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افغانستانیهاازآلمانشد
اتحاديــه  اكتوبــر  مــاه  آغــاز  در 
روی  افغانســتان  دولــت  و  اروپــا 
ــت  ــت موافق ــه بازگش ــک توافقنام ي
كردنــد كــه اخــراج پناهجويــان رد 
ــان را ســهولت می بخشــد.  شــده افغ
در ســال های اخیــر بــرای مهاجــران 
داخلــی،  جنــگ  درگیــر  كشــورهای 
ــود  ــراج وج ــت اخ ــک ممنوعی ــا ي عم

داشــت. 
ســازمان  ريیــس  بوكهــارد  گونتــر 
"پــروازول" گفــت كــه در افغانســتان 

هیــچ منطقــه ای وجــود نــدارد كــه 
بتــوان آن را بــرای مدتــی طوالنــی 

امــن توصیــف كــرد. 
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و  گوشـت  تـا  کـه  موجـود  سیاسـِی  بحـران 
اسـتخواِن جامعـه ریشـه دوانده، چیزی نیسـت 
کـه کسـی آن را حـس نکنـد. این بحـران حاال 
بـه پاشـنۀ آشـیِل نظـام تبدیـل شـده و همچون 
موریانـه تـداوم و بقـاِی آن را تهدید می کنــد. 
ایـن  درک  بـا  سیاسـی  موجـودِ  نیروهـای 
وضعیـت، هـر کـدام از دیـِد خـود و متکـی به 
آن  بـه  نسـبت  برنامه های شـان،  و  توانایی هـا 
هشــدار می دهنـد. روزی نیسـت کـه صدایـی 
از ایـن نـوع بلنـد نشـود. برخی هـا می گوینـد 
کـه سـران دولـت وحدت ملـی، دیگـر توانایی 
مدیریـِت کشـور را ندارنـد و بایـد بـرای رفـع 
دیگـری  گزینه هـای  بـه  موجـود،  بحـران 
بـا  همنوایـی  از  غیـر  هـم  مـردم  کـرد.  فکـر 
سیاسـت مداران، گزینـۀ دیگـری در برابرشـان 
بـه صـورِت  را  بحـران  نیـز  آن هـا  نمی بیننـد. 
این جاسـت  امـا سـوال  کامـل درک می کننـد، 
کـه: بـرای رفـع بحـراِن فعلـی و برگشـت بـه 
وضعیـت مطلـوب، چـه بایـد کـرد و چگونـه 
می شـود جامعـه را از وضعیتـی که بـدان دچار 

شـده اسـت، نجـات بخشـید؟ 
همـواره درک نابسـامانی های جامعـه کارِ زیـاد 
دشـواری نیسـت، ولـی مسـلمًا راه حـل ارایـه 
می توانـد  مشـکل زا  و  چالش برانگیـز  کـردن 
باشـد. این کـه همه به درِک مشـترک نسـبت به 
بحـران حاکـم بـر جامعه دسـت یافته انـد، چیز 
اعجاب انگیـزی نیسـت؛ امـا مهـم ایـن اسـت 
کـه کـدام راهـکار بنیـادی و دقیـق بـرای رفـِع 
آن وجـود دارد. این جاسـت کـه از ارایـۀ طـرح 
عملـی و ابتـکاری کـه واقعـًا بتوانـد حمایـِت 
جامعـه را کسـب کنـد و در کنـار آن، واقعـًا 
راهـکاری ســودمند و خالی از اشـکال باشـد، 

کمتـر اثـری می یابیـم. 
اسـت  مسـأله  یـک  موجـود،  نقـد وضعیـت   
و ارایـۀ طـرح و برنامـه بـرای نجـات از آن، 
چیـزی دیگـر. در همـۀ جوامـع معمـول اسـت 
کـه نقدهـا بیشـتر از راهکارهـا وجـود دارنـد 
و مـا تنهـا از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـتیم. هفتۀ 
گذشـته امـا احمدولـی مسـعود، رییـس بنیـاد 
قهرمـان ملـی و مبتکـر نظریۀ آجنـدای ملی، در 
دیـدار بـا جمعـی از جوانـان، پیرامـون بحـراِن 
موجـود در کشـور بحـث و گفت وگـو کـرد. 
ایـن گفت وگـو کـه زیـر نـام "آجنـدای ملی و 

جوانـان" در کابل برگزار شـد، به اساسـی ترین 
مسـایل موجـود در کشـور پرداخـت و ضمـن 
آشـکار کـردِن اصلی تریـن مولفه هـای بحـران 
موجـود، راهـکاری عملی و اجرایـی برای حِل 

آن مطـرح کـرد. 
از محاسـِن آقـای مسـعود در میان نسـِل جدیِد 
سیاسـت مداران کشـور، یکـی ایـن اسـت کـه 
همـواره بـه نقـش گفت وگـو و تبـادل نظـر در 
ویـژه  اهمیـِت  طرح هایـش  و  نظـرات  مـورد 
می دهـد. آن گونـه کـه من بـا حضـور در برخی 
از نشسـت های آجنـدای ملی دریافتـه ام، آقای 
مسـعود هیـچ وقت تـاش نمی کند کـه طرحی 
آمـاده و از قبـل تدویـن شـده را بـر دیگـران 
تحمیـل کنـد. روحیـۀ او روحیـۀ گفت وگـو و 
تفاهـم اسـت. بـه همیـن دلیـل هـم احسـاس 
می کنـم کـه حتـا مـدِل نظامـی را کـه او بـرای 
افغانسـتان آرزویش را دارد، مـدل گفت وگویی 
یورگـن  دیدگاه هـای  اسـاِس  بـر  شـورایی  و 
هرگـز  شـخصًا  او  هرچنـد  اسـت.  هابرمـاس 
بـه  ایـن نکتـه اشـاره نکـرده اسـت، ولـی از 
نـوع صحبت هـا و مطالعـۀ پُردامنـه اش در ایـن 
عرصه هـا، می تـوان بـه چنین برداشـتی دسـت 

 . فت یا
در نشسـت "جوانان و آجنـدای ملی" نیز آقای 
مسـعود پیـش از آن کـه متکلـم وحـده باشـد، 
گفت وگـوی  یـک  آغـازِ  تشـویق کنندۀ  بیشـتر 
سـازنده و راه گشـا بـود. او بـاور دارد تـا زمانی 
کـه جامعـه بـه اجمـاع نرسـد و ُکِل اعضای آن 
بـه نوبـۀ خـود در یـک گفت وگـوی سـازنده 
شـرکت نداشـته باشـند، رسـیدن به حِل بحران 
اگر غیرممکن نباشـد، بی نهایت دشـوار اسـت. 
بـه همیـن دلیل، آقـای مسـعود پیـش از این که 
مانند برخی سیاسـت مداران پوپولیسـتیک بیاید 
و خـود را تبلیـغ کنـد، تـاش می کنـد دیگران 
را بـه حـرف آورد. همـان کاری را که سـقراط 
فیلسـوِف معـروف با دیگـران انجام مـی داد؛ او 
بـا پرسـش گری تـاش می کـرد کـه تفکـر را 
برانگیـزد و دیگران را وادار کنــد کـه در مورد 
حیات شـان  و  زنده گـی  مسـایِل  اساسـی ترین 

خـود بهتریـن تصمیـم را بگیرند. 
 نشسـت "جوانـان و آجنـدای ملـی" نیز چنین 
حـول  نشسـت،  ایـن  در  داشـت.  رویکـردی 
مهم تریـن مسـایِل موجـود در جامعـه کـه بـه 

شـده،  تبدیـل  آن  شـهرونداِن  اصلـی  دغدغـۀ 
بحـث و گفت وگـو شـد. نـگاه آقـای مسـعود 
بـه قـدرت در افغانسـتان، کامـًا تـازه و مبتنی 
جامعه شناسـانه  ـ  تاریخـی  رویکـرد  یـک  بـر 
مسـالۀ  کـه  زمانـی  تـا  می گویـد  او  اسـت. 
قـدرت در کشـور حـل نشـود، دیگـر مسـایل 
مسـأله،  ایـن  بـرای حـل  نیسـتند.  حل شـدنی 
آقـای مسـعود عمدتـًا ایجـاد دولتـی را در نظر 
دارد کـه بتواند مشـارکت سیاسـِی تمـام جامعه 
را بـدون درنظرداشـِت وابسـته گی های سـمتی، 
زبانـی و مذهبـی بـه گونـۀ عادالنـه ضمانـت 
کنـد. او می گویـد بایـد بـه مسـایل ملـی، نگاه 
اسـتراتژیک داشـت و حل مسـالۀ قدرت، یکی 

آن هاسـت.  از 
گمــان نمی کنـم کـه تا بـه حال کسـی چنین با 
ژرف کاوی، بـه یکـی از بنیادی تریـن معضاِت 
آقـای  باشـد.  داده  نشـان  توجـه  مـا  جامعـۀ 
مسـعود بـاور دارد کـه دولـت فعلـی، دولـت 
واقعـِی وحـدت ملـی نیسـت و به همیـن دلیل 
هـم دچـار بحران هـای ویرانگـر شـده اسـت. 
ایـن دولـِت تقسـیم قـدرت  او می گویـد کـه 
و کرسـی های آن در میـان تیکـه داراِن سیاسـی 
اسـت کـه کمتـر از واقعیت هـای جامعـه اطاع 

دارند. دقیقـی 
 بحـِث دیگـری کـه در نشسـت "جوانـان و 
آجنـدای ملـی" مطـرح شـد، بحـث در مـورد 
مشـکات فعلـِی دولـت بـود. از دیـد طـراح 
آجنـدای ملـی، ریشـۀ مشـکات در سـاختار، 
تمرکـز قـدرت و ذهنیـِت دولت مـردان اسـت. 
ایـن بـه چه معناسـت؟ به ایـن معنا کـه قدرت 
ذهنیـِت  در  ایـن  و  متمرکـز شـده  کشـور  در 
بـه همیـن  دولت مـردان جـا خـوش کـرده و 
دلیـل، مشـارکت واقعـِی سیاسـی را نمی گذارد 

کـه بـه صـورِت عملـی محقـق شـود. 
راهـکار بیرون رفـت از بحـراِن فعلی بر اسـاس 
آموزه هایـی کـه آقـای مسـعود ارایـه می کنـد، 
اجرایـی کـردِن توافق نامۀ سیاسـی و بـاز کردِن 
مسـیر واقعـی بـرای مشـارکِت تمـام اقشـار و 
گروه هـا در قـدرِت سیاسـی اسـت تـا در همه 
در آیینـۀ آن خـود را ببینند و مطمین باشـند که 
هیـچ اجحـاف و بی عدالتی یـی نسـبت بـه آنان 

روا داشـته نشـده است. 
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سـرانجام انتخابـاِت امریـکا در عالمـی پُـر از حیرت، ترامـپ را در 
برابـر کلنتـون واردِ کاِخ سـفید کـرد. بسـیاری ها فکـر می کننـد کـه 
او یـک آدمِ ناهنجـار بـا عقایـِد کامـًا افراطـی اسـت کـه می توانـد 
بـرای امریـکا و تمـامِ جهـان مضـر تمـام شـود. چنان کـه برخـی 
کشـورها بعـد از برنـده شـدِن او، نگرانی های خودشـان را به نحوی 
در اعامیه هـا و پیام های شـان بازتـاب دادنـد. در ایـن میـان، دولت 
افغانسـتان نیـز از پیـروزِی غیرمترقبـۀ ترامـپ نگران شـده و از این 
و جمهوری خواهـاِن  پیرامـوِن خـود  بـه حسـاب وکتاِب  رهگـذر، 

امریکا وادار شـده اسـت.
ولـی همان طـور کـه ترامـپ در دوراِن انتخابات یک چهـرۀ متفاوت 
از خـود ترسـیم کـرد و همیـن امـر هـم برایـش مفیـد و رای آور 
تمـام شـد، در دنیـای واقعیـت و سیاسـت نیـز می تواند یـک چهرۀ 

متفـاوت بـرای جهـان و امریـکا ارایـه کند. 
فرامـوش نکنیــم آقای ترامپ در شـرایطی نامزد ریاسـت جمهوری 
امریـکا شـد کـه امریـکا در ُکِل جهـان بـا مشـکاِت کان مواجـه 
اسـت. مبـارزه بـا تروریسـم، رقابت بـا قدرت هـای تقریبـًا نوظهور 
و ترسـیِم نقشـۀ جدید در منطقه، از جملۀ این مشـکات اسـت که 
ایـن ابرقـدرِت جهانـی را اندیشـناک کرده اسـت. به نظر نمی رسـد 
کـه بـا ورودِ ترامـپ بـه کاخ سـفید، تغییـراِت بنیادینی در سیاسـت 
خارجـِی امریـکا رونمـا شـود، امـا بـا توجه بـه آشـفته گی وضعیِت 
پـاِی  جهـان و جنگ هـای جـاری در کشـورهای خاورمیانـه کـه 
امریـکا نیـز شـامِل آن اسـت، مسـوولیت ها و تصمیم هـای کانی به 

دوِش آقـای ترامـپ افتـاده و خواهـد افتاد. 
از آن جایـی که رییس جمهـوری حرِف اول را در مناسـباِت خارجِی 
امریـکا مطـرح می کنـد، همـه منتظرنـد کـه ببیننـد ترامپ با مسـایِل 
افغانسـتان و منطقـه چگونـه برخورد خواهد کرد. مردم افغانسـتان و 
دسـت کم آن عـدۀ بی شـماری کـه در شـبکه های اجتماعـی فعالیت 
دارنـد، نسـبت بـه انتخابـات امریـکا بـدوِن نقـد و نظـر نبودنـد و 
بدون شـک دولـت نیز برداشـت ها و انتظاراِت خویـش از انتخاباِت 
ایـن کشـور را جسـت وجو می کـرد. اما اکنــون که نتیجـۀ انتخابات 
مشـخص شـده و ترامپ برندۀ میــدان معرفی گشـته، انتظار اصلی 
مـردمِ افغانسـتان این اسـت که رییس جمهـورِ جدیِد ایـاالِت متحده 
بتوانـد تأثیـراِت مثبتـی را در فضـای افغانسـتان وارد کنــد. البتـه 
ایـن امیـد و انتظـار در حالی سـت کـه افغانسـتان در مرکـز توجـه 
نامـزدان انتخاباتـِی امریـکا قرار نداشـت و ترامـپ و کلینتون آن قدر 
از ایـران و سـوریه و عـراق سـخن گفتنـد کـه افغانسـتان کشـوری 
فراموش شـده بـه نظر رســید. ولی با این همه، روز پنجشـنبه سـفیر 
امریـکا در کابـل بـه مهمانـاِن افغانسـتانی اش ایـن مـژده را داد کـه 
افغانسـتان هرچنـد علی الظاهـر در حاشـیۀ کمپاین هـای انتخاباتـِی 
امریـکا نیـز قرار نداشـت، امـا قطعـًا در اولویـِت سیاسـِت خارجِی 
ایـن کشـور جـای دارد.  تُردگویـی و نداشـتِن زباِن سیاسـِی شسـته 
و ُرفتـه و نیـز برخـی حرف هـای هنجارشـکنانۀ ترامـپ، حـاال هـم 
در سـطح داخلـی و هم در سـطح خارجـی، او را یک سیاسـت مدارِ 
غیرمنتظـره عنـوان کـرده کـه بـدون شـک اقدامـاِت غیرمنتظـرۀ او 

می توانـد جهـان را بـه مسـیِر درسـت یـا بد سـوق دهد. 
بـدون شـک افکار سیاسـی و کنش هـای انتخاباتـِی ترامـپ در کنار 
آن کـه مخالفانـی بـرای او چیـد، موافقـاِن زیـادی را نیـز از میـاِن 
توده هـای مـردم بـرای او تـدارک دیـده اسـت. او حـاال می توانـد 
دوران  شـخصیِت  از  متفـاوت  شـخصیِت  بـا  رییس جمهـوری 
مسـتحِق  امریـکا  مـردمِ  زیـرا  باشـد.  امریـکا  بـرای  انتخاباتـی اش 
داشـتِن یـک رییس جمهـورِ خوب انـد و جهـان نیـز مسـتحق قـرار 
گرفتـِن یـک فـرد خـوب در رأِس قـدرِت جهانـی. از ایـن میـان، 
افغانسـتان نیازمنـِد آن اسـت کـه همکاری های دو کشـور از سـطِح 
موجـود ارتقـا یابـد و ترامپ به سـاِن آقایـان بوش و اوبامـا، در امور 
افغانسـتان از سیاسـت ها و رهنمودهـای غلـِط برخـی دیپلمات های 
کـج اندیـش فتنه انـداز و نیز دیپلومات هـای فریب خـوردۀ امریکایی 
تبعیـت نکنـد؛ آن هایی که از پاکسـتان متأثر هسـتند و از نگاه ابزارِی 

ایـن کشـور در افغانسـتان حمایـت می کننـد. 
قبـاِل  در  را  متفاوت تـری  و  درسـت تر  سیاسـِت  بایـد  ترامـپ 
افغانسـتان تعقیب کنـد. این که ترامـپ در کارزارهـای انتخاباتی اش 
بر پاکسـتان به عنواِن کشـوری ناسـپاس و مولِد تروریسـم انگشـت 
گذاشـت، نشانۀ روشـنی برای آغازِ رویکردی درسـت در افغانستان 
اسـت؛ امـا باید دیده شـود که ترامـِپ پس از پیروزی حاضر اسـت 

اعمالـش را مطابـق وعده هـا و اظهاراتـش تنظیـم کند یـا خیر. 
مسـلمًا امریـکا کشـوری سـاده و فردمحـور نـه، بلکـه پیچیـده و 
آوردِن  بـه  قـادر  رییس جمهـوری  هیـچ  کـه  اسـت  سیسـتم محور 
تغییـراِت یک صدوهشـتاد درجه یـی در سیاسـت های آن نخواهـد 
بـود؛ امـا در عیـن حـال رییـس جمهـوری امریـکا تصمیـم گیرنده 
اصلـی در مناسـبات خارجـی اسـت و  بنابرایـن ترامـپ می توانـد 
تغییـراِت نسـبِی فراوانـی در نـوِع تعامـِل امریکا با جهـان در جهاِت 

مثبـت و منفـی وارد آورد. 

ترامپوافغانستان
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از اولین سـالیاد شـکریه تبسـم و همراهانش دیروز جمعه 
) 21 عقرب ( در کابل گرامی داشـت شـد.

در ایـن مراسـم عـاوه بر اعضـای مجلـس نماینـده گان، 
اعضـای جنبـش روشـنایی و جنبـش تبسـم هزارهـا تـن 

بودند. اشـتراک کـرده 
اشـتراک کننده گان در این مراسـم با انتقـاد از نبود امنیت، 
انحصـار گرایی و تـک محوری، گفتند که شـورای امنیت 

به کانون ترور و دهشـت تبدیل شـده اسـت.
آنـان هم چنـان، بیـان کردنـد کـه دولـت در تـاش ایجاد 
تفرقـه میـان مردم اسـت و ترورهـای سـامان مند از طرف 

برخـی گروه هـا در داخـل دولـت صـورت می گیرد.
احمـد ولی مسـعود رییس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه 
مسـعود قهرمـان ملی در این مراسـم گفت: شـروع مبارزه 
شـما ادامـه مقاومـت دیروز اسـت، بزرگان شـما دیروز با 
تمـام هسـتی بـا دشـواری در برابر دشـمن جنگیدنـد؛ اما 

امـروز تمـام مردم با شماسـت.
آقـای مسـعود بـا بیـان این کـه راهبـردی بـرای تفکیـک 
دوسـت و دشـمن بایـد ایجـاد شـود، گفـت: یـک گـروه 
از مـردم تـاش دارند افغانسـتان را به گذشـتٔه اسـتبدادی 
رجعـت بدهنـد، در حالـی کـه گـروه بیشـتر در تـاش 

بـردن افغانسـتان بـه پیشـتازی و آینـده خـوب هسـتند.
رییـس عمومـی بنیاد شـهید احمد شـاه مسـعود گفت که 
برخی هـا می خواهنـد کـه با ایجـاد تفرقه حکومـت کنند، 
بایـد محتاطانـه برخـورد کـرد و در مبـارزه محورهـای 

کلیـدی را در نظـر گرفت.
آقـای مسـعود با انتقـاد از دولت گفت کـه دولت ها حافظ 
جـان و مـال مـردم انـد، در حالی کـه حکومـت وحـدت 
ملـی از جـان و مـال مـردم حفاظـت کـرده نمی توانـد و 
مسـوولیت خـود را در برابـر مـردم انجـام نمی دهـد. این 
در حالـی اسـت کـه بیـش از 300 هـزار نیـروی امنیتی و 

حمایـت جامعـه جهانـی را با خـود داریم.
او گفـت: در میـان انبوهـی از مشـکات دولـت خـود به 
یـک چالـش تبدیل شـده اسـت تـا زمانی که ایـن چالش 

از بیـن نـرود، هیـچ مشـکلی حل نخواهد شـد.
احمـد ولـی مسـعود با بیـان این کـه از تعریـف حکومت 
وحـدت ملـی بـه جـز تقسـیم قـدرت 50 درصـدی میان 

هـردو طـرف چیـزی دیگـر دیـده نمی شـود، گفـت: بـا 
جمـع کـردن چند تـن از سـران اقـوام نمی شـود وحدت 
ملـی سـاخت، باید تـوازن فرهنگی و بحث ارزشـی را در 

وحـدت ملی مـد نظـر بگیرند.
بـه گفتـٔه او، ذهنیـت انحصارگرایی قومـی و تک محوری 
حکومـت  در  همـه  اسـتبدادی  گذشـتٔه  بـه  رجعـت  و 
وحـدت ملـی جریـان دارد و سـران حکومـت وحـدت 
ملـی نتوانسـته اند کـه سیاسـت و مرجعیت ملـی را ایجاد 

. کنند
آقـای احمـد ولـی مسـعود بـا تأکیـد افـزود کـه نظـام 
فعلـی بایـد تغییـر کنـد و لویه جرگـه قانون اساسـی باید 
ایجـاد شـود، اگـر دولـت بـرای برگـزاری لویـه جرگـه 
زمینه سـازی نمی کنـد، مـردم در یـک گفتمـان ملـی ایـن 

لویـه جرگـه را دایـر کننـد.
هم  چنـان، ذولفقـار امیـد یـک عضـو جنبـش روشـنایی 
کـه در ایـن مراسـم سـخنرانی می کـرد گفـت: هـدف از 
برگزاری این مراسـم بزرگداشـت از به شـهادت رسـاندن 

شـکریه  تبسـم همراهانش اسـت.
سـایر  و  تبسـم  سـربریدن  حادثـه  فـزود:  امیـد  آقـای 
همراهانـش  نشـان داد کـه تاریـخ سـربریدن و قتل هـای 

دارد.  جریـان  افغانسـتان  در  انسـان ها  هدفمنـد 
برخـی  این کـه  بیـان  بـا  روشـنایی  جنبـش  عضـو  ایـن 
چهره هـا در تـاش سـبوتاژ حرکت هـای مدنـی برآمـده، 
در حالـی کـه جنبـش تبسـم در نزدیکـی ارگ از طـرف 
ارگ نشـینان مـورد هـدف رگبـار قـرار گرفـت و جنبـش 
روشـنایی در دهمزنـگ مـورد حملـه انتحـاری کـه منجر 

بـه قتـل 86 تن شـد.
بـه گفتـٔه او، هنوز عامـان حادثـه دهمزنـگ را هیچ نهاد 
دولتـی مـورد پیگـرد قـرار نـداده درحالـی این خواسـت 

بیـش از 14 میلیون انسـان اسـت.
برابـر  در  مـا  مبـارزه  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  امیـد  آقـای 
بـی عدالتـی و تبعیـض جریـان خواهـد داشـت، گفـت: 
خواسـت مـردم تـا هنوز بـرای سـران حکومـت وحدت 
ملـی ناشـناس اسـت؛ امـا بـه رونـد مبـارزه تـا خاتمـه 

می دهیـم. ادامـه  تبغیض گرایـی 
در همیـن حـال، غـام حسـین ناصـری عضـو مجلـس 
نماینـده گان گفـت: سـران حکومـت وحدت ملـی قانون 
اساسـی را نقـض کرده انـد و قتـل  همـه روزه افـراد در 
مـردان  دولـت  مدیریـت  از ضعـف  انتحـاری  حمـات 

. ست ا
قتل هـای  و  سـربریدن  گیـری،  گـروگان  کـه  گفـت  او 
سیسـتماتیک باعـث شـده کـه در 9 کشـور اعتراضـات 

مدنـی در برابـر حکومـت افغانسـتان بلنـد شـود.
بـه گفتـه آقـای ناصـری سـران حکومـت وحـدت ملـی 
علی رغـم این کـه بـه تعهـد خـود در برابـر عامـان قتـل 
توطیـه  بـه  بلکـه  نکردنـد،  عمـل  همراهانـش  و  تبسـم 

انـدازی و تفرقـه در بیـن اقـوام تـاش می کننـد.
آقـای ناصـری تأکیـد کرد که تمـام قـدرت را چند فردی 
کـه شمارشـان از انگشـتان یـک دسـت زیـاد نیسـت در 

انحصـار گرفته انـد.
او بیـان کـرد کـه حکومـت فعلی دنبـال توطیـه می گردد، 
وقتـی مـردم بـرای حـق مدنـی راه پیمایـی می کننـد، از 
طـرف گل نبـی احمـدزی مـورد تهدیـد قـرار می گیرند؛ 
امـا از طرفـی هـم یـک گـروه پنج هـزار نفری در سـاحه 
دیگـر کابـل که برای یـک عمـل "فاشیسـتی" راه پیمایی 

می کننـد آب از آب تـکان نمی خـورد.
آقـای ناصـری بـا بیان این کـه در طـول بیش از 15 سـال 
163 تـن جـان خـود را در اعتراضـات مدنـی از دسـت 
داده انـد، گفـت: از وحدت ملـی در میان سـران حکومت 

فعلـی جز شـعار چیـزی دیگـری باقـی نمانده اسـت.
از سـویی هـم شـاه گل رضایی عضو مجلـس نماینده گان 
کـه در ایـن مراسـم سـخنرانی می کـرد، حکومـت را بـه 
ناتوانـی در تأمیـن امنیـت شـهروندان متهـم کـرده افـزود 
کـه گـروگان گیـری در برخـی شـاهراه های افغانسـتان به 

یـک فرهنـگ تبدیل شـده اسـت.
بانـو رضایـی افـزود کـه شـاهراه منتهی بـه هزارسـتان پر 
چالش تریـن راه بـرای باشـنده های ایـن والیات شـده اند.
بـه گفتـٔه او، در کشـوری کـه روزانـه شـمار زیـادی از 
شـهروندانش گـروگان گرفتـه می شـود و یـا هـم قربانـی 
می دهنـد، رهبـران بـه کـدام معیـار معاهـده برگـردان پناه 

جویـان را بـا دولت هـای اروپایـی امضـاء می کنـد؟!
در همیـن حـال، احمـد بهـزاد عضـو مجلـس نماینده گان 
و جنبـش روشـنایی گفـت: برخی هـا در سـدد کشـتار و 
تـرور هسـتند و باندهایـی را ایجـاد کـرده و بـه شـکل 

سیسـتماتیک افـراد را بـه قتـل می رسـانند.
آقـای بهـزاد تأکید کرد که شـورای امنیت بـه کانون ترور 
و دهشـت تبدیـل شـده اسـت. او افـزود کـه یـک گـروه 
کوچـک می خواهـد کـه حاکمیـت را از راه تروریسـت 

پـروری حفـظ کند.

ابوبکر صديق

هارون مجیدی
کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی پس از یک ماه 
ریاست جمهوری  به  را  نهاد  دو  این  برای  نامزدان  فهرست 

فرستاده است.
پنج شنبۀ هفتۀ  به روز  جاوید رشیدی، رییس کمیته گزینش 
میان  از  که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  گذشته، 
۷20 نامزد، 21 تن را به عنوان کمیشنران کمیسیون انتخابات 
و 15 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی گزینش 

کرده است.
برای  را  نفر   ۷ نفر،  میان 21  از  قرار است محمداشرف غنی 
عضویت در کمیسیون انتخابات و از میان 15 نفر، پنج تن را 

برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاب کند.
رییس کمیتۀ گزینش می گوید که در کار گزینش کمیشنران 
کمیسیون های انتخاباتی فشار های سیاسی وجود نداشته است.
آقای رشید افزود که این کمیته، هیچ سفارشی از هیچ نهادی 

دریافت نکرده  است.
عبداهلل شفایی، عضو کمیتۀ گزینش در این نشست در پیوند 
به گزینش افراد درخواست کننده گفت: »در انتخاب این افراد 
دو نوع شاخص وجود داشت، شاخص قانونی که شامل که 

درجۀ تحصیل و نداشتن پیشینۀ جرمی و داشتن تجربۀ کاری 
قبیل شاخص ها برشمرد، و دیگر  این  به توان  را می خواهم 
معیار ترجیحی بود که بر اساس توانایی ها و مهارت های افراد 

به آنان امتیاز داده می شد.«
توزیع  قومی،  ترکیب  همزمان  گرفتن  نظر  در  شفایی  آقای 
پروسه  این  در  چالش برانگیز  مسایل  از  را  جندر  و  والیتی 
خوانده و در ادامۀ سخنانش گفت: »در نظر گرفتن هم زمان 
ترکیب قومی، توزیع والیتی و جندر کار دشواری است، اما 
با این حال ما بازهم تمام تصامیم و گزینش  ها را به اتفاق آرا 
انجام داده ایم و اگر در موردی اختاف داشتیم، بر آن بحث 

کرده ایم تا آن که متفق شدیم.«
بدون  و  ریاست جمهوری  فرمان  براساس  گزینش  کمیتۀ 

تائیدی شورای ملی به کارش آغاز کرده بود.
فهرست  که  است  گفته  ریاست جمهوری  حال،  همین  در 
انتخاباتی به دست  نامزدان برای عضویت در کمیسیون های 

این نهاد رسیده است.
می گوید  رییس جمهور  سخنگوی  معاون  مینه پال،  دواخان 
اعضای  گزینش  پروسۀ  موضوع،  بودن  مهم  دلیل  به  که 

کمیسیون های انتخاباتی زمان گیر خواهد بود.

است:  گفته  اعامیه یی  در  ریاست جمهوری  ارگ  در ضمن، 
"رییس جمهور از اعضای کمیتۀ گزینش که با دقت و شفافیت 
کمیسیون های  نامزدان  لیست  سازی  نهایی  روند  کامل، 

انتخاباتی را به پیش برده اند، قدردانی کرده است."
محمد اشرف غنی رییس جمهور، تاکید کرده است که اعضای 
نهایی  فهرست  میان  از  افغانستان،  انتخاباتی  کمیسیون های 
"دقت و شفافیت کامل"  با  ارایه کرده است،  این کمیته  که 

انتخاب خواهند شد.
در این دیدار، داکتر عبداهلل رییس اجرایی، سرور دانش معاون 
دوم رییس جمهور، فرید حمیدی لوی سارنوال و تادامیچی 
برای  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  خاص  نماینده  یاماموتو 

افغانستان نیز، حضور داشته اند
گفتنی است اعضای کمیتۀ گزنیش در ارگ ریاست جمهوری 

با رییس جمهور نیز دیدار کردند.
در این حال، یوسف رشید سخنگوی این کمیته با تاکید بر 
شفاف بودن روند کاری شان،  گفت که در انتخاب این افراد، 
هیچ گونه فشار سیاسی و یا اعمال نفوذ صورت نگرفته است.
به گفتۀ آقای رشید: "با تاکید رییس جمهور بر عدم مداخله 
در کار کمیتۀ گزینش، ما در مدت کار خود با هیچ گونه فشار 

سیاسی و اعمال نفوذ مواجه نشدیم."
آقای رشید روند انتخاب این افراد را شفاف خواند و گفت 
کمیته  این  کاری  مراحل  تمامی  بر  ناظرین  و  رسانه ها  که، 

نظارت داشته اند.
بر بنیاد فهرست منتشر شده، افراد معرفی شده از سوی کمیتۀ 

گزینش از اقوام مختلف افغانستان برگزیده شده اند.
مستقل  کمیسیون  در  عضویت  برای  که  تن   21 میان  در 
انتخابات معرفی شده اند، 6 پشتون، 4 تاجیک، 3 هزاره، 3 
ایماق، 1 عرب و 1 خواجه  ازبک، 1 سادات، 1 پشه یی، 1 

دیده می شوند.
برای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز، 5 پشتون، 

4 تاجیک، 3 هزاره، 2 ازبک و 1 سادات معرفی شده اند.
نامزدان معرفی شده برای عضویت در کمیسیون انتخابات

امان اهلل حبیبی – جوزجان –  ازبک – لیسانس

عبدالعزیز صمیم – غور- تاجیک –  لیسانس
محمد اشرف رسولی  – پروان – تاجیک – ماستر

عبدالبصیر امت – والیت تخار- ازبک –  ماستر
امان اهلل فصیحی – وردک – هزاره – دکتورا

سید عبداهلل احمدی – بامیان –  سادات – لیسانس
محمد فرید افغان زی – کابل – پشتون – ماستر

رفیع اهلل بیدار – ننگرهار – پشه یی – دکتورا
عبداهلل قریشی – بلخ –  ازبک – لیسانس

معاذاهلل دولتی – غور –  ایماق – ماستر
عبدالحمید فضل اهلل مجددی – لوگر – عرب – لیسانس

ذکیه عادلی – وردک – هزاره –  دکتورا
نجیب اهلل احمد زی – پکتیا – پشتون – ماستر

ملیحه حسن – کابل – هزاره – ماستر
گا جان عبدالسمیع – کابل – پشتون – دکتورا

وسیمه بادغیسی- بادغیس – تاجیک – ماستر
نور علی خان – ننگرهار – پشتون – ماستر

بی بی مریم زرمتی – پکتیا – پشتون – لیسانس
امین اهلل فضلی – لوگر – خواجه – لیسانس

احمد جاوید حبیبی- وردک – پشتون – ماستر
در کمیسیون رسیده گی  برای عضویت  معرفی شده  نامزدان 

به شکایات
عبدالرحیم برنا صالحی – پنجشیر- تاجیک – ماستر

غام حیدر عامه – بامیان – هزاره – دکتورا
محمد بشیر بهرام – ننگرهار – پشتون – لیسانس

صادق باقری- ارزگان – هزاره – دکتورا
غام دستگیر هدایت – وردک – پشتون – ماستر

عبدالعزیز آریایی – بدخشان – ازبک – ماستر
ثریا پیکان – جوزجان – تاجیک – دکتورا
سعید مراد راهی – تخار- تاجیک – ماستر
حمیرا حقمل – کابل – پشتون – لیسانس

عبدالبصیر فایز – بدخشان – تاجیک – ماستر
سید احمد ضیا – تخار- سادات – لیسانس

حضرت اهلل – تخار- ازبک – ماستر
علی رضا روحانی –غزنی – هزاره – ماستر

محمد اجمل هودمن – وردک – پشتون – لیسانس
شفیقه معابر – ننگرهار – پشتون – لیسانس

احمد ولی مسعود در اولین سالیاد شکریه تبسم و همراهانش:

دولتخودیکچالشاست

لیستکمیتۀگزینشرویمیزرییسجمهور
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بخش سوم و پایانی
بخش ســوم

این کـه اشـتباه از جانب چه کسـی سـر زده، مهم نیسـت؛ 
بلکـه امـری کـه حایـز اهمیت اسـت، قبول مسـوولیت و 
تاش برای حِل مشـکات اسـت. مشکات را حل کنید، 
بـه عنوان یـک رهبر شـما باید گاهـی تصمیماِت دشـوار 
و ناخوشـایندی را اتخـاذ کنید. شـما باید کشـمکش های 
موجـود را متوقـف کنیـد و بـه افـراد کمک کنید تـا تغییر 
و تحول هـا را آسـان تر قبـول کننـد. رمـز موفقیـِت شـما 
برقـراری ارتبـاط اسـت. اگر کارمنـدان متوجه شـوند که 
شـما تا چـه حد به شـغِل خـود اهمیت می دهیـد و برای 
آن تـاش می کنیـد، آن هـا نیـز روش هـای ابتـکارِی خود 
را ارایـه می دهنـد و برای رسـیدن به موفقیـت، تمام تواِن 
خـود را بـه کار می گیرنـد. الگـو باشـید، همیشـه دیگران 
کنیـد.  کـردن  کار  در  را  خـود  توانایی هـای  متوجـه  را 
بی طـرف باشـید و با تمـام مسـایل عادالنه برخـورد کنید 
و از پارتی بـازی هـم به شـدت پرهیـز کنیـد. بـه نظرهای 
مخالـف گـوش دهید و در هر شـرایطی رفتار مناسـب از 
خـود نشـان دهید و امـواج مثبـت از خود سـاطع کنید. 

۶ـ "توانایـِی یـک مدیـر در اسـتندردها و معیارهایی 
منعکـس می شـود که بـرای خـود پی ریـزی می کند" 

کروک ری 
کـه  مـواردی  بـا  مواجهـه  زمـان  در  باشـید.  درسـتکار 
ارزش هـای اخاقـِی شـما را زیـر پـا می گذارنـد، از خود 
عکس العمـل نشـان دهیـد. اگر از شـما درخواسـت شـد 
کـه یـک کار غیراخاقـی و یـا غیرقانونـی انجـام دهیـد، 
بـه راحتـی از انجـام آن سـرباز زنیـد. برای حفـظ حقوق 
خـود، کارمنـدان و افـرادی کـه بـا آن هـا کار می کنیـد، 
تـاش کنیـد. صـادق باشـید در زمـان صحبـت کـردن 
بایـد بـرای گفته هـای خـود اهمیـت قایـل شـوید. اگـر 
الزم  خـوب  بدهیـد،  را  کاری  انجـام  قـول  نمی توانیـد 
نیسـت این کار را بکنید. اگر خطایی از شـما سـر زد، آن 

را قبـول کنیـد و به خاطـر انجـام آن پـوزش بطلبیـد. 
ایـن روزهـا کـه تنهـا صحبـت از "راندمـان بـاال" و "محدودکـردن ضرر و زیان" اسـت، 
فقـط بـا اتکا به صداقت و درسـتی اسـت کـه می توانید بـر روی مقامات ارشـد، مراجعین 
و کارمنـداِن خـود تاثیرگـذار واقـع شـوید. از شـایعات دوری کنیـد، در مورد افـراد دیگر 

غیبـت نکنیـد و داسـتان های ناخوشـایند را از روی بدخواهـی منتشـر نکنید. 
شـما بایـد خیلـی قدرتمنـد باشـید کـه بتوانید چنیـن جمله یـی را بر زبـان بیاوریـد: "من 
دوسـت نـدارم در مـورد کسـی کـه در حال حاضـر این جا حضـور ندارد، صحبـت کنم." 
ایـن امـر نشـان دهندۀ صداقـت و درسـتکارِی شماسـت. بـه دیگـران احتـرام بگذاریـد و 
متقابـًا بـه آن هـا اجـازه ندهیـد که در مورد شـما بـه غیبت بنشـینند. تمام تـاش خود را 
بـه کار گیریـد و در برقـراری ارتبـاط در تمام شـرایط اعتمـاد به نفس خـود را حفظ کنید، 
بـه دیگـران احتـرام بگذارید و اسـتوار و ثابت قدم باشـید. در راه انجام یک پـروژه از تمام 

مهارت هـا و توانایی هـای خـود اسـتفاده کنید. 
اگـر نسـبت بـه تعهداِت خـود وفادار باشـید، دیگران به شـما احتـرام می گذارنـد و مورد 
قدردانـِی آن هـا قـرار خواهیـد گرفـت. "در هرجایی که هسـتید و با هرگونـه امکاناتی که 
در اختیارداریـد، کاری را کـه می توانیـد انجام دهیـد." )تئودور روزولـت( توانایی رهبری 
و مدیریـت تنهـا بـه ایـن معنا نیسـت که عنـوان مدیریـت، سرپرسـت و یا مدیـِر گروه را 
یدک بکشـید. شـغل شـما باید همواره مراحل رشـد و پیشـرفت مداوم را برای تان فراهم 
آورد. در مـورد ندانسـته های خـود پرسـش کنیـد، تمام گزینه هـا را در نظـر بگیرید و کلیۀ 
منابـع موجـود را چندیـن مرتبـه ارزیابـی کنیـد، به طور مـداوم از توانایی هـای خود کمک 
بگیریـد، همـواره اسـتعدادهای خـود را افزایـش دهید و بـه نداهای درونی تـان گوش فرا 
دهیـد. اگـر می خواهیـد شـما را به عنوان فردی بشناسـند کـه دارای خصوصیـات غریزی 
مدیریتـی اسـت، بایـد یک شـخصیت شـکوهمند را در خود پـرورش دهید و خـود را به 
سـاح اسـتعدادهای ویـژه تجهیـز کنید تا بتوانیـد بر روی افـراد مختلف تاثیـر بگذارید و 

آن هـا در مقابل شـما فرمانبردار باشـند. 
توانایـی، ترغیـب و تشـویق، مسـوولیت پذیری و  بـا مهـارت و  را  ایـن نوشـته، شـما 

راستی ودرسـتی آشـنا کـرد. پـس بقیـۀ امـور بـه عهـدۀ خودتـان اسـت.
منبع: آفتاب

كمال الدين حامد

فصـل دوم: کلیـات تجدد در حقوق شناسـی 
اسالمی

نخسـتین یادآوری ما از محمـد عبده )1905م( 
اسـت که در تـاش نوعی اصاحـات در نظام 
کامـی اسـام بـود و در نتیجه بـا وجود حفظ 
ظاهـر راهـکار کام قدیمی، اصاحـاِت عمده 
را در بـاب مبانـی شـریعت اسـامی وارد کرد. 
ارزش کارِ عبـده در تأکیـد بـه منزلـت عقل به 
عنـوان یـک منبـع معرفـت در کنار وحـی بود 
و ایـن امـر زمینـه را بـرای اصاحـاِت بعـدِی 
اصاح گـراِن دیگـر همـوار کـرد و بـا مبانـی 
سـنتی نظـام حقوقـی اسـام، تفـاوت عمـده 
داشـت. عقل گرایـی عبـده در تمـام اصاحاِت 
اصاح گـراِن حقوقـِی بعـدی دیـده می شـود و 
در حقیقـت، پایـۀ اصاحـات بعدی محسـوب 

می گـردد.
جمعیـت اصاح گـران در ظاهِر امر زیاد اسـت 
و هـر یک مدعـِی نوعی رهیافـِت تجددمدارانه 
در نظـام احکام اسـامی اند. در قـدم اول، باید 
واضـح کرد کـه اصاح گـراِن مورد نظـر به دو 
گـروه عمـده بـا توجـه بـه نوشـتارِ ما تقسـیم 
جایـی  کـه  گروه هایـی  نخسـت  می گردنـد؛ 
بـرای دل مشـغولی مـا ندارنـد و بنـا بـه دالیل 
مختلـف کـه گفتـه می شـود، بـرای مـا مـورد 

بحـث نمی باشـد، ماننـد گروه هـای ذیـل:
الـف( سـکوالرها: سـکوالرها ـ قطـع نظـر 
تقریبـًا  ـ  گرایـش سکوالرانۀشـان  نوعیـت  از 
یـک حرکـِت حاشـیه یی را تشـکیل می دهنـد 
بخـش  در  )حداقـل  نتوانسـته اند   حـال  تـا  و 
احکام شناسـی شـرعی( تیورِی منظمی را پیِش 
پا بنهند و در این راه، از ادعای شـان بسـیار دور 
ناسیونالیسـت های  این هـا،  میـان  از  افتاده انـد. 
قومـی و لیبرال هـای غیرمتدیـن برجسـته تراند، 
)نقـد  سـوریه  اهـل  جال العـزم  ماننـد 
را  این هـا شـریعت  دیگـران.  و  الفکرالدینـی( 
را  بدیلـی  و  می داننـد  تاریخـی  میـراث  یـک 
نیـز سـراغ نمی دهنـد کـه روی همیـن ملحوظ 
نمی تـوان این هـا را یـک طیـف فکـری در امر 
احکام شناسـی شـریعت شـناخت، بلکـه فقـط 
می تـوان بـه عنـوان یـک معارضـۀ بی دلیـل به 

نـگاه کرد. ایشـان 
ب( محافظـه کاران: این هـا بخـش ملموسـی 
را تشـکیل می دهنـد. گـروهِ  اندیشـه  اهـِل  از 
محافظـه کارِ  به شـدت  دانشـمندان  از  این هـا 
شـاه  چـون  اصاح گرانـی  تـا  گرفتـه  سـلفی 
و  جماعت التبلیـغ  گـروه  و  دهلـوی  ولـی اهلل 
دارای  این هـا  می گـردد.  شـامل  را  امثال شـان 
زدودن  بـرای  و  اصاح گرانه انـد  خاسـتگاه 
تاش هـای  اجتماعـی  خرافـاِت  و  التقـاط 
مثمـری را انجـام داده انـد، ولی بـا وجود صبغۀ 
اصاح گرانـه، این هـا در صورت بنـدی مجـدد 
بلکـه  نداشـته اند،  پیشـرفتی  اسـامی  احـکام 
شـریعت  نظـام  ماشـین  سـلجوقی؛  گفتـۀ  بـه 
را بـه جـای جلـو، ریـورس )عقـب( برده انـد 
کـه اصرارشـان بـه اجـرای فرضـی شـریعت 
اجتماعـی  بُعـد  در  دسـت نخورده  به صـورِت 
آن، قـدرِت انعطـاف را از این هـا گرفتـه و بـه 
صـورت ُکل، منجـر به روی کار شـدِن فرهنِگ 
جزم گرایانـۀ تکفیری شـده اسـت تا بـه جریان 

انداختـِن یـک رونـد اصاحـی ـ تحلیلـی. 
دینـی  اندیشـۀ  ُکل  اصاح گـری  مدعیـان  ج( 
امثال شـان  و  سـروش  دینـی(:  )روشـن فکری 
"روشـن فکری  خودخوانـدۀ  جریـان  مدعـی 

دینـی" انـد. این طیف توانسـته اسـت به وفرت 
سـاختار نظـم سـنتِی احـکام اسـامی را نقـد 
نمایـد و مـورد انتقـاد قـرار دهـد، ولـی هیـچ 
راه حلـی پیـش رو نمی گـذارد. اگرچـه آن هـا 
شـرعی  احـکام  پیرامـون  اندکـی  تفسـیرهای 
دارای  تفسـیرها  ایـن  امـا  می دهنـد،  به دسـت 
مبانـی منصـوص نمی باشـند کـه ایـن امـر بـه 
باطنی گرایـی  نوعـی  می توانـد  فکـری  لحـاظ 
تحمیلـی بـر شـریعت باشـد؛ اما حداقـل، یک 
نظریـۀ حقوقـی )شـرعی( نمی توانـد باشـد که 
سـاختار  اصاح گـر  را  آنـان  نمی توانیـم  مـا 
احـکام اسـامی بنامیـم. بایـد گفـت کـه بـه 
صـورت ُکل، مفـروض بحـِث این ها شـریعت 
مـن حیـث الکل نیسـت و نبـوده، بلکـه نوعی 
واکنـش بـوده در برابـر قرائـِت خاصـی کـه بر 
جامعـۀ محـِل زیست شـان حاکـم بوده اسـت.

د( منتقـدان روش حاکـم: برخی هـای دیگر، به 
صـورت موضوعـی به امـر احکام در شـریعت 
نپرداخته انـد، بلکـه صـرف از جبهـۀ انتقـاد، به 
زیـر سـوال بـردن روش حاکـم در شـریعت 
را  این هـا  روش  می تـوان  کـه  پرداخته انـد 
به شـدت یـک روِش تخصصـی گفـت کـه بـا 
امـر ُکل نظام حقوقی اسـام تمـاس نگرفته اند. 
و  حنفـی  حسـن  ارکـون،  محمـد  ادعاهـای 
امثال شـان از همیـن قبیـل اسـت. چـون این ها 
دل مشـغوِل موضوعـاِت خاصی اند که با مسـالۀ 
مـورد نظر ما )احکام شناسـی شـریعت( تماس 
پیرامون شـان  نمی توانیـم  گرفته انـد،  فرعـی 

باشـیم. داوری یی داشـته 
در  را  آن هـا  می تـوان  کـه  دوم، گروه هایـی    
قالـب نظریه پـردازاِن جدیـد موضـوِع مـا مورد 
بحـث قـرار داد. ولـی دغدغـۀ مـا پرداختن به 
دو نظریـۀ عمـده در ایـن باب اسـت کـه الزامًا 
از دیگـران، جـز در قالـب یک یـادآوری کلی، 
می تـوان  نتیجـه  در  می نماییـم.  صرف نظـر 
گفـت کـه این گـروه نیز بـه دو طیـِف مختلف 
اصاح گـراِن  نخسـت،  می گردنـد:  تقسـیم 
سـاختارهای سـنتِی احکام شناسـی اسـامی؛ و 

بنیان گـذاران روش شناسـِی جدیـد. دوم، 

فصـل سـوم: بـه سـوی یـک رونـِد رو بـه 
اصـالح و تکامـل 

طبـق آن چـه گفتـه شـد، رونـد اصاحـی در 
ایـن موضـوع، بـه دو صـورت خـود را نشـان 
بـه صـورِت اصـاح سـاختارهای  یکـی  داد: 
سـنتی، و دوم بـه صـورت بنیان گـذاری یـک 
دو  این کـه  وجـود  بـا  جدیـد.  روش شناسـی 
نظریـۀ مـورد توجـِه مـا متعلـق بـه گـروه دوم 
اسـت، در ایـن فصـل، اندکـی اشـاره بـه گروه 
فایـده  از  خالـی  کـه  می نماییـم  نیـز  اولـی 

نخواهـد بـود.
این هـا به صـورت ُکل، به اصاح سـاختارهای 
گذشـته پرداختنـد بـه ایـن امیـد  کـه می تـوان 
نمـودِن  جـاری  امـر  در  فعلـی  بن بسـت های 
احـکام اسـامی را از ایـن طریـق حـل کـرد. 
می دهنـد  تشـکیل  را  وسـیعی  طیـف  این هـا 
مجمـوع،  در  کارشـان   عقلـِی  مبنـای  کـه 
تفسـیری  روش هـای  بـودن  کافـی  فرضیـۀ 
سـنتی و اجتهـادی اسـت کـه فقـط ضـرورت 
بـه اصـاح روبنایـی در مقاطـع متعـدد دارد. 
احکام شناسـی سـنتی به صورِت واضـح مبتنی 
بـا ردیف سـازی منابـع احـکام )ادلـۀ احـکام( 
بـه ایـن صـورت اسـت؛ قـرآن، سـنت، اجماع 
و قیـاس )بـا اندکـی تسـامح عقـل( و روش 
اسـتنباط منحصـر به سـاختار هریـک می تواند 

احـکام مختلفـی را از خـود به دسـت دهـد.
زمانـی کـه این هـا بـه سـاختار سـنتی وفـادار 
متوجـه  را  اصاحات شـان  کـه  البـد  باشـند، 
شـکِل بیرونـِی ایـن روش می نمایند نـه این که 
آن را از ریشـه مـورد تردید قـرار دهند. از میان 
این گونـه  ایـن گـروه، دیـدگاه یکـی ـ دو را 

می تـوان مـورد اشـاره قـرار داد: 
الـف( رشـید رضا: به گفتۀ سـید محمد رشـید 
قـرآن،  در  کـه  آموزه هایـی  )1935م(  رضـا 
سـنت و اجمـاع یـاران پیامبـر اسـت، ناب اند، 
ولـی آموزه هـای فقهـا کار را بـر مردم سـخت 
کـرده و باعـث شـده آن هـا بـه تقلیـد قوانیـن 
از دیگـران روی آورنـد. او می گویـد: اسـام 
کامـل اسـت، قـرآن کریـم سـنگ بنـای اولـی 
دین اسـام و احکام اسـامی اسـت و سـخنان 
پیامبـر اکـرم در خصـوص عبـادات مصـون از 
خطاسـت، ولـی در مسـایل عـادی و دنیـوی 
این طـور نیسـت بلکـه ممکن اسـت در اجتهاد 

خطـا صـورت گرفته باشـد.

به سوی یک نظریۀ جـدید
رویکردی به دو دیدگاِه جدید در حقوق شناسی شرعی

رهبری و مديريت 
تنها به اين معنا 
نیست كه عنوان 
مديريت، سرپرست 
و يا مديِر گروه را 
يدك بکشید. شغل 
شما بايد همواره 
مراحل رشد و 
پیشرفت مداوم 
را برای تان فراهم 
آورد. در مورد 
ندانسته های خود 
پرسش كنید، تمام 
گزينه ها را در نظر 
بگیريد و كلیۀ منابع 
موجود را چندين 
مرتبه ارزيابی كنید، 
به طور مداوم از 
توانايی های خود 
كمک بگیريد، همواره 
استعدادهای خود را 
افزايش دهید و به 
نداهای درونی تان 
گوش فرا دهید
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قطـران دسـتور می دهـد زود سـمک را گـردن بزننـد. 
آتشـک می گویـد جـای این سـخن نیسـت، چـون او 
اسـیر و گرفتار ماسـت. فـردا داری در میـدان می زنیم 
و او را بـه دار می کشــیم. قطـران می گوید کسـی باید 
آتشـک می گویـد: مـن  باشـد و  او  امشـب مواظـب 
خـود او را آورده ام و خـودم می توانـم از او نگه داری 
کنـم. قطـران می پذیـرد و می خواهـد بـه خاطـر ایـن 
اتفـاق مهـم شـراب بخـورد. در شـراب خواری افراط 
می کنـد و مسـت می افتد. سـمک و آتشـک کـه منتظر 
چنیـن فرصتـی هسـتند آمـاده می شـوند، اول آتشـک 
دسـتان سـمک را بـاز می کنـد و دو مهد )تخـت( پیدا 
می کننـد و بـر دو قاطـر می گذارنـد و آن چـه از طـا 
و نقـره می یابنـد برمی دارنـد و بـه سـی غـام دسـتور 
می دهنـد کـه اطراف تخـت را بگیرنـد و مراقب تخت 
قطـران باشـند. غامـان می پرسـند. چـرا بایـد چنیـن 
کاری کنیـم. جـواب آتشـک ایـن اسـت  کـه قطـران 
دسـتور داده تـا اگـر حملـۀ ناگهانی صـورت گیرد، او 

در بیـن آن ها نباشـد. 
وقتـی سـمک و آتشـک با قطران مسـت خفته و سـی 
غـام از اردوگاه قطـران خارج می شـوند و به اردوگاه 
اسـت  صبـح  نزدیک هـای  می رسـند،  خورشیدشـاه 
و خورشیدشـاه بـر تخـت نشسـته اسـت. سـیاه گیل 
امیـر طایـه اسـت کـه همـه را محاصـره می کنـد و با 
توضیـح حـوادث و اتفاقـات، بـه قطـران می خندنـد 
و بـه سـمک آفریـن می گوینـد. سـیاه گیـل می پرسـد 
ایـن دیگـر کیسـت. سـمک آتشـک را معرفـی می کند 
و می گویـد او بـرادر من اسـت. و این در حالی اسـت 
کـه قطـران بـر مثـال زنـده پیلـی مسـت روی تخـت 
و زیـر جلبـاب ـ پـرده ـ خفتـه اسـت. سـمک جلـو 
می رود و سـبیل قطـران را می گیـرد و می َکنَد و قطران 
از ایـن نهیـب بیدار می شـود و تصور می کنـد در کاخ 
خـود اسـت، نگهبانـان را فـرا می خوانـد کـه سـمک 
پیـش مـی رود و قفایـی محکـم بـه قطـران می زنـد و 
می گویـد خدمـت کاراِن تـو رفتنـد. به خاطـر آن همـه 
بی شـرمی کـه تـو در مـورد آن هـا روا می داشـتی و 
ایـن پس گردنـی )قفـاق( به خاطـر آن پس گردنی هایی 

اسـت کـه در اردوگاهِ تـو بـه مـن زده اند. 
ایـن خاصه یـی از داسـتان بـود، امـا آ ن چـه در ایـن 
مقـام الزم اسـت بـه آن اشـاره شـود، چنـد موضـوع 

اسـت کـه عبارت انـد از: 
الف ـ شخصیت های داستان

ب ـ آداب عیاری و پهلوانی در این داستان

الف ـ شخصیت های داستان
همۀ داستان دور محورِ سه شخصیت است:

1ـ سـمک: قهرمـان داسـتان مردی اسـت کوچک اندام 
و اعجوبـه کـه برای جان فشـانی و خدمت به دوسـتان 
آمـاده اسـت. او بـرای آسـایش یـاران از بـذل جـان 
نمی هراسـد و بـا هـر گونـه حادثـۀ ناگـواری روبه رو 
می شـود. نام سـمک و معنی آن )ماهی( شـاید اشـاره 
بـه همیـن رفتـار او باشـد کـه سـریع و بسـیار به جـا 
حادثـه و میـدان اتفـاق را تـرک می کنـد و دشـمنان از 

دسـت یابی بـه او ناتوان انـد. 
2ـ قطران: درخشـِش این شـخصیت در داسـتان کوتاه 
و کم رنـگ اسـت، هرچه هسـت کانون بـدی و پلیدی 
اسـت. جبهۀ او دقیقًا در مقابل خورشیدشـاه و سـمک 
قـرار دارد و از جمله هـای وی ایـن مفهـوم دریافـت 
و  سـمک  اسـارت  اندیشـۀ  در  تنهـا  کـه  می شـود 
نمـودن قـدرت و توانایـی خود به اوسـت، با اسـارت 
سـمک خوشـحال و شـادمان اسـت، بسـیار عجول و 
ضعیف النفـس اسـت؛ چـه در همـان شـب به آتشـک 
می گویـد زود او را گـردن زنیـد. مایه هایـی از باهت 
و نادانـی در رفتـار و اعمـاِل او ظاهـر اسـت، ظرفیِت 
کـم و رفتـار کودکانـه از جمله های او به وضـوح قابل 

اسـت.  دیدن 
می توانیـم  حتـا  یـا  اسـت  عیـار  ظاهـراً  آتشـک:  3ـ 
بگوییـم تظاهـر بـه چنیـن عملـی دارد. او فقـط در 
اندیشـۀ رسـیدن بـه هدفـش،ـ  دالرامـ  اسـت. حاضر 
اسـت بـرای رسـیدن بـه این مقصـود هـر کاری انجام 
قطـران  بـا  اول  کـه  اسـت  بـه همیـن خاطـر  دهـد، 
پیمـان می بنـدد و وقتـی سـمک ادعـا می کنـد او بهتر 
برسـاند،  بـه مقصـودش  را  او  و راحت تـر می توانـد 
عهـد قبلـی را فرامـوش می کنـد و با سـمک هم پیمان 

می شـود. 
رفتـار آتشـک دو روی دارد: او بـه پیمـاِن خـود بـا 
سـمک عمـل می کنـد، غـدر و خیانـت و بی وفایـی 
نمی کنـد؛ ولـی همیـن پیمـان باعـث می شـود عهـد 
قبلـی را بشـکند و بـه هم پیمانـشـ  قطـرانـ  خیانـت 

 . کند
پـس بـا توجه بـه عملکرد آتشـک، او را فـردی منافق 
و مصلحت بیـن و در اصطـاح امـروز »نـان بـه نـرخ 

روز خـور« می تـوان معرفـی کـرد. و نماد انسـان هایی 
اسـت کـه از هـر فرصتـی بـرای رسـیدن بـه هـدف و 
مقصـود اسـتفاده می کننـد و بـه پیمـاِن خـود پای بنـد 
نیسـتند. ایـن افراد کـه در جامعه هم کم نیسـتند، مورد 
توجـه قـرار نمی گیرنـد، ولـی گاه وسـیله یی هسـتند 
کـه می تواننـد رسـیدن قهرمانـان را به اهداف آسـان تر 
کننـد، وگرنه وجود و شـخصیِت آن هـا ارزش چندانی 

ندارد. 

ب ـ آداب عیاری
ویژه گـی عمـدۀ کتـاب سـمک عیـار، توجـه بـه افراد 
در  کـه  افـرادی  اسـت.  فرودسـِت جامعـه  و  گمنـام 
قسـمت های دیگـر ادبیـاِت مـا شـناخته شـده نیسـتند 
و عیـاران برانگیختـه از همیـن طبقـه انـد. مهم تریـن 

ویژه گـی ایـن گـروه عبـارت اسـت: 
عیـاران  اعتقـاداِت  مهم تریـن  از  راسـت گویی  1ـ 
اسـت تـا جایـی کـه ممکـن اسـت دشـمنی به خاطـر 
دروغ گویـِی  اگـر  یـا  شـود  بخشـیده  راسـت گویی 
دوسـتی ثابـت شـود، جـان بـر سـِر ایـن سـخن نهند. 
بنابرایـن صداقـت و راسـتی در گفتـار و اعمال بسـیار 

مـورد توجـه عیـاران اسـت. 
2ـ وفـای بـه عهـد و پیمـان: عیـاران وقتـی عهـد و 
پیمانـی می بندنـد، بـه سـخن و قـوِل خـود سـخت 

نمی داننـد.  درسـت  را  عهـد  از  تخلـف  و  پایبندنـد 
بـرای تأییـد دو مـورد فـوق می تـوان بـه ایـن عبارت 
استشـهاد کـرد کـه وقتـی سـمک آتشـک را می بینـد 
کـه لشـگرگاه آن هـا را زیر نظر داشـته اسـت، آتشـک 
کـه گویـی از شـیوۀ عیـاران آگاه اسـت، می گوید »ای 
سـمک سـوگند خـور کـه مـرا بـه جـان امـان دهی و 
نیـازاری تـا راسـت گویـم«. سـمک سـوگند خـورد 
کـه او را نیـازارد و بـه جـان زینهـار دهـد اگـر با وی 

خیانـت نکنـد و راسـت گوید.
اعتقـادات  مهم تریـن  از  سـر،  کتمـان  و  رازداری  3ـ 
عیـاران اسـت؛ »ای آتشـک عهـد کن کـه راز من نگاه 
داری و خیانـت نیندیشـی و نفرمایـی و از قـول مـن 
بیـرون نیایـی«. وقتی عیـار عهدی می بنـدد و رازداری 
می کنـد، در رفتـارش خیانـت نیسـت و حتـا نباید در 
فکـر خیانـت هـم باشـد و از تعهـدی کـه کـرده نباید 

کند.  تجـاوز 
4ـ قسـم خـوردن بـه خـدا، نان، نـور و حـِق صحبِت 
در  همچنـان  سـال ها  گذشـت  بـا  کـه  جوان مـردان 
از  را  اهمیـِت خـود  و  جـا  معاصـر  مـردم  زنده گـی 

دسـت نـداده اسـت و ارزشـمند اسـت.
سـوگند بـه این مظاهر در حکِم محکم ترین سـوگندها 
مـوی،  گذاشـتن  گـرو  تعهدهاسـت؛  اسـتوارترین  و 
بـروت و حلقـۀ انگشـتر، بیـان تعهـد عمـل جوان مرد 

اسـت کـه در آن روزگار و حتـا در زمـاِن مـا بسـیار 
بااهمیـت اسـت. در روزگاری کـه قوی تریـن وثیقه هـا 
بی اعتبار اسـت، قسـم بـه نـان و نمک مفهومی بسـیار 
بـه  »]آتشـک[ سـوگند خـور  دارد.  قاطـع  و  اسـتوار 
یـزدان دادار و بـه نـان و نمـِک مـردان و بـه صحبـِت 

جوان مـردان کـه خیانـت نیندیشـی«.
5ـ دوسـتی با دوسـتان هم پیمان و دشـمنی با دشـمنان 
پذیرفتـه  عیـاران  جمـع  در  شـخصی  وقتـی  آن هـا: 
می شـود و صافـی اعتقـادات و حقیقِت رفتـار و کردارِ 
او ثابـت می شـود و بـه جمـع آن هـا وارد می شـود، 
لقـب و عنـوان "بـرادر" می گیرد و چنیـن رفتار و کاری 
از او در مورد دوسـتاِن دوسـتان هم محقق می شـود و 
همچنین الزم اسـت که با دشـمنان دوسـتانش دشمنی 
کنـد. عیـاران قصـد دارنـد کـه دوسـتی دوسـت را به 
محکم تریـن شـکل و اسـتوارترین وثیقه محکـم کنند. 
»]آتشـک[ آن کند که سـمک فرماید و با دوسـت وی 

دوسـت و با دشـمن وی دشـمن ]باشـد[«.۷
6ـ گرفتـن از ثروتمنـدان و کمک به فقـرا و نیازمندان: 
عیـار مالـک چیـزی نیسـت، به فکـر جمـع آوری مال 
و ثـروت نیسـت، هرچـه هسـت در خدمـت یـاران و 
فقیـران اسـت. در ایـن داسـتان، سـمک هنـگام انتقال 
قطـران بـه بـارگاه خورشیدشـاه، وقتـی او مسـت از 
شـادی اسـیر کـردن سـمک چـون ژنده پیلـی خفتـه، 
آن چـه از زرینـه و سـیمینه می یابـد همـه را در مهـد 

می نهـد و بـه دربـار خورشـید می بـرد.
جنـگ  بـدون  خواسـته ها  و  فرمان هـا  اجـرای  ۷ـ 
شـاید  درگیـری:  حداقـل  بـا  یـا  و  خون ریـزی  و 
ایـن مهم تریـن حالـت فکـری در عیـاران باشـد کـه 
خواسـته ها را بـا کمتریـن میـزان درگیـری و تنـش به 
انجـام می رسـانند. بـا وجـود توانایی و قدرتـی که در 
ایـن گروه سـراغ داریم، ایـن مهم ترین مشـخصۀ آن ها 
هنـگام سـخت ترین شـرایط تصمیم گیـری اسـت. در 
واقـع در بدتریـن شـرایط، بهتریـن تصمیم هـا مختِص 
آن هاسـت. رسـیدن بـه مقصـود بـدون این کـه کشـته 
شـوند و یـا از بی گناهی خونـی بر زمین ریخته شـود. 
در یـک کام، دسـتیابی بـه هـدف با کمتریـن هزینه و 

بـا بیشـترین قـدرت و توانایـی. 
و  شـراب خواری  جملـه  از  رسـومی  بـه  اشـاره  8ـ 
گرفتـن و دزدیـدن از ثروتمنـدان در هر حـال صورِت 
شـرعی و اسـامی نـدارد. این کـه در این داسـتان و یا 
مجموعـه کتـاب نامـی از مسـجد ـ به جـز اعتقـادات 
ایـن سـخن خاورشـناِس محتـرم  نیسـت،  ـ  عیـاری 
»عیـاران  کـه  مـی آورد  ذهـن  بـه  را  کربـن  هانـری 
بـه  ایـن سـرزمین  از  و  برخاسـته  ایـران  فرهنـگ  از 

کرده انـد.«  پیـدا  گسـترش  دیگـر  مکان هـای 

پانوشت:
احسـان  ترجمـه  کربـن،  هانـری  جوان مـردی،  آییـن 

نـور 1363 نراقـی، ص 1۷0، تهـران، نشـر 
پرتـو   ،) )زورخانـه  ایـران  باسـتانی  ورزش  تاریـخ 

133۷ حیـدری  چـاپ  تهـران،  بیضایـی، 
تاریـخ ادبیـات در ایران، دکتر ذبیـح اهلل صفا، ص 988، 

ج2، تهران، انتشـارات فردوس، 13۷1
همان، صص 162 - 16۷

همان، ص 162

بــدون  ـ اجــرای فرمان هــا و خواســته ها 
حداقــل  بــا  يــا  و  خون ريــزی  و  جنــگ 
ايــن مهم تريــن حالــت  درگیــری: شــايد 
ــته ها  ــه خواس ــد ك ــاران باش ــری در عی فک
را بــا كمتريــن میــزان درگیــری و تنــش 
ــی  ــود تواناي ــا وج ــانند. ب ــام می رس ــه انج ب
و قدرتــی كــه در ايــن گــروه ســراغ داريــم، 
ايــن مهم تريــن مشــخصۀ آن هــا هنــگام 
ــت.  ــری اس ــرايط تصمیم گی ــخت ترين ش س
بهتريــن  شــرايط،  بدتريــن  در  واقــع  در 
تصمیم هــا مختــِص آن هاســت. رســیدن 
ــوند  ــته ش ــه كش ــدون اين ك ــود ب ــه مقص ب
و يــا از بی گناهــی خونــی بــر زمیــن ريختــه 
ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــک كام، دس ــود. در ي ش
بــا كمتريــن هزينــه و بــا بیشــترين قــدرت 

و توانايــی

شیوه های عّیـاری در آیینۀ 

داستان سمک و قطران
دكتر علی محمدرضايی هفتادر

دكتر حمید هاديان

بخش دوم و پايانی
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در  آلمان  کنسولگری  بر  انتحاری  حمله  از  پس 
پناهجویان  حامی  سازمان  بلخ،  در  مزارشریف  شهر 
اخراج  طرح  خواست  آلمان  دولت  از  "پروازول" 

مهاجران رد شده افغانستان را متوقف کند.
این سازمان صبح روز جمعه  رئیس  بوکهارد،  گونتر 
امن  »افغانستان  گفت:  آلمان  فرانکفورت  شهر  در 
نیست. هر کسی که اخراج می کند، انسان ها را به خطر 

می اندازد«.
اضافه  افغانستان  در  وضعیت  مورد  در  همچنان  وی 
می  باشند،  خواسته  که  هرجایی  در  طالبان  که  کرد 

از 3500  بیش  که  افزود  بوکهارد  کنند.  توانند حمله 
زخمی و 1600 کشته از افراد غیرنظامی در شش ماه 
مورد  در  واضح  پیام  یک  خودش  جاری  سال  اول 

وضعیت افغانستان است.
در  پناهجویان،  حامی  آلمانی  سازمان  این  گفته  به 
افغانستان در حال  از مجموع 34 والیت  31 والیت 
حاضر جنگ است. بوکهارد گفت: »حمله دیشب در 
مزارشریف باید افکار عمومی را در آلمان از خواب 

بیدار کند«.
شهر  در  آلمان  کنسولگری  بر  طالبان  حمله  در 

مزارشریف در شمال افغانستان شش تن کشته شدند 
و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. اکثر کشته ها 
و زخمی شده گان این رویداد افراد ملکی هستند. در 

میان قربانیان این رویداد هیچ آلمانی وجود ندارد.
افغانستان  دولت  و  اروپا  اتحادیه  اکتوبر  ماه  آغاز  در 
روی یک توافقنامه بازگشت موافقت کردند که اخراج 
در  می بخشد.  سهولت  را  افغان  شده  رد  پناهجویان 
سال های اخیر برای مهاجران کشورهای درگیر جنگ 

داخلی، عما یک ممنوعیت اخراج وجود داشت. 
گونتر بوکهارد رییس سازمان "پروازول" گفت که در 
افغانستان هیچ منطقه ای وجود ندارد که بتوان آن را 
این  با وجود  امن توصیف کرد.  برای مدتی طوالنی 
وضعیت در افغانستان، میزان قبولی پناهجویان افغان 
در آلمان از حدود 80 درصد در سال 2015 به کمتر 

از 50 درصد کاهش یافت.
رییس "پروازول" اضافه کرد: »به نظرم این غیرمسئوالنه 
است که بتوان مهاجران را به میدان هوایی کابل اخراج 
کرد و هیچ مسئولیتی در مورد اینکه چه اتفاقی بعدا 
از آن  به دوش نگرفت و خود را  آنان می افتد  برای 

فارغ دانست«.
همزمان با این وضع، جنگ در افغانستان باعث شده 
که شمار مهاجران داخلی یا بیجاشدگان در این کشور 
به باالترین رکوردش پس از 2001 برسد. در ماه اپریل 
شمار این بیجاشدگان 1.2 میلیون تن بود، اما براساس 
آمار سازمان ملل حاال به 1.6 میلیون تن افزایش یافته 

است.

مقامــات امنیتــی اعــام کردنــد کــه در نتیجــه حملــه 
ــزار  ــهر م ــان در ش ــولگری آلم ــر کنس ــاری ب انتح
شــریف شــش تــن کشــته و بیــش از 120 تــن دیگــر 
زخمــی شــدند. اکثــر کشــته و زخمــی شــده گان این 

رویــداد افــراد ملکــی هســتند.
ــه  ــن حمل ــان در ای ــولگری آلم ــدان کنس ــه کارمن ب
ــخ  ــی در بل ــات امنیت ــت. مقام ــیده اس ــیبی نرس آس
گفتنــد ایــن انفجــار ناوقــت پنجشــنبه شــب زمانــی 
رخ داد کــه یــک حملــه کننــده انتحــاری الری مملــو 
از مــواد منفجــره اش را بــه یکــی از دیوارهــای 

ــرد. ــر ک ــت داد و منفج ــان اصاب ــولگری آلم کنس
ــر  ــی خب ــش از 80 زخم ــته و بی ــدا از دو کش در ابت
داده شــد، امــا صبــح روز جمعــه نــور محمــد فیــض 
ــزاری  ــه خبرگ ــخ ب ــفاخانه بل ــن ش ــس بزرگتری ریی
ــا صبحــدم پنــج  "دی پــی ای" آلمــان گفــت کــه ت
ــه نقــل از  ــد. ب ــه شــفاخانه منتقــل شــده ان جســد ب
ــه  ــز در نتیج ــده نی ــه کنن ــرد حمل ــک ف ــس ی پولی
ــده  ــته ش ــان کش ــولگری آلم ــر کنس ــار در براب انفج

اســت.
یــک ســخنگوی وزارت خارجــه آلمــان گفــت کــه 
پــس از انفجــار همــه کارمنــدان کنســولگری "بــدون 
ــرد  ــه ک ــتند و اضاف ــت"  هس ــت و در امنی جراح
ــژه  کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان و نیروهــای وی
آلمانــی "حملــه مهاجمــان بــه شــدت مســلح را دفع 

کردنــد".
امــا مقامــات امنیتــی بلــخ گفتنــد کــه حملــه کننــده 
ــان  ــود. طالب ــداد ب ــن روی ــا مهاجــم ای انتحــاری تنه
مســوولیت ایــن حملــه را بــه دوش گرفتــه و گفتــه 
ــام کشــته  ــر کفــار" در انتق ــه ب ــن "حمل ــد کــه ای ان

ــدز انجــام شــده اســت. ــان در کن شــدن غیرنظامی
در نزدیکــی مــاه نوامبــر بیــش از 30 غیرنظامیــان در 
رشــته ای از حمــات هوایــی ناتــو در حومــه شــهر 
کنــدز کشــته و 19 تــن دیگــر زخمــی شــدند؛ ایــن 
حمــات از ســوی نیــروی هوایــی ایــاالت متحــده 
ــش  ــای ارت ــت از نیروه ــر حمای ــه خاط ــکا ب امری

افغانســتان انجــام شــد.
مقامــات وزارت دفــاع آلمــان فــدرال در برلیــن 
ــای  ــه نیروه ــد ک ــام کردن ــه اع ــن حمل ــی ای در پ

ــن  ــام ای ــتان در انج ــمال افغانس ــور در ش ــن کش ای
ــد. شــمار اندکــی  ــی نقشــی نداشــته ان ــه هوای حمل
ــه ایــن ســو در  از نیروهــای امنیتــی از مــاه مــارچ ب
ــی  ــربازان محل ــه س ــا ب ــد ت ــده ان ــتقر ش ــدز مس کن

ــد. ــوره بدهن ــوزش و مش آم
ــخنگوی  ــودرا س ــه خ ــی ک ــد کس ــح اهلل مجاه ذبی
ــی ای"  ــزاری "دی پ ــه خبرگ ــد، ب ــی نام ــان م طالب
ــرار  ــدف ق ــا را ه ــد آلمانی ه ــا نبای ــرا م ــت: »چ گف
دهیــم؟«. وی در مــورد حملــه هوایــی اخیــر اضافــه 
کــرد: »حملــه قــوای هوایــی امریــکا براســاس 
اطاعــات اســتخباراتی شــریک شــده از ســوی 
آلمانی هــا انجــام شــد. آنهــا )آلمانــی هــا( هنــوز در 
شــمال افغانســتان یــک پایــگاه دارنــد. آنجــا هنــوز 

ــد«. ــود دارن ــی وج ــربازان آلمان س
منیــر فرهــاد ســخنگوی والــی بلــخ گفــت کــه ایــن 
انفجــار بــه حــدی قــوی بــود کــه شیشــه های 
و  شکســته  مجــاور  ســاختمان های  از  بســیاری 
ــان آمــدن بیشــترین شــمار زخمی هــا  ــه می باعــث ب

ــت. ــده اس ش
 ســید کمــال ســادات فرمانــده پولیــس بلــخ گفــت 
ــک  ــال در ی ــه ذغ ــر محمول ــواد انفجــاری زی ــه م ک
ــوز هــم شــمار  ــود. هن الری پنهــان ســاخته شــده ب

ــده گان نامشــخص اســت. ــه کنن حمل

مقامــات پولیــس افغانســتان گفتــه انــد کــه آنهــا یک 
ــود،  ــده ب ــر آوار ش ــه زی ــر را ک ــده دیگ ــه کنن حمل
صبــح روز جمعــه پیــدا کــرده انــد. مقامــات روز پنج 
شــنبه تنهــا از یــک عامــل انتحــاری ســخن گفتنــد؛ 
در حالــی کــه وزارت خارجــه آلمــان از دخیــل 
ــن  ــه شــدت مســلح در ای ــن مهاجــم ب ــودن چندی ب

ــر داده اســت.  ــه خب حمل
حــدود یــک هــزار ســرباز آلمانــی در کمــپ مارمــل 
در 10 کیلومتــری کنســولگری آلمــان در بلخ مســتقر 
هســتند و یــک تیــم واکنــش ســریع ایــن نیروهــا در 
پــی انفجــار بــه ســرعت بــه محــل واقعــه رســیدند.
نیروهــای آلمانــی دو نفــر را در نزدیکی کنســولگری 

آلمــان در بلــخ کشــتند
در ایــن حــال، مقامــات در والیــت بلــخ تاییــد 
کردنــد کــه دو تــن در نزدیکــی کنســولگری آلمــان 
ــای  ــلیک نیروه ــه ش ــریف در نتیج ــهر مزارش در ش
آلمانــی کشــته شــدند. منیــر فرهــاد ســخنگوی والــی 
ــه گفــت کــه ایــن  ــا دویچــه ول بلــخ در مصاحبــه ب
دو مــرد موترســیکل ســوار بــه ســرعت بــه ســمت 
کنســولگری آلمــان در حرکــت بودنــد و بــه دســتور 
ــد.  توقــف نیروهــای آلمانــی و افغــان توجــه نکردن
ــر  ــار ب ــه انتحــاری مرگب ــی حمل ــداد در پ ــن روی ای

ــان رخ داده اســت. کنســولگری آلم
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پــه هلمنــد والیــت کــې خیــايل رستیــري د جګــړې د دوام عمده 

علــت بلــل کېــږي. د هلمنــد ســیمه ییــز چارواکــي وايــي، کــه 

دغــه والیــت تــه د منظــور شــویو رستېــرو لــه ډلــې نیمــه برخــه 

هــم عمــًا موجــوده وای جګــړه بــه دومــره ســتړې کوونکــې او 

نــه اوږده کېــده.

د هلمنــد د والیتــي شــورا رئیــس کریــم اتــل پــرون شــپه ازادي 

راډیــو تــه وویــل، ډېرکــم پوځیــان جګــړه مختــه وړي او د هغــو 

ــه  ــارزه کــوي چــې ل ــه اســتازیتوب مب ــرو پ ــايل رستې ــو خی ټول

ــامل  ــې ش ــټ ک ــه لېس ــرو پ ــد د رستې ــې د هلمن ــو راهیس کلون

دي.

ښاغلی اتل وايي:

ــه منظــور شــوی ۶۰  ــد ت ــو کــوم تشــکیل چــې هلمن "د پوځيان

ســلنه خیــايل دی او یــوازې د کاغــذ پــه مــخ دی. دلتــه تقریبــًا 

۳۱ زره تشــکیل منظــور دی. کــه لــه دې ډلــې نیاميــي هــم لــه 

مــوږ رسه وای هېــڅ امــکان د دې نــه و چــې مخالفیــن دومــره 

مختــه رايش. علــت یــې هــم دا دی چــې جګــړه ورځ تــر بلــې 

ــوزه  ــه ح ــه او دریم ــه دویم ــکرګاه پ ــږي. اوس دا دی لښ ډېری

کــې میاشــت پــوره کېــږي چــې جګــړه روانــه ده."

ښــاغلی اتــل مرکــزي حکومــت تورنــوي چــې پــه هلمنــد کې د 

امنیتــي وضعیــت د ښــه وايل لپــاره ســمه پاملرنــه نــه کــوي او د 

رستېــرو د زیاتــوايل پــه اړه یــې جــدي اقدامــات نــه دي کــړي.

هلمنــد کــې د ۲۱۵ میونــد قــول اردو قومنــدان جــرال محمــد 

ويل احمــدزي هــم تائیــد کــړې چــې د پوځیانــو تشــکیل کــم 

دی او نــه يش کــوالی چــې پــه کمــو پوځیانــو د هلمنــد جګــړه 

مختــه یــويس او یــا لښــکرګاه لــه ګواښــه وژغــوري.

لــه ګاونــډي هېــواد پاکســتان رسه د هلمنــد پــراخ رسحــد او د 

مخالفینــو اســانه تــګ راتــګ، د نــړۍ د تــر ټولــو زیاتــو اپیمــو 

ــا  ــد د ن ــیايل د هلمن ــو س ــي ډل ــې د مافیاي ــه رس ي ــد او پ د تولی

امنیــو لــه عمــده عواملــو بلــل شــوي دي.

ــر، د  ــاع وزی ــتان دف ــې د افغانس ــت مخک ــوه میاش ــاوخوا ی ش

ناټــو عمومــي قومنــدان او د کورنیــو چــارو وزارت ارشــد 

معیــن هلمنــد تــه تلــي وو څــو جګــړه و ارزوي او هــر یــوه پــه 

خپــل وار د مخالفینــو پــر ضــد پــه جګــړه کــې افغــان ځواکونــه 

ــل. ــراليس وبل ب

د دفــاع وزارت ویانــد جــرال دولــت وزیــري پــرون شــپه ازادي 

راډيــو تــه وویــل، پــه هلمنــد کــې ســخته جګــړه وشــوه خــو تــر 

ډېــره وســله وال مخالفیــن مــات شــول او پــان دی چــې ډېــر 

ژر د افغــان پوځیانــو شــمېر پــور او امکانــات ورتــه زیــات يش.

ښاغلی وزیري زیاته کړه:

ــوي  ــل، ن ــان ورغل ــوي قومندان ــاره ن ــول اردو لپ ــد د ق "د هلمن

ــدې  ــه هم ــږي. پ ــه کې ــامالت ورت ــوي اک ــل. ن ــان ورغل کس

ــه  ــد ت ــونه هلمن ــوې او زره پوش ــوي هام ــوږ ن ــې م ــۍ ک اوون

ولېــږل چــې یــا رســېديل یــا ور رســېږي. د پرســونل پــه هکلــه 

ــل شــوی دی.  ــان پی ــه دغــه پ ــرو دا اوس پ ــان ل هــم مــوږ پ

دوامــداره توګــه بانــدې هلتــه د قــول اردو اکــامالت کــوو څــو 

ــوي  ــرې ق ــدې ډې ــمن بان ــه دښ ــې پ ــي ک ــي ژمن ــه راتلونک پ

ــړو." ــې واردې ک رضب

د هلمنــد یــو شــمېر عــام خلــک بیــا لــه ســخت امنیتــي 

ــو  ــو اونی ــه درېی ــې ل ــي چ ــوي او واي ــکایت ک ــت ش وضعی

ــات او ځینــي  ــوم عملی ــه ن ــد" پ ــل شــوي "قهرمیون راهیســې پي

ــري. ــې نه ل ــته راوړن ــام وړ الس ــرکات د پ ــي تح ــور پوځ ن

زیاتــه  تــه  مخالفینــو  وســله والو  کال  روان  کــې  هلمنــد 

ــو  ــر ټول ــم ت ــه ه ــو ت ــان پوځیان ــو افغ ــتې خ ــه اوښ مرګ ژوبل

ــو پېښــو کــې لســګونه  ــه څــو لوی ســخته کال بلــل شــوی او پ

ــوي  ــوا وژل ش ــو له خ ــله والو مخالفین ــري د وس ــان رستی افغ

دي.

کــه څــه هــم لــه څــو کلونــو راهیســې پــه هلمنــد کــې جګــړه 

روانــه ده خــو ســږ کال جګــړه د دې لپــاره ســخته شــوه چــې د 

دغــه والیــت څــو ولســوالۍ طالبانــو ونیولــې او د لښــکرګاه د 

نیولــو لپــاره یــې هــم هڅــې وکــړې.

دهلمند والیتي شورا: 
هلمند کې خیايل رستېري 

د جګړې د دوام المل دی

درپیحملهبهمزارشریف

"پروازول"خواهانتوقفاخراجافغانهاازآلمانشد

درحملۀطالبانبهکنسولگری
آلماندربلخششغیرنظامیجانباختند
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ورزش

ــدن در  ــته ش ــرس از کش ــا ت ــش ب ــتی داع ــروه تروریس ــر گ رهب
عملیــات موصــل، یکــی از معاونیــن ارشــد خــود را به عنــوان 

جانشــینش منصــوب کــرده اســت.
تلویزیونــی  بــا کانــال  نینــوا در گفت وگــو  اســتان  منبعــی در 
الســومریه گفــت: شــبکه های رســانه یی داعــش ایــن تصمیــم 
ــش  ــوۀ داع ــی بالق ــر آت ــت رهب ــد. هوی ــر کرده ان ــابقه را منتش بی س
ــن  ــل ای ــاب در داخ ــوع انق ــال وق ــا از احتم ــۀ نگرانی ه در بحبوح

ــت. ــده اس ــی مان ــان مخف ــتی هم چن ــروه تروریس گ
ایــن منبــع افــزود: حتــا رهبــران ارشــد داعــش نیــز اجــازۀ صحبــت 
بــا جانشــین ابوبکــر البغــدادی، رهبــر کنونــی ایــن گــروه تروریســتی 

را دارد.
ــاف  ــای ایت ــه نیروه ــد ک ــا آن منتشــر ش ــان ب ــه همزم ــن اطاعی ای
ــات خــود در موصــل را  ــکا عملی ــری امری ضــد داعــش تحــت رهب
ــن  ــادی از ای ــای زی ــز بخش ه ــی نی ــای عراق ــش داده و نیروه افزای
ــادی دســتِ کم  ــته می ــال گذش ــد. در س ــس گرفته ان ــاز پ ــهر را ب ش
ــا به صــورت  ــدادی کشــته ی ــه ابوبکــر البغ ــزارش شــد ک ــار گ 10 ب

جــدی زخمــی شــده اســت.
او پــس از 13 ســال فعالیــت به عنــوان تروریســت در حــال حاضــر 
همزمــان بــا ادامــۀ مبــارزات بــرای آزادســازی ایــن شــهر احســاس 
ــروه  ــک گ ــدادی در ی ــارکت البغ ــتین مش ــد. نخس ــی می کن نگران
ــال  ــه او در س ــت ک ــورت گرف ــی ص ــازمان یافته زمان ــتی س تروریس
2003 میــادی بــه همــراه دوســتانش جماعــت جیــش اهــل الســنه 

ــد. ــیس کردن ــه را تأس والجماع
ــن  ــس ای ــوان ریی ــه عن ــوولیت را ب ــن مس ــپس اولی ــدادی س البغ
کمیتــه بــه عهــده گرفــت. در ســال 2006 میــادی گــروه البغــدادی 
ــه شــورای مجاهدیــن در عــراق پیوســت کــه در آن زمــان شــاخه  ب
القاعــده بــود. در همــان ســال ایــن گــروه تروریســتی نــام خــود را 
ــه  ــه عنــوان رهبــر کمیت ــه داعــش تغییــر داد و البغــدادی مجــدداً ب ب

ــرد. ــت ک شــریعت فعالی

وزیــر دفــاع هنــد در ســخنانی جنجالــی و برخــاف سیاســت و تعهــدات 
کشــور هنــد، خواســتار تجدیدنظــر ایــن کشــور در اســتفاده نکــردن نخســت 

ــت . ــده اس ــته یی ش ــاح های هس از س
مانوهــر پاریــکار، در ســخنانی اظهــار کــرد، محدویت هــای قانونــی و 
موضع گیــری هنــد در زمینــۀ اســتفاده نکــردن نخســت هنــد از ســاح های 

ــد. ــد ش ــی کشــور خواه ــف نظام ــبب تضعی ــته یی، س هس
ــور  ــوان کش ــه عن ــود را ب ــد خ ــد بای ــرد: هن ــح ک ــر تصری ــای مانوه آق
مســوولیت پذیر کــه ســاح های هســته یی را غیــر مســووالنه اســتفاده 

ــد. ــی کن ــرد، معرف ــد ک نخواه
وزیــر دفــاع هنــد بــا اشــاره بــه تهدیــد پاکســتان بــرای اســتفاده از ســاح 
ــگاه شــبه نظامیان  ــه پای ــد ب ــۀ محــدود هن هســته یی تاکتیکــی پیــش از حمل
ــر از  ــد دیگ ــچ تهدی ــه هی ــن حمل ــد از ای ــرد، بع ــح ک ــتان تصری در پاکس
ــو  ــه دهلی ن ــا متوجــه شــدند ک ــت و آن ه ســوی اســام آباد صــورت نگرف
ــد. ــام دهن ــده انج ــا نش ــان معن ــت های آن ــه در سیاس ــی ک ــد اقدام می توان

ــر نکــرده، تصریــح کــرد:  ــد تغیی ــان این کــه سیاســت هســته یی هن ــا بی او ب
اگــر کشــوری سیاســت دفاعــی و نظامــی خــود را محــدود بــه اصــول کنــد، 
ــار  ــد از امتی ــود و نمی توان ــد ب ــی خواه ــل پیش بین ــور قاب ــن کش ــار ای رفت

ــد. ــتفاده کن ــری اس غافل گی
ســخنگوی وزارت دفــاع هنــد در واکنــش بــه ســخنان "مانوهــر پاریــکار" بــا 
صــدور بیانیه یــی اعــام کــرد کــه ایــن ســخنان نظــر شــخصی او و موضــع 

رســمی هنــد نیســت.
تنهــا در صــورت  ایــن کشــور  براســاس سیاســت هســته یی هنــد، 
ــاح ها را  ــن س ــور، ای ــن کش ــه ای ــر علی ــته یی ب ــاح هس ــری س به کارگی
ــد  ــته یی هن ــب هس ــتان، رقی ــه پاکس ــی ک ــت، درحال ــد گرف ــه کار خواه ب

ــت. ــت نیس ــن سیاس ــه ای ــد ب پایبن
ــتراتژیک  ــته یی اس ــاح های هس ــاف س ــی، برخ ــته یی تاکتیک ــاح هس س

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــمن ب ــای دش ــه نیروه ــگ علی ــای جن در میدان ه
ــل  ــگ و در داخ ــای جن ــتراتژیک دور از میدان ه ــته یی اس ــاح های هس س
ــدف  ــا ه ــع ب ــهرها و صنای ــی در ش ــای نظام ــه پایگاه ه خــاک دشــمن علی

ــرد. ــرار می گی ــگ اســتفاده ق ــه جن ــف دشــمن در ادام تضعی
ــا  ــته یی را امض ــاح های هس ــترش س ــع گس ــان من ــتان پیم ــد و پاکس هن

نکرده انــد.
ــتقال  ــس از اس ــی پ ــاح های اتم ــدۀ س ــورِ دارن ــتان دو کش ــد و پاکس هن
ــون ســه بار باهــم وارد جنــگ شــده اند. کشــمیر یکــی  در ســال 194۷ تاکن
از عوامــل اصلــی اختــاف هنــد و پاکســتان در 69 ســال گذشــته بــود؛ بــه 
ــده اند.  ــگ ش ــه وارد جن ــن منطق ــر ای ــر س ــم ب ــار باه ــه دو ب ــی ک گونه ی
بخشــی از کشــمیر در خــاک هنــد و بخــش دیگــر در خــاک پاکســتان قــرار 

دارد و هــر دو کشــور ادعــای مالکیــت بــر تمــام ایــن منطقــه را دارنــد.

ــون  ــای گونه گـ ــیا در بخش هـ ــال آسـ ــای فوتبـ ــن نامزد هـ برتریـ
ـــل  ـــت کام ـــیا »AFC«، فهرس ـــال آس ـــیون فوتب ـــد. فدراس ـــام ش اع
نامزدهـــای رده بنـــدی بهترین هـــای فوتبـــال آســـیا در ســـال 2016 

ـــرد. ـــام ک را اع
قـــرار اســـت کـــه برنامـــۀ ویژه یـــی بـــه هـــدف انتخـــاب 
ــر در  ــد روز دیگـ ــا چنـ ــیا، تـ ــال آسـ ــی فوتبـ ــای دنیایـ بهترین هـ

گـــردد. برگـــزار  »ابوظبی امـــارات« 
ـــراق و  ـــا از ع ـــدی احمدالدع ـــارات، حم ـــان از ام ـــر عبدالرحم عام
ـــردان و  ـــال م ـــن س ـــن بازک ـــوان بهتری ـــن به عن ـــور چی ـــی از کش ول
ــترالیا  ــا از آسـ ــزاده وانـ ــورد و لیـ ــن، کایتلین فـ ــن از چیـ تان روییـ
به عنـــوان بهتریـــن بازکنـــان ســـال فوتبـــال زنـــان در ســـال 2016 

ــده اند. ــی شـ معرفـ
در کنـــار ایـــن، چوی کانـــگ هایـــه از کوریـــای جنوبـــی، ماکوتـــو 
ـــدی  ـــزدان رده بن ـــان، نام ـــا از جاپ ـــی اوچیام ـــوری و آتسوش تگوارام
ــن  ــگ تیـ ــردان و چان یونـ ــش مـ ــال در بخـ ــی سـ ــن مربـ بهتریـ
ــوک از  ــان و ری اون سـ ــو از جاپـ ــو اوکاموتـ ــگ، میـ از هانگ کانـ
کوریـــای جنوبـــی نامـــزادان برتریـــن مربی ســـال  2016 میـــادی 

در بخـــش زنـــان معرفـــی شـــده اند.

انــوش دســتگیر، ســرمربی تیــم نونهــاالن نایمخــن هالنــد به صــورت 
ــت. ــت گرف ــه دس ــتان را ب ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــت تی ــت هدای موق

ــه  ــس از ب ــت، پ ــا اس ــری " یوف ــدرک مربی گ ــه دارای م ــتگر ک ــای دس آق
ــال، هدایــت تیــم ملــی  ــا فدراســیون فوتب نتیجــه نرســیدن پیتــر شــگرت ب

ــد داشــت. ــده خواه ــر عه ــدار تاجیکســتان ب افغانســتان را در دی
ــه در اردوی  ــز ک ــگرت نی ــر ش ــتیاران پیت ــه دس ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــار گذاشــته شــدند و دســتگیر از  ــم کن تاجیکســتان حضــور داشــتند، از تی
ســوی کرام الدیــن کریــم، بــه عنــوان ســرمربی موقــت تیــم ملــی انتخــاب 
ــی  ــه زمان ــا چ ــتگیر ت ــه دس ــت ک ــخص نیس ــون مش ــا کن ــت. ت ــده اس ش

ــد داشــت. ــده خواه ــر عه ــی را ب ــم مل ــت تی هدای
انــوش دســتگیر، از جملــه بازیکنانــی بــود کــه در دوران اســکلزیچ و پیتــر 
شــگرت بــه تیــم ملــی به عنــوان یــک بازیکــن دعــوت شــد. او در طــول دو 
ســال گذشــته به صــورت پراکنــده در ترکیــب تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان 

حضــور داشــته اســت.
انــوش دســتگیر در مصاحبه یــی کــه بــا صفحــۀ رســمی فیس بــوک 
ــه از ســوی  ــد ک ــال افغانســتان انجــام داده اســت، می گوی فدراســیون فوتب
ــی  ــم مل ــی تی ــوان مرب ــب به عن ــورت منتخ ــی و به ص ــم مل ــان تی بازیکن

ــت. ــده اس ــاب ش انتخ
او گفتــه اســت: "بــه بــاور خیلــی از مــردم افغانســتان کــه فکــر می کردنــد 
ــا  ــد، م ــم می پاش ــی از ه ــم مل ــتان تی ــه تاجیکس ــگرت ب ــدن ش ــا نیام ب
ــا بتوانیــم کمــاکان  ــاره به خاطــر افغانســتان تیــم را ســر پــای کردیــم ت دوب
ــه  ــان گفت ــم." او در پای ــرار بگیری ــل تاجیکســتان ق ــۀ خــوب مقاب ــا روحی ب
ــم کــرد. ــازی خواهی ــرای افغانســتان ب ــه، بلکــه ب ــرای شــخص ن ــا ب کــه م

ــه  ــود ک ــری می ش ــی پیگی ــتان درحال ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــات تی تمرین
ــاف  ــه مص ــی ب ــداری تدارکات ــنبه/22عقرب( در دی ــردا )یکش ــم ف ــن تی ای

ــت. ــد رف ــتان خواه تاجیکس
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كمال الدين حامد

"انفجاری که در بلخ صورت گرفت "
دو شهید و بیش از صد نفر زخمی )بنابر آمار ابتدایی( از 
غیرنظامیان )شامل زنان و کودکان( محصول انفجاری بود 
که در شهر مزارشریف صورت گرفت. طالبان ادعا کردند که این انفجار 

را در انتقام از آلمانی ها غرض بمباردمان شان انجام داده اند .
آنچه که گفتۀ طالبان می رساند، این است که آن ها انتقام از آلمانی ها را از 
مردم مسلمان و بی غرض مردم افغانستان گرفته اند و ظاهراً معتقداند که 
ویرانی و کشتار مردم بی گناه، به معنی انتقام از خارجی ها است. مزدوری 
با تمام اشکال آن یک عیب است؛ اما مزدوری فکری )که از تحلیل سادۀ 

قضایا نیز عاجزباشی( بدترین عقب مانده گی و توحش می باشد.
درطول تاریخ، تنها از زبان خوارج چنین طرزتحلیلی نسبت به جنایات 
بدوی ترین  و  است و عقب مانده ترین  دیده شده  بی گناه  مردم  برابر  در 
توجیه  دیگران  از  انتقام  با  را  خودشان  مردم  علیه  جنایات  نیز  گروه ها 
نکرده اند؛ برای این که این حرف نه یک تحلیل و نه یک توجیه، بلکه 
عمق توحش فکری و مزدوری اندیشه می باشد. طالبان و امثال شان به 
و  می اندیشند  باشد(،  وحشی گری  و  ویرانی  )اگرچه  دستاورد  حداقل 
وحشی گری  غریزۀ  اشباع  برای  بلکه  نمی جنگند،  پیروزی  برای  دیگر 
تاش می کنند، ورنه به این اعمال نه راهی به دل های مردم باز می شود و 

نه خارجی ها آسیب می بینند.
گروه های جزم گرا به هراندازۀ که از رسیدن به قدرت بازمانند، به همان 
اندازه نسبت به جریان عادی زنده گی بدبین می شوند و خودشان را علیه 
همه و همه را علیه خودشان تصور می کنند )بارها دیده شده است که سر 
بُریدن غیرنظامیان توسط طالبان با یک عقده گشایی بی پایان انجام یافته( 
و در این حوزه، هرآسیبی را به جریان عادی زنده گی اجتماعی نوعی 

گرفتن انتقام تلقی می کنند.
توجیه طالبان اگر از سر فریب کاری صورت گرفته باشد، تنها یک دروغ 
برای سرپوش گزاشتن بر جنایت صورت گرفته خواهد بود، اما اگر به 
این توجیه باورداشته باشند )یعنی باور داشته باشند که کشتن غیرنظامیان 
انتقام ا ز خارجی ها است(، مبین عمق بحران فکری است که گروه های 
اندیشی است که خود را  ایشان گرفتار آن شده و نوعی خوارج  مانند 
در قالب این گونه توجیه ها نشان می دهد و مبتنی بر این بحران سرحال 
توسعۀ  طریق  از  که  می طلبد  طوالنی  تاریخ  گروه هایی،  چنین  آوردن 

آگاهی به مرور زمان اگر قابل دفن باشد .

فرشته بیگم

سالهاست چه به شکل رسمی و چه به شکل غیررسمی، 
با مهاجرین و پناهجویان کار می کنم و شاهد بدبختی ها 
کمپ  در  تن   14 هستم.  رفتۀشان  برباد  زنده گی های  و 
»میتیلینی« در یونان جلو چشمانم به خاک سپرده شدند و کسانی هم 
به  دست  سویدن  همین  در  روحی  فشارهای  و  مشکات  دست  از 

خودکشی زدند.
می خواهم بگویم، مشکات آن ها کمتر از مشکات شربت گل نیست. 
این که از روی تصادف ژورنالیستی عکس چشمان شربت گل را سال ها 
قبل گرفته بود، او را مهاجری متفاوت از مهاجرین دیگر نمی کند. تاش 
قابل ستایش  پاکستان  نظارت خانۀ  از  او  آزادی  برای  افغانستان  دولت 
و  و خانه  کرده  دیدار  او  از  رییس جمهور شخصًا  که  وقتی  اما  است، 
امکانات خاصی را به او اهدا می کند، مسأله از حد رابطه میان دولت 
و شهروند فراتر می رود و شکل برخورد شخصی و سلیقه یی می گیرد. 
این خانم هیچ تفاوتی از خانم های دیگر، حتا از خانم های از جنگ فرار 

کرده کندوز، غور، هلمند... ندارد.
زندان های ایران و پاکستان از افغانستانی های بیگناه پُر است که دولت 
برخورد  من،  باور  به  است.  نکرده  آن ها  آزادی  برای  اقدامی  هیچ 

رییس جمهور در مقابل این خانم، خیلی مبالغه آمیز و تبعیض آمیز بود.

خالد نجوا

اشرف غنی توطئه را رها نمی کند!
اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی ماهانه 50 هزار 
دالر امریکایی به خاطر بهبود روابطش با ایاالت متحده به 

بودستا، رییس ستاد انتخاباتی هاری کلنتون می پرداخت.
و  اصل  یک  بین الملل  روابط  در  "البی گری"  بحث  که  است  درست 
معمول است، اما پرسش این جا است، پولی را که غنی بابت البی گری 
می پردازد، از پول شخصی اش است یا هم بودجۀ ملی که از تکس و 

مالیۀ مردم می باشد؟
کامپاین های  از گذر  تا هنوز  آقای غنی  آیا  که  این است  پرسش دوم 
انتخاباتی نگذشته است و سعی می کند در هر فرصتی حریف دیروز 
و شریک امروز قدرت خود )رییس اجرایی حکومت وحدت ملی( را 
مهار کند؟ بدین منظور نیاز به البی گری در ایاالت متحده که حامی پُر 
و پا قرص حکومت وحدت ملی است، دارد تا اذهان سیاست گران آن 
از  را  اجرایی  به سود خود چرخاند و عبداهلل عبداهلل رییس  را  کشور 

گردونۀ قدرت خارج کند.
اگر شوربختانه منظور آقای احمدزی پرسش دوم باشد، کشور روزهای 
این که  از  بیشتر  آقای غنی  بیشتری پیش رو خواهد داشت؛ چون  سیاه 
به کارایی دستگاه حکومت فکر کند و نهایت سعی خود را به خرج 
دهد تا حکومت پاسخ گو برای شهروندان به میان آورد، تاش می کند 
تا شریک قدرتش در درون نظام  ایجاد کند  تا توطئه بریزد و مشکل 

تضعیف گردد.

فیـسبـوك نـــامــه
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روزنامۀ اينديپندنت 
با قطعی شدن پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
او  که  باشد  این  اصلی  پرسش  شاید  امریکا  جمهوری 
چطور در این انتخابات پیروز شد؟ در پاسخ باید گفت 
که این میلیاردر نیویورکی پیامی را مبنی بر راه حل های 
سریع اقتصادی به مردم داد که به مذاق بسیاری از آنها 

خوش آمد.
اوهایو  ایالت  در  داونپرت  شهر  در  سرد  شب  یک  در 
تئاتر مشهور ادرل مملو از جمعیتی است که اغلب از سر 
کنجکاوی آمده اند تا دونالد ترامپی را که تنها از طریق 
نمایش های واقعی در تلویزیون و مناظره های تلویزیونی 

شناخته اند، ببینند.
بعد  می گوید:  افراد  این  از  یکی  ساله   53 بوون،  اریک 
از دیدن حرف های ترامپ در تلویزیون رای خود را از 
تغییر  کاندیدای جمهوری خواهان  به  کاندیدای مستقل 
به  امریکا  انتخابات  در  پیش  او هشت سال  است.  داده 
از  حمایت  به  بار  این  اما  بود،  داده  رای  اوباما  باراک 

ترامپ پرداخته است.
فکر  من  و  داریم  بیزینس من  یک  به  نیاز  ما  گفت:  او 
چیز  همه  می تواند  بیزینس من  یک  عنوان  به  او  می کنم 

را درست کند.
شهر  در  استادیومی  محل  در  زوج  یک  بعد  هفته  دو 
گرفتن  دست  به  با  نیوهمپشایر  ایالت  در  پایموس، 
یک پاکارد به حرف های دونالد ترامپ درباره شکنجه 
تروریستی، حرف هایش درباره  غرق مصنوعی مظنونان 
از همه  و  مناظره  در  کروز  تد  دادن  چگونگی شکست 
مهمتر حرف های او درباره کمک به افراد به حاشیه رانده 

شده، گوش می دهند.
این زوج به نام توبی و وندی شاو گفتند: خسته هستند 
از اینکه سیاستمداران همیشه وعده تغییر همه چیز را به 

آنها بدهند.
توبی شاو گفت: مردم از دروغ خسته شده اند. چند سال 
اکنون  داریم.  را  سیاستمدارانی  چنین  یک  ما  که  است 
وقت آن است که کسی بیاید که بتواند بایستد و کارهای 

الزم را انجام بدهد.
یک چنین صحنه هایی در سراسر امریکا از زمانی که این 
میلیاردر نیویورکی 18 ماه پیش کاندیداتوری اش را برای 
شده  مشاهده  کرد،  اعام  جمهوری  ریاست  انتخابات 
است. در میان حامیان ترامپ یک سری حامیان برتری 
سفید پوست ها هستند که جذب حرف های دارای رنگ 

و لعاب نژادپرستی و اسام هراسی او شده اند.
نیز هستند که مثل طرفداران  عده دیگری از حامیان او 
مرزها  می خواهند  انگلیس  در  اروپا  اتحادیه  از  خروج 
بسته تر و مهاجرت محدودتر شود. با این حال اطاعات 
نظرسنجی ها و مصاحبه های متعدد با ده ها تن از حامیان 

ترامپ حاکی از آن هستند که جذابیت اصلی او وعده اش 
برای راه حل سریع برای اقتصاد امریکاست.

بالغ  پیو،  موسسه  سوی  از  جدید  نظرسنجی  یک  طبق 
اقتصاد در این  بر 90 درصد از حامیان ترامپ گفته اند: 

انتخاب آنها بسیار مهم بوده است.
قدرتمندترین  که  می دهد  نشان  همچنین  نظرسنجی ها 
پایگاه حمایت از ترامپ مربوط به مردان سفید پوست 
بدون تحصیات عالی است و او اغلب به منظور جذب 
رای دهندگان، این گروه ها را در ایالت هایی مثل اوهایو، 
آیووا، ویرجینیای غربی و کارولینای شمالی هدف قرار 

داده است.
او تاش داشته تا تبلیغاتی ویژه برای پایگاه های صنعتی 
اوهایو که در 20  ایالت  تاون در  یانگز  سابق مثل شهر 
افول  و  اقتصادی  وخیم  وضعیت  شاهد  گذشته  سال 

جمعیت بوده اند، داشته باشند.
ترامپ در آشیانه یک هواپیما در فرودگاه این شهر در ماه 
مارچ ماجرایی را با این مضمون درباره تهدید مهاجران 
غیرقانونی به آنها گفت: مار سمی که با اجازه خود شما 
می زند  نیش  را  زمانیکه شما  بعد  و  می آیند  به خانه تان 

شما آن وقت تعجب خواهید کرد.
یکی از این مخاطبان شیفته ترامپ یک کهنه کار نظامی 
وستمورلند،  هسکل  نام  به  فوالد  بخش  سابق  کارگر  و 

۷9 ساله است.
کارهای  او  می کنم  فکر  من  می گوید:  ایندیپندنت  به  او 
او قرار است  انجام خواهد داد.  امریکا  برای  درست را 
کار داعش را یکسره کند. او می گوید دیواری را درست 
خواهد کرد. من فکر می کنم او این کار را انجام می دهد.
توسط  انجام شده  مطالعه  یک  از  توجه  قابل  یافته  یک 
دونالد  حامیان  که  بوده  این  اگست  ماه  در  پیو  موسسه 
در  زندگی  که  بوده اند  معتقد  قاطع  اکثریت  با  ترامپ 
پیش  سال   50 از  بدتر  آنها"  مثل  افرادی  "برای  امریکا 

شده است.
ترامپ  حامی  که  دهندگانی  رای  درصد   81 مجموع 
بودند، گفتند: زندگی در امریکا بدتر شده در حالی که 
11 درصد این حامیان معتقد بودند زندگی آنها بهتر شده 

است.
در مقام مقایسه اکثر حامیان هیاری کلینتون معادل 59 
امریکا  در  زندگی  بودند  معتقد  حامیان  این  از  درصد 
نسبت به 50 سال پیش بهتر شده است و 19 درصد از 
آنها معتقد بودند که زندگی آنها بدتر شده و 18 درصد 

نیز معتقد بودند تغییری نکرده است.
ترامپ اغلب به روی یک تلقی از عصر طایی در امریکا 
زمانی که این کشور صنایع تولیدی قدرتمند و جایگاه 

غالب تری در جهان داشت، مانور داده است.
او در ماه مه در یکی از تجمع هایش در ایندیانا جایی که 

انتخابات مقدماتی آنجا او را تبدیل به  پیروزی وی در 
از  گروهی  به  کرد، خطاب  کاندیدای جمهوری خواهان 
حامیانش که دیدگاه های مختلفی درباره این به اصطاح 

عصر طایی داشتند، سخنرانی می کرد.
طایی  دوره های  این  از  یکی  مخاطبان  این  از  بسیاری 
ریگان  رونالد  ریاست جمهوری  دوره  دو  به  مربوط  را 
آن  در  گفت:  لوگان  جنت  مثال،   عنوان  به  می دانستند. 
زمان اقتصاد خوب،  ارتش قدرتمند و امریکا مایه مباهات 

بود. اکنون ما داریم همه آنها را از دست می دهیم.
البته این همه داستان را درباره کسانی که جذب دونالد 

ترامپ شدند، بازگو نمی کند.
ماه گذشته میادی پایگاه اینترنتی ووکس گزارش داد که 
حامیان ترامپ لزومًا افراد بدبخت و بیچاره جهان نیستند.
نظرسنجی های  طبق  که  کرد  تصریح  گزارش  این 
رای  میزان  مقدماتی  انتخابات  زمان  در  خروج  هنگام 
و  کروز  تد  حامیان  اندازه  به  ترامپ  حامی  دهندگان 
اصلی  کاندیداهای  حامیان  از  بیشتر  چشمگیری  حد  تا 
یا برنی سندرز بوده  دموکرات ها یعنی هیاری کلینتون 

است.
را  موضوع  این  نیز  گالوپ  جانب  از  مهم  مطالعه  یک 
تایید کرده است. در واقع سطح حمایت از ترامپ ارتباط 
مستقیمی با درآمد بیشتر و نه درآمد کمتر چه در میان 
کل مردم و چه در میان سفید پوست ها داشته است. طبق 
این مطالعه حامیان ترامپ با احتمال کمتری بیکار بوده یا 

از نیروی کار کنار گذاشته شده بودند.
خبرنگار ایندیپندنت برای تحقیق درباره اینکه چه کسانی 
پیام دونالد ترامپ را واضح تر از بقیه شنیده اند به شهر 
کوچک گروندی در ایالت ویرجینیا با تنها حدود 1000 
ویرجینیای  و  کنتاکی  با  مرز  نزدیکی  در  جمعیت  نفر 

غربی رفت.
در منطقه بوچانان کانتی که شهر گروندی یکی از مراکز 
اصلی آن است 69.۷ درصد در زمان انتخابات مقدماتی 
به دونالد ترامپ رای دادند که این بزرگترین پیروزی او 

در یک منطقه در کل امریکا محسوب می شد.
این منطقه زمانی قلب تپنده صنعت معدن کاری بود اما 
بین رفته و جای خود  از  تقریبًا  اکنون تمام آن شغل ها 
و  فود  فست  رستوران های  در  کم درآمد  کارهای  به  را 

فروشگاه زنجیره ای والمارت داده اند.
رای  ترامپ  به  گفت،  سابق  معدن کار  یک  لونی  لونی 
برای  شانس  بزرگترین  او  که  است  معتقد  زیرا  می دهد 
دوران شکوهمند  به  دیگر  بار  منطقه  این  که  است  این 

کارهای پردرآمد باز گردد.
او گفت: هیاری کلینتون باید در زندان باشد.

چگونهترامپبرندهشد؟

از کارنامـۀ علـی دهباشـی روزنامـه نگار، ادب پـژوه و سـردبیر مجلۀ 
معـروف بخـارا در کابل گرامی داشـت شـد.

در ایـن برنامـه، شـماری زیـادی از فرهنگیـان، اسـتادان دانشـگاه و 
دانشـجویان اشـتراک کـرده بودنـد. منتقـدان ایـن برنامـه، کارکردهای 
آقـای دهباشـی را بـه بررسـی گرفتـه و در میانه های برنامـه، فلم هایی 

از کارکردهـای دهباشـی نیـز بـه نمایش گذاشـته شـد.
گفتنـی اسـت کـه علی اکبر جعفر دهباشـی معـروف به علی دهباشـی 
بـا حسـین دهباشـی اشـتباه نشـود، زاده 133۷ تهـران روزنامه نـگار، 
تـاش  او  اسـت.  بخـارا  مجلـه  سـردبیر  و  نویسـنده  ادب پـژوه، 
گسـترده یی در معرفـی آثـار و زندگـی بـزرگان فرهنـگ و ادب و هنر 

فراسـی زبانان و جهـان داشـته اسـت.
علـی دهباشـی همزمـان بـا آمـوزش از سـال آخـر دبسـتان کار در 
چاپـی  نمونه هـای  مصحـح  به عنـوان  و  کـرد  آغـاز  را  چاپ خانـه 
چندیـن انتشـاراتی در چاپخانه »مسـعود سـعد« کار می کـرد. از همان 
سـال ها بـا اسـاتید صاحب نامـی از فرهنـگ و ادب معاصـر کار کرد و 

بـا مبانـی فرهنـگ، تاریـخ و ادبیـات ایران آشـنا شـد.
فکـری  پـرورش  کانـون  فعـال  اعضـای  از  نوجوانـی  دوران  در  او 
کـودکان و نوجوانـان به شـمار می رفـت و چندیـن روزنامـه دیـواری 
کـه ماه هـا مـورد بازدیـد و مطالعـه عاقه مندان قـرار گرفـت تنظیم و 
اجـرا کـرد. بعدهـا فعالیـت روزنامه نـگاری خـود را بـا همـکاری در 
نشـریه »جنبـش« آغـاز کـرد کـه از مدتـی پیـش از انقـاب اسـامی 
توسـط علی اصغـر حاج سـید جـوادی به صـورت زیراکسـی و مخفی 
منتشـر می شـد و ایـن همـکاری بعـد از پیـروزی انقـاب هـم ادامـه 
یافـت. پـس از آن بـا انتشـارات رواق بـه سرپرسـتی شـمس آل احمد 

همـکاری داشـت کـه ناشـر آثـار جـال آل احمـد بود.
علـی دهباشـی بـا ماهنامه هـا و نشـریات ادبـی، فرهنگـی و هنـری 
همچـون »آرش«، »بـرج«، »چـراغ«، »دنیای سـخن« و »آدینـه« و »دفتر 
هنر« همکاری مسـتمر داشـته اسـت. او از سـال 1369 به مدت هفت 
سـال سـردبیر ماهنامـه کِلـک بـود. ماهنامـه کِلـک از نشـریات معتبـر 
در زمینـه فرهنـگ، ادبیـات و ایرانشناسـی به شـمار مـی رود کـه مورد 
مراجعـه اسـتادان دانشـگاه های ایـران و ایرانشناسـان جهـان اسـت؛ و 
بسـیاری از صاحب نامـان عرصـه فرهنـگ و ادب ایـران از همکاران و 

نویسـندهگان ایـن مجلـه بودند.
علـی دهباشـی از ثور/شـهریور 13۷۷ به بعد سـردبیری مجله بخارا را 
برعهده داشـته اسـت که در آن در زمینه فرهنگ، ادبیات و ایرانشناسی 
مقاالتـی منتشـر می شـود. دهباشـی در بخـارا ویژه نامه هایـی دربـاره 
نویسـنده گان بـزرگ جهـان منتشـر کرده اسـت. او همچنین یک سـال 

سـردبیر فصل نامـه هنـری طاووس بوده اسـت.
بـه کوشـش علـی دهباشـی مراسـمی بـا عنـوان »شـب های بخـارا« 
برگـزار شـده اسـت کـه در آنها بـه تجلیل از بـزرگان فرهنـگ و ادب 
و هنـر پرداختـه می شـد. ایـن برنامه هـا در شـصت و پنجمیـن شـب 
متوقـف شـد؛ و چنـد مـاه بعـد بـه صـورت »عصـر پنجشـنبه ها در 
بخـارا« ادامـه یافـت که با حضـور نویسـندگان و هنرمندانـی نامدار تا 

زمانـی کـه دفتـر بخـارا منحل نشـده بـود ادامه داشـت.
امـور انتشـار کتـاب از دیگـر زمینه های فعالیت دهباشـی اسـت او در 
ایـن زمینـه مدیریـت »انتشـارت شـهاب« را به عهـده دارد و بیـش از 
چهـل و پنـج عنـوان کتـاب در زمینه فرهنـگ و ادب فارسـی و جهان 

منتشـر کرده اسـت.
فصل نامـه  ویراسـتار  سـال  سـه  اینهـا  بـر  عـاوه  دهباشـی  علـی 
فرهنگسـتان علـوم بـوده و ویراسـتار انتخاب شـده هیئـت امناء چاپ 

آثـار محمدعلـی جمـال زاده اسـت.
او همچنیـن بـا مجلـه »نقد و بررسـی کتـاب تهران« همکاری داشـت 
تـا مهـر مـاه 1384 سـردبیر فصل نامـۀ  از حمل/فروردیـن 1382  و 
»سـمرقند« بـوده اسـت. برگـزاری دوام دار برنامـۀ شـب های بخـارا از 
ماندگارتریـن کارهـای آقـای دهباشـی بـرای معرفـی ادب فارسـی به 

جهـان و عکـس آن به شـمار مـی رود.

علیدهباشیدرکابل
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