
روح اهلل بهزاد
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
می گویـد کـه جهان بـه دولـت داری بازمانـده گان مجاهدین 
شـک دارد و ایـن نیروهـا باید خود را در دولـت داری ثابت 

سازند.
آقـای مسـعود کـه دیـروز جمعـه، 24 حـوت در والیـت 
هـرات در محفـل گرامی داشـت از 24 حـوت سـالروز قیام 
مـردم هـرات در برابـر شـوروی سـابق حـرف مـی زد، بیان 
داشـت کـه نسـل بازمانـدۀ جهـاد بایـد نقـش خـود را در 

دولـت داری ثابـت کننـد.
از  یـادآوری  ضمـن  محفـل  ایـن  در  مسـعود  احمدولـی 
ارزش هـای جهـاد و مقاومـت، خطـاب بـه جوانـان گفـت 
کـه جهـان در مورد جهاد، ایسـتاده گی، رشـادت و مقاومت 
مجاهـدان و مقاومت گـران خـوب می دانـد، امـا هنـوز در 

مـورد دولـت داری و اداره داری آنـان شـک دارد.
او افـزود کـه همیـن عامـل سـبب شـده اسـت که همیشـه 
بـه  افغانسـتان  در  ریاسـت جمهوری  انتخابات هـای  نتایـج 
نفـع یـک نماینـدۀ جهـاد و مقاومـت نادیـده گرفتـه شـود. 
آقـای مسـعود خطـاب بـه جوانـان گفت کـه بازمانـده گان 
ایـن ارزش بـزرگ، خودشـان را در دولـت داری ثابت کنند.
کـه  کـرد  تأکیـد  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
آن  بـه  افتخـار  و  یـادآوری  تنهـا  از جهـاد،  گرامی داشـت 
نیسـت، بلکـه نشـان دادن این اسـت کـه جهـاد و مقاومت، 

می تواننـد  درسـتی  بـه  کـه  آورده  بـار  را  بالنده یـی  نسـل 
دولـت داری هـم کننـد.

احمدولـی مسـعود بـرای تأکیـد بـر ایـن مسـأله،  یکـی از  
دسـتورهای شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمان ملی کشـور 
یـادآوری کـرد: چهار ماه پیـش از شـهادت آمرصاحب، من 
در لنـدن بـودم، آمرصاحـب برایـم زنـگ زد و گفـت کـه 
روشـنفکران کشـور در انگلسـتان را جمـع کـن و مـا هـم 
روشـنفکران افغانسـتان را جمـع می کنیم تا نقشـۀ راه آیندۀ 

افغانسـتان را ترسـیم کنیـم.
آقـای مسـعود می گویـد کـه منظور شـهید مسـعود این بود 
تـا تمـام روشـنفکران از اقـوام مختلف بـرای ترسـیم آیندۀ 
افغانسـتان گردهـم بیاینـد، مشـورت کننـد و بـه نقشـۀ راه 

واحـد و قابـل قبول برسـند.
از  گوناگـون  نظام هـای  افغانسـتان  کـه  داشـت  اظهـار  او 
شـاهی گرفتـه تـا کمونیسـتی و شـرعی را تجربـه کردنـد، 
امـا هیـچ کـدام نتیجۀ مطلـوب برای مـردم افغانسـتان نداده 
اسـت. بـه گفتـۀ ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
جوانـان از اقـوام مختلـف نـزد او می آیند و او این را نشـانۀ 
خسـته شـدن جوانـان از برخوردهـای قومـی و تالش های 

قومـی می دانـد.
آقـای مسـعود می گویـد روز آن فرارسـیده اسـت تـا یـک 
دولـت قـوی و همه شـمول در کشـور بـه میـان آیـد تـا 
بحران هـا و مشـکالت کشـور ختـم گـردد. او تأکیـد بر کار 

و فعالیـت روی مشـترکات اقوامِ کرد و از جوانان خواسـت 
تـا بـه خاطـر اختالفـات، بـا یک دیگـر درگیر نشـوند.

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  ملـی  وفـاق  تیـم  نامـزد 
»سیاسـت مداران  کـه  کـرد  اشـاره  سـخنانش  اخیـر  در 
عوام فریـب« بـه دنبـال چـاق کـردِن حساسـیت های قومـی 
انـد و می خواهنـد از ایـن مجـرا به منافع شـخصی برسـند.
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خلیـل زاد بـرای گرفتـن قـدرت 

در افغـانستان تقـال می کنـد؟

40 تـن به شمـول 4 مهـاجر 
افغـانستانی در حمـلۀ تروریستی 

نیـوزلند کشته شـدند

63

احمدولی مسعود در مراسم 24 حوت:

بازمانده گان جهاد خود را در دولت داری ثابت سازند

استولتنبرگ:
آیندۀ مأموریت ناتو در افغانستان

 به مذاکرات صلح با طالبان بستگی دارد

دبیـرکل ناتـو گفتـه کـه آینـدۀ حضـور ایـن ایتـالف در 
افغانسـتان بـه نتایـج مذاکـرات صلـح بـا طالبـان بسـتگی 

دارد.
ناتـو بـه خبرنـگاران گفتـه  ینـس اسـتولتنبرگ، دبیـرکل 
اسـت، آینـد،ۀ حضـور نیروهـای ناتـو در افغانسـتان بـه 
شـدت بـه مسـالۀ نتایـج گفت وگوهـا بـا طالبـان بسـتگی 

دارد.
بـه گفتـۀ او: هنـوز خیلـی زود اسـت کـه دربـارۀ نتایـج 
ایـن گفت وگوهـا نظـر بدهیـم. تعـداد کمـی از متحـدان 
ناتـو می تواننـد بـدون حمایـت امریـکا عملیـات آموزش 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را هدایـت کننـد.
فرسـتادۀ امریـکا در امـور افغانسـتان گفتـه کـه بـا طالبـان 
بـه پیش نویـس توافقاتـی دسـت یافتـه کـه شـامل خروج 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان و تضمیـن ایـن مسـأله 
اسـت کـه افغانسـتان بـه محلی امن بـرای انجـام حمالت 

تروریسـتی تبدیل نشـود.

امریکا به غنی:

 از امکانات ما سوءاستفاده نکنید
صفحه 3

ACKU



اواخـر هفتـۀ گذشـته، حمـداهلل محـب بـه عنوان 
نماینـدۀ حکومِت افغانسـتان در نشسـت شـورای 
و  کـرد  اشـتراک  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت 
سـخنانی ایـراد نمـود. ایـن نـوع نشسـت ها که به 
منظـور بـرآورد امنیـت جهانی و صلـح بین المللی 
دایر می گـردد، با اشـتراِک نماینده گاِن کشـورهای 
مختلفـی که عضویِت آن را دارا اند، همراه اسـت. 
اعضـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  افغانسـتان  کشـور 
سـازمان ملـل، این بـار حمـداهلل محـب را بـرای 
ارایـۀ اطالعـات دربـارۀ جنگ وصلـِح افغانسـتان 
نشسـت ها  ایـن  در  فرسـتاد.  جلسـه  ایـن  بـه 
در  متخصـص  اشـخاِص  و  خبـره گان  معمـوالً 
رشـتۀ سیاسـت بین الملـل و مطالعـات امنیتـی بـه 
نماینده گـی از کشورشـان اشـتراک می کننـد؛ امـا 
اخیـر  نشسـِت  در  گویـا  اشـرف غنی  حکومـت 
کسـی پخته تـر و شایسـته تر از آقـای محـب را در 
مقـام نماینده گـی از دولـت افغانسـتان نیافتـه بود. 
او کـه در رشـتۀ کمپیوترسـاینس تحصیـل کـرده، 
طبیعـی  اسـت کـه در چنیـن مجامعـی از توانایـِی 
تخصصـی  منظـر  از  موضـوع  تفهیـِم  و  افهـام 
برخـوردار نیسـت. از منظـر عـرف دیپلماتیک، در 
آدرِس دولت شـان  از  اشـخاصی  ایـن نشسـت ها 
بـه نماینده گـی فرسـتاده می شـوند کـه برعـالوۀ 
تحصیـالت تخصصـی و اکادمیـک در این عرصه، 
نیـز  بین المللـی  شناختۀ شـدۀ  شـخصیِت  یـک 
می  باشـند، تـا به واسـطۀ شـناخت و ارتباطـی کـه 
بـا سـایر شـخصیت های بین المللی دارنـد، از قبل 
پیرامـون مسـایل و موضوعـات البی گـری کرده و 
بـه آنان ذهنیت ببخشـند تـا حرف های شـان مورد 

پذیـرِش نماینـده گاِن دولت هـا قـرار گیـرد.
آقـای محـب که قبـاًل بـه حیث سـفیر افغانسـتان 
اختتامیـۀ  در  بـود،  بـاری  مصـروف  امریـکا  در 
یـک جلسـۀ رسـمی، درحالـی بـا دونالـد ترامـپ 
رییس جمهـور امریـکا عکـس سـلفی گرفـت کـه 
فاصلـۀ وی از آقـای ترامـپ حـدود ده تا بیسـت 
متـر بـود و در راهرو سـالوِن کنفرانـس درحالی که 
دونالـد ترامـپ بـا قدم های تنـد به طـرِف دروازۀ 
خروجـی در حرکـت بـود، او خود را بـه دوربین 
شـبکه های  در  را  کار  حاصـِل  و  کـرد  تحمیـل 
مجـازی به نشـر سـپرد!... ایـن عمِل آقـای محب 
امـا واکنـِش تند و صریـِح کاربراِن فضـای مجازی 
در افغانسـتان را برانگیخـت و اکثریـت قریـب به 
اتفـاِق اهالی فیسـبوک، او را سـرزنش و تمسـخر 
نمودنـد که ابداً نتوانسـته کارویژه هـا و کرکتِر یک 
دیپلمـات رسـمی را حفـظ و مراعـات نماید. غنی 
این بـار پیـامِ خویـش را بـه حمـداهلل محب سـپرد 

تـا در حضـور نماینـده گان سـازمان ملـل قرائـت 
کنـد. پیـام غنـی امـا حـاوی دروغ هـای آشـکار و 
واضحـی بـود کـه به بـاور خـودش، شـاید بتواند 
جهانیـان را اغـوا کنـد تـا حمایت شـان را از غنـی 
تـداوم ببخشـند. ایـن پیـام را کـه آقـای محـب یا 
همـان جاللتمـآِب کوچـِک حکومـِت موجـود به 
خوانـش گرفـت، دروغ هـای هدف منـدی را بـه 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد تحویـل داده 

ست.  ا
نماینـدۀ دولـت غنـی ایـن پیـام را در حالـی بـه 
خوانـش گرفت کـه از محتـوای آن، تقـالِی بقای 
غنـی در قـدرت متبلور بـود. یک بخـش این پیام، 
مبتنـی بر دسـتاوردهای گذشـتۀ افغانسـتان بود که 
نقـش و فعالیـِت دولت هـای غربـی را در زمینـۀ 
نظام سـازی و ایجـاد افغانسـتاِن جدیـد برجسـته 
دسـتاوردهای  آن،  دیگـر  بخـش  بـود.  سـاخته 
محصـوِل  را  همـه  کـه  بـود  کنونـی  حکومـِت 
مدیریـت و تدبِر غنـی عنوان نموده بـود. همچنان 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  از  او 
حضـور  در  افغانسـتان  آینـدۀ  ثبـاِت  تضمیـن  و 
اعضـای شـورای امنیـت سـخن گفت کـه همه و 
همـه تکمیل کننـدۀ ایـن هدف بـود که آقـای غنی 
بایـد کمـاکان در قـدرت بمانـد تـا ثبات سیاسـِی 
افغانسـتان حفـظ گـردد. جاللتمـآِب کوچـک از 
رونـد مذاکـراِت صلـح خلیـل زاد بـا طالبـان در 
ایـن نشسـت هیـچ یـادآور نشـد، آن هـم بـه دلیِل 
حکومـت  بـا  نیسـتند  حاضـر  طالبـان  این کـه 
غنـی وارد مذاکـره شـوند. او ابتـکار رونـد صلـح 
و پیشـرفت در آن را از افتخـاراِت غنـی عنـوان 
نمـود کـه در آتش بـِس سـه روزه توانسـت مجـاِل 
آیسـکریم خورِی طالبـان را در شـهرها فراهم کند! 
نماینـده گاِن طالبـان و امریـکا تأکیـد بـر پیشـبرد 
رونـد صلـح با محوریـِت احزاب سیاسـی و مردم 
دارد  تأکیـد  غنـی  درحالی کـه  دارنـد،  افغانسـتان 
بایـد رونـِد صلح با مأمـوراِن درجه سـومِ حکومتی 
تناقضـات  ایـن  مسـلمًا  شـود.  بـرده  پیـش  بـه 
و  او  اطرافیانـش،  و  غنـی  بیهوده گویی هـای  و 
حکومتـش را در نـزد جامعـۀ بین الملـل و مـردم 
افغانسـتان بی اعتبـار سـاخته و باعـث گردیـده که 

بیشـتر از قبـل در انـزوا قـرار گیرنـد.
نشسـت  در  غنـی  نماینـدۀ  میان تهـِی  پیام هـای   
قـدرت  تمنـاِی  و  از دروغ  پُـر  امنیـت،  شـورای 
بـود. تیـم مطالعـات امنیتـی و سیاسـِی کشـورها 
در قبـال افغانسـتان دقیقـًا می داننـد کـه طـول و 
عـرِض دسـتاوردهاِی ادعـا شـدۀ آقـای غنـی تـا 
چـه حـدودی قابـل قبـول اسـت. آن هـا می داننـد 

کـه کشـته شـدِن چهل وپنـج هـزار سـرباز امنیتی 
افغانسـتان اسـت. آن هـا  بیانگـر چـه حالتـی در 
اقتصـادی  وضعیـت  کـه  می داننـد  به روشـنی 
افغانسـتان چگونه اسـت و بحران فراگیِر ناشـی از 
حکومـِت انحصارجـوِی غنـی اگـر دوام یابد، طی 
چـه مـدِت کوتاهـی می تواند کشـور را بـه جنگ 
داخلـی و هرج ومـرج سـوق دهـد. آن هـا می دانند 
کـه غنـی بـه هـر ابـزاری تمسـک می جویـد تا به 
نبـودن  ببخشـد و  کامیابـی  ناکامی هایـش صبغـۀ 
رفتـن  مثابـۀ  بـه  را  قـدرت  هـرمِ  در  خویـش 

افغانسـتان بـه لبـۀ پرتـگاه معرفـی کنـد.  
قبلـِی  ادعـای  برخـالف  کوچـک  جاللتمـآِب 
بـود  کـه گفتـه  ـ  بـزرگ  رییسـش جاللت مـآِب 
بدون حضـور قوای خارجی، حکومت افغانسـتان 
تـا شـش مـاه هـم دوام نمـی آورد ـ یـادآور شـد 
کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان از توان 
محاربـوِی خوبـی برخوردارنـد و در میدان هـای 
نبـرد به راحتـی از پِس طالبـان برمی آینـد؛ اما گویا 
یـادش رفتـه بـود کـه طـی چند مـدت قبـل، غنی 
از توانایـی ایـن نیروهـا منکـر بـود و دوام دولـت 
را منـوط بـه باقی مانـدِن نیروهـای خارجی عنوان 

بود. کـرده 
اکنـون غنـی و تیمـش با چندیـن جریـان و حلقۀ 
بـزرگ درگیرِی سیاسـی دارند. در حلقۀ نخسـت، 
در  امریـکا  سیاسـِت  بـا  تقابـل  در  را  خودشـان 
افغانسـتان و منطقـه قـرار داده انـد و انتظـار دارند 
کـه نماینده گان امریـکا، تمامِ رونـد صلح را جمع 
کـرده به پشـت دروازۀ ارگ آورده و تحویِل آقای 
غنـی دهنـد، در غیـر این صـورت  پیشـرفت های 
ملـی  وحـدت  حکومـت  بـرای  پروسـه  ایـن 
اهمیتـی نخواهـد داشـت. در حلقـۀ دوم، نقـش 
فعـاِل احـزاب سیاسـی کـه نماینده گـی از مـردم 
افغانسـتان می کننـد را در پروسـۀ صلـح نادیـده 
می گیرنـد و بـر قرائـِت خویـش از پروسـۀ صلـح 
چنـان تأکید دارنـد که بیـرون از آن، هیچ ابتکاری 
سـوم،  حلقـۀ  در  نمی شناسـند.  رسـمیت  بـه  را 
گـروه طالبـان را که قبـاًل »نیروی سیاسـی و برادر 
ناراضـی« می خواندنـد، مادامـی کـه از مذاکـره بـا 
حکومـت و شـخص غنـی طفره برونـد، بازیچه و 

مـزدورِ منافـِع بیگانـه  گان می خواننـد.  
مسـلمًا تا زمانـی که غنی از موضـع انحصارگرایی 
و تمامیت خواهـی عقب ننشــیند، انزوایش بیشـتر 
از پیـش تشـدید خواهـد شـد و صلح بـدون غنی 
بـا حضـور احـزاب و جریان هـای سیاسـِی مـردم 

افغانسـتان بـه انجام خواهد پیوسـت. 
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ــدان تنش هــا  ــه می ــار دیگــر ب روز پنجشــنبه، شــهر مزارشــریف یک ب
میــان ارگ و هــواداراِن عطــا محمــد نــور والــی پیشــیِن والیــت بلــخ 
مبــدل شــد. ایــن تنش هــا پــس از آن به وجــود آمــد کــه ارگ تصمیــم 
ــه  ــور ک ــای ن ــت. آق ــن شــهر گرف ــس ای ــده پولی ــاری فرمان ــه برکن ب
ــق  ــی ح ــاِن او و ارگ کس ــۀ می ــاس توافق نام ــر اس ــت ب ــی اس مدع
برکنــاری فرمانــده پولیــس را بــدون مشــورۀ وی نــدارد، در واکنــش 
ــا  ــد؛ ام ــرا خوان ــه اعتصــاب و مقاومــت ف ــدام مــردم را ب ــن اق ــه ای ب
نیروهــای اعزامــی پولیــس از کابــل، ســرانجام در اواخــر روز پنجشــنبه 
موفــق شــدند کــه وارد فرماندهــی پولیــس بلــخ شــوند و عبدالرقیــب 
ــی  ــت معرف ــن والی ــس ای ــِد پولی ــده جدی ــوان فرمان ــه عن ــارز را ب مب
ــاهد  ــریف ش ــردم مزارش ــاعاتی از روز را م ــه، س ــا این هم ــد. ب کنن
ــهر  ــن ش ــِس ای ــل و پولی ــی از کاب ــای اعزام ــان نیروه ــا می درگیری ه
بودنــد کــه بــه کشــته شــدِن یــک پولیــس و زخمــی شــدن هجــده تــن 
ــی  ــراد غیرنظام ــی اف ــس و متباق ــای پولی ــا از نیروه ــِن آن ه ــه ده ت ک
بودنــد، انجامیــد. حنیــف اتمــر نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری از 
تیــم صلــح و اعتــدال کــه آقــای نــور نیــز یکــی از متحــدان آن اســت، 
نســبت بــه حادثــۀ مزارشــریف واکنــش نشــان داد و اقــدامِ حکومتــرا  

ــوان کــرد.  ــه« و »غیرضــروری« عن »نابخردان
این کــه واقعــًا در بلــخ چــه می گــذرد، ریشــه در سیاســت هاِی 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــخص ریی ــوِل ارگ و ش ــتبدانه و غیرمعق مس
ــاِن  ــور و حامی ــای ن ــاع از آق ــِر دف ــر س ــث ب ــا بح ــی دارد. این ج مل
ــوده  ــر نب ــر بی تقصی ــای اخی ــز در رویداده ــاید او نی ــت. ش وی نیس
ــچ  ــر هی ــال حاض ــور در ح ــای ن ــه آق ــی ک ــی از آن جای ــد، ول باش
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان از او ب ــدارد، نمی ت ــی ن ــمی دولت ــمِت رس س
ــو و  ــال ن ــتانۀ س ــِی ارگ در آس ــرد. لشکرکش ــاد ک ــه ی ــرِف قضی ط
تحــوالِت دیگــِر کشــور از جملــه بحــث صلــح و برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری، هیــچ توجیــِه معقــول و منطقــی نمی توانــد داشــته 
ــت  ــن وضعی ــه از ای ــل ک ــکا در کاب ــفیر امری ــس س ــان ب ــد. ج باش
ــه نظــر می آیــد، در صفحــۀ توییتــرش نوشــته کــه »نبایــد  ناراحــت ب
از نیروهــای امنیتــی بــرای مقاصــد سیاســی اســتفاده شــود، ایــن کار 
ــب  ــه عق ــی ب ــاخته و گام ــرر س ــتان متض ــی را در افغانس دموکراس
ــن امنیــت شــهروندان اســت.  ــی تأمی اســت. اولویــت نیروهــای امنیت
ــکا در  ــفیر امری ــی س ــوند.« وقت ــر ش ــر درگی ــا یکدیگ ــد ب ــان نبای آن
افغانســتان لشکرکشــی بــه والیــت بلــخ را درگیــری نیروهــای خــودی 
ــورد آن  ــد در م ــی می توان ــه توجیه ــد، آن گاه ارگ چ ــوان می کن عن
داشــته باشــد؟ چــرا بایــد نیروهــای مســلِح مــا بــه جــای مبــارزه بــا 
ــا  ــوند؟ آی ــی ش ــای سیاس ــی بازی ه ــی قربان ــی و آدم ربای هراس افکن
تبدیلــی یــک فرمانــده پولیــس بــه این همــه جنجــال ضــرورت دارد؟

ــِی بسامشــکالت در کشــور  ــل اصل ــه عام ــی همان طــور ک ــای غن  آق
ــرای  ــه ب ــود ک ــت. او ب ــز اس ــده نی ــزاِع به میان آم ــل ن ــت، عام اس
مقاصــد شــخصِی خــود بــا آقــای نــور وارد مذاکــره شــد و عمــاًل بــه 
او تعهــد سیاســی ســپرد. نمی تــوان ایــن موضــوع را نادیــده گرفــت 
ــم  ــه چش ــور را ب ــای ن ــز آق ــی هرگ ــای غن ــخِص آق ــه ارگ و ش ک
ــد؟  ــود ندیده ان ــاِن خ ــر فرم ــی زی ــا وال ــت و ی ــور حکوم ــک مأم ی
اگــر آقــای نــور والــی یــک والیــت و فــردی تحــت امــِر حکومــت 
می بــود، اصــوالً چــه نیــازی بــود کــه بــا او وارد گفت وگــو و 

ــوند؟   ــرۀ سیاســی ش مذاک
ــخ  ــور در بل ــای ن ــد، آق ــه نیای ــد چ ــوِش ارگ بیای ــه خ ــلمًا چ مس
ــِی گســترده دارد. او در هفــده ســاِل گذشــته  ــگاه سیاســی ـ مردم پای
ــوده اســت. او اگــر در  فــرد نخســِت بلــخ از نظــر قــدرت و نفــوذ ب
جاهایــی مشــکل داشــته، کــه بــدون شــک داشــته، امــا والــِی ناموفقــی 
نبــوده اســت. آقــای نــور برکنــاری فرمانــده پولیــِس ایــن والیــت را 
دسیســه یی علیــه مــردمِ ایــن والیــت می دانــد. او می گویــد کــه ارگ 
ــه او و تیمــش  ــات ریاســت جمهوری ب تــالش دارد در آســتانۀ انتخاب
ــه  ــود ب ــرِی خ ــس خب ــز در کنفران ــر نی ــای اتم ــد. آق ــه وارد کن ضرب
ایــن موضــوع اشــاره کــرد. او گفــت کــه تعــداد زیــادی از هــواداران 
ــبک دوش  ــان س ــیلۀ ارگ از وظایف ش ــدال به وس ــح و اعت ــم صل تی

شــده اند. 
کامــاًل مشــخص اســت کــه ارگ و آقــای غنــی نیــِت خوبــی در قبــال 
ــور  ــای ن ــا آق ــک روز ب ــی ی ــای غن ــد. آق ــا ندارن ــر و تبدیلی ه تغیی
در میــز مذاکــره نشســته، بــا او عهــد و پیمــان بســته و حتــا در یــک 
ــور را  ــای ن ــرری آق ــرده و حکــم تق ــه مزارشــریف ســفر ک مقطــع ب
بــه عنــوان والــی ایــن والیــت امضــا کــرده اســت، ولــی روز دیگــر 
کــه دیــده اوضــاع بــر وفــق مــرادش نیســت، بــا آقــای نــور خصمانــه 
برخــورد کــرده و حتــا مجبــورش ســاخته کــه از قــدرت کنــار بــرود. 
ــار دارد  ــه ســندی را در اختی ــور مدعی ســت ک ــای ن ــن حــاال آق همی
ــای  ــد در تبدیلی ه ــده و ارگ نمی توان ــا ش ــان او و ارگ امض ــه می ک
بلــخ بــدون نظــر و مشــورۀ وی اقــدام کنــد. وقتــی حکومــت مرکــزی 
ــد از  ــاند، آن گاه می توان ــا می رس ــه امض ــا ب ــندی را در خف ــن س چنی

ــد؟ ــوب دم بزن ــت داری خ ــداری و حکوم قانون م
ــۀ ارگ و  ــِت تمامیت خواهان ــه در سیاس ــخ ریش ــکِل بل ــد مش بی تردی
شــخِص آقــای غنــی دارد؛ سیاســتی کــه غنــی را محــور و معیــارِ همــه 

چیــز قــرار داده اســت.  

تنـش هـای بلـخ 
در کجـا ریشـه دارد؟

سید لطیف سجادی

ادا هاِی بزرگ و  جاللتمآِب کوچک 

 پیام های میان تهِی نمایندۀ غنی در نشســت شــورای امنیت، پُر از دروغ و تمناِی قدرت بود. تیم مطالعات امنیتی و سیاســِی 
کشــورها در قبال افغانستان دقیقاً می دانند که طول و عرِض دستاوردهاِی ادعا شدۀ آقای غنی تا چه حدودی قابل قبول است. 
آن ها می دانند که کشته شدِن چهل وپنج هزار ســرباز امنیتی بیانگر چه حالتی در افغانستان است. آن ها به روشنی می دانند که 
وضعیت اقتصادی افغانســتان چگونه است و بحران فراگیِر ناشــی از حکومِت انحصارجوِی غنی اگر دوام یابد، طی چه مدِت 
کوتاهی می تواند کشــور را به جنگ داخلی و هرج ومرج ســوق دهد. آن ها می دانند که غنی به هر ابزاری تمسک می جوید تا به 

ناکامی هایش صبغۀ کامیابی ببخشد و نبودن خویش در هرِم قدرت را به مثابۀ رفتن افغانستان به لبۀ پرتگاه معرفی کند

ACKU
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امریکا به غنی:

 از امکـانات مـا سـوءاستفـاده نکنیـد
پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته میان ارگ ریاسـت حکومـت وحدت 
ملـی و عطامحمـد نـور، والـی پیشـین بلـخ و رییـس اجرایی 
حـزب جمعیـت اسـالمی افغانسـتان بـر سـر معرفـی فرمانده 

امنیـۀ جدیـد بلخ تنـش ایجاد شـد.
براسـاس فرمـان رییـس حکومـت وحـدت ملـی، قـرار بـود 
عبدالرقیـب مبـارز اندرابـی بـه عنـوان فرمانـده امنیـۀ والیـت 
بلـخ بـه جـای اکـرم سـامع، مقـرر شـود، امـا عطامحمـد نور 
مدعـی شـد کـه در گزینـش فرمانـده جدیـد بـا او مشـورت 

است. نشـده 
هیأتـی از وزارت داخلـه بـرای معرفـی آقای مبـارز به والیت 
بلـخ رفتنـد، امـا عطامحمد نـور در صفحۀ فیسـبوکش از مردم 
خواسـت تـا در روز معرفی آقای مبارز )پنجشـنبه، 23 حوت( 
از خانه هـای شـان بیـرون نشـوند. بـه دنبـال آن، وزارت امور 
داخلـه نیروهـای ویـژه را بـه بلـخ فرسـتاد و بـا ایـن، حـال، 
چندیـن سـاعت میـان نیروهـای وابسـته بـه عطامحمـد نور و 

نیروهـای ویـژۀ وزارت داخلـه درگیـری ایجاد شـد.
خوشـحال سـادات، معین ارشـد امنیتی وزارت امور داخله در 
واکنـش بـه مخالفـت عطامحمد نور گفـت که تغییـر و تبدیل 
در نهادهـای دولتـی اصـل اسـت و فرمان رییـس حکومت در 

زمینـۀ تعییـن فرمانـده جدیـد بلخ تطبیق می شـود.
امـا سـرانجام نیروهـای ویـژه امنیتـی بـا بازداشـت ده هـا تـن 
بـه شـمول آمـر امنیـت فرماندهـی بلـخ، توانسـت سـاختمان 
فرماندهـی را محاصـره و فرمانده جدید را رسـمًا معرفی کند. 
فرمانـده جدیـد بلـخ پـس از آن بـه رسـانه ها گفت کـه امنیت 
شـهر به دسـت نیروهای امنیتی اسـت و نگرانی وجـود ندارد.
آقـای مبارز گفت که سـوءتفاهم ایجاد شـده بود و او کسـانی 
را کـه در برابـر نظـام قـرار گرفتـه بودنـد، خلـع سـالح کرده 
و در برابـر کسـانی کـه علیـه نظـام می ایسـتند، ایسـتاده گی 

می کنـد.
همزمـان باایـن، مسـووالن در وزارت امـور داخلـه گفتنـد که 
»افـراد مسـلح غیرمسـوول« به نیروهـای امنیتی شـلیک کردند 

و در نتیجـه، 2۵ نفـر از ایـن افراد دسـتگیر شـده اند.
نصـرت رحیمـی، سـخنگوی وزارت امـور داخله به رسـانه ها 

گفـت کـه در ایـن درگیری یک سـرباز زخمی شـده اسـت. 
پـس از پایـان درگیـری، بـار دیگـر عطامحمـد نـور واکنـش 
نشـان داد و در صفحـۀ فیسـبوکش نوشـت کـه وضعیت پیش 
آمـده در شـهر مزارشـریف »توطیه« ارگ اسـت. آقـای نور در 
ادامـه نگاشـته اسـت: »حـاال که بـاالی مردم مـا حمله صورت 
گرفتـه، بـرای دفـاع از مـال و جـان شـهروندان مان آمـاده هر 

گونـه دفـاع و فداکاری هسـتیم«.
امریکا؛ از امکانات ما استفادۀ سوء نکنید!

در ایـن میـان، ناوقـت جمعـه شـب سـفیر امریـکا بـه تنـِش 
ایجـاد شـده میـان ارگ و بلـخ واکنـش نشـان داد و گفـت که 
سوءاسـتفاده از تجهیـزات، پـول و دیگـر حمایت هایـی کـه 
افغانسـتانی ها فراهـم می شـود،  بـه  امریـکا  از جانـب مـردم 
بی احترامـی به قربانی سـربازان امریکایی در افغانسـتان اسـت.
از  کـه  اسـت  افـزوده  تویت هایـی  رشـته  در  بـس،  جـان 
سـود  طالبـان  افغانسـتان  سیاسـت مداران  داخلـی  تنش هـای 
وظیفـۀ  کـه  داشـته  بیـان  کابـل  در  امریـکا  سـفیر  می برنـد. 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان »محافظت از شـهروندان اسـت، نه 

یک دیگـر.« بـا  جنگیـدن 
سـفیر امریـکا از هـر دو طرف خواسـته اسـت تا منازعۀ شـان 
را بـه صـورت مسـالمت آمیز و بـه گونه یـی حـل کننـد کـه 
شـهروندان افغانسـتان بـه رهبری شـان اعتماد کننـد و موجب 
تقویـت امنیـت شـود. سـفیر امریـکا تأکیـد کـرده اسـت کـه 
»تثبیت اقتدار توسـط نیروهای مسـلح، دموکراسـی افغانسـتان 

را بـه عقـب می رانـد.«
در ایـن میـان، یونامـا یـا هیـأت معاونـت سـازمان ملـل در 
واکنـش بـه ایـن درگیـری گفته اسـت که نگـران باشـنده گان 

بلخ اسـت و نیز از دو طرف خواسـته اسـت تا منافع و امنیت 
مـردم بلـخ را لحـاظ کنند.

در خبرنامـۀ یونامـا آمـده اسـت: از تمـام جناح هـا می خواهیم 
تـا تنش هـا را فـوراً کاهـش دهنـد، راه حـل مسـالمت آمیزی 
امنیـت  بـرای اختالفـات فعلـی دریابنـد و مصوونیـت و  را 

باشـنده گان شـهر را در اولویـت قـرار دهنـد.
در عیـن حـال، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی گفته 
اسـت، نیروهـای امنیتـی نبایـد در برابـر مـردم قـرار بگیرنـد. 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل می گوید کـه نیروهای امنیتـی باید فارغ 
از مسـایل سیاسـی و انتخاباتـی عمـل کـرده و فقـط در برابـر 

دشـمن اسـتفاده شوند.
»تصمیم ارگ نابخردانه است«

تیـم انتخاباتـی »صلـح و اعتـدال« که آقـای نور نیز شـامل آن 
اسـت در واکنـش بـه درگیـری بلـخ گفتـه اسـت کـه تصمیِم 
نابخردانـه«  و  »غیرضـروری  بلـخ  فرماندهـی  تغییـر رهبـری 
انتخابـات،  در  تیـم  ایـن  نامـزد  اتمـر،  محمدحنیـف  اسـت. 
حکومـت را مسـوول عنـوان کـرده و اظهـار داشـته اسـت که 
تصمیـم حکومـت مبنی بـر تغییـر فرمانده پولیـس این والیت 

واکنـش »سیاسـی-انتخاباتی« اسـت.
آقای روز پنجشـنۀ هفتۀ گذشـته در نشسـت خبریـِی گفت که 
تـالش کـرده انـد مخالفت هـای ارگ و بلـخ را برطـرف کنند، 
امـا مشـاهدات آنـان نشـان می دهـد که ارگ بـا شـیوۀ نظامی 

خواسـته اسـت در برابـر آقـای نور قـرار بگیرد.
آقـای اتمـر درگیـری والیـت بلـخ را حـذف چهره هـای تیـم 
انتخاباتـی اش عنـوان کـرد و از جامعـۀ جهانـی خواسـت تا با 
تمـام تـالش خود بـه حکومت »بفهمانـد« که نیروهـای امنیتی 
بـرای دفـاع از مردم انـد، نـه بـرای رویارویـی در برابـر مردم. 
حنیـف اتمـر اظهـار داشـت کـه در صـورت ادامـۀ تنش ها در 

بلـخ، از تمـام گزینه هـای قانونـی اسـتفاده خواهـد کرد.
تنش از کجا ناشی شد؟

ملـی  ارگ حکومـت وحـدت  قـوس سـال جـاری  مـاه  در 
اعـالم کـرد کـه عطامحمـد نـور، والـی بلـخ اسـتعفا کـرده و 
رییـس حکومـت اسـتعفای او را پذیرفتـه اسـت. امـا پـس از 
آنکـه عطامحمـد نـور مدعـی شـد که اسـتعفایش بـه صورت 

مشـروط پیشـکش شـده و برایـش قابـل قبـول نیسـت.
بـه دنبـال آن، روابـط ارگ و بلـخ تیـره شـده و آقـای نـور بـا 
اظهـارات تنـد به مقـام والیت رفت و به حکومت ُهشـدار داد 
تـا زمانـی کـه او در بلخ اسـت، کسـی را نمی گذارد بـه عنوان 

والـی بـه ایـن والیت قـدم بگذارد.
سـرانجام پـس از سـه مـاه تنـش، آقـای غنـی و آقـای نـور 
بـه توافق هایـی از جملـه تعییـن دو وزیـر، تشـکیل شـورای 
عالـی مشـورتی، تعییـن یـک سـمت دیپلماتیـک و چنـد مقام 
حکومتـی در بلـخ دسـت یافتنـد. اکنـون آقـای نـور مدعـی 
اسـت کـه براسـاس توافقـی کـه بـا محمداشـرف غنی داشـته 
اسـت، فرمانـده امنیـه و والـی بلخ بایـد با مشـورت و تائید او 
برگزیـده می شـدند کـه در معرفـی فرمانـده امنیه چنین نشـده 

ست. ا
آقـای نـور می گویـد کـه ارگ از تفاهمی کـه اخیراً میـان آن ها 
صـورت گرفتـه بـود، تخطـی می کنـد و »برنامه هـای شـومی 
در قبـال مـردم روی دسـت دارد.« همچنیـن گفته می شـود که 
آقـای نـور با معرفی شـدن افراد جدیـد در چند پسـت دولتی 

دیگـر در ایـن والیت نیـز مخالفت کرده اسـت.
مسـووالن در وزات دفـاع و داخلـه پـس از سـفر سرپرسـتان 
ایـن وزارتخانه هـا گفتـه انـد کـه وضعیـت نظامـی در بلـخ 
پایان یافته اسـت. اسـداهلل خالد و مسـعود اندرابی سرپاسـتان 
وزارت دفـاع و داخلـه بامـداد دیـروز بـه بلـخ رفتـه بودنـد و 
عـالوه بـا مسـووالن محلـی بلخ بـا عطامحمـد نور نیـز دیدار 

کردند.

روح اهلل بهزاد

      برگردان: ابوبکر صدیق
      منبع: دیلی بیست/ کامرلی دیزلر

یـک مقـام ارشـد حکومـت افغانسـتان ادعـا می کند که 
فرسـتادۀ ویژۀ امریـکا در تالش ضعیف سـاختن دولت 
ایـن کشـور اسـت و بـا دور زدن آن در گفت وگـو بـا 
طالبـان، تـالش دارد تا در ادارۀ آیندۀ خـودش به عنوان 

رییس جمهـور در رأس قـدرت قـرار گیرد.
حمـداهلل محـب، سـفیر پیشـین امریکا در یک نشسـت 
رسـمی هنگام صبحانه، در واشـنگتن  دی سـی با اشـاره 
بـه مذاکـرات زلمی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویژۀ واشـنگتن، 
گفـت: این کـه او دولـت افغانسـتان را محکـوم کـرده 
اسـت و بـرای طالبـان مشـروعیت داده چه دلیـل دارد، 
میانجـی  او  نمی شـود.  صلـح  بـه  منجـر  تـالش  ایـن 

نیسـت، او فـرد تعجب آور اسـت. 
محـب کـه درحال حاضر، بـه عنوان مشـاور امنیت ملی 
اشـرف غنی اسـت، گفت: به واشـنگتن آمده اسـت، از 
مقامـات بلنـد پایه  این کشـور بخواهـد تا با اسـتفاده از 
نفـوذ خـود بـرای زمینه سـازی بیشـتر گفت وگـو میـان 
دولـت افغانسـتان - طالبـان کار کننـد. زلمی خلیـل زاد 
طالبـان را یک طـرف قضیـه قـرار داده اسـت، طالبـان 
هیـچ دلیـل  برای صلـح ندارنـد، چنانچه بـرای عملیات 
بهـاری در برابـر نظامیان افغانسـتان آماده گـی می گیرند. 
بـه  هرحـال، اگر در این مـورد »توافقی صـورت بگیرد، 
توافـق نامشـروع اسـت«، به خاطـری کـه آنـان دولـت 
مـا را زیـر نظـر دارنـد. محـب گفـت کـه طالبـان الف 
در  جهـان  کشـورهای  خارجـۀ  وزیـران  کـه  می زننـد 
مـورد نظـام جدیـد بـا حمایت امریـکا با آنـان صحبت 

می کننـد. 
کـه  می گیـرد  صـورت  حالـی  در  ادعاهـا  ایـن   
روزه یـی   16 نشسـت  گذشـته  هفتـۀ  زلمی خلیـل زاد، 
را بـا طالبـان در قطـر انجـام داد. محـب می گویـد کـه 
اسـت،  نگاشـته  تویتـرش  در  کـه  آنچـه  از  بیشـتر  او 
بـا دولـت  را  در مـورد گفت وگوهـای صلـح چیـزی 
افغانسـتان شـریک نسـاخته اسـت. ایـن در حالی سـت 
زلمی خلیـل زاد از انکشـاف در گفت وگوهـا در مـورد 
زمان بنـدی خـروج نیروهـای امریکایـی و توافـق روی 
مبـارزه بـا تروریسـم خبـر داده اسـت. زلمی خلیـل زاد 
اضافـه کـرده اسـت، پـس از آن کـه توافق  نهایی شـود، 
طالبـان، طرف هـای دخیـل به ویـژه دولت افغانسـتان به 
مذاکـرۀ داخلـی، آتش بس و راه حل سیاسـی می رسـند.
محب گفت که جلوگیری از شـریک سـاختن معلومات 
تأثیـر سـوء و توطئه آمیـز بـه دولـت افغانسـتان دارد، به 
ویـژه شـک و تردید هـا در مـورد زلمی خلیـل زاد که در 
تـالش ضعیف سـازی ادارۀ فعلـی اسـت تا نقـش خود 
و متحد پیشـین خـود حامدکـرزی را در ادارۀ آینده این 

برجسـته سازد.  کشور 
او می گویـد: »فکـر می کنیـم کـه سـفیر ]زلمی خلیل زاد[ 
یـا نمی دانـد کـه چـه می کند یـا چیـزی دیگر بـه ذهن 
ایـن  از  پیـش  »زلمی خلیـل زاد،  گفـت:  محـب  دار«. 

دو مرتبـۀ دیگـر نیـز بـرای رسـیدن ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان تـالش کرده اسـت. مـردم و مقامـات به این 
نظـر انـد کـه تمـام این تـالش بـرای ایجاد یـک دولت 

موقـت اسـت کـه خـودش در رأس آن قـرار گیرد«. 
محـب می گویـد کـه دیده گاه های نامناسـب موثـر تمام 
نمی گـردد و مـا شـخصًا در این مورد مسـوولیت داریم.
 یـک مقـام وزارت خارجۀ امریکا گفته اسـت که بحث 
در مـورد وضعیـت کـه هنوز توافق نهایی نشـده اسـت 
سـبب توهـم می شـود. اما در اخیـر روز رابـرت پلودن، 
معـاون سـخنگوی وزارت خارجۀ امریـکا گفت: محب 
توسـط دیویـد هیـل، یـک مقـام ایـن وزارت احضـار 
شـده اسـت و برایـش گفته اسـت: »حمله بـر خلیل زاد، 

حمله بـر وزارت خارجۀ امریکاسـت«. 
یـک مقـام دیگـر وزارت خارجـۀ امریـکا در پاسـخ بـه 
ادعـای محـب گفته اسـت: خلیـل زاد برای ایجـاد زمینۀ 
گفت وگویـی تـالش دارد کـه در آن طرف هـای دخیـل 
بـه یـک راه حـل  افغانسـتان و طالبـان،  ماننـد دولـت 
سیاسـی دسـت یابند. مسـووالن صالحیـت صحبت در 

این مـورد را نداشـتند. 
خلیـل زاد، در افغانسـتان تولد و پیـش از رفتن به امریکا 
در کابـل بـزرگ شـده اسـت. او دکتـرای خـود را از 
دانشـکاه شـیکاگو در امریـکا گرفتـه و پیـش از این کـه 
فعالیت هـای خـود را در وزارت خارجـۀ امریکا به ضد 
شـوروی در سـال1980 آغـاز کنـد، بـه عنـوان دسـتیار 
اسـتاد در دانشـگاه کولمبیـا در نیویـارک کار می کـرد. 
خلیـل زاد بـه عنوان سـفیر امریکا در افغانسـتان و عراق 
در زمـان حکومـت بـوش، پیـش از این کـه بـه عنـوان 
نماینـدۀ ویژۀ ترمـپ در گفت وگوهای صلح افغانسـتان 

در خـزان گذشـته گماشـته شـود، کار کرده اسـت. 
ایـن  از  پیـش  او  کـه  دارد  وجـود  گمانه زنی هـای 
تالش هـای بـرای گرفتـن ریاسـت جمهوری افغانسـتان 

داشـته اسـت. 
محـب گفـت کـه وزارت خارجـۀ و شـورای امنیـت 
)NSC( توجهـی بـه محـب و دولـت او ندارنـد و او 
گفـت که پیـش از این هیچ ادعای در برابـر امریکایی ها 
 نداشـته اسـت، امـا در ایـن سـفر تـالش می کـرد کـه 
موضوعـات با همتـای امریکایی اش جان بلتون ]مشـاور 
شـورای امنیـت ترمـپ[ شـریک سـازد، ولـی او خیلی 
نتوانسـته محـب را مالقـات کنـد.  بـوده و  مصـروف 
امـا ایـن بـه معنـای نادیده گرفتـن یک مقـام بلنـد پایه 
امنیتـی افغانسـتان اسـت، ایـن روشـن نبـود کـه آیا در 
پایـان روز سـه شـنبه مالقـات صـورت گرفـت یـا نه. 
 محـب یـک فهرسـت طوالنـی را نشـان داده اسـت که 
تحقیرگونـه  افغانسـتان  بـه حکومـت  خلیـل زاد  گویـا 
برخـورد کـرده اسـت. ادعایـی کـه خلیـل زاد حکومت 
جریـان  در  طالبـان  بـا  گفت وگـو  در  را  افغانسـتان 
نگذاشـته اسـت و دیگـر این کـه گفتـه اسـت؛ کسـانی 
می تواننـد در نشسـت آیندۀ بـا طالبان اشـتراک کنند که 

مـورد تأییـد امریکا باشـند.  

 خلیـل زاد بـرای گرفتـن قـدرت
در افغـانستان تقـال می کنـد؟
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را  خــود  دلهــره آورِ  اثــر  طــرح  »دکارت« 
انقــالب  روشــن  و  واضــح  نتیجــۀ  کــه 
ذهــن  چیره گــی  همانــا  یعنــی  دکارتــی 
ــل در  ــال ها قب ــود، از س ــود ب ــر خ ــان ب انس
ــرد:  ــوان ک ــن عن ــاله گی چنی ــه س بیست وس
»تکلیفــی پایان ناپذیــر کــه از تــوان یــک 
نفــر بــه تنهایــی خــارج اســت.« گرچــه 
ــه  ــژه در مابعدالطبیع ــه وی ــرِی او ب ــان فک بنی
وامــدار افــکار و اندیشــه های ســنتِی برجــای 
ــود را  ــت، او خ ــطا اس ــرون وس ــده از ق مان
ــته  ــی گذش ــاختار علم ــدازی س ــی بران مدع
ــدر  ــًا دکارت را پ ــود. غالب ــرده ب ــی ک معرف
ــر  ــاید بهت ــا ش ــد ام ــد می نامن ــفۀ جدی فلس
اســت ماهیــت و اســاِس فلســفۀ او را همــراه 
قــرن هفدهــم،  انقالبیــون علمــی  دیگــر 
در همــان تقــالی مســتمری دانســت کــه 
مجــدداً  را  قدیمــی  اندیشــۀ  می کوشــید 
بــه شــکل نظام منــد بررســی کنــد. تمــام 
تــالش فلســفۀ دکارت در آغــاز بــرای مقابلــه 
بــا فلســفۀ اسکوالســتیک شــکل گرفــت. 
ــطویی و  ــفۀ ارس ــام فلس ــب از ادغ ــن مکت ای
ــده  ــود آم ــیحی به وج ــای مس ــن کلیس دکتری
بــود و نیــاز عمیقــی بــه ســازگاری و تطبیــق 
ــه  ــا ب ــت ت ــل داش ــی و عق ــن، وح ــان دی می
ضمــن  در  عقالنــی  تحلیل هــای  واســطۀ 
ــاع  ــز در دف ــی متمای ــه منطق ــنت، ب ــظ س حف
ــد. نخســتین برخــورد  از مواضــع خــود برس
جــدی فلســفی دکارت، انتقــاد از فلســفۀ 
ــۀ  ــت اندیش ــا صراف ــه ب ــود ک ــطویی ب ارس
ــوان  ــه هیــچ عن ــود. او ب پیشــینیان متفــاوت ب
ســاختار اصلــِی اســتدالل منطــق ارســطو 
ــر  ــًا ب ــد وی صرف ــه نق ــرد، بلک را رد نمی ک
روشــی بــود کــه هــر مکتبــی در مواجهــه بــا 
منطــق ارســطویی از آن اســتفاده می کــرد. بــه 
زعــم او، اتــکای منطــق ارســطویی بــر مفاهیم 
کیفــی غیردقیــق، به درســتی تعریــف و تبییــن 
نشــده بــود. از ایــن رو، دکارت آگاهانــه خــود 
ــم اگــر  ــرد: »دریافت ــی ک را بدعت گــذار معرف
بخواهــم چیــزی در علــوم تأســیس کنــم کــه 
ــه  ــت ک ــروری اس ــد، ض ــا باش ــت و دیرپ ثاب
ــز  ــه چی ــود، هم ــی خ ــر در زنده گ ــار دیگ ب
را کامــاًل برانــدازم و دوبــاره از اســاس آغــاز 
کنــم.« بــا ایــن حــال موضوعاتــی کــه در متــن 
فلســفۀ دکارت آشــکارا نظــام گذشــته را نقــد 
ــفۀ  ــون فلس ــز در کان ــان نی ــرد، همچن می ک
ــای  ــا چالش ه ــی( ب ــی تحلیل ــرب )قاره ی غ
جــدی روبــه رو اســت؛ جســت وجوی مبانــی 
ــت  ــه معرف ــی ب ــی ذهن ــال از آگاه ــم، انتق عل
ــگاه انســان در جهــان و ماهیــت  ــی، جای یقین

ــدن. ــا ب ــاط آن ب ــی و ارتب ــاالت ذهن ح
جــان کاتینگــم، اســتاد ممتــاز بازنشســتۀ 
ــدۀ  ــه عم ــتان، ک ــگ« انگلس ــگاه »ردین دانش
ــل  ــور اوای ــر مح ــفی اش ب ــای فلس پژوهش ه
دوران فلســفۀ جدیــد، فلســفۀ دیــن و فلســفۀ 
اخــالق متمرکــز اســت، یکــی از بزرگ تریــن 
ــتاری  ــه سرویراس ــت ک ــانی اس دکارت شناس
ترجمــۀ آثــار فلســفی دکارت از متــون اصلــی 
التینــی و فرانســوی بــه زبــان انگلیســی را بــر 
عهــده داشــته و مترجــم اصلــی بخــش مهمــی 
از آن آثــار، ماننــد »تأمــالت در فلســفۀ اولــی« 
اســت.  بــوده  پاســخ ها«  »اعتراضــات و  و 
کاتینگــم در ایــن زمینــه دو کتــاب ارزشــمند 
دیگــر نیــز دارد: »فرهنــگ فلســفۀ دکارت« که 
چنــدی پیــش »علــی افضلــی« آن را ترجمــه 
کــرد و همچنیــن »دکارت« کــه در ســال 
ــهرآیینی«  ــی ش ــد و »مصطف ــاپ ش 1986 چ
آن را بــه فارســی برگردانــده اســت. کاتینگــم 
در ایــن کتــاب بــه همــان انــدازه کــه انتقــال 
ــه  ــب تخصصــی برایــش مهــم اســت، ب مطال
ــی دارد و  ــگاه ویژه ی ــز ن ــود نی ــاِن خ مخاطب
ــاده گی  ــده به س ــه خوانن ــد ک ــان می نویس چن
و  دکارتــی  فلســفۀ  الیه هــای  بــا  بتوانــد 
ــرح  ــفۀ دکارت مط ــه از فلس ــی ک موضوعات
ــی از  ــاب یک ــن کت ــد. ای ــورد کن ــده، برخ ش
بهتریــن منابــع دانشــگاهی بــرای آشــنایی بــا 

ــت. ــفۀ دکارت اس فلس
ــد  ــوان در چن ــری دکارت را می ت ــات فک حی
دوره بررســی کــرد. او در ســال 1619 کــه بــا 
ــاوت  ــرش متف ــری دوران متأخ ــات فک متعلق
ــاد  ــی حس بنی ــال معرفت شناس ــه دنب ــود، ب ب
بــود و شــناخت امــور طبیعــی را تنهــا از 
ــات  ــا متعلق ــا ب ــان آن ه ــباهت می ــیر ش مس
ــرای  ــا ب ــر می دانســت. حت حــواس امکان پذی
تصــور امــور غیرفیزیکــی نیــز بهتریــن راه را 
در اســتفاده از امــور محسوســی ماننــد بــاد و 
ــزد وی  ــه در ن ــرد؛ چــرا ک ــوان می ک ــور عن ن
بــاد بیانگــِر روح و نــور حکایت گــِر شــناخت 
بــود. از همیــن منظــر بــود کــه نزدیکــی 

دموکریتــوس،  و  دکارت  میــان  عمیقــی 
ــان آشــکار شــد. امــا دکارت  اپیکــور و رواقی
ــه  ــفر ب ــا س ــا 1628 ب ــال های 1619 ت در س
ــوآوران تفکــرات  ــا ن ــا ب نقــاط مختلــف اروپ
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد و ب ــنا ش ــطویی آش ضدارس
مســایل ریاضــی و علمــی بــه نــگارش قواعــد 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــن پرداخــت ک ــت ذه هدای
مفاهیــم کمــی، پیشــنهاد جایگزینــی آن هــا بــر 
مفاهیــم کیفــی ارســطویی را مطــرح و قــوای 
صرفــًا عقلــی محــض را از تخیــل جســمانی 
ــا تمرکــز  ــن اســاس وی ب ــر ای ــرد. ب جــدا ک
ــی امــور  ــز در پ ــر واضــح و متمای ــر تصاوی ب
ــا  ــس ب ــال 1628 در پاری ــود. در س ــیط ب بس
ــد  ــه به ج ــد ک ــنا ش ــی آش ــۀ ریاضیدانان حلق
ــته  ــطویی بس ــب آرای ارس ــر تخری ــر ب کم
ــه  ــی ک ــم انتقادات ــه رغ ــا دکارت ب ــد ام بودن
ــطویی  ــق ارس ــری منط ــه کارگی ــر روش ب ب
ــت  ــرد و گف ــت ک ــا مخالف ــا آن ه ــت، ب داش
گرچــه طــرد کــردن فلســفۀ ارســطو کار 
ــه بهــای آن کــه  ــه ب ــا ن پســندیده یی اســت ام
ــم.  ــن کنی ــری را جایگزی ــی دیگ آرای احتمال
ــفی  ــت فلس ــان معرف ــن رو، دکارت بنی از ای
ــدت  ــن وح ــر بنیادی ــه عنص ــر س ــود را ب خ
 )purity( ــودن ــض ب ــتن )unity(، مح داش
و یقینــی بــودن )certainly( بنــا کــرد و 
ــت  ــود را در قام ــن خ ــی مدیتیش ــۀ ادب گون
»تأمــالت« تقدیــم تاریــخ فلســفۀ غــرب کــرد. 
ــر واضــح  در نظــر او، »یقیــن« در پــی تصاوی
ــد  ــه بای ــد ک ــت می آی ــه دس ــزی ب و متمای
ــتنتاج  ــهود)intuition(  و اس ــطۀ ش ــه واس ب
)deduction( بــه ســراغ آن رفــت و از ایــن 
طریــق وارد حــوزۀ معرفت شناســی شــد. 
امــا غافــل از این کــه امــکان فریبنده گــی 
از ســوی حــواس همــواره بــا اندیشــۀ او 
ــن  ــی از ای ــا آگاه ــن رو، ب ــود. از ای ــراه ب هم
موضــوع شــک دکارتــی در تأمــالت دکارتــی 
ظهــور کــرد؛ یــک شــِک دســتوری و مرحلــۀ 
ــم  ــن می اندیش ــزارۀ »م ــر. گ ــی از تفک خاص
ــی و  ــی بدیه ــت گزاره ی ــس هســتم« در قام پ
ــا  ــی شــد. ب شــک ناپذیر، ناجــی شــک دکارت
ایــن حــال، احتمــال ســوم شــک دکارتــی کــه 
همــان شــیطان فریــب کار بــود، هنــوز مجــال 
فریــب داشــت و دکارت بــرای تضمیــن 
مصونیــت از خطــای کوژیتــو درصــدد اثبــات 
ــع وی  ــد. در واق ــب کار برآم ــدای غیرفری خ
ــد  ــه خداون ــرد ک ــالت« نتیجــه می گی در »تأم
ــق  ــا از طری ــه م ــرا ک ــت؛ چ ــب کار نیس فری
نــور بــه فطــرِت خــود پــی می بریــم، فریــب 
از نقــص ناشــی می شــود و از آن جــا کــه 
ــا را  ــت م ــن نیس ــت و ممک ــل اس ــدا کام خ
فریــب دهــد، بنابرایــن وی در خوانشــی 
ــوم  ــلم، مفه ــودی آنس ــان وج ــد از بره جدی
ــه  ــرده و ب ــات ک ــب کار را اثب ــدای غیرفری خ
 the( ــی ــروف دکارت ــطه دور مع ــن واس همی
کــرد:  ترســیم  را   )Cartesian circle
ــز  ــح و متمای ــورات واض ــا تص ــا ب ــا تنه »م
ــز  ــدا نی ــم و خ ــدا را درک کنی ــم خ می توانی
ــز  ــدۀ تصــورات واضــح و متمای ــن کنن تضمی
ماســت.« در نظــر کاتینگــم، دکارت درصــدد 
نشــان دادن نظــر ذهنــی خــود در مــورد 
حقیقــت ذهنــی »2+3« بــود. او هیــچ ادعایــی 
قضیــه  ایــن  واقعــی  حقیقــت  مــورد  در 
ــه  ــی ک ــا زمان ــارت دیگــر ت ــه عب نداشــت. ب
ــۀ مطــرح شــده توجــه  ــه قضی متفکــر تنهــا ب
ــت  ــوان حقیق ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی ــد، ب کن
ــر  ــن رو، ه ــرد. از ای ــکار ک ــی آن را ان بدیه
آن هنــگام کــه از دقــت »مــن« کاســته شــود، 
ــن« شــکی  ــده در »م ــناریوی خــدای فریبن س
ــرده ام  ــا آنچــه درک ک ــه آی ــد ک ایجــاد می کن
ــم،  ــم کاتینگ ــه زع ــه؟ ب ــا ن درســت اســت ی
اگــر دکارت شــک موجهــی را در مــورد 
درســتی و حقیقــت ایــن قضیــۀ شــهودی 
ــوان  ــر نمی ت ــد، دیگ ــرح کن ــه »۵=2+3« ط ک
ــول  ــه اص ــن ب ــا پرداخت ــه ب ــود ک ــدوار ب امی
ــرد.  ــات ک ــد را اثب ــت خداون ــی موجودی کل
ــوری حــل  ــه ط ــی ب ــت، دور دکارت در حقیق
ناشــده و همچنیــن ناامیــد کننــده باقــی 
ــاور  ــوان ب ــه نمی ت ــی ک ــه صورت ــد، ب می مان
کــرد کــه دکارت بــه دنبــال آن بــود کــه شــک 

ــرد.  ــش بب ــه پی ــن مرحل ــا ای را ت
امــا بــر آرای دکارت در همــان زمانــۀ او 
ــک  ــه ت ــه ب ــی جــدی مطــرح شــد ک انتقادات
ــز  ــه کاتینگــم نی ــا پاســخ داد و البت ــِک آن ه ت
ــه ایــن »اعتراضــات و  ســعی کــرده نســبت ب
پاســخ ها« نقــد و نظــر و موضــِع خــود را بــا 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــان کن ــق بی نگاهــی دقی
واکنــش کاتینگــم بــه نقــد بورمــان بــه دکارت 
دربــارۀ مفهــوم نامتناهــی قابــل تأمــل اســت. 

ــن  ــر ای ــت ب ــوم بی نهای ــارۀ مفه دکارت درب
ــه  ــا نفــی متناهــی ب ــد ب ــاور اســت کــه نبای ب
ایــن مفهــوم رســید. بــه نظــر او، در نامتناهــی 
واقعیــت بیشــتری نســبت بــه متناهــی وجــود 
ــی  ــه طریق ــی ب ــن از نامتناه دارد و ادراک م
ــد  ــان او را نق ــدم دارد. بورم ــی تق ــر متناه ب
ــوم  ــوم را از مفه ــن مفه ــا ای ــه آی ــد ک می کن
ــه نظــر بورمــان،  متناهــی کســب کرده ایــم؟ ب
فــرد متفکــر قبــل از این کــه شــناختی از 
خــدا داشــته باشــد، بایــد بــه درکــی از 
دکارت  باشــد.  رســیده  خــود  نقص هــای 
ــد:  ــرد و در پاســخ می گوی ــد او را نمی پذی نق
ــه  ــن درک چگون ــب ای ــت ترتی ــم نیس »مه
باشــد. ادراک نامتناهــی از خــدا بایــد در 
ــدم  ــان مق ــی از خودم ــر ادراک متناه ــع ب واق
باشــد.« امــا بــه نظــر کاتینگــم دکارت در 
ــان  ــز می ــتقل تمای ــار مس ــردن معی ــم ک فراه
صفــات منفــی و مثبــت موفــق نشــد. هرچنــد 
ــالح  ــم اصط ــرای فه ــه ب ــت ک ــت اس درس
متناهــی بایــد مفهــوم نامتناهــی را درک کنیــم 
و بالعکــس. بــه نظــر هــر دو مفهــوم در 
ــن تفســیر  ــر ای ــد. اگ ــرار دارن ــک ســطح ق ی
درســت باشــد، ادعــای دکارت در مــورد 
ــا  ــود. ام ــد ب ــت نخواه ــر درس ــدم و تأخ تق
ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــم ب ــل کاتینگ در مقاب
ــات  ــی اعتراض ــه برخ ــخ دکارت ب ــه پاس ک
بــه دلیــل آن کــه اعتــراض ایهــام داشــته مثــاًل 
اعتــراض تومــاس و کاتــروس دربــارۀ هســتی 
ــه آن هــا پاســخ درســتی دهــد. او نتوانســته ب
امــا بــه بــاور کاتینگــم، ایــراد اصلــی دیــدگاه 
دکارت در بداهــت و دقــت بیــش از حــد 
ــی اش  ــی معرفت ــرای مبان ــه ب ــت ک لزومی س
قــرار داده و تعریــف کــرده اســت و همچنیــن 
ســوی  بــه  ســاده  مقدماتــی  از  حرکــت 
مقدماتــی کــه غنی ترنــد و البتــه نیازمنــد 
مقدمــات غنی تــری اســت. بــه بــاور کاتینگــم 
اعتــراض اصلــی، دور دکارتــی نیســت، بلکــه 

ــت.  ــدازۀ اوس ــش از ان ــروازی بی بلندپ

ــخ  ــا پاس ــِک آن ه ــه تک ت ــه ب ــد ک ــرح ش ــدی مط ــی ج ــۀ او انتقادات ــان زمان ــر آرای دکارت در هم ب
ــر و  ــد و نظ ــن »اعتراضــات و پاســخ ها« نق ــه ای ــرده نســبت ب ــز ســعی ک ــه کاتینگــم نی داد و البت
موضــِع خــود را بــا نگاهــی دقیــق بیــان کنــد. بــه عنــوان مثــال، واکنــش کاتینگــم بــه نقــد بورمــان 
بــه دکارت دربــارۀ مفهــوم نامتناهــی قابــل تأمــل اســت. دکارت دربــارۀ مفهــوم بی نهایــت بــر ایــن 
بــاور اســت کــه نبایــد بــا نفــی متناهــی بــه ایــن مفهــوم رســید. بــه نظــر او، در نامتناهــی واقعیــت 
بیشــتری نســبت بــه متناهــی وجــود دارد و ادراک مــن از نامتناهــی بــه طریقــی بــر متناهــی تقــدم 
ــم؟  ــب کرده ای ــی کس ــوم متناه ــوم را از مفه ــن مفه ــا ای ــه آی ــد ک ــد می کن ــان او را نق دارد. بورم
بــه نظــر بورمــان، فــرد متفکــر قبــل از این کــه شــناختی از خــدا داشــته باشــد، بایــد بــه درکــی از 
نقص هــای خــود رســیده باشــد. دکارت نقــد او را نمی پذیــرد و در پاســخ می گویــد: »مهــم نیســت 
ترتیــب ایــن درک چگونــه باشــد. ادراک نامتناهــی از خــدا بایــد در واقــع بــر ادراک متناهــی از 
ــز  ــار مســتقل تمای ــه نظــر کاتینگــم دکارت در فراهــم کــردن معی ــا ب ــان مقــدم باشــد.« ام خودم
میــان صفــات منفــی و مثبــت موفــق نشــد. هرچنــد درســت اســت کــه بــرای فهــم اصطــاح متناهــی 

بایــد مفهــوم نامتناهــی را درک کنیــم و بالعکــس
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لسـان الغیب لقبی سـت کـه دکترین زبـان و ادبیات فارسـی 
بـرای حافـظ برگزیده انـد. حافظ شـاعری اسـت کـه زبان 
اسـت.  معرفت شناسـانه  پارامترهـای  دارای  شـعری اش 
چندالیه گـی زبـان بـا اسـتفاده از دیالوگ هـای چندجانبـه 
زبانـی در شـعر حافـظ محسـوب  از دیگـر کارکترهـای 
می شـود. منظـر عارفانۀ حافظ بـا نظری عرفانی و سـازگار 
کالفـی عمیـق خـورده و بدین سـان می باشـد که زبـان این 
شـاعر »جنگ آسـا« را زبـان غیـب می نامنـد. لذا بـرای نیل 
بـه شـناخت شـهودی از شـعر حافـظ، فراسـت از زبـان 
شـعری اش و نـوع منظـری کـه از آن تزریـق فهـم می کند، 
ضـروری اسـت. و دیگـر این کـه، عرفـان در زبـان شـعر 
حافـظ خانقاهـی نیسـت، بلکـه نوعـی تخطی و ناشـنوایی 
از جامعـه تـوأم بـا عرفانـی رندانـه محسـوس اسـت کـه 
تفـاوت ایـن شـاعر را با دیگر شـعرا مجزا می سـازد. دیگر 
خصیصـه در شـعر حافـظ فرازمان بودن شـعرش بـوده که 
بـا پشـتوانۀ منظومـۀ فکری شـاعر نضـج و بارور می شـود 
و شـعر حافـظ را تعمیم پذیـر می کنـد. حافـظ عـالوه بـر 
اوضـاع  و  می شـود  قلمـداد  خـود  زمـاِن  شـاعر  این کـه 
سیاسـی و اجتماعـی جامعـۀ زمـان خویـش را به خوبـی 
می فهمـد، شـاعر زمـان آینـده نیـز محسـوب می شـود، به 
گونه یـی که بعد از گذشـت هشـت قرن از شـعر آن، هنوز 
هـم شـعر این شـاعر با روحیـات و فرهنگ مـردم این مرز 
و بـوم عجیـن اسـت و دیـوان شـعرش عـالوه بـر این که، 
زبـان زد خاص و عام واقع شـده، از قـدرت فرهنگ پذیری 
ترتیـب،  بدیـن  می باشـد.  برخـوردار  نیـز  خاصـی 
ادبـی حافـظ را  اندیشـۀ  شـاید مهم تریـن عناصـری کـه 
فرهنگ پذیـر و تصمیم پذیـر کرده انـد و زیرسـاخت فکری 
و سـاختار زبانـی اش را نسـبت بـه سـایر شـعرای ماقبـل 
و مابعـد خـود مجـزا سـاخته، رویکردی سـت فرآرونـده 
کـه ایـن شـاعر بـه اگزیستانسـیالیزم1 )اصالـت وجـود( و 
امانیسـم )اصالـت انسـان( دارد و ایـن دو رویکـرد را نیـز 
بـا زبـان و فرهنگ شـعری اش همگـون و همراه می سـازد. 
اصالـت وجـود در شـعر حافـظ از کاربست هایی سـت کـه 
به طـور دایـم و در شـمایلی سـرمد خودنمایـی می کنـد و 

ایـن وجـود نیـز وجـودی فلسـفی و عرفانی اسـت. 
در  وجـود  معنـای  بـه    )existence(اگزیسـتانس  .1
برابـرش اسـانس )essence( بـه معنـی ماهیـت و جوهر 
اسـت. بـرای اولین بـار کییرکـه گارد دانمارکی ایـن واژه را 
مطـرح نمود و دانشـمندان و فالسـفه یی چون مـال گابریل 
مارسـل، یاسـپرس و فالسـفه یی چـون ژان پـل سـارتر و 
هایدگـر در ایـن زمینـه دارای نظـر و پارادایـم هسـتند. و 
اگزیسـتانس حافظ در شـعر بـه معنی اصالت وجود اسـت 
و ایـن وجـود بـا وجـودی کـه سـارتر و هایدگـر مطـرح 
زیرسـاختی  از  وجـود  ایـن  اسـت.  متفـاوت  می کننـد، 
معنـوی و الهـی بهـره می جوید و با فلسـفه و عرفاِن شـرق 

همگـون و همـراه اسـت .
بـه دیگـر بیـان، اصالت وجـود در شـعر حافـظ جایگاهی 
خـاص دارد کـه بـا نگرشـی بـه متافیزیک از جانب شـاعر 
لحـاظ می شـود. می تـوان گفـت حافظ شـاعری اسـت که 
در دنیـای متافیزیـک سـیر می کنـد و اغلـب کاربسـت های 

خـود را در ایـن دنیـا دریافـت مـی دارد و بـه منصـۀ ظهور 
می رسـاند. اگـر چـه همّ وغـّم حافـظ سـرمایه، کار و نـان 
نیسـت و بـه تعبیـری دیگـر رویکـردی مارکسیسـتی بـه 
شـعر و جامعـۀ فـرارو نـدارد، ولـی نـوع نظـر و منظـر 
حافـظ بـه اجتماع و مناسـبات اجتماعی نیز نظـر و منظری 
سـازنده و کارآمـد اسـت کـه با تأسـی از امانیسـم صورت 
می گیرد. امانیسـم در شـعر حافـظ نوعی امانیسـم معنوی- 
اجتماعـی اسـت کـه از سرشـت و خمیرمایه یـی عرفانـی 
سرچشـمه می گیـرد و دغدغـۀ حافـظ تربیـت و پـرورش 
انسـانی خودآگاه اسـت کـه ایـن خودآگاهی بتواند انسـان 
و شـاخصه های رفتـاری آن را هدایـت و تـداوم بخشـد. 
بنابرایـن، بـا التفـات بـه دنیـای امـروز کـه از آن بـه عنوان 
پسـت مدرن یـاد می کننـد و بـا تلنگـری بـر مولفه هـای آن 
کـه پاسـخ گوی جامعـۀ زمـان خودش می باشـد، طبعـًا این 
دنیـا با اندیشـۀ ادبـی حافـظ در جهاتی در تضـاد و تصادم 
اسـت، امـا اندیشـۀ حافـظ در زوایایـی دیگـر نیـز ناجی و 
هدایت کننـدۀ بشـر امـروز تلقـی می شـود، بشـری کـه در 
مـرداب مخـوف دنیـای مصنوعـات و مولفه هـای مادی آن 
دسـت وپا می زنـد. لـذا مهم تریـن عنصـر در شـعر حافـظ 
اصالـت انسـان اسـت و حافـظ در رهگـذر ادبـی خویـش 
بـه دنبـال پیدایـی همیـن اصالت انسـان می باشـد و شـاید 
بتـوان گفـت اصالـت از انسـانیت باالتر اسـت. چـه این که 
هـر انسـانی که اصالـت انسـانی نداشـته باشـد، از هویت، 

فرهنـگ و از همـه مهم  تـر هنـر بـه دور اسـت. 
بـارز در شـعر  از دیگـر ویژه گی هـای  عرفـان و اخـالق 
حافـظ بـه شـمار می آینـد که دیگر فلسـفۀ امانیسـم شـعر 
حافـظ را شـکل می دهنـد و بی گمـان هـر جامعه یـی در 
هـر مقطعـی از زمـان نیـاز بـه عرفان و شـناخت شـهودی 
از خـود، طبیعـت و جامعـه را دارد و دیگـر اخـالق اسـت 
کـه از ویژه گی هـای درونـی انسـان بـه شـمار می آیـد و 
همیشـه و در هـر برهه یـی از زمـان بـه عنـوان پارامتـری 
و  زنده گـی  دگردیسـی های  از  را  انسـان  فرآبخـش، 
آخـر  نکتـۀ  و  اسـت.  داده  نجـات  اجتماعـی  انومی هـای 
در زبـان شـعری حافـظ معنـی و مفهـوم اسـت. می تـوان 
چنیـن پنداشـت کـه اغلـب شـعرای معاصر حافـظ، دارای 
اشـعاری بـا درون مایه یـی معناگـرا هسـتند و بـه اصطـالح 
معنـی از پارامترهـای خـاص در جهـت شـکل گیری زبـان 
شـعری آن هـا قلمداد می شـود، ولی حافظ شـاعری اسـت 
مفهوم گـرا کـه بـا بهره گیـری از هرمنوتیـک )تفسـیر متن( 
و »معنـی معنـی« بـه شـعر و در دایـرۀ شـعر میـدان داری 
می کنـد و ایـن ویژه گـی مبـرز برگرفتـه از درون بینـی ذات 
شـهودی شـاعر اسـت. )البته شـعرایی اعم از موالنا، بیدل، 
خیـام، سـعدی و... کـه در دایـرۀ عرفان و فلسـفه به شـعر 
پرداخته انـد نیـز از چنیـن فاکتورهایی با شـکل و شـمایلی 
دیگـر برخوردارند، ولـی در مجموع شـعرای مفهوم گرا در 

هـر ازمنه یـی از تاریـخ قلیـل بوده انـد.(  
به هر روی، بیان شناسـی از ارکان کارآمد در زبان و ادبیات 
فارسـی بـه شـمار می آیـد و دارای زیرساخت هایی سـت 
کـه ایـن زیرسـاخت ها در شـکل گیری زبـان هـر شـاعری 
تأثیـر به سـزایی دارنـد. بـه عنـوان مثـال: اسـتعاره یکـی از 

زیرشـاخه های بیـان در زبـان و ادبیـات بـوده کـه دارای 
خصایصـی رندانـه و چندگانـه مفهـوم اسـت کـه فرآینـد 
ادبـی و صـور خیـال شـاعر را ماهرانه به تصویر می کشـد. 
الرنـس پِریـن در کتاب »دربارۀ شـعر 1 می گوید: اسـتعاره 
)metaphor( چیـزی اسـت غیـر از آنچـه کـه هسـت و 
رابـرت فراسـت نیـز بـاز در همین کتـاب می گوید: »شـعر 
بـه مـا این اجـازه را می دهد کـه چیزی بگوییـم درحالی که 
منظورمـان چیـزی دیگر اسـت.« می توان گفـت تعریفی که 
رابرت فراسـت از شـعر ارایـه می نماید، به نوعـی مفهومی 
از اسـتعاره می باشـد، زیرا که اسـتعاره نیز از چنین تعریفی 
برخـوردار اسـت. لـذا عالوه بـر اسـتعاره، تصویـر، کنایه، 
نمـاد، تشـخیص، تشـبیه و مجاز نیـز از دیگر زیرشـاخه ها 
و عناصـر اصلـی بیان شناسـی در زبـان و ادبیـات فارسـی 
بـه شـمار می آینـد کـه در زوایایـی از چنیـن تعاریفـی که 
رابـرت فراسـت از شـعر تصویـر می کنـد، بهرمنـد شـده 
انـد. تصویـر )image( معمـوالً معنی همان چیزی اسـت 
کـه هسـت. در واقـع شـاعر حقیقتـی را بیـان می کنـد کـه 
وجـود دارد و اسـتعاره )metaphor( بـه معنـی آن اسـت 
کـه شـاعر چیزی را بیـان می کنـد، ولی منظـور چیزی غیر 
از آنچـه بیـان می کنـد، می باشـد و خواننـده بایسـتی آن 
منظـور )دوم( را در شـعر دنبـال کنـد که در »ایهـام و ایهام 
تناسـب« نیـز در زوایایـی چنین خصایصی یافت می شـود. 
کنایـه بـه معنی پوشـیده سـخن گفتن اسـت دربـارۀ امری 
و تشـخیص به معنی شخصیت بخشـی به واژه و اشیاسـت 
و نوعـی انسـان انگاری اسـت کـه واژه هـا یـا اشـیاء نقـش 
انسـان را بـا توجه بـه تناسـب و پیوند معنایی که با انسـان 
دارنـد، برعهـده می گیرنـد. مجاز نیـز به معنی بـه کار رفتن 
واژه اسـت در غیـر معنـی حقیقـی به شـرط وجـود عالقه 
و قرینـه و تشـبیه نیـز بـه معنـی همانند کـردن مشـبّه به به 
مشـبّه می باشـد و تشـبیهی که ادات و وجه شـبه آن حذف 
شـود را تشـبیه بلیغ می گوینـد. نمـاد )symbol( به معنی 
آن اسـت که شـاعر چیزی که هسـت را بـرای خواننده مد 
نظـر دارد، عـالوه بـر چیزی بیشـتر. به ماننـد: »نمی توان به 
سـگ پیـر حقـۀ تـازه یـاد داد« که شـاعر نـه تنهـا در مورد 
ویژه گی هایـی  چنیـن  دارای  کـه  می دهـد  نظـر  سـگ ها 
هسـتند، بلکـه در مـورد کل موجـودات از هـر نـوع نیـز 
صحبـت به میـان مـی آورد. بنابراین بـا اِلتفات بـه تعاریفی 
کـه از انـواع بیـان ادبـی شـد، می تـوان چنین پنداشـت که 
زبان شـعری حافـظ، زبانی مبین و چندگانه مفهومی اسـت 
و لـذا بـا نمونه هایـی بـه شـرح ذیل می تـوان بیان شناسـی 
در زبـان شـعر حافـظ را کـه برگرفتـه از صناعـات ادبـی 

اسـت، بیشـتر تبیین و تشـریح نمود. 
نمونۀ 1 :

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاسـت؟

شـاعر در ایـن بیـت نسـیم سـحر را مـورد خطـاب قـرار 
می دهـد کـه در نـگاه اول ذهـن مخاطـب به سـمت نسـیم 
سـحرگاه سـوق داده می شـود، ولی شـاعر مقصودی دیگر 
را بـرای مخاطـب در نظـر گرفتـه و آن چیـزی جز انسـان 
)یـار و معشـوق( نیسـت. نسـیم سـحر در این بیـت نوعی 

اسـتعارۀ مکنیّه می باشـد و شـاعر با تشـخیص دادن به واژۀ 
سـحر ایـن مهـم را بیـان می کنـد. بنابرایـن »ای« از لـوازم 
مشـبّه به اسـت کـه شـاعر قبـل از مشـبّه به مـی آورد تـا بـا 

ایـن کار نشـان دهـد که مشـبّه به او، انسـان اسـت.
نمونۀ 2 :

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
با پادشه بگوی که روزی مقدر است

شـاعر در ایـن بیـت از اسـتعارۀ مکنیّـه اسـتفاده می کند، به 
طـوری کـه آبـروی فقـر و قناعت کنایه از انسـان اسـت و 
در معنـی حقیقـی به کار نرفته اسـت. به بیانی دیگر، شـاعر 
فقـر را بـه انسـانی آبرومنـد تشـبیه می کنـد و بـا آوردن 
می کشـد.  تصویـر  بـه  را  مهـم  ایـن  انسـانی  نشـانه هایی 
بنابراین این انسـان اسـت که دارای آبرو می باشـد و از دو 
صفـت فقـر و قناعـت بهره می جوید، ولی شـاعر بـا زبانی 
رندانـه و اسـتعاره پذیر آن چنـان بـه زیبایی کامـل زبانش را 
هنـری جلـوه می دهـد کـه نظـر خواننـده بـه سـوی معنی 
اصلـی در بیت سـوق داده شـود. بـه بیانی شـاعر چیزی را 

عنـوان می کنـد، امـا منظـورش چیزی دیگر اسـت.  
نمونۀ 3 :

تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر
ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

شـاعر در مصـرع اول از کنگـرۀ عـرش سـخن بـه میـان 
مـی آورد. آنچـه متبـادر بـه ذهـن اسـت این کـه آیـا کنگره 
در معنـی حقیقـی خود اعمال شـده اسـت؟ طبعـًا این طور 
نیسـت، چـه این کـه عـرش نمی تواند کنگره داشـته باشـد. 
لـذا شـاعر بـرای سـاختن ایـن اسـتعارۀ مکنیّـه عـرش را 
بـه کاخـی تشـبیه می کنـد و آن گاه بـرای آن کـه خواننـده 
در میـان مشـبّه به های گوناگـون سـرگردان نمانـد، جزیـی 
از مشـبه بـه )کاخ( را بـه مشـبّه کـه عـرش باشـد، اضافـه 
می کنـد کـه ایـن جـز کنگـره اسـت. بنابرایـن ایـن خـود 
سـببی اسـت در جهت ایجاد شـدن زبان اسـتعاره در شـعر 

. عر شا
نمونۀ 4 :

در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است
خدایا ُمنعمم گردان به درویشی و خرسندی

حافـظ در ایـن بیـت بـا نگاهـی عارفانـه بـه دنیـای فرارو 
می اندیشـد و بـا ایجـاد زبانی رندانـه و بـه دور از واقعیت 
ایـن مهـم را بـه تصویـر می کشـد؛ چـه این کـه در مصـرع 
اول از واژۀ بـازار صحبـت می کنـد کـه مقصـودش از ایـن 
بـازار، بـازاری عرفانی اسـت کـه درویش را ُمنعـم می کند. 
لـذا نوعـی تشـبیه سـازنده در بیـت نهفتـه اسـت کـه زبان 
شـاعر را اسـتعاره پذیر می نمایـد و آن تشـبیه: دنیـا به بازار 
اسـت و شـاعر ذهـن مخاطـب را چنـان درگیر خـود کرده 
اول  گمـان  و  می کنـد  برایـش سـخت  را  تشـخیص  کـه 
خواننـده به سـمت بـازار سـوق داده می شـود، در صورتی 
کـه مقصـود حافـظ از بـازار، دنیـای فراروسـت. بـه بیانی 
دنـی بـودن دنیـا بـرای درویش نوعی خرسـندی اسـت که 

بـا زبانـی مجاز بیان شـده اسـت. 

زبان شعر حافظ پارادایگم  در  بیان شناسی 
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 اصالت وجود در شعر حافظ جایگاهی خاص دارد که با نگرشی به متافیزیک از جانب شاعر لحاظ می شود. حافظ شاعری ست که در دنیای متافیزیک سیر می کند و
 اغلب کاربست های خود را در این دنیا دریافت می دارد و به منصۀ ظهور می رساند. اگر چه همّ وغّم حافظ سرمایه، کار و نان نیست و به تعبیری دیگر رویکردی
 مارکسیستی به شعر و جامعۀ فرارو ندارد، ولی نوع نظر و منظر حافظ به اجتماع و مناسبات اجتماعی نیز نظر و منظری سازنده و کارآمد است که با تأسی از امانیسم
 صورت می گیرد. امانیسم در شعر حافظ نوعی امانیسم معنوی- اجتماعی است که از سرشت و خمیرمایه یی عرفانی سرچشمه می گیرد و دغدغۀ حافظ تربیت و

پرورش انسانی خودآگاه است که این خودآگاهی بتواند انسان و شاخصه های رفتاری آن را هدایت و تداوم بخشد
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یکــی از تهدیدهــای بــزرگ و وحشــت ناکی کــه ســرانجام 
ــی  ــورت نگران کننده ی ــه  ص ــور را ب ــردای کش ــروز و ف ام
درآورده اســت، شــکل گیری ایــن انگیــزه اســت کــه، دانــش 
ــی  ــدارد. آن گاه ــا ن ــی م ــع زنده گ ــی در وض ــچ نقش هی
ــی  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــبات سیاس ــش در مناس ــه دان ک
ــیاری  ها  ــرای بس ــت ب ــذارد، آن وق ــای نگ ــی برج و... نقش
ــه  ــه یــک ســرگرمِی بی هــدف و معنا باخت ــم ب ــری عل فراگی
بــا  می تــوان  را  هدف منــدی  و  معنــا  زیــرا  می مانــد. 
ــه  ــی ک ــرد. در فضای ــن ک ــا تعیی ــت چیزه ــرد و غای کارک
ــه هــر چیــزی از دریچــۀ هــدف و کارکــرد آن نگریســته  ب
فــارغ  را  علــم  کــه  آنانــی  انگشت شــمارند  می شــود، 
از نقــش و نتیجه یــی کــه ممکــن اســت -در زنده گــی 
فــردی و اجتماعــی- بــر آن مرتــب شــود، اهمیّــت دهنــد. 
ــف  ــبات مختل ــش در مناس ــش دان ــدان نق ــن رو، فق از ای
اجتماعــی چنــان اســت کــه بســیاری از دانش آمــوزان 
ــن تلقــی فکــری  ــد. ای ــری آن ندارن ــرای فراگی ــی ب انگیزه ی
)انگیزه باخته گــی( عوامــل بســیاری دارد کــه پاره یــی از 

ــماریم: ــر می ش ً  ب ــرا ــا را مختص آنه
 بــرای یــک دانشــجو اعــم از متعلــم و محصــل، اســتاد یــا 
ــای دور  ــه فرداه ــت، چنان ک ــار اس ــی تمام عی ــم، الگوی معل
خویــش را در »اکنــوِن« او می نگــرد. گمــان بــر ایــن اســت 
کــه روزی در جایــگاه اســتاد تکیــه خواهــد زد و همچــون 
ــا ایــن  او، بــه اشــاعۀ علــم و اندیشــه خواهــد پرداخــت. ب
بیــان، وقتــی می نگــرد کــه معلــم  بــا حقــوق ناچیــزی روز 
ــاید  ــه ش ــاور وزارت خان ــک مش ــازاِت ی ــد و امتی می گذران
بیــش از بیســت برابر یــک معلــم اســت، الگــوی ذهنــی اش 
ــن  ــری را نصب العی ــای دیگ ــگاه، الگوه ــزد و آن فرومی ری

خــود قــرار خواهــد داد.
1. مســألۀ دیگــر، شــگاف عمیــق، یــا بهتــر اســت بگویــم، 
ــی  ــدرت سیاس ــا ق ــم ت ــه از عل ــت ک ــی اس ــگاه عمیق پرت
ــتی  ــگاه، بایس ــن پرت ــور از ای ــرای عب ــد. ب ــاری کرده ان حف
از ابزارهــای دیگــری چــون: تمّلق تمرینــی، وابســته گی 
ــاری، گــذر از  ــده، طــرح مباحــث تب سیاســِی خودخوارکنن
خطــوط ســرخ ارزش هــا و ... پــل بســت و از آن راه نقبــی 
زد بــه قصــر ســلطان. در جامعه یــی کــه بتــوان بــا تمّلــق و 
ــی دســت  ــه جــاه و مکنت ــًا وابســته گی سیاســی ب ــا صرف ی
باقــی  انگیزه یــی بــرای دســت اندوزی دانــش  یافــت، 
نمی مانــد. ســوگ ناکانه کــه نســلی از دانشــجویان مــا 
ــی  ــراِن بزرگ ــن، خس ــیده اند و ای ــی رس ــن نتیجه ی ــه چنی ب
اســت کــه پیامدهــای آن در آینده هــای نه چنــدان دور 

ــد. ــد ش ــر خواه برهنه ت
ــجو  ــت. دانش ــغلی اس ــت ش ــود ضمان ــومی نب ــۀ س 2. نکت
ــت،  ــار اوس ــبی در انتظ ــغل مناس ــه ش ــه اینک ــی ب اطمینان
ــا  ــی ب ــی و تحصیل ــای تعلیم ــی نهاده نــدارد. ناهم آهنگ
ــی  ــن بی اطمینان ــّم ای ــل مه ــور از عوام ــازار کار در کش ب
اســت. ضمانــِت شــغلی باعــث می شــود دانش آمــوز 
ــه خــرج  ــته اش ب ــر رش ــّلط ب ــِت تس ــی در جه ــعی بلیغ س
ــل  ــت و فارغ التحصی ــغلی نیس ــِت ش ــی ضمان ــد. وقت ده
نمی دانــد کــه در آینــده کمپیوتــرکار خواهــد شــد یــا گارد 
و یــا هــم مأمــور بســت هشــتم؟، تنهــا چیــزی کــه برایــش 

موضوعیّــت پیــدا می کنــد، بــه دســت آوردن ســند فراغــت 
ــا مغــِز تهــی از دانــش کســب  اســت؛ ســند فراغتــی کــه ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــوز ب ــت. دانش آم ــرده اس ک
افالطــون زمــان هــم شــود، پشــیزی ارزش نخواهــد داشــت. 
زیــرا در ایــن روزگار، اهمیـّـت آدم هــا بــه زور و زر اســت تا 
ــه  ــدوزی ک ــای علم ان ــوز به ج ــن رو، دانش آم ــش. از ای دان
ــدرت  ــل ق ــال تحصی ــه دنب ــن رســالت اوســت، ب اصلی تری
سیاســی و ثروت انــدوزی از هــر طریــق ممکــن آســتین بــر 
ــز و اندیشــه اش را دو  ــز، مغ ــت نی ــس از فراغ ــد و پ می زن
ــارد.  ــروت می گم ــاب سیاســت و ث ــت ارب دســتی در خدم
سیاســت گران و زراندوختــه گان نیــز بــه زبــان و خامــه اش 
ــای  ــال و رفتاره ــه اعم ــن  دو را در توجی ــد و ای نیازمندن

خویــش می خواهنــد. 
3.  مولــوی در دفتــر دوم مثنــوی داســتانی را بازگــو 
می کنــد کــه بــه زیبایــی وضعیّــت امــروز جامعــه  را 
ــاد  ــر بنی ــت. ب ــوِن ماس ــال اکن ــد ح ــد و نق ــش می ده نمای
ــه  ــر از دان ــِت پ ــوال زف ــترش دو ج ــر اش ــی ب آن، اعرابی ی
ــود.  ــته ب ــر آن نشس ــر س ــز ب ــود نی ــود و خ ــرده ب ــار ک ب
ــخن درآورد  ــه س ــخن گوینده یی( او را ب ــدازی )س حدیث ان
و در خــالل پرســش گری ها، چــه ُدرهــا کــه نســفت. 
ــی در مــورد جوال هــا پرســید. او پاســخ   ســپس تر، از اعراب
ــگ. از او  ــدم اســت و در دیگــری ری ــه در یکــی گن داد ک
پرســید: ریــگ را چــرا بــار کرده یــی؟ اعرابــی گفــت: بــرای 
ــدم را  ــم گفــت: جــوال گن ــد. حکی ــا نمان ــدم تنه آنکــه گن
ــز!  ــن و نیمــی از آن را در طــرف دیگــر شــتر بیاوی ــم ک نی
تــا هــم جــوال  ســبک شــود و هــم گنــدم. اعرابــی از ایــن 

ــد. ــه شــگفت درآم طــرح ب
یک عرابی بار کرده اشتری  .4
دو جواِل زفت از دانه پُری  .۵

او نشسته بر سر هر دو جوال  .6
یک حدیث انداز کرد او را سوال  .7

از وطن پرسید و آوردش به گفت  .8
واندر آن پرسش بسی ُدرها بسفت  .9

بعد از آن گفتش که این هر دو جوال  .10
چیست آگنده؟ بگو مصدوق حال  .11
گفت: اندر یک جوالم گندم است  .12
در دگر ریگی، نه قوِت مردم است  .13
گفت: تو چون بار کردی این رمال  .14

گفت: تا تنها نماند آن جوال  .1۵
گفت: نیِم گندم آن تنگ را  .16

در دگر ریز از پی فرهنگ را  .17
تا سبک گردد جوال و هم شتر  .18

گفت: شاباش ای حکیم اهل و ُحر  .19
اعرابــی کــه نگاهــی کارکردگــرا بــه معرفــت دارد و دانــش 
ــت  ــه اس ــن اندیش ــر ای ــنجد، ب ــه می س ــزان نتیج ــا می را ب
کــه حکیــم بــا دانــش و درایتــی کــه دارد، بایســتی مــال و 
منــال بســیاری فراچنــگ آورده و مقــام و منصــب بزرگــی را 

ــد: ــه می ده ــن رو، ادام ــرده باشــد. از ای احــراز ک
این چنین فکر دقیق و رأی خوب

تو چنین عریان پیاده در لغوب

رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد
ک اش بر اشتر برنشاند نیک مرد

باز گفتش: ای حکیم خوش سخن
شمه یی از حال خود هم شرح کن
این چنین عقل و کفایت که تراست
تو وزیری یا شهی؟ برگوی راست

گفت: این هر دو نِیم از عامه ام
بنگر اندر حال و اندر جامه ام

گفت: اشتر چند داری؟ چند گاو؟
گفت: نه این و نه آن، ما را مکاو

گفت: رختت چیست باری در ُدکان
گفت: ما را کو دکان و کو مکان

گفت: پس از نقد پرسم، چند نقد؟
که تویی تنهارو و محبوب پند
کیمیای مّس عالم با تو است

عقل و دانش را ُگهر تو بر تو است
گفت: واهلل نیست یا وجه العرب

در همه ملکم وجوه قوت و شب
پابرهنه، تن برهنه می دوم

هر که نانی می دهد، آنجا روم
مر مرا زین حکمت و فضل و هنر
نیست حاصل جز خیال و درد سر

وقتــی حکیــم از تهی دســتی خــودش می گویــد، و از اینکــه 
ــرش دســت اندوز نکــرده اســت،  ــزی از حکمــت و هن چی
ــزاری اش  ــد و بی ــان نمی کن ــارش را از او پنه ــی انزج اعراب

ــد. ــاد می زن فری
پس عرب گفتش که رو دور از برم

تا نبارد شومِی تو بر سرم
دور بَر آن حکمِت شومت ز من

نطق تو شومست بر اهل َزمن
یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ
بِه بود زین حیله های مرده ریگ

احمقی ام بس مبارک احمقی است
که دلم با برگ و جانم متقی است

گر تو خواهی کِت شقاوت کم شود
جهد کن تا از تو حکمت کم شود

ــت را  ــه معرف ــدگاه ب ــی دو دی ــت، رویاروی ــن روای در ای
ــه  ــی ک ــم، دیدگاه ــان داد: یک ــوح نش ــه وض ــوان ب می ت
حکمــت و فضــل را فــارغ از هــر نتیجه یــی طلبیــده اســت/
ــۀ  ــر از نتیج ــِع نظ ــم قط ــرش، فه ــن نگ ــد. در ای می طلب
عملــی آن منظــور اســت. در نگــرش دّومــی اّمــا، دانــش بــه 
اعتبــار نتیجــه  و غایــت مــاّدی و اجتماعــِی آن -آن هــم نــه 
نتیجــۀ معنــوی و اخالقــی، بــل نتیجــۀ مــاّدی و ملمــوس- 
ــی را  ــرش اعراب ــور، نگ ــِت مزب ــت. در روای ــت اس پراهمیّ

ــه دانســت، در  ــم و پرطــرف دار جامع ــر حاک ــوان تفّک می ت
ــال  ــه دنب ــه ب ــم ک ــِم حکی ــرای عل ــم ب ــدۀ عل ــه ای حالی ک
غایــِت نظــری صــرف اســت و در گذشــته  مشــتریان 
ــدارد.  ــی ن ــازار پررونق ــروزه ب ــت، ام ــته اس ــادی داش زی
ــای  ــان در الیه ه ــۀ پنه ــاد فاجع ــن مســأله از یکســو، ابع ای
ــه را بــر آفتــاب می افگنــد و از ســویی،  مختلــف جامع
ــی و  ــیفِت فرهنگ ــم ش ــا پارادای ــکل، ی ــِر ش ــان از تغیی نش

ــه دارد.    ــِی جامع اخالق

ــجد  ــور و مس ــجد ن ــر مس ــتی ب ــۀ تروریس در حمل
لینــوود شــهر کریســت چــرچ نیوزیلنــد، 40 تــن 
ــه شــدت زخمــی شــده اند. کشــته و 20 تــن دیگــر ب
پولیــس نیوزیلنــد گفتــه اســت، 4 مظنــون در ارتبــاط 
ــه ایــن رویــداد بازداشــت شــده اند کــه شــامل ســه  ب

ــود. ــک زن می ش ــرد و ی م
نخســت وزیــر اســترالیا می گویــد کــه یکــی از 
بازداشت شــدهگان، شــهروند ایــن کشــور اســت کــه 

مربــوط بــه افراط گریــان دســت راستی ســت.
ــن  ــه ممک ــت ک ــدار داده اس ــد هش ــس نیوزیلن پولی
ــداد  ــن روی ــا ای ــاط ب ــتری در ارتب ــراد بیش ــت اف اس

ــوند. ــت ش بازداش
ــان  ــای متهم ــد، از موتره ــس نیوزیلن ــۀ پولی ــه گفت ب
ــده  ــف ش ــاز کش ــب دست س ــاری و بم ــواد انفج م

ــت. اس
ــان  ــر مســاجد شــهر کریســت چــرچ  همزم ــه ب حمل
ــه  ــی ب ــاهدان عین ــه انجــام شــده و ش ــاز جمع ــا نم ب
ــداد  ــن روی ــات ای ــداد تلف ــه تع ــد ک ــانه ها گفته ان رس

باالســت.
ــه گفتــۀ شــاهدان عینــی، مهاجمــی کــه بــر مســجد  ب
نــور حملــه کــرده بــود، واســکت ضــد گلولــه بــه تــن 
داشــت و بــا مسلســل بــه ســوی نمازگــزاران شــلیک 

کــرد.
ــد، ایــن روز  ــر نیوزیلن جاســیندرا آردرن نخســت وزی

ــخ ایــن کشــور  ــن روزهــای تاری را یکــی از تاریکتری
خوانــده اســت.

ــتان  ــفیر افغانس ــی، س ــداهلل ویس ــم، وحی ــویی ه از س
ــدازی  ــه و تیران ــه اســت کــه در حمل در اســترالیا گفت
نیوزیلنــد  در دو مســجد در شــهر کرایســت چرچ 
یــک مهاجــر افغانســتانی کشــته و ســه مهاجــر دیگــر 

زخمــی شــده اند.
آقــای ویســی در یــک پیــام توئیتــری گفتــه اســت کــه 
وضعیــت در حــال تغییــر اســت و او ایــن رویــداد را 

ــد. ــال می کن ــک دنب از نزدی
ــالت را  ــن حم ــی ای ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
ــده اســت. در  ــرده و آن را وحشــیانه خوان محکــوم ک
ــی  ــرف غن ــل از  محمداش ــه نق ــۀ ارگ ب ــک اعالمی ی
آمــده اســت: »حمــالت تروریســتی بــاالی ایــن 
مســاجد یک بــار دیگــر نشــان داد کــه تروریســتان بــه 
ــام  ــمن تم ــتند و دش ــد نیس ــی پابن ــن و آیین ــچ دی هی

می باشــند«. بشــریت 
آقــای غنــی همچنــان بــر مبــارزه ی مشــترک و بــدون 
تفکیــک تمــام کشــورهای جهــان بــا تروریســم تأکیــد 

کــرده اســت.
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت نیــز ایــن 
ــده و آن را  ــیانه خوان ــتی و وحش ــالت را تروریس حم

محکــوم کــرده اســت.
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وقتـی دانـش
تعییـن کننـده نیست...

40 تـن به شمـول 4 مهـاجر افغـانستانی 
در حمـلۀ تروریستی نیـوزلند کشته شـدند

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
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مرکـز شـمارۀ یک آمـوزش فنی و حرفـه ای لیوپـو را نمی توان 
نادیـده گرفـت. این مرکز به طـور ناگهانی پیدا شـد، اردوگاهی 
عظیـم بـا مسـاحتی بیـش از چنـد هکتار زمیـن زراعـی. بیرون 
از ایـن محوطـه، کـه بـا دیوارهـای سـیمانی سـفیِد بلند، سـیم 
خـاردار و دوربین هـای نظارتـی محاصـره شـده اسـت، یـک 
خـودروی پلیـس بـا چنـد نگهبـاِن باتـوم بـه دسـت گشـت 
می زنـد. ایـن مرکـز، کـه در دو طرف یـک بزرگراه قـرار دارد، 
از بیشـتر روسـتاهای اطرافـش بزرگ تـر اسـت، و حـدود 170 
هـزار متـر مربـع مسـاحت دارد. روی تابلـوی سـردر یکـی از 
سـاختمان ها نوشـته شـده اسـت: »حراسـت از وحدت قومی«.
عـده ای در کنـار جـاده ایسـتاده اند و بـه سـاختمان ها خیـره 
سـاختمان  ایـن  کـه  بگویـد  نمی خواهـد  هیچکـس  شـده اند. 
زندان ماننـد دقیقـًا چیسـت یـا ایـن کـه چـرا آن هـا پیرامونـش 

انتظـار ایسـتاده اند. بـه 
تـا  پیرزنـی می گویـد: »نمی دانیـم«. زن دیگـری آمـده اسـت 
بـرادرش را ببینـد امـا چیـز بیشـتری نمی خواهد بگویـد. دختر 
جوانـی می گویـد با دو بـرادرش آمده اند تـا پدرشـان را ببینند. 

مـادرش بـه سـرعت او را سـاکت می کند.
آن هـا تمایلـی به سـخن گفتـن ندارند زیـرا این سـاختمان یک 
دانشـگاه یـا زندان رسـمی نیسـت بلکه یک بازداشـتگاه اسـت 
کـه اقلیت هـای مسـلمان، مخصوصـًا اویغورهـا، را بـر خـالف 
میـل و اراده ی خـود و بـدون محاکمـه و دادرسـی بـرای ماه ها 

یـا حتـی سـال ها به آنجـا می فرسـتند.
کیانـگ  سـین  کـه  می گوینـد  محـل  سـاکنان  و  پژوهشـگران 
جنوبـی، کـه مرکـز شـمارهی یـک آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
لیوپـو در آنجـا قـرار دارد، بـه علـت حضـور شـمار فراوانی از 
اویغورهـا و دوری  از شـهرهای اصلـی و مهـم چین، بیشـترین 
سـخت گیری و فشـار حکومتـی را بر مسـلمانان تحمیـل کرده 

ست. ا
از  اکنـون خـارج  کـه  اهالـی شـهر هوتـان،  از  آووت،  اَدیـل 
چیـن زندگـی می کنـد، می گویـد، »در هوتـان َمثَلـی هسـت که 
می گویـد: اگـر پایتـان بـه یکـی از اردوگاه هـای کار اجباری در 
منطقـه ی اوپ برسـد، دیگـر هرگـز روی آزادی را نخواهیـد 

» دید.
دریافـت  از  پـس  متحـد،  ملـل  سـازمان  دسـامبر،  مـاه  در 
»گزارش هـای معتبـر« دربـاره ی ایـن کـه 1.1 میلیـون اویغـور، 
قـزاق، هویـی و اقلیت هـای قومـی دیگـر در ایـن اردوگاه هـا 
تحـت نظـر و بازداشـت بـه سـر می برند، خواسـتار دسترسـی 

مسـتقیم و بی واسـطه بـه ایـن اردوگاه هـا شـد.
حکومـت چیـن بـه شـدت از سیاسـت هایش دفـاع می کنـد و 
می کوشـد تـا ایـن اردوگاه هـا را محلـی آرام و مطبـوع تصویـر 
کنـد و وقایـع سـین کیانـگ را، کـه شـاهد طغیـان خشـم و 
خـروش در سـال های دهه ی 90 و دهه ی نخسـت قرن بیسـت 
و یکـم بـود، تالش هـای مسـالمت آمیز حکومـت جلـوه دهـد 

کـه شایسـته ی سـپاس و قدردانی اسـت.
در لیوپـو، کـه بـه منطقـه ی لـوپ هم معـروف اسـت، واقعیت 
سـاکنان  بـا  گاردیـن  مصاحبه هـای  و  اسـت  متفـاوت  کامـاًل 
کنونـی و پیشـین و تحلیـل اسـناد و مـدارک دولتـی، جزئیـات 
جدیـدی را دربـاره ی اقدامـات مـداوم حکومـت در یکـی از 
نواحـی سـین کیانـگ که بـه بدتریـن نحو از ایـن وقایـع متأثر 

اسـت، فـاش می سـازد.
افزایـش  بازداشـتگاه ها،  مسـئوالن محلـی در حـال گسـترش 
نظـارت و مراقبـت، و بـه همکاری واداشـتن سـاکنان از طریق 

تهدیـد، زور و مشـوق های مالـی هسـتند.
 

هزینه ی »کنترل ثبات«
در سـال گذشـته، بـر اسـاس تصاویر ماهـواره ای دسـت کم 10 
سـاختمان بـه مرکـز شـمارهی یـک آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
افزوده شـده اسـت. کار سـاخت و سـاز در اردوگاه، بر اسـاس 
اسـناد به ثبت رسـیده ی شـرکتی که بنیانگذارش شـاون سانگ، 
کـه  هنگامـی  اسـت،  کلمبیـا،  بریتیـش  دانشـگاه  دانشـجوی 
نشـریه ی گاردین در اواسـط مـاه دسـامبر از آن بازدید می کرد، 

هنـوز در دسـت اجـرا بود.
 280 جمعیـت  بـا  کم جمعیتـی  روسـتایی  منطقـه ی  لیوپـو، 
هزارنفـر کـه تقریبًا همگـی اویغورند، بـر طبق اسـناد بودجه ی 
دولتـی که گاردیندیده، دارای هشـت اردوگاه بازداشـت اسـت 
کـه نام رسـمی آن هـا »مراکـز آموزش فنـی و حرفه ای« اسـت.
در سـال 2018، انتظـار می رفـت که مسـئوالن دولتـی  12000 
بازداشـتگاه  »دانشـجو« و 2100 سـاکن محلـی دیگـر را در  
دیگـری جـای دهنـد، کـه در کل تقریبـًا  7 درصـد از جمعیت 
بزرگسـال منطقـه، یـا 11 درصـد از کل جمعیـت مـردان منطقه 

میشد. را شـامل 
منطقـه ی لیوپـو همچنیـن در نظـر دارد کـه 300 میلیـون یـوآن 
)44 میلیـون دالر( را صـرف »کنتـرل ثبـات« در منطقـه کنـد. 
ایـن مبلـغ شـامل تقریبـًا 300 هزار دالر بـرای نظـارت بر تمام 
مسـاجد و هزینـه ی مالـی برای تقریبـًا 6000 مأمـور پلیس  در 
»ایسـتگاه های پلیس دم دسـتی«، ایسـت های بازرسـی امنیتی و 

گشـت در نواحی مسـکونی اسـت.
تمهیـدات امنیتـی و هزینه هـای حیـرت آور حاکی از پافشـاری 
چیـن بـر سیاسـت های مناقشـه انگیزش در سـین کیانـگ، بـه 

رغـم انتقـادات فزاینـده از این کشـور، اسـت.
بـر اسـاس پژوهش هـای آدریـان زِنـس، کـه بـه سیاسـت های 
قومـی و نـژادی چیـن می پـردازد، در سرتاسـر ایـن ایالـت، بـا 

اقدامـات امنیتـِی بـه راه افتـاده هزینه هـای امنیتـی محلـی در 
سـال 2017 دو برابـر، و هزینـه ی بازداشـتگاه ها در مناطقـی که 
جمعیـت اقلیت هـای قومی و نژادی از بقیه بیشـتر اسـت چهار 

برابر شـده اسـت.
افزایـش بودجـه در ایـن مناطـق معمول اسـت. منطقـه ی لیوپو 
در سـال 2017 بودجـه اش را 300 درصـد افزایـش داده اسـت، 
و ایـن بیشـترین افزایـش در مخـارج در کل اسـتان هوتان بوده 

است.
بنیـاد  می یابـد.  ادامـه  ازدیـاد  و  تراکـم  ایـن  این همـه،  بـا 
سیاسـت های راهبـردی اسـترالیا 28 بازداشـتگاه سـین کیانـگ 
را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده و دریافتـه اسـت کـه از 
سـال 2016 وسعت شـان 46۵ درصد افزایش یافته، و بیشـترین 
افزایـش بیـن ژوئیـه و سـپتامبر سـال گذشـته صـورت گرفتـه 
مناطـق  بازداشـتگاه در شـهر هوتـان و  پنـج  اسـت. وسـعت 
اطـراف آن دسـت کم دو برابـر شـده ، کـه یکـی از آنهـا بیـن 
سـال های 2016 و 2018، 2469 درصدبزرگ تـر شـده اسـت.

در لیوپـو، مسـئوالن دولتـی در حـال بـه کار گرفتـن بیشـتر از 
2700 مأمـور کمکـی در 224 روسـتا و شـهرک ایـن منطقـه 
هسـتند. »دانشـجویان« از نزدیک کنترل می شـوند: تقریبًا 2000 
کارمنـد و پلیس اسـتخدام شـده اند تا 12000 بازداشـتی را زیر 

گیرند. نظـر 
مسـئوالن در عیـن حال بـرای تحریک و تشـویق سـاکنان پول 
زیـادی صـرف می کنند. افسـران پلیـس در لیوپو امامـان محلی 
و دیگـر رهبـران دینی را به عنـوان »افراد مذهبی وطن پرسـت« 
اسـتخدام می کننـد، مقرری سـاالنه ی 4200 یـوآن )حدود 600 
متوسـط  درآمـد  کـه  حالـی  در  می پردازنـد،  آن هـا  بـه  دالر( 
موجـود در ایـن ناحیـه 6800 یوآن در سـال اسـت. بخشـی از 

کار آن هـا ایـن اسـت که سـاکنان ناحیه را از  سـفرهای زیارتی 
غیردولتـی  بـه مکه بـاز دارند.

بـه پلیس یـار نسـبتًا پایین رتبـه ای کـه غالبـًا از میـان جوامـع 
اویغـور به کار گماشـته می شـود، ماهیانه 4100 یـوآن پرداخت 
می شـود، که بـا حقوق پلیـس در شـهرهای بزرگ تقریبـًا برابر 

است.
بعضـی حکومت هـای محلـی بـه شـدت می کوشـند تـا ایـن 
آهنـگ افزایـش مخـارج را حفظ کننـد. در ناحیه ی همسـایه ی 
در  بازداشـتی   12000 حـدود  می زننـد  تخمیـن  کـه  کِلـه، 
اردوگاه هـای حرفـه ای و بازداشـتگاه ها وجـود داشـته باشـد، 
در بودجـه ی سـال 2018 چنیـن نوشـته شـده اسـت: »هنـوز 
پروژه هـای بسـیاری وجـود دارد که بـه علت کمبودهـای مالی 
در بودجـه منظور نشـده اسـت. وضعیـت مالی در سـال 2018 

بسـیار سـخت و دشـوار اسـت.«
همان طـور کـه اقتصـاد چین نشـان می دهد، ممکن اسـت آن ها 
حتـی بیـش از این تـالش کنند. بـه گفته ی زنس »پایـداری این 
نظـام اساسـًا وابسـته بـه توانایی هـای مالـی حکومـت مرکـزی 
اسـت ...قطعـًا پایـداری مالـی بلندمدت همـه ی ایـن تمهیداِت 

بـاال بـه پاییـن محل تردید اسـت.«
 

»اینجا نیا«
امـروزه، اسـتان هوتـان بـا »الگـوی شـبکه ای« اداره می شـود 
در  اسـت.  تـوده ای  مراقبـت  و  نظـارت شـدید  متضمـن  کـه 
تارنمـای حکومـت لیوپـو نوشـته شـده که ایـن ناحیـه »اغلب 
در وضعیـت واکنشـِی پایـه ی یـک یـا دو«، یعنـی شـدیدترین 

وضعیـت اضطـراری، قـرار دارد.
در لیوپـو، مثـل بسـیاری از نواحـی سـین کیانـگ، جابه جایـی 
سـاکنان اویغـور محـدود اسـت. در حالـی کـه چینی هـای هان 
در ایسـت های بازرسـی امنیتـی مورد بازرسـی قـرار می گیرند، 
مسـافران روزانـه ی اویغـور کارت هویت شـان ثبـت می شـود، 
تمـام بدنشـان اسـکن می شـود، وسـایل نقلیـه ی آن هـا مـورد 
بازرسـی قـرار می گیرد و صورت هایشـان هم اسـکن می شـود.
دسـتگاه های دسـتی گوشـی های هوشـمندی را که محتوایشـان 

پلیـس  افسـر  یـک  می کننـد.  کنتـرل  باشـد  مسـئله برانگیز 
می خواهـد تلفـن یـک گزارشـگر گاردیـن را کنتـرل کنـد زیرا 
»کسـی زبـان عربـی یـا اویغـور را روی صفحـه ی گوشـی او 

اسـت«. دیده 
عبـداهلل ارکیـن، کـه در ناحیـه ی لیوپـو بـه دنیـا آمـده و بزرگ 
در  شـد،  آغـاز  شـدید  سـرکوب  کـه  هنگامـی  اسـت،  شـده 
ارومچی، در شـمال سـین کیانـگ، زندگی می کـرد. او می گوید 
کـه خانـواده اش بـه او هشـدار داده انـد که بـه لیوپـو بازنگردد. 
»همـه بـه من گفته انـد: اینجا نیـا. اینجا نیا. همانجـا در ارومچی 
بمـان.« خواهـرش کـه در یـک اداره ی محلـی دولتـی در لیوپو 
کار می کنـد بـه او گفتـه اسـت: »اوضـاع دارد روزبـه روز بدتـر 

می شـود.«
ارکیـن می گوید بیشـتر دوسـتانش را بـه یـک اردوگاه یا زندان 
فرسـتاده اند. او کـه اکنـون در کشـور دیگـری زندگـی می کند، 
مـاه گذشـته فهمیـده اسـت کـه دو تـا از برادرانـش بازداشـت 
شـده اند، و نگـران آن اسـت کـه پنـج تـا از برادرزاده هایـش 
هم بازداشـت شـده باشـند. یـک کاسـب  اویغور که در شـمال 
شـرقی چیـن زندگـی می کند به گاردین گفته اسـت کـه هوتان 
را بـه خاطـر تهدید مدام به بازداشـت شـدن ترک کرده اسـت.
دارِن بایلِـر، مدرس دانشـگاه واشـینگتون که کارش را بر سـین 
کیانـگ متمرکـز کرده اسـت می گوید: »احسـاس من این اسـت 
کـه شهرسـتان های اسـتان هوتـان هدف شـدیدترین سـرکوب 
بوده انـد. از دیـدگاه دولـت، هوتـان از همـه »عقب ماندهتـر و 

سرسـخت تر« مانده اسـت.«
مقامـات عالی رتبـه ی چینـی بـه ناظـران بین المللـی گفته اند که 
»از آمـدن آن هـا بـه سـین کیانـگ اسـتقبال می کنند« امـا پلیس 
چهار سـاعت تمـام از گزارشـگران گاردین در لیوپـو بازجویی 

کـرده اسـت و دسـت کم هفـت نفـر در شـهر هوتـان آن هـا را 
می کردند. دنبـال 

یـک مقـام رسـمی در ایسـتگاه پلیـس مجـاور مرکز شـماره ی 
یـک آمـوزش فنـی و حرفه ای بـه گاردین گفته اسـت که »تمام 
گزارشـگران، چـه خارجـی و چـه چینـی، از خـارج از سـین 

کیانـگ« تحـت مراقبت هـای امنیتـی آن هـا بوده انـد.
 

خانه های »ستاره ی سرخ«
در یـک روسـتا در ناحیـه ی لیوپـو، تقریبًا روی در هـر خانه ای 
پالکی هسـت کـه عالمـت »خانواده ی الگوی سـتاره ی سـرخ« 
بـر آن نقـش بسـته اسـت. این هـا خانواده هایـی هسـتند کـه از 
جملـه ویژگی های شـان  »اندیشـه ی ضدافراط گرایـی« و »عالقه 

به تمـدن مدرن« اسـت.
در طـول سـال گذشـته، مقامـات محلـی لیوپـو روسـتائیان را 
گـرد آوردنـد تـا اشـعار میهن پرسـتانه بخواننـد، عملـی کـه در 
اردوگاه هـا معمـول اسـت، یـا به زنان سـاکن آنجـا بیاموزند که 
چگونـه می تواننـد » زنـان خـوب عصـر جدیـد« باشـند، زنانی 

کـه »رهایـی ایدئولوژیکـی« را ترویـج کنند.
اما روشـن نیسـت که ایـن ابتـکارات بتواند آن هـا را به اطاعت 

و فرمانبرداری تشـویق کند.
از شـاخه های خشـک  کپـه ای  در حـال سـوزاندن  کـه  زنـی 
اسـت تعـدادی  از اعضـای خانـواده اش را نـام می بـرد کـه بـه 
»آموزشـگاه« فرسـتاده شـده اند، از جملـه پسـر 16 سـاله اش. 
بـه   2017 دسـامبر  از  شـوهرش  کـه  می گویـد  دیگـری  زن 
آموزشـگاهی در روسـتای دیگـری فرسـتاده شـده اسـت. او 
نمی دانـد کـه چـرا شـوهرش را فرسـتاده اند و می گویـد: »مـا 

بوده ایـم.« کشـاورز  همیشـه 
مـردی کـه کیف هایی پالسـتیکی پـر از نان و سـیخ های چوبی 
را حمـل می کنـد توضیـح می دهـد که همسـایه اش را بـه مرکز 
آمـوزش برده انـد. او ناگهـان سـخن خـود را قطـع می کنـد: »ما 
از حـرف زدن با شـما می ترسـیم. آن هـا تالفی خواهنـد کرد.«
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اگر پایت به اردوگاهی باز شود، دیگر روی آزادی را نخواهی دید
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دانش آمــوزان در والیــت بدخشــان از نبــود مــواد درســی، 
شــکایت  مســلکی  آمــوزگاران  و  مکتــب  ســاختمان 

می کننــد. 
ــای  ــه کتاب ه ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــه روزنام ــان ب آن
ساینســی، الجبــر و حســاب کــه از مضامیــن مهــم و 
ــس  ــا تدری ــان مســاجد و ماله ــد، توســط امام ــادی ان بنی
ــص  ــوزگاران تخص ــن آم ــان، ای ــۀ آن ــه گفت ــد. ب می گردن

ــد.  ــن را ندارن ــن مضامی ــرای درس دادن ای الزم ب
ــد  ــا می افزاین ــن چالش ه ــه ای ــاره ب ــا اش ــوزان ب دانش  آم
کــه تعــداد زیــادی از مکاتــب در ایــن والیــت ســاختمان 
ــا  ــر خیمه ه ــاز و زی ــای ب ــوزان در فض ــدارد و دانش آم ن

درس می خواننــد.
ــۀ  ــک ده ــش از ی ــه در بی ــد: »در حالی ک ــان می گوین آن
ــن  ــارف ای ــتای مع ــت در راس ــای هنگف ــر هزینه ه اخی
ــه  ــه ب ــوز در رابط ــا هن ــت، ام ــده اس ــرف ش ــت ص والی
ــاد  ــا مشــکالت زی ــی ب ــواد درس ــب و م ــاختمان مکات س

ــتند«.  ــرو هس روب
ــوز یکــی از مکاتــب دور دســت  محمــد قســیم، دانش آم
آمــوزگاران حرفه یــی، ســاختمان  نبــود  از  بدخشــان 
مکاتــب و فقــدان مــواد درســی شــکایت کــرده می گویــد 
ــان  ــوالی ها، امام ــهر و ولس ــای ش ــتر مکتب ه ــه در بیش ک
ــاب را  ــر وحس ــی و الجب ــای ساینس ــجدها مضمون ه مس

ــد. تدریــس کنن
او می گویــد کــه بایــد دولــت بــرای حــل ایــن مشــکالت 
ــع  ــا رف ــاختمان مکتب ه ــود س ــد و نب ــدی کن ــالش  ج ت

کنــد.
ــان  ــه در بدخش ــای ک ــان مکتب ه ــال، از می ــن ح در همی
بــدون ســاختمان اســت، یکــی هــم لیســۀ دخترانــۀ دوآبــه 

در ولســوالی درایــم اســت.
ــب  ــن مکت ــوزان ای ــن از دانش آم ــا و مســعوده، دو ت فریب
می گوینــد کــه در چنیــن وضعیــت آموختــن درس بــرای 
ــد  ــووالن می خواهن ــت و از مس ــوار اس ــی دش ــان خیل آن

ــد. ــان رســیده گی کنن ــه مشــکالت آن ــه ب ک
ــواد درســی،  ــتادان مســلکی و م ــود اس ــالوه نب ــان برع آن
ــده  ــده خوان ــش عم ــز چال ــب را نی ــاختمان مکت ــود س نب
و می گوینــد: ســاالنه ده هــا دانش آمــوز بنابــر عــدم 
ــۀ تعلیم شــان  ــکان از ادام ــودن م ــت و نامناســب ب مصونی

بــاز می ماننــد.
ــب  ــن مکت ــوزگاران ای ــن از آم ــک  ت ــم، ی ــویی ه از س
کــه نمی خواهــد نــام از او در ایــن گــزارش گرفتــه 
ــوزگاران  ــود آم ــواد درســی، نب ــدم م ــد: »ع شــود می گوی
ــدۀ  ــکالت عم ــب از مش ــکان مناس ــود م ــلکی و نب مس

دانش آمــوزان و آمــوزگاران ایــن مکتــب اســت«.
بــه  دانش آمــوزان  از  برخــی  او گفــت: خانواده هــای 
نســبت نبــود مــکان مناســب بــرای آمــوزش، مانــع رفتــن 

فرزندا ن شــان بــه مکتــب می شــوند. 
ایــن آمــوزگار همچنــان تأکیــد کــرد کــه برخــی از 
ــت  ــای اس ــز از چالش ه ــی نی ــم منطقه  ی ــنت های حاک س
ــه  ــوزان ب ــن دانش آم ــراراه رفت ــد ف ــوان س ــه عن ــه ب ک

مکاتــب قــرار می گیــرد. 
ایــن آمــوزگاز از مســووالن می خواهــد، بایــد شــیوۀ 
تدریــس بــا معیارهــای ملــی در مکاتــب بدخشــان تغییــر 
کــرده تــا نصــاب درســی بــرای نســل جدیــد مفیــد واقــع 

گــردد. 
مســووالن ریاســت معارف بدخشــان از رشــد و انکشــاف 
پایــدار ســامانۀ معــارف نســبت بــه ســال های گذشــته در 
ــد ســال  ــد کــه طــی چن ــر داده می گوین ــن والیــت خب ای
اخیــر چندیــن ســاختمان جدیــد مکاتــب در ایــن والیــت 
ــد  ــب جدی ــار مکات ــرای اعم ــالش ب ــده و ت ــار گردی اعم

جریــان دارد.
ــان در  ــت بدخش ــارف والی ــس مع ــق، ریی روح اهلل محق
ــا  ــد: تالش ه ــۀ مانــدگار می گوی ــا روزنام ــو ب گفت وگ
بــرای اعمــار مکاتــب فاقــد ســاختمان بــه کمــک هزینــۀ 
انکشــافی وزارت معــارف، کشــورهای کمک کننــده و 

ــان دارد. ــکاری جری ــای هم نهاده

آقــای محقــق گفــت کــه بــا تالش هــای کــه بــرای اعمــار 
ــواد درســی روی دســت  ــد و م ــب  جدی ــاختمان مکات س
داریــم، توانســته ایم، چالش هــا را تــا حــدی کاهــش 

دهیــم.
ــود  ــب، کمب ــود ســاختمان مکات ــای محقــق، گفــت: نب آق
آمــوزگاران زن و کمبــود مــواد درســی، از مشــکالت 

ــت. ــان اس ــارف بدخش ــت مع ــدۀ ریاس عم

ــق  ــه از طری ــلکی ک ــوزگان مس ــرر آم ــه تق ــت ک او گف
رقابــت آزاد کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات 
ملکــی صــورت می گیــرد تــا حــدی حــل گردیــده اســت.

بازگشــایی  از  بدخشــان  والیــت  معــارف  رییــس 
توســط  بدین ســو  ســال  چنــد  از  کــه  مکتب هــای 
گروه هــای مخالــف مســلح دولــت در ولســوالی های 
ــت: در حــال حاضــر  ــد، گف ــن بدخشــان بســته بودن ناام
ــش  ــروی دان ــت ب ــن والی ــی در ای ــکان آموزش ــچ م هی

ــت. ــته نیس ــوزان بس آم
در عیــن حــال، نوریــه نزهــت ســخنگوی وزارت معــارف 
ــات  ــه خدم ــۀ ارای ــد در عرص ــای جدی ــاز برنامه ه از آغ
معــارف خبــرداده می گویــد: در ســال 1398  ایــن وزارت 
برنامــۀ راهبــردی خــود را دربخــش  رشــد کیفیــت، 

ــت  ــروش و مدیری ــوزش و پ ــه آم ــوازن ب ــی مت دسترس
ــه اســت. ــفاف روی دســت گرفت ش

بانــو نزهــت می گویــد: برنامه هــای عملیاتــی ســاالنه 
معــارف در ســطح مرکــز، والیــات و ولســوالی ها ترتیــب 

ــرد.  ــرار می گی ــرا ق ــۀ اج و در عرص
او می گویــد کــه بــرای بهتــر شــدن کیفیــت آموزش هــای 
ــاب  ــد نص ــور، کار روی تجدی ــب کش ــی در مکات عموم

تعلمیــی آغــاز شــده و چارچــوب نصــاب از صنــف اول 
ــردات  ــا کار روی مف ــده، ام ــل گردی ــم تکمی ــا دوازده ت

ــان دارد. ــی جری ــای درس کتاب ه
ــن موضــوع  ــه ای ــا اشــاره ب ســخنگوی وزارت معــارف ب
ــب از  ــاب مکت ــداد 600 ب ــه تع ــال 1398 ب ــت: در س گف
ســوی ایــن وزارت بــا حمایــت نهادهــای همــکار اعمــار 
کــرده و در حــدود 30 هــزار آمــوزگار زن را در سراســر 

ــوند. ــتخدام می ش ــور اس کش
ایــن درحالــی اســت، در اخیــراً بــه دلیــل تاخیــر پرداخــت 
ــان  ــت بدخشــان آن ــوزگاران والی ــازات آم ــوق و امتی حق
ــد  ــت می خواهن ــد و از حکوم ــراض زدن ــه اعت ــت ب دس
کــه بــرای پرداخــت امتیازات شــان توجهــی جــدی کنــد.
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د کابــل یــو شــمېر ښــاریان پــه دې ښــار کــې د جنايــي 

دي. کــړي  اندېښــمن  زیاتېــدو  جرمونــو 

د اباســین د مــور د زړه داغ ال نــه و روغ شــوی چــې پــه کابــل 

ښــار کــې د شــپږکلنې مهســا د مــور زړه ســوری شــو.

د روانــې اوونــۍ د دوشــنبې پــه ورځ د کابــل ښــار پــه پنجصــد 

فامیــي ســیمه کــې شــپږ کلنــه مهســا اختطــاف شــوه او یــوه 

ورځ وروســته يــې جســد ومونــدل شــو.

ــدو  ــو زیاتې ــي جرمون ــې د جناي ــل ک ــه کاب ــې او پ ــې پېښ دغ

ــه کــړې او خلــک يــې  ــه ټولنیــزو رســنیو کــې غوغــا راپورت پ

ــړي دي. ــمن ک اندېښ

د کابــل دوه تنــه ښــاریانو ډاکــر الــف خــان او محمــد 

یعقــوب ازادي راډيــو تــه وویــل، دومــره ویرېــديل چــې ان نــه 

ــتوي: ــه واس ــوونځیو ت ــومان ښ ــل ماش ــواړي خپ غ

»دا پــه رښــتیا هــم ډېــره د اندېښــنې وړ ده، کــه دا پېښــې 

خپــل  حتــا  خلــک  شــاید  کــړي،  پیــدا  دوام  همداســې 

ماشــومان لــه ښــوونځیو را وګرځــوي، ځکــه وېــره موجــوده 

ــه  ــه ون ــو الس ت ــبا د اختطاف چیان ــې س ــه ي ــې اوالدون ده چ

لوېــږي او د هغــه ماشــومې چــې دوه ورځــې وړانــدې پــه بــې 

ــو دا  ــه يش ن ــه ن ــت اخت ــه رسنوش ــوه پ ــۍ رسه ووژل ش رحم

ــنه ده. ــدي اندېښ ــوه ج ــاره ی ــوږ لپ زم

-مــوږ ټــول ویرېــږو، ځکــه دا مســئله همداســې ویرونکــې ده، 

دغــه پېښــو پــه ټولــو منفــې تأثیــرات کــړي دي.«

کابــل ښــاریان وايــي، اداري فســاد، د غیــر مســؤله وســله والو 

موجودیــت، بــې روزګاري او داســې نــور هغــه څــه دي چــې 

پــه هېــواد کــې د جنایــي جرمونــو د ډېرېــدو المــل ګرځېــديل.

دوی لــه حکومتــه غــواړي چــې د جنایــت کارانــو پــر وړانــدې 

هــر ډول اقــدام بایــد لــه خلکــو رسه رشیــک کــړای يش چــې 

پــه دې برخــه کــې لــه الســه تللــی بــاور بېرتــه پــه الس راوړل 

يش.

ــه  ــي ژمن ــد ارشف غن ــمرش محم ــان ولس ــم افغ ــه ه ــه څ ک

کــړې چــې د مهســا قاتالنــو تــه بــه ســخته ســزا ورکــړي، خــو 

خلــک بیــا غوښــتنه کــوي چــې بایــد د دغــه پېښــې عاملیــن 

ــدام يش. ــز ډول اع ــه ډاګی پ

یــو شــمېر مــدين فعــاالن وايــي، یــوازې د مهســا قضیــه نــه ده 

ــې غوســه کــړي، بلکــې انســان تښــتونه  چــې عــام خلــک ی

پــه دې وروســتیو کــې پــه یــو کاروبــار بدلــه شــوې ده او ګڼــې 

ــکېل دي. ــې ښ ــې په ک ــکارې ډل ــې جنایت وړې او لوی

ــل،  ــه ووی ــو ت ــل ازادي راډي ــت ګل زیارم ــال راح ــدين فع م

لویــه ســتونزه دا ده چــې پــه تښــتونه کــې ښــکېل جنایتــکار لــه 

ــو دولتــي کړیــو رسه الس لــري. ځین

نومــوړی وايــي: »حتــًا د دوی تــر شــاه د حکومتــي امنیتــي 

ــو الســونه شــته،  ــورو ډل ــا او ن ــر مافی ــې، ت ــه نیول مســؤلینو ن

ــه  ــه ډول اختطافون ــې دغ ــه چ ــته کل ــناد ش ــر اس ــې ډې داس

تــررسه شــوي، تــر شــاه يــې ځینــې حکومتي الســونه رابرســېره 

شــوي، خــو دا بایــد ووایــم چــې د حکومــت پــه پالیســۍ کــې 

دا نشــته، خــو د حکومــت لــه امکاناتــو او موټــرو نــه په دغــه 

ډول پېښــو کــې خامخــا ګټــه اخېســتل کېــږي.«

ــه غــواړي چــې د خلکــو د رسو  ــه حکومت ښــاغي زیارمــل ل

مــال د ســاتنې پــه برخــه کــې دې خپــل مســؤلیت پــر ځــای 

کــړي.

نومــوړې وايــي، امنیتــي او قضايــي ادارې بایــد نــور دا 

ــه دې  ــدې پ ــر وړان ــده کــړې چــې د انســان تښــتونکو پ څرګن

ــل د  ــو د کاب ــري، خ ــود نه ل ــم وج ــڅ ډول زغ ــې هې ادارو ک

امنیــه قوماندانــۍ ویانــد دا نــه تأییــدوي چې ســړي تښــتونکي 

ــري. ــو رسه الس ول ــي کړی ــه حکومت دې ل

ــويل خــو ډاډ ورکــوي  دی د انســان تښــتونې پېښــې جــدي ب

ــاره يــې پولیــس هلــې ځلــې کــوي. چــې د مخنیــوي لپ

د کابــل امنیــه قوماندانــۍ ویانــد بصیــر مجاهــد د پنجشــنبې 

ــا دوه  ــې مهس ــپږ کلن ــل، د ش ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي پ

ــي  ــې او قضاي ــه عدلی ــر ژر ب ــه ډې ــالن ب ــول شــوي قات ــه نی تن

ــدل يش. ــه وپېژن ــو ت ارګانون

د  پېښــو  ډول  دغــه  د  »انشــاءالله چــې  وايــي:  نومــوړی 

مخنیــوي پــه هــدف پالنونــه شــته لکــه څنګــه چــې د اوســنۍ 

ــا  ــه ۲۴ ســاعتونو کــې ونیــول شــول کــه بی ــن پ پېښــې عاملی

خــدای ناخواســته دغــه ډول پېښــه رامنځتــه کېــږي، نــو 

ــه هــره  ــن چــې پ ــل کار کــوي او مجرمی ــس خامخــا خپ پولی

ــپاري.« ــې س ــه ي ــو ت ــون منګلول ــي او د قان ــه وي نی کچ

ښــاغي مجاهــد وویــل، عــديل او قضايــي ادارې بایــد هغــو 

ــې  ــدي و اويس چ ــې ج ــو ک ــه ورکول ــزا پ ــه د س ــانو ت کس

ــي او  ــړاو نی ــه ت ــو پ ــې جرمون ــې د داس ــه ی ــي ځواکون امنیت

ــي. ــزا ووین ــمه س ــون رسه س ــې د قان ــد چ بای

نومــوړی همــدا شــان پــه دې برخــه کــې لــه امنیتــي ادارو رسه 

د عامــو افغانانــو مرســته هــم ډېــره مهمــه وبللــه.

دانش آموزان بدخشان:

آمـوزگـاران مسـلکی نـداریم

د مهسا د مور زړه سوری شو!
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