواملـی ماننـد ظهـور مکتـب آنـان و توجه به 

تاریخ اجتامعی و فمنیسـم و تغییر نگرشـی ای معیارهای خانوادگی 

و اجتامعی بر اسـتفاده از منابع شـفاهی تأثیر گذاشـته اسـت.)۲۹( 

بررسـی پیشـینه تغییـرات در زمینـه شـکل گیری رویکردهـای تاریخ 

شـفاهی نیـز این ارتبـاط دو جانبـه را تأیید می کند.)۳۰( در بررسـی 

ارتبـاط بیـن مورخـان و تاریـخ شـفاهی دو مبحـث اصلـی مطـرح 

می باشـد: 1ـ مـورخ کیسـت؟  2ـ آیا در بررسـی ارتباط ایـن دو باید 

بـه همـه تاریـخ توجـه کنیـم یـا می تـوان ارتبـاط را بـا نحله هایی از 

تاریخ سـنجید؟

اگـر تاریـخ را کنـش جمعـی آدمیـان در دوران گذشـته، وظیفه علم 

تاریـخ را شـناخت و تحلیـل ایـن کنشـها بدانیـم مورخ فردی اسـت 

کـه ایـن علـم را بـا اسـتفاده از اسـناد و مـدارک تاریخـی تفسـیر و 

تحلیـل می کنـد. نکتـه ظریـف اینجـا اسـت که آیـا وظیفـه مورخین 

تفسـیر و تحلیـل وقایـع می باشـد یـا گـردآوری و جمع آوری اسـناد 

و مـدارک تاریخـی را نیـز می تـوان در زمـره وظایـف آنها شـمرد؟ 

آیـا منی تـوان مورخیـن تاریخـی را نیز سـطح بندی منـوده و جایگاه 

هـر یک را در راسـتای علـم تاریـخ تبیین کرد؟ 

اسـناد  از  کننـدگان  اسـتفاده  رصفـًا  دوره ای  هـر  در  مورخیـن  آیـا 

و مـدارک هسـتند و وظیفـه ای نسـبت بـه تولیـد منابـع بـرای آینـده 

ندارنـد؟

آیـا تولیدکننـدگان منابـع شـفاهی را منی تـوان در زمـره مورخیـن 

در سـطح  اطالعـات  آن جمـع آوری  کـه وظیفـه  محسـوب منـود 

مختلـف جامعـه بـرای نسـل آینـده اسـت؟

آیـا ارائـه تحلیل های جامـع و دقیـق نیازمند اطالعـات کامل و همه 

جانبـه از موضوع منی باشـد؟

کارهـای  از  یـک  هـر  بـرای  غالبـی  وجـه  یـا  متایـز  می تـوان  آیـا 

شـد؟ قائـل  تفسـیر  و  تحلیـل  یـا  جمـع آوری 

بـه نظر می رسـد جـدا از مکاتب مختلـف تاریخ نـگاری در غرب و 

لـزوم یـا عـدم لزوم بخـش تاریخ نـگاری ما بـا آنها و تطبیـق مباحث 

نظـری بـه یـک نکتـه بایـد توجـه داشـت و آن اینکـه بـا توجـه بـه 

سـاختارهای اجتامعـی مـا چـه نـوع تاریخـی و چـه مکتـب تاریخ 

نـگاری را می تـوان بـرای تأثیر بیشـر تجویـز منود و چه سـاختاری 

را می تـوان در راسـتای تهیـه یـک تاریخ مـدون در سـطوح مختلف 

جامعـه تدویـن منود؟

پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا همـه تاریـخ بایـد توسـط مورخـان 

دانشـگاهی نوشـته شـود یا خیـر و یا می تـوان متایزی بیـن مورخان 

آکادمیـک و حرفـه ای بـا آماتـور قائـل شـد و در ارتبـاط بیـن تاریخ 

شـفاهی و مورخـان مؤثـر اسـت و نـوع نـگاه بـه تاریـخ از دیـدگاه 

ایـن دو گـروه می توانـد در میـزان اهمیـت آن تأثیـر داشـته باشـد. 

ایـن هـامن وجه مشـخصه ای اسـت کـه بین تاریـخ محلـی و تاریخ 

وجـود دارد. 

منابـع تاریـخ محلی اغلـب از طریق منابع شـفاهی تأمین می شـوند 

و از طریـق تاریـخ شـفاهی گـرد آوری می شـوند. در تاریـخ محلـی 

در  افسـانه ها  داسـتان ها،  بسـیاری  بـه  اسـت  ممکـن  منطقـه  یـک 

منطقـه برخـورد می کنیـد کـه قابلیت بـاور نـدارد اما در حـد یافته ها 

جايگاه 
تاريخ 

هي  شفا
در 

ت  تحقيقا
تاريخي

و فرهنـگ آن گروه قـرار دارد و در جای دیگری ثبت نشـده 

اسـت و ارتبـاط پیچیـده بیـن روح انسـانی، وظایـف راوی 

و تاریخـی در تحقیقـات تاریـخ اسـت.)۳۱( بسـیاری از 

موضوعاتـی کـه در تاریـخ محلـی مطـرح می باشـد ماننـد 

چـه مردمـی در منطقـه هسـتند، نـژاد آنهـا چـه می باشـد، 

امـورات دینـی آنهـا چیسـت؟ تفریحـات و رسگرمی هـای 

نقـل، مالیـات، زبالـه در  جنبـی چـه می باشـد، حمـل و 

زمـره مـواردی اسـت کـه هـر چند بـه صـورت محـدود در 

اسـناد ثبـت می گردنـد امـا بـه خاطـر ارتبـاط بـا جوامـع 

انسـانی کامـاًل قابـل انتقال نیسـتند و تنهـا از طریـق تاریخ 

شـفاهی می تـوان قسـمتی از آن را منتقل کـرد.)۳۲( تاریخ 

محلـی تنهـا حوادث سـاده که در یـک محل خـاص اتفاق 

می افتـد نیسـت، بلکـه روایتـی از تجربیات افـراد آن منطقه 

در زمانـی خـاص اسـت.)۳۳( تاریـخ محلـی محـدود بـه 

گذشـته نیسـت. تاریـخ آنهایی اسـت کـه در امـروز زندگی 

می کننـد و در آینـده به خاطـرات می پیوندند اما الزم اسـت 

تـا زمانـی کـه در میان ما هسـتند مـورد تقدیـر قـرار گیرند.

)۳۴(

بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه جوامـع هرگـز منی ایسـتند 

جدیـد،  تغییـرات  جـاده،  مـرگ،  تولـد،  همیشـه  آن  در 

افزایـش جمعیـت و... هسـت کـه همـه آنهـا قابلیـت ثبت 

در اسـناد را ندارنـد.)3۵( بسـیاری از رفتارهـای اجتامعی، 

دیدگاه هـای شـخصی و سـنت های شـفاهی کـه بـه دالیل 

مختلفـی حتـی اگـر قابلیت ثبت شـدن داشـته باشـند ارائه 

منـی شـوند.)3۶( نکتـه ای که مورخـان کمر بـه آن توجه 

تاریـخ  از  سـاختاری  می توانـد  محلـی  تاریـخ  می کننـد. 

عمومـی یـک منطقـه را بـه منایـش بگذارد کـه ارتبـاط بین 

اجـزاء کوچکـر بـا بزرگـر در یـک منطقـه بـا بزرگـر در 

سـطح ملی اسـت.)۳۷( بـا این تفاسـیر می توان بـه ارتباط 

بیـن تاریـخ، تاریخ محلی، تاریخ شـفاهی و میـزان اهمیت 

منابـع شـفاهی در ایـن حـوزه پـی برد.

نکاتـی کـه در ابتـدای ایـن بحث در مـورد مورخـان مطرح 

بـه  می تـوان  آیـا  باشـد،  راهگشـا  دوبـاره  می توانـد  شـد 

کسـانی کـه اقـدام بـه جمـع آوری اطالعـات در حوزه های 

متنـوع ذکـر شـده می مناینـد لفـظ مـورخ نامید یـا می توان 

از کلمـه مورخـان آماتور یا حرفه ای اسـتفاده کـرد. فرض بر 

پذیرفـن آن رابطه ایـن دو را چگونه می تـوان تعریف منود. 

برخـی تاریـخ محلـی را آخرین پناهـگاه مورخـان آماتوری 

می داننـد کـه نـه براسـاس حرفه و شـغل خـود بلکه بیشـر 

بـه خاطـر متایـالت و انگیزه های شـخصی، وطن دوسـتی 

بـه آن می پردازنـد.)۳۸( منونـه ای از ارتباط بیـن دو گروه را 

در آمریـکا می تـوان جسـتجو منـود کـه در مرحلـه حرفه ای 

شـدن تاریـخ ورود آن بـه دانشـگاه ها، مورخـان آماتـور را 

نفـی منودنـد و چنـد دهـه کشـمکش درونـی بیـن آنهـا بـه 

وجـود آمـد تـا اینکـه بـا ورود تاریخ محلـی به دانشـگاهها 

دامنـه آن کمرنگـر شـد)۳۹( و مورخـان محلـی از طریـق 

 )AHA( بـا انجمـن تاریخدانـان آمریـکا ارتبـاط مسـتقیم 

توانسـتند خـود را بـا دیگر مورخـان تطبیق دهنـد. از طرف 

دیگـر همیـن اختـالف بیـن مورخـان حرفـه ای بـا تاریـخ 

شـفاهی کاران بـه وجـود آمـد. آنهـا بـر ایـن اعتقـاد بودنـد 

کـه منابع حاصـل از مصاحبه های شـفاهی ارزش داده های 

تاریخـی را ندارنـد و تـا مدتهـا دانشـگاهها ارجاعـات بـه 

مصاحبه هـا را در پایان نامه هـا جائـز منی دانسـتند تـا اینکـه 

بـا انجمـن تاریخدانـان  تاریـخ شـفاهی کاران در تعامـل 

آمریـکا اسـتانداردهای IRIB را بـه منظور استانداردسـازی 

منابـع شـفاهی تهیـه منودنـد و تعامل دو سـویه آنهـا باعث 

شـد تا تاریخ شـفاهی ابزار مؤثری در جمـع آوری داده های 

تاریخـی باشـد. در عیـن حـال ورود تاریـخ شـفاهی بـه 

از  کـرد.)۴۰(  تسـهیل  را  آنهـا  ارتبـاط  زمینـه  دانشـگاه ها 

فرآینـد نهایـی ایـن بحـث می توان چنیـن اسـتنباط منود که 

رابطـه تاریـخ شـفاهی کاران با تاریـخ محلـی کاران نزدیکی 

بیشـری در حوزه تولید منابع شـفاهی و اسـتفاده از آن دارد 

و در عیـن حـال هـر دو گـروه می تـوان مورخـان حرفـه ای 

نیـز جسـتجو منود هـر چند که به علت گسـردگی شـمول 

در برگیـری آنهـا سـطوح مختلفـی از عالقه مندان بـه حوزه 

تاریـخ را در برمی گیرنـد.

اسـناد  و  شـواهد  شـفاهی  تاریـخ  از  حاصـل  داده هـای 

نـگاری تاریـخ  یـا  شـفاهی 

سـؤال بـزرگ در ابتـدای ایـن بحث این اسـت کـه توقع ما 

از تاریخ شـفاهی چیسـت؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه در چنـد دهـه گذشـته هیـچ روش 

پژوهشـی ماننـد تاریـخ شـفاهی از طـرق گوناگـون و در 

زمینه هـای مختلف مـورد اسـتفاده مورخان در پژوهشـهای 

مختلـف قـرار نگرفتـه اسـت.)4۱( بـه خصـوص از دهـه 

1960 بـه بعـد بـه طـور دقیق بـا توجه بـه رشایـط آن زمان 

و نیازهـای روز جامعـه رشوع بـه بـاز تعریف خـود منود تا 

بتوانـد جـواب انتقادهـای مورخـان سـنتی را بدهـد. اولین 

مورخـی کـه از تاریخ شـفاهی به طور گسـرده ای اسـتفاده 

انتقاداتـی را نیـز وارد کـرد توسـیدس بـود.)۴۲( او در  و 

مقدمـه تاریـخ پلوپنـزی)۴۳( دربـاره حادثـه واحـدی کـه 

توسـط افـراد مختلـف به صـورت متفاوتـی ارائـه می گردد 

و در کتابـش ثبـت کـرده مطالبـی آورده اسـت.)4۴( از آن 

زمـان تاکنـون شـفاهیات در منابـع تاریخـی علی رغـم فراز 

و نشـیب ها بـه عنـوان یکـی از منابـع اصلـی ادامـه یافتـه 

اسـت. مهم تریـن ایراداتـی کـه بـر تاریـخ شـفاهی در چند 

دهـه اخیر وارد شـده اسـت عبارتنـد از:

ـ اختـالط بیـن اطالعـات و تجربیـات تاریخی با سـنتهای 

شـفاهی: اسـتفاده از تاریـخ شـفاهی گاهـی بـه نوعـی از 

منابـع برمی خوریـم کـه حـد فاصـل بیـن تاریـخ و افسـانه 

اسـت و اصطالحـًا سـنتهای شـفاهی نامیـده می شـود کـه 

مورخـان در پذیرفـن یـا رد آن به عنـوان یک منبـع تاریخی 

اختـالف دارنـد.)4۵(  

ژان ونسـینا)۴۶( مـورخ بلژیکـی معتقد اسـت که سـنتهای 

توضیـح  هسـت  چنانکـه  آن  را  گذشـته  تاریـخ  شـفاهی 

از  پـرده ای  در  کـه  تاریخـی  حقیقـت  نوعـی  و  می دهـد 

روایات متنوع مخفی شـده اسـت.)۴۷( سـنتهای شـفاهی 

از تصـورات  دارد و  تاریـخ محلـی  بـا  ارتبـاط مسـتقیمی 

تاریخـی مـردم شـکل می پذیـرد. ارزش کلـامت تاریخـی 

جمع شـده، در ازای زندگی افراد اسـت.)۴۸( هارون)۴۹( 

معتقـد اسـت کـه در جامعـه مـدرن ارتبـاط بیـن زندگـی و 

ادراک تاریخـی وجـود نـارد و یکـی از مهمریـن دالیل آن 

در  در سـنتهای شـفاهی می شـامرد. خصوصـًا  نقـص  را 

جوامعـی که شـفاهیات نسـبت به اسـناد مکتـوب از ارزش 

بیشـری برخـوردار هسـتند.)۵۰( 

امـا مورخان معتقدند که سـنتهای شـفاهی به علـت آمیخته 

بیان کننـده  منی تواننـد  تخیـالت  و  افسـانه ها  بـا  شـدن 

واقعیت هـای تاریخـی و انتقـال دهنـده اطالعـات تاریخی 

باشـند، هرچنـد بخـش عمـده ای از اطالعـات تاریخی در 

دوره هـای گذشـته بـه همین شـکل انتقال می یافـت.)5۱(

بخش بخش دوم
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على شفابخش
چکيده

اين مقاله به بررسى اين موضوع مى پردازد كه آيا 
مطالعه انديشه هاى فيلسوفان غربى براى دانشجويان، 
طالب و استادان فلسفه اسالمى امرى بى ثمر و يا 
اين  براى آزمون  وظيفه اى است الزم و ضرورى؟ 
فرضيه، »چهار دليل« اقامه گرديده است كه به ترتيب 
فلسفه  قوت  نقاط  اصطياد  و  1. كشف  از:  عبارتند 
غرب و بهره گيرى از آنها در زمينه هاى گوناگون، 
پويايى فلسفه اسالمى؛  توانمندسازى و  به ويژه در 
2. نقد مبتنى بر فهِم صحيِح آراء فالسفه غرب؛ 3. 
اسالمى سازى علوم؛ 4. غرب شناسى در آيينه آراء 
و  اى  ريشه  اى  گونه  به  غرب،  »فالسفه«  افکار  و 

بنيادين.
 

فلسفه  غرب،  فلسفه  مطالعه  ضرورت  ها:  کلیدواژه 
غرب  علوم،  سازی  اسامی  غرب،  فلسفه  اسامی، 

شناسی.

مقّدمه
فلسفی  های  اندیشه  و  مکاتب  اخیر  های  دهه  طی 
رویه  بی  و  آسا  سیل  نحوی  به  غرب،  غیرفلسفی  و 
مرزها را درنوردیده اند و در محافل علمی کشورهای 
اسامی به ویژه ایران، حضوری محسوس و فعال یافته 
و فضای فکری و فرهنگی آنها را مورد هجوم قرار داده 
کنار  در  برنامه،  بی  و  آلود  ورود شتاب  این  البته  اند. 
آفت ها و آسیب هایی که به دنبال داشته، احیانافرصت 

هایی رانیزباخودپدیدآورده است.
باید اذعان کرد که این آراء و افکار متعدد و متکثر، نظر 
استادان و  از  از اهل علم در دانشگاه ها اعم  بسیاری 
دانشجویان، حوزه های علمیه و حتی برخی از مردم 
عملی  آثار  طبعا  و  نموده  جذب  و  جلب  خود  به  را 
فردی و اجتماعی خاصی را نیز از خود بر جای گذاشته 
تغییرات  این  به  توان نسبت  نمی  است؛ در حدی که 
و آثار و نتایج برآمده از آن، نفیا و اثباتا بی تفاوت و 

منفعل بود.
نوشتار  اصلی  مسئله  فوق،  مطلب  به  توجه  با  حال 
حاضر این است که آیا استقبال از آراء فلسفی غرب 
و بهره گیری از آنها امری است نادرست و بی ثمر و 

حتی غیرمجاز، یا اینکه کاری است مفید و الزم؟
که  است  آن  فوق  مسئله  به  نگارنده  پاسخ  و  فرضیه 
مطالعه مباحث فلسفی غرب ـ برای اهل آن ـ نه تنها 

جایز، بلکه سودمند و ضروری می باشد.
ازآنجاکه صحت و اعتبار هر فرضیه ای در گرو آزمون 
برای  نوشتار حاضر  در  باشد،  می  آن  موجه سازی  و 

اثبات مدعای مذکور چهار دلیل اقامه شده است.
نیز پاسخ  این مقاله به مسائل فرعی ذیل  همچنین در 
داده شده است: چرایی نقد تفکر فلسفی غرب، معنای 
میان  تازم  دلیل  و  شناسی،  غرب  ضرورت  غرب، 
شناخت غرب، از طریق فلسفه غرب، به عنوان شرط 

الزم ـ و نه شرط کافی.
 

درباره پیشینیه این بحث باید گفت: مطالب فراوانی در 
زمینه هایی همچون ضرورت و اهمیت برخی مباحث، 
مکاتب و چهره های فلسفی غرب، نقد اساس فلسفه 
غرب، بررسی تطبیقی فلسفه اسامی و فلسفه غرب، 

چگونگی مواجهه علمای اسام با فاسفه غرب و غیره 
به کتب  توان  آنها می  از جمله  نوشته شده است، که 
بر هرمنوتیک،  درآمدی  کرد:  اشاره  ذیل  مقاله های  و 
تألیف احمد واعظی؛ هرمنوتیک، کتاب و سنّت، محمد 
حائری  مهدی  اثر  تحلیلی،  فلسفه  شبستری؛  مجتهد 
و  ایران  سنتی  کام  و  غرب  فلسفه  به  نگاهی  یزدی؛ 
آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب، تألیف کریم 
با  مواجهه  در  علمیه شیعه  پیشگامان حوزه  مجتهدی؛ 
گونه  و  اشکوری  فنایی  محمد  نوشته  غرب،  فلسفه 
شناسی رویکرد آشتیانی و مطهری به فلسفه غرب، اثر 

حسینعلی رحمتی.
اصل  به  راجع  نموده،  تحقیق  نگارنده  که  آنجا  تا  اما 
ضرورت و اهمیت مطالعه فلسفه غرب و دالیل آن، به 
ویژه برای محققان فلسفه اسامی ـ در قالب کتاب یا 

مقاله ای مستقل ـ تحقیقی صورت نگرفته است.
و  اهمیت  که  است  این  حاضر  مقاله  نوآوری  وجه 
لزوم آشنایی با اندیشه های فیلسوفان غربی را ـ برای 
کسانی که در حوزه فلسفه اسامی تحصیل و تحقیق 

می کنند ـ با چند دلیل به اثبات می رساند تا از آسیب 
ها و تبعاتی که ممکن است به علت ناآگاهی و انفعال 
دانشمندان فلسفه اسامی نسبت به تفکر فلسفی غرب، 
برای جامعه ایران اسامی به وجود آید پیشگیری شود.

 
ضرورت اول: کشف و اصطیاد نقاط قوت فلسفه غرب 

و بهره گیری از آنها
به  را  اسامی  فیلسوفان  تواند  می  که  اولین ضرورتی 
ترغیب  غرب  فلسفی  آثار  تحقیقی  و  جدی  مطالعه 
نماید، بهره گیری از نقاط قوت و ویژگی های مثبت 
تأمات فاسفه غرب ـ البته با نظرداشِت ضعف ها و 
نقایص دیگر آنها ـ می باشد؛ خصوصیاتی که یا احیانا 
در فلسفه اسامی یافت نمی شوند و یا کمتر و به نحو 

اجمالی به آنها پرداخته شده است.
اندیشه،  حوزه  در  مکتبی  یا  شخصی  است  ممکن 
اما  ببرد،  رنج  فراوانی  های  ناراستی  و  ها  کاستی  از 
هرگز نمی توان به این بهانه، اگر احیانا از نقطه مثبتی 
برخوردار بود، آن را نادیده گرفت و انکار کرد؛ چراکه 
و  ارزشی  معیارهای  به  ملتزم  و  واقعی  فیلسوف  یک 
که  کس  هر  نزد  و  کجا  هر  را  حق  اخاقی،  موازین 

یافت، بی درنگ آن را برمی گیرد.
فلسفی و  افزود مکاتب  باید  به مطلب فوق،  با توجه 
حتی غیرفلسفی غرب نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ 
ازاین رو، کسی که متصلبانه معتقد است همه یا غالب 
هیچ  و  پویند  می  باطل  به  ره  غرب،  فلسفی  مکاتب 
ویژگی مثبت و قابل استفاده ای در میان آراء آنها یافت 
نمی شود و ازاین رو، تمام تاش ها و تأمات چندین 
هزار ساله آنها از اساس بی ارزش و غیرقابل اعتناست، 

سخن وی معقول و مقبول نمی باشد.
برخی از محققان به این ضرورت مهم تصریح نموده 
و بر آن پای فشرده اند: ضرورت دیگری که می توان 
کوشش  از  گیری  بهره  کرد،  طرح  اسامی  فلسفه  در 
های جدید در فلسفه غرب است )خسروپناه، ۱۳۸۹، 

ص 465(.
و  ها  افق  که  کسی  عنوان  به  نیز  رهبری  معظم  مقام 
چشم اندازهای کلی و طرح های کان در حوزه علوم 
ترسیم  مختلف  های  رشته  دانشمندان  روی  پیش  را 

آغاز  بیانات  در  کنند،  می  گذاری  سیاست  و  نموده 
درس خارج خود در سال ۱۳7۰، عاوه بر لزوم کسب 
غرب،  انحرافی  و  غلط  های  فلسفه  برابر  در  آمادگی 
افکار  از  اطاع  از دالیل و ضرورت های  دیگر  یکی 
فلسفی موجود دنیا را، استفاده فیلسوفان و دیگر علما 
پیشرفت  و  نموده  معرفی  آنها  اندیشه  مثبت  نقاط  از 
فلسفه اسامی را تا حّد زیادی در گرو آن می دانند: 
تبحر در فلسفه به این معناست که ما بتوانیم از تمام 
افکار فلسفی موجود دنیا ـ که به شکل ساعت نگاری 
پیش می رود و ساعت به ساعت فکر فلسفی مطرح 
می شودـ  و از ماده فلسفه موجود خودمان مطلع باشیم 
را  انحرافی، خودمان  و  غلط  های  فلسفه  مقابل  در  و 
در حال آماده باش نگه داریم و احیانا اگر نقطه مثبتی 
در آنها هست، از آن نقطه مثبت استفاده بکنیم. فلسفه 
ما این طوری پیشرفت می کند؛ و ااّل در حد شناخت 
ندارد  ارزشی  اندازه  این  به  بزرگان  کامات  و  افکار 

)خامنه ای، ۱۳77، ج ۸، ص 65(.
در ذیل به یک نمونه از این نقاط قوت و برگرفتنی، به 

نحو تفصیلی، و به چند مورد دیگر، تنها در حّد اجمال 
اشاره می شود:

 
تقدم معرفت شناسى بر وجودشناسى در آغاز تفکر 

فلسفى
در تاریخ فلسفه اسامی، از ابتدا تاکنون موضوع فلسفه 
اولی، همواره وجود یا موجود بما هو موجود در نظر 
کتب  غالبا  فاسفه  رو،  ازاین  و  است  می شده  گرفته 
اند؛  آغاز می کرده  از وجود  با بحث  را  فلسفی خود 
هرچند که مباحث معرفت شناسی هم از نظر آنان دور 
نبوده، اما این سنخ مباحث، البه الی بحث های هستی 
و  علم  ذهنی،  وجود  همچون  مسائلی  ذیل  شناختی، 
عالم و معلوم و انواع ادراکات طرح و تحقیق می شده 

اند.
اسامی،  فلسفه  تاریخ  طول  در  دیگر،  عبارت  به 
مسائل وجودشناسی از نظر ترتیب، ساختار و چینش، 
سنت  این  و  داشته  تقدم  شناختی  معرفت  مباحث  بر 
تا زمان عّامه طباطبائی  یعنی  تا عصر حاضر  فلسفی 
فلسفه  مدّون  آثار  در  است:  داشته  ادامه  همچنان  نیز 
که  شناخت  کاشفیت  و  ارائه  از جهت  بحث  اسامی 
به مباحث معرفت شناسی و شناخت شناسی معروف 
به  علم  مسائل  یا  ذهنی  وجود  مسائل  ذیل  در  است، 
تناسب تأثیری که از آنها می پذیرد مطرح شده )جوادی 

آملی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص 2۹۳(.
همین مسئله، یعنی تقدم مباحث وجودشناسی بر مسائل 
معرفت شناختی در تاریخ فلسفه غرب هم از ارسطو 
داشته  استمرار  و  رواج  وسطا  قرون  اواخر  تا  بعد  به 
با تأمات  اینکه نوبت به دکارت رسید و او  تا  است 
معرفت شناختی خود در باب شک و یقین و ادراکات 
انسان و اصل قرار دادن فاعل شناسایی نسبت به متعلَّق 
شناسایی، عقربه مباحث فلسفی را از وجودشناسی به 
معرفت شناسی تغییر جهت داد و بدین ترتیب، طرح 
اولیه یک شیوه جدید ساختاری و روشی را در نحوه 
که  ها  از سال  درافکند. پس  فلسفی  مباحث  به  ورود 
به  موجودات  و  وجود  وسطا  قرون  در  فلسفه  محور 
عنوان متعلَّق شناسایی بود، دکارت بحث را به سمت 
برای  روشی  یافتن  و  نقادی  لزوم  و  شناسایی  فاعل 

مستقیم  و  صحیح  های  شناسایی  تفکیک  و  شناخت 
از یکدیگر هدایت کرد )رحیمیان، ۱۳۸6، ص ۱72(.

و  روشی  یا  دستوری  شک  کشیدن  پیش  با  دکارت 
تاش برای عبور از آن به منظور دستیابی به یقین، و 
همچنین متوقف دانستن مباحث وجودشناختی از قبیل 
خدا، نفس و جوهر بر حّل مسئله یقین، عمًا فلسفه 
درباره  او خود  کرد.  آغاز  با شناخت شناسی  را  خود 
ضرورت وصول به یقین می گوید: همان طور که از 
قبول امور بدیهی البطان احتراز الزم است، همچنان 
هم از اعتقاد به اموری که کامًا قطعی و تردیدناپذیر 
برای  رو،  ازاین  ورزید؛  اجتناب  دقت  به  باید  نباشد، 
توجیه رّد مجموعه آنها کافی است بتوانم در هر کدام 
)دکارت،  کنم  پیدا  شک  برای  ای  زمینه  اندک  آنها 

۱۳۸۱، ص 2۹(.
او  سنت  همین  از  فاسفه  غالب  نیز  دکارت  از  پس 
پیروی کردند که اوج آن را در کانت می توان مشاهده 
کرد. کانت در مقایسه با فاسفه پیش از خود، اهتمام 
بیشتری به مباحث شناخت شناسی و نقد و بررسی قوه 
ادراک در انسان از خود نشان داد تا حّدی که به تعبیر 
شهید مطهری، فلسفه کانت به منطق ـ که نوعی خاص 
شناسی  جهان  که  ـ  فلسفه  از  ـ  است  فکرشناسی  از 
5، ص  )مطهری، ۱۳۸2، ج  است  تر  نزدیک  ـ  است 

.)۱۳۸
نقد  به  پرداختن  فیلسوف  از نظر کانت، وظیفه اصلی 
و  است  عقل  قلمرو  و  حدود  تعیین  و  شناخت  قوه 
وجودشناسی  به  پرداختن  نشود،  حل  مسئله  این  تا 
کاری بی حاصل است که وظیفه اساسی فیلسوف این 
ارزیابی  و  بررسی  به  پژوهشی  هر  از  پیش  که  است 
بدون  و  بپردازد  وی  شناخت  نیروهای  و  آدمی  توان 
ملتزم  دیدگاهی  هیچ  به  شناخت  توانایی  از  اطمینان 

نشود)زمانی،۱۳۸6،ج2،ص7۹(.
به  یافت،  ادامه  همچنان  نیز  کانت  از  پس  مسئله  این 
و  اهمیت  چنان  از  شناسی  معرفت  مباحث  که  حّدی 
وسعتی برخوردار شد که امروزه در محافل علمی دنیا 
مطرح  مند  نظام  و  مستقل  کامًا  دانش  یک  عنوان  به 

است.
به  شناختی  معرفت  مطالب  به  جدی  توجه  بنابراین، 
طور مستقل و تقدم معرفت شناسی بر وجودشناسی، 
از ویژگی های تفکر فلسفی غرب است که سنگ بنای 

آن توسط دکارت بنا نهاده شد.
اکنون پس از نگاهی اجمالی و گذرا به تاریخ فلسفه 
اسامی و فلسفه غرب از حیث نحوه ورود به مباحث 
فلسفی، باید پرسید کدام شیوه صحیح به نظر می رسد؟

در پاسخ و در مقام داوری، باید گفت: حق آن است 
واقعیت،  وجود  مسئله  سه  در  تنها  شناسی  هستی  که 
وجود انسان و وجود قوه شناخت، بر معرفت شناسی 
مقدم است. ورود به مسائل معرفتی و بحث از شناخت 
با برخی از گزاره های هستی شناختی آغاز می شود. 
اولین گزاره ای که نفی و یا تردید در آن، مانع از ورود 
به بحث شناخت بوده و قبول آن شرط ضروری و الزم 
اینکه:  دوم  گزاره  و  واقعیتی هست  است:  این  است، 
انسان واقعیت دارد و سومین گزاره: انسان درباره خود 
و اصل واقعیت اندیشه می کند. با قبول سه اصل فوق، 
مسائل مربوط به معرفت و شناخت و سؤاالتی که در 
حوزه این مهم است، ظهور می نماید؛ مانند: آیا اندیشه 
انسان راه به واقع می برد؟ )جوادی آملی، ۱۳7۸، ص 

.)65
اما از این سه امر بدیهی و مفروٌغ عنه که بگذریم، باید 
اذعان کرد که از نظر منطقی و روشی و در مقام اثبات، 
به طور قطع مباحث معرفت شناسی، بر دیگر مباحث 
فلسفی مقدم خواهد بود تا حدی که آیت اهلّل مصباح 
در این باره می گوید: حتی مسئله اصالت وجود ـ که 
در  اصیل  بحث  اولین  مرحوم صدرالمتألهین  زمان  از 
فلسفه تلقی می شود ـ به نظر ما وقتی روشن می شود 
 ،۱۳75 )مصباح،  باشد  شده  حل  قبًا  علم  مسائل  که 

ص ۱7(.
مسئله فوق، یعنی ضرورت پرداختن به مباحث معرفت 
البته پس  شناسی، مقدم بر تمام موضوعات فلسفی ـ 
از اذعان به سه مطلب مذکور ـ از نظر همه یا غالب 
واقع  قبول  و  تأیید  مورد  معاصر،  محققان  و  فاسفه 

شده است.
عّامه طباطبائی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 
خود را با مباحث شناخت شناسی آغاز می کند و پیش 
از پرداختن به مسائل هستی شناختی، به تبیین و تدقیق 

در مسئله ادراک و علم به واقع می پردازد.

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسالمى

ACKU
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ِ نگهبان  با  سخنی 
زنـده گى« ر      دیـوا بر  »نگـاره هـایى 

www.mandegardaily.com

جناباستادحسینفخری،نویسندۀگرانارج!

درودخداوندبرشام!

»نگارههایـیبـردیـوارزندهگـی« چونـان فیلیمـی از 

نظـرم گذشـت. از آن رو، بیخـی متالتـم شـده و بـه 

سـختی در خویـش می گنجـم؛ چـه لحظاتـی را ایـن 

نامه هـا در مـن خلـق کرده انـد!

روز پنجشـنبه، )3اسـد 1397( کـه لطـف کردیـد و 

در  زنده گـی«  دیـوار  بـر  »نگاره هایـی  اهـدای  بـرای 

مرکـز معلومـات افغانسـتان در دانشـگاه کابـل، بنـده 

را فراخواندیـد هیجانـی شـدم؛ زیرا آن ُدنج ارزشـمند 

بـود، داشـتم  یافتـه  پیـش زیورچـاپ  را کـه چنـدی 

تـازه از دسـت شـخص شـام با یادداشـت شـیرین تان 

درمیافتـم. منی دانی چه حسـی داشـت مـرا زیر و باال 

می کشـید. سـاعاتی بعد به خانه شـدم و از همه بریده 

در اتاقکـی خزیـده از هـامن شـب تـا دم نوشـن این 

نامـه )فـردای آن روز( بـا ولع و ذوق متـام بخش های 

زیـادی از ایـن مجموعه را خواندم و با گوشـه هایی از 

جهان هـای ذهنی ویژۀ نویسـنده گان فرزانه و شـهیری 

کـه بـرای شـخص شـام نامه هـا نگاشـته بودنـد و بـا 

جهانـی از بافت هـا و یافت هایـی کـه مـا را بـه درک 

بهر وضعیـت فرهنگیـان و اندیشـه وران آن روزگاران 

مـان و وضعیت پراگنـدۀ همبود مـان در نقاط گیتی و 

در درون کشـور بـه خوبـی یـاری می رسـاند، تاحدی 

آشـنا شـدم.  آن هـا آن روزگاران نامه هایـی فقـط برای 

تـو بودنـد؛ اما حـاال گنجی عظیـم برای ماسـت تا از 

آن حظ هـا بریـم و نیز درسـی بـرای مـا و کمکی برای 

شـناخت همبـود فرهنگی دیـروز مان باشـد. 

نامه هـا  ایـن  کـه  فرزانه ها یـی  کـه  دست یافتنی اسـت 

بـرای  شـیرین،  تلخی هـای  آن  در  بودنـد،  نوشـته  را 

خویشـن خویـش نـه کـه بـرای ادبیـات و دانـش هی 

پیکار می کردند و هریک چه در آن درون ًتنور)پیشـاور( 

دیگـر،  اکنـاف  و  فرنگسـتان  و  ینگه دنیـا  در  چـه  و 

سمندشـان را در میـدان اندیشـه بـرای اندوخته هـای 

آن  می تاختنـد.  سـامان  ایـن  فرهنگـی  کار  و  بیشـر 

نامه هـای گهربـار از اسـتادان واصف باخـری، علی 

رضـوی و ره نـورد زریـاب و نبی عظیمـی تـا دیگـران 

خواننـده گان  کـه  ارزشمندی اسـت  برگ هـای  همـه 

ژرف نگـر و صاف انـداز را بـه ابعاد مختلـف تاریخی 

آن روزگار می کشـاند و همیـن پایـۀ ارزشـی ایـن اثـر 

را بـه عنـوان برگ هـای متفاوتـی از تاریـخ شـفاهی 

مکتـوب بـه شـکل صادقانـه، بـاال برده اسـت؛ زیـرا 

هامنگونـه که در یادداشـت این مجموعه آمده اسـت: 

»علوم انسـانی دسـت کم در یکـی از روایت ها چیزی 

زیسـتۀ  تجربه هـای  از  مفهومـی  تعبیـر  جـر  نیسـت 

و  وضعیت هـا  در  احتامعـی  کارگـزاران  و  عامـالن 

گوناگـون.«  موقعیت هـای 

بـه  شـام  نامه هـای  زود،  روزگاری  کـه  انتظـارم  در 

مشـتی  تـا  بیابنـد  چـاپ  اقبـال  نیـز،  فرزانـه گان  آن 

ارزشـمندی از داده هـا و رفتارها بـر خرمن اطالعات و 

داشـته های کشـور اضافه شـود تـا روزی بـه کار آیند.  

از ایـن منظـر و آنهـم در رشایط مـا- هامنگونـه که در 

مقدمـۀ شـام هـم آمـده اسـت- بـا وجـود شـبکه های 

تکنالوژیـک  پیرشونـدۀ  ابزارهـای  و  اجتامعـی 

اطالع رسـانی و تامین  گر ارتباطات در فرایند پرشـتاب 

و بازدارنـدۀ مـدرن، دیگـر عمر این نـوع نامه نگاری ها 

پایـان یافتـه باشـد، شـاید ایـن اثـر شـام از یک طـرف 

آخریـن اثر بـه عنوان یـادگاران پیشـامدرن ادبیات این 

آب و خـاک اسـت؛ امـا و در عین حال، سـبب تنظیم 

کـردن و نـرش نامه ها و یادداشـت های دیگری توسـط 

کسـانی از هـم نسـالن و هم سـطحان شـام باشـد که 

احتـامال چنین گنجینه هایی را در سـطوح متفاوت در 

فراموش خانـۀ خویـش نهفته انـد. 

ایـن کار و کارهایـی از ایـن دسـت، در واقـع انتقـال 

بـرای  کـه  اسـت  شـفاهی  تاریـخ  نـوع  مکتـوب 

نسـل های بعـدی و پژوهش هایـی کـه در زمینه هـای 

می گیرنـد،  صـورت  سیاسـی  و  فرهنگـی  تاریخـی، 

میابـد.  بـارزی  اهمیـت 

بـه همیـن وجـود، انتظـار دارم کـه نبایسـتی ابزارهای 

برقـی و تسـهیل کننده هـای همـراه، بـرای دادوسـتد 

یـا احوالگیری هـای شـخصی  داده هـا و داشـته ها و 

نـگاه  اقـل  حـدل  زیـرا  ببندنـد.  را  نامه نـگاری  راه 

عنـوان  بـه  امـروز،  از  پـس  بـرای  مـن  آینده گرایانـۀ 

ملحه یـی  می کنـم  سـعی  گاه  کـه  روزنامه نـگاری 

بهانه یـی  تنهـا  نامه نـگاری  کـه  میرسـاند  بیاندیشـیم، 

باشـد  می توانـد  یافت هایـی  و  فلسـفه  خلـق  بـرای 

کـه دنیـای فـردای نسـل ها را اگـر عـوض نکنـد بـا 

چاشـنی یی همـراه سـازد. البتـه چه باشـد کـه عوض 

هـم بکنـد.

 بـه فکـر مـن کـه نامه نـگاری بـرای خلـق اندیشـه ها 

دارد  بـارزی  اهمیـت  ذهنـی،  پیراسـته های  بـروز  و 

کـه بایـد نـزد فرزانـه گان ایـن سـامان و سـامان های 

دیگـر بـرشی محفوظ باشـد. فکـر می کنم کـه همین 

اکنـون در ذهـن آن نخبـه گان جهـان کـه بـا تکنالوژی 

پیرشفتـه و هیجانـی کردن جهـان با دانـش و پیرشفت 

تکنالـوژی رابطـه دارنـد، ایـن دغدغۀ بـزرگ و حذف 

ناشـدنی هـم وجـود دارد کـه روزی این تکنالـوژی به 

دلیلـی و رویـدادی نابـود گـردد و برش آینـده در مورد 

بخشـی طوالنـی از تاریـخ گذشـته گان، دست رسـی 

نداشـته باشـد؛- شـاید کسـانی بـرای سـنجیدن راهی 

و چاره یـی در ایـن خصـوص براینـد؛ زیـرا وقتـی کـه 

مـن بـه چنیـن چیـزی اینجا فکـر می کنـم دیگـران در 

دنیاهـای بهـر نیز بـه کنـه آن رسـیده باشـند.- اما این 

افغانسـتان  کـه  باورکردنی اسـت  و  ذهن رسـیدنی  بـه 

آن  رفـن  و  اسـت  باورنکردنـی  تحـوالت  مسـتعد 

یک بـاره بـه تاریکـی مطلـق هـم به نظـر میرسـد و هم 

بـر عکـس آن ممکن اسـت. 

پـس این خطـر وجـود دارد که یک شـبه به گذشـتۀ آن 

همـه دشـواری ها و کم داشـت ها و نداشـته ها برگردیم 

و آن دم، فقـط حـرت بخوریم که چه شـود؟ 

بـه هـر رو، تاکیـد مـن ایـن اسـت کـه نخبـه گان و 

فرزانه گانـی کـه چیـزی رسشـان می شـود، بایـد ایـن 

گرانسـنگ  ابـزار  تنهـا  عنـوان  بـه  را  نامه نگاری هـا 

تاریخـی و زمـان زده نشـامرند؛ بـل سـعی شـود کـه 

نامه هـای ارزشـمندی بـه عنـوان میراث هـای تاریخی 

فراهـم سـازند.  فردایی هـا  بـرای 

جنـاب فخـری! بـاور کنیـد کـه نامه نگاری هـا بـرای 

شـام در  مجموعـۀ »انگاره هایـی بـر دیـوار زنده گی« 

در مـن جرقه یـی نواخـت کـه ایـن یادداشـت فراهـم 

شـد. همین سـان امیـدوارم کـه پـس از ایـن بتوانیـم 

نامه یـی و نامه هایـی بنویسـیم کـه فـردا دیگـران برای 

چنیـن  کسـانی  هـم  یـا  و  کننـد  تکاپـو  آن  خوانـدن 

گام هایـی را بـه درسـتی بردارنـد. زیـرا مـن ذهنـًا و 

منطقـًا بـاور نـدارم که دیگر زمـان نامه نگاری بـه پایان 

رسـیده باشـد؛ امـا مسـلاًم متحـول شده اسـت؛ زیـرا 

نامه نگاری هـای دیـروز هـم نسـالن شـام کـه حـاوی 

اطالعـات و اختالت هـای رضوری یـا دوسـتانه برای 

حـل مشـکل یـا رفـع رنج هجـرت بـود، به دلیـل نبود 

یـا دشـواری امکانـات بـرای حـل مطلـب و تامیـن 

متـاس بـا دوسـتان بـوده کـه امـروز در نـوع خودش 

گنجینه یـی اسـت. دقیقـٌا هامن نیـاز، امروز به شـکل 

دیگـری وجـود دارد تا سـبب ادامۀ نامه نـگاری گردد. 

بـرای  دیگـر  نامه نـگاری  می کنـم  فکـر  رو،  ایـن  از 

انتقـال محتـوای یـک نامـه و خط دیـروز نیسـت؛ بل 

یکـی از بهریـن راه عبـور بـرای انتقـال داشـته های 

فرزانـه گان و اندیشـه ورزان بـرای فرداسـت؛ چنانکـه 

داسـتان ، شـعر و نقاشـی ایـن نقـش را ایفـا کرده اند و 

در خوانـدن رفتار افـراد، اطالعات وافـری می گذارند 

کـه به رشـد علوم انسـانی بـا یافت هایـی از روزگاران 

و افـراد پیشـین کمـک می کنـد. امـا نامه نگاری هـای 

امروزیـن کـه مـن دوسـت دارم آن را »نامه نگاری های 

نویـن« بخوانـم، در کنـار چنیـن مزیتـی، بـه عنـوان 

نسـخه هایی مهم بـرای فردای نسـل های بعـد، عرض 

وجـود خواهنـد کـرد و نبیره هـا و نتیجه هـای مـا چـه 

دنیاهـای متفـاوت و تصویرهـای متعارضـی را از دل 

آن بیابنـد و بـر بنایی کـه از آن صورت خواهد بسـت، 

بیاسـایند؛ چنانچـه قهـر طبیعـت، دامـن هسـتی را به 

زودی بـر نچینـد. امـا پایان سـخن این که ایـن نامه ها 

بـه خوبـی نشـان می دهند که شـام به چه پیامنـه برای 

یـک نسـل فرهیختـه و خـربۀ مهـم و محـور بوده ایـد.

 و ایـن بیـت را بـه عنوان پایـان این اشـارت، در بداهه 

برای شـام می نویسـیم:

»یک نکته به دل آمد و من هم بنوشتم 

آیا که بهایی بدهی یا ندهی«

بااحرتامفروان

نظریپریانی
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نامۀ نظری پریانی به حسین فخری، نویسندۀ شهیر کشور

جهان معاصر 
در محور تسلط و تعارض ایدئولوژی ها

ــه  ــادی را تجرب ــیار زی ــای بس ــوژی ه ــارص ایدئول ــان مع ــًا جه اساس

ــت. ــرده اس ک

قــرن بیســتم در اوائــل خــود رویــا رویــی ایدئولــوژی لیربالیــزم، 

مارکسیســم، فاشــیزم را در جنــگ جهانــی دوم دیــد.

ــون  ــم اکن ــر داد و ه ــان را تغیی ــی جه ــی سیاس ــیونالیزم جغرافیای ناس

اســالم گرایــی در حــوزه زندگــی مــا بــه عنــوان ایدئولــوژی مســلط در 

حــال رشــد و تکامــل اســت. 

ایدیولوژیهــا و مکتــب هــا همــواره زاده ای جهــان بینــی هــا هســتند و 

بــه بیــان دیگــر تکیــه گاه ایدیولــوژی  هــا جهــان بینــی  هاســت. 

ــه  ــت، و چ ــه هس ــه چ ــد از اینک ــرب می ده ــا خ ــه م ــز ب ــی نی جهان بین

نیســت، چــه قانونــی بــر جهــان و بــر انســان حاکــم اســت. 

ــه  ــت، چنانک ــف اس ــای مختل ــی  ه ــان بین ــم جه ــا ه ــراد و گروهه اف

ــر  ــروه دیگ ــه گ ــد ک ــی کن ــیر م ــه ای تفس ــه گون ــان را ب ــی جه گروه

ــود. ــع می ش ــا واق ــل آنه ــال در مقاب ــی کام گاه

اگــر جهــان بینــی مختلــف باشــد، ایدئولــوژی نیــز مختلــف اســت، 

ــر آن  ــری ب ــه فک ــوژی از جنب ــه ایدیول ــه ای ک ــه گاه و پای ــون تکی چ

ــت. ــی اس ــان بین ــت جه ــتوار اس اس

ــخص  ــا را مش ــا و نبایده ــه بایده ــی ک ــی مکتب ــوژی یعن ــرا ایدیول زی

ــد و  ــوت می کن ــی دع ــک هدف ــه ی ــان را ب ــه انس ــی ک ــد. مکتب می کن

ــد. ــه می ده ــی ارای ــدف راه ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ب

جهان در خال حاكميت :

وزير  نخست  بلر  توين  مشاور  و  علوم سيايس  تيوريسن  كيدنز  انتوين 

اسبق بريتانيا بر اين باور است كه ليرباليزم غرب و سوسياليزم رشق هر 

ــد.  ــده ان دو در رهربي و مديريت جامعه برشي ناكام مان

بن بست رسيدند  به  دو  اقتصاد دولتي هر  و  ازاد  بازار  اقتصاد  كه  چرا 

سوسيال  نظام  سوم(يعني  )راه  عنوان  تحت  را  كتايب  دليل  همني  به 

منود. تجويز  برشي  جامعه  نجات  راه  را  دموكرايس 

تاكيد  سياست  از  دين  جدايي  بر  رصفا  ليرباليزم  است  معتقد  كيدنز 

منيكند بلكه تاكيد ان بر جدايي و تفكيك بني همه حوزه هاي اجتامعي 

ميباشد تا بدينوسيله هر حوزه استقالل و شفافيت خود را حفظ كند و 

هر حوزه چه دين باشد ,چه اقتصاد ,چه اموزش و چه حكومت مستقل 

به قواعد خود عمل كنند تا بدينوسيله زمينه و فرصت هاي الزم براي 

رشد استعداد ها و خالقيت هر فرد بوجود ايد و جامعه كامال يب نياز از 

دخالت يك حوزه بر حوزه ديگر گردد.

اما كيدنز معتقد است كه تاريخ سيايس نظام ليرباليزم ثابت كرد كه رشد 

پنهان  تا متام عرصه هاي اجتامعي تحت سلطه  باعث ميشود  ثروت 

ثروت قرار گريد چنانچه اخريا ثابت شد ترامپ به عنوان يك چهره كامال 

اقتصادي به عنوان يك شخصيت سيايس مدعي رهربي جامعه امريكا و 

رسنوشت جامعه برشي شده است.

ماركز قبال گفته بود :تفكيك و جدايي بني اقتصاد و دولت فاجعه مي 

مديريت  دولت  بوسيله  اقتصاد  اگر  داشت  تاكيد  دليل  به همني  آفريند 

به  تخصص  و  ,اموزش  دين  هامنند  اجتامعي  هاي  حوزه  متام  نگردد 

دار قرار ميگريد. ابزار و مزدور رسمايه  عنوان 

لذا انتوين كيدنز امد راه سوم را راه نجات معريف كرد و نظام سوسيال 

دموكرايس را در كشورهاي اسكاندانوي به معريف گرفت كه نتيجه ان 

دليل  و همني  انجاميد  پرور  تن  و جامعه  رفاهي  هاي  دولت  ايجاد  به 

باعث شد كه مهاجرت هاي كتلوي بخاطر رسيدن به نان وامنيت رايگان 

بخاطر  انكه  از  قبل  ها  مهاجرت  از  كثريي  تعداد  لذا  و  گريد  صورت 

رسيدن به باورها و ارزشهاي انساين باشد بخاطر رسيدن به اسكاندنوي 

و نظام هاي سوسيال دموكرايس است.

در نتيجه ييك از علت هايي كه سيد قطب تيوريسن اخوان املسلمني 

مرص به تاليف كتاب اينده در قلمرو اسالم مبادرت ورزيد اين بود كه 

:برش در مديريت و رهربي جامعه انساين چاره اي جز اطاعت از فرامني 

و دستورات مكتب الهي ندارند و با اطاعت مخلصانه و واقعي از اسالم 

است كه ميتواند اسالم را راه هدايت واقعي برش معريف كند.

كامل  ان  خلقت  در  كه  هامنطوري  و  خداست  مخلوق  برش  كه  چرا 

را  پيامرباين  ان  رهربي  و  مديريت  در  گذاشت  منايش  به  را  احسن 

. منود  رسالت  به  مبعوث 

د انش بختیاری

ACKU
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ــت وزیر  ــتان ونخس ــی پاکس ــزرگ سیاس ــزب ب ــن ح ــریف، رهبردومی نوازش
ــرطان ۱۳۹7  ــه )22 س ــامگاه جمع ــلب صاحیت،ش ــس ازس ــور پ ــن کش ای
ــۀ  ــی، بازداشــت و روان ــام فســاد مال ــه اته ــی ب خورشیدی(ازســوی دادگاه عال
ــت  ــت نخس ــه ازپس ــت ک ــومین باراس ــرای س ــریف ب ــواز ش ــد. ن ــدان ش زن
وزیــری برکنــار می شــود. دوبارازســوی دادگاه عالــی )فوریــه ۱۹۹۰ تــا ژوئیــه 
ــردن  ــدون ســپری ک ــش )۱۹۹7-۱۹۹۹(، ب ۱۹۹۳-2۰۱7( و یک بارازســوی ارت

قانونــی اش، برکنارگردیده اســت.  دورۀ 
ــت؟  ــتوار اس ــا اس ــدام دلیل ه ــریف روی ک ــدن نوازش ــی ش ــاری و زندان برکن
ــاه  ــن نبشــتۀ کوت ــن ســوال در ای ــه شــرح بیشــتر ای ــن ب فعلــن مجــال پرداخت
نیســت.اما آن چــه کــه درمــورد بازداشــت نــواز شــریف ورقابت هــای سیاســی 
ــکام  ــه، صدوراح ــوۀ قضایی ــتقال ق ــد: اس ــه نظرمی رس ــم ب ــتان مه درپاکس
ــه  ــا ب ــن کشور،احترام گذاشــتن همــه طرف ه ــی ای مســتقل ازســوی دادگاه عال
ــه رســمیت شــناختن اســتقال قضایــی درایــن کشوراســت.  حکــم دادگاه و ب
برکناریبزرگ تریــن مقــام سیاســی یعنــی نخســت وزیــر و رهبرحــزب »مســلم 
ــان  ــتان، نش ــی پاکس ــویدادگاه عال ــدن او ازس ــی ش ــه زندان ــگ« و درنتیج لی
دهنــدۀ بی طرفــی، حفــظ اســتقال،اهمیت جایــگاه نهادهــای قضــای در 
پاکســتان، نهادینــه شــدن رویه هــای قضایــی و تطبیــق عدالــت  در مــورد مقــام 

ــن کشــور اســت. ــی ای اول اجرای
ــا همــۀ ضعف هــا وکاســتی هایش، حداقــل صدورحکــم  حکومــت پاکســتان ب
ــول  ــز آن را قب ــوان خــط قرم ــه و به عن ــی را پذیرفت ازســوی دادگاه هــای قضای
ــه  ــرده و ارج نهاده اســت. درپاکســتان همــه ازدســتوردادگاه درهرســطحی ک ک
ــی  ــد. درهرجامعه ی ــی پردازن ــت نم ــه مخالف ــا آن ب ــرده و ب ــت ک ــد متابع باش
ایــن بزرگ تریــن دســت آورد اســت کــه مــردم آن از دســتور نهادهــای عدلــی 
وقضایــی کشــوراطاعت کــرده ودر ضمــن عدالــت درمــورد همــه گان یک ســان 

تطبیــق شــود.
ــدان  ــتان، فق ــی درافغانس ــام سیاس ــدۀ نظ ــای عم ــی ازمعضــات وچالش ه یک
اســتقال نهادهــای قضایــی، عــدم شــکل گیری فرهنــگ احتــرام  بــه رویه هــای 
قضایــی و قناعــت بــه فیصله هــای دادگاه می باشــد. بایــد ایــن را پذیرفــت کــه 
هیــچ راه حلــی باالترازحکــم دادگاه و هیــچ مرجعــی مهم ترازنهادهــای قضایــی 

بــرای اجــرای عدالــت واعــادۀ حــق مــردم نیســت. 
ــائل  ــکات  و مس ــه مش ــت ک ــن اس ــردم ای ــاش م ــتان ت ــفانه  درافغانس متاس
ــنتی  ــیوه های س ــفیدان وش ــن س ــی محاس ــق پادرمیان ــان را از طری حقوقی ش
حــل کننــد نــه ازمجــرای حقوقــی ونهادهــای قضایــی وقانونــی کشــور. امــروز 
ــت آن  ــدم رعای ــزون و ع ــکنی روزاف ــاهد قانون ش ــتان ش ــۀ افغانس ــه جامع ک
ــد در  ــده گان زورمن ــی از نماین ــی، برخ ــی- اجرای ــای حکومت ــوی مقام ه ازس
مجلــس و وجــود گروه هــای مســلح غیرقانونــی درکشوراســتیم؛ همــه وهمــه 
ــاد  ــد. فس ــی می باش ــای قضای ــذاری نهاده ــتقال وتاثیرگ ــدم اس ــی ازع ناش
گســتردۀ اداری و ســلب اعتمــاد مــردم  ازنظــام سیاســی، نشــان از فرســوده گی 

ــت.  ــتان اس ــی افغانس ــام قضای ــی نظ و بی کاره گ
نظــام قضایــی کنونــی در افغاســتان نــه تنهــا جایگاهــش را به عنــوان یــک رکــن 
ــل  ــزاری  تبدی ــه اب ــود ب ــه خ ــرده، بل ک ــظ نک ــه گانه حف ــوۀ س ــای ق از رکن ه
ــرآورده  ــرای ب ــه و از آن ب ــرار گرفت ــی ق ــراد حکومت ــت اف ــه در دس ــده ک ش
ــای آن  ــرداری می کنند.نمونه ه ــی بهره ب ــی و قوم ــت های سیاس ــدن خواس ش
را می تــوان در قضیــۀ کابــل بانــک، پرونــدۀ جنــرال دوســتم، شــهرک هوشــمند، 
محاکمــه نشــدن زندانیــان گروهــای تروریســتی ورهایــی آن هــا اززندان هــای 
ــان حــزب اســامی-، عــدم تطبیــق  کشــور توســط حکومــت- رهایــی زندانی
حکــم درمــورد اختاس گــران میلیــاردی، ســاختن مکتب هــا و ســربازان 
ــوال عمومــی صــورت  ــه ام ــه ب ــی وده هــای مورددیگــر ازخیانت هــای ک خیال
ــت  ــرای عدال ــون واج ــق قان ــه منظورتطبی ــورد جــدی ب ــون برخ ــه، تاکن گرفت
ــده  ــل ش ــود عام ــه خ ــت. بدبختان ــورت نگرفته اس ــه ص ــوۀ قضایی ــوی ق ازس

ــور.              ــزی در کش ــاد وقانون گری ــدن فس ــرای فراگیرش ب
 اجــرای حکــم دادگاه وتطبیــق عدالــت درجامعــه، سببمی شــود تــا زمنیه هــای 
ــد؛ در واقــع ضامــن  ــه نظــام سیاســی افزایــش یاب اعتمــاد همه گانــی نســبت ب
ــای  ــدن ارزش ه ــه ش ــاالری ونهادین ــد مردم س ــۀ رون ــا، تقوی ــتقال قوه ه اس
ــۀ  ــۀ عادالن ــتقل وفیصل ــع، مس ــورد قاط ــد. برخ ــه می باش ــک درجامع دمکراتی
ــد؛  ــری کن ــاد جلوگی ــد ازفس ــور می توان ــی کش ــی وقضای ــتگاه های عدل دس
ــان مــردم وحکومــت  ــی کــه می ــا و فاصله ی ــاره احی اعتمــاد شــهروندان را دوب

ــد.              ــش ده ــت را کاه ــاد شده اس ایج

تجـاری  عیار  تمـام  جنـگ 
شـد آغـاز  پکـن  و  واشنگتـن  میـان 

هشـداردهنده  نوسـانات  و  التهابـات  علیرغـم 

بازارهـای جهانی و هشـدار کارشناسـان در باره 

خسـارات وارده، نـه تنهـا بـه اقتصـاد آمریـکا، 

بلکـه بـه اقتصـاد جهانـی، بـا وضـع تعرفه های 

ژوئیـه/۱۵   ۶ جمعـه  روز  از  متقابـل  گمرکـی 

تیـر واشـنگن و پکـن عمـاًل وارد یـک جنـگ 

تجـاری متـام عیـار مـی شـوند. تعرفـه گمرکی 

۲۵ درصـدی آمریـکا بـر روی ۸۱۸ قلـم کاال 

و تجهیـزات وارداتـی چیـن به آمریـکا به ارزش 

۳۴ میلیـارد دالر از نیمـه شـب جمعـه بـه مورد 

بـا  بالفاصلـه  نیـز  چیـن  شـد.  گذاشـته  اجـرا 

وضـع تعرفـه مشـابه بـر روی۳۴ میلیـارد دالر 

واردات آمریـکا بـا ایـن کشـور مقابلـه بـه مثـل 

خواهـد کـرد. بدین ترتیـب اولین نـربد از جنگ 

متـام عیـار تجـاری میـان دو کشـور آمریـکا و 

چیـن آغاز شـد.

در میـان اقـالم کاالهـای وارداتـی چینـی که از 

نخسـتین سـاعت روز جمعـه بـا افزایـش تعرفه 

از  ۲۵ در صـدی آمریـکا روبـرو مـی شـوند، 

جملـه مـی توان بـه کاالهایـی همچون ماشـین 

هـای صنعتـی، خـودرو، تجهیـزات هواپیـام، 

ایـن  در  کـرد.  اشـاره  کامپیوتـر  افـزار  سـخت 

مرحلـه اقالمـی چـون تلفن هـای هوشـمند، و 

تلویزیـون که اسـتفاده گسـرده ای نـزد مرصف 

کننـدگان آمریکایی دارد، ازشـمول تعرفه معاف 

اند. شـده 

در ایـن مرحلـه از جنـگ تجـاری، چیـن نیـز 

بـر روی کاالهـا و محصوالتـی چـون سـویا، 

از  وارداتـی  دریایـی  محصـوالت  و  خـودرو 

آمریـکا تعرفـه مشـابه وضـع مـی کند. امـا، دو 

قلـم واردات چیـن از آمریـکا: سـویا و خـودرو 

بسـیار مهـم اسـت.

در مـورد سـویا بایـد گفت که چین بـزرگ ترین 

مـرصف کننده سـویا در جهـان اسـت و آمریکا 

بـا تولیـد ۱۰۸ میلیـون تـن در سـال، یکـی از 

بـزرگ تریـن تأمیـن کننـدگان سـویای وارداتی 

چین اسـت. بیش از یک سـوم سـویای تولیدی 

آمریـکا به چین صادر می شـود. ایـن صادرات 

صـادر  آمریـکا  در  هایـی  ایالـت  از  عمدتـًا 

ریاسـت  انتخابـات  آخریـن  در  کـه  می شـود 

کـرده  حامیـت  ترامـپ  دونالـد  از  جمهـوری 

انـد. چیـن هم هفتـه های اخیـر آرام ننشسـته و 

بـا مذاکـره بـا کشـورهای آسـیایی عضـو پیامن 

تجـاری آسـیا-اقیانوس آرام تصمیـم گرفتـه تـا 

سـویای وارداتـی از ایـن کشـورها را جایگزیـن 

سـویای آمریـکا کنـد. در مـورد خـودرو نیـز، 

رضبه بسـیار سـختی بر خودرو سـاز آمریکایی 

جـرنال موتـورز وارد خواهـد شـد. چیـن اولین 

بـازار خـودرو در جهان اسـت و محروم شـدن 

از ایـن بـازار بـرای خـودرو سـازان آمریکایـی 

بسـیار گـران متـام خواهد شـد.

در مرحلـه بعـد، تعرفه گـذاری آمریـکا بر روی 

۱۶ میلیـارد دالر واردات چینـی آغـاز خواهـد 

شـد. دونالـد ترامـپ بررسـی ایـن مرحلـه را به 

رابـرت الیـت هایـزر مشـاور ارشـد بازرگانـی 

کاخ سـفید واگذارکـرده اسـت.

ترامـپ، چیـن را بـه رسقـت مالکیـت معنـوی 

و نـوآوری هـای تکنولـوژی متهـم مـی کنـد و 

خواسـتار وضـع تعرفـه هـای سـنگین بـر روی 

کاالهـای چینـی بـرای مقابلـه بـا آن اسـت.

چیـن نیز در حـال تهیه فهرسـت اقـالم وارداتی 

آمریـکا بـرای ۱۶ میلیارد دالر دیگر اسـت.

»وانـگ یـی« وزیـر امـور خارجه چیـن در یک 

نشسـت خـربی در پکـن اطمینـان داده اسـت 

کـه در صـورت بروز یـک جنگ تجـاری، چین 

پاسـخ متناسـب و رضوری خواهـد داد.

وزارت بازرگانـی چین نیز  پیش تـر در بیانیه ای 

اعـالم کـرد که این کشـور بـرای دفـاع از حقوق 

مـرشوع و مصالح خود، موازیـن تأثیرگذاری را 

بـه مرحلـه اجـرا در خواهـد آورد. در ایـن بیانیه 

همچنیـن آمده اسـت کـه آمریـکا با ایـن اقدام، 

نـه تنهـا بـه کشـورهای دیگـر جهـان، بلکـه بـه 

مصالـح خـود نیز لطمـه وارد مـی کند.

کـه  دهـد  مـی  گـزارش  فرانسـه  گـزاری  خـرب 

رویارویـی تجـاری دو قـدرت بـزرگ اقتصادی 

جهـان احتاماًل  در ایـن مرحله متوقف نخواهند 

کـرد. دونالد ترامپ پیش تر دسـتور داده اسـت 

 ۲۰۰ معـادل  چیـن  مقابلـه  صـورت  در  کـه 

میلیـارد دالر واردات دیگـر چینـی را مشـمول 

تعرفـه ۱۰ درصـدی خواهـد کـرد و اگـر چیـن 

بـاز هم کوتـاه نیاید، بـر روی ۲۰۰ میلیارد دالر 

اضافـی وضـع  تعرفـه  از واردات چیـن  دیگـر 

کرد. خواهـد 

بنـا برایـن ترامـپ مـی خواهـد ایجـاد تعرفه بر 

روی واردات از چیـن را بـه ۴۵۰ میلیـارد دالر 

افزایـش دهد. صادرات سـاالنه چین بـه آمریکا 

۵۰۵ میلیـارد دالر اسـت. ایـن در حالی اسـت 

کـه مجمـوع صـادرات کاالهـای آمریکایـی به 

چین در سـال گذشـته میـالدی از ۱۳۰ میلیارد 

دالر تجـاوز نکـرده اسـت. در چنیـن رشایطی، 

چیـن منـی توانـد پا بـه پـای آمریـکا مقابلـه به 

ایـن  گـذاری  تعرفـه  زیرامحـدوده  کنـد،  مثـل 

کشـور بـه کل واردات آمریـکا از چین بـه میزان 

۳۷۰ میلیـارد دالر از صـادرات چیـن به آمریکا 

کمـر اسـت. ناظـران مـی گوینـد چیـن در این 

جنـگ تجـاری اهـرم هـای مالـی و اقتصـادی 

بسـیار مؤثـری را در دسـت دارد. از جملـه این 

اهـرم ها مـی توان بـه اوراق قرضـه خزانه داری 

آمریـکا کـه هـم اکنـون در اختیـار چین اسـت، 

کرد. اشـاره 

چیـن در حـال حـارض ۸‚۱ هـزار میلیـارد دالر 

اوراق قرضـه وزارت خزانـه داری آمریـکا را در 

اختیـار دارد.

کارشناسـان در بـاره نتایـج زیان بـار یک جنگ 

اقتصـادی میان آمریکا و چین هشـدار داده اند. 

آنـان نتایـج این رویارویـی اقتصـادی و تجاری 

را نـه تنهـا بـرای اقتصـاد آمریـکا، بلکـه بـرای 

اقتصـاد جهانـی بسـیار زیـان بار مـی دانند.

در یـک گـزارش تحلیلی اتـاق بازرگانی آمریکا 

تحـت عنـوان« گرایـش بـد« کـه دو شـنبه ایـن 

هفته منترش شـد، آمده اسـت کـه مقابله تجاری 

آمریـکا بـا دیگر کشـورها طـی چند ماهـه اخیر 

در حـدود ۷۵ میلیـارد دالر از صـادرات آمریکا 

در مقیـای سـاالنه را کاهـش می دهـد. کاهش 

هـای  ایالـت  گریبانگیـر  عمدتـًا  صـادرات 

آالباما، میشـگان، پنسـیلوانیا، کارولین جنوبی، 

تگـزاس و ویسکانسـین می شـود. همگـی آنها 

در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۲۰۱۶ 

از نامـزدی دونالـد ترامپ حامیت کـرده بودند.

مصطفی عاقلی

و  دروغ  عليـه  بخواهـد  کسـی  اگـر  امـروز 

ناآگاهـی مبـارزه کنـد و حقيقـت را بنويسـد ، 

بايـد دسـت کـم از عهدۀ پنج مشـکل بـر بيايد.

پنهـان  را  در رشايطـی کـه همـه جـا حقيقـت 

مـی کننـد ، مـی بايسـتی شـهامت نوشـن آن 

را داشـته باشـد . در رشايطـی کـه همـه جـا بـر 

حقيقـت رسپـوش مـی گذارنـد بايـد هـوش و 

ذکاوت بـاز شناسـی آن را داشـته باشـد. بايـد 

بتوانـد هرنمندانـه حقيقـت را بـه سـالحی قابل 

انـدازۀ  بـه  و   ، تبديـل سـازد  کارا  و  دسرسـی 

کافـی دارای قـدرت تشـخيص باشـد تـا آن را 

بـه دسـت افـرادی بسـپارد کـه از آن بـه شـکل 

مؤثـر اسـتفاده کنند.بايـد بـه زيرکـی آن را ميان 

آنهـا منتـرش کنـد . البتـه بـرای آنهايی کـه تحت 

رشايطـی مـی نويسـند کـه حکومت فاشيسـتی 

قـدرت را قبضـه کـرده ، ايـن مشـکالت بزرگر 

اسـت . ولـی افـرادی هسـتند کـه رانـده شـده 

و يـا فـرار کـرده انـد ، و حتـی آنهايـی کـه در 

کشـورهايی بـه رس می برند کـه آزادی بورژوايی 

حاکـم اسـت ، پيوسـته بايد با همني مشـکالت 

رويارويـی کننـد.

شاهرخ بهزادى

داود مکارم

ACKU
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صنـدوق حمایـت از کـودکان سـازمان ملل متحـد )یونیسـف( در 
گزارشـی تـازه اعـام کـرد کـه ازدواج کـودکان در افغانسـتان در 

پنـج سـال گذشـته ده درصـد کاهـش یافته اسـت.
ایـن گـزارش که بـه همـکاری وزارت کار، امور اجتماعی، شـهدا 

اسـد/مرداد(   7( یکشـنبه  دیـروز  شده اسـت،  آمـاده  معلولیـن  و 
شد. منتشـر 

در ایـن گـزارش آمده، با وجـود کاهش میـزان ازدواج کودکان در 
افغانسـتان، هنـوز هـم رقـم ایـن ازدواج ها باالسـت و بـرای ختم 

ایـن پدیـده، نیاز به کارهای بیشـتر اسـت.
بـرای تهیـۀ ایـن گـزارش بـا نزدیـک بـه هفت هـزار نفـر در پنج 
والیـت بامیـان، قندهـار، پکتیـا، غـور و بادغیس کـه نمونه برداری 
شـده،  خوانـده  روسـتایی  و  شـهری  نیمـه  شـهری،  مناطـق  از 

شده اسـت. گفت وگـو 
بـه اسـاس ایـن نظرسـنجی، 42 درصـد خانواده هـا گفته انـد کـه 
حداقـل یـک عضو خانوادۀ آن ها زیر سـن ۱۸ ازدواج کرده اسـت. 
ایـن رقـم در مناطـق مختلـف متفـاوت بـوده؛  به طـور مثـال در 

والیـت غـور 2۱ درصـد و در والیـت پکتیـا 66 درصـد.
نظرسـنجی یونیسـف نشـان می دهد کـه در 7۸ درصـد خانواده ها 
پـدران تصمیم گیرنـده گان اصلـی در ارتبـاط بـه مسـایل ازدواج 

. ستند ا
امـا نزدیـک بـه 56 درصـد جـواب دهنـده گان موافـق بودنـد کـه 

بایـد بـا کسـانی کـه ازدواج می کننـد نیـز مشـورت شـود.
یافته هـای ایـن گزارش نشـان می دهد کـه وضعیت امنیتـی، فقر و 
باورهـای اجتماعـی، دختـران را در این بخش بیشـتر آسـیب پذیر 

سـاخته و اکثـر مـردم از اثـرات منفی ایـن ازدواج هـا بی خبر اند.

فیـض اهلل ذکـی، وزیر کار و امور اجتماعی افغانسـتان می گوید که 
ازدواج کـودکان یـک تخطی جـدی حقوق بشری سـت و کودکان 

را از آمـوزش و پرورش، بهداشـت و رفاه محروم می سـازد.
او تاکیـد دارد کـه دولـت افغانسـتان متعهـد بـه از بیـن بـردن این 
پدیـده اسـت و بایـد خانواده ها در این راسـتا بـا حکومت همکار 

شوند.
خانـم ادیـل خـدر، نماینـده یونیسـف در افغانسـتان نیـز می گوید 
بـرای کاهش بیشـتر رقـم ازدواج کودکان در این کشـور باید تمام 

دختـران شـامل مکت ها شـوند.
همچنیـن بـه بـاور او، پایـان پدیـده ازدواج کـودکان، بـرای زنـان 
فرصـت سـهیم شـدن کامـل در جامعـه را فراهم خواهد سـاخت.
خانـم خـدر می گویـد اقدامـات بیشـتری بایـد از سـوی نهادهای 
مسـوول در ایـن بخـش صـورت بگیـرد تـا تعهـد بـرای خاتمـه 

بخشـیدن بـه ازدواج کـودکان تـا سـال 2۰۳۰ عملـی شـود.
صنـدوق حمایـت از کـودکان سـازمان ملـل، یونیسـف اخیـرن از 
کاهـش شـمار ازدواج  کـودکان در جهـان نیـز خبـر داده بـود. بـه 
گفتـه یونیسـف در یک دهـۀ گذشـته از ازدواج حـدود 25میلیون 

کـودک در جهـان جلوگیـری شده اسـت.
یونیسـف گفته اسـت کـه در حـال حاضـر در جهـان از هـر پنـج 
دختـر، یکـی زیر سـن ۱۸ ازدواج می کند. ده سـال پیـش این رقم 

یـک در چهـار بود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان:
ازدواج کودکان در افغانستان در پنج سال گذشته ده درصد کاهش یافته است

ایالــت  مســتقیم  گفت وگوهــای  فصــل  رسانجــام 

متحــدۀ امریــکا بــا طالبــان در پیونــد بــه صلــح 

ــاز  ــر آغ ــت قط ــه، پای تخ ــهر دوح ــتان در ش افغانس

ــد. ش

روزنامــۀ وال اســریت ژورنال روز چهارشــنبه )3 اســد( 

ــز، دســت یار وزیرخارجــۀ  ــس ویل ــه الی گــزارش داد ک

امریــکا و فرســتادۀ ویــژۀ ایــن کشــور در امــور آســیای 

ــدار  ــان در کشــور قطــر دی ــا مقام هــای طالب ــی ب جنوب

و بــا آنــان دربــارۀ مذاکــرات صلــح افغانســتان گفتگــو 

ــرب،  ــن خ ــد ای ــا تأیی ــز ب ــان نی ــروه طالب ــت. گ کرده اس

ــن  ــژۀ ای ــت و وی ــراد باصالحی ــه اف ــد ک ــزارش دادن گ

ــژۀ کاخ ســفید در امــور آســیای  ــا فرســتادۀ وی گــروه ب

جنوبــی دیــدار کرده انــد. وزارت خارجــۀ ایــاالت 

متحــده امریــکا، آغــاز گفت وگوهــا بــا طالبــان را 

ــد  ــل آن را تأیی ــدک تأم ــس از ان ــا پ ــرده و ام اول رد ک

کــرد. هم چنــان وزارت خارجــۀ امریــکا گفته اســت 

ــح  ــرات صل ــۀ مذاک ــکا از پروس ــت امری ــه حکوم ک

ــد  ــام ارش ــک مق ــد. ی ــتیبانی می کن ــی پش بین االفغان

آشــنا،  صــدای  بــا  گفت وگــو  در  طالبــان  گــروه 

زمینــه  فراهم ســازی  را  گفت وگــو  ایــن  از  غــرض 

ــن حکومــت افغانســتان و گــروه  ــرای گفت گوهــا بی ب

خوانده اســت.  طالبــان 

هم زمــان بــا نــرش ایــن خــرب از ســوی رســانه ها، 

آغــاز  از  نیــز  افغانســتان  صلــح  عالــی  شــورای 

گفت وگوهایــی کــه طالبــان آن را تأییــد کرده انــد، 

اســتقبال کرده اســت.    هم چنــان ریاســت اجراییــۀ 

ــح  ــد صل ــرای رون ــا را ب ــن گفت وگوه ــز ای ــور نی کش

در افغانســتان ســودمند خوانــده و گفته اســت کــه 

ــتان  ــردم افغانس ــت م ــال رسنوش ــری در قب تصمیم گی

حــق انحصــاری مــردم بــوده و هیــچ گــروه و کشــوری 

حــق تصمیم گیــری در ایــن مــورد را نداشــته و مدعــی 

ــت. ــون نشده اس ــز تاکن ــدام نی ــن اق ای

ــه،  ــهر دوح ــا در ش ــاز دیداره ــرب از آغ ــرش خ ــس ازن پ

کاخ ســفید تازه تریــن پالیســی خویــش در قبــال جنــگ 

افغانســتان را بــه منظــور تامیــن امنیــت و چه گونه گــی 

کاهــش تلفــات نیروهــای امنیتــی افغانســتان پیش نهــاد 

ــای  ــده نیروه ــکا از آن ع ــدۀ امری ــاالت متح ــرد. ای ک

برخــوردار  کشــور  ایــن  پشــتیبانی  از  کــه  امنیتــی 

مناطــق کم جمعیــت  از  تــا  اســتند، خواسته اســت 

تــرک مواضــع کننــد. بربنیــاد گــزارش  رســانه های 

ــپ  ــور ترام ــازۀ رییس جمه ــی ت ــن پالیس ــی، ای بین املل

ــه  ــه منظــور کاهــش حمــالت هراس     افگان اســت کــه ب

بــاالی نیروهــای امنیتــی در مناطــق آســیب پذیر و 

ــت  ــن امنی ــی در تأمی ــای امنیت ــدن نیروه ــز ش متمرک

ــت. ــی شده اس ــور طراح ــزرگ کش ــهرهای ب ش

ــش  ــرای کاه ــفید ب ــدۀ کاخ س ــرح پیش نهادش ــا ط آی

ــر  ــای قط ــمۀ گفت وگوه ــتان از چش ــگ در افغانس جن

ــوار  ــدک دش ــش ان ــن پرس ــخ ای ــد؟ پاس آب می نوش

اســت؛ امــا از آن جایــی کــه ایــاالت متحــده در آغــاز، 

دیــدار مقام هــای ویــژه اش بــا گــروه طالبــان را در 

ــرای  ــپ ب ــادی ترام ــرد، راه کاری پیش نه ــه رد ک دوح

ــت.  ــه اس ــگ و مداق ــور درن ــم درخ ــنتان ه افغاس

منابـع محلـی در فاریـاب از کشـته 

و زخمـی شـدن ۱۳ فـرد ملکـی و 

نظامـی در شهرسـتان های قیصار و 

خواجـه سـبزپوش ایـن والیت خرب 

داده اند.

داکـر محمـد نعیم مصمـم، رییس 

صحـت عامـه فاریـاب بـه اژانـس 

خربى پژواک گفته اسـت که جسـد 

یـک زن و پنـج مجـروح شـامل دو 

طفـل، یک دخـر جـوان و یک مرد 

اسـت از ولسـوالی قیصار و جسـد 

یـک رسبـاز و ۶ زخمـی به شـمول 

سـه نظامـی، دو زن و یـک مـرد از 

بـه  سـبزپوش  خواجـه  شهرسـتان 

شـفاخانه میمنه انتقال یافته اسـت .

مطبوعاتـی  دفـر  حـال  درحـني 

والـی فاریـاب و پولیـس فاریاب از 

هـر دو رویـداد اظهـار بی اطالعـی 

کـرده و حـارض بـه ارائـۀ معلومات 

در ایـن زمينـه نشـده اند؛ امـا محمد 

هاشـم باتور بیـگ، قومانـدان امنیه 

خواجـه سـبزپوش بـه پـژواک گفته 

اسـت کـه پـس از چاشـت امـروز 

یـک تانـک نیروهـای قطعـه خاص 

مسـیر  در  کومانـدو  و  پولیـس 

شـاهراه در منطقـه بادغیسـی مـورد 

حملـه طالبـان قـرار گرفتـه و حریق 

شده اسـت.

منبـع درايـن رويـداد یـک  به گفتـۀ 

تـن از ایـن نیروهـا جـان باختـه و 

باتـور  مجـروح شـده اند.  تـن  سـه 

از  پـس  کـه  گفته اسـت  درادامـه 

امنیتـی  نیروهـای  رویـداد،  ایـن 

محلـی را کـه بـاالی شـان حملـه 

صـورت گرفـت زیـر هدف هـاوان 

قـرار دادنـد؛ افـزون بـر وارد شـدن 

از  شـامری  مخالفیـن  بـه  تلفـات 

افـراد ملکـی نیـز متحمـل تلفات و 

شـده اند. خسـارات 

از  کـه  امنیتـی  نیروهـای  امـا، 

در  طالبـان  امـروز  حملـه  رویـداد 

خواجـه سـبزپوش جان به سـالمت 

برده ا نـد، گفته انـد کـه افـراد ملکـی 

زمانی خسـاره مند شـدند کـه از بین 

خانه هـای شـان بـه طالبـان راه داده 

بودنـد که بـاالی آنان حملـه کنند .

ایـن  در  منبـع،  معلومـات  بربنيـاد 

رویـداد یـک تانـک حریق شـد یک 

تـن دیگـر  رسبـاز مجـروح و سـه 

برداشـته اند. زخـم 

کـه  رویـداد  محـل  باشـنده گان 

شـفاخانۀ  بـه  شـان را  زخمی هـای 

میمنـه انتقال داده انـد با رد راه دادن 

بـه طالبـان از منـازل شـان گفته اند 

دسـت  در  قریه هـای  متـام  کـه 

طالبـان اسـت و از هر جا خواسـته 

باشـند بـاالی نیروهـای دولتـی فیر 

کـرده و از منطقـه دور مـی شـوند؛ 

امـا نیروهـای دولتـی بـدون اینکـه 

دهنـد  تشـخیص  شـان را  دشـمن 

قریـه را زیـر آتـش تـوپ و راکـت 

می دهنـد. قـرار 

آن هـا گفته انـد کـه در ایـن رویـداد 

یـک دخر ۱۲ سـاله کشـته شـده و 

چهـار تـن زخـم برداشـته اند.

شـخصی  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 

باشـندۀ  امیـن  محمـد  به نـام 

خـودش  کـه  قیصـار  شهرسـتان 

شـده  کشـته  خامنـش  و  مجـروح 

چاشـت  از  پـس  کـه  گفته اسـت 

منطقـۀ  اسـد(   7( یک شـنبه  روز 

جنـگ  این کـه  بـدون  چهل گـزی 

فیـر  زیـر  باشـد،  گرفتـه  صـورت 

هـاوان نیروهـای اردوی ملـی قـرار 

گرفتـه و یـک هـاوان بـه خانـه اش 

نتیجـه  در  کـه  کـرده  اصابـت 

خامنـش جـان باختـه و پنـج عضو 

برداشـته اند. زخـم  خانـواده اش 
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