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بـا برگـزاری  از مخالفـت گـروه طالبـان  پـس 
نشسـت علمای افغانسـتان، پاکسـتان و اندونزیا 
اندونزیـا  علمـای  افغانسـتان،  مـورد صلـح  در 
می گوینـد کـه بـا وجـود ایـن مخالفـت، ایـن 
جـاری  مـاه  اواخـر  در  را  سـه جانبه  نشسـت 

می کننـد. برگـزار  جاکارتـا  در  میـادی 
طالبـان بـا نشـر یـک خبرنامـه، مخالفـت خـود 
را بـا برگـزاری ایـن نشسـت اعـام کـرده و از 
علمـای جهـان اسـام خواسـته بودنـد کـه در 
نشسـت سـه جانبه جاکارتـا و همچنین نشسـت 

جهانـی پـس از آن شـرکت نکننـد.
امـا با ایـن وجـود، شـورای علمـای اندوزیا که 
مسـوولیت تنظیـم و برگـزاری نشسـت علمـای 
سـه کشـور را بـه عهـده دارد، می گویـد کـه بـا 
وجـود مخالفـت طالبـان، ایـن نشسـت علمـای 
افغانسـتان، پاکسـتان و اندونزیـا در اواخـر مـاه 

جـاری در جاکارتـا برگـزار می شـود.
محی الدیـن جنیـدی، رییـس روابـط بین المللـی 
بـا  مصاحبـه  در  اندونـزی  علمـای  شـورای 
عـرب نیـوز گفتـه کـه ممکـن اسـت در مـورد 
ایـن نشسـت اطاعـات درسـتی بـرای طالبـان 
داده نشـده و یـا آن هـا در ایـن مـورد معلومات 

نادرسـت دریافـت کـرده باشـند.
علمـای  از  کـه  می خواهیـم  »مـا  افـزود:  وی 
افغانسـتان و پاکسـتان بشـنویم و تجـارب خود 
را در مـورد حـل مشـکات بـا آن هـا در میـان 

بگذاریـم.«
جنیـدی همچنـان گفتـه اسـت کـه می خواهـد 
مـورد جنـگ  در  فتـوا  ارائـه هرگونـه  از  قبـل 

بیایـد. بـه وجـود  افغانسـتان، هماهنگـی 
آوا نوشـت کـه شـورای علمـای اندونزیـا گفته 
اسـت کـه در ایـن نشسـت، 15 عالـم از هـر 

کشـور اشـتراک خواهنـد کـرد.
ایـن در حالـی اسـت که قـرار بود این نشسـت 
بـه تاریـخ 15 و 1۶ مـارچ برگـزار شـود، امـا 

بـرای چنـد روز بـه تأخیـر افتـاده اسـت.
علمـای  شـورای  بین المللـی  روابـط  رییـس 
ایـن  کـه  طـوری  همـان  افـزوده،  اندونـزی 
نشسـت برای تأمیـن صلح در افغانسـتان برگزار 
می شـود، امیـدوار اسـت کـه نماینـدگان طالبان 

نیـز در آن اشـتراک نماینـد.
مرکـزی  و  جنوبـی  آسـیای  بخـش  مسـوول 
وزارت امورخارجـه اندونـزی بـه عـرب نیـوز 
گفتـه کـه آن هـا نیـز از خبرنامـۀ طالبـان مطلـع 
شـده و اکنـون آن را ارزیابـی می کننـد، امـا وی 
گفتـه اسـت که آمادگـی برای برگزاری نشسـت 
علمای افغانسـتان، پاکسـتان و اندونـزی جریان 

دارد.

شورای علمای اندونیزیا:

نشست علمای دینی افغانستان، 
پاکستان و  اندونزیا  برگزار   می شود
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 آواره شـدن بیـش از 
۳۰ هـزار تـن در دو مـاه

چـــــرا جنــــگ 
افغانستان پایان منی یابد؟

اهمیت وفاق ملی 

در وضـعیت بحـرانِی کشـور
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وزیـر صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه ده هـا 
بـه  زورمنـدان  کمـک  بـه  خصوصـی  شـفاخانه 
بـه  توجهـی  هیـچ  و  داده  ادامـه  فعالیت شـان 

نمی کننـد. وزارت  ایـن  هشـدارهای 
داکتـر فیـروز الدیـن فیـروز وزیـر صحـت عامه، 
نشسـت  یـک  طـی  حـوت(   22( سه شـنبه  روز 
خبـری در کابـل از فعالیـت غیـر قانونی شـماری 
از شـفاخانه های خصوصـی بـه کمـک زورمندان 

خبـر داد.
ایـن  دقیـق  شـمار  کـه  هرچنـد  فیـروز  آقـای 
شـفاخانه ها را مشـخص نکـرد امـا بیـان داشـت 

کـه ایـن  شـفاخانه ها در کابـل...  ادامه صفحه 6

 شماری از فعالین مدنی- فرهنگی والیت 
بلخ روز سه شنبه )22 حوت( با تجمع در 
این  فرهنگ  و  اطاعات  ریاست  صحن 
والیت در شه مزارشریف، حمله بر بت های 
بامیان توسط گروه طالبان را محکوم کرده 

و آن  را جنایت فرهنگی خواندند.
در  خود  حضور  سال  آخرین  در  طالبان 
مجسمه های  مارچ،   11 تاریخ  به  قدرت، 
در  بودا  ساله   1۶00 باستانی  و  تاریخی 
شهر بامیان را منفجر کردند. طالبان در پی 
آتش باری  و  متواتر  حمله  روز  شبانه  دو 
درهم  را  بامیان  دوگانه  بت های  سنگین، 

شکستند.
سید محمد یزدان پرست، مسئول هماهنگی 
فعالین مدنی والیت بلخ پیرامون هفدهمین 
سال تخریب بت های بامیان گفت، دشمنان 
بامیان  مجسمه های  بر  حمله  با  انسانیت 
را  ما  کشور  فرهنگی  هویت  تا  خواستند 

نابود نمایند، اما موفق نشدند.
خلیق،  محمد  صالح  حال  همین  در 
والیت  فرهنگ  و  اطاعات  اداره  رییس 
از  حفاظت  عرصه  در  که  می گوید  بلخ 
والیت  ملموس  فرهنگی  میراث های 
در  خصوص  به  گرفته،  صورت  کار  بلخ، 

اقدامات  حفاظتی  و  بازسازی  بخش های 
جدی انجام شده است.

وزارت  در  اقتصادی  مشکات  از  خلیق 
اطاعات و فرهنگ همانند سایر ارگان  های 
دولتی خبر دادو افزود: با وجود مشکات 
اقتصادی، ما هر سال  بازسازی و حفاظت 
را  باستانی  آثار  و  تاریخی  مکان  چندین 
انجام می دهیم. ریاست اطاعات و فرهنگ 
بلخ در قسمت میراث ناملموس اقداماتی را 
از عرصه های  روی دست گرفته و بعضی 
 1397 سال  آمدن  با  دارد.  جریان  آن 
جهانیان شاهد هستند که بلخ رنگ و هوای 

تقویت  سدد  در  و  گرفته  خود  به  دیگری 
چنین فرهنگ هایی هستیم.

وی افزود که ساخت موزیم را چندین بار 
در  بودجه  مشکات  اما  نموده اند،  مطرح 
تطبیق  مانع  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت 
به  ما  و  شد  مزارشریف  موزیم  ساخت 

تاش های خود ادامه خواهیم داد.
نیز  بلخ  فرهنگ  و  اطاعات  اداره  رییس 
به  رساندن  آسیب  که  گفت  خود  سهم  به 
بزرگ  جنایت  یک  واقعا  بامیان  بت های 

فرهنگی را در تاریخ افغانستان رقم زد.

فعالیت غیرقانونی ده ها شفاخانۀ 
خصوصی در کشور

یـادبود از هفـدهمین سـال روز 
تخریب بت هـای بامیان در بلـخ
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وزیـر دفـاع امریـکا:

سفر ماتیس به كابل به دالیل امنیتی تا زمان 
ورود وزیر دفاع امریکا به پایگاه نظامی ائتالف 
تحت امر امریکا در افغانستان افشا نشد.

به دنبال 
پیروزی نظامی 
نیستیم



روز دوشـنبه، کابـل شـاهد برگزاری نشسـت 
از  نخسـتین بار  بـرای  کـه  بـود  ملـی  وفـاق 
سـوی احمدولـی مسـعود رییـس بنیاد شـهید 
احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملـی کشـور، بـه 
عنـوان نسـخه یی بـرای خـروج از وضعیـت 
بحرانـِی افغانسـتان مطرح شـد. آقای مسـعود 
پیـش از این، آجندای ملـی را مطرح کرده بود 
کـه وفـاق ملی حـاال در تـداومِ آن می تواند به 
نیازهـای امروزِ جامعه پاسـخ دهد. در همایش 
وفـاق ملـی در کابـل، بحث هـای زیـادی در 
مـورد وضعیت جارِی کشـور صـورت گرفت 
بنیادی یـی  نیـز پیشـنهاد شـد.  و راه حل هـای 
ُکل  در  اشـتراک کننده گان  نشسـت،  ایـن  در 
از طـرح وفـاق ملـی حمایـت کـرده و آن را 
بهتریـن راه بـرای مشـکات امروزِ افغانسـتان 

ندند.  خوا
آقـای  سـوی  از  زمانـی  ملـی  وفــاق  طـرح 
مسـعود مطـرح شـده کـه افغانسـتان یکـی از 
دشـوارترین برهه هـای تاریـِخ خود را سـپری 
در  کـه  ملـی  وحـدت  حکومـت  می کنـد. 
میـان موجـی از امیدهـا پـس از بحران هـای 
انتخاباتـی بـه وجـود آمـد، آن گونه کـه انتظار 
می رفـت نتوانسـت بـه آروزهـای مـردم جامۀ 
دچـار  جامعـه  نتیجـه  در  و  بپوشـاند  عمـل 
یـأس و سـرخورده گی شـده اسـت. از جانب 
دیگـر، حکومـت وحـدت ملـی که بر اسـاِس 
بـود،  آمـده  وجـود  بـه  سیاسـی  توافق نامـۀ 
از مفـاد توافق نامـه عـدول کـرده و خـود بـه 
بحــران هاِی تـازه دامـن زد. همیـن لحظـه، از 
شـمال تـا بـه جنـوب و از شـرق تا بـه غرب 
کشـور، فضـای ناامیـدی و باتکلیفـی مـوج 

می زنـد. 
دشـمنان کشـور بـا وجـود تعهـدات جهانـی 
بـرای کمـک بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، 
هـر روز بیشـتر از روزِ قبـل قـوت می گیرند و 
بـه صحنـه می آیند. سـران ارگ بـاور دارند که 
ایـن وضعیـت طبیعـی اسـت و بـرای این کـه 
ناکارآمـدی خـود را توجیـه کننــد، هـر روز 
بهانـۀ  را  چیـز  یـک  سخنرانی های شـان  در 
وضعیـِت به وجودآمـده می سـازند. یـک روز 
می گوینـد کـه اسـتراتژی جنـگ تغییـر کـرده، 
روز دیگـر می گوینـد که در افغانســتان جنگ 
نیابتـی میـان ابرقدرت ها شـکل گرفتـه و روز 
دیگـر مخالفان سیاسـِی حکومت را به تشـدید 
کـه  حالـی  در  می سـازند.  متهـم  درگیری هـا 
عامـل اصلِی وضعیِت شـکل گرفته در کشـور، 
بیشـتر از آن کـه بـه متغیرهـای بیرونـی مربوط 

باشـد، بـه متغیرهـای درونی وابسـته اسـت و 
خود ارگ نشـینان عامل بسـیاری از مشـکاِت 

امـروزِ کشـور اند. 
اگر سـران حکومـت وحدت ملی بـه صورِت 
واقعـی به تعهـداِت خـود در مـورد توافق نامۀ 
سیاسـی عمـل می کردنـد، امـروز بدون شـک 
کشـور  در  بحرانـی  وضعیـِت  چنیـن  شـاهد 
نمی بودیـم. معـاون اوِل ریاسـت جمهوری در 
تبعیـد بـه سـر می بـرد، والـی بلخ بـا حکومت 
مقاطعـه کرده اسـت، فرمانـده پولیـس قندهار 
دیگـر فرمـان از مقام های بلندپایـه نمی گیرد و 
خیلـی موارد مشـابِه دیگر کـه در دیگر مناطق 
افغانسـتان جریـان دارد. همیـن لحظـه کابل به 
جزیره یـی  هماننـد  کشـور،  پایتخـت  عنـوان 
نقشـۀ  وسـط  در  سـرگردان  و  دورافتـاده 
جغرافیـای افغانســتان وجـود دارد کـه تقریبًا 
تمـام روابطـش با والیت ها قطع شـده اسـت. 
آیـا وضعیـت از ایـن بدتـر شـده می توانـد؟ 
بـه  چنیـن  طالبـان  دورۀ  در  حتـا  افغانسـتان 
آن  در  بـود.  نشـده  تقسـیم  پراکنـده  جزایـِر 
زمـان، حداقـل دو جریان مشـخص بر کشـور 
سـلطه داشـتند امـا امـروز افغانسـتان، پراکنده 
و در حـاِل تجزیـه قـرار گرفتـه اسـت. تقصیر 
این همـه بـا کـه بـر سـِر افغانسـتان آمـده، به 
گـردِن کیسـت؟ آیـا غیـر از تمامیت خواهـِی 
یک گـروه مشـخص می تـوان مقصـِر دیگری 

بـرای ایـن وضعیـت پیـدا کرد؟ 
روِی  در  رو  کم سـابقه  به صـورِت  اقـوام 
عده یـی  تـا  شـده اند  داده  قـرار  یکدیگـر 
سیاسـی  برنامه هـای  نفـع  بـه  آن  از  بتواننـد 
خود سـود ببرند. اگـر خدای ناخواسـته گروه 
تمامیت خـواه موفـق شـود کـه جنگ اقـوام را 
در کشـور راه انـدازی کنـد، آن گاه افغانسـتان 
واقعـًا به بحــرانی دچار خواهد شـد که دیگر 
غیرقابـل مهـار خواهد بـود. افغانسـتان تجربۀ 
دهـه هفتـاد را دارد. در آن دهـه هرچند جنگ 
قومـی در کشـور به راه نیفتـاده بود، ولی همان 
جنـگ زیر نـام منافع اقوام توانسـت از کابل و 
برخـی شـهرهای کشـور ویرانه های اسـفناکی 
به وجـود آورد. آیا احتمال دارد که افغانسـتان 

بـه آن ســال ها و یـا بدتـر از آن برگـردد؟
 بـدون شـک چنیـن وضعیتـی منتفـی نیسـت 
پیـدا  ادامـه  و اگـر سیاسـت های فعلـی ارگ 
کنـد، احتمـال این کـه افغانسـتان واقعـًا دچـار 
یـک خانه جنگـی تـازه شـود، دور از تصــور 
از  ایـن وضعیـت را بسـیاری  بـود.  نخواهـد 
هـر  و  کـرده  درک  کشـور  سیاسـت مداراِن 

ولـی  می دهنـد،  هشـدار  آن  بـه  نسـبت  روز 
در بحبوحـۀ ایـن وضعیـت، یکـی پیـدا شـده 
کـه از جهت هـای مختلـف آن را تبییـن کـرده 
آن  از  بیرون رفـت  بـرای  مـدون  طرحـی  و 

پیشـکش کـرده اسـت. 
طـرِح آقـای مسـعود از این نـگاه قابـل توجه 
اسـت. انتقـاد از وضعیـت، یـک چیـز اسـت 
و ارایـۀ راه بیرون رفـت چیـزی دیگـر. انتقـاد 
متأسـفانه همـه می کننــد امـا کمتر دیده شـده 
که کســی بـرای بیرون رفـت از بحـران، چارۀ 
منسـجم و مدونـی سـنجیده باشـد. کارِ آقـای 
مسـعود از ایـن جهـت قابل اهمیت اسـت که 
تنهـا از وضعیـت انتقـاد نمی کنـد، بـل بـرای 
آن راهِ چـاره و درمـان را نیـز نشـان می دهـد. 
دسـتخوِش  آن کـه  بـدون  سـال ها  طـی  او 
احساسـاِت زودگذر و یا شـیفتۀ قدرت گردد، 
به سـامِت افغانسـتان اندیشـیده و همـواره به 
عنـوان یـک چهرۀ مصلـح و عـاری از تعصب 
و دیدگاه هـای کوچـک مطـرح بـوده اسـت. 

طـرح وفــاق ملی را همـۀ اقوام، سیاسـیون و 
نهــادهای مدنی افغانسـتان باید جدی بگیرند 
از دیدگاه های شـان  بـرای فربـه شـدن آن،  و 
مایـه بگذارند. یکی از ُحسـن های همیشـه گِی 
برنامه هـاِی اصاح طلبانـۀ آقـای مسـعود ایـن 
اسـت کـه هیچ گونـه طـرح بسـته و منجمدی 
او همـواره  بلکـه طرح هـای  ارایـه نمی کنـد؛ 
تـا همـه  بـه تکامـل اسـت  بـاز، پویـا و رو 
را  آن  و  بیندیشـند  آن  راســتای  در  بتواننـد 
غنی تـر سـازند. طـرح وفــاق ملی ایـن امتیاز 
را دارد کـه همـۀ مـردم افغانسـتان، احـزاب، 
جریان هـا و شـخصیت های سیاسـی را بـدون 
هیـچ  نوع تبعیـض مخاطب قـرار می دهد و از 
آن هـا برای بیــرون سـاختِن کشـور از اوضاع 
بحرانـی موجـود، صادقانـه یـاری می جویـد. 
لبیـک گفتـن به ایـن طـرح و هم آوایـِی ذهنی 
و  بحـران زده  وضعیـِت  در  آن،  بـا  عملـی  و 
دریچه یـی  می توانـد  کشـور،  سـقوط  بـه  رو 
مطمیـن بـه سـمِت فرداهـای روشـن و عاری 
کافی سـت  بگشــاید.  بی ثباتـی  و  نفـاق  از 
کـه مـردم افغانسـتان، جریان هـای سیاسـی و 
شـخصیت های ملـی و خیراندیـش، ظرفیت ها 
و نیــروهاِی پراکندۀشـان را زیـر ایـن چتـر، 
بسـیج و منسـجم سازند، آنگاه شـاهد خواهیم 
در  سیاسـی  بـزرِگ  معجـزۀ  یـک  کـه  بـود 

افغانسـتان ُرخ نمـا خواهـد شـد.
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احمـد عمران

اهمیت وفاق ملی 
در وضـعیت بحـرانِی کشـور

 

جیمـز ماتیـس وزیـر دفـاِع ایـاالت متحـده در سـفر بـه کابـل، 
حامـِل یـک پیـامِ مهم برای مـردم امریـکا و افغانسـتان و جهان 
در  نظامـی  پیــروزی  دنبـال  بـه  امریـکا  این کـه:  آن  و  بـوده 
افغانسـتان نیسـت امـا بـا تسـهیل رونـد آشـتِی گـروه طالبان و 
دولـت افغانسـتان، می خواهـد بـه یک »پیــروزی سیاسـی« در 

ایـن کشـور دسـت یابد.
ایـن پیـام البتـه بـا اندکـی توضیحـاِت دیگـر، پیـش از عزیمِت 
آقـای ماتیـس بـه کابـل، بـا خبرنـگاران در میان گذاشـته شـده 
امیـدواری شـده کـه آن هـا )دولـت امریـکا(  و در آن اعـامِ 
تمایاتـی را از سـوی طالبـان مبنی بر صلح با دولت افغانسـتان 
دریافـت کرده انـد و حمایـِت امریـکا از ایـن روند نیز پاسـخ به 
همـۀ کسانی سـت کـه از شـانزده سـال جنگ خسـته شـده اند.

بیشـتِر  جزییـاِت  و  کابـل  بـه  امریـکا  دفـاع  وزیـر  سـفر 
رای زنی هـاِی آن بـا مقامـات حکومـت افغانسـتان، اگرچـه بـه 
تفصیل در رسـانه ها منتشـر نشـده، اما سـایت ریاست جمهوری 
خبـر داده کـه هـر دو جانـب در خصـوِص مبارزه با تروریسـم 
در افغانسـتان و منطقـه، مبـارزه بـا مـواد مخـدر به ویـژه مراکـز 
پروسـس و تولیـد آن و همچنیـن امنیـت انتخابـات بحـث و 
تبـادل نظـر کرده انـد. افـزون بـر ایـن خبـر کوتـاه، ورود آقای 
ماتیـس بـه کابـل، بـرای شـهرونداِن کابل بـا یک حاشـیۀ دیگر 
راه بندی هـای  و  سـنگین  ترافیـک  اسـت:  بـوده  همـراه  نیـز 

نفس گیـر! 
از  هیچ کـس  و  بـود  نرسـیده  کابـل  بـه  جیمزماتیـس  هنـوز 
مـردمِ عـادی هـم از سـفِر وی اطـاع نداشـت، که بسـیاری از 
خیابان هـای کابـل بـا ترافیـک و ازدحامـی بی سـابقه مواجـه 
شـد. حتـا در سـاعت هاِی آغازیـِن شـب برخـی از مهم ترین و 
پُرترددتریـن خیابان هـا، به روی مردم و موترهای شـان مسـدود 
بـود و حضـور ثقیِل نظامیـان در جادها و پیاده روهـای کابل، به 
ایـن شـهر چهره یـی نظامـی و اضطـراری بخشـیده بود. بـر اثر 
ایـن وضع، بسـیاری از باشـنده گاِن کابل مجبور شـدند که پیاده 
بـه خانه های شـان برونـد. سـاعت ها بعـد اما مـردم دانسـتند که 
دلیـِل این همـه راه بنـدی، سـفر وزیر دفـاع امریکا بـه کابل بوده 

ست.  ا
از این کـه بگذریـم، پیـامِ آقـای ماتیـس مبنـی بـر انصـراف از 
پیـروزی نظامـی در افغانسـتان و اکتفا به آشـتی سیاسـی طالبان 
بـا دولـت، از خیلـی جهـات سـهمگین تر و نگران کننده تـر از 
راه بندی هـاِی دوشنبه شـِب کابـل اسـت. وزیـر دفـاع ایـاالت 
متحـده بـه خبرنگاران گفته اسـت که پیـروزی الزامـًا در میدان 
نبـرد به دسـت نمی آیـد و امریـکا می خواهـد برنامـۀ صلـح بـا 
طالبـان را بـه منزلۀ یـک پیروزی سیاسـی در افغانسـتان تعقیب 

کـرده و اجرایی سـازد.
در  اوالً  کـه  درحالی سـت  ماتیـس  آقـای  اظهارنظـِر  ایـن   
اسـتراتژی جدیـد ایـاالت متحده در افغانسـتان و جنوب آسـیا، 
بـه برخـوردی قاطع تـر و کوبنده تـر از گذشـته بـا گروه هـای 
تروریسـتی در افغانسـتان تأکیـد شـده بـود، به نحـوی کـه خود 
آقـای ماتیـس از شکسـِت گروه هایـی نظیـر طالبـان، داعـش و 
شـبکۀ حقانـی در میدان جنـگ خبر مـی داد. ثانیًا این کـه تمایِل 
عناصـری از طالبـان بـه گفت وگوهای صلح با دولـت، گزاره یی 
تکـراری و بی حاصـل در طـوِل سـال های گذشـته بـه شـمار 
مـی رود که فقط مـردم افغانسـتان و فداکاری هاِی بی شمارشـان 
در راه شکسـِت دشـمن را در چرخـۀ باطـل جنـِگ فرسایشـی 
و صلـِح فرمایشـی قـرار داده اسـت. ثالثـًا این کـه طالبـان اگـر 
بـه گفت وگـو اظهـار تمایـل کـرده باشـند، ایـاالت متحـده را 
طـرِف اصلـی و مسـتقیِم خـود در مذاکـره معرفـی می کننـد و 
بـرای دولـت افغانسـتان هیـچ نقـش و صاحیتی قایل نیسـتند. 
رابعـًا میـزان عاقه منـدی طالبـان بـه صلـح را می بایسـت از 
گـراِف حمـات انتحاری و تروریسـتی در افغانسـتان و ادبیاِت 
نماینـده گان و سـخنگویاِن ایـن گـروه درک و دریافـت کرد که 
متأسـفانه هـر دوی این هـا ضریـِب عاقه منـدی بـه صلـح در 

گـروه طالبـان را در حـِد صفـر نشـان می دهـد. 
را  طالبـان  بـا  دولـت  می خواهـد صلـح  متحـده  ایـاالت  آیـا 
آیـا  کنـد؟  بنـا  واضحـی  تردیدهـای  و  شـک ها  چنیـن  روی 
افغانسـتان  مـردم  بـه  جنـگ،  از  شانزده سـاله  ایـن خسـته گِی 
امریـکا؟ در  عمومـی  افـکار  و  بـه حکومـت  یـا  برمی گـردد 

مـردم افغانسـتان موضع شـان در قبـال جنـگ و صلـح کامـًا 
مشـخص بـوده اسـت. آن هـا صلـح را دوسـت دارند اما شـرط 
اولیـۀ تحقـِق آن را توقـِف کشـتار و جنایـت توسـط طالبـان 
بـا طالبـان و  ایـن صـورت، آن هـا جنـگ  می داننـد. در غیـر 
جانفشـانی در ایـن مسـیر را تـا فراهـم آمـدِن نخسـتین شـرط 

صلـح، بـا جـان و دل پذیـرا هسـتند. 

سفر سنگیـن 
و پیـام سهمگیِن مـاتیس
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از بدو ایجاد نظامِ پسـاطالبان در افغانسـتان، 
مقام هـای امریکایـی همواره تأکیـد کرده اند 
که امریکا و افغانسـتان هم چنان همکار باقی 
می ماننـد و نیـز گه گاهـی شـاهد بوده ایـم 
کـه مقام هـای امریـکا در زمینۀ دسـتاوردها، 
طرح هـا و مسـوولیت پذیری های مقام هـای 
افغانسـتان، غلـو کـرده و قضاوت هـای بـه 

دور از واقعیـت انجـام داده اند.
در آخریـن مورد، حکومـت ترامپ از طرح 
و یـا بسـتۀ پیشـنهادی حکومـت وحـدت 
ملـی بـرای طالبان حمایـت کـرد، در حالی 
که جامعۀ سیاسـی و اسـتراتژیک افغانستان 
ایـن طـرح را ناقـص و بزرگ بخشـی برای 
طالبـان می داننـد. مـردم افغانسـتان درحالی 
دور  توصیف هـای  و  تعریـف  چنیـن  بـا 
از واقعیـت مواجـه می شـوند کـه حداقـل 
از بـدو ایجـاد حکومـت وحـدت ملـی تـا 
کنـون، داد و فغان شـان از ایـن حکومـت به 

آسـمان ها رسـیده اسـت.
در کنـار ایـن، شـانزده سـال پیـش از امروز 
نیروهـای امنیتـی از بهـر نابـودی گروه های 
تروریسـتی و مهار جنگ به افغانسـتان نیرو 
کشـیدند و گفته شـد کـه جنگ افغانسـتان 
بـه زودی پایـان می یابد و این کشـور زمینۀ 
توسـعه و رشـد اجتماعی و اقتصادی را طی 
خواهـد، امـا پس از گذشـت نزدیـک به دو 
دهـه و مصـرف نیروهـای انسـانی و پولـی 
هنـوز هـم افغانسـتان سـنگر جنگ اسـت، 
در ایـن مـدت نـام دیگـر افغانسـتان »مرکز 
جنـگ و زورآزمایـی قدرت هـای بـزرگ و 

گـروه های تروریسـتی« نیز شـده اسـت.
امـا پرسشـی هایی کـه بعـد از شـنیدن ایـن 
ویـژه  بـه  بسـیاری،  ذهـن  در  قضاوت هـا 
خطـور  سیاسـی  کارشناسـاِن  و  آگاهـان 
می کنـد، این اسـت که چـه چیزی حکومت 
ترامـپ را بـر ایـن بـاور رسـانده اسـت که 
حکومـت وحدت ملی مسـوولیت هایش را 
انجام داده و دارد به سـمت درسـت به پیش 
مـی رود؟ آیـا حکومت ترامـپ واقعیت های 
افغانسـتان را نمی بینـد؟ یـا قصـداً از آن هـا 

می کنـد. چشم پوشـی 
نگاه پروژه یی

بـه بـاور بسـیاری از کارشناسـان، در چنین 
حالتـی، دو فرضیـه مطـرح می شـود، یکـی 
این کـه نـگاه حکومـِت بـر سـر اقتـدار در 
ایـن کشـور، پروژه یـی اسـت. بـه ایـن معنا 

کـه امریـکا بـا بـر سـر کار آوردن کسـانی 
در ارگ، در پـی تطبیـق پـروژه، اهـداف و 
برنامه هـای منطقه یـی خود اسـت و مجریان 
ایـن برنامه در ارگ هـم در این کار موفق به 
در آمـده انـد و بـه همیـن خاطـر اسـت که 
بـا اظهـار نظرهـای غیـر واقعـی می خواهد 
بـرای حکومـِت بـر سـر اقتدار مشـورعیت 

بیشـتر بدهند.
انتخابـات  کـه  انـد  شـاهد  مـردم 
ریاسـت جمهوری سـال 93 با بحران مواجه 
شـد و در پـی آن، وزیـر خارجـۀ امریـکا 
آمـد و بـدون در نظرداشـِت، قانون اساسـی 
افغانسـتان و رأی و خواسـت شـهرونداِن 
کشـور، حکومـت وحـدت ملـی را ایجـاد 
خواهـان  کـه  آن جـا  از  هـم  مـردم  کـرد. 
گسـترش بیشـتر بحـران نبودنـد، تـن بـه 

دادنـد. حکومـت  ایـن  پذیریـِش 
بـه  بازهـم  ناامیـدی  دنیـا  یـک  بـا  مـردم 
حکومـت وحدت ملی امید بسـتند و انتظار 
داشـتند کـه ایـن حکومـت بتوانـد فضـای 
را  افغانسـتان  بحرانـی  و  امنیتـی  ملتهـِب 
فروکـش کرده و کشـور را به مسـیر آرامش 
و »وحـدت ملـی« واقعی سـوق دهـد؛ اما با 
گذشـت زمـان دیـده شـد که محمداشـرف 
غنی با نگاه قومی و گزینشـی، در پی حذف 
بسـیاری از سـران جهادی، سیاست مداران و 
چهره هایی کـه در دوران کارزار انتخابات او 
را همراهـی نکرده – از هـر قوم و جریانی- 
برآمـد. فضـا رفته رفتـه بـه گونه یـی شـده 
اسـت کـه امـروز تعـدادِ انگشت شـمار از 
افـراد در ارگ ریاسـت جمهوری بی توجـه 
بـه پیامدهای اعمال شـان در مورد کشـور و 
سرنوشـت آیندۀ مـردم تصمیـم  می گیرند و 
هیـچ گـروه و جریان دیگری را به رسـمیت 

نمی شناسـتند.
طرفـه این کـه امریـکا بـه خاطـری کـه این 
گـروه خـاص در ارگ پـروژۀ آنـان را بـه 
برای شـان  می برنـد،  پیـش  بـه  درسـتی 
و  مـورد سرنوشـت  در  کـه  نیسـت  مهـم 
آینـدۀ مـردم افغانسـتان چـه می کننـد. برای 
امریکاییـان مهم این اسـت کـه ارگ دارد در 
مسـیر اهداف آنان در حرکت اسـت. اشرف 
غنـی و تیـم کاری اطرافش نیـز خوش حال 
بـه ایـن هسـتند که توانسـته انـد امریـکا را 
تصمیم گیری هـای  در  تـا  بدهنـد  قناعـت 
قومـی و حذفی آنان دخالت نداشـته باشـد.

البی گری
در علـوم سیاسـی، البی گـری یـک عمـل و 
حرفه یـی ویژه اسـت کـه منظـور آن تاش 
برای گسـترش نفـوذ یک دیدگاه مشـخص 
در دسـتگاه حکومتـی یـک کشـور یـا در 
افکار عمومی اسـت. در برخی از کشـورها، 
»دفترهـای  نـام  بـه  ویژه یـی  دفترهـای 
البی گـری« وجود دارد کـه در ازای دریافت 
پـول، بـه تـاش بـرای پیش بـرد حمایـت 
از یـک دیـدگاه خـاص به وسـیلۀ نفـوذ در 
می پردازنـد.  افـکار عمومـی  یـا  و  دولـت 
کارگیـری  بـه  و  کمـک  بـا  البی گرهـا 
روش هـای حقوقـی، مجـاز و غیـر مجاز و 
مدیریـت مفید روابط اجتماعی کوشـش در 

رسـیدن بـه اهـداف خـود دارند.
در  نفـوذ  قـدرِت  پُـر  عوامـل  از  یکـی 
سیاسـت های دولت ایـاالت متحـدۀ امریکا 
البی گـری اسـت. از آنجـا کـه امریـکا یکی 
از کشـور قدرت مند دنیا اسـت، بسـیاری از 
کشـورها بـا اسـتفاده از ایـن ابزارِ سیاسـی، 
تـاش می کننـد تـا در سیاسـت خارجـی 
امریـکا بـرای خـود و کشورشـان جایـگاه 

مناسـبی تعریـف کنند.
وزارت   1395 سـال  قـوِس  مـاه  در 
دادگسـتری امریـکا اسـنادی را پخـش کرد 
کـه نشـان مـی داد، حکومـت وحـدت ملی 
افغانسـتان بـا توسـل بـه روش هـای »غیـر 
قانونـی« یـک میلیـون و 500 هـزار دالـر را 
به سـتاد انتخاباتی هیـاری کلینتـون، نامزد 
شکسـت خوردۀ امریـکا کمک کرده اسـت.
بر بنیـاد این گزارش، اشـرف غنی برخاف 
عرف سیاسـی؛ به جـای اسـتفاده از وزارت 
خارجـۀ افغانسـتان، بـا کمـِک اجمـل غنی، 
ارزش  بـه  عضـو خانـوادۀ خـود، کمکـی 
یـک میلیـون و 500 هـزار دالـر را در اختیار 

مسـوول سـتاد انتخاباتـی هیـاری کلینتون 
قرار داده اسـت.

امـا تفاوتـی کـه البـی دیگـر کشـورها بـا 
خـاص،  صـورت  بـه  و  افغانسـتان  البـی 
دیگـر  بـا  ملـی  البـی حکومـت وحـدت 
ایـن  در  دارد،  کشـورها  و  حکومت هـا 
اسـت کـه سـایر کشـورها تـاش می کننـد 
بنیان هـای  اتـکا بـر پشـتیبانی امریـکا،  بـا 
حکومـت ملی شـان را مسـتحکم کننـد، اما 
حکومـت وحـدت ملـی در تاش اسـت تا 
بـا کمک گیـری از افـراد، دیدگاه هـای قومی 
و سـمتی خاصی را پوشـش ملی دهد و در 
آن، اقـوام، گروه هـا و جریان هـای دیگـر را 

بیگانـه معرفـی کند.
نتیجه 

بـا توجه بـه آنچه گفتـه آمد، دیده می شـود 
کـه نـه امریـکا و نه هـم حکومـت وحدت 
چاره سـنجی  پـی  در  کـدام  هیـچ  ملـی، 
بحران هـای ایـن مملکـت نیسـتند؛ امریـکا 
می خواهـد پروژه هـای منطقه یی این کشـور 
در ارتبـاِط بـا کشـورهای قدرت مندی مانند 
روسـیه، چیـن و ایـران کـه در همسـایه گی 
افغانسـتان قـرار دارد، تطبیـق شـود و بـرای 
تطبیـق ایـن پروژه هـا نیاز بـه افـرادی چون 
اشـرف غنـی دارد. بـه نظـر می رسـد کـه 
رصـد  بـرای  فقـط  افغانسـتان  در  امریـکا 
کـردن تحوالت امنیتی منطقه یی کشـورهای 
رقیِب آن کشـور در افغانسـتان حضور دارد 
و بـرای مقام هـای این کشـور هیـچ تفاوتی 
نمی کنـد کـه مردم افغانسـتان چـه وضعیتی 
دارنـد و بـا چه وضعیتـی در آینـده روبه رو 

شـد. خواهند 
نیـز در نزدیـک  حکومـت وحـدت ملـی 
ثابـت سـاخت  بـه سـه سـال حاکمیتـش 
کـه برنامه یـی بـرای بیرون رفـت از بحـران 

ایـن  سـران  نـدارد.  میـز  روی  افغانسـتان 
حکومـت هرچـه تـا بـه حـال انجـام داده 
انـد، در راسـتای برنامـۀ مشـخص قومـی و 
سـمتی بوده اسـت. عزل و نصب هـا در این 

حکومـت گویـای ایـن مدعـا اسـت.
و  احـزاب  جریان هـای،  کـه  شـد  دیـده 
گروه های فـراوان مردم از اقـوام مختلف در 
برابر تصمیم هـا و برنامه هـای این حکومت 
بـه مخالفـت برخاسـتند. در تازه ترین مورد، 
گردهم آیـی  در  سیاسـی  جریـان  چندیـن 
»وفـاق ملـی« حکومـت را بـه بی اراده گـی 
در امـر برگزاری انتخابات متهـم کردند و از 
آن جـا کـه از وضعیت به وجود آمدۀ ناشـی 
از حکومـت داری حکومـت وحـدت ملـی 
بـه سـتوه آمـده انـد، ُهشـدار دادنـد کـه در 
صـورت ادامـۀ بی توجهـی در امـر برگزاری 
ارایـه می کننـد و  بدیـل  انتخابـات، طـرح 
بـه حکومـت وحـدت ملـی اجـازۀ دوام را 

نمی دهنـد.
بنـاً بر سـران حکومـت وحدت ملی اسـت 
را  می دهنـد  انجـام  آنچـه  پیامدهـای  تـا 
بسـنجند. نتیجۀ سـه سـالۀ تصمیم های آنان 
ایجـاد مـرز و فاصله میان اقـوام و گروه های 
داخلـی بـود. ادامۀ چنین وضعیتـی بی گمان 
کشـور را بـه سـمت تجزیـه و جنگ هـای 
داخلـی خواهـد کشـانید! جامعـۀ جهانـی 
در رأس ایـاالت متحـدۀ امریـکا نبایـد بـه 
افغانسـتان نـگاه پروژه یـی داشـته باشـد و 
یـا از البـی چهره هـای منفعت اندیـش متأثر 

. شود
تـا  شـده  باعـث  نگاهـی  چنیـن  وجـود 
جنـگ در افغانسـتان کلیـد پایـان نخـورد و 
شـهروندان کشـور هـر روز بیشـتر از پیش 
قربانـی بدهنـد و آخـر خـط جنـگ دور از 

تصـور بـه نظـر برسـد.

از آغـاز سـال 201۸ تـا حال بیش 
از 30 هـزار تـن در افغانسـتان، از 
شـده  بیجـا  اصلی شـان  مناطـق 
انـد. دلیـل اساسـی ایـن تحـول 
درگیری هـای مسـلحانه جاری در 

ایـن کشـور عنوان شـده اسـت.
دفتـر نمایندگـی سـازمان ملل در 
امور هماهنگی کمک های بشـری 
گفته اسـت که در بیشـتر از دو ماه 
گذشـته، باالتـر از 30 هـزار تن از 
محات اصلی خود در افغانسـتان 
بیجـا شـده اند. ایـن دفتر با نشـر 
اعـام  گذشـته  روز  گزارشـی، 
کـرد کـه درگیری هـای مسـلحانه 
جـاری در این کشـور عامل عمده 

آوارگـی مـردم بوده اسـت.
روز  از  گـزارش،  ایـن  بنیـاد  بـر 
نخسـت مـاه جنـوری سـال روان 
تـا 11 مارچ این سـال در مجموع 
حـدود 30 هزار و 700 تن مجبور 
شـده اند که منـازل خـود را ترک 
کنند. بخش عمده افراد بیجاشـده 
را، باشـندگان والیـت هـای قندز 

و تخـار تشـکیل مـی دهـد. ایـن 
آمـار نشـان می دهـد کـه روزانـه 
به گونه اوسـط، بیـش از ۴3۸ تن، 
در نقـاط مختلـف ایـن کشـور از 

منـازل خـود متـواری شـده اند.
در  میـادی،  گذشـته  سـال  در 
سراسـر  در  تـن  هـزار   ۴۴5 کل 
افغانسـتان محات شـان را تـرک 

بودنـد. کـرده 
به اسـاس ایـن گـزارش در حالی 
که نیروهای امنیتـی افغان در برابر 
گروه شورشـی طالبان می جنگند، 
تروریسـتی  گـروه  فعالیت هـای 
»دولـت اسـامی« هم با گذشـت 
هـر روز در حـال توسـعه بـوده و 
گاه  را  گـروه حمات شـان  ایـن 
نـاگاه در کابل پایتخت افغانسـتان 

انجـام می دهنـد.
جیمـز ماتیـس وزیر دفـاع ایاالت 
متحـده امریکا نیز روز سـه شـنبه 
)13 مـارچ 2017( وارد کابل شـد. 
ایـن در واقـع دومین سـفر ماتیس 
بـه کشـوری می باشـد کـه در آن 

حـدود 11 هزار سـرباز امریکایی 
مسـتقر هستند.

دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور 
مـاه  در  هـم  متحـده  ایـاالت 
اگسـت سـال گذشـته اعـام کرد 
کـه نیروهای بیشـتر کشـورش را 
بـرای سـرکوب گـروه طالبـان به 

فرسـتاد. افغانسـتان خواهـد 
جمهـور  رییـس  غنـی،  اشـرف 
افغانسـتان به تازگی از یک برنامه 
جامـع گفتگـو بـا گـروه طالبـان 
سـخن گفته اسـت. امـا گروه های 
گونـه  هیـچ  حـال  تـا  جنگجـو 
واکنـش در قبـال اظهـارات غنـی 
نداشـته انـد. در عـوض، حمات 
مختلـف  نقـاط  در  گـروه  ایـن 
افغانسـتان شـدت گرفتـه اسـت.
بـر بنیـاد گزارش هـا، حـدود 1۴ 
از  افغانسـتان  خـاک  از  درصـد 
گونـه  بـه  طالبـان  گـروه  سـوی 
مسـتقیم کنترول می شـود و در 30 
درصـد دیگـر قلمـرو این کشـور 

دارد. جریـان  درگیـری 

آواره شدن بیش از ۳۰ هزار تن در دو ماه

افغانستان  جنگ  چرا 
نمی یابد؟ پایان 

بهزاد
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بعــض کبــار الحفــاظ و کبــار المحدثیــن مــن أصحــاب 
ابوحنیفــه و أهــل مذهبــه

1ـ اإلمام زفر بن الهذیل البصری، المتوفی سنۀ 15۸هـ.
2ـ اإلمــام الحافــظ ابراهیــم بــن طهمــان الهــروی، کان 

صحیــح الحدیــث مکثــرا المتوفــی ســنۀ 1۶3 
3ـ اإلمام اللیث بن سعد، المتوفی سنۀ 175هـ  

۴ـ اإلمــام الحافــظ القاســم بــن معــن المســعودی، المتوفــی 
ســنۀ 175هـ 

5ـ عبداهلل بن المبارک، المتوفی سنۀ 1۸1هـ  
۶ـ اإلمــام ابویوســف یعقــوب بــن إبراهیــم القاضــی، 

ــنۀ 1۸2هـــ   ــی س المتوف
ــت  ــظ الثب ــده، الحاف ــی زائ ــن أب ــا ب ــن زکری ــی ب 7ـ یحی

ــنۀ 1۸3هـــ   ــی س ــه، المتوف الفقی
ــنۀ  ــی س ــیبانی، المتوف ــن الش ــن الحس ــد ب ــام محم ۸ـ اإلم

1۸9هـ  
ــنۀ 19۴هـــ،  ــی س ــاث القاضــی، المتوف ــن غی ــص ب 9ـ حف

ــر  ــات و الجواه ــع الطبق راج
10ـ وکیع بن الجراح، المتوفی سنۀ 197هـ  

ــام الجــرح و  ــان البصــری، ام ــعید القط ــن س ــی ب 11ـ یحی
التعدیــل، المتوفــی ســنۀ 19۸هـــ، قــال الذهبــی: کان یفتــی 

ــات و الجواهــر  ــه. راجــح الطب ــی حنیف ــرأی اب ب
12ـ الحافــظ القــدوۀ الحســن بــن زیــاد اللؤلــؤی، المتوفــی 

ســنۀ 20۴هـ.
ــنۀ  ــی س ــرازی، المتوف ــن منصــور ال ــی ب ــظ معل 13ـ الحاف

211هـ  
ــنۀ  ــی س ــی، المتوف ــن داود الخریب ــداهلل ب ــظ عب 1۴ـ الحاف

213هـ  
15ـ أبــو عبدالرحمــن المقــری، عبــداهلل بــن یزیــد الکوفــی، 

المتوفی ســنۀ231هـ  
1۶ـ أسد بن الفرات القیروانی، المتوفی سنۀ 213هـ  

17ـ مکــی بــن إبراهیــم الحنظلــی، شــیخ خراســان، المتوفی 
215هـ   سنۀ 

1۸ـ أبو نعیم الفضل بن دکین، المتوفی سنۀ 219هـ  
19ـ اإلمام عیسی بن أبان البصری، المتوفی سنۀ221هـ  

ــی ســنۀ 221هـــ  ــرازی، المتوف ــداهلل ال ــن عبی 20ـ هشــام ب
ــاظ  ــات الحف ــح طبق ــن، راج ــن الحس ــد ب ــب محم صاح

ــی  للذهب
21ـ أبوعبیدقاســم بــن ســام الهــروی مــن أجلــۀ أصحــاب 

محمــد و شــیخ إمــام أحمــد توفــی ســنۀ22۴ هـ  
22ـ الحافظ الثبت علی بن الجعد، المتوفی سنۀ230هـ   

23ـ یحیــی بــن معیــن إمــام الجــرح و التعدیــل، المتوفــی 
سنۀ233هـ  

2۴ـ محمد بن سماعۀ التمیمی م سنۀ 233هـ  
25ـ الحافــظ الکبیــر إبراهیــم بــن یوســف البلخــی الباهلــی 

الماکیانــی، المتوفــی ســنۀ 239هـ  
2۶ـ إســحاق بــن البهلــول التنحوخــی، المتوفــی ســنۀ 

252هـ  
ــر  ــن حج ــریج ب ــن س ــداهلل ب ــظ عب ــث الحاف 27ـ أبواللی

ــنۀ 25۸هـــ   ــدود س ــی ح ــی ف ــاری، المتوف البخ
ــنۀ  ــی س ــی، المتوف ــجاع الثلج ــن ش ــد ب ــام محم 2۸ـ اإلم

2۶۶هـ  
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــظ أبوالعب ــه الحاف 29ـ الفقی

ــی ســنۀ 2۸0هـــ   ــی، المتوف عیســی البرت
ــی ســنۀ  ــن محمــد الطیالســی توف 30ـ أبوالفضــل جعفــر ب

2۸2هـ  
ــی  ــاری، المتوف ــل البخ ــن واص ــداهلل ب ــل عبی 31ـ ابوالفض

شــهیدا ســنۀ 2۸2هـــ  
بــن  ســلمۀ  بــن  النضــر  بــن  محمــد  أبوبکــر  32ـ 

291هـــ  ســنۀ  توفــی  الجارودالنیســابوری 
33ـ الحافــظ إبراهیــم بــن معقــل النســفی، مصنف”المســند 

الکبیر”و”التفســیر” المتوفــی ســنۀ 295هـ.
ــی،  ــی الموصل ــن المثن ــی ب ــن عل ــد ب ــی احم 3۴ـ أبویعل

ــی ســنۀ307هـ   ــر” و المعجــم المتوف صاحب”المســند الکبی
35ـ الحافــظ أبوبشــرالدوالبی محمــد بــن احمــد بــن 

ــنۀ 310هـــ ــی س ــاد، المتوف حم
ــاوی،  ــد الطح ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــظ أب 3۶ـ الحاف

المتوفــی ســنۀ 321هـــ
ــی  ــن أب ــد ب ــن محم ــداهلل ب ــم عب ــظ ابوالقاس 37ـ الحاف

ــنۀ335هـ. ــدود س ــی ح ــی ف ــعدی، المتوف ــوام، الس الع
ــی  ــد الحارث ــن محم ــداهلل ب ــد عب ــو محم ــظ أب 3۸ـ الحاف

ــی ســنۀ 3۴0هـــ البخــاری، المتوف
ــنۀ  ــی س ــی، توف ــد التنوخ ــن محم ــی ب ــم عل 39ـ أبوالقاس

3۴2هـ.
ــع القاضــی،  ــو الحســین عبدالباقــی بــن قان ۴0ـ الحافــظ أب

صاحــب التصانیــف المتوفــی ســنۀ351 هـــ.
الــرازی  علــی  أبوبکراحمدبــن  اإلمــام  الحافــظ  ۴1ـ 
الجصــاص، المتوفــی ســنۀ370هـ ، کان إمامــا فــی االصــول، 
والفقــه، والحدیــث، کان جیــد اإلســتحضار ألحادیــث 
ــرزاق، و الطیالســی،  ــی شــیبۀ، و عبدال ــن أب ــی داود، و اب أب
یســوق بســنده مــا شــاء منهــا فــی أی موضــع شــاء، و کتابــه 
الفصــول فــی األصــول و شــروحه علــی مختصــر الطحــاوی 
و الجامــع الکبیــر و کتابــه فــی أحــکام القــرآن ممــا یقضــی 
لــه بالبراعــۀ التــی ال تلحــق وقــوۀ معرفتــه بالرجــال تظهــر 
ــه موجــود  ــع کتب ــۀ الخــاف. و جمی ــی أدل ــه ف ــن کام م

ــی. ــۀ الحنف ــی مکتب ف
ــدادی،  ــن موســی البغ ــر ب ــن المظف ــظ محمــد ب ۴2ـ الحاف

المتوفــی ســنۀ 379هـــ
۴3ـ الحافــظ أبونصــر أحمــد بــن محمــد الکابــاذی، 

ــنۀ 37۸هـــ ــی س المتوف
ــروف  ــن الحســین المــروزی، المع ــد أحمــد ب ۴۴ـ أبوحام

بابــن الطبــری، المتوفــی ســنۀ 37۶هـــ
ــر  ــن جعف ــن محمــد ب ــو القاســم طلحــۀ ب ــظ أب ۴5ـ الحاف
المعــدل البغــدادی صاحــب” مســند أبــی حنیفــه “ المتوفــی 

ســنۀ 3۸0هـ.
۴۶ـ الحافــظ أبوالفضــل الســلیمانی أحمــد بــن علــی 
ــنۀ ۴0۴هـــ ــی س ــر، المتوف ــیخ ماوراءالنه ــدی، ش البیکن

ــن  ــن احمــد ب ــو عبــداهلل محمــد ب ۴7ـ غنجــار الحافــظ أب
محمــد البخــاری، المتوفــی ســنۀ ۴12هـــ

ــد المتســغفری،  ــن محم ــر ب ــاس جعف ــظ ابوالعب ۴۸ـ الحاف
صاحــب المصنفــات المتوفــی ســنۀ ۴32هـــ

ــن  ــی ب ــن عل ــماعیل ب ــمان اس ــعد الس ــظ ابوس ۴9ـ الحاف
ــی ســنۀ۴۴5هـ ــرازی، المتوف ــه ال زنجوی

50ـ الحافظ عمر بن احمد النیسابوری سنۀ ۴۶7هـ
ــداهلل النیســابوری  ــن عب ــداهلل ب ــظ ابوالقاســم عبی 51ـ الحاف

الحاکــم، المتوفــی ســنۀ۴90هـ
52ـ الحافــظ ابــو محمــد الحســن بــن احمــد بــن محمــد 

الســمرقندی، المتوفــی ســنۀ ۴91هـــ
ــۀ  ــد بقی ــم الزاه ــد ابراهی ــن احم ــراۀ نصرب ــند ه 53ـ مس

ــنۀ 510 هـــ  ــی س ــندین، المتوف المس
ــم  ــن ابراهی ــد ب ــن محم ــحاق ب ــمرقند اس ــند س 5۴ـ مس

ــنۀ 51۸ هـــ ــی س ــفی، المتوف ــی النس التنوخ
55ـ المحــدث ابوعبــداهلل الحســین بــن محمــد بــن خســرو 
البلخــی، صاحــب “مســند ابــی حنیفــه” المتوفــی ســنۀ 522 

هـ
5۶ـ الحافــظ ابــو حفــص ضیاءالدیــن عمــر بــن بــدر بــن 

ســعید الموصلــی متوفــی ســنۀ ۶22 هـــ
ــی  ــی، المتوف ــن محمــد الصغان ــل الحســن ب 57ـ ابوالفضائ

ــنۀ ۶50 هـ س
ــد  ــن اس ــق ب ــد عبدالخال ــوال ابومحم ــدث الج 5۸ـ المح

ــنۀ5۶۴ هـــ ــی س ــم المتوف ــب المعج ــقی، صاح الدمش
59ـ مســند الشــام تــاج الدیــن ابوالیمــن زیــد بــن الحســن 

الکنــدی، المتوفــی ســنۀ ۶13 هـ
المبــارک  بــن  الحســن  ابوعلــی  المســند  االمــام  ۶0ـ 

المتوفــی ســنۀ ۶29 هـــ الزبیــدی، 

۶1ـ واخــوه الحســین راویــۀ البخــاری المتوفــی ســنۀ ۶30 
هـ

۶2ـ االمــام محــدث الجمــال ابوالعبــاس احمــد بــن محمــد 
الظاهــری، المتوفــی ســنۀ ۶9۶ هـ

ــعود  ــن مس ــا ب ــن زکری ــی ب ــد عل ــدث ابومحم ۶3ـ المح
ــنۀ ۶9۸ هـــ ــی س االنصــاری المنبجــی، متوف

۶۴ـ ابوالعــاء محمــود البخــاری، توفــی فــی ماردیــن 
ســنۀ700 هـــ

۶5ـ الشــمس الســروجی، احمــد بــن ابراهیــم بــن عبدالغنی 
شــارح الهدایــۀ المتوفــی ســنۀ 701 هـ

۶۶ـ عاءالدیــن علــی بــن بلبــان الفارســی، شــارح تلخیــص 
ــن  ــح اب ــب صحی ــی ترتی ــان ف ــف االحس ــی و مول الخاط

حبــان توفــی ســنۀ 731 هـــ
۶7ـ المحــدث الکبیــر ابــن المهنــدس محمــد بــن ابراهیــم 

بــن غنائــم، الشــروطی المتوفــی ســنۀ 733 هـــ
۶۸ـ الحافــظ قطــب الدیــن عبدالکریــم بــن عبدالنــور 
الحلبــی، شــارح البخــاری فــی عشــرین مجلــدا، و مولــف 
ــی کام  ــی ف ــدح المعل ــام و الق ــص االلم ــام بتلخی االهتم

ــنۀ 735 هـــ ــی س ــی توف ــث المحل ــی بعــض احادی عل
ــی،  ــم الوان ــن ابراهی ــد ب ــن محم ــن الدی ــظ امی ۶9ـ الحاف

المتوفــی ســنۀ 735 هـــ
ــن  ــی ب ــن عل ــد ب ــروجی محم ــمس الس ــظ الش 70ـ الحاف

ایبــک، المتوفــی ســنۀ 7۴۴ هـــ
ــی،  ــان الماردین ــن عثم ــی ب ــن عل ــظ عاءالدی 71ـ الحاف

ــنۀ 7۴9 هـــ ــی س ــی، متوف ــر النق ــف الجوه مؤل
72ـ الحافــظ ابــن الوانــی عبــداهلل بــن محمــد بــن ابراهیــم، 

المتوفــی ســنۀ 7۴9 هـ
73ـ الحافــظ جمــال الدیــن عبــداهلل بــن یوســف الزیعلــی، 

مولــف نصــب الرایــۀ متوفــی ســنۀ7۶2 هـــ
7۴ـ الحافــظ عاءالدیــن مغلطــای البکجــری، المتوفــی ســنۀ 

7۶2 هـ
75ـ بدرالدیــن محمــد بــن عبــداهلل الشــبلی کان ابــوه قیــم 
المدرســۀ الشــبلیۀ بدمشــق، فنســب الیــه، توفــی ســنۀ 7۶9 

هـ
7۶ـ الحافظ عبدالقادر القرشی، المتوفی سنۀ 775 هـ

77ـ المجــد اســماعیل البلبیســی صاحــب” مختصــر انســاب 
الرشــاطی” المتوفــی ســنۀ ۸02 هـ

7۸ـ العامــۀ جمــال الدیــن یوســف بــن موســی الملطــی، 
صاحــب “المعتصــر” المتوفــی ســنۀ ۸03 هـــ

ــن عبــداهلل الدیــری،  79ـ العامــۀ شــمس الدیــن محمــد ب
ــی  ــام اب ــب االم ــۀ مذه ــی ادل ــریفۀ ف ــائل الش مولف”المس

حنیفــۀ” المتوفــی ســنۀ ۸27 هـــ
ــد  ــن محم ــان ب ــن عثم ــد ب ــح احم ــدث ابوالفت ۸0ـ المح

ــنۀ ۸35 هـــ ــی س ــی، المتوف ــی، الکرمان الکلوتات
۸1ـ المحــدث عزالدیــن عبدالرحیــم بــن محمــد بــن 

ــنۀ ۸51 هـــ ــی س ــرات، المتوف الف
ــن احمــد، المتوفــی  ــدر العینــی محمــود ب ۸2ـ الحافــظ الب

ــنۀ ۸55 هـ س
ــد  ــن عبدالواح ــد ب ــام محم ــن الهم ــن ب ــال الدی ۸3ـ کم

ــنۀ ۸۶1 هـــ ــی س ــر” المتوف ــح القدی ــب” فت صاح
۸۴ـ ســعد الدیــن بــن الشــمس الدیــری صاحــب “تکملــۀ 

شــرح الهدایــۀ” للســروجی، المتوفــی ســنۀ ۸۶7 هـــ
ــی  ــمنی، المتوف ــد الش ــن محم ــد ب ــن احم ــی الدی ۸5ـ تق

ســنۀ ۸72 هـــ
ــی ســنۀ  ــا، المتوف ــن قطلوبغ ــۀ قاســم ب ــظ العام ۸۶ـ الحاف

۸79 هـ
۸7ـ عبداللطیــف بــن عبدالعزیــز الشــهیر بابــن ملــک، 
مولــف” مبــارق االزهــار شــرح مشــارق االنــوار” المتوفــی 

ســنۀ ۸۸5 هـــ
ــک،  ــن مل ــهیر باب ــف الش ــن عبداللطی ــد ب ــه: محم ۸۸ـ ابن

ــۀ  ــرح الوقای ــه ش ــوی. و ل ــنۀ للبغ ــح الس ــارح مصابی ش
ــف  ــن عبداللطی ــد ب ــاس أحم ــن ابوالعب ــهاب الدی ۸9ـ ش

ــنۀ ۸93 هـــ ــی س ــدی المتوف الشــرجی الزبی
ــن  ــروف باب ــی، المع ــن عل ــد ب ــن محم ــمس الدی 90ـ ش

ــنۀ 953 هـــ ــی س ــقی، المتوف ــون الدمش طول
ــب  ــدی، صاح ــن الهن ــام الدی ــن حس ــی ب ــی المتق 91ـ عل
ــال  ــیوطی، ق ــر للس ــع الکبی ــب الجام ــی ترتی ــال ف کنزالعم
ابوالحســن البکــری: لــه منــۀ علــی الســیوطی، توفــی ســنۀ 

هـ  975
ــی  ــر الفتن ــن طاه ــد ب ــن: الشــیخ محم ــک المحدثی 92ـ مل
تذکــرۀ  و  االنــوار  بحــار  مجمــع  مولــف  الکجراتــی، 
الموضوعــات و المغنــی و غیرهــا مــن المولفــات الممتعــۀ، 

ــهیدا   ــنۀ9۸7 هـــ ش ــی س ــه، توف ــث، و غریب ــی الحدی ف
93ـ المحــدث علــی بــن ســلطان محمــد القــاری الهــروی 
ــکاۀ، و  ــی المش ــرحه عل ــنۀ 101۴، ش ــی س ــی، المتوف المک
ــی  ــب المهمــۀ ف ــۀ، مــن الکت ــی مختصــر الوقای شــرحه عل
ــی، و  ــب النهروال ــی القط ــرج عل ــکام، تخ ــث االح احادی

ــداهلل الســندی  عب
ــس  ــن یون ــد ب ــن احم ــد ب ــن محم ــدث احمدب 9۴ـ المح

الشــلبی، المتوفــی ســنۀ 1021هـــ
95ـ محــدث الهنــد عبدالحــق بــن ســیف الدیــن الدهلــوی، 
ــۀ  ــی ادل ــان ف ــکاۀ و التبی ــرح المش ــات ش ــف اللمع مول
مذهــب االمــام ابــی حنیفــۀ النعمــان توفــی ســنۀ 1052هـــ

فقیه قاضی نذیراحمد حنفی
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نزد امام 
الحنیفه)رح(

ــام أبوبکراحمدبن  ــظ اإلم 41ـ الحاف
ــرازی الجصــاص، المتوفــی  ــی ال عل
فــی  إمامــا  کان   ، ســنة۳7۰هـ 
والحدیــث،  والفقــه،  االصــول، 
کان جیــد اإلســتحضار ألحادیــث 
أبــی داود، و ابــن أبــی شــیبة، و 
ــوق  ــی، یس ــرزاق، و الطیالس عبدال
ــی أی  ــا ف ــاء منه ــا ش ــنده م بس
موضــع شــاء، و کتابــه الفصــول فــی 
ــر  ــی مختص ــروحه عل ــول و ش األص
الطحــاوی و الجامــع الکبیــر و کتابــه 
ــی  ــا یقض ــرآن مم ــکام الق ــی أح ف
ــوة  ــی ال تلحــق وق ــه بالبراعــة الت ل
مــن  تظهــر  بالرجــال  معرفتــه 
کامــه فــی أدلــة الخــاف. و جمیــع 
کتبــه موجــود فــی مکتبــة الحنفــی.
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 أ.    صدق منطقی
صـدق علی االصـول مبحثـی در سـاحِت علم منطق اسـت. 
از گذشـته های دور، از روزگار ارسـطو بدین سـو، مسـأله ی 
صـدق همـواره در منطـق مطرح بـوده و عالمان پُرشـماری 
در ایـن بـاب سـخن رانده انـد. اگرچـه بحثـی کـه پیرامون 
صـدق اسـتعاری مطـرح شـده، صرفًا بـه دلیل مناسـبِت آن 
بـا مفهوم صـدق در منطق بوده اسـت. در منطق، گسـتره ی 
صـدق به مراتـب محدودتـر از سـاحِت معنا و زبان اسـت. 
هـر معنایـی صـدق و کذب بـردار نیسـت. آجرهـای اصلِی 
معنـا یـا تصـّور اسـت و یـا هـم تصدیق. بـر پایـه ی منطق 
صـوری، تصـّورات را بـه عنـوان واحدهـای معنایـی اولیّه، 
بـه دلیـل آنکـه حـاوی حکـم و نسـبتی نیسـتند، نمی تـوان 
بـه صـدق و کـذب توصیـف کـرد. در این نگـرش، صدق 
و کـذب بیـش از همـه بـه ایجـاب و سـلِب نسـبت میـان 
از  تالـی برمی گـردد.  تصـّورات، ویـا هـم میـان مقـدم و 
آن جایـی کـه تصـّور بـه تنهایـی فاقـد نسـبت اسـت، لـذا 
نمی تـوان تصـّوری را بـه صـدق ویـا کذب توصیـف کرد. 
ایـن در حالی سـت که، رنـه دکارت فرانسـه یی از خطاهای 
مـاّدی در برابـِر خطاهـای صـوری سـخن می رانـد. خطای 
مـاّدی یـا حسـی در جایی اسـت کـه، مفهوم ذهنـِی چیزی 
بـا مابـإزای خارجـی آن مطابقت نکند. مثًا اگـر در بیماری 
عصبـی در کسـی نوعـی جن زده گـی تصـّور شـود، خطای 
تصـّوری رخ داده اسـت و دکارت از ایـن نـوع خطـا، بـه 
خطـای حـواس تعبیـر می کنـد . خطاهـای صـوری اّمـا، 
می شـود،  ایجـاد  تصـّور  دو  میـان  کـه  نسـبتی  نـوع  بـه 
برمی گـردد. ممکـن اسـت یـک فـرد در تصـّور خـودش 
دچـار خطـا نباشـد، بـا ایـن وجـود، در نـوع نسـبتی کـه 
میـان دو تصـّور می بینـد، در خطـا افتـد. بـه گونـه ی مثال، 
ممکن اسـت تصـّور ما از درخت و نبات نادرسـت نباشـد 
و مـا به درسـتی بـه واقعیّـِت این دو مفهوم اشـراف داشـته 
باشـیم، بـا ایـن وجود حکم کنیـم که درخت نبات نیسـت. 
در این جـا خطـا در مرحلـه ی تصـّور واقـع نشـده، بلکـه 
خطـای واقع شـده  صـوری و وابسـته بـه نسـبتی اسـت که 
میـان آن دو گمـان برده ایم. بـر پایه ی بیـاِن دکارت، دایره ی 
صـدق افـزون بـر قضایا، به سـاحِت تصـّورات حّسـی نیز 
تعمیـم می یابـد؛ ایـن در حالی سـت کـه، در منطـق صوری 
علی رغـم آنکـه مسـأله ی خطاهای تصـّوری از نظـر به دور 
نبـوده، صـدق صرفـًا در پیونـد بـه قضیـه بـه کار می رفتـه 
اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، تنهـا قضایـای خبـری را –خـواه 
شـرطی و خـواه غیـر شـرطی-  می تـوان صـادق یـا کاذب 
پنداشـت و تصـّورات صـدق و کذب بردار نیسـتند. در این 
میـان، گاهـی از صـدق قیاسـی نیـز سـخن گفته می شـود. 
اگـر چنانکـه صـورِت قیاس درسـت، و قیاس منتِج باشـد، 
قیـاس صـادق خواهـد بـود. اگـر این گونـه نبـود، قیـاس 
کاذب اسـت و مغالطاتـی را کـه در سـاحِت اسـتدالل روی 

می دهـد، می تـوان از نـوِع قیـاس کاذب به شـمار آورد. 
القصـه، منظـور از صـدق در این نوشـتار، نه صدق قیاسـی 
اسـت و نه هم صـدق تصّوری. زیرا صدِق قیاسـی در مقام 
اسـتدالل، و منحصـر بـه سـاحِت منطـق اسـت و نمی توان 
در سـاحِت شـعر، و نیز در زباِن اسـتعاره از صدِق قیاسـی 
سـخن رانـد. در زبان اسـتعاره اسـتدالل قیاسـی چنانکه در 
منطـق کاربـرد دارد، مطـرح نیسـت و از ایـن رو، بحـث بر 
سـر قیـاس اسـتعاری از اسـاس منتفـی اسـت. این مسـأله 
در بـاب صـدِق تصـّوری نیز مطرح اسـت. صـدق و کذِب 
تصـّوری بـه معنایـی کـه گفتـه آمدیـم، پیش از آنسـت که 
میـان تصّورات نسـبتی –خـواه به صـورِت ایجابـی و خواه 
در  تصـّور  آن جایی کـه  از  باشـد.  داشـته  وجـود  سـلبی- 
قالـِب واژه هـا و تصدیـق در قالـِب قضایـا بیـان می شـود، 
صـدق تصـّوری بـه معنـای صـدق در قلمـرو کلمه)اسـم  ( 
اسـت نـه جملـه. این در حالی سـت کـه کلمـات دارای دو 
معنـای حقیقـی و اسـتعاری نیسـتند، بلکـه صرفـًا معنـای 
حقیقـی دارنـد. پـس از کاربـرد کلمـات در جملـه -آن هم 
نـوع خاصـی از جمله- اسـت که معنـای اسـتعاری پدیدار 
می شـود. بـا ایـن بیـان، در کلمـات کـه حامـِل تصّورنـد، 
امـکان صـدِق اسـتعاری وجـود نـدارد و از ایـن رو، صدِق 
مـورد نظـر در ایـن مقالـه -کـه به دنبـال مطالعـه ی تطبیقی 
صـدق در زبـان واقـع و زبان اسـتعاره اسـت- همانا صدق 
گزاره یـی اسـت کـه هـم در منطق و هـم در فلسـفه ی هنر 

مطمـح بحث اسـت. 

معنا و محدوده ی صدق  
دایـره ی معنایـی صـدق از گسـتره ی زبان محدودتر اسـت. 
اگـر چنانکـه زبـان را بـه معنـای متعـارف بنگریـم، آنـگاه 
واژه هـا در زبـان –چونـان تصـّورات- خـارج از قلمـرو 
جمله هـای  -آنهـم  جملـه  بـه  صـدق  زیـرا  صدق انـد. 
خـاص- برمی گـردد تـا واژه . روی هم رفته، دسـته بندی های 
مختلفـی از جملـه می تـوان به دسـت داد. در یکـی از ایـن 
دسـته بندی ها، جملـه بـه 1- انشـائی و 2- خبـری تقسـیم 
می شـود. از ایـن میـان، صدق تنهـا قلمرو جمـاِت خبری 
را –خواه شـرطی و خواه حملی- در اختیار دارد و ارزیابی 
صـدق جمـاِت انشـائی ِ ماننِد امـر، نهـی، آرزو و ... در آن 
ناممکـن اسـت. زیـرا صـدق  در جایـی معنـا پیـدا می کند 
کـه، کسـی از واقعیّتـی کـه هسـت یـا بـوده اسـت، خبـر 
بدهـد. از آن جایـی که در جمـاِت انشـائی واقعیّتی از قبل 
وجـود ندارد کـه از آن خبر داده شـود، ارزیابی مطابقِت آن 
بـا واقـع - چـون واقعیّتی نیسـت- محال اسـت. از این رو، 
نمی تـوان از صـدق گزاره های انشـائی سـخن رانـد. هدف 
از ایـن گفتـار اینکه، صدق تنها سـاحِت گزاره هـای زبانی، 

آن هـم گزاره هـای خبـری را احتـوا می کنـد و از ایـن رو 
علی رغـم آنکـه بخشـی از گسـتره ی معنـا و زبـان را در 
خـود دارد، دایره ی بس محدودتری نسـبت بـه آن دو دارد.

از صدق منطقی تا صدق استعاری
مطابقـِت  همـان  را  صـدق  صـوری،  منطـق  در  معمـوالً 
تئـوری  بـه  آن  از  کـه  می انگارنـد  واقـع  بـا  ذهـن 
می شـود.  تعبیـر  نیـز   )Correspondence(مطابقـت
بـه همـان  را  آیـا می تـوان صـدق  کـه،  اینسـت  پرسـش 
گزاره هـای  بـر  مـی رود،  بـه کار  منطـق  در  کـه  معنایـی 
اسـتعاری نیـز بـه کار گرفـت؟. در پاسـخ بـه این پرسـش، 
ابتـدا بایسـتی دیـد کـه آیـا گزاره هـای اسـتعاری از واقـع 
ارزیابـی گزاره هـای  از  بحـث  یـا خیـر؟.  خبـر می دهنـد 
اسـتعاری بـا معیـار صدق منطقـی بیش از همه بـر می گردد 
بـه نـوع دیـِد مـا بـه اسـتعاره. از آن پـس می تـوان در باب 
صـدق چنـان گزاره هایی سـخن گفت. قدر مسـّلم اینسـت 
کـه، گزاره هـای اسـتعاری –اگـر چنانکـه اخباری باشـند- 
متفاوت تـر از گزاره هایی انـد کـه در منطـق از آن هـا سـخن 
رفتـه اسـت. مثـًا گـزاره ی شـما پای تـان را روی پای من 
گذاشـته اید ممکـن اسـت در نگاه نخسـت خبرِی سـاده به 
نظـر آیـد، اّمـا بـا اندکـی مداقّه یـی در می یابیم کـه گزاره ی 
پیش گفتـه بـه معنایـی فراتر از خـودش ارجـاع می دهد. از 
ایـن رو، نشـان دادن تفاوت این گـزاره با گزاره های بسـیِط 
خبـری –کـه ذیـِل عنـوان زبـان واقـع و زبـان هنـر از آن 
سـخن گفتیـم- می تواند در ارزیابـی صدِق آنهـا مؤثر افتد.

نظریّه های صدق استعاری
در بـاب اینکـه بـا چه معیـاری می تـوان صـدق گزاره های 
اسـتعاری را سـنجید، به صورت کّلی از سـه دیدگاه سـخن 
گفته انـد کـه عبارتنـد از: 1- نظریّه ی تطبیقـی ، 2- نظریّه ی 

کنّـش متقابـل  و 3- نظریّه ی کنّـش گفتاری . 

نظریّه ی تطبیقی  .1
بـر پایـه ی نظریّه ی تطبیقی که به شـرح ارسـطو از اسـتعاره 
گـذرا  سـایه ی  جـز  »زندگـی  گـزاره ی  در  برمی گـردد، 
نیسـت« مـا زنده  گـی را بـا سـایه ی گـذرا مقایسـه می کنیم 
و اگـر چنان کـه بتـوان شـباهت، یا وجـه مشـترکی میان دو 
طـرِف مقایسـه پیدا کـرد، در آن صورت گـزاره ی پیش گفته 
صـادق اسـت. توضیح این کـه، در مواجهه با گـزاره ی فوق 
بـا ایـن سـوال برمی خوریم کـه، آیـا واقعًا زنده گی سـایه ی 
می بینیـم،  کـه  گذرایـی  سـایه ی  همیـن  آیـا  گذراسـت؟ 
زنده گی  سـت؟. پاسـخ سـاده و روشـن اسـت که زنده گی 
سـایه ی گـذرا نیسـت. اگـر زنده گـی همـان سـایه ی گذرا 
می بـود، آنـگاه می توانسـتیم آن گـزاره  را ناظـر بـر واقـع 
بـا  درنگـی  بی هیـچ  گوینـده  مـورد سـخن  در  و  بدانیـم 
منطـق واقـع قضاوت کنیـم؛ اّمـا »زنده گی« غیر از »سـایه ی 
گـذرا« اسـت. از ایـن رو، ادعـای اینکـه زنده گـی سـایه ی 
گذراسـت، تنهـا از آن جهت اسـت که هر دو، هـم زنده گی 
و هـم سـایه، در یـک وجـه کـه همـان »گذرنده گی« سـت 
شـریک اند. نظریّـه ی تطبیقـی بـا ایـن شـرح، صـدق یـک 
گـزاره ی اسـتعاری را در گـرو تطبیـِق دو سـوی مقایسـه 
می بیند و از این رو، -خواسـته یا نخواسـته- اسـتعاره را در 
رده ی تشـبیه قـرار می دهـد؛ نگرشـی کـه در ادبیـات ما نیز 

شـواهدی دال بـر تأییـد آن می تـوان به دسـت داد. 

نظریّه ی کنّش متقابل  .2
در دیـدگاه کنّـش متقابـل، هیچ یـک از دو مفهـوم زنده گی 
و سـایه ی گـذرا بـه معنایـی کـه پیش تـر از ایـن بودنـد، 
باعـث  اسـتعاری  گـزاره ی  در  آن دو  کاربسـِت  و  نیسـتند 
شـده تـا معنـای پیشین شـان را از دسـت دهنـد. اساسـًا مـا 
در گـزاره ی زنده گـی جـز سـایه ی گـذرا نیسـت از منظـِر 
از  زنده گـی می نگریـم و جنبه هـای خاصـی  بـه  خاصـی 
را  داودی  سـتاره ی  مثـًا  می بینیـم.  برجسـته  را  زنده گـی 
می تـوان بـه دو صـورِت 1- سـتاره و 2- دو مثلِث روی هم 

کرد. مشـاهده 

روی ایـن بیـان، گزاره هـا ی اسـتعاری نشـان می دهنـد کـه  
چیزهـا چگونه انـد و در واقـع، چنیـن گزاره هایـی بیـش 
از آنکـه بیـان واقعیّـت باشـند، گونه یـی از نـگاه مـا بـه 
واقعیّت انـد. در گـزاره ی پیش گفتـه، تنهـا جنبه های خاصی 
از واقعیّـت زنده گـی ماننـد: سسـت، ناپایـه دار و بی پایـه 
بـودن نشـان داده شـده، اّمـا زاویّـه  و زاویّه هـای دیگـری 
کـه می تـوان از آن بـه زنده گـی نظـر افگنـد، از تیـررِس 
نظـر بـه دور مانـده اسـت. ایـن دیـدگاه مـاِل ماکـس بلـک  
دارد،  کـه  جنبه هـای خرسـند کننده یی  علی رغـم  و  اسـت 
بـه پرسـش هایی چـون: چگونـه مثـًا زنده گـی و سـایه ی 
گـذرا در کنّـش متقابل انـد و چگونـه معنای پیشین شـان را 

نمی سـازد. روشـن  به درسـتی  می دهنـد،  دسـت  از 

نظریّه ی کنّش گفتاری  .3
اسـتعاری  گـزاره ی  گفتـاری(،  سـّومی)کنّش  نگـرش  در 
چیـزی در بـاب چگونه گـی امـور نمی گویـد، بلکـه صرفـًا 
گوینـده بـا آن بـه عمـل اسـتعاره پردازی دسـت می زنـد. 
ایـن نگـرش بـه تنهایـی کمکی بـه حّل مسـأله ی اسـتعاره 
سـرل   جـان  بـا  کـه  آن  پیش رفته تـر  دیـدگاه ِ  و  نمی کنـد 
طـرح شـده اسـت که تا حـدودی خرسـندکننده اسـت. در 

نگـرش او، اسـتعاره یک کنش گفتاری غیرمسـتقیم اسـت. 
در جماتـی چـون: مـن وعـده می دهـم... و مـن پـوزش 
می طلبـم...، در واقـع مـا عمل وعـده و پـوزش را در گفتار 
انجـام می دهیـم و از آن جایی کـه دو جملـه ی پیـش سـاده 
و اخباری انـد، کنـِش گفتـارِی فـوق را می تـوان مسـتقیم 
مـن  پـای  روی  را  پای تـان  شـما  گـزاره ی  در  انگاشـت. 
گذاشـته اید اّمـا، منظـور گوینـده سـاده و روشـن نیسـت، 
بلکـه به معنایـی فراتر از گـزاره  اشـاره دارد. در این گزاره، 
گوینـده عملـی را به گونـه ی غیرمسـتقیم انجـام می دهـد و 
آن اینکـه، لطفـًا پای تـان را از روی پایـم بردارید. روی این 
بیـان، اسـتعاره یک کنـِش گفتاری غیرمسـتقیم، اّمـا پیچیده 
اسـت کـه از مدلـول معنایی گـزاره فراتر مـی رود و منظور 
گوینـده از آن چیـزی فراتـر از خـودِ گـزاره اسـت. بـا این 
بیـان، اسـتعاره بیش از واقع، به نیّت گوینده وابسـته اسـت 
... صـدق  و  تقاضاهـا  تمنیّـات،  عذرخواهی هـا،  ماننـِد  و 
وکذب بـردار نیسـت . علـی گرامی در بحـث از داللت های 
لفظـی وضعـی، کاربردهـای مجـازی واژه هـا را صرفـًا در 

سـاحه ی ادعـا می دانـد نـه واقـع. از دیـِد او:
اگـر ایـراد شـود کـه الفـاظ مجـاز چگونه انـد و معنـا را 
چگونـه از آنهـا می فهمیـم در صورتـی که آنها بـرای معانی 
مجـازی خـود وضع نشـده اند ماننـِد داللت کلمه ی »شـیر« 
بـر مـرد شـجاع؟. پاسـخ می  دهیـم کـه مـراد از مجـازات، 
همـان معانـی حقیقی آنهاسـت و مجازیّت، فقـط در ادعای 
ایـن اسـت کـه فـان موضـوع معیّـن از مصادیـق معنـای 
حقیقـی اسـت. وقتـی کسـی می گویـد: شـیر را در حالـت 
تیرانـدازی دیـدم، از کلمـه ی شـیر همـان حیـواِن دّرنـده 
را قصـد کـرده اسـت و دیـدِن شـیر واقعـی را اراده نمـوده 
لیکـن مدعی اسـت کـه شـخص معهود )مثـًا احمد( شـیر 
واقعـی اسـت و بنابرایـن مجازیّـت در ادعای اوسـت و نه 

در سـخِن او –دقّـت کنیـد- .
در پاره متـِن فـوق، نویسـنده بـه ایـن نکتـه توجـه دارد که 
واژه ی شـیر در معنـای حقیقی خود به کار رفتـه، اّما اراده ی 
معنـای مجازی از آن وابسـته به ادعای گوینده اسـت و این 
معنـای مجـازی برخاسـته از معنای حقیقی واژه  اسـت. اگر 
شـیری وجـود نمی داشـت، اراده ی معنـای مجـازی از آن 
بیهـوده بـود. اصـوالً معنای مجـازی پس از معنـای حقیقی 
قابـل طرح اسـت و از ایـن رو، ارزش و اهمیّت ثانوی دارد. 
علـی  گرامـی ظاهراً به این نکته ملتفت اسـت کـه، گزاره ی 
فـوق با توجـه به منظور و مدعـای گوینده کاربـرد مجازی 
بـه  بـا چشـم اندازی  واقـع.  متـِن  در  نـه  دارد  نمادیـن  و 
نظریّـه ی بازی هـای زبانـی ویت گنشـتاین کـه گاهـی از آن 

بـه نظریّـه ی کاربـردی  نیـز تعبیر می شـود، اصـوالً تفاوت 
زبانـی میـان دانشـمند تجربـی و شـاعر از آن جهـت اسـت 
کـه این دو بـه دو نحـوه ی معیشـت وابسـته اند. دوگونه گی 
در نحـوه ی معیشـِت آنهـا باعـث به میـان آمـدن بازی های 
زبانـی مختلفـی شـده کـه هـر بـازی زبانـی در کانتکسـِت 
خـودش معنـادار اسـت. بـا ایـن بیـان، قطـع نظـر از اینکه 
مبنـای بازی هـای زبانـی چیسـت، فی الواقـع تفاوت هایـی 
میـان آنهـا وجـود دارد. قـدر مورد اتفـاق اینکـه، صدق در 
گزاره هـای اسـتعاری متفاوت تـر از مفهوم صـدق در منطق 
صـوری اسـت. از ایـن رو، سـنجِش چنـان گزاره هایـی بـا 
سـنجه ی صـدق منطقـی خطایـی متودیک اسـت و با خبط 

و خلِط آشـکاری تقـارن دارد.
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وزیـر دفـاع امریـکا در آغـاز سـفر غیرمنتظـره اش به 
افغانسـتان اعـام کـرد: امریـکا نشـانه هایی مبنـی بـر 
بـرای برگـزاری مذاکـرات  تمایـل اعضـای طالبـان 
صلـح بعـد از 1۶ سـال جنـگ و درگیـری دریافـت 

اسـت. کرده 
بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز، جیمـز ماتیس،  وزیر 
دفـاع امریـکا پیـش از به زمیـن نشسـتن هواپیمایش 
در کابـل در جمـع خبرنـگاران گفت: تمایاتـی را از 

طـرف طالبـان دریافـت کرده ایم.

وی ادامـه داد: برخـی از اعضـای طالبـان تمایل خود 
را بـرای مذاکـرات اعـام کرده اند.

در  پیـروزی  وی  اعتقـاد  بـه  کـه  گفـت  ماتیـس 
افغانسـتان هنـوز امکان پذیـر اسـت نه فقـط الزاما در 
میـدان نبـرد بلکـه در تسـهیل روند آشـتی طالبـان با 

افغانسـتان. دولـت 
سـفر ماتیـس بـه کابل به دالیـل امنیتی تا زمـان ورود 
وزیـر دفـاع امریـکا بـه پایـگاه نظامی ائتـاف تحت 

امر امریکا در افغانسـتان افشـا نشـد.

ماتیـس گفـت: مـا بـه دنبـال پیـروزی در افغانسـتان 
هسـتیم نـه پیـروزی نظامـی، این پیـروزی در آشـتی 
سیاسـی بـا طالبـان خواهد بـود. وی ایـن اقدامات را 
تاشـی بـرای پاسـخ بـه کسـانی دانسـت کـه از 1۶ 

سـال جنـگ خسـته شـده اند.
وی پیـروزی در افغانسـتان را آشـتی سیاسـی میـان 
ارتـش  توانمنـدی  و  افغانسـتان  دولـت  و  طالبـان 
افغانسـتان در حفـظ امنیـت کشـور دانسـت و گفت: 
افغانسـتان در ایـن مرحلـه دیگـر پناهگاهـی بـرای 
اسـتفاده  سـوء  نظیـر  بین المللـی  حمـات  انجـام 
القاعـده از این کشـور بـه عنوان سـکوی پرتابی برای 

حمـات 11 سـپتمبر نخواهـد شـد.
در ایـن حـال، ماتیـس بـا رهبـران حکومـت وحدت 
ملـی افغانسـتان نیـز بحث و تبـادل نظر کرده اسـت.
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در اعامیه یـی گفتـه 
اسـت کـه رییـس جمهور غنـی، وزیـر دفـاع ایاالت 
متحـده امریـکا را بعـد از ظهـر روز سـه شـنبه بـه 
حضـور پذیرفـت. هـر دو جانب در رابطه به پروسـه 
صلـح بـا طالبـان، گفت وگـو بـا دولـت بـا پاکسـتان، 
مبـارزه بـا تروریـزم در افغانسـتان و منطقـه، مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر و تامیـن امنیـت انتخابـات صحبـت 

کردند.

مسـووالن اتـاق تجـارت و صنایـع کشـور از وضعیـت 
بـد سـرمایه گذاری در افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده 
می گوینـد کـه جلغـوزه افغانسـتان بـه نـام پاکسـتان بـه 

کشـورهای خارجـی صـادر می شـود.
خـان جـان الکوزی سرپرسـت اتـاق تجـارت و صنایع، 
روز سه شـنبه )22 حـوت( در مراسـم گشـایش اتحادیـه 
جلغـوزه افغانسـتان گفـت کـه جلغـوزه افغانسـتان بـه 
پاکسـتان بسـته بندی شـده و پس از آن به نام پاکسـتان، 

بـه کشـورهای دیگـر صادر می شـود.
آقـای الکـوزی گفـت:« مـا توان داریـم که سـاالنه 25 تا 
30 هـزار تن جلغـوزه را به خارج از کشـور صادر کنیم، 
اما متاسـفانه جلغوزه افغانسـتان صد در صد به پاکسـتان 
می رود و در آنجا بسـته بندی شـده و به نام پاکسـتان به 

کشـورهای آسـیایی و عربی صادر می شود«.
آقـای الکـوزی بیـان داشـت کـه اکنـون آنـان بـا ایجـاد 
اتحادیـه جلغـوزه تـاش می کننـد تـا جلـو صـادرات 
جلغـوزه بـه پاکسـتان را گرفته و آن را در داخل کشـور، 
بسـته بنـدی نمـوده و سـپس بـه کشـورهای خارجی به 

نـام افغانسـتان صـادر کنند.
وی از حکومـت خواسـت تا در زمینـه تولید و نگهداری 
درختـان جلغـوزه بـا سـرمایه گـذاران داخلـی همکاری 
نمایـد. آقـای الکـوزی تاکیـد کـرد که در سـال گذشـته 
افغانسـتان در حـدود یـک میلیـون و 17 هـزار تـن میوه 
صـادرات داشـته کـه از ایـن میـان هجـده هـزار تـن آن 

میـوه خشـک بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه همـکاری و حمایت رهبـران حکومت 
وحدت ملی از سـرمایه گـذاران داخلی گفت، متاسـفانه 
حمایـت  زمینـه  در  حکومـت  کابینـه  در  برخی هـا 
از  وی  می کننـد.  غفلـت  داخلـی  گـذاران  سـرمایه  از 
میـوه  فصـل  رسـیدن  از  قبـل  تـا  حکومـت خواسـت 
مشـکات ترانزیتـی موجـود با پاکسـتان را حـل نماید، 
زیر این مشـکات در سـال جـاری ضررهـای زیادی به 

سـرمایه گـذاران وارد کـرده اسـت.
همزمـان بـا ایـن، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی 
حکومـت وحـدت ملی بر حمایت از سـکتور خصوصی 
تاکیـد کـرده می گویـد کـه حکومـت تـاش می کنـد  تا 

ابتـکارات سـرمایه گـذاران داخلـی به موفقیت برسـد.
وی بـا اشـاره بـه مشـکات موجـود در زمینـه قطـع 
جنـگات گفـت کـه حکومـت هنوزهـم نتوانسـته مانع 

قطـع جنـگات شـود.
وی از بـزرگان و متنفذیـن افغانسـتان خواسـت تـا در 
زمینـه قطـع جنـگات و ترویـج فرهنـگ نهال شـانی با 

کنند. حکومـت همـکاری 
رییـس اجرایـی تاکید کـرد کـه افغانسـتان تولیداتی زیاد 
داشـته اما زمینه سـازی در بخـش نیازمندی هـا آن ایجاد 
نشـده و از این رو تولیدات افغانسـتان به نام کشـورهای 

دیگـر صادر می شـود.
وی ایجـاد اتحادیـه جلغـوزه را نیـز گامی مثبت دانسـته 
گفـت کـه بسـته بنـدی جلغـوزه در افغانسـتان تاثیـرات 
مثبـت روی زندگـی مردم روسـتاهای افغانسـتان خواهد 

گذشت.

کشـور،  و صنایـع  تجـارت  اتـاق  معلومـات  براسـاس 
کشـور  صـادرات  مهـم  اقـام  از  یکـی  کـه  جلغـوزه 
تـن  متریـک  هـزار   33 حـدود  در  سـاالنه  می باشـد، 
جلغـوزه بـه ارزش حـدود ۸00 میلیـون دالـر در کشـور 
تولیـد می گـردد کـه از ایـن جملـه حـدود 1000 تـن از 
طریق افغانسـتان و متباقی توسـط پاکسـتان به کشورهای 

می گـردد. مختلـف صـادر 
افغانسـتان طی 10 ماه گذشـته، مقدار 1010 تن جلغوزه 
بـه ارزش 9 میلیـون دالـر بـه کشـورهای مختلـف صادر 
نمـوده کـه در ایـن میان کشـور چین از متقاضیـان عمده 

ایـن محصول می باشـد.
سـاحات جنگلـی جلغـوره حـدود ۴3 هـزار هکتـار را 
احتـوا می کنـد کـه ایـن سـاحات عمدتـا در والیت های 

خوسـت، پکتیـا، پکتیـکا و لغمـان واقع شـده اسـت.
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وزیر دفاع امریکا:

به دنبال پیروزی نظامی نیستیم
مرشانو جرګې د هېواد پر 

وروستي امنیتي وضعیت 

اندېښنه څرګنده کړه

جلغوزۀ افغانستان 
به نام پاکستان به فروش می  رسد
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د افغانسـتان مرشانـو جرګـې د هېـواد پـه وروسـتي امنیتـي 

وضعیـت پـه ځانګـړې توګـه، د فـراه او ارزګان والیتونـو په 

امنیتـي وضعیـت اندېښـنه څرګنـده کړه.

د پـريل پـه رانـږدې کېـدو رسه یـو ځل بیـا د افغانسـتان په 

یـو شـمېر والیتونـو کـې د دولـت د وسـله والو مخالفينـو 

دولتـي  پـه  ناوخـت  وخـت  او  شـوي  زیـات  فعالیتونـه 

پوسـتو حملـې کـوي. امنیتـي  او  تأسیسـاتو 

مـخ  پـه  دښـمن  د  غـړي  جرګـې  مرشانـو  د  افغانسـتان  د 

لـه  او  کـړه  څرګنـده  اندېښـنه  فعالیتونـو  زیاتېدونکـو  پـر 

حکومته یـې وغوښـتل چـې د وسـله والو مخالفينـو د ځپلـو 

لپـاره پـراخ عملیـات پيـل کـړي.

د دغـې جرګـې غـړي سـناتور ګل احمـد اعظمـي د سـې 

شـنبې د ورځـې په عمومـي غونډه کـې وویل، د وسـله والو 

مخالفينـو پوځـي تاکتیـک بدل شـوی او د پرمختللو وسـلو 

پـه درلودلـو رسه، زیـان اړوونکـې حملـې کوي.

نوموړي زیاته کړه:

»وسـله وال مخالفـن د شـپې له خـوا تهاجمـي حملې کوي 

او تاسـې تـه بهـره معلومـه ده چـې د فـراه په والیـت کې د 

دښـمن وروسـتي تحـرکات زیـات دردوونکي دي.«

دا پـه داسـې حال کې ده چې د دوشـنبې په شـپه وسـله والو 

مخالفينـو د یـوې پراخـې حملې پـه پایله کې د فـراه والیت 

د انـار درې ولسـوالۍ د یـو څه مودې لپـاره ونیوله.

د کورنیـو چـارو وزارت وايـي چـې پـه دغـې حملـه کـې د 

دغې ولسـوالۍ د امنیـه قوماندان په ګـډون، ۷ رستېري وژل 

شـوي او ۱۰ نـور ټپيـان دي چـې اوس هلتـه وضعیـت تـر 

دی. النـدې  کنټرول 

پـه مرشانو جرګه کـې د ارزګان سـناتور محمد حنیف حنفي 

وايـي چـې په دغه والیت کې د دښـمن حملې زیاتې شـوي 

او دا مهـال د خـاص ارزګان ولسـوالۍ د طالبانو له لوري تر 

ده. محارصې الندې 

ښاغيل حنفي وویل:

»د خـاص ارزګان پـه ولسـوالۍ کـې دښـمن پـه یـو کېلـو 

توګـه  بشـپړه  پـه  شـااوخوا  ولسـوالۍ  د  دی،  کـې  مـرۍ 

محـارصه ده، درې شـپې کېږي چې سـخته جګـړه روانه ده، 

مـوږ چـې په کابـل کې لـه چارواکـو رسه متاس نیسـو، موږ 

تـه ځـواب نه راکـوي.«

ښـاغلی حنفـي زیاتـوي، کـه پـه خپل وخـت د ولسـوالۍ د 

ژغورلـو لپـاره اقدام ونـه يش، نو د خـاص ارزګان ولسـوايل 

بـه هـم د انـار درې د ولسـوالۍ لـه برخلیـک رسه مخ يش.

لـه دغـو اندېښـنو وروسـته د مرشانـو جرګـې رئیـس فضـل 

هـادي مسـلمیار لـه حکومتـه وغوښـتل چـې د وسـله والو 

مخالفينـو د ځپلـو لپـاره پـراخ عملیـات پيـل کـړي.

ښاغيل مسلمیار وویل:

»وروسـتۍ پېښـې غنـدو، پـه امنیتي مسـؤلینو غـږ کوو چې 

د ولـس توقـع تاسـې تـه ده، د دوی امنیـت ته جـدي پاملرنه 

وکـړئ، څـو خلـک هوسـا ژونـد وکـړي او تاسـې یـې پـر 

وړانـدې مسـؤلیت ادا کـړئ.«

لـه دې ټولـو رسه د کورنیـو چـارو وزارت مرسـتیال ویانـد 

نـرت رحیمـي ازادي راډيـو تـه وویـل چـې هغـه سـیمې 

پـه نښـه شـوي، پـه کومـو کـې چـې د وسـله والو مخالفينو 

فعالیتونـه زیـات شـوي دي.

د ښاغيل رحیمي په خربه:

»تاسـې او د افغانسـتان خلکـو ته ډاډ ورکوو چـې ټولې هغه 

سـیمې چـې دښـمن په کـې فعالیـت کوي، پـه هغـو ځایونو 

ګـډه  پـه  هوايـي ځواکونـه  او  دفاعـي  امنیتـي،  بـه  بانـدې 

غښـتيل عملیـات کوي.«

پـه  افغانسـتان  د  دا مهـال  زیاتـوي چـې  ښـاغلی رحيمـي 

لپـاره  ځپلـو  د  مخالفينـو  وسـله والو  د  کـې  والیتونـو   ۱۴

پـراخ پوځـي عملیـات روان دي چـې د نومـوړي پـه خـربه، 

دی. اوښـتی  زیـان  په کـې  تـه  مخالفينـو  وسـله والو 

فعالیت غیرقانونی ده ها شفاخانۀ... 
و والیـات بـه کمـک زورمنـدان بـه  فعالیت شـان ادامـه 

می دهنـد.
وزیـر صحـت عامـه افـزود کـه ایـن شـفاخانه ها از سـوی 
وزارت صحـت عامـه هشـداریه دریافـت کرده انـد و حتی 
دروازه های شـان برای چند روز مسـدود شـده انـد اما این 
شـفاخانه ها بـه کمـک زورمنـدان فعالیـت خودشـان را از 

سـر گرفتـه اند.
وی هشـدار داد کـه وزارت صحـت عامه بـرای جلوگیری 
از فعالیـت غیـر قانونـی ایـن شـفاخانه ها، شـهرت آن ها را 
از طریـق رسـانه ها منتشـر کـرده و مسـوولین آنـان را بـه 

پولیـس معرفـی خواهـد کرد.
آقـای فیـروز همچنـان از فعالیت غیـر معیـاری دواخانه ها 

انتقـاد کـرده بیـان داشـت کـه در حـال حاضر بیـش از ده 
هـزار دواخانـه بـدون داشـتن معیارهـای قبـول شـده در 

سـطح افغانسـتان فعالیـت مـی کنند.
وی کـه نبـود فارمیسسـیت، نبود افراد مسـلکی و نداشـتن 
محیـط معیـاری بـرای ذخیـره ادویـه را مشـکات اصلـی 
ایـن دواخانه هـا خوانـده گفـت، کـه هـم اکنـون از میـان 
حـدود 1۴ هـزار دواخانـه تنهـا ۴ هـزار فعالیـت معیـاری 
دارنـد و متباقـی کـه غالبـا در محات و روسـتاها فعال اند 

ایـن معیارهـا را ندارند.
آقـای فیـروز هرچنـد کـه مسـدود سـاختن دواخانـه های 
غیـر معیـاری را غیـر عملـی دانسـت، امـا بیـان داشـت 
کـه ایـن وزارت بـرای معیـاری سـاختن ایـن دواخانه هـا 

برنامه هـای بزرگـی را روی دسـت گرفتـه اسـت.
بـه گفتـه وی، براسـاس پـان ایـن وزارت بـرای معیـاری 

سـاختن دوخانه هـا درسـطح کشـور قرار اسـت تعـداد 1۶ 
زنجیـره دواخانـه ای کـه هرکـدام بیـش از یک هـزار باب 

دواخانـه را زیـر پوشـش می گیـرد، ایجـاد گردد.
طـی ایـن برنامـه دواخانـه هـا بـا تکمیـل مـواردی چـون 
داشـتن )فارمسیسـت، تابلـو، محیط مناسـب، یخچال برای 
ذخیـره سـازی ادویـه، تشـخیص نـرخ ادویـه،  محـل بود 
بـاش پایـواز و...( اجازه فعالیـت یافته و از ایـن طریق زیر 

کنتـرول وزارت صحـت عامـه قـرار خواهنـد گرفت.
وزیـر صحـت عامـه در ادامـه از ایجـاد یـک اداره مسـتقل 
شـفاخانه های  و  دواخانه هـا  کلینک هـا،  کنتـرول  بـرای 
خصوصـی خبـر داده، تصریـح کرد کـه ایـن اداره خدمات 
صحـی از طریـق مراکـز صحـی را معیـاری و قانـون منـد 

سـاخت. خواهد 
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ورزش
خسرو مانی

با دوستی دربارۀ بازار نشر و خرید کتاب در کابل حرف زدم، 
به ویژه دربارۀ کار اخیر خودم. گفت تا اکنون انتشارات امیری 
تنها سی جلد »مرگ و برادرش« را فروخته است. بخشی از 
این سی جلد را هم اعضای خانوادۀ خود من خریده اند. خواننده گان گرامی 
دیگر باقی کتاب ها را رایگان به دست آورده اند. در اروپا، نشر نبشت تا حاال 
سی و چند جلد »مرگ و برادرش« را فروخته و آمازون هم سی و چند جلد 
دیگر. این آمار برای من سخت نومیدکننده است؛ نه برای کتاب خودم -که 
در این آخرها دربارۀ کم تر کتابی به اندازۀ آن نوشته شد- که برای جامعۀ 

»کتاب خوان« افغانستان و بیرون از افغانستان.
ما حق داریم کتابی را بخوانیم یا نخوانیم، اما وقتی هیچ کتابی را نمی خوانیم 
-به استثنای گزارش های استخباراتی یی که تاریخ انقضای خود را هم روی 
جلد خود دارند- باید از خود بپرسیم مشکل ما چیست؟ من در دیاسپورای 
»کتاب خوان«  دوست  صد  چهار  سه  الاقل  دیگر(  بای  هر  )یا  افغانستان 
دارم: این ها، با وجود داشتن درآمد خوب و شغل و فان و بهمان، هنوز 
که هنوز است به کسی در کابل فرمایش می دهند که کتاب را بخرد و به 
ایشان رایگان بیاورد. در همان کابل نیز عده یی که دربه در دنبال خاطرات 
فان جنرال، سفیر و وزیر فرسودۀ امریکایی و افغانی و اروپایی می گردند، 
وضع  خویش،  زنده گی  دربارۀ  کتابی  برای  اندک  پولی  پرداختن  توانایی 
را  پول  آن  نیستند  اما حاضر  دارند،  را  دوزخی خویش،  روزگار  خویش، 

برای »کتاب« بپردازند.
فرانسوی  و  انگلیسی  چرا  که  می پرسند  خالد حسینی  و  رحیمی  عتیق  از 
می نویسید. عتیق و خالد حق دارند از شما بپرسند که چرا باید به فارسی 
بنویسند. نوشتن به مثابۀ عملی آفرینشی برای نویسنده لذتی فردی است، 
اما وقتی نویسنده یی کتابش را نشر می کند، آن لذت را با دیگری هم رسانی 
در  چرا  نمی شود؟  زاده  چرا  وامانده  سرزمین  آن  در  دیگری  این  می کند. 
و  فان  گور  بر  و  می کنند  روشن فکری  اکت  و  می آیند  اروپا  که  آن هایی 
بهمان گل می گذارند و دانشگاه می روند و با اروپایی ها هم کاسه می شوند، 
نانجیب نخواندن یکایک  این نسل چرا نمی داند که عمل  زاده نمی شود؟ 
پیشین می سازد، شعاری تر و سبک تر  از نسل  و نسل های  را پوچ تر  آن ها 
و بی مایه تر؟ چرا نمی داند که نویسنده و شاعر و فیلم ساز و نقاش، قارچ 
نیست که خود بروید و خود پرورش یابد و خود خورده شود؟ چرا یاد 
نمی گیرد که به خود، به امر خودی، به آفرینش خودی، نیز همچون اثر نگاه 
کند؟ چرا نمی داند که افغانستان هم می تواند خالق هنرمند باشد و حتا خالق 
هنرمند بزرگ؟ از عتیق و خالد گله نکنیم، از خسرو آینده هم گله نکنیم، 
از هیچ کس گله نکنیم، از خود گله کنیم، از رخوت مان، از پوچی مان، از 

پوشالی بودن مان.

جاوید فرهاد

ماجرای دردآور چاپ کتابم
کتاِب »اسماعیلیاِن خراسان؛ روایتی از افسانه تا واقعیت« را که 
پس از چند سال تاش و زحمت تمام کردم، سرانجام از بهِر 
نداشتن هزینۀ نشرش، به این ناشر و به آن فردِ به اصطاح »فرهنگ دوست« 
فرهنگی کمکم نکرد تا منتشرش  سرزدم؛ اما هیچ کس در این بازارِ کسادِ 
کنم. چند ناشر هم گفتند: ممکن است به هزینۀ خود چاپش کنند؛ اما کاهم 
را از نظر زمانی پِس معرکه گذاشتند و افزودند: باید یک سال منتظر بمانم 
پنجاه وشش برگ است، چاپ  را که هفت صد و  این کتاب دوجلدی  تا 
کنند. برخی از ناشران هم که برای پرداخت هزینۀ چاپ کتاب ، جیب ها و 
باید  خریطه های شان را کان دوخته اند، گفتند: درازای چاِپ آن، کم ازکم 

هشتاد هزار افغانی از وجه شخصی ام بپردازم که نداشتم.
دلم به شدت از یک ُعمر کارِ فرهنگی گرفت؛ فکر کردم چند ماه باید روزه 
بگیرم و از هزینۀ اندک ناِن کودکانم کم کنم تا ثمرۀ چند سال دودِ چراغ 
خوردنم را با دیگران قسمت کنم؟ واقعًا از خود و انجامِ کارِ فرهنگی در این 
جغرافیا به شدت آزرده شدم. در سرزمینی که ارزش تفنگ باالتر از قلم و 
ارزش کارِ فرهنگی کمتر از ارزِش الِف پول پرستاِن تا فرق غرقه در شهوت 
و شکم باشد؛ چیزی جز سرخورده گی، یأس و اندوه به آدم دست نمی دهد. 

به نقل از شاعری : این پند بهِر عبرِت اهِل زمانه بود!

عزیز احمد حنیف

جشن نوروز و باورهای دینی
همه ساله بخِت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد
کـه  بسـازد  ثابـت  اسـت  نتوانسـته  تـا حـال  علمـی  به گونـۀ  هیچ کسـی 
جشـن نـوروز از گریبـان دیـن زردشـتی یـا مجوسـیت سرکشـیده اسـت، 
برعکـس تمـام منابـع تاریخـی نشـان می دهـد کـه این جشـِن باسـتانی به 
قرن هـا قبـل از زردشـت )کـه تاریـخ دقیـق آن  نیـز معلـوم نیسـت(، بـر 
می گـردد. هیچ کسـی از ایـن حقیقـت نمی توانـد انـکار کنـد کـه در امتداد 
تاریـخ، یک َسـر باورهایـی مذهبـی از سـوی پیـروان زردشـتی، هندوییزم، 
بوداییـزم، مسـیحیت، یهودیـت و مسـلمانان با این جشـِن ُکهـن مردمی در 
آمیختـه اسـت. چنان چـه باورهـای مربـوط بـه  تهیۀ سـمنک، هفت سـین و 
برافراشـتن َعلـِم مخصـوص بـر مـزار خیالی حضـرت امیـر المؤمنین علی 
رض در شـهر بلـخ را بـر بنیـاد روایت هـای به جـا مانـده  از گذشـته گان، 

می تـوان بـه آن مثـال زد.
بنابرایـن، می تـوان گفـت: گرامی داشـت از نـوروز به عنوان تحـول طبیعت 
و آغـاز فصـل رویـش و شـادابی و طـراوت، یک رسـِم زیبا و شـکوهمند 
انسـانی و مردمـی در سـرزمین فـارس و اطـراف آن در گذشـته ها بـوده 
کـه باورهـای مذهبـی نادرسـت از سـوی پیـروان ادیـان مختلـف بـه آن 
درآمیختـه و فرهنـِگ بدویـِت اعـراب نیـز بـا نـگاهِ شـور بـه  آن نگریسـته 
اسـت. دیـن مقدس اسـام به رسـم های فرهنگی یـی که ریشـه در ادیان و 
مذاهـب ُکهـن نـدارد، ُمهر اباحت )مشـروعیت( زده اسـت، اما سـنت های 
فرهنگی یـی کـه رنـگ و بـوی مذهبـی دارد را بدعـت )مـردود( می دانـد.

فابرگاس:
بارسـلونا را از لیـگ 

قهـرمانان حـذف می کنیـم

فیـسبـوک نـــامــه

ــد  ــی می توان ــه چلس ــد ک ــلونا می گوی ــال بارس ــم فوتب ــابق تی ــن س بازیک
ــد. ــذف کن ــا ح ــان اروپ ــگ قهرمان ــا را از لی ــای کاتالونی آبی و اناری ه

ــرای  ــازی اش را ب ــن ب ــاه مــی ســال 201۴ آخری ــرگاس کــه م سســک فاب
ــی  ــال فرصت ــد، امس ــی چلســی ش ــس از آن راه ــام داد و پ ــلونا انج بارس
پیــدا کــرد کــه رودرروی هم تیمی هــای ســابقش قــرار بگیــرد. او و 
ــد و در  ــان بارســلونا بودن ــدن میزب ــه پیــش در لن هم تیمی هایــش ســه هفت
دور رفــت مرحلــۀ یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه تســاوی 

ــد. ــت دادن ــی رضای ــک خانه گ ــر ی ــک ب ی
آنــان امــروز چهارشــنبه میهمــان بارســلونا هســتند جایــی کــه بارســلونا در 
ایــن فصــل هنــوز تــن بــه شکســت نــداده اســت. بــا ایــن حــال فابــرگاس 
ــت  ــلونا را شکس ــد بارس ــش می توانن ــه او و هم تیمی های ــت ک ــد اس معتق

. هند د
فابــرگاس در آســتانۀ ایــن بــازی مصاحبه یــی بــا نشــریۀ مــارکا انجــام داده 

اســت کــه آن را در ادامــه می خوانیــد.
* از بازگشت به بارسلونا چه احساسی داری؟

ــا انگیــزه و ابهــام. کار پیچیده یــی اســت و یــک  یــک احســاس آمیختــه ب
بــازی ســخت پیشــرو داریــم. 90 دقیقــه فوتبــال در نوکمــپ زمــان زیــادی 
بــرای یــک تیــم میهمــان اســت. مــا داریــم خــوب کار می کنیــم و منتظــر 

ایــن چالــش هســتیم چــون بــرای آن آمــاده شــده ایم.
ــم  ــی ه ــه و مس ــد پیک ــتانی مانن ــا دوس ــی ب ــازی رویاروی ــن ب * ای

ــو؟ ــرت را بگ ــم نظ ــن ه ــارۀ ای ــت. درب هس
ــه  ــزه بیشــتری ب ــل دوســتانم را دوســت دارم، چــون انگی ــازی مقاب مــن ب

می دهــد. آدم 
ــی  ــه احساس ــدی چ ــه رو ش ــلونا روب ــا بارس ــه ب ــی ک ــه قبل * دفع

ــتی؟ داش
ــی  ــاس مثبت ــم احس ــن تی ــه ای ــبت ب ــه نس ــن همیش ــتم. م ــتش داش دوس
ــا  ــا آرســنال انجــام دادم و حــاال ب ــن کار را ب ــار ای ــک ب ــًا ی داشــته ام. قب
چلســی. مــن در هــر دو مــورد احســاس کامــًا خوبــی داشــتم. بــرای مــن 
ــچ  ــه هی ــت ک ــده نیس ــی آزار دهن ــتان قدیم ــا و دوس ــر تیم ه ــازی براب ب

ــت. ــم هس ــش ه انگیزه بخ
ــتقبال  ــو اس ــور از ت ــواداران چط ــلونا ه ــی در بارس ــر می کن * فک

ــد؟ کنن
ــرای  ــه ب ــی ک ــت و اتفاق ــز اس ــن چی ــازی مهم تری ــت. ب ــم نیس ــن مه ای
ــا  ــه م ــزی ک ــرار دارد. چی ــت ق ــدی اهمی ــۀ بع ــد در درج ــن رخ می ده م
می  خواهیــم صعــود بــه مرحلــۀ بعــدی اســت، نــه چیــزی دیگــر. اگــر مــن 
ــردن  ــف ک ــم متوق ــام تاشــم را برای ــه دســت آورم، تم ــازی ب فرصــت ب
مســی انجــام می دهــم. می دانــم کــه کار ســختی اســت، امــا تمــام تاشــم 

ــم. ــام می ده ــردن کار او انج ــخت ک ــرای س را ب
* چلســی فقــط یــک گل می  خواهــد تــا صعــود کنــد کــه ایــن در 
قیــاس بــا بســیاری از چالش هــای قبلــی اش آســان تر اســت. نظــرت 

در ایــن بــاره چیســت؟
بلــه؛ امــا در نوکمــپ کار ســختی اســت و شــما خیلــی بایــد بدویــد. مــا 
ــردن از  ــره ب ــا به ــت م ــد موفقی ــرد. کلی ــم ک ــار هــم کار خواهی ــا در کن ام
ــا  ــم و ت ــام دهی ــان را انج ــازی خودم ــد ب ــا بای ــت. م ــان اس فرصت های م
ــد گل  ــه بای ــم ک ــم. می دانی ــه بزنی ــف ضرب ــه حری ــم ب ــن ه ــای ممک ج
بزنیــم، امــا در چنیــن بازی هایــی بایــد هوشــمندانه عمــل کــرد و از همــان 

ــه وار دنبــال گلزنــی نبــود. ابتــدای مســابقه دیوان
* اگر به بارسلونا گل بزنی، خوشحالی می کنی؟

ــن  ــن در ای ــرده ام. م ــر نک ــوع فک ــن موض ــه ای ــی ب ــن خیل ــتش م راس
فصــل تنهــا دو گلــزده ام و از آخریــن گلــی کــه زده ام هــم زمــان زیــادی 
ــه  ــد ک ــت می ده ــو دس ــه ت ــاتی ب ــی احساس ــی گل می زن ــذرد. وقت می گ
ــه  ــم ک ــی بگوی ــور قطع ــه ط ــم ب ــاال نمی توان ــی نیســت. ح ــل پیش بین قاب
ــت  ــم اس ــش ک ــا احتمال ــه، ام ــا ن ــم ی ــحال می کن ــم خوش ــر گل بزن اگ
ــرار دارم فکــر  ــه ق ــه پســتی ک ــا توجــه ب ــم. ب ــن کار را انجــام ده ــه ای ک
ــا در  ــت آورم ام ــه دس ــی ب ــرای گلزن ــادی ب ــای زی ــم موقعیت ه نمی کن

ــی نیســت. ــز قطع ــچ چی ــال هی فوتب
* پیــروزی چلســی مقابــل بارســلونا محــال نیســت. نظــر تــو در ایــن 

بــاره چیســت؟
ــا  ــم. م ــازی داری ــن ب ــه در زمی ــد ک ــردی باش ــان رویک ــد هم ــن بای ای
نمی توانیــم در نوکمــپ بــا رویکــردی منفــی بــه میــدان برویــم. بالعکــس 
ــا  ــه رقابت ه ــلونا را از گردون ــا بارس ــه م ــر ک ــرز تفک ــن ط ــا ای ــد ب بای

ــم. ــدان بروی ــه می ــم ب ــذف می کنی ح
* چه شد که با چلسی قرارداد بستی؟

مورینیــو مــرا متقاعــد کــرد. او همه چیــز را بــرای مــن توضیــح داد. 
ــردم،  ــت ک ــا او صحب ــی ب ــا وقت ــتم، ام ــم داش ــری ه ــنهادهای دیگ پیش

ــروم. ــی ب ــه چلس ــم ب ــم گرفت تصمی

آیـا نـوروز 
جشـن مجـوسیـان است؟

به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

نــوروز کمتریــن پیونــدی بــا آییــن مجــوس نــدارد. پیــش از هــر چیــزی 
بایــد بــه یــک نکتــۀ بســیار مهــم اشــاره کنیــم. در سرتاســر جهــان همــه 
ــه  ــاری ک ــره و تب ــر تی ــتند، از ه ــه هس ــی ک ــر آیین ــل از ه ــوام و مل اق
هســتند، روز نخســت ســال خــود را جشــن می گیرنــد. منهــای اعــراب.
ــا  ــان اســت، ام ــد، کار خودش ــراب جشــن نمی گیرن ــه اع خــوب، این ک
ــر  ــن اواخ ــرب در ای ــیوخ ع ــه ش ــن ک ــه ای ــه؟ طرف ــا چ ــه م ــن را ب ای
ــود  ــکوه تر از خ ــا ش ــت، ب ــیحی اس ــد مس ــک عی ــه ی ــمس را ک کرس
مســیحیان جشــن می گیرنــد و در برگــزاری آن چنــان مصــارف گــزاف 
و هنگفــت می کننــد کــه دســت همــه مســیحیان را از پشــت بســته انــد. 

ــد. ــر از آش« شــده ان ــی »کاســۀ داغ ت یعن
ــال هجــری  ــم روز نخســت س ــرب ه ــر ع ــلمان غی در کشــورهای مس
ــه مناســبت هجــرت پیامبــر اســام اســت، جشــن  خورشــیدی را کــه ب
ــا.  ــا و مالیزی ــتان، اندونیزی ــا اویغورس ــه ت ــتان گرفت ــد. از ُکردس می گیرن
ــال  ــت س ــم روز نخس ــوام ه ــایر اق ــا و س ــا و مغول ه ــوب، چینی ه خ
نــو خــود را جشــن می گیرنــد. ســخن دیگــری اســت کــه بزرگــزاری از 
نــوروز یــادگار نیــاکان مــا اســت کــه بــا روز اول ســال هجــری مصــادف 

گردیــده اســت.
ــوروز را در بغــداد  ــاس هــم ن ــی عب ــای بن ــه خلف ــم ک ــخ می دانی از تاری
ــن اســت کــه  ــد. پرسشــی کــه مطــرح می گــردد ای ــه ان جشــن می گرفت
ــان  ــون علمــی و پژوهشــی جه ــن کان ــه بزرگ تری ــداد ک ــه در بغ چگون
ــچ یــک  ــم و دانشــمند اســامی هی ــود، این همــه عال در همــان عصــر ب
نــوروز را حــرام ندانســتند، امــا اینــک شــیوخ وهابــی حــرام می انگارنــد؟ 
ــود  ــر ب ــه« دای ــداد »بیت الحکم ــا در بغ ــه همان ــم ک ــخ می دانی از تاری
ــای  ــت اندرکار پژوهش ه ــان دس ــمندان جه ــن دانش ــه در آن بزرگتری ک
گوناگــون بودنــد. درســت در همیــن دوره بــود کــه بزرگ تریــن فقیهــان، 
ــم  ــه این همــه عال ــد. چگون ــان، مفســران و مجتهــدان ظهــور کردن محدث
فتــوا صــادر نکردنــد و نــوروز را حــرام اعــام نکردنــد و خلفــا را وادار 

بــه خــودداری از جشــن گرفتــن نــوروز نســاختند؟ 
ــی  ــل و نادان ــی از ســر جه ــوردِل وهاب ــای ک ــه ماه ــته ام ک ــا نوش باره
ــوروز جشــن  ــه ن ــد ک ــغ می کنن ــخ، تبلی ــی از تاری و نابخــردی و ناآگاه
مجوســیان بــود و از همیــن رو حــرام اســت! این هــا بــا دریافــت 
دالرهــای خون آلــود بــادآوردۀ شــیوج مرتجــع عــرب، دســت بــه 
ــه  ــم ک ــخ می دانی ــد. از تاری ــی می زنن ــیه نمایی اهریمن ــی و س زهرپاش
زرتشــت در دورۀ گشتاســپ کیانــی ظهــور کــرد. در حالــی کــه جمشــید 
ــش از  ــال پی ــزار س ــک ه ــه دســتِ کم ی ــود ک ــدادیان ب ــان پیش از دودم
گشتاســپ پادشــاهی می کــرده اســت. بــه بــاور آریاییــان، نــوروز جشــن 
تخت نشــینی شاهنشــاه جمشــید اســت. از همیــن رو، آن را جشــن 

جمشــیدی می گوینــد.
ــس  ــوده، پ ــم نب ــراب رس ــان اع ــن در می ــن جش ــون ای ــد چ می گوین
ــراب  ــی اع ــه کار؟ وقت ــراب چ ــن های اع ــه جش ــا را ب ــت. م ــرام اس ح
ــه جشــن ها، مراســم و  ــم ب ــا ه ــد، م ــا ارج نمی گذارن ــه جشــن های م ب
ــۀ  ــه جنب ــان ک ــاد رمضــان و قرب ــا اعی ــم. تنه سنت های شــان کاری نداری

ــد. ــد، اســتثنا ان دینــی دارن
اگــر این گونــه باشــد، پــس همــه جشــن ها حــرام انــد. جشــن 
ــام  ــون در اس ــالگره و... چ ــم س ــم، روز زن، مراس ــتقال، روز معل اس
ــم،  ــش بروی ــی پی ــن بی منطق ــا همی ــر ب ــت. اگ ــن هایی نیس ــن جش چنی
جشــنواره هایی  و  فوتبــال  جهانــی  مســابقات  المپیــا،  جشــن های 
ــای  ــتیوال ها و برپایی ه ــه فس ــم کان و هم ــنوارۀ فیل ــجویی و جش دانش

ــت! ــرام اس ــن ح ــه جش ــر گون ه
ــه  ــدارد. همان گون ــن ن ــن و آیی ــه دی ــی ب ــه ربط ــوروز هیچ گون ــًا ن اص
کــه جشــن اســتقال، روز معلــم، روز زن، مراســم ســالگر و... هیچ کــدام 
ــه  ــًا ب ــه اص ــی را ک ــرا چیزهای ــم چ ــد. نمی دان ــن ندارن ــه دی ــی ب ربط
دیــن ربطــی دارد، بــه دیــن پیونــد می زننــد؟ نــوروز نــه حــال اســت و 
نــه حــرام. تنهــا یــک جشــن اســت. ســنجیدن نــوروز بــا تــرازوی دیــن، 

کاری اســت نابخرادانــه و ابلهانــه.
چنیــن پنداشــته می شــود کــه پیشــینۀ جشــن نــوروز بــه پنــج هــزار ســال 
ــت  ــتاخیز طبیع ــن روز رس ــان در بین النهری ــش از آریایی ــد و پی می رس
ــون از  ــن وهابی ــات زهرآگی ــس تبلیغ ــت. پ ــده اس ــه می ش ــن گرفت جش

ــد منطــق اســت. ــه و فاق ریشــه نادرســت و بی پای
ــوروز  ــتابیم و ن ــوروز بش ــواز ن ــه پیش ــرو ب ــه نی ــا هم ــال ب ــد امس بیایی
ــد  ــی باش ــت محکم ــا مش ــم ت ــن بگیری ــته جش ــکوه تر از گذش را باش
ــرد و  ــتیزان بی خ ــه نوروزس ــی و هم ــوردل وهاب ــای ک ــان ماه ــه ده ب

ــل. جاه

عزیز آریانفر
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رکـس  امریـکا  رییـس  جمهـوری 
تیلرسـون را از سـمت وزارت خارجه 
برکنـار و رییـس سـیا را جایگزیـن او 
کـرد. ترامـپ همچنیـن یـک زن را به 

عنـوان رییـس جدیـد سـیا برگزیـد.
رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد 
امریـکا روز سه شـنبه رکس تیلرسـون 
را از سـمت وزارت خارجـه برکنـار 

. د کر
آژانـس  رییـس  پامپئـو،  مایـک  وی 
را  )سـیا(  امریـکا  مرکـزی  اطاعـات 
ایـن سـمت  در  تیلرسـون  بـه جـای 

کـرد. منصـوب 
توییتـر  در  امریـکا  رییس جمهـوری 
خـود نوشـت: مایـک پامپئـو، رییـس 
سـیا وزیـر خارجـه جدید مـا خواهد 
انجـام  فوق العـاده ای  کار  او  بـود. 
تیلرسـون  رکـس  از  داد.  خواهـد 
بـه خاطـر خدماتـش ممنونـم. جینـا 
هاسـپل رییـس جدیـد سـیا خواهـد 
بـود؛ او نخسـتین زنـی اسـت کـه بـه 
بـه  می شـود.  منصـوب  سـمت  ایـن 

می گویـم. تبریـک  همـه 
یـک  اسـاس گـزارش سـی ان ان،  بـر 
مقـام ارشـد دولـت واشـنگتن گفـت 
کـه ترامـپ روز جمعـه از تیلرسـون 
خـود  سـمت  از  کـه  بـود  خواسـته 

کنـد. کناره گیـری 

ایـن مقـام آگاه افـزود: رییس جمهـور 
ی امریـکا معتقـد بـوده کـه بـا توجـه 
بـه گفت وگوهـای آتی با کره شـمالی 
زمـان  متعـدد،  تجـاری  مذاکـرات  و 
مناسـبی برای گذار فرارسـیده اسـت.

ــدای گروه هــای ترامپ تیلرسون را برکنار کرد گرچــه پروپاگان
تــا االن در ســال  تروریســتی 
لحــاظ  بــه  میــادی  جــاری 
حجــم و لحــن کــم  رنگ تــر 
ــن  ــن بدی ــا ای ــت ام ــده اس ش
می تــوان  کــه  نیســت  معنــا 
ــه  ــرا ک ــود چ ــر ب ــوده خاط آس
ــازی  ــا روی اتحادس ــا عمدت آنه
جناح هــای تروریســتی مختلــف 
نوعــی  تشــکیل  منظــور  بــه 
شــده اند. متمرکــز  ابرگــروه 

ــزرور،  ــه آب ــته روزنام ــه نوش ب
درخواســت های مکــرر القاعــده 
بــرای برقــراری اتحــاد از جملــه 
مســائل دردسرســاز پســا خافت 
جهــان اســت و همزمــان بــا ایــن 
امنیــت  شــورای  تاش هــا، 
در  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــش  ــرد داع ــد ک ــی تاکی گزارش
»همچنــان بــه تبدیــل وضعیتــش 
ــتی  ــازمان تروریس ــک س ــه ی ب
ــت  ــب یکدس ــله  مرات ــا سلس ب
کــه  وابســته هایی  و  و شــبکه 
عمدتــا بــه صــورت خودمختــار« 
ادامــه  می کننــد  فعالیــت 
می دهــد و القاعــده »همچنــان 
بــه طــرز چشــمگیری رو بــه 
ــد  ــت می کن ــری حرک قدرت گی
ــدش  ــق تهدی ــتر مناط و در بیش
ــت.« ــده اس ــش ش ــش از داع بی
امنیــت  شــورای  گــزارش  در 
آمــده اســت: برخــی از اعضــای 
و  مایــل  القاعــده  و  داعــش 
در  یکدیگــر  از  تــا  قادرنــد 

ــت  ــات حمای ــازی حم آماده س
کننــد. بنابرایــن، همگرایــی بالقوه 
در  دســت کم  شــبکه ها،  ایــن 
برخــی مناطــق، یــک تهدیــد 
ــن در  ــت. ای ــوه اس ــد بالق جدی
ــدای  ــه پروپاگان ــی اســت ک حال
القاعــده همچنــان روی نســل 
ــوه از  ــران بالق ــدی از رهب جدی
جملــه حمــزه، پســر اســامه 
ــد دارد و هدفــش  ــن الدن تاکی ب
ــره ای  ــیدن چه ــر کش ــه تصوی ب
ــت.  ــش اس ــه حامیان ــر ب جوانت
ایمــن الظواهــری، رهبــر القاعده 
اخیــرا در بیانیــه ای بــه حامیانــش 
تاکیــد کــرد »اســاس پیــروزی و 
آزادی، اتحــاد و توافــق و گردهم  
آمــدن و همبســتگی و همــکاری 
ــت.«  ــر اس ــا یکدیگ ــدن ب و مان
در  پاییــز گذشــته  الظواهــری 
ویدیویــی گفتــه بــود اتحــاد 

شــیطانی  »ائتــاف  علیــه 
جبهــه  یــک  در  بین المللــی« 

ــت. ــی اس ــی حیات جهان
یــک  تشــکیل  چشــم انداز 
گســترده  تروریســتی  جنــاح 
ســقوط  از  پــس  خصوصــا 
ــگ  شــده  خافــت داعــش پررن
ــتفاده از  ــه اس ــش ب ــت. داع اس
ــا  شــرایط ضعــف در مناطقــی ب
اقــدام  حکومتــداری ضعیــف 
حمــات  و  کــرد  خواهــد 
ــه  ــان ب ــر جه ــک رو در سراس ت
ــام  ــدادی انج ــر البغ ــام ابوبک ن
اشــتراکات  امــا  می دهــد 
بــا  کــه  واحــد  هــدف  در 
لجســتیکی  شکســت های 
ــا  ــت، آنه ــده اس ــدان ش دوچن
را بیــش از پیــش بــه ســمت 
ــاد  ــر »جه ــر چت ــتگی زی همبس

می دهــد. ســوق  جهانــی« 

نگرانی از تشکیل »ابرگروه« داعش و القاعده

ترکمنستان بابت کمک
 به افغانستان ستایش شد

قربانقلــی بــردی محمــداف رییــس جمهــور ترکمنســتان 
تصویــب قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد مبنــی 
ــی عشــق آباد در جهــت  ــن الملل ــت از تاش هــای بی ــر حمای ب
کمــک بــه افغانســتان را بــه مــردم ایــن کشــور تبریــک گفــت.
ــند  ــت س ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــور ترکمنس ــس جمه ریی
تصویــب شــده اظهــار داشــت: شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــای  ــام طرف ه ــده از تم ــب ش ــه تصوی ــن قطعنام ــد در ای متح
ــی  ــرای عمل ــیر اج ــه در مس ــرده ک ــت ک ــد در خواس عاقمن
طرح هــا و قراردادهــای یادشــده تمــام شــرایط امنیتــی را 

ــد. ــکاری کنن ــر هم ــور مؤث ــه ط ــم و ب فراه
وی خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر ایــن، ابتــکارات بیــن المللــی 
مطــرح شــده توســط ترکمنســتان از اعتبــار روز افــزون کشــور 
و درســتی خــط مشــی سیاســی ایــن کشــور گواهــی می دهــد.
بــردی محمــداف از طــرح خــط لولــه گاز »ترکمنســتان-
افغانســتان- پاکســتان- هنــد«، کریــدور حمل و نقلــی »الجورد« 
و طــرح ســاخت جــاده ریلــی از ترکمنســتان بــه افغانســتان بــه 
عنــوان ابتــکارات موفقیــت آمیــز ترکمنســتان کــه بــه ســتایش 
و اعتــراف عالــی جامعــه بیــن المللــی مفتخــر شــد، نــام بــرد.
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــژه س ــده وی ــو نماین ــی یاماموت تادامیچ
ــخنرانی در  ــن س ــارچ ضم ــخ ۸ م ــتر در تاری ــتان پیش افغانس
نشســت شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد طرح هــای بیــن 
المللــی در دســت اجــرا توســط ترکمنســتان در منطقــه را بــی 
ســابقه و کمــک کننــده بــرای خودکفایــی اقتصــادی افغانســتان 

عنــوان کــرد.
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