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کشته و زخمی شدن بیش از ۷۰ 
دهشت افگن به شمول شهروندان 

پاکستان در پکتیا
ــش  ــدن بی ــی ش ــته و زخم ــش از کش مســؤوالن ارت
بــه  طالبــان  گــروه  عضــو  دهشــت افگن   ۷۰ از 
شــمول شــهروندان پاکســتان در والیــت پکتیــا خبــر 

می دهنــد.
خبرنامه یــی  نشــر  بــا  تنــدر   ۲۰۱ اردوی  قــول 
در  را  حمله هــای  امنیتــی  نیروهــای  می گویــد،  
ــت  ــل والی ــوب زازی و احمدخی ــوالی های اری ولس

کرده انــد. راه انــدازی  پکتیــا، 
بــه اســاس خبرنامــه، در جریــان درگیــری نیروهــای 
امنیتــی در آن دو ولســوالی، ۲۵ مخالــف مســلح 
ــن دیگــر شــان زخمــی  ــت کشــته و ۴۰ ت ضــد دول

شــده اند.
در خبرنامــه آمــده کــه در بیــن کشــته شــده گان 
اعضــای گــروه طالبــان،  شــهروندان پاکســتانی 
گفتــه  چیــزی  آن  تعــداد  از  امــا  نیزشــامل اند؛ 

. ســت ه ا نشد
در  ارتــش  فرمان دهــی  ایــن  زمــان،  عیــن  در 
خبرنامــه اش گفته اســت کــه دریــک درگیــری دیگــر 
ــف  ــه مخال ــت، س ــن والی ــت ای ــوالی زرم در ولس
مســلح کشــته و ۴ تــن دیگــر زخمــی شــده اند.

تــا هنــوز گــروه طالبــان ایــن ادعــا مســؤوالن ارتــش 
ــا رد نکرده اســت. ــد و ی را تایی

افغانســتان جملــه والیت هــای  پکتیــا در شــرق 
ســرحدی بــا پاکســتان اســت کــه در آن گــروه 

طالبــان حضــور فعــال و گســترده دارنــد.
گفتنی ســت کــه در ســال جــاری، فعالیت هــای 
ــه  ــوده ک ــترده ب ــت گس ــن والی ــان در ای ــروه طالب گ
ــهروندان  ــماری از ش ــروه، ش ــن اعضــای آن گ در بی

ــامل اند. ــز ش پاکســتانی نی
ــی در  ــای امنیت ــته، نیروه ــای گذش ــان  ماه ه در جری
جریــان  نبردهــای شــان، ده هــا شــهروند پاکســتان را 
ــان را داشــته اند. کشــته اند کــه عضویــت گــروه طالب
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آقـای »مشـروع«  
با   

»نامشروعان«

مخالفت 
اشرف  غنی
 با مذاکرات
 امریکا و طالبان

»صلح قیمت دارد و باید معلوم نماییم كه به كدام قیمت صلح می خواهیم«.
 این واكنش  آقای غنی نشان می دهد كه او از مذاكرات میان امریکا و طالبان راضی به نظرنمی رسد. 

اخیراً حکومت افغانسـتان در سـطوح متفاوت و نشسـت های جداگانه از حلقات سیاسـی و مدنی خواسـته اسـت كه باید روی 
نقـش حکومـت افغانسـتان در روند مذاكرات با طالبـان تاكید كنند
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هفتــه گذشــته ارگ شــاهد دیــد و بازدیدهــای 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی ــد اش محم
ملــی بــا تعــداد زیــادی از ســران جهــادی و 
ــۀ  ــود. در اعالمی ــور ب ــی کش ــخصیت های سیاس ش
ارگ در مــورد ایــن دیدارهــا گفتــه شــده کــه آقــای 
ــش در  ــا و گفتگوهای ــوره ه ــه مش ــی در ادام غن
زمینــه صلــح و آینــده کشــور بــا رهبــران سیاســی 
افغانســتان دیــدار داشــته اســت. جالــب این  جاســت 
کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق شــخصیت های کــه در 
ــان  ــت هم ــورت گرف ــی ص ــا پذیرای ارگ از آن ه
ــن  ــی ای ــل از آن وقت ــد روز قب ــه چن ــد ک ــی ان های
ــا هــم  ــه مشــکالت انتخاباتــی ب افــراد در رابطــه ب
ــود  ــرای بهب ــنهادهایی را ب ــتند و پیش ــت داش نشس
نظــام انتخاباتــی کشــور ارایــه کردنــد، آقــای غنــی 
ــن نشســت و  بــا عصبانیــت در واکنــش بــه ای
ــراد  ــن اف ــه شــده، گفــت: کــه ای پیشــنهادهای ارای
کــی انــد؟ از کجــا آمــده انــد؟ و چــه مشــروعیتی 
دارنــد کــه بــه حکومــت و دولــت او راهــکار ارایــه 

می کننــد. 
او گفــت کــه ایــن افــراد وقتــی به پشــت ســر خود 
نــگاه کننــد، کســی را نخواهنــد دیــد در حالــی کــه 
ــردم  ــت م ــتقیم اکثری ــروع و مس ــا رای مش ــن ب م
افغانســتان بــه عنــوان رییــس جمهــور ایــن کشــور 
ــای  انتخــاب شــده ام. حــاال معلــوم نیســت کــه آق
غنــی بــا چــه پیــش زمینــه و فرضــی بــا ایــن افــراد 
کــه بــه نظــر او مشــروعیت سیاســی هــم ندارنــد، 
ــرده  ــدار ک ــور دی ــاس کش ــایل حس ــورد مس در م
ــاور  ــی را ب ــای غن ــدام حــرف آق ــردم ک اســت؟ م
ــد؟ آنکــه گفــت این هــا مشــروعیت  و تبعیــت کنن
سیاســی ندارنــد و یــا ایــن کــه از آن هــا بــا عزت و 
حرمــت تمــام در ارگ ریاســت جمهــوری پذیرایی 
کــرد؟ قبــل از آن کــه بــه مســایل پشــت پــردۀ ایــن 
دیدارهــا اشــارۀ داشــته باشــیم و انگیزه هــای آقــای 
غنــی را در متوســل شــدن بــه گفتــه او بــه افــراد« 
ــم خــوب اســت  نامشــروع سیاســی« بررســی کنی
یــک نکتــه را فرامــوش نکنیــم کــه آقــای غنــی بــا 
دارد، سیاســت مداری  کــه  ویژه گی هایــی  همــه 
پوپولیســت و عــوام فریــب اســت. بــرای او چیــزی 
باالتــر از منافــع شــخصی وجــود ندارد. اگــر روزی 
منافــع او ایجــاب کنــد، حتــا حاضــر اســت نزدیــک 
تریــن افــرادش را نیــز قربانــی ســازد. چنــان چــه 
دیدیــم کــه بــا نزدیــک تریــن افــراد تیــم خــود کــه 
می گفــت آن هــا بــرای اش از بــرادر هــم مهــم تــر 
ــا مســعود  ــا دوســتم و احمدضی ــد، چــه کــرد. ب ان
چــه کــرد؟ بــرای آقــای غنــی و سیاســت مدارانــی 
مثــل او چیــزی بــه نــام ارزش ملــی وجــود نــدارد 
ــخن  ــی س ــای مل ــراد از ارزش ه ــن اف ــی ای و وقت
مــی گوینــد از ارزش هــای مــد نظــر شــان اســت 
ــوط  ــان مرب ــه ش ــوم و قبیل ــان و ق ــه خودش ــه ب ک
ــا  ــی خواســت ب ــای غن ــا چــرا آق مــی شــود. و ام
سیاســیون و چهــره هــای جهــادی کشــور یــک بــار 
دیگــر در ارگ دیــدار کنــد؟ بــه نظــر مــی رســد که 

او یــک بــار دیگــر در تنگنــا افتــاده و سیاســت های 
ــداده  ــه اش نتیجــه ن ــه و تشــتت طالبان قــوم گرایان
اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه در هفتــه هــای اخیر 
رابطــه آقــای غنــی بــا امریکایــی هــا دچــار تنــش 
شــده و همیــن مســاله باعــث وارخطایــی اش شــده 
اســت. گفتــه مــی شــود کــه امریکایــی هــا متوجــه 
ناتوانایــی هــای آقــای غنــی در مدیریــت سیاســی 
ــه  ــد و ب ــان شــده ان ــا طالب ــح ب ــای صل و گفتگوه
رغــم ادعــا هــای او و بــه بادنجــان بــه قــاب چیــن 
ــد، او  ــی گوین ــه م ــترخوان اش  ک ــای دور دس ه
از چنــان توانایــی مدیریتــی برخــوردار اســت کــه 
ــد،  ــل کنن ــه گلســتان تبدی ــد کشــور را ب ــی توان م
ــی  ــه عمل ــار ســال گذشــته در تجرب عمــال در چه
ــی  ــای غن ــه آق ــد ک ــده ان ــای ارگ دی ــت ه سیاس
ــا  ــد آن را ب ــی توان ــور م ــت کش ــای مدیری ــه ج ب
ــه  ــه ب ــوم گرایان ــط و ق ــای غل ــت ه ــاذ سیاس اتخ
ــه  ســمت انقطــاب و پراکنــده گــی ســوق دهــد. ب
همیــن دلیــل هــم در مســالۀ گفتگوهــای صلــح و 
ایــن کــه چگونــه بــا طالبــان تعامــل صــورت گیــر 
ــد. هــر  ــه شــده ان خــودِ امریکایــی هــا وارد صحن
چنــد هرگــز در هفــده ســال گذشــته در سیاســت 

هــای کالن امریکایــی هــا غایــب نبــوده انــد ولــی 
ایــن بــار مدیریــت گفتگوهــای صلــح را بــه 
عهــده گرفتــه انــد. دیدارهــای کــه معــاون وزارت 
خارجــه امریــکا بــا شــماری از سیاســت مــداران و 
رهبــران کشــور و در قطــر بــا نماینــده گان طالبــان 
داشــته اســت، عمــال بــه حــذف ارگ از ایــن 
ــه  ــی شــود ک ــه م ــده اســت. گفت ــا انجامی گفتگوه
ــر  ــز خب ــا نی ــن گفتگوه ــات ای ــا ارگ از جزیی حت
ــار دیگــر  ــی ارگ یــک ب ــن وضعیت ــدارد. در چنی ن
ــاره در سیاســت  ــه تکاپــو افتــاده کــه بتوانــد دوب ب
عملــی وارد میــدان شــود. دیدارهــای آقــای غنــی 
ــه  ــتر از آن ک ــتان بیش ــران افغانس ــت گ ــا سیاس ب
ــرای  ــه ب ــو گرایان ــت و ج ــی و جس ــه عمل جنب
رفــع مشــکالت کشــور داشــته باشــد، دیدارهــای 
ــای  ــت اســت. دیداره واکنشــی و از روی مجبوری
ــچ  ــور هی ــی کش ــت عمل ــد آن در سیاس ــه برآین ک

تاثیــری بــه جــا نمــی گــذارد. ایــن عــادت همیشــه 
ــال  ــه ح ــا ب ــرزی ت ــان ک ــیان از زم ــی ارگ نش گ
اســت کــه هــر وقــت دچــار مشــکل شــده انــد و 
یــا دیــده انــد کــه دیگــر از چشــم حمایــت گــران 
ــن  ــه دام ــد، دســت ب ــی افتن ــی خــود م ــن الملل بی
ــا  ــد ت ــادی و سیاســی زده ان ــای جه شــخصیت ه
ــد  ــه ان ــوز در صحن ــه هن ــد ک ــان دهن ــل نش حداق
ــرون  ــور بی ــکالت کش ــس مش ــد از پ ــی توانن و م
شــوند. آقــای غنــی اگــر واقعــا بــه نقــش و تاثیــر 
ــی  ــاور م ــا ب ــخصیت ه ــراد و ش ــه اف ــن گون ای
ــه  ــیخته ب ــام گس ــا و لج ــی مهاب ــان ب ــت، چن داش
ــار  ــت. ارگ در چه ــی داش ــن روا نم ــا توهی آن ه
ــه صــورت کــم ســابقه کشــور را  ســال گذشــته ب
ــرده  ــش ب ــای مده ــگ ه ــی و جن ــوی تباه ــه س ب
ــرای انحصــار  ــی ب ــای غن ــت آق ــر حرک اســت. ه
ــداد هــا  بیشــتر قــدرت ســبب خونیــن تریــن روی
در کشــور شــده اســت. همیــن لحظــه جنــگ 
ــر  ــد، فق ــی کن ــداد م ــور بی ــاط کش ــام نق در تم
ــردم نســبت  ــه اوج خــود رســیده و م اقتصــادی ب
بــه عملکــرد حکومــت واقعــا تبعیــض و بــی 
ــن  ــد. در چنی ــی بینن ــه چشــم ســر م ــی را ب عدالت
شــرایطی نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه وضعیــت 
ــروز  ــفار ام ــت اس ــذارد. وضعی ــود بگ ــه بهب ور ب
کشــور نتیجــه مســتقیم ندانــم کاری هــا و سیاســت 
هــای مضــر ارگ ریاســت جمهــوری بــوده اســت. 
ــی  ــات دیگــر فرصت ــتانه انتخاب ــی در آس ــای غن آق
بــرای بهبــود اوضــاع نــدارد، او همــۀ فرصــت هــا 
را بــه چالــش تبدیــل کــرد و کشــور را در آســتانه 
ــراط  ــزم و اف ــن طالبانی ــه دام ــقوط ب ــودی و س ناب
ــا راه  ــی تنه ــن وضعیت ــرار داد. در چنی ــی ق گرای
چــاره کنــار کشــیدن از قــدرت اســت. آقــای غنــی 
ــد و نمــی  ــت سیاســی ان ــد مدیری ــم ارگ فاق و تی

تواننــد کشــور را از چنــگ بحــران هــای مدهشــی 
ــند.  ــات بخش ــده نج ــار ش ــا گرفت ــه آن ه ــه ب ک
ــوز  ــی هن ــت بحران ــن وضعی ــی در چنی ــای غن آق
بــه فکــر ادامــه قــدرت خــود پــس از پایــان دورۀ 
ــا افتتــاح پــروژه هــای  پنــج ســاله اش اســت. او ب
قبــال افتتــاح شــده و بــا دروغ هــای شــاخدار مــی 
ــات  ــا انتخاب ــر ت ــه اگ ــد ک ــردم را بفریب ــد م خواه
بعــدی ریاســت جمهــوری دوام آورد برایــش رای 
ــران  ــا رهب ــدار ب ــر ارگ از دی ــدف دیگ ــد. ه بدهن
ــس از  ــن مســاله اســت. او پ سیاســی کشــور همی
شــکل گیــری شــورای بــزرگ ملــی عمــال وارخطــا 
شــده و حــس کــرده اســت کــه دیگــر بــرد بــا او 
نیســت. او مــی خواهــد از طریــق دیــدار بــا ســران 
ــزرگ  ــن جبهــه ب ــران سیاســی کشــور در ای و رهب
شــکاف بــه وجــود آورد و مثــل همیشــه در آســتانه 

ــرد. ــه نفــع خــود اســتفاده بب ــات از آن ب انتخاب
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دوم  آتش بـس  وارد  دیگـر،  روز  چنـد  تـا  حالیکـه  در 
بـا طالبـان می شـویم، دیـروز، شـهر غزنـی مـورد حملۀ 
سـنگین ایـن گـروه قـرار گرفـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه مذاکـرات بـرای رسـیدن بـه صلـح، میـان طالبـان و 
امریکایی  هـا ادامـه دارد. مسـالۀ صلـح و رسـیدِن بـه آن 
یکـی از شـعارهای آرمانـی و رویایـی حکومت وحدت 
ملـی از بـدو تشـکیل بـوده کـه بـرای تحقـق آن راه ها و 
شـیوه های گونه گون را پیش کشـیده اسـت؛ از بخشـیدن 
قسـمت هایی از خـاک افغانسـتان گرفتـه تـا آتـش بـس  

چندیـن روزه بـا طالبان. 
امـا بـه نظـر میرسـد کـه بحـث صلـح و آتش بـس های 
موقتـی نـه بـه دسـت حکومـت افغانسـتان اسـت و نـه 
دارد.  توانایـی آن  را  ایـن حکومـت صالحیـت و  هـم 
در  را  صلـح  مهـم  مذاکـرات  ریسـمان  امریکایی هـا 
اختیـار خـود گرفته انـد و در عین حال پیشـروی سـریع 
گروه هـای طالـب در نقـاط مختلف کشـور، از جمله در 
غزنـی از ابهامـات و تاریکـی های بیشـتری در این روند 

می کنـد. حکایـت 
و  ابتـکار  بـه  واقـع  در  کـه  جانبه یـی  یـک  آتش بـس 
صالحیـت امریکایـی هـا توسـط دولـت افغانسـتان در 
ایـام عیـد فطـر بـا گـروه طالبان صـورت گرفت نـه تنها 
نتیجه یـی بـه نفـع بهتـر شـدن امنیـت در پـی نداشـت؛ 
بـل بـه صالبـت سیاسـی و نظامـی طالبـان کمـک کرد. 
طالبـان با اسـتفاده از چنـان فرصت طالیی، به شناسـایی 
فرصت هـای خوبـی دسـت یافتنـد و بـه محـض پایـان 
ادامـۀ یکجانبـه آن  آتش بـس دوجانبـه و در روزهـای 
رونـد در اغلـب نقـاط کشـور فاجعـه آفریدنـد. در ادامه 
همیـن جنگ هـای طالبـان بـا نیروهـای امنیتـی و بلنـد 
رفتـن تلفـات بـود کـه رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
در سـفری تقریبـآ سـه روز قبـل خـود بـه کاپیسـا در 
میـان مـردم گفت که مـا طالبان را با آیسـکریم اسـتقبال 
می کنیـم. امـا سـه روز از ایـن گفتـۀ آقای غنی نگذشـته 
بـود کـه طالبان حمالت شـدید شـان را در والیت غزنی 

بـه راه انداختـه اند. 
حـال داسـتان آیـس کریـم دادن آقـای غنی بـه طالبان و 
مذاکـرات امریـکا بـا ایـن گـروه و آتش بسـی کـه قـرار 
اسـت کـه روزهای عید قربـان صورت بیگـرد را چگونه 

می توانیـم باهـم وفـق بدهیـم و یا تعبیـر کنیم. 
ایـن را هـم میدانیـم کـه آتـش بـس روزهـای آینـده بـا 
توجـه بـه وضعیتـی کنونـی بـه احتمـال زیـاد عملی می 
شـود و در واقعیـت امر توسـط امریکایی ها و پاکسـتانی 
هـا صـورت می  گیـرد و بـه مذاکراتی کـه میـان امریکا و 
طالبـان در جریان هسـت، مسـلمًا رابطـه دارد. حاال فردا 
همیـن مردمانـی که توسـط طالبـان درد دیده اند و شـهر 
هایـی کـه توسـط آنـان آتش زده شـده انـد باید شـاهد 
اسـتقبال از آن گـروه هـم باشـند. در این صـورت نتیجه 
چنیـن به نظـر می آید که دولـت امریکا سرنوشـت مردم 
افغانسـتان را بـا بـازی جدیـد مذاکـرات و آتـش بس و 
جنـگ، بـه یـک کمیـدی تلخ مبـدل کـرده اسـت و این 
بـازی تلـخ هـر روز از مردم افغانسـتان قربانـی می گیرد. 
اکنـون نـه مردم نـه جریان های سیاسـی و نه هـم دولت 
افغانسـتان نمی داننـد کـه ایـن کمیـدی تراژیـک بـه چه 
ختـم خواهـد شـد؛ جـز این کـه مـردم بین شـادی آتش 
بـس و غـم جنگ پـس آز آن، تماشـای مسـخره گی های 
خودشـان باشـند. ایـن وضعیـت البتـه بیشـتر از ناتوانی 
دسـتگاه  اسـت  بی مسـوولیتی هایی  و  ندانم کاری هـا  و 
سیاسـی کشـور از خود نشـان داده اسـت. بنابراین انتظار 
مـردم افغانسـتان ایـن اسـت کـه امریکایی ها بـا توجه به 
تاثیـری کـه در وضعیـت جنـگ و صلـح کشـور دارنـد 
بایـد بـه ایـن درامـۀ تلـخ پایـان ببخشـد و واقعـا مـردم 
افغانسـتان را بـه دسـت یافتـن بـه صلـح همـکاری کند 
نـه ایـن که احساسـات مردم افغانسـتان هـر روز در یک 

بـازی بسـیار پیچیـده به شـوخی گرفته شـود.

امـریکـا 
و سـرنوشت افغـانستان

 قبل از آن که به مسایل پشت پردۀ این دیدارها اشارۀ داشته باشیم و انگیزه های 
آقای غنی را در متوسل شدن به گفته او به افراد« نامشروع سیاسی« بررسی کنیم 
خوب است یک نکته را فراموش نکنیم که آقای غنی با همه ویژه گی هایی که 
دارد، سیاست مداری پوپولیست و عوام فریب است. برای او چیزی باالتر از منافع 
شخصی وجود ندارد. اگر روزی منافع او ایجاب کند، حتا حاضر است نزدیک ترین 
افرادش را نیز قربانی سازد. چنان چه دیدیم که با نزدیک ترین افراد تیم خود که 
می گفت آن ها برای اش از برادر هم مهم تر اند، چه کرد. با دوستم و احمدضیا 
مسعود چه کرد؟ برای آقای غنی و سیاست مدارانی مثل او چیزی به نام ارزش 
ملی وجود ندارد

آقـای »مشـروع«  
با   

»نامشروعان«

ACKU
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در حالــی کــه رییــس جمهــور غنــی بارهــا گفته اســت 
کــه او فســاد را در کشــور ریشــه کــن کــرده اســت و 
نیــز در راهبــرد امریــکا در قبــال افغانســتان نیــز مبارزه 
ــر  ــزارش اخی ــا گ ــت، ام ــل اس ــک اص ــاد ی ــا فس ب
ســیگار دریافــت متفاوتــی از فســاد در افغانســتان دارد. 
دریاقتــی کــه مــی توانــد کلیــت جنــگ در افغانســتان 
ــران  ــوداندوزی بازیگ ــرای س ــتری ب ــوان بس ــه عن ب
معرفــی کنــد. بــه اســاس ایــن گــزارش چهــار ملیــارد 
ــرف  ــان مص ــه طالب ــی ب ــای خارج ــک ه ــر ار کم دال
شــده اســت و نیــز قاچــاق مــواد مخــدر چندیــن برابــر 
افزایــش یافتــه اســت. امــا مرجعــی نیســت کــه بپرســد 
چگونــه ایــن همــه پــول صــرف طالبــان و رشــد مــواد 
مخــدر شــده اســت و بــه راســتی چــه کســی مســوول 

اســت جــز  دولــت فاســد و شــرکای فاســد آن.
روزنامــه راشــیا تــودی اخیــراً گــزارش داد کــه جــان 
ســپکو بــازرس کل امریــکا در افغانســتان اخیــرا 
ــه  ــارد دالری ک ــه ۴ میلی ــدار داد ک ــی هش در گزارش
ــود  ــده ب ــات اختصــاص داده ش ــاد ثب ــه ایج ــه برنام ب
احتمــاال صــرف پرداخــت رشــوه بــه شورشــیان و بــه 
مصــرف حمایــت و پشــتیبانی از آنهــا رســیده اســت.
او در آخریــن گــزارش خــود در محضــر کنگــره 
ــکا در  ــر امری ــارد دال ــه ۱۵ میلی ــرد ک ــا ک ــکا ادع امری

ــت! ــود اس ــتان مفق افغانس
 ســوپکو افــزود کــه در تــالش بــرای متوقــف کــردن 
قاچــاق مــواد مخــدر در افغانســتان، ۳/۷ میلیــارد دالر  
هزینــه شــده اســت. و ایــن ســرمایه گــذاری نــه تنهــا 
ــاک  ــد تری ــه تولی ــته، بلک ــی« داش ــیار کم ــر »بس اث
ــن  ــه باالتری ــون  ب ــا کن ــال ۲۰۰۲ت ــتان  از س افغانس

ــت. ــیده اس ــطح  رس س
ــه  ــره  ک ــده کنگ ــه نماین ــی از س ــز، یک ــر جون والت

ــتان را  ــد،  افغانس ــرده بودن ــبه ک ــت محاس درخواس
ــد. ــیاهچاله« نامی ــدگان »س ــات دهن ــول مالی ــرای پ ب
ــز گفــت، حــق مــردم امریکاســت کــه  پولشــان  جون

ــتری  ــم بیش ــرای آن تفاه ــه ب ــد ک ــی برس ــه مصارف ب
ــند. ــته باش داش

ــاالت  ــی ای ــای نظام ــروی ه ــه نی ــت ک ــال اس ۱۷ س

متحــده در افغانســتان هســتند. پرزیدنــت دونالــد 
ترامــپ بارهــا گفتــه اســت کــه بیــش از ایــن از حضور 

ــد. ــی کن ــت نم ــتان حمای ــا درافغانس آنه
ــردی ترامــپ  ــس مشــاورات راهب ــون« رئی »اســتیو بان
ــنهاد  ــتان پیش ــأله افغانس ــورد مس ــته،  در م در گذش
کــرد بجــای نیروهــای نظامــی امریــکا  افــراد مــزدور، 
ــوند. »  ــه ش ــه کار گرفت ــی، ب ــازمانهای خصوص از س
ــه  ــذار موسس ــه گ ــی پای ــه زمان ــس« ک ــک پرین اری
مــورد مناقشــه « بــالک واتــر« بــود نیــز از ایــن 
پیشــنهاد حمایــت کــرد. « خواهــر « پرینــس« « بتســی 
ــت. ــوزش اس ــر ام ــپ وزی ــه ترام ــوس«، در کابین دِ ف
فرماندهــان و دیپلماتهــای امریــکا در حــال حاضــر بــه 

دنبــال مذاکــرات صلــح هســتند.
بنــا بــه نوشــته  روزنامــه نــگار افغانــی تبــار، عمــران 
ــه » Heise «  یکــی از خواســت های  ــروز، در مجل ف
ــی از  ــربازان خارج ــل س ــروج کام ــان خ ــی طالب اصل

افغانســتان اســت.
ــار  ــورد اختی ــن م ــی، در ای ــت غن ــو، دول ــک س از ی
تصمیــم گیــری نــدارد، از ســوی دیگــر خــروج 
ــت  ــت. حکوم ــود آن نیس ــه س ــی ب ــای خارج نیروه
فاســدی کــه در پایــان ســال ۲۰۰۱ بــا کمــک غــرب بر 
ســر کار آمــد فقــط بــا کمــک همــان هــا نیزمی توانــد 

ــا بایســتد«. برســر پ
آقــای جــان ســپکو در حالــی از رشــوت چهــار میلیارد 
ــه  ــد ک ــخن می گوی ــان س ــه طالب ــکا ب ــری امری دال
اخیــرا گفت وگوهــای پنهانــی میــان امریــکا و طالبــان 
ــد  ــچ کــس نمی توان ــه راســتی هی ــا ب ــان دارد. ام جری
در میــان ایــن معاملــه، بــه درســتی توضیــح بدهــد کــه 

ــذرد. ــه می گ ــتان چ در افغانس

ــت و  ــورای حراس ــی، ش ــزرگ مل ــالف ب ــران ائت رهب
ثبــات و برخــی از جریان هــای سیاســی فعــال در 
ــی  ــل، ط ــد( در کاب ــه )۱9 اس ــرروز جمع ــور، دی کش
نشســتی، هشــدار دادنــد کــه  اگرحکومــت تــا دو 
هفتــۀ دیگــر بــه منظــور شفاف ســازی در برنامــۀ 
ــای  ــه گزینه ه ــان ب ــد، آن ــر وارد نکن ــی اش تغیی انتخابات

ــد.  ــد ش ــل خواهن ــر متوس دیگ
ــت  ــی حکوم ــا صــدور بیانه ی ــن نشســت ب اعضــای ای
وحــدت ملــی را بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار داده و 
ــه   ــه تنهــا ب ــا تاســف در چهارســال اخیــر، ن گفتنــد: »ب
خواســت های برحــق و قانونــی مــردم توجــه صــورت 
ــی و  ــون اساس ــم، قان ــه منظ ــه گون ــه ب ــت، بل ک نگرف
ســایر قوانیــن افغانســتان، آگاهانــه نقــض گردیده انــد... 
ایــن  اعمــال  و  سیاســت ها  گذشــته،  ســالیان  در 
ــردم  ــوف م ــان صف ــه در می ــب تفرق ــت، موج حکوم
ــی و  ــراق، جدای ــه افت ــن زدن ب ــده و دام ــتان ش افغانس
ــه  ــاًل ب ــرزمین، عم ــن س ــنده گان ای ــان باش ــمنی می دش
ــی  سیاســت حاکــم در دســتگاه حکومــت وحــدت مل

ــل شــده اســت.« تبدی
ــت  ــۀ ثب ــه پروس ــت ک ــده اس ــان آم ــی آن در اعالمه ی
و  پارلمانــی  انتخابــات  رای دهنــده گان  بایومتریــک 
ریاســت جمهــوری بایــد توســط ارگان هــای مســوول و 
اجرایــی تضمیــن شــده و ســپس توســط مراجــع فنــی 

ــد.  ــش درآی ــی خوی ــکل عمل ــه ش ب
هم چنــان اشــتراک کننــده گان ایــن برنامــه، در اعالمیــۀ 
ــده  ــی ای ش ــام انتخابات ــر در نظ ــتار تغیی ــان خواس ش
ــای  ــا طــرح احــزاب، جریان ه ــت ب ــه در مطابق ــد ک ان
ــد. ــور  باش ــی کش ــم مل ــخصیت های مه ــی و ش سیاس
ــد  ــت بای ــت و حکوم ــه دول ــزوده اســت ک ــه اف اعالمی
پروســه های  همــه  از  تاثیرگــذار  نظــارت  زمینــۀ 
انتخاباتــی را بــرای احــزاب و نهادهــای مدنــی فراهــم 

ــد. کن
هم چنــان در اعالمیــه آمــده اســت: »مــا همچنــان 
ــون  ــا اکن ــه ت ــم ک ــزرگ  می دانی ــک خــالی ب ــن را ی ای
ــرای  یــک حرکــت ملــی و برخاســته از متــن مــردم، ب
دســت یابی بــه صلــح عادالنــه راه نیفتــاده اســت و مــا 
بــا اتــکا بــه اجمــاع بــزرگ ملــی کــه شــکل داده ایــم، 
بــا تشــکیل »هیــأت ملــی بــرای مصالحــه« کــه متشــکل 
ــی،  ــای سیاس ــزاب، ایتالف ه ــده گان اح ــت از نماین اس
حــوزه  مقاومــت، شــورای ملــی و جامعــه مدنــی؛ 
آماده گــی کامــل خــود را بــرای آغــاز مذاکــرات 
ــراز کــرده و طــی روزهــای آینــده نام هــای  مســتقیم اب
ــان  ــه کاری  ش ــرح و برنام ــأت و ط ــل اعضــای هی کام
ــم. از  ــش  می کنی ــتان پیش ک ــردم افغانس ــۀ م ــه هم را ب
ــت  ــی در خواس ــه جهان ــتان و جامع ــت افغانس حکوم
می کنیــم کــه از شــکل گیری و برنامه هــای »هیــأت 

ــه و قاطــع  ــرای مصالحــه« حمایــت همــه جانب ــی ب مل
نماینــد و همچنــان از تحریــک طالبــان افغانســتان نیــز 
درخواســت می کنیــم کــه بــه ایــن نــدای صلــح طلبانــۀ 

ــد.« ــک گوین ــردم افغانســتان، لبی م
ــت  ــه حکوم ــی ک ــه شــده »در صورت ــه اضاف در اعالمی
و کمیســیون انتخابــات، بــرای شــفافیت انتخابــات 
بــه عنــوان پروســه ملــی، در مــدت تعییــن  شــده 
و  سیاســی  جریان هــای  احــزاب،  نکننــد،  اقــدام 
ــرای پاس داشــت از  ــی افغانســتان، ب شــخصیت های مل
ــرای  ــاالری، ب ــام مردم س ــت نظ ــور و کلی ــن کش قوانی
ــران زای  ــد و بح ــات فاس ــد انتخاب ــع رون ــه مان این ک
ــدی  ــای بع ــه گزینه ه ــد ب ــر ان ــد، ناگزی ــی گردن فعل
متوســل  شــوند. همچنــان از جامعــه بین المللــی تقاضــا 
ــر  ــی ب ــردم افغانســتان مبن ــه از خواســت م ــم ک می کنی
برگــزاری انتخابــات عادالنــه، شــفاف، فراگیــر و عــاری 
از تقلــب حمایــت و پشــتیبانی جــدی نماینــد تــا از هــر 
نــوع تقلــب مهندســی شــده و ســازمان یافته جلوگیــری 

ــد.« ــه عمــل آی ب
ــاد کــرد اســت کــه پیــش از ایــن حکومــت و  ــل ی قاب
کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان، خواســت های 
احــزاب سیاســی را مبنــی بــر تغییــر برنامه هــای 
انتخاباتــی رد کــرده بــود. امــا پــس از نشســت رییــس 
بــا رهبــران احــزاب و  حکومــت وحــدت ملــی 

جریان هــای فعــال در کشــور، گفتــه اســت کــه از آنــان 
ــود وضعیــت کشــور مشــورت خواســته اســت. در به ب
ــه«  ــرای مصالح ــی ب ــأت مل ــۀ »هی ــر اعالمی ــس نش پ
ــتقل  ــیون مس ــخن گوی کمس ــمی، س ــظ اهلل هاش حفی
بــا  گفت وگــو  در  اســد(   ۱9( دیــروز  افغانســتان 
ــی   ــت زمان ــل محدودی ــه دلی ــه ب ــت ک ــانه ها   گف رس
ــر  ــام رای دهــی تغی ــت ن ــد ثب ــد در رون ــان نمی توانن آن

ــد. وارد کنن
بــرای برگــزاری  تنهــا هفتــاد روز  افــزود کــه  او 
ــن  ــت؛ روی ای ــده اس ــی مان ــی باق ــات پارلمان انتخاب
افغانســتان  انتخابــات  ملحــوظ کمیســیون مســتقل 
ــتفاده از  ــۀ اس ــده، زمین ــی مان ــان باق ــد در زم نمی توان
ــات پارلمانــی را فراهــم  فنــاوری بایومتریــک در انتخاب

ــد. کن
بربنیــاد اطالعاتــی نشــر شــده از ســوی ایــن کمیســیون، 
انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار اســت در )۳۱ 

ــده برگــزار شــود. حمــل( ســال آین
ــرار  ــزان امســال ق ــاه می ــه در بیست وهشــتم م ــا آن ک ب
اســت انتخابــات پارلمانــی در کشــور برگــزار شــود؛ اما 
برخــی از آگاهــان سیاســی، گفته انــد کــه بادرنظرداشــت 
وضعیــت کنونــی کشــور، بــه احتمــال بیشــتر انتخابــات 

پارلمانــی در افغانســتان برگــزار نخواهــد شــد.

در افغانستان چه می گذرد؟
سپکو: جان 

 امریکا ۴ میلیارد دالر به طالبان رشوه داده است

انتخابات 
بحران زا 

و پیوستن 
به گزینه های 

بعدی
اعضــایایــننشســتبــاصــدوربیانهیــیحکومــتوحــدتملــیرابــهشــدتمــوردانتقــادقــراردادهوگفتنــد:»بــاتاســفدرچهارســالاخیــر،نــهتنهــا
بــهخواســتهایبرحــقوقانونــیمــردمتوجــهصــورتنگرفــت،بلکــهبــهگونــهمنظــم،قانــوناساســیوســایرقوانیــنافغانســتان،آگاهانــهنقــض
گردیدهانــد...درســالیانگذشــته،سیاســتهاواعمــالایــنحکومــت،موجــبتفرقــهدرمیــانصفــوفمــردمافغانســتانشــدهودامــنزدنبــهافتــراق،

جدایــیودشــمنیمیــانباشــندهگانایــنســرزمین،عمــًابــهسیاســتحاکــمدردســتگاهحکومــتوحــدتملــیتبدیــلشــدهاســت.«
دراعامهیــیآنــانآمــدهاســتکــهپروســۀثبــتبایومتریــکرایدهنــدهگانانتخابــاتپارلمانــیوریاســتجمهــوریبایــدتوســطارگانهــایمســوولو

اجرایــیتضمیــنشــدهوســپستوســطمراجــعفنــیبــهشــکلعملــیخویــشدرآیــد
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و » مسـواک زدن بـا اسـتفاده از مسـواک آدمـی زاد 
دیگـر« و » احـکام اسـتفاده از روپاک پـس از وضوء« 
و »احکام بسـم اهلل« و » چگونگی رو به قبله گذاشـتن 

مـرده در گور« و..
برخـی از ایـن موضوع هـا بـه شـدت بی ارزش انـد و 
اصـال پرداختـن به آن هـا روا نیسـت و پـاره ای دیگر 
از ایـن مسـائل، نیـازی بـه تالیـف کتـاب و رسـاله 
ندارنـد و چنـد جملـه یـا چنـد سـطر می توانـد وافی 
نوشـتن  بـا  نـدارد  ضرورتـی  و  باشـد  مقصـود  بـه 
کتاب هـای و رسـاله ها راجع بـه این مسـائل، خود را 
و مـردم را بـه کارهای بی ارزش و ناسـودمند سـرگرم 
کنیـم. ایشـان که عالمه بوده، مشـغول ارتـکاب چنین 
کارهایـی بـوده، معلـوم نیسـت دیگرانـی کـه چندان 

عالمـه نبوده انـد، چـه کارهایـی می کرده انـد!
نکتـۀ قابـل توجـه این کـه فقیهان مـا در گذشـته ها از 
آن جایـی کـه نمی توانسـته اند وارد »مناطـق ممنوعـه« 
شـوند و بـرای نمونـه، در بـارۀ مسـایل سیاسـی و 
اسـتبداد حاکمـان چیـزی بنویسـند یـا بگوینـد، برای 
جبـران ایـن کمبـود، تـا دل تـان بخواهـد راجـع بـه 
مسـایل بـی ارزش یـا کـم ارزش فقهـی که ضـرری به 
کسـی نداشـته بحث هـا پرداخته انـد و مناظره هـا دایر 
کرده انـد. از همیـن رو، در فقه سـنتی ما بسـیار کم در 
بـارۀ اوضـاع سیاسـی و حاکم و حکومت سـخن زده 
شـده امـا چـه قلم فرسـایی هایی کـه در بـاب »خـالل 
کـردن ریـش در وضـوء« و »شـیوۀ اسـتنجاء کـردن 
در تابسـتان و زمسـتان« و از ایـن قبیـل بحث هـای 

ناسـودمند دیگـر کـه نشده اسـت!
در چنیـن اوضـاع و احوالـی، آدم هایی پیدا می شـوند 
که از »بازگشـت به خویشـتن« و احیای مذهب حنفی 
سـخن می زننـد. اگـر »مذهـب حنفـی« همانی باشـد 
کـه عالمـه عبدالحـی لکهنـوی می شـناخته مـا نیازی 
بـه آن نداریـم و خیلـی هـم خوشـحال می شـویم که 
از شـرش رهایـی یابیم. مـا هرگز چنین »بازگشـت به 
خویشـتن« ای را قبـول نداریم. آن »خویشـتن« ارزانی 

صاحبانـش باد!
بـه هرحـال، مـا بـه شـدت نیازمنـد بازنگـری جدِی 
میـراث فقهـی و فکری خود هسـتیم. ما باید گذشـتۀ 
خـود را بی رحمانـه نقـد کنیـم. بـدون نقـد گذشـته 
شـد.  نخواهـد  بهتـر  هسـت  این کـه  از  وضع مـان 
بـه عنـوان نخسـتین گام، مـا بایـد بـه خـود جـرات 
اندیشـیدن را بدهیـم و از شکسـتن تابوها هراسـی به 
دل راه ندهیـم و اندیشـیدن را گنـاه و عملی شـیطانی 
نشـماریم. شـعار جنبـش روشـنگری در اروپـا چنین 
بـود کـه:« جسـارت اندیشـیدن داشـته بـاش«. ظاهرا 
هـواداران جنبـش مزبـور، ایـن شـعار را از کانـت، 

فیلسـوف نامـدار آلمانـی وام کـرده بودنـد.
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خلق را تقلیدشان
 بر  بـاد     داد!

مهران موحد

آب موقعـی کـه راکد و سـاکن باشـد و مدتـی دراز در 
برکـه ای باقـی بمانـد می گنـدد و خاصیت هـای اصلـی 
خود را از دسـت می دهد و غیر قابل اسـتفاده می شـود 
و حتـا در مـواردی، کسـی را کـه از آن اسـتفاده می کند 
بـه بیماری هـای مهلـک و خطرنـاک گرفتـار می کنـد. 
زندگـی انسـان بـر روی زمیـن هـم چنیـن حکایتـی 
دارد. وقتـی در جامعـه ای خالقیـت و ابتـکار و ابـداع 
و نـوآوری وجود نداشـته باشـد و اندیشـه ها و خردها 
بـه زنجیـر کشـیده شـوند و آدم هـای صاحـب خرد در 
تنگنـا قـرار داده شـوند و تقلید و پیـروی کورکورانه از 
گذشـتگان بـه امـری معمـول مبدل شـود، افـراد چنین 
و  می شـوند  بدبختـی  و  شـقاوت  گرفتـار  جامعـه ای 

زندگی شـان دچـار تباهـی و عفونـت می شـود.
جهـان اسـالم در سـده های نخسـِت تاریـخ اسـالم در 
دامـان خـود دانشـمندانی را پـرورش داد کـه »علـوم 
اجتهـاد« را می آموختنـد و سـپس بـدون هیـچ خـوف 
و هراسـی، با سـنجه هایی که در دسـت داشـتند سـراغ 
قـرآن و حدیـث می رفتنـد و احـکام شـرعی را از ایـن 
دو منبـع تشـریع بـه دسـت می آوردند و اگـر حادثه ای 
پیـش می آمـد کـه در قـرآن و حدیـث  پاسـخی بـه آن 
داده نشـده بـود از قیـاس و عقـل و دیگـر بنیادهـای 
فقهـی کمـک می خواسـتند تـا پاسـخی بـرای حادثـۀ 
مزبـور پیـدا کننـد و بدیـن گونـه می کوشـیدند گـره 
مشـکالت جامعـه را بگشـایند و بـه پرسـش های تازه، 

پاسـخ های تـازه ارائـه کننـد.
در نیمه هـای سـدۀ چهـارم هــ ق و  در وضعیتـی کـه 
خالفـت عباسـی گرفتـار پیـری و رنجـوری شـده بود 
و وحـدت و یکپارچگـی خـود را از دسـت داده بـود، 
اتفـاق ناگـوار دیگـری نیـز رخ داد کـه ضربـۀ مهلکـی 
بـر پیکر جهـان اسـالم وارد کـرد و فاجعـه ای هولناک 
و  سـبک مغز  آدم هـای  از  عـده ای  آورد.  بـار  بـه  را 
کم خـرد بـه بهانـۀ این کـه برخـی از افـراد عوام فریـِب 
مدعـی دانـش و اجتهـاد از نام »اجتهاد« سـوء اسـتفاده 
می کننـد و هـرج و مـرج پدیـد می آورنـد و فتواهـای 
جاهالنـه صـادر می کننـد و مـردم را دچار سـردرگمی 
می سـازند؛ فیصلـه کردنـد از این پس کسـی حق ندارد 
خـالف مذاهب چهارگانه سـخنی بزنـد و اظهار نظری 
کنـد چـرا کـه دروازۀ اجتهـاد بسـته شـده و مذاهـب 
فقهـی هـم منحصـر در چهـار مذهب اسـت! ایـن در 
بوده انـد  دیگـری  بـزرِگ  مجتهـدان  کـه  حالی اسـت 
کـه بـه مراتب نسـبت بـه برخـی از پیشـوایان مذاهب 
چهارگانـه فقیه تـر و مجتهدتـر بوده انـد و آگاهـی دینی 
آن هـا بیشـتر بوده اسـت. تاسـف آورتر این کـه هـر قدر 
کـه زمان می گذشـت جمـود و تعصب و دگم اندیشـی 
زدن،  نـو  و  مجتهدانـه  سـخن  و  می شـد  ریشـه دارتر 
دشـوارتر و پیروان تقلید و تعصب مذهبی، پرشـمارتر.
هنگامـی کـه بـه تاریـخ اندیشـه و فقه اسـالمی نگاهی 
می افگنیـم درمی یابیـم کـه پـس از بسته شـدن دروازۀ 
اجتهـاد ) هرچنـد حـاال دیگـر دروازۀ اجتهـاد بسـته 
نیسـت امـا تـا مـا قـد راسـت کنیـم و غبـار گذشـتۀ 
منحـوس را از سـر و روی خـود پـاک کنیم، سـال های 
زیـادی بایـد بگـذرد، حال آن کـه کاروان تمدن بشـری 
بـه سـرعت برق و بـاد در حـال حرکت اسـت( علمای 
بسـیار بسـیار زبـده و ورزیـدۀ مـا از آن جـا کـه مجـال 
اندیشـه ورزی را بـه روی خـود بسـته می دیده انـد و از 
یـک طـرف، از عـوام و از سـوی دیگـر، از رژیم هـای 
نوشـتن  بـه  آورده انـد  روی  می هراسـیده اند،  سیاسـی 
کتـاب در تاییـد همـان مذهبی که مردم می پسـندیده اند 
و عمـر خـود را صـرف تاییـد مذهبـی خـاص کرده اند 
و سـال ها زندگـی خود را وقف شـرح و شـرح شـرح 
و حاشیه نویسـی و تلخیـص و تلخیـص تلخیـص و.. 
در  کـه  آن هایـی  موردهـا،  از  بسـیاری  در  کرده انـد. 
تاییـد مذهبـی دیگـر قلـم می زده انـد خیلـی عالم تـر از 
صاحـب مذهـب بوده انـد، ولـی زمینـه را بـرای پدیـد 
آوردن مذهبـی جدیـد فراهـم نمی دیده انـد. از همیـن 
و  کرده انـد  خودسانسـوری  و  فروبسـته اند  دم  رو، 

اسـتعداد خـود را حـرام کرده انـد.
بـرای این کـه بدانیم »بسـته شـدن دورازۀ اجتهاد« چـه پیامدهای ناگواری 

را بـر مسـلمانان تحمیـل کرد و به چـه مصائبی آن ها را 
گرفتـار کـرد، مثالـی می زنیم از یـک تن از دانشـمندان 
درجه یـِک شـبه قـارۀ هند کـه دانـش و اسـتعدادش را 

در پـای »تقلیـد مذهبی« تباه سـاخت:
لکهنـوی )۱۲6۴ - ۱۳۰۴ هــ ق(،  عبدالحـی  عالمـه 
و  زبده تریـن  و  برجسـته ترین  از  یکـی  علی االطـالق 

نویسـاترین فقیهـان حنفی مذهـب در شـبه قـارۀ هنـد اسـت. بـه شـهادت آثـاری کـه وی نوشـته، ایشـان در فقـه 
و حدیـث، تبحـر ونبـوغ خاصـی داشـته  و از همگنانـش یـک سـر و گـردن، باالتـر بوده اسـت. او در عمِر نسـبتًا 
کوتاهـش دسـت بـه نوشـتن آثـار پرشـماری زده اسـت کـه برخـی از آن هـا آثـاری مانـدگار بـه شـمار می روند.
امـا تنهـا عیبـی کـه در کارهای عبدالحی لکهنوی/ لکنوی دیده می شـود این اسـت کـه از آن جایی که ایشـان- مثل 
هـزاران دانشـمند مسـلمان دیگـر در طـول تاریخ اسـالم-  در عصر جمود و انحطـاط و تقلید می زیسـته و حرف 
نـو زدن را کاری دشـوار می دانسـته، مصلحـت نمی دیـده یـا جسـارت ایـن را نداشـته کـه بیـرون از چارچـوب 
مذهـب حنفـی، سـخنی بزنـد و نظریـه ای طرح کنـد. از همین رو، همـۀ آن همه اسـتعداد و نبوغ و نویسـایی اش، 
صـرف بازنویسـی حرف هـای دیگرانـی کـه گاهـی از نظـر علمـی، پایین مرتبه تـر از او بوده انـد شده اسـت و اگـر 
ابتـکاری هـم بـه خـرج داده در همیـن محـدودۀ تنـگ فقـه حنفـی بوده اسـت. گاهـی با خـود می اندیشـم که در 
طـی صدهـا سـال از تاریـخ ما، چـه پرشـمار از اسـتعدادهای درجه یک به دلیـل این که فرصـت ایـن را نیافتند که 
حـرف خودشـان را بزننـد و مجبـور شـدند سـخنان گذشـتگان را تلقیـن و تکـرار کنند تباه شـدند و هـم به خود 
و هـم بـه خلـق اهلل هیچ بهـره ای ندادنـد. اگر شـخصیت های اندیشـه ورز ما می توانسـتند خـارج از چارچوب های 
تحمیل شـده سـخن بزننـد و مجبـور بـه خودسانسـوری نمی بودنـد بـدون شـک، وضعیـت اندیشـگی در جهـان 
اسـالم، مثـل حـاال نمی بـود و مـا اکنـون دچـار قحط سـال اندیشـه نمی بودیم و ما هـم توانایـی این را داشـتیم که 

در زمینـۀ اندیشـه بـا دیگـران رقابـت کنیم و برای خود کسـی باشـیم.
بـرای این کـه بدانیـد مـا در چـه وضعیتـی در سـده های گذشـته ) در عصـر انحطـاط و تقلیـد و تحجـر( قـرار 
داشـته ایم کافی اسـت بـه فهرسـت ذیـل از آثـاری که از قلـم عبدالحی لکنـوی تراوش کرده اسـت نظـری بیندازید 

تـا عمق فاجعـه را بـه روشـنی دریابید:
-أحکام السواک من السعایۀ

-إحکام القنطرۀ في أحکام البسملۀ
- إفادۀ الخیر في االستیاک بسواک الغیر
-آکام النفائس بأداء األذکار بلسان فارس
-اإلفصاح عن شهادۀ المرأۀ في اإلرضاع

-االنصاف في حکم االعتکاف
-التحقیق العجیب في التثویب

-الفلک الدوار في رؤیۀ الهالل بالنهار
-الفلک المشحون فیما یتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون

-القول األشرف في الفتح عن المصحف
-القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم

- القول المنشور في هالل خیر الشهور
-الکالم الجلیل فیما یتعلق بالمندیل
-الهسهسۀ بنقض الوضوء بالقهقهۀ

- إمام الکالم في القراءۀ خلف اإلمام
- تحفۀ الطلبۀ في تحقیق مسح الرقبۀ

- تحفۀ النبالء في جماعۀ النساء
- تدویر الفلک في حصول الجماعۀ بالجن والملک

- ترویج الجنان بحکم شرب الدخان
- رفع الستر عن کیفیۀ إدخال المیت وتوجیهه إلی القبلۀ في القبر

-غایۀ المقال فیما یتعلق بالنعال
-ظفر األنفال علی حواشي غایۀ المقال

همان گونـه کـه خواندیـد رسـاله ها یـا کتاب هایـی کـه عالمـه عبدالحـی لکنـوی نوشـته در بـارۀ مسـائلی چون » 
مسـح گـردن« و » قرائـت در پشـت امـام« و »تثویـب ) دوبـاره فراخواندن موذن پـس از اذان، مردم را بـه نماز( و 
» نمـاز جماعـت خوانـدن بـا پریان و فرشـتگان« و »شکسـتن وضوء بـا خندۀ بلنـد« » ذکر گفتن به زبان فارسـی« 

ACKU
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در داسـتان او دو نفـر در راهـی با هم مسـافرت می کنند. 
یکـی از آنـان بـر ایـن بـاور اسـت که ایـن راه به شـهر 
آسـمانی منتهـی می شـود، دیگـری اعتقـاد دارد کـه آن 
راه بـه جایـی ختـم نمی شـود. امـا از آن جا که ایـن راه، 
تنهـا راه موجـود اسـت، هـر دو بایـد آن را طـی کننـد. 
هیـچ کـدام قبـاًل ایـن راه را نپیموده انـد. بنابر ایـن، هیچ 
یـک از آن دو نمی توانـد بگویـد در طـی منـازل ایـن 
سـفر چـه چیـزی خواهـد یافـت. در طـی سـفر، هر دو 
بـا لحظه هـای مملـو از خوشـی و شـادی و لحظه هـای 
خسـته گی و خطـر روبـرو می شـوند. در تمـام اوقـات 
زیـارت شـهر  ایـن سـفر هم چـون  بـه  آنـان  از  یکـی 
آسـمانی می اندیشـد. او لحظـات مطبـوع را بـه عنـوان 
لحظه هـای دلگرمـی و موانـع راه را به عنـوان آزمایش ها 
و ابتالئـات مربـوط بـه مقصـد و مقصـود خـود و درس 
پایـه داری تعبیـر می کند کـه حاکم و فرمانروای آن شـهر 
آن هـا را سـر راه او قـرار داده و بـه ایـن خاطـر طراحی 
گردیـده تـا هنگامی که عاقبـت به آن مـکان وارد گردد، 
او را شـهروندی شایسـتۀ آن شـهر سـازد. لیکن، دیگری 
بـه  هیـچ یـک از ایـن مسـائل بـاور نـدارد، و این سـفر 
را بـه عنـوان راه و مقصـدی بی هـدف و اجتناب ناپذیـر 
می پنـدارد. چـون او هیـچ نـوع حـقِّ انتخابـی نـدارد، از 
خوبی هـا لـذت می بـرد و بدی هـا را تحمـل می کنـد. 
بـرای او اساسـًا هیـچ نـوع شـهر آسـمانی وجـود ندارد 
کـه بـه آنجا برسـد، تنها خـود راه وجـود دارد و این که 

طـی ایـن طریـق موافـق طبع اوسـت یـا نه.
در طـی ایـن سـفر، موضـوع بحـث آن دو موضوعـی 
تجربـی نیسـت؛ یعنـی اینکـه آنـان انتظـارات مختلفـی 
دربـاره ی جزئیات مسـیر راه ندارند، بلکـه تنها درباره ی 
مقصـد نهایـی سـفر دارای انتظـارات مختلـف هسـتند. 
بـا وجـود ایـن، هنگامـی کـه آنان آخریـن منـزل را طی 
می کننـد آشـکار خواهـد گردیـد کـه یکـی از آنـان در 
تمـام اوقـات بر حق بـوده و دیگری بر خطـا. از این رو، 
اگـر چـه موضوع بحـث آن دو موضوعی تجربـی نبوده، 
بـا وجـود ایـن، موضوعـی بسـیار واقعـی بـوده اسـت 
)pp ,۱9۷۱ ,Hick.۵۳-۷۲(. تعابیـر مختلـف آنـان در 
بـاب موقعیت سـفر، اقـوال و گزاره های واقعـًا متعارض 
و متفاوتـی را بـه وجـود آورده کـه شـأن گزاره یی آن ها 
ایـن ویژه گـی خـاص را دارد کـه پـس از گذشـت زمان 

در یـک آینـدۀ بسـیار دور محقـق خواهـد گردید.
در تحلیل دیدگاه هیک چند نکته را متذکر می شویم:

۱( هیـک بـا تفکیک بیـن تحقیق پذیـری و ابطال پذیری، 
تحقیق پذیـر  ولـی  ابطال ناپذیـر  را  دینـی  گزاره هـای 
می دانـد. امـا قائـل اسـت صـرف اثبـات تحقیق پذیـری 
حـل  را  آن هـا  معنـاداری  مشـکل  دینـی  گزاره هـای 

می کنـد.
نقدهـای  مـورد  می توانـد  هیـک  دیـدگاه  اگرچـه    )۲
چنـدی قـرار گیـرد ولـی به هـر حـال می توانـد حداقل 
اسـتدالل را بـرای معنـاداری گزاره هـای دینـی واجـد 
باشـد. و همیـن مقدار بـرای رد دیدگاه پوزیتیویسـت ها 

و آیـر و فلـو کفایـت خواهـد کـرد.
۳(  اسـتیور نقـدی به دیـدگاه هیک دارد مبنـی بر این که 
حکایـت هیـک بیانگر آن اسـت که تنهـا دو بدیل وجود 
دارد کـه یکـی از اثبـات باورهـای مسـیحی و دیگـری 
باورهـای طبیعت گرایانـه اسـت. کامـاًل محتمـل اسـت 
کـه دیدگاه هـای دیگـر در مقابل مسـیحی قابلیـت اثبات 

.)۵۲.p ,۱996 ,Stiver( بیشـتری داشـته باشـند
ایـن اسـت کـه  ۴(  مشـکل دیگـر در موضـع هیـک 
چه گونـه ایـن امـکان اسـتقبالی می تواند اکنون به کسـی 
کمـک کنـد؟ هیـک بـه ابهـام نهفتـه در موضـع دینـی 
بـا فلـو هم عقیـده  ایـن موضـوع  اشـاره می کنـد و در 
اسـت کـه ایـن موضـع موضـوع تجربـی کاماًل روشـنی 
نیسـت. حکایـت او مبانـی معرفـت بخـش چندانـی را 
ارائـه نمی دهـد. حکایـت او چیـزی شـبیه واقعیـت کـر 
و کـور یـا شـرط    بندی پاسـکال اسـت کـه ماهیـت و 

.)Ibid( محتـوای بـاور دینـی را توجیـه نمی کنـد
۵(  بـه رغـم آن کـه هیـک بـه نحـوی تحقیق پذیـری 
آن  ناپذیـری  ابطـال  و  داد  نشـان  را  دینـی  گزاره هـای 
را متذکـر شـد ولـی اعتقـاد مؤمنـان در بـارۀ گزاره هـای 
دینی شـان بـه چیزهایـی بیـش از ادعـای هیـک ناظـر 
اسـت. آنـان از لحاظ شـناختاری به نحوی اعتقـاد دارند 
کـه هـم گزاره هایشـان در صورت ابطال شـرایط دیگری 
ایجـاد می کنـد و هـم توقع آنـان از دیدگاه شـان معرفت 
اینجایـی و اکنونـی از خداونـد و رابطـۀ فعلی با اوسـت 

نـه فقـط مواجهه یـی در آخـرت.
6(  مشـکل دیگـر ایـن نظریـه متحدسـاختن گزاره های 
دینـی ناظـر بـه وجـود و صفات خداونـد بـا فناناپذیری 
نفـس و اعتقـاد بـه جهانـی دیگـر اسـت. اگـر شـخصی 
یکـی را بـدون دیگـری معتقد باشـد دیگـر نمی تواند از 

ایـن راه حـل اسـتفاده کند.
در  را  الهـی  مالقـات  کـه  اخـروی  تحقیق پذیـری    )۷
بـه  ناظـر  گزاره هـای  تحقیق پذیـری  نحـوۀ  رسـتاخیز 

خداونـد می دانـد بـا چالشـی دیگـر روبروسـت مبنی بر 
این کـه »آیـا بنا بـر نظـر تمامی خدابـاوران اصـاًل چنین 
رویـت و مالقاتـی صـورت می گیـرد؟«. چرا کـه برخی 
چـون مسـلمانان می تواننـد بـر ایـن عقیـده باشـند کـه 
روز رسـتاخیز صرفـًا بـا آثـار و عواقـب اعمـال مواجهه 
صـورت خواهـد پذیرفـت. و ایـن مسـاله کـه »اصـاًل 
اگـر مواجهه یـی هـم صـورت پذیـرد، ایـن مالقـات به 
چـه صـورت و معنایـی خواهـد بـود و تحقیق پذیـری 
آن چه گونـه اسـت؟«، به پرسـش نحـوه ی معناشـناختی 
مالقـات الهـی بـر خواهـد گشـت کـه از حوصلـۀ ایـن 

مقـال بیرون اسـت.

کرومبی و توجه به خالف قاعدگی گزاره های دینی
اسـت  کرومبـی  یـان  از  دیگـر،  پخته تـر  حـل  راه 
 ,qtd. in Hick/۵۳-۲۳.pp  ,۱9۱۷  ,Crombie(
p ,۱99۰.۳۷6(. او بـا دقـت نظـر خـود مشـکالت راه 
حل هـای پیشـین را متذکـر می گـردد و بـر ضـد هیـر و 
در مقابـل میچـل می گویـد: »ایـن احـکام ]گزاره هـای 
دینـی[ می تواننـد ابطـال شـوند )و بنابر این بـه قول فلو 
معنـی دارنـد( البته بـا این تفـاوت که چنیـن ابطالی تنها 
در اصـل و نـه در عمـل ممکـن باشـد، چـرا کـه مـا در 
ایـن جهـان بـه همـۀ واقعیت هـای مربـوط بـه ایـن امر 
دسترسـی نداریـم« )p ,۱988 ,Sell.۱۵۲(. او با تفکیک 
میـان دو شـبهۀ فلـو که یکـی ناظر بـه معنـاداری وجود 
خداونـد و دیگـری ناظـر به معنـاداری صفـات خداوند 
اسـت )و فلـو آن دو را خلـط نمـوده بـود( بـه ویژه گی 
تفـاوت  کـه  اشـاره می کنـد  دینـی  خـاص گزاره هـای 
ابطال پذیـری آن را بـا سـایر گزاره هـای تجربـی نشـان 
دینـی  گزاره هـای  قاعدگـی«  »خـالف  از  او  می دهـد. 
دو  در  را  قاعده گـی  خـالف  ایـن  و  می گویـد  سـخن 
ناحیـه در گزاره هـای دینـی تفکیـک می کنـد. یکـی را 
خـالف قاعده گـی در ناحیـه ی موضـوع و دیگـری را 
نـام می گـذارد  ناحیـۀ محمـول  در  قاعده  گـی  خـالف 
تأکیـد  سـپس  او   .)۱9۷ ص   ،۱۳8۱ زمانـی،  )علـی 
شـناختاری  دینـی  گزاره هـای  ویژه گـی  کـه  می کنـد 
بودن آن هاسـت و راه حل های غیرشـناختاری نامناسـب 
هسـتند. او گزاره هـای دینـی را ابطال پذیـر می دانـد و 
نحـوه ی ابطـال آن هـا را چـه در ناحیـۀ موضـوع و چـه 
در ناحیـۀ محمـول شـرح می دهـد. ولـی بـا توجـه بـه 
خـالف قاعده گـی گزاره هـای دینـی، نحوۀ ابطـال آن ها 
را هم چـون گزاره هـای علمـی نمی دانـد کـه در این جـا 
بـه علـت پرهیـز از اطنـاب از تفصیـل آن درمی گذریـم.
پاسـخی بـه مسـالۀ معنـاداری گزاره هـای دینـی از منظر 

تفکر فلسـفی - اسـالمی
بـا ذکر شـبهه بـی معنایـی گزاره های دینی و چند پاسـخ 

بـه آن در دفـاع از معنـاداری آن گزاره هـا، سـعی شـد تا 
عناصـر اصلی پرسـش ها و پاسـخ ها بازنموده شـده و به 
تحلیـل و ارزیابـی هر یک پرداخته شـود. حـال درصدد 
هسـتیم تـا پاسـخ جدیـد دیگـری بـه ایـن شـبهه ارائـه 
کنیـم کـه دیگـر مشـکالت خاص پاسـخ های پیشـین را 
نداشـته باشـد. از آنجـا کـه ایـن شـبهه تاکنون در بسـتر 
تفکـر فلسفی-اسـالمی مـورد تجزیـه و تحلیل و پاسـخ 
قـرار نگرفتـه اسـت، سـعی خواهـد شـد از منظـر ایـن 

نگاه فلسـفی بررسـی شـود.
قبـل از ارائـۀ پاسـخ الزم اسـت مشـکالتی را متذکـر 
شـویم که باعث گردیده اسـت شـبهه در چنان مسـیری 

گیرد: قـرار 
۱(  نـگاه تجربـه باورانۀ راسـل - ویتگنشـتاینی که الزم 
می بینـد هرگونـه گزاره یـی را نهایتـًا از دل گزاره هـای 
بکشـد،  بیـرون  حـواس  داده هـای  از  برگرفتـه  اتمـی 
مجـال بسـیاری از حوزه هـای اندیشـه را چنـان تنـگ 
می کنـد کـه نهایتـًا بـه حذف خـود نیـز می انجامـد. این 
پیش فـرض چنـان راه را بـر تکفـر بسـته اسـت کـه در 
مواجهـه بـا مسـئله یی کـه خـود تنظیـم کننـدۀ داده های 
حـواس اسـت، راهـی جـز بی معنایـی آن هـا نمی بینـد.
غلبـۀ  چنـان  پوزیتیویسـت ها  دوران  علم زده گـی    )۲
فکـری داشـت کـه حتی شـخصی هم چون جـان ویزدام 
نیـز بـرای توجیـه باورهـای دینـی، در چهارچـوب علم 
می اندیشـید و حجیت بخشـی علـم بـه آموزه هـای دینی 
را در قالـب تنـگ دو نـوع برداشـت فـرو کاسـت. و 
همیـن دفـاع نامناسـب از دیـن بـود کـه راه را بـر نقدها 
و  اگـر وجـود  بـاز گذاشـت.  فلـو  و خرده گیری هـای 
صفـات خداونـد در قواعـد بازی علم و فقط در سـیطرۀ 
حجیـت صـرف علـم قـرار داده شـود، راهـی جـز تـن 
بـه این گونـه نقدهـا نخواهـد بـود. آسـیب نـوع  دادن 
نـگاه فیدئیسـتی سوبژکتیویسـتی بـه گزاره هـای ناظر به 

خداونـد چنیـن عواقبـی خواهد داشـت.
۳(  اشـکال گزاره هـای دینـی بـه در ماهیـت آن هـا بلکه 
در نـوع برداشـت از آن ها مخصوصًا توجیـه نحوۀ رابطۀ 
خداونـد بـا عالـم اسـت. ایـن رابطـه در مثـال فلـو بـه 
بدتریـن وجهـی یعنـی رابطـۀ بـاغ و باغبـان تمثیل شـد 
ایـن  دارد.  اساسـی  فاصلـۀ  اسـالمی  آموزه یـی  بـا  کـه 
رابطـه از طـرف دیگـر در مسـیحیت بـه رابطـۀ پـدر و 
بـا فرزنـد تعبیر می شـود کـه برای حفـظ این بـاور باید 
بـه راه حلـی در رابطـۀ حلولـی مسـیحی رفت نـه رابطۀ 
صدوری اسـالمی که فضـای تفکر دینـی را فراتر از این 
مطرح شـده  پاسـخ های  و  اشـکال ها  می نگـرد.  نگاه هـا 
در غـرب در این مسـاله تمامـًا در فضای ارتبـاط مقولی 
)نـه اشـراقی( بیـن دو چیـز )خداونـد و عالـم( و در 
عـرض هـم اسـت. مثال هـای هـر یـک را توجـه کنیـد: 
بـاغ و باغبـان )فلـو(، دیوانه و اسـتادان دانشـگاه )هیر(، 
پارتیـزان و غریبـه )میچـل(، و دو مسـافر و حاکم شـهِر 
انتهایـِی مسـیر )هیـک( تمامـًا بـه رابطۀ عرضـی دو چیز 
مسـتقل )اگـر چه فقـط متفـاوت از لحاظ شـأن و مقام( 
تحلیـل می شـود؛ همـان کـه تجربـه بـاوری راهـی جـز 

تحلیـل از این گونـه مسـیرها نـدارد.
علـم، هم چـون  در  مفیـد  قواعـد  نابجـای  تعمیـم    )۴
حوزه هـا  سـایر  بـه  ابطال پذیـری،  یـا  تحقیق پذیـری 
مصیبت هـای  از  هنـر  و  اخـالق  دیـن،  هم چـون 
کوته بینـی فلسـفی اسـت. معلوم نیسـت با چـه مجوزی 
و بـه اسـتناد چـه اسـتداللی ایـن تحـول دیـن و اخالق 

و هنـر بـه علـم صـورت پذیرفتـه اسـت تـا بـا قواعـد 
آن بتـوان ایـن حوزه هـای مهـم بشـری را از میـدان بـه 
در کـرد. جالـب آن اسـت کـه در قـرن بیسـتم جریـان 
فکـر بشـری بکارگیـری همیـن قواعـد را بـرای علم نیز 
محـل بحـث می داند. همیـن تحویل هـای نابجـا بود که 
خـود ویتگنشـتاین را در حـوزۀ متأخر خود بـه نظریه ی 
»بازی هـای زبانـی« کشـاند. کرومبـی نیـز بـه خوبـی را 
ذکـر »خـالف قاعده گی« توجـه ما را به فضـای متفاوت 

گزاره هـای دینـی جلـب کـرد.
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گوینــده در مقابــل پادشــاه، ملکــه، شــاه زاده های ســویدن و 
مهمانــان خــاص کــه از کشــورهای  متمــدن  دعــوت شــده 
ــن  ــی از دو بهتری ــال یک ــه امس ــد ک ــالن می کن ــد، اع بودن
ــیقی  ــروه از موس ــه گ ــان ب ــیقی جه ــزرگ موس ــزه ب جای

ــرد . ــق می گی ــتان تعل افغانس
ــاری  ــه انتح ــر حمل ــل در اث ــال قب ــد س ــه  چن ــردی ک م
شــنوایی اش را تقریبــا از دســت داده بــود، در جــای گاه 
ــۀ نمایــش دعــوت می شــود  ــه صحن ــل ب جایــزه چــون نوب
و همــه اشــتراک کننــده گان محفــل بــا افتخارایســتاده 

می شــوند و برایــش کــف می زننــد.
تصــور کنیــد وقتــی از افغانســتان بیــرون شــوید، فقــط در 
فــرودگاۀ یکــی از کشــور هــای دیگــر بگوییــد افغان هســتید 
ــی  ــم چ ــوید؟ می دان ــه می ش ــل را متوج ــی عکس العم چ
ــر عکــس اســت در  ــه ب ــی این جــا قضی ــد. ول جــواب داری
تــاالر بــا شــان شــوکت شــاهی ســویدن آواز خــوان محبوب 
ســویدنی یکــی از آهنگ هــای تاریخــی افغان هــا  را دوبــاره 
ــگ  ــه در آهن ــرات ک ــوز و تغیی ــا کمپ ــد و ب ــی می کن خوان
ــاخته  ــنیدنی س ــیار ش ــا بس ــی ه ــرای اروپای ــت ب آورده اس
اســت. مــردم ســراپا گــوش هســتند و در ختــم آهنــگ  بــه 
ــونږ  ــد: دا زم ــرام می کنن ــتند و احت ــا می ایس ــرام آن بپ احت
زیبــا وطــن،  دا زمــونږ لیــال وطــن. دا وطــن مــو ځان دی، 

پــه مــونږ بانــدې ډیــر ګرانــدی، دا افغانســتان.
ــا ســعید زن افغــان کــه هنــوزاز زیــر شــالق طعنه هــا  آریان
ــرون  ــر ب ــتیز  س ــب و زن  س ــردم متعص ــای م و توهین ه
ــتاده  ــش ایس ــار هموطن ــار در کن ــا افتخ ــت ب ــرده اس نک
می شــود و او را حمایــت می کنــد، ســخنرانی می کنــد 

و بــا صــدای زیبایــش موســیقی افغانســتان را معرفــی 
می کنــد . او می گویــد ایــن  آهنــگ هزاره گــی را بیــاد 
ــم .  ــدند می خوان ــران ش ــه وی ــان ک ــای تاریخــی بامی بت ه
همــه ســراپا گــوش هســتند  همــه برایــش کــف می زننــد 

و احتــرام می کننــد.
مــن نمی دانســتم بــرای چــی اشــک می ریــزم. حــس 
عجیبــی داشــتم نمی توانــم بیــان کنــم نمی دانــم کــه بســیار 
ــودم،  ــج ب ــن فقــط گی ــا بســیار غم گی ــودم و ی خوشــحال ب
وقتــی از افغانســتان باشــید شــاید ایــن احســاس مــرا درک 

می کنیــد.
افغانســتان کــه تــا ام روز در همیــن کشــور جایــزه دهنــده بــا 
تــرور، وحشــت و قتــل و فــرار و بمــب و خــون و آتــش 
معرفــی می شــد و حتــی نامــش بــرای اکثریــت اروپایی هــا 
ــه  ــاهی ک ــان  پادش ــط هم وحشــت ناک اســت، ام روز توس
ــه  ــل را ب ــی نوب ــای جهان ــن جایزه ه ــاله بزرگ تری ــه س هم
نابغه هــا. مخترعیــن کــه بــا اختراعــات شــان جهــان را زیــر 
ــان  ــک افغ ــه ی ــزه را ب ــان جای ــال هم ــد، ام س و رو می کنن

می دهــد؟
ــتاده  ــا ایس ــعید آنج ــا س ــت و آریان ــد سرمس ــتاد احم اس
نبــود. تمــام مــردم افغانســتان در آن صحنــۀ نمایــش دعــوت 
شــده بــود. مــردم کــه دروازه هــای اروپــا را بــه روی شــان 
ــان و کودکان شــان در قایق هــای فــرار  بســتند. کــودکان، زن
از جنــگ در  دریــا هــای بــه ســوی اروپــا غــرق می شــوند. 
اروپــا   دریاهــای  نهنگ هــای  خــوراک  شــان  اجســاد 
ــرگردانند.  ــا س ــای اروپ ــان در جاده ه ــوند .کودکان ش می ش
گذرنامــه، تذکــره و تمــام اســناد تحصیلی شــان را در 

می اندازنــد. زباله دانی هایشــان 
ام روز جایــزه را کــه بــرای اروپایی هــا و امریکایی هــا 
می دهنــد؟  افغــان  یــک  بــرای  می دانســتند،  شایســته 

ــت؟ ــرده اس ــوع ک ــب طل ــدام جان ــاب از ک آفت
جایــزه موســیقی پــوالر باالتریــن جایــزه موســیقی ســوئدن 
از معتبرتریــن جوایــز موســیقی در اروپاســت کــه بــه خاطــر 
ــه  ــاالنه ب ــی س ــر بین الملل ــیقی های برت ــی از موس قدردان
یــک هنرمنــد کالســیک و یــک هنرمنــد یا گــروه پــاپ اهدا 
ــل موســیقی مشــهور اســت. پــوالر کــه  ــه نوب می شــود و ب
بــه برنــده گان ایــن جایــزه داده می شــود، مبلــغ دو میلیــون 
کــرون ســویدنی و یــا دوصــد هــزار دالــر امریکایــی اســت .
ــی  ــویدن زندگ ــه در س ــای ک ــرای افغان ه ــاز ب ــن امتی ای
ــن  ــا ای ــم ب ــاس می  کن ــت، احس ــی اس ــام خوب ــد پی می کنن
جایــزه ســویدن عالقــه خــود را بــه فرهنــگ افغان هــا بیــان 
می کنــد. گرچــه ســویدنی ها بــا کار هــای قبلــی هــم نشــان 
دادنــد کــه بــه فرهنــگ تمــام کشــورها از جملــه افغانســتان 
برایشــان  مــوارد  بعضــی  دارنــد و در  احتــرام  بســیار 
ــوروز از  ــن ن ــاله جش ــون همه س ــت؛ چ ــد اس ــوش آین خ
تلویزیون هــای رســمی ســویدن بــه صــورت زنــده پخــش 
ــای  ــا نیمه ه ــویدنی ها ت ــزرگ از س ــی ب ــود و گروه می ش
شــب جشــن چهــار شــنبه ســوری را بــا افغان هــا و 
مــردم  موســیقی  می کننــد.  تجلیــل  یک جــا  ایرانی هــا 
ــاله  ــت، همه س ــیار آشناس ــویدنی بس ــرای س ــتان ب افغانس
ــزرگ  ــای کوچــک و ب ــزرگ جشــن ها و محفل ه بخــش ب
موســیقی  را  ســویدنی ها  دانش کده هــای  و  مکاتــب 

افغانســتان تشــکیل می دهــد.
پارســال پادشــاه ســویدن یــک گــروپ از نوجوانــان 
افغانســتان را بــه حضــور پذیرفتــه و آنهــا را مــورد نــوازش 

ــرار داد . ق
ــرادی  ــه صــورت انف ــر ســویدن  ب گاه گاهــی نخســت وزی
و دســته جمعی بــا افغان هــا دیــدار می کنــد و بــا آنهــا 
ای  انتقــاد  می نوشــد،  قهــوه  غــذا می خــورد،  یک جــا 
ــر  ــای  محافظــه کار ســویدنی  از نخســت وزی ــد گروه ه تن
ــر  ــر تصاوی ــر نش ــویدن  بخاط ــانه های س ــویدن در رس س
او  بــا افغان هــا مخصوصــا زمانــی کــه بــا افغان هــا 
ــی  ــانه های اجتماع ــد، همیشــه بحــث داغ رس ــدار می کن دی
می شــود. چنــدی قبــل تصویــر او بــا یــک نوجــوان 
افغــان کــه متهــم بــه ســوء اســتفاده جنســی از یــک دختــر 
ــود، در رســانه های ســویدن بســیار داغ و  نوجــوان شــده ب

ــود. ــاز شــده ب خبرس
نفــوس افغان هــا ی ســویدن بــه انــدازه افغان هــای بریتانیــا، 
ــویدن  ــا در س ــی افغان ه ــتند. کالون ــکا نیس ــی و امری جرمن
در ردیــف بعــد از کالونی هــای مهاجریــن اروپــای شــرقی، 

ــت  ــی موقعی ــت؛ ول ــی اس ــورهای افریقای ــا و کش عرب ه
افغان هــا در ســویدن طوری ســت کــه خــود را تقریبــا 
کالونــی  بزرگ تریــن  عرب هــا  هم ردیــف  و  هم طــراز 
ــود  ــگ خ ــتند فرهن ــاختند و توانس ــویدنی س ــن س مهاجری
ــن ســویدنی های موشــگاف ، ذره نگــر و  را در چشــم و ذه

ــازند . ــول بس ــل قب ــد و قاب ــند خــوش آین ــ کل پس مش
بــا وجــود تمــام ســنگ اندازی ها و طعنه هــای ســنگین 
ــه  ــری ک ــده پذی ــف پناهن ــه کار و مخال ــای محافظ گروه ه
معمــوال اشــتباهات و خالف کاری هــای چنــد نفــر محــدود 
نوجوانــان و جوانــان افغانســتان را کــه متهم به آزار جنســی، 
قتــل و یــا خشــونت بــه زنــان خــود شــدند، همیشــه بــه رخ 
ــن  ــد و از ای ــدرت می  آورن ــت مداران در ق ــت و سیاس دول

ــد. ــق  آنهــا را همیشــه مالمــت می کنن طری
بــا  را  خــود  رقبــای  معمــوال  محافظــه کار  گروه هــای 
ــای  ــا جنایت ه ــل و ی ــا قت ــی و ی ــادآوری از  آزار جنس ی
ــد  ــول چن ــا در ط ــط افغان ه ــه توس ــزرگ ک ــک و ب کوچ
ســال طوالنــی  صــورت گرفتــه طعنــه می دهنــد و در 
بحث هــای عقــب پــرده و غیــر رســمی و ســایت های 
غیــر رســمی ایــن گروه هــا مهاجریــن و از جملــه افغان هــا 
ــا  ــونت و ناامنی ه ــا خش ــاوز و ی ــل تج ــی از عوام را یک
ــوش  ــه گ ــا ب ــن توطیه ه ــی ای ــد؛ ول ــویدن می دانن در س
سیاســتمداران در قــدرت ســویدنی تــا حــال تاثیــر نکــرده 
ــده می شــود  و معمــوال در مــوارد مختلــف در رســانه ها دی
ــا دراز  ــوی افغان ه ــه س ــی ب ــک و مهربان ــت کم ــه دس ک
ــام  ــرای ادغ ــا را ب ــای آنه ــوان راه ه ــد ت ــد و در ح می کنن
بــاز می گذارنــد؛ ولــی متاســفانه  در جامعــه ســویدن 
هســتند افغان هــای کــه از ایــن جامعــه و وضعیــت راضــی 
نیســتند و خــود را در انــزوا فکــر می کننــد. ســال ها دنبــال 
کارنــد؛ ولــی هنــوز بیکارنــد. از ایــن فرصت هــای طالیــی 
ــینند،  ــه می نش ــر االش ــت زی ــط دس ــرده و فق ــتفاده نک اس
ــویدنی  ــان س ــه زب ــتند ک ــوز نتوانس ــا هن ــه افغان ه این گون
ــاراض  ــیار ن ــدن  بس ــکار مان ــورت بی ــد. در ص را بی آموزن
ــویدن  را  ــه س ــد و جامع ــکایت دارن ــکوه و ش ــوده و  ش ب
ــان  ــه هم زب ــای ک ــتند افغان ه ــی هس ــد. ول ــت می کنن مالم
ســویدنی  را آموختنــد و هــم تحصیــالت عالــی دارنــد ولــی 
هنــوز آنطــوری کــه بایــد نتوانســته انــد بــا جامعــه ســویدن 
ســازگار شــوند کــه در ایــن صــورت جامعــه  چنــد فرهنگی 
ــای دیگــر ســبب  ــالف فرهنگــی  و محدودیت ه ــا اخت و ی
ــپند  ــود  بچس ــته خ ــه گذش ــا ب ــه افغان ه ــا این گون ــده ت ش
و  بــرای برگشــت بــه کشــور خــود کــه هی چوقــت اتفــاق 

ــد. ــماری می کنن ــه ش ــد لحظ نمی افت

داكتر جلیله سلیمی

ـــکا  ـــان امری ـــرات می ـــا مذاک ـــتان ب ـــت افغانس  حکوم
ـــت.  ـــرده اس ـــف ک ـــان مخال و طالب

ـــدت  ـــت وح ـــس حکوم ـــی، ریی ـــرف غن ـــد اش محم
ملـــی، اواخـــر هفتـــه گذشـــته در دیـــدار بـــا 
ـــت  ـــرورت ملکی ـــر ض ـــی در ارگ، ب ـــزاب سیاس اح
گفت وگوهـــای بـــه دســـت افغان هـــا تاکیـــد 
ــت  ــره از حکومـ ــت مذاکـ ــت: مالکیـ ــرده گفـ کـ
وحـــدت ملـــی اســـت؛ امـــا روی ابعـــاد مذاکـــره 

ــوره دارد.  ــه مشـ ــرورت بـ ضـ
رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــد  ـــت دارد و بای ـــح قیم ـــت: »صل ـــح گف ـــه صل پروس
معلـــوم نماییـــم کـــه بـــه کـــدام قیمـــت صلـــح 

می خواهیـــم«.
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــی نش ـــای غن ـــش  آق ـــن واکن  ای

ـــه  ـــان راضـــی ب ـــکا و طالب ـــان امری ـــرات می او از مذاک
نظرنمی رســـد. 

ـــاوت  ـــطوح متف ـــتان در س ـــت افغانس ـــراً حکوم اخی
و نشســـت هـــای جداگانـــه از حلقـــات سیاســـی 
و مدنـــی خواســـته اســـت کـــه بایـــد روی نقـــش 
حکومـــت افغانســـتان در رونـــد مذاکـــرات بـــا طالبـــان 

تاکیـــد کننـــد. 
در  کـــه  می خواهـــد  افغانســـتان  حکومـــت 
مذاکـــرات طالبـــان و امریـــکا بـــه عنـــوان طـــرف 
ـــون  ـــه اکن ـــی ک ـــد؛ نقش ـــته باش ـــور داش ـــی حض اصل

ضـــرب صفـــر شـــده اســـت. 
ــت  ــس حکومـ ــی رییـ ــرف غنـ ــارات اشـ از اظهـ
ــوان درک  ــح می تـ ــورد صلـ ــی در مـ ــدت ملـ وحـ
ــر  ــرات در قطـ ــد مذاکـ ــا رونـ ــه وی بـ ــرد کـ کـ

ـــح  ـــه صل ـــتارمدیرت پروس ـــوده و خواس ـــف ب مخال
ــد.  ــودش می باشـ ــت خـ ــت حکومـ ــه دسـ بـ

ــد  ــی پیامـ ــان سیاسـ ـــال کارشناسـ ــن ح در همیـ
مذاکـــرات امریـــکا و طالبـــان را ”مشـــروعیت 
ــروعیت  ــتان و مشـ ــت افغانسـ ــی” از حکومـ زدایـ

ــد. ــان میداننـ ــروه طالبـ ــه گـ ــی بـ بخشـ
ــه  ــگاه بـ ــتاد دانشـ ــیحون اسـ ــن سـ ــیف الدیـ سـ
ـــکا  ـــرات امری ـــه مذاک ـــت ک ـــدگار گف ـــه مان روزنام
ـــاختن دســـت آورد  ـــود س ـــا ب ـــی ن ـــه معن ـــان ب و طالب
هـــای ۱۷ ســـال گذشـــته و مشـــروعیت زدایـــی از 
ـــه  ـــیدن ب ـــروعیت بخش ـــتان و مش ـــت افغانس حکوم
ـــری  ـــد بش ـــای ض ـــت ه ـــه جنای ـــت ک ـــی اس گروه
زیـــادی را در ایـــن کشـــورمرتکب شـــده اســـت. 

ـــدازی  ـــی و راه ان ـــتی مل ـــگاه، آش ـــتاد دانش ـــن اس ای

ــکالت  ــادی مشـ ــل بنیـ ــدون حـ ــرات را بـ مذاکـ
غیرممکـــن و عامـــل تشـــدید بحـــران در کشـــور 
ــه  ــد کـ ــکا میخواهـ ــر امریـ ــد و گفـــت: اگـ خوانـ
ــن  ــه در ایـ ــرار و منازعـ ــح برقـ ــتان صلـ درافغانسـ
ـــادی  ـــل بنی ـــه ح ـــد ب ـــا ی ـــد، ب ـــا ب ـــان ی ـــور پای کش

مشـــکالت بپـــردازد.

مخالفت اشرف  غنی با مذاکرات امریکا و طالبان

ACKU
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ورزش
محمد اكرام اندیشمند

 
شـاید کشـف خوردنـی که بـرای آتش بس و صلـح، موثر و 

نقش آفرین باشـد، کار آسـانی شـمرده نشود.
کاشـفین و مخترعیـن جهـان همیشـه آدم هـای فـوق العاده 
و متفکـر بـوده انـد. ممکن اسـت رئیـس جمهور کشـور ما جنـاب محمد 
اشـرف غنـی از همیـن متفکران کاشـف باشـد که نقـش آیس کریـم را در 

آتـش و بـس و صلح کشـف کـرد و بـال فاصله چیـغ زد:
زنده باد آیس کریم!

امـا فـوق العـاده تـر و متفکر تـر از ایشـان، ملت عزیـز و قهرمان و شـهید 
پـرور افغانسـتان اسـت که بـال فاصله برای این کشـف و ایـن چیغ، »چک 

چـک« کردند. 
ایـن ملـت غیـور چکـی چکـی وطـن عزیـز مـان همیشـه اینگونـه اند که 
نـا خـود آگاه و نافهـم، چـک مـی زننـد. وقتی رئیـس جمهور ما دو سـال 
پیـش در بلـخ بـه نظامیـان گفت از شـما بـم می برآیـد و از رسـانه ها باد، 

همینگونـه برایـش چک)کـف( زدند. 
مشـکل کالن فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی افغانسـتان، »مشـکل چـک 

زدن«و نفهمیـدن اسـت. 
مشکل رعیت بودن و شهروند نبودن است. 

در جوامـع و کشـورهای کـه مردمـش شـهروند انـد، بـرای حـرف خطا و 
نادرسـت زمـام داران و سیاسـت مدارانشـان، چـک نمـی زننـد. »ُهـو« می 
کننـد، واکنـش مخالفـت و تردیـد نشـان مـی دهنـد تـا حاکمـان و اهـل 
سیاسـت ملـک شـان از به تمسـخر گرفتـن شـعور و عقالنیت مردم شـان 

کنند.  اجتنـاب 
بیاییـد بـرای شـهروند شـدن و شـهروند بـودن کار کنیـم. حتـی اگـر حاال 
میسـر و عملـی نباشـد، کـم از کـم این ذهنیـت را تبلیـغ و تلقیـن کنیم که 

اگـر »شـهروند« نشـویم، »گوسـفند« باقی مـی مانیم.

احمد سعیدی

با سالم !
معجون آرامش

ــت و در  ــم گرف ــر خش ــزرگ مه ــر ب ــیروان ب روزی انوش
خانــه ای تاریــک بــه زندانــش فکنــد و فرمــود او را بــه زنجیــر بســتند.
ــر ایــن حــال بود،کســری کســانی را فرســتاد تــا از  چــون روزی چنــد ب
حالــش پرســند. آنــان بــزرگ مهــر را دیدنــد بــا دلــی قــوی و شــادمان.بدو 

ــم! ــی بین ــو را آســوده دل م ــن تنگــی و ســختی ت ــد:در ای گفتن
ــرم و چنیــن  ــه کار مــی ب ــی ســاخته ام از شــش جــزئ و ب گفت:معجون

کــه مــی بینیــد مــرا نیکــو مــی دارد.
گفتند:...

ــه کار  ــاری ب ــگام گرفت ــز هن ــا را نی آن معجــون را شــرح بازگــوی کــه م
آیــد

ــل،دوم  ــت ،عزوج ــدای اس ــر خ ــاد ب ــت اعتم ــزئ نخس ــت:آری ج گف
آنچــه مقــدر اســت بودنــی است،ســوم شــکیبایی بــرای گرفتــار بهتریــن 
چیزهاســت.چهارم اگــر صبــر نکنــم چــه کنم،پــس نفــس خویــش را بــه 
جــزع و زاری بیــش نیازارم،پنجــم آنکــه شــاید حالــی ســخت تــر از ایــن 
ــا ســاعت دیگــر امیــد گشــایش  رخ دهد.ششــم آنکــه از ایــن ســاعت ت
ــه کســری رســید او را آزاد کــرد و گرامــی  باشــد چــون ایــن ســخنان ب

داشــت..

خسرو مانی  

از دیـد مـن، در مواردی پذیـرش برخی واژه هـا از زبان های 
دیگـر نـه تنهـا عیبی نـدارد کـه کار نیکی هم اسـت. به ویژه 
اگـر آن کلمـه بـه گونه ای با فارسـی ربط داشـته باشـد. مثاًل 
بـه کلمـه ی check انگلیسـی نـگاه کنیـم. ریشـه ی ایـن کلمـه را می توان 
در زبـان فارسـی یافـت و در کلمـه ی »شـاه« در بـازی شـطرنج. کلمـه ی 
»شـاه« اول از فارسـی وارد عربـی می شـود و سـپس از عربـی وارد التیـن 
سـده های میانـه )بـه شـکل scaccus( و پـس از آن وارد فرانسـوی کهن 
 )eschequier و هـم به صورت فعلـی eschec هـم به صورت اسـمی(
و از آن جـا وارد انگلیسـی. یـک معنـای مـروج ایـن کلمه هم در انگلیسـی 
و هـم در فرانسـوی، همچنـان کـه در دیگـر زبان های التین، همانا سـندی 
اسـت کـه بـه اعتبـار بانک ها صـادر می شـود. چـک در معنای مشـابه ولی 
پیشـامدرن آن در زبـان فارسـی کاربـرد داشـته و نخسـتین نمونه هـای آن 
را می تـوان در شـعر فردوسـی یافـت. معنـای دیگـر چـک امـا بررسـی و 
در مـواردی بازرسـی اسـت. معنایـی کـه زاده ی زبـان انگلیسـی اسـت و 
متأثـر از فرهنـگ سیاسـی آن: نظـارت بر شـاه در نظام مونارشـی پارلمانی. 
ایـن معنـا در طـول زمـان از نظـارت بر شـاه فراتر مـی رود و بر هـر گونه  
نظـارت و بررسـی و درسـتی آزمایی اطـالق می شـود. زبـان انگلیسـی، بـا 
توجـه بـه امکان هـای متفاوتـی کـه دارد، و بـه ویـژه بـا وارد کـردن کلمه 
در چرخـه ی افعـال عبارتـی، حـاال الاقـل ده معنـای دیگـر را هـم بـه این 
واژه افـزوده اسـت، بـه صورتـی کـه همـه بـا همـان معنـای اصلـی هنـوز 
مرتبـط انـد. در فرانسـوی نیـز، به ویـژه در فرانسـوی کبکی، خـالف رای 
مخالـف فرهنگسـتان های زبـان، امـروزه همیـن کلمه همچون فعـل به کار 
مـی رود )به شـکل checker(. در فارسـی افغانسـتان اما، تـا جایی که من 
بـه یـاد دارم، کلمـه ی چـک )در معنـای بررسـی( در زبان روزانـه ی مردم 
کاربـرد فراوان داشـت و، با این حال، ورود آن به قلمرو نوشـتار نادرسـت 
پنداشـته می شـد. بـاور مـن ایـن اسـت کـه، بـا توجـه بـه حرف هایـی که 
گفتـه شـد، و شـاید بـه رسـم پذیـرش دوبـاره ی فرزنـدی کـه در کودکی 
خانـه را تـرک گفتـه اسـت، ایـن کلمـه را می تـوان به سـادگی در فارسـی 
پذیرفـت، بـه ویژه در مـواردی که برابرهای آن )»بررسـی« و »بازرسـی« و 
»تدقیـق« و جـز این هـا( کاربـردی متفاوت تـر و بـه نسـبت تعریف شـده تر 

دارند.

ترکیب تیم ملی فوتبال 
افغانستان در برابر فلسطین

حذف تصویر مودریچ از میان عکس 

های تیمی ریال مادرید

فیـسبـوک نـــامــه

ــمی  ــۀ رس ــه گون ــد( ب ــروز )۱9 اس ــور، دی ــال کش ــیون فوتب فدراس
ــم ملــی  ــا تی ــی ب ــرای رویاروی ــال کشــور را ب ــم ملــی فوتب ترکیــب تی

ــرد. ــالم ک ــطین اع ــال فلس فوتب
قــرار اســت افغانســتان و فلســطین بــه تاریــخ بیست وهشــتم مــاه اســد 
ســال روان یــک بــازی دوســتانۀ فوتبــال داشــته باشــند. ایــن بــازی در 

میــدان ورزشــی فدراســیون فوتبــال افغانســتان برگــزار خواهــد شــد.
ــری،  ــارون امی ــری، ه ــاش اکب ــی، بکت ــداهلل وکیل ــار ، حیم ــالد انتظ می
مصطفــی حدیــد، کنشــکا طاهــری، بینامیــن نجــم، حســین علــی زاده، 
ــدون  ــزی، فری ــر عزی ــد صاب ــری، محم ــوراهلل امی ــته، ن ــل شایس فیص
حکیمــی، اویــس عزیــزی، امیرالدیــن شــریفی، مصطفــی ځاځــی، 
ــد  ــدری، امی ــران حی ــم، عم ــراج  اهلل داد، ادم نج ــری، مع ــار نظ ذوالفق
ــرار  ــی ۲۲ بازیکــن اســتند کــه ق ــر امان ــالد ســالم و خیب ــل زی، می پوپ
ــد. ــازی کنن ــطین ب ــا فلس ــازی ب ــی و در ب ــم مل ــب تی ــت در ترکی اس
ــد  ــاه اس ــتم م ــت و هش ــتان در بیس ــتان و ازبیکس ــت افغانس ــرار اس ق
در یــک دیــدار دوســتانه مقابــل هــم برونــد. ایــن بــازی را افغانســتان 
میزبانــی خواهــد کــرد و مســووالن فدراســیون فوتبــال می گوینــد کــه 

ــد. ــدار گرفته ان ــن دی ــی ای ــرای میزبان ــای الزم را ب آماده گی ه

بــه نقــل از نشــریه آس اســپانیا،  باشــگاه رئــال مادریــد بعــد از کریســتیانو 
رونالــدو، چهــره لــوکا مودریــچ را هــم از عکــس تیمــی قهرمانــان اروپــا 

حــذف کــرد.
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده اســت کــه اخبــار متعــددی دربــاره تــالش 
ایــن هافبــک کــروات بــرای تــرک ســانتیاگو برنابئــو و پیوســتن بــه اینتــر 

ــود. ــنیده می ش ش
ــال  ــگاه رئ ــس باش ــرس، ریی ــو پ ــا فلورنتین ــچ ب ــوکا مودری ــرار اســت ل ق
ــن  ــش از ای ــدی پی ــه چن ــی ک ــت و قول ــش صحب ــاره انتقال ــد درب مادری
ــه  ــرس ب ــا پ ــد. گوی ــادآوری کن ــه او ی ــود را ب ــه ب ــپانیایی گرفت ــرد اس م
ــد از  ــد، می توان ــالم کن ــودش اع ــه خ ــی ک ــول داده در صورت ــچ ق مودری

ــود. ــدا ش ــانی ها ج کهکش
بــا اینکــه هنــوز رفتــن مودریــچ قطعــی نشــده و پــرس بــه انتقــال او چــراغ 
ــن باشــگاه در صفحــه خــود در شــبکه های  ــداده اســت، ای ســبز نشــان ن
ــخص  ــداده و مش ــرار ن ــم ق ــس تی ــچ را در عک ــر مودری ــی تصوی اجتماع
نیســت کــه مســوول رســانه  یی ایــن باشــگاه بــه عمــد ایــن کار را انجــام 
داده یــا کاپیتــان تیــم ملــی کرواســی و بهتریــن بازیکــن جــام جهانــی ۲۰۱8 

را از یــاد بــرده اســت.
ــد تنهــا چهــره، گــرث بیــل، کریــم بنزمــا،  ــال مادری ــر تیمــی رئ در تصوی
ــه در آن  ــود ک ــده می ش ــروس دی ــی ک ــلو و تون ــوس، مارس ــرخیو رام س

ــدو شــده اســت. ــن کریســتیانو رونال ــروس جایگزی ک
ــا  ــی رئالی ه ــس تیم ــچ در عک ــر مودری ــن تصوی ــرار نگرفت ــه ق ــا این ک ب
ــن  ــره ای ــود، چه ــداد ش ــی او قلم ــروج احتمال ــانه یی از خ ــد نش می توان
ــش در اینســتاگرام  ــه باشــگاه از تمرینات بازیکــن ۳۲ ســاله در اســتوری ک
ــه  منتشــر کــرده دیــده می شــود. مودریــچ روز چهارشــنبه هفتــه جــاری ب
 A تمرینــات رئــال مادریــد برگشــت و پیــش از آغــاز فصــل جدیــد ســری

وقــت دارد کــه بــه اینتــر ملحــق شــود.
ــی  ــن روز متوال ــرای دومی ــه ب ــت ک ــده اس ــالم ش ــال، اع ــن ح در همی
فلورنتینــو پــرس از مالقــات بــا مودریــچ بــرای مشــخص کــردن تکلیــف 
او خــودداری کــرده و مشــخص نیســت کــه تــا چــه زمانــی می خواهــد از 

ــد. ــه وعــده اش خــودداری کن عمــل ب

اعتراض صدها مسلمان
 در چین به خاطر تخریب یک 

مسجد از سوی دولت
ــک  ــر ی ــد( در براب ــروز )۱9 اس ــن دی ــلمانان چی ــن از مس ــا ت صده
مســجد بــزرگ و جدیــد در غــرب چیــن تجمــع کردنــد تــا مانــع از 

ــوند. ــی ش ــای دولت ــط مقام ه ــب آن توس تخری
ــه  ــت ک ــه اس ــن گفت ــی چی ــت محل ــی، دول ــل زا بی بی س ــه نق ب
ــوز  ــدون مج ــن ب ــرب چی ــیا، غ ــژو« در نینگش ــع »وی ــجد جام مس
ســاخته شــده اســت. امــا گفتــه می شــود کــه تصمیــم بــرای تخریــب 
مســجد در چارچــوب مقابلــه بــا دیــن و مذهــب در چیــن صــورت 

می گیــرد.
نمازگــزاران بــا تخریــب مســجد مخالفنــد و یکــی از ســاکنان محلــی 
ــجد  ــه مس ــت ب ــی دس ــه کس ــم داد ک ــازه نخواهی ــت »اج ــه اس گفت

بزننــد.«
۲۳ میلیــون مســلمان در چیــن زنده گــی می کننــد و اســالم از 

قرن هــا پیــش در نینگشــیا رواج داشــته اســت.
ــای  ــت نهاده ــه خصوم ــد ک ــه ان ــری گفت ــوق بش ــای حق گروه ه
حکومتــی چیــن نســبت بــه مســلمانان روز بــه روزدر حــال افزایــش 

اســت.
ــر مســلمانان از خــارج  ــه نفــوذ مذهبــی ب مقام هــای چیــن نســبت ب

حســاس هســتند.
ــه  ــد ک ــن می گوی ــی در چی ــگار بی بی س ــل، خبرن ــک  دان ــتیفن م اس
ــاخته  ــی س ــبک چین ــه س ــی ب ــت هوی ــاجد اقلی ــا، مس ــرای قرن ه ب
ــجد  ــاخت مس ــی س ــای چین ــد مقام ه ــر می رس ــه نظ ــد و ب می ش
ــالم  ــازی اس ــش عربی س ــه افزای ــد رو ب ــه رون ــه منزل ــد را ب جدی

چینــی دانســته اند.
اعتراض ها چه گونه آغاز شد؟

مقام هــای محلــی گفتــه بودنــد ایــن مســجد را ســوم آگســت 
تخریــب خواهنــد کــرد چــون ســاخت آن بــدون مجــوز بــوده اســت.
ــت محلــی در مــورد  ــه دول ــرز، اطالعی ــه نقــل از خبرگــزاری رویت ب
ــت  ــلمان دست به دس ــی مس ــت هوی ــان اقلی ــجد در می ــب مس تخری
ــد کــه چــرا مقام هــا  گشــت و بســیاری ایــن ســوال را مطــرح کردن

ــد. ــگام ســاخت مســجد جلــوی آن را نگرفتن در هن
تظاهــرات از روز پنجشــنبه آغــاز شــد و بــه امــروز جمعــه دهــم اوت 
ــن  ــی چی ــبکه های اجتماه ــه در ش ــری ک ــد. تصاوی ــیده ش ــم کش ه
منتشــر شــدند جمعیــت زیــادی را در برابــر ســاختمان ســفید رنــگ 

ــد. ــان می ده ــجد نش مس
ــدگان  ــان نماین ــرات می ــت مذاک ــه اس ــی گفت ــاکنان محل ــی از س یک
اقلیــت هویــی و دولــت بــه بن بســت رســیده اســت. او گفتــه اســت 
مــردم محلــی »نمی گذارنــد آســیبی بــه مســجد برســد و دولــت هــم 

نمی کنــد.« عقب نشــینی 
یــک مقــام اتحادیــه مســلمانان ایــن منطقــه گفتــه اســت کــه مســجد 
ــه خبرگــزاری  ــرد ب ــن ف ــه طــور کامــل تخریــب نخواهــد شــد. ای ب
رویتــرز گفتــه اســت دولــت تنهــا خواهــان آن اســت تــا »از حجــم 

مســجد بکاهــد.«
ــان  ــاره نش ــن ب ــون واکنشــی در ای ــا کن ــن ت ــی چی ــانه های دولت رس

نداده انــد.
ــاس  ــور پ ــن کش ــی در ای ــن، آزادی مذهب ــی چی ــون اساس ــق قان طب
ــه  ــی ب ــای مذهب ــا در عمــل، مذهــب و فعالیت ه داشــته می شــود ام

شــدت تحــت کنتــرل دولــت اســت.
ــه  ــه زور وادار ب ــه کلیســاهای مســیحیان در گذشــته ب ــوان نمون به عن
ــن در  ــت چی ــده اند و دول ــود ش ــای خ ــا از گنبده ــذف صلیب ه ح
ــه اســت کــه نصــب صلیــب خــالف مقــررات  چنیــن مــواردی گفت

دولتــی اســت.
ــر مســایل  ــوذ خارجــی ب ــی از نف ــر مقام هــای چین در ســال های اخی
ــاهای  ــا »کلیس ــد و ب ــی کرده ان ــراز نگران ــور اب ــن کش ــی در ای مذهب

خانگــی« کــه بــه خــارج مرتبــط انــد، برخــورد شــده اســت.
اقلیــت مســلمان هویــی عمدتــا در جامعــه ادغــام شــده اند و اجــازه 
دارنــد تــا بــه امــورات مذهبــی خــود بپردازنــد. ایــن در حالــی اســت 
ــت  ــار و محدودی ــا فش ــه مســلمانان اویغــور در ســین کیانگ ب ک

دولــت مواجــه هســتند. 

ACKU
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امــراهلل صالــح؛ رییــس پیشــین امنیــت ملــی می گویــد 
ــام جعلــی طالبــان اســت  کــه داعــش در افغانســتان، ن
ــل عــام،  ــه ای، قت کــه هــدف از آن، ایجــاد جنــگ فرق

کشــتار و رعــب و وحشــت اســت.
ــی در صفحــات  ــه تازگ ــه ب ــی ک ــح در متن ــای صال آق
اجتماعــی خــود منتشــر کــرده، نوشــته اســت: تســلیمی 
ــر  ــار دیگ ــش یکب ــام داع ــر ن ــکار زی ــن جنایت ۲۰۰ ت
ثابــت ســاخت کــه داعــش در افغانســتان جعــل 
اســت. داعــش یــک گــروه دهشــت افکــن، فرقــه ای، 
ضــد ارزش هــای بشــری و ضــد ترقــی اســت کــه از 
ــه و در  ــره گرفت ــه به ــرق میان ــوی ش ــات منطق اختالف
ــی را  ــاگاه اهداف ــت دارد و گاه و ن ــای عــرب فعالی دنی

ــد. ــرار می ده ــه ق ــورد حمل ــرب م در غ
ــیان  ــی ، داعش ــت مل ــین امنی ــس پیش ــته ریی ــه نوش ب
افغانســتان تمــام شــان طالبــان انــد کــه در یــک بــازی 
نــه چنــدان پیچیــده اســتخباراتی به خاطــر ایجــاد 

جنــگ هــای فرقــه ای، قتــل عــام، ایجــاد وحشــت و 
تــرس و ضعیــف ســازی جامعــه افغانســتان و از بیــن 

ــوند. ــتفاده می ش ــتان اس ــردم افغانس ــردن اراده م ب
آقــای صالــح همچنیــن خواســتار محاکمــه و مجــازات 

ســنگین ایــن افــراد شــده اســت.
ــن درخواســت در شــرایطی مطــرح مــی شــود کــه  ای
پیشــتر داکتــر عبــداهلل؛ رییــس اجرایــی نیــز گفتــه بــود 
ــی  ــورد م ــی برخ ــرای جنگ ــد اس ــا همانن ــا آنه ــه ب ک
ــردم  ــه م ــا ب ــا آنه ــی ب ــه پیگــرد قضای شــود و در زمین

ــود. ــان داده ب اطمین
ــی  ــه صــورت جــدی مطــرح م ــن ســؤال ب ــون ای اکن
شــود کــه حکومــت بــه ویــژه ارگ ریاســت جمهوری، 
شــورای امنیــت ملــی، دســتگاه هــای امنیتــی و نهادهای 
ــا تروریســت جنایتــکار  ــده صده ــا پرون ــی ب قضای

ــد. ــه برخــورد مــی کنن ــه داعــش چگون منســوب ب
دســت کــم تــا اینجــای کار، برخــورد حکومــت 
ــوده و  ــه ب ــل توجی ــر قاب ــا غی ــت ه ــن تروریس ــا ای ب

پرســش هــای زیــادی را برانگیختــه اســت.
ــان و  ــی کارشناس ــر برخ ــه تعبی ــا ب ــال ی ــوه انتق نح
ــات«  ــان »نج ــروه طالب ــای گ ــه ادع ــر پای ــن ب همچنی
ــه  ــه گفت ــا ب ــش ی ــه داع ــته ب ــای وابس ــت ه تروریس
ــن  ــن کارزار ای ــی« از مت ــش جعل ــح »داع ــراهلل صال ام
گــروه بــا طالبــان در درزاب، پرســش هــا و ابهــام هــای 

ــت. ــه اس ــی را برانگیخت فراوان
بــر اســاس تصاویــر معــدودی کــه منتشــر شــده،  آنهــا 
در حالــی کــه بــه گفتــه داکتــر عبــداهلل »اســیر جنگــی« 
ــاز و در  ــای ب ــت ه ــا دس ــدند، ب ــی ش ــوب م محس
ــتند،  ــب داش ــه ل ــد ب ــان لبخن ــه برخــی از آن ــی ک حال
آزادانــه در کنــار نیروهــا و فرماندهــان امنیتــی ایســتاده 

ــد. بودن
ــد  ــان ده ــه نش ــی ک ــزارش موثق ــز گ ــس از آن نی پ
ــه«  ــا »نجــات یافت ــای »تســلیم شــده« ی تروریســت ه
بــا تمهیــدات و تدابیــر ســخت امنیتــی رو بــه رو شــده 
باشــند، مخابــره نشــده اســت. شــاید همیــن امــر هــم 

ــای  ــبکه ه ــران ش ــماری از کارب ــه ش ــد ک ــب ش موج
اجتماعــی، بــه طنــز یــا بــه جــد، از احتمــال انتقــال و 
ــی وابســته  ــای امنیت ــه« ه ــا در »مهمانخان ــی آنه پذیرای

ــد. ــت، ســخن گفتن ــه دول ب
واقعیــت هرچــه باشــد، مــردم انتظــار محاکمــه و 
مجــازات صریــح و ســریع صدهــا تروریســت در بنــد 
ــی  ــا قربان ــن حــق مشــروع صده ــد. ای ــت را دارن دول
ــه  ــوب ب ــونت منس ــت و خش ــرور و دهش ــوم ت مظل
داعــش در دو ســال اخیــر در افغانســتان اســت و 
ــن  ــد از ای ــی توان ــرایطی نم ــچ ش ــت هی ــت تح دول

ــد. ــی کن ــانه خال ــته، ش خواس
دولتــی کــه بــا اســتفاده سیاســی و ابــزاری از نیروهــای 
قدرتمندتریــن  ارتــش،  کماندوهــای  و  امنیتــی 
فرماندهــان ضــد طالبــان و داعــش را بــه بهانــه 
دریافــت شــکایت هــای مردمــی، بــه بنــد مــی کشــد، 
اکنــون کــه صدهــا تروریســت جنایتــکار منســوب بــه 
ــی  ــزم و اراده واقع ــد ع ــار دارد، بای داعــش را در اختی
ــت و  ــرای عدال ــون، اج ــال قان ــه اعم ــود در زمین خ
ــد. ــان ده ــل نش ــی را در عم ــل ناامن ــا عوام ــارزه ب مب
ــه  ــی ب ــرا وقت ــت؛ زی ــول اس ــال معق ــار، کام ــن انتظ ای
ــزم در  ــا تروری ــه ب ــازه مقابل ــی اج ــان محل فرمانده
شــمال داده نمــی شــود؛ دولــت و دســتگاه هــای امنیتی 

ــد. ــده بگیرن ــر عه ــن مســؤولیت را ب ــد خــود ای بای
ارگ ریاســت جمهــوری و شــورای امنیــت ملــی 
ــح و  ــه صری ــت از محاکم ــا حمای ــد ب ــن بای همچنی
علنــی تروریســت هــای وابســته بــه داعــش یــا »داعش 
جعلــی« بــه اتهــام هــای ســنگین مربــوط بــه حمایــت 
ــروژه  ــن پ ــام از ای ــد درون نظ ــای قدرتمن ــت ه دس
عربــی – غربــی – اســراییلی در افغانســتان، پاســخ داده 
ــذب  ــا ک ــا و ادعاه ــام ه ــن اته ــه ای ــد ک و نشــان دهن
اســت و دولــت در مبــارزه بــا داعــش و ســایر نســخه 
ــد. ــی کن ــل م ــا اراده عم ــزم، جــدی و ب ــای تروری ه

بــرای محاکمــه اعضــای »تســلیم شــده« داعــش 
ــد،  ــی جنگن ــش م ــاس داع ــا لب ــه ب ــی ک ــا طالبان ی
ــزه  ــا انگی ــوم و ب ــای موه ــده ســازی ه ــه پرون ــاز ب نی
ــه  ــه علی ــی – شــبیه شــگردی ک ــای سیاســی و قوم ه
فرماندهــان ضــد تروریســتی از ســوی ارگ و شــورای 
ــده  ــت. پرون ــود- نیس ــی ش ــتفاده م ــی، اس ــت مل امنی
هــای جنایــات هولنــاک آنهــا از تجــاوز گروهــی 
ــن  ــه بردگــی جنســی گرفت ــا ب ــران ت ــان و دخت ــر زن ب
ــدون  ــا کشــتارهای ب کــودکان و پســران خردســال و ت
محاکمــه و... موجــود اســت و بــه ســادگی مــی تــوان 
بــا اســتفاده از شــواهد محلــی، فراینــد قضایــی پیگــرد 

ــرد. ــل ک ــد را تکمی ــای در بن ــت ه ــری تروریس کیف

داعـش تکفیـری های  پـرونده 
میـز حکـومت روی   

عبدالمتین فرهمند

خسر و خشوی ترامپ امریکایی شدند مــادر و پــدر مالنیــا ترامــپ، همســر رییــس جمهــوری امریــکا بــا حضــور در یــک دادگاه 
فــدرال در نیویــورک، ســوگند شــهروندی ایــاالت متحــده را بــه جــا آوردنــد.

ــی  ــه از اهال ــپ ک ــا ترام ــن مالنی ــاوس، والدی ــا کن ــور و آمابی ــل از بی بی ســی، ویکت ــه نق ب
اســلوونی هســتند، پیــش از ایــن مجــوز اقامــت در امریــکا را از طریــق دخترشــان دریافــت 

ــد. ــی کردن ــن کشــور زنده گــی م ــد و در ای کــرده بودن
طبــق قوانیــن مهاجرتــی امریــکا، افــراد مقیــم پنــج ســال پــس از دریافــت گریــن کارد مــی 

تواننــد جــواز شــهروندی ایــن کشــور را دریافــت کننــد.
مالنیا ترامپ خود در سال ۲۰۰6 شهروندی امریکا را دریافت کرد.

او در ســال ۲۰۰۱ بــا ویــزای مخصــوص افــراد دارای قابلیــت هــای خــاص بــه عنــوان مــدل 
بــه امریــکا مهاجــرت کــرده بود.

دونالــد ترامــپ بارهــا بــا آن چــه کــه »مهاجــرت زنجیره یــی« بســته گان شــهروندان جدیــد 
بــه امریــکا خوانــده، مخالفــت کــرده اســت.

ــان  ــر جه ــی« در سراس ــن مهاجرت ــن قوانی ــکا را »احمقانه تری ــی امری ــن مهاجرت او قوانی
می دانــد.

آقــای ترامــپ خواهــان لغــو مهاجــرت زنجیرهیــی و همین طــور التــری اقامــت در امریــکا 
و جایگزینــی قوانیــن مهاجرتــی شایســته گی محــور بــرای جــذب افــراد نخبــه بــه ایــاالت 

متحــده اســت.
ــد. ویکتــور در اســلوونی  ــا کنــاوس هــر دو بیشــتر از ۷۰ ســال ســن دارن ویکتــور و آمابی
ــه نســاجی کار کــرده اســت. ــا در یــک کارخان فروشــنده خــودرو بــوده و همســرش آمالی
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