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ــای  ــگان جنگ ه ــل متحــد شــمار آواره ســازمان مل
ننگرهــار  والیــت  در  طالبــان  و  داعــش  اخیــر 
افغانســتان را حــدود پنجــاه و شــش هزارنفــر اعــام 

ــرد. ک
ــای  ــگان جنگ ه ــل متحــد شــمار آواره ســازمان مل
ننگرهــار  والیــت  در  طالبــان  و  داعــش  اخیــر 
افغانســتان را حــدود پنجــاه وشــش هزارنفــر اعــام 

ــرد. ک
ــل  ــازمان مل ــتانۀ س ــور بشردوس ــی ام ــر هماهنگ دفت
متحــد درافغانســتان اعــام کــرد: هشــت هــزار 
خانــواده شــامل پنجــاه و شــش هــزار نفــر از ســاکنان 
ولســوالی های خوگیانــی و شــیرزاد از توابــع والیــت 
ــر درگیــری یــک  ننگرهــار در شــرق افغانســتان براث
ــای  ــش از خانه ه ــان و داع ــان طالب ــته می ــاه گذش م

خــود آواره شــدند.
ــن آوارهــگان  ــه کــرد: بیشــتر ای ــل اضاف ســازمان مل
ــکان داده  ــار اس ــت ننگره ــز والی ــاد مرک در جال آب
شــده و کمــک بــه ایــن آوارهــگان آغاز شــده اســت.
همچنــان ســه هزار خانــواده براثــر درگیری هــای 
اخیــر میــان طالبــان و داعــش در ولســوالی درۀ 
ــق  ــتان از مناط ــرق افغانس ــر در ش ــت کن ــچ والی پی

ــدند. ــود آواره ش ــکونی خ مس
ــان  ــر طالب ــاوه ب ــتان ع ــرقی افغانس ــای ش والیت ه

ــراد داعــش اســت. ــه حضــور گســترده اف صحن
ــای  ــمار اعض ــی، ش ــات روس ــش مقام ــدی پی چن
ــش  ــدود ش ــتان را ح ــش در افغانس ــک داع گروه

ــد. ــام کردن ــر اع هزارنف

حوالــی ســاعت 7 شــام دو روز پیــش، مهاجمــان مســلح 
ســوار بــر موترســکلیت  بــاالی یــک پاســگاه پولیــس در 
ــم  ــوزۀ هفت ــه ح ــوط ب ــل مرب ــهر کاب ــاد ش ــۀ دوغ آب منطق

ــد. پولیــس حملــه کردن
ــد،  ــل می گوی ــس کاب ــخنگوی پولی ــرز، س ــردوس فرام ف
مهاجمــان زمانــی دســت بــه حملــه زدنــد کــه شــماری از 
ســربازان مصــروف ادای نمــاز و شــمار دیگــر مصــروف 

افطــاری بودنــد.
ــه 3  ــن حمل ــل، در ای ــس کاب ــخنگوی پولی ــۀ س ــه گفت ب

ــدند. ــی ش ــان زخم ــن دیگرش ــته و 3 ت ــس کش پولی
آگاهــان نظامــی بــر ایــن باورنــد کــه طالبــان بــا اســتفاده 
از روش جدیــد، یعنــی ســوار بــر موترســکلیت نیروهــای 

ــد. ــرار می دهن ــی را هــدف ق امنیت
میرزامحمــد یارمنــد، آگاه نظامــی می گویــد، افــرادی کــه 
ــه  ــی حمل ــای امنیت ــر نیروه ــن روش ب ــتفاده از ای ــا اس ب
ــد  ــن دارن ــای ام ــه پناهگاه ه ــاحات حمل ــد، در س می کنن

ــوند. ــتیبانی می ش و پش
ــی،  ــن حمله های ــری از چنی ــرای جلوگی ــۀ او، ب ــه گفت ب
ــل بازرســی شــوند. ــۀ کام ــد مناطــق مشــکوک به گون بای
جاویــد کوهســتانی، یکــی دیگــر از آگاهــان نظامــی 
ــا اوضــاع پایتخــت را  ــد ت می  گویــد، طالبــان تــاش دارن
ــه نیروهــای  متشــنج ســازند و اعتمــاد مــردم را نســبت ب

ــد. ــن ببرن ــی از بی امنیت
ــر پاســگاه های پولیــس  ــا حملــه ب ــه گفتــۀ او، طالبــان ب ب
آنــان  کــه  نشــان دهند  می خواهنــد  کابــل،  در شــهر 
ــز  ــل را نی ــهر کاب ــی در ش ــر هدف های ــه ب ــی حمل توانای

ــد. دارن
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــن دومی ــته ای ــۀ گذش ــک هفت در ی
ــات  ــدف حم ــل ه ــهر کاب ــس در ش ــگاه های پولی پاس
مهاجمــان قــرار می گیــرد. گــروه طالبــان مســوولیت هــر 

ــت. ــه اس ــده گرفت ــه عه ــه را ب دو حمل
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شوراینامزدانانتخاباتریاستجمهوری:

»حکـومت سـرپرست« ایستاده گـی در برابـر استبداد، بی عدالتـی 
و قانـون شکنـی های مکرِر غنـی است



طـرح تشـکیل حکومـِت سرپرسـت که از سـوی 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
طـرِح  عنـوان  بـه  اسـت،  شـده  ارایـه  و  تهیـه 
جایگزیـن بـرای خـای قـدرت از اول جـوزای 
سـال روان، حـاال دیگر بـه یک طرِح مـورد توجه 
جامعـۀ جهانـی و مـردم افغانسـتان تبدیـل شـده 
اسـت. از اول جوزای سـال روان بر اسـاس قانون 
اساسـی کشـور، حکومـِت فعلی حتـا در صورتی 
کـه بخواهـد بـه زور قدرتـش را ادامـه دهـد و یا 
بـا ترفندهای حقوقـی مثل گرفتن مجوز از سـوی 
بمانـد،  باقـی  قـدرت  در  عالـی همچنـان  دادگاه 
مشـروعیت نـدارد و یـک حکومـت غیرقانونی و 

به اصطـاح سـادۀ کودتایـی اسـت. 
رییـس حکومت وحـدت ملی که شـهوِت قدرت 
سـروپایش را فـرا گرفتـه، همـواره وقتـی بحـث 
ایجـاد حکومـت موقـت به عنـوان گزینۀ رسـیدن 
بـه صلـح بـا طالبـان مطـرح می شـد و یـا ایجـاد 
حکومت سرپرسـت بـه عنوان جانشـین حکومت 
فعلـی ارایـه شـد، تأکیـد داشـت و دارد کـه زمان 
کشـور  در  فراقانونـی  حکومت هـاِی  و  کودتـا 
بـه پایـان رسـیده و یگانـه راه تشـکیل حکومـت 
مراجعـه بـه آرای مـردم و انتخابـات اسـت. ایـن 
گفتـه زمانـی صحـت دارد کـه حکومـِت فعلـی 
رای  صندوق هـای  درون  از  واقعـًا  آن  سـراِن  و 
بیـرون شـده باشـند و مبنـای کار و حکومت شـان 
امـا حکومتـی کـه خـود  باشـد؛  اساسـی  قانـون 
بـر اسـاس توافـق سیاسـی و بـا وسـاطت وزیـر 
خارجۀ پیشـین امریکا تشـکیل شده اسـت، امروز 
غیرمشـروع  حکومت هـای  و  کودتـا  از  چگونـه 
سـخن می گویـد؟ آقای غنـی که خـود از مخالفاِن 
ادامـۀ قـدرت کـرزی پـس از اول جـوزا در سـال 
2009 بـود، امـروز چـرا بـر ادامـۀ حکومتش پس 
از تاریـخ تعیین شـده در قانون اساسـی پافشـاری 
می کنـد؟ اگـر او خـود را پاسـدار قانون اســاسی 
بـه  چـرا  می دانـد،  دموکراتیـک  ارزش هـای  و 
ارزش های مندرج در قانون اساسـِی کشـور گردن 

نمی کنـد؟  کناره گیـری  قـدرت  از  و  نمی نهـد 
این هـا همه نشـانه های روشـِن رویکـرد فراقانونی 
و اسـتبدادی آقای غنـی به قدرت و حکومت داری 
آقـای  پنـج سـاِل گذشـته  در  اسـت.  در کشـور 

غنـی نظـام افغانسـتان را کـه بـه صـورِت نسـبی 
می شـد آن را نظامـی دموکراتیـک خوانـد، کامـًا 
از ارزش هـای دموکراتیـک سـاقط کـرد و از آن 
عبدالرحمن خانـی  نـوع  از  اسـتبدادی  حکومتـی 
سـاخت. عملکـرد آقـای غنـی در ماه هـای اخیـر، 
هیـچ تفاوتی با یـک نظام دیکتاتوری و فاشیسـتی 
تمـام  کـردِن  قبضـه  بـا  او  نـدارد.  قوم محـور 
صاحیت هـای نهادهـای دیگر و انحصـار قدرت 
در اطـراف خـودش، از حکومـت فعلـی هیوالیی 

بـرای سـرکوب و تهدیـد سـاخته اسـت.
 امـا ایـن حکومـت نه دیگـر پاسـخ گوی مطالبات 
مـردم اسـت و نـه هـم توانایـی بیـرون شـدن از 
در  غنـی  آقـای  دارد.  را  کشـور  فعلـی  بحـران 
تمـام عرصه هـای حکومـت داری اعـم از امنیـت، 
شکسـت  کامـًا  سیاسـت  و  فرهنـگ  اقتصـاد، 
خـورده اسـت. خودمحـوری و زیاده خواهی هـای 
مردم دوسـتی  و  بنیـاد وطن دوسـتی  هیـچ  کـه  او 
نـدارد، افغانسـتان را یـک بـار دیگـر به کشـوری 
فاکـت زده و ویـران تبدیـل کـرده اسـت. شـاید 
گاهـی وقت هـا در سـطح کارهایـی بـه صـورِت 
نمایشـی انجـام گیرد و یـا بعضـًا چهره های جوان 
در برخـی موقعیت های مهم گماشـته شـوند، ولی 
این هـا همـه خـاک به چشـم مـردم زدن اسـت و 
هیـچ گرهـی از مشـکات را نمی گشـاید؛ چـون 
شـاهرگ های اصلـی سیاسـت، اقتصـاد و امنیـت 
چنـان در دسـت گـروه مافیایـِی ارگ بـه انحصار 
ولـو  جـواِن  چنـد  گمـاردن  کـه  شـده  کشـیده 
تحصیل کـرده و دارای تعهـد در رده هـای پاییـِن 

قـدرت نمی توانـد وضعیـت را تغییـر دهـد. 
حرکت هـای آقـای غنـی در چنیـن سـطحی بـه 
کـه  دارد  شـباهت  انگلیسـی  نیرنگ هـای  همـان 
بـرای اغفـال کشـورهای مسـتعمره، برخـی افـراد 
بومـی را نیـز در امـور حکومـت داری در سـطوح 
پاییـن دخالت می دادنـد. آقای غنی دقیقـًا از روی 
الگوی اسـتعمار کهـن می خواهد مردم افغانسـتان 
را اغفال کند و قدرت سیاسـی و اقتصادی کشـور 

را بـه نفـِع خـود بچرخاند. 
امـروز اندیشـمنداِن غربـی به شـدت نگـران پایاِن 
دموکراسـی های خـود شـده اند. آن هـا بـا اسـتفاده 
جوامـِع  بـه  می خواهنـد  تاریخـی  تجربه هـای  از 

خـود بگوینـد که دموکراسـی ها حتا اگـر بنیادهای 
قوی نیز داشـته باشـند، ممکن اسـت که به دسـِت 
افـراد زیاده خـواه و فرصت طلـب ویـران شـوند. 
در امریـکا بـا وجـود این کـه دموکراسـی بنیادهای 
ایـن  حـاال  دارد،  قانونـی  و  نظارتـی  مسـتحکِم 
نگرانـی بـه وجـود آمده که ایـن کشـور ناگهان به 
کشـوری مسـتبد و غیردموکراتیـک تبدیل نشـود. 
ترامـپ  پدیـدۀ  از  امریـکا  سیاسـِی  اندیشـمندان 
هـراس دارنـد و او را بـا افـرادی چـون هیتلـر در 
آلمـان و هوگوچاویـز در ونزویا مقایسـه می کنند 
کـه از راه انتخابـات وارد عرصـۀ قـدرت شـدند 
امـا پـس از چنـدی نهادهـای دموکراتیـک را بـه 
فسـاد کشـانده و دموکراسی های کشـورهای خود 
را پایان بخشـیدند. این اتفاق در افغانسـتان بسـیار 
به آسـانی ممکـن اسـت بیفتـد، چنـان کـه همیـن 

حـاال نیـز افتاده اسـت. 
 آقـای غنـی بـا نهادهای دولتـی مثل قـوۀ قضاییه، 
مقننـه و ارتـش و پولیـس همـان کاری را می کنـد 
کـه هوگوچاویـز در ونزویـا کرد. او وقتـی از راه 
انتخابـات قـدرت را تصاحـب کـرد، در نهادهـای 
یـاد شـده افراد خـود را گماشـت و از طریق آن ها 
بـه ادامـۀ قدرتـش بـه صـورِت مسـتبدانه ادامـه 
داد. او حتـا قانـون اساسـی را تغییـر داد و بـدون 
محدودیـت زمانـی برای خـودش ایـن فرصت را 
میسـر کـرد کـه در انتخابات هـای متعـدد شـرکت 
کنـد. آقـای غنی نیز درسـت همیـن راه را انتخاب 
و  هیتلـر  شـبیه  هـم چیـزی  او  از  اسـت.  کـرده 
همیـن  بـه  اسـت.  شـده  سـاخته  هوگوچاویـز 
دلیـل، ارایـۀ طـرح ایجـاد حکومـت سرپرسـت با 
دو گزینـه، یگانـه راه ممکـن بـرای جلوگیـری از 
سـقوط کامـِل دموکراسـی در افغانسـتان می تواند 
باشـد. جامعۀ جهانـی و مردم افغانسـتان به عنوان 
شـرکای اصلـی و اسـتراتژیک در امـر پاسـداری 
از ارزش هـای مردم سـاالری بایـد از حـاال جلـو 
حکومـت  و  غنـی  آقـای  خودکامه گی هـای 
ایـن  غیـر  در  زیـرا  بگیرنـد؛  را  او  غیرمشـروع 
صـورت از او ممکـن اسـت کارهایـی سـر بزنـد 
کـه بـاز افغانسـتان را بـه دو دهـۀ قبـل برگرداند.  
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تمرکــِز  و  طالبــان  امریــکا -  بُن بســت رســیدِن صلــِح  بــه 
حکومــِت افغانســتان و ایــاالت متحــده روی برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری، آِب سردی ســت کــه بــر آتــِش امارت خواهــِی 
طالبــان ریختــه شــده و نشــانۀ واضحــش هــم این کــه: طالبــان در 
ــد کــه پیــش از  ــه پاســگاه های پولیســی حملــه می کنن پایتخــت ب

ــد. ــی نمی ش ــا تلق ــرای آن ه ــی ب ــدِف با ارزش ــن ه ای
دو شــب پیــش، شــش جنگجــوِی طالــب بــر یــک پاســگاه پولیس 
ــروی  ــه نی ــد و س ــه کردن ــل حمل ــهر کاب ــادِ ش ــۀ دوغ آب در منطق
ــی  ــر را زخم ــِن دیگ ــه ت ــاندند و س ــهادت رس ــه ش ــس را ب پولی
کردنــد. چنــد روز پیــش از ایــن حادثــه نیــز گروهــی از مهاجمــان 
بــا حملــه بــر یــک پاســگاه نیروهــای محافظــت عامــه در منطقــۀ 

پلچرخــی، چهــار ســرباز پولیــس را بــه شــهادت رســاندند.
ــان  ــه: طالب ــح دارد و آن این ک ــامِ واض ــک پیـ ــات ی ــن حم ای
ــی  ــه وقت ــد ک ــت افغانســتان بگوین ــکا و دول ــه امری ــد ب می خواهن
اســتقرارِ زعامــِت مــا در کابــل مــورد قبــول قــرار نگیــرد، مــا بــرای 
ــرار  ــش و ق ــم سیاســی یی در پایتخــت آرام ــت و تی ــچ حکوم هی
ــی  ــگاه های پولیس ــه پاس ــت ک ــم. از همین روس ــی نمی گذاری باق
ــی و  ــاظ نظام ــه به لح ــد ک ــرار می گیرن ــدف ق ــل ه ــهِر کاب در ش
سیاســی، هــدِف کوچکــی شــمرده می شــوند کــه فقــط در آن هــا 

ــد. ــن می رون ــنه و روزه دار از بی ــربازِ گرس ــد س چن
ــر مناطــق و ســاختمان هایی  ــان در پایتخــت ب ــته ها، طالب در گذش
حملــه می کردنــد کــه اوالً محــِل کارِ اعضــای عالی رتبــۀ دولــت و 
تــرددِ اتبــاِع خارجــی و محــِل رجــوع جمعیــِت بزرگــی از مــردم 
ــه  ــی حمل ــه مکان های ــًا ب ــا؛ و ثانی ــد وزارت خانه ه ــد، همانن باش
ــد،  ــی باش ــام خال ــراد عالی  مق ــود اف ــر از وج ــه اگ ــد ک می کردن
ــد؛  ــترده یی یاب ــاِب گس ــا بازت ــه آن ه ــه ب ــری حمل ــاظ خب از لح
ــبت هاِی  ــی در مناس ــاِت مردم ــر اجتماع ــه ب ــی ک ــد حمات همانن

ــد. ــورت گرفته ان ــاص ص خ
ــازِ  ــه نظــر می رســد آغ ــاد، ب ــۀ دوغ آب ــوع حمل ــی از ن ــا حمات ام
ــه پاســگاه هاِی  ــی از حمــاِت کوچــک و چریکــی ب ــوِج تازه ی م
نظامــی در پایتخــت باشــد بــه ایــن هــدف کــه تکــرارِ مکــررِ ایــن 
ــکاِس آن در  ــف و انع ــی مختل ــاط و نواح ــات در نق ــوع حم ن
رســانه های جمعــی، امنیــِت روانــی و فیزیکــی را از مــردم و 
حکومــت ســلب و ایــن پیــام را بــه امریــکا مخابــره می کنــد کــه 
نادیــده گرفتــِن خواســت های اساســی طالبــان، بــه معنــای تبدیــل 
شــدِن همه جــا ـ حتــا پایتخــت و حوالــی ارگ ـ بــه میــداِن جنــگ 
اســت؛ میــدان جنگــی کــه پروســۀ همــکاری جامعــۀ جهانــی بــا 
حکومــت کابــل را مختــل و آرامــِش خاطــِر امریکایی هــا و ســایر 

خارجی هــا را مخــدوش می ســازد.
امریکایی هــا  قطــر،  در  گفت وگوهــای صلــح  دور  شــش   در 
ــِی  ــر از برپای ــزی کمت ــه چی ــان ب ــه طالب ــد ک ــنی دریافتن به روش
امــارت اسامی  شــان در کابــل و تعییــن جــدول خــروِج کامــل و 
قاطــع بــه آن هــا راضــی نیســتند و اگــر ادارۀ ترامــپ بــه ایــن دو 
ــا در  ــد، نه تنه ــن ده ــا ت ــونِت طالب ه ــه خش ــته ب ــتۀ آغش خواس
ــب  ــرای جل ــات ریاســت جمهوری 2020 ســخنی ب ــداِن انتخاب می
ــارِ تاریخــی  آراِی مــردم و نخبــه گان نخواهــد داشــت، بلکــه اعتب
ــت و  ــچ دول ــرای هی ــراِن آن ب ــه جب ــاد داده  ک ــه ب ــکا را ب امری

ــود.  ــد ب ــن کشــور ممکــن نخواه ــی در ای حکومت
اکنــون کــه برنامــۀ صلــح جــاِی خــود را بــه برنامــۀ انتخابــات داده 
و ادارۀ ترامــپ بــا نومیــدی از طالبــان، کمربندهــای انتخاباتی اش را 
بــرای افغانســتان محکــم کــرده اســت؛ ایــن نیــاز شــدیداً احســاس 
ــد  ــت جمهوری، بای ــات ریاس ــبرد انتخاب ــرای پیش ــه ب ــود ک می ش
ــل بســته شــود  ــر از قب ــن کشــور محکم ت ــِی ای ــای امنیت کمربنده
ــتقرارِ  ــِل اس ــت و مح ــوان پایتخ ــه عن ــل ب ــان، کاب ــن می و در ای
ریاســت دولــت و ســراِن هــر ســه قــوه، بیــش از همــه حمایــت 

و مراقبــت شــود. 
ــات،  ــد انتخاب ــه موع ــوازاِت نزدیکــی ب ــه م ــس ب ــان از این پ طالب
ــدیدتری  ــِی ش ــام و تافی جوی ــِت انتق ــی در حال ــاظ روان به لح
ــت یــک مــوج اســت کــه  ــن حال ــا ای ــد گرفــت؛ ام ــرار خواهن ق
ــای  ــتان و نهاده ــِت افغانس ــداِت حکوم ــر و تمهی ــا تدبی ــر ب اگ
امنیتــی مواجــه شــود، زود از نفــس می افتــد. ولــی اگــر حکومــت 
ــه  ــان ب ــد، طالب ــه برخــورد کن ــازه قاطعان ــوِج ت ــن م ــا ای ــد ب نتوان
ــت.  ــد یاف ــۀ آن تشــویق شــده و جســارِت بیشــتری خواهن ادام

ــۀ  ــب در دو حمل ــاِن طال ــه مهاجم جــای درد و تأســف اســت ک
دوغ آبــاد و پلچرخــی توانســتند پــس از زخمــی و شــهید ســاختِن 
ــرار  ــر ق ــه اگ ــد. درحالی ک ــرار کنن ــس، از ســاحه ف ســربازان پولی
ــوج در  ــن م ــود و ای ــه ش ــوع حمــات گرفت ــن ن ــِو ای ــد جل باش
ــی پــس  ــد از این پــس هیــچ حمله کننده ی نطفــه خفــه گــردد، نبای
ــرون  ــل بی ــده از محـ ــس، زن ــر پاســگاه های پولی ــاری ب از گلوله ب

شــود.

پایان صـلح؛
آغـاز چهـرۀ تازۀ جنـگ

احمـدعمـران

غنـیخانـی اسـتبداِد
ازآن وراههـایجلوگیـری

اینحکومتنهدیگرپاسخگویمطالباِتمردماستونههمتواناییبیرونشدنازبحرانفعلِیکشوررا
دارد.آقایغنیدرتمامعرصههایحکومتداریاعمازامنیت،اقتصاد،فرهنگوسیاســتکاماًلشکست
خوردهاســت.خودمحوریوزیادهخواهیهاِیاوکههیچبنیادوطندوستیومردمدوستیندارد،افغانستان
رایکباِردیگربهکشــوریفالکتزدهوویرانتبدیلکردهاست.شایدگاهیوقتهادرسطحکارهاییبه
صورِتنمایشیانجامگیردویابعضاًچهرههایجواندربرخیموقعیتهایمهمگماشتهشوند،ولیاینها

همهخاکبهچشممردمزدناستوهیچگرهیازمشکالترانمیگشاید
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ابوبکرصدیق

ــورتی  ــۀ مش ــزاری جرگ ــت 20 روز از برگ ــس از گذش پ
ــید،  ــان رس ــه پای ــه ب ــک قطع نام ــش ی ــا پخ ــه ب ــح ک صل
حکومــت از نتایــج و تأثیــر ایــن قطع نامــه در رونــد 

نمی دهــد. پاســخ  صلــح  گفت وگوهــای 
ســخنگویان ریاســت حکومــت وحــدت ملــی پاســخ یافتــن 
بــه پرســش نتایــج ایــن قطع نامــه را بــه دوش مســووالن و 
اعضــای جرگــۀ مشــورتی صلــح می اندازنــد و امــا اعضــای 
ایــن جرگــه در صحبــت بــا روزنامــۀ مانــدگار عملــی شــدن 
از وظایــف و صاحیت هــای  را  قطع نامــه  ایــن  مــواد 

ــد. ــوان می کنن ــت عن حکوم
آگاهــان بــه ایــن بــاور انــد کــه عــدم پاســخگویی مســوالن 
ــر  ــی اث ــای ب ــه معن ــح ب ــورتی صل ــۀ مش در ارگ و جرگ

ــت. ــه اس ــن جرگ ــۀ ای ــواد قطع نام ــودن م ب
ــا  ــور ســال روان ب ــخ 9 ث ــه تاری ــح ب جرگــه مشــورتی صل
ــف در  ــات مختل ــر از والی ــزار نف ــه ه ــش از س حضــور بی

ــل برگــزار شــد.  کاب
ــده گان  ــا نماین ــوره ب ــه مش ــن جرگ ــزاری ای ــدف از برگ ه
سراســر افغانســتان بــه هــدف تأمیــن صلــح خوانــده شــده  
ــته  ــه داش ــون هزین ــج میلی ــش از پن ــه بی ــی ک ــود، جرگه ی ب

اســت.
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــه  ــرد ک ــام ک ــرد و اع ــم ک ــه را تحری ــن جرگ ــی ای مل
درایــن جرگــه شــرکت نمی کنــد پیــش از آن شــورای 

ــات ریاســت جمهوری در  تشــریک مســاعی نامــزدان انتخاب
ــزاف  ــا مصــارف گ ــه ب ــه جرگ ــد ک ــه بودن ــی گفت اعامیه ی
برگــزار می شــود و در حالی کــه هیــأت حکومــت فرصــت 
ــا گــروه طالبــان را پیــدا نکــرده اســت، برگــزاری  دیــدار ب
ایــن جرگــۀ هــدر رفتــن منابــع مالــی ملــی را در پــی دارد و 

ــد کــرد. ــان در ایــن جرگــه شــرکت نخواهن آن
انتخابــات  نامــزدان  مســاعی  تشــریک  شــورای 
ریاســت جمهوری کــه بــه عنــوان یکــی از جبهه هــای قــوی 
تیم هــای انتخاباتــی یــاد می شــود، مشــمول تکت هــای 
ــم  ــوزی، حکی ــم الک ــعود، ابراهی ــی مس ــی احمدول انتخابات
تورســن، رحمــت اهلل نبیــل، شــهاب حکیمــی، شــیدا محمــد 
ابدالــی، عنایــت اهلل حفیــظ، غــام فــاروق نجرابــی، فرامــرز 
تمنــا، محمــد حنیــف اتمــر، نورالرحمــن لیــوال و نورالحــق 

علومــی می باشــد.
ــام  ــز اع ــح نی ــی صل ــورای عال ــس ش ــی ریی ــم خلیل کری
ــرد.  ــن جرگــه شــرکت نخواهــد ک ــه در ای ــرده اســت ک ک
ایــن درحالی ســت کــه رییــس دبیرخانــۀ ایــن شــورا 
موظــف بــه برگــزاری جرگــۀ مشــورتی صلــح شــده اســت.

صلح و انتخابات؛ تاش همزمان
حکومــت وحــدت ملــی دو کار عمــده را پیــش رو دارد کــه 

برگــزاری انتخابــات و صلــح را در بــر می گیــرد.
مســووالن در ارگ  در مــورد اینکــه بــرای حکومــت 

انتخابــات اولویــت دارد کــه صلــح می گوینــد، بــرای 
حکومــت افغانســتان هــم صلــح و هــم انتخابــات اهمیــت 
دارد و بــرای برگــزاری انتخابــات و تأمیــن صلــح همزمــان 

می کنــد. تــاش 
عــارف صمیــم در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار گفــت، 
ــوان  ــت و نمی ت ــذا اس ــد آب و غ ــات مانن ــح و انتخاب صل
ــت  ــرای حکوم ــی ب ــت، یعن ــده گرف ــا را نادی ــی از آنه یک
ــر دو  ــق ه ــرای تحق ــت دارد و ب ــردو اولوی ــتان ه افغانس

تــاش می کنــد.
ایــن درحالــی ا ســت کــه گفت وگوهــای صلــح میــان 
طالبــان و امریــکا متوقــف شــده و تاهنــوز مشــخص نشــده 
ــاز  ــی آغ ــه زمان ــا چ ــو ه ــدی گفت وگ ــه دور بع ــت ک اس

خواهــد شــد.
پــس از پایــان ششــمین دور مذاکــرات میــان امریــکا گــروه 
ــا  ــرات ب ــه در مذاک ــرد ک ــام ک ــروه اع ــن گ ــان، ای طالب

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــچ توافق ــل زاد هی خلی
ــدواری  ــراز امی ــزاد اب ــس از آنکــه زلمــی خلیل ــک روز پ ی

ــح  ــق صل ــل تواف ــاه اپری ــات م ــش از انتخاب ــه پی ــرد ک ک
میــان حکومــت افغانســتان و طالبــان صــورت بگیــرد، 
طالبــان گفتنــد کــه نشســت ســه روزه نماینــده گان شــان بــا 
خلیــل زاد روی مذاکــرات صلــح بــدون توافــق پایــان یافتــه 

اســت.
بــه تازه گــی زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت امــور 
خارجــۀ امریــکا در رونــد صلــح افغانســتان می گویــد: 
ــتان  ــی در افغانس ــات سیاس ــاد ثب ــث ایج ــه باع ــی ک صلح
شــود، اولویــت اســت. شــهروندان افغانســتان پیــش از همــه 

چیــز خواهــان صلــح هســتند.
ــد  ــی نبای ــح خواه ــت صل ــه اس ــود گفت ــر خ او در توییت
ــات  ــر شــهروندان افغانســتان در برگــزاری انتخاب تأثیــری ب
ــزاری  ــد برگ ــد. رون ــته باش ــر داش ــت جمهوری معتب ریاس
ــه  ــح ادام ــد صل ــد همانن ــت جمهوری بای ــات ریاس انتخاب

ــد. یاب

ــش و  ــا تن ــان ب ــده گان همچن ــس نماین ــوم کار مجل روز س
ــت.  ــاز یاف ــل آغ ــه تعطی ــه صــورت نیم کشــمکش ب

ــر  ــان می ــان حامی ــا می ــنبه، تنش ه ــه روز ش ــس از آنک پ
ــال  ــده گان و کم ــس نماین ــس مجل ــی، ریی ــان رحمان رحم
ناصــر اصولــی یــک عضــو دیگــر ایــن مجلــس اوج گرفت، 
هیــأت 15 نفــری بــرای حــل ایــن چالــش ایجــاد گردیــد.
میــر رحمــان رحمانــی و کمــال ناصــر اصولــی روز شــنبه 
ــت  ــه رقاب ــان ب ــت پارلم ــی ریاس ــن کرس ــرای گرفت ــه ب ب
ــن  ــا گرفت ــی ب ــان رحمان ــر رحم ــد و در نتیجــه می پرداختن
123 رأی بــه عنــوان رییــس مجلــس نماینــده گان از طــرف 

ــی شــد.  رییــس موقــت مجلــس معرف
ایــن کار امــا بــا مخالفــت کمــال ناصــر اصولــی کــه 55 رأی 
ــری  ــبب درگی ــا س ــن تنش ه ــد. ای ــه ش ــود مواج ــه ب گرفت
فزیکــی هــواداران آقــای رحمانــی و آقــای اصولــی گردیــد. 
روز یــک شــنبه شــماری از هــواداران کمــال ناصــر اصولــی 
بــا احاطــه کــردن کرســی ریاســت پارلمــان بــه میــر رحمان 
رحمانــی اجــازه ندانــد تــا کارش را آغــاز کننــد. آنــا ادعــا 
می کننــد کــه رأی مــورد نظــر )50+1( 124 رأی اســت 
و رحمانــی 123 رأی بــه دســت آورده اســت. نصــاب 
ــن آن  ــه 143 ت ــد ک ــوده ان ــن ب ــنبه 147 ت ــی روز ش عموم

ــورد نظــر 123 اســت.  ــه اســاس رأی م ــد و ب رأی داده ان
نماینــده گان،  مجلــس  داخلــی  کارشــیوۀ،  اســاس  بــه 

تصویــب یــک موضــوع بــه اکثریــت رؤیــت رأی حاضــران 
در مجلــس صــورت می گیــرد. 

در مــادۀ 71 اصــول وظایــف داخلــی مجلــس آمــده اســت: 
ــه  ــون، تصویــب یــک موضــوع ب ــق اصــول قان چــون مطاب

ــد. ــت حاضــر اوراق ایجــاب می کن ــت اکثری روی

سربازان قربانی تنش
ــه  ــد ک ــانه ها گفته ان ــه رس ــس ب ــای مجل ــی از اعض برخ
رییــس مجلــس نماینــده گان بــه دبیرخانــۀ ایــن نهــاد گفتــه 
ــد، امــا شــماری  اســت کــه روز یــک شــنبه نشســت ندارن
ــر  ــال ناص ــان کم ــود، حامی ــا می ش ــه ادع ــده گان ک از نماین
اصولــی هســتند بــا یــورش بــه طــرف دروازۀ پارلمــان، بــه 
ــن نهــاد را  ــن نهــاد، محافظــان ای عــاوۀ شکســتن درب ای
مــورد لــت و کــوب قــرار داده کــه در نتیجــۀ 5 تــن زخمــی 

شــده اند.
در نوارهــای تصویــری کــه در رســانه ها اجتماعــی دســت 
ــی  ــان شــورای مل ــه دســت می شــود، شــماری از محافظ ب
را بــه شــکل زخمــی در یکــی از بیمارســتان ها نشــان 

می دهــد. 
ــای  ــواداران آق ــرف ه ــه از ط ــد ک ــا کرده ان ــان ادع محافظ

ــده  اند.  ــی ش ــورده و زخم ــک خ ــی کت اصول
عبدالــرووف انعامــی، یکــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان 

می گویــد، میررحمــان رحمانــی، رییــس تــازۀ مجلــس 
بــدون در جریــان قــراردادن اعضــای مجلــس، بــه دبیرخانــۀ 
ــت  ــنبه نشس ــک ش ــه روز ی ــود ک ــه ب ــی گفت ــورای مل ش
عمومــی برگــزار نمی شــود و بــه نماینــده گان اجــازه 

ــد. ــاالر را نده ــل ت ــه داخ ــدن ب داخل ش
ــت  ــده گان را برانگیخ ــم نماین ــن کار خش ــۀ او، ای ــه گفت ب
ــۀ  ــه در نتیج ــدند ک ــر ش ــان درگی ــان پارلم ــا محافظ و ب

لت وکــوب، 5 محافــظ زخــم برداشــتند.
ــر  ــو دیگ ــک عض ــوال، ی ــادر قات ــم، عبدالق ــویی ه از س
ــد کــه شــماری از نماینــده گان پیــکاری را  مجلــس می گوی
بــرای گــردآوری امضــا از نماینــده گان بــه منظــور گزینــش 
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــدازی کرده ان ــر راه ان ــس دیگ ــک ریی ی
ــون حــدود 110 امضــا جمــع آوری شــده و در  ــا اکن ــه ت ک
صورتــی کــه ایــن امضاهــا بــه 126 برســد، مجلــس تصمیــم 
جدیــد را بــرای برگــزاری انتخابــات روی دســت خواهــد 

گرفــت.
نماینــده گان،  مجلــس  در  تنــش   حــال،  همیــن  در 
ــال داشــته  ــه دنب واکنش هــای را در رســانه  های اجتماعــی ب

ــت.  اس
خالــد نجــوا، یکــی از کاربــران رســانه های اجتماعــی، 
ــیوه های  ــون و کارش ــتن قان ــه ندانس ــس را ب ــای مجل اعض

ــد.  ــم می کن ــس مته ــی مجل داخل
آقــای نجــوا در رخنامــۀ خــود نگاشــته اســت: جنجال هــای 
ــک؛  ــورد دارد.ی ــن م ــی از ای ــه در یک ــی ریش ــورای مل ش
ــون  ــد، قان ــی راه یافته ان ــورای مل ــه ش ــه ب ــی ک نماینده گان

نمی داننــد.
 دوم، بــه خاطــر دیدگاه هــای قومگرایانــۀ خــود مــادۀ 
ــون اساســی  و مــادۀ  71 اصــول و  وظایــف داخلــی   160قان

ــد.   ــده می انگارن ــی را نادی ــورای مل ش
آقــای نجــوا، افــزوده کــه  در هــر دو صــورت، اگــر  شــورای 
ــای  ــه برخورده ــن گون ــه ای ــر ب ــود،  کمت ــی ش ــی حزب مل

ــد.  ــد ش ــه خواه ــه مواج ــلیقه یی و قوم گرایان س
ــورای  ــرای ش ــده گان قوم گ ــی از نماین ــۀ او، برخ ــه گفت ب

ــورا  ــم ش ــان نظ ــوق طلبانۀ ش ــای تف ــر پنداره ــی به خاط مل
ــد. ــن می کنن ــتدالل بی تمکی ــه و اس ــم ریخت ــه ه را ب

 همچنــان، برخــی از حقــوق دانــان، گفته انــد کــه بــه 
اســاس کارشــیوۀ داخلــی مجلــس، میــر رحمــان رحمانــی 

ــت. ــده گان اس ــس نماین ــس مجل ریی

نتیجۀ کار هیأت
تنش هــای روز شــنبه ســبب شــد تــا یــک هیــأت 15 
نفــری حــل چالــش تنش هــای ایجــاد گردیــد، در ترکیــب 
ایــن هیــأت 5 تــن از طــرف اصولــی و 5 تــن از رحمانــی 
و 5 تــن بی طــرف تعییــن شــدند تــا راه حلــی بــرای 
چالش هــا ایجــاد کننــد. هــر چنــد قــرار بــود، دیــروز ایــن 
هیــأت نتیجــۀ کارشــان را همگانــی ســازند، ولــی ایــن کار 

ــت.  صــورت نگرف
ــه  ــأت گفت ــن هی ــرف ای ــو بی ط ــان، عض ــان اهلل عرف عرف
اســت کــه طرفــداران دو نامــزد گفتنــد کــه آنــان بیــن خــود 
ــاله را  ــم مس ــرف ه ــای بی ط ــند و اعض ــم می رس ــه تفاه ب

ــان واگــذار کردنــد.  ــه آن ب
همچنیــن، گفتــه می شــود کــه فــاروق وردک وزیــر دولــت 
در امــور پارلمانــی نیــز دیــروز در مجلــس نماینــده گان بــا 
میــر رحمــان رحمانــی دیــدار داشــته اســت، ولــی جزئیــات 
ایــن دیــدار همگانــی نشــده اســت؛ ظاهــراً گفتــه می شــود 
کــه ایــن دیــدار بــرای فروکــش کــردن تنش هــای موجــود 

در مجلــس  بــوده اســت. 
ــق  ــروز تواف ــر دی ــد از ظه ــده گان بع ــم،  نماین از ســویی ه
کرده انــد کــه یــک هیــأت 27 نفــری بــرای بررســی 

ــد.  ــاد کنن ــل آن،ایج ــش و ح ــورد تن ــوع م موض
تنش هــای پارلمــان روز شــنبه پــس از آن  کــه محمــد 
دهقان پــور رییــس موقــت مجلــس، میــر رحمــان رحمانــی 
را برنــدۀ ریاســت مجلــس نماینــده گان اعــام کــرد، آغــاز 

ــت و وارد ســومین روز خــود شــد. یاف

ادامۀتنشهابرسرکرسیریاستمجلس:

پنج پولیس زخمی شدند 
و درب پارلمان شکست

ارگپیرامونتأثیرقطعنامۀجرگۀمشورتی
درروندصلحپاسخنمیدهد
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»وقتی ما همه یک نوع می اندیشیم، هیچ یک از ما نمی اندیشد.«

والتر لیپمن

درآمد
فلســفۀ علــوم اجتماعــی مبنــای انتقادی و اســاس 
راهبــردی بــرای مطالعــۀ منطــق و متدهــای علــوم 
اجتماعــی اســت. ایــن گرایــش، بحث هــای 
بنیــادي دربــارۀ ماهیــِت علــوم اجتماعــی را 
ــوِن  ــفی پیرام ــش  های فلس ــد و پرس ــن می زن دام
جهــاِن  بــه  نســبت  گوناگــون  نگرش هــای 
اجتماعــي را مطــرح می کنــد. همچنــان بنیادهایــی 
را در جهــِت دســتیابي بــه فهــم و تفســیرِ فلســفی 
در رابطــه بــا تبییــن جســتارها و پاســخ بــه 
ــم  ــی فراه ــوم اجتماع ــرو عل ــش ها در قلم پرس

می نمایــد.
نخســتین پرســش در ایــن حــوزه، نســبت میــاِن 
ــا  »علــوم اجتماعــی« و »علــوم طبیعــی« اســت، ب
ایــن طــرح کــه: »آیــا علــوم اجتماعــی چیــزی از 
جنــِس علــوم طبیعــی اســت؟ و روش هایــی کــه 
ــات  ــه ســوی معلوم ــا را ب ــوم اجتماعــی م در عل
هدایــت می کننــد، همــان روش هــای علــوم 
طبیعــی بایــد باشــند؟«)راین، 1382: 13(، پرســِش 
محــوری کــه »قرن هــا جدال برانگیــز بــوده و 
ــت«. ــده اس ــته نش ــۀ آن کاس ــز از دامن ــون نی اکن

)لســنف، 1377: 22(  
پرســِش  بــاال در حقیقــت نقطــۀ عزیمــِت فلســفۀ 
علــوم اجتماعــی در دوراِن جدیــد اســت؛ دورانــی 
کــه پیروزی هــای شــگفت انگیزِ علــوم را بــه 
ارمغــان آورده و از شــأن و شــکوه برخوردارشــان 
ــه  ــود ک ــی می نم ــن بدیه ــت، بنابرای ــوده اس نم
دانشــمنداِن علــوم اجتماعــی »بــرای تثبیــِت 
تدویــِن  و  علمی شــان  رشــتۀ  مشــروعیِت 
ــت وجوی  ــناختی آن در جس ــای روش ش بنیان ه
روش هــای موفــق علــوم طبیعــی در علــوم 
ــَرت،1390: 17( و از واژۀ  ــند«) ِش ــی باش اجتماع
ــی کــه  ــِت موضوعات ــاع از حیثی ــرای دف ــم« ب »عل
ــردی  ــد؛ رویک ــره ببرن ــد به ــا می پرداختن بدان ه
ــوم  ــفۀ عل ــایِل فلس ــتین مس ــع نخس ــه در واق ک

ــت.  ــن زده اس ــی را دام اجتماع
ــت  ــی را نخس ــه جامعه شناس ــت ک ــت کن اگوس
ــِف  ــود، از کش ــده ب ــی« خوان ــک اجتماع »فیزی
ــری«)آرون، 1382:  ــول بش ــادی تح ــن بنی »قوانی
ــت  ــِن حرک ــن قوانی ــه نیوت ــه ک 94(، همان گون
را کشــف کــرده بــود ســخن بــه میــان آورد، بــه 
از  انســان ها  او »رفتارهــای اجتماعــی  گمــان 
قوانینــی پیــروی می کننــد کــه بــا شناســایی آن هــا 
ــا آن  ــم و خــود را ب ــا را بیابی ــت ه ــم عل می توانی
ــی و انصــاری، 1383 : 59(،  ــگ کنیم«)ادیب هماهن
امــا آیــا به راســتی انســان ها همچــون موجــوداِت 
ــه خــود از  ــی هســتند ک ــروِ قوانین ــدار پی غیرجان
ــن،  ــی از قوانی ــا آگاه ــا ب ــد و ی ــا بی خبرن آن ه
ــن  ــد؟ در ای ــا را ندارن ــا آن ه ــش ب ــکاِن چال ام
ــاب  ــی انتخ ــان ها و توانای ــارِ انس ــورت اختی ص
آن هــا را چگونــه می تــوان توجیــه نمــود؟ گذشــته 
ــان هایی  ــی انس ــاِت اجتماع ــه حی ــن، چگون از ای
ــن  ــد تبیی ــا زنده گــی می کنن ــاوت از م ــه متف را ک

ــرد؟ ک
ــی« پوزیتیویســتی را  ــن پرســش ها »علم گرای همی
بــا بن بســت مواجــه نمــود و ایــن طــرزِ نــگاه را 
ــر  ــرِ تأثی ــان زی ــه: زنده گــی آدمی ــرد ک ــت ک تقوی
معناهایــی شــکل می گیــرد کــه بــدون فهــِم 
آن هــا، رفتــارِ انســان ها غیــرِ قابــل توضیــح 
ــه  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــد، ب ــد مان خواه

ــدوِن  ــت ب ــد توانس ــک الادری نخواه ــز ی هرگ
ــای  ــی و نماده ــم زبان ــی، رژی ــق فرهنگ ــِم اف فه
مــوردِ اســتفادۀ یــک عــارِف وحــدِت وجــودی، 
نــگاه و رفتــار او را توضیــح دهــد. در ایــن بــاب 
ــی  ــی و اجتماع ــوم طبیع ــی عل ــه جدای ــان ب قای
مــرز میــاِن »شــیء و شــخص«)تودوروف، 1393: 
37( را جــدی مــی انگارنــد و بــر ایــن نکتــه تأکید 
می کننــد کــه بــدون راهیابــی بــه دنیــای ارزش هــا، 
توضیــح رفتــارِ انســان ها دچــارِ کمبــودی خواهــد 
بــود، آن هــا اســتدالل می کننــد کــه »هــدِف علــوم 
ــی  ــارِ اجتماع ــِن رفت ــه تبیی ــم و ن ــی، فه اجتماع

انسان هاســت«. )لیتــل، 1386: 116( 
ــفۀ  ــروِ فلس ــه در قلم ــری ک ــدۀ دیگ ــِث عم بح
پرجاذبــه  و  مناقشــه برانگیز  اجتماعــی  علــوم 
ــود.  ــوط می ش ــا« مرب ــل شناس ــه »فاع ــت، ب اس
ــی  ــم یقین ــن موضــوع از جســتارِ فلســفی »عل ای
ــأت  ــود؟« نش ــل می ش ــه حاص ــت و چگون چیس

ــت.  ــه اس گرفت
در دوران مــدرن اندیشــه های کانــت ایــن آمــوزه 
را تقویــت نمــود کــه »علــوم طبیعــی بــر پایه هــای 
ــوم  ــوازات آن »عل ــه م ــا شــده  اند«، ب اســتواری بن
ــی  ــرار دادِن آن در پ ــو ق ــا الگ ــز ب ــی« نی اجتماع
ــا  ــا ب ــود، ام ــودش ب ــگاه خ ــأن و جای ــت ش تثبی
ــتی آن  ــدِن سس ــکار ش ــتم و آش ــرن بیس ــازِ ق آغ
ــی«،  ــوم طبیع ــتوارِ »عل ــر اس ــه ظاه ــای ب پایه  ه
ــزل  ــار تزل ــز دچ ــی« نی ــوم اجتماع ــع »عل مواض
گردیــد تــا آن جــا کــه: »دیگــر تــاش برای نشــان 
دادِن شــباهِت علــوم اجتماعــی و علــوم طبیعــی 
ــی، 1384: 10(   ــید«. )ف ــر می  رس ــه نظ ــوده ب بیه
ریشــۀ تردیــد نســبت بــه آن پایه  هــای »موهــوم« 
ــتوارِ  ــر اس ــه ظاه ــی، 1382: 33( و ب )دوال کامپان
اندیشــمنداِن  آرای  در  می تــوان  را  »شــباهت« 
ــه  ــس، نیچ ــی مارک ــم یعن ــرِن نوزده ــرِ ق اواخ
و فرویــد جســت وجو نمــود. موضــوع بــه 
ــوِن  ــرِ کان ــا تغیی ــت ب ــه کان ــردد ک آن جــا برمی گ
شناســایی از »ابــژۀ شــناخت« بــه »فاعــل شناســا«، 
نظــِم موجــود در طبیعــت را بــه مقــوالِت ذهنــی 
مربــوط دانســت. امــا مارکــس، نیچــه و فرویــد از 
ــد. آن هــا  ــان آوردن ــه می ــِد دیگــری ســخن ب رون
ــر از  ــری متأث ــِت بش ــه معرف ــد ک ــرح نمودن مط
عایــق، منافــع و غرایــزِ انســانی انــد. این اندیشــۀ 
آرای  در  گوناگــون  شــیوه  های  بــه  محــوری 
فیلســوفان قــرن بیســتم هنایــِش عمیــق برجــای 
نهــاد و رؤیــای فلســفه بــه عنــواِن علــِم دقیــِق در 
معنــای راســلی و هوســرلی را بــا تردیــد روبــه رو 
کــرد، بــه گونــۀ مثــال دیلتــای نقــِد عقــل تاریخی 
ــۀ زیســته  ــخ و تجرب ــا در بســترِ تاری ــِم معن و فه
را مطــرح نمــود؛ پیــر دوئــم بــا تــزِ »نظریــه بــار 
ــرد  ــته ک ــأله را برجس ــن مس ــاهده« ای ــودِن مش ب
ــیر  ــاهده را تفس ــه، مش ــتفاده از نظری ــا اس ــه »ب ک
ویتگنشــتاین  165(؛   :1381 می کنیم«)گیلیــس، 
ــه  ــر تجرب ــی ب ــترِ اجتماع ــرِ بس ــر[ از تأثی ]متأخ
ــای  ــۀ »بازی ه ــرح نظری ــا ط ــت و ب ــخن گف س
زبانــی« بــر ایــن نکتــه پــای  فشــرد کــه »معرفــت 
ــگ،  ــت«) تری ــی اس ــاً اجتماع ــرِ اساس ــک ام ی
ــا قیاس ناپذیــری  1384 : 50 (؛ تومــاس کوهــن ب
مطــرح ســاخت  را  آمــوزه  ایــن  پارادایم هــا 
کــه ترم هــای تیوریــک تنهــا در چارچــوِب 
ــادار  ــه آن، معن ــر ب ــای منج ــا و روش ه فرضیه ه
ــر وینــچ جســتارِ  ــل تعریــف می شــوند؛ پیت و قاب
ــیای  ــا اش ــری ب ــیای فک ــاِن اش ــزِ جــدی می تمای

فیزیکــی را واردِ گفتمــاِن فلســفۀ علــوم اجتماعــی 
کــرد و روی باســکار معرفــت را یــک عمــِل 
اجتماعــی خوانــد و بحــِث ســاختار و کارگــزار را 
بــا ایــن اســتدالل کــه جامعه و اشــخاص ســطوح 
متمایــز انــد - هــر دو واقعــی - امــا بــا یکدیگــر 
ــد، ارایــه  ــا هــم قــرار دارن وابســته و در تعامــل ب
ــه  ــن ب ــت مدرن پرداخت ــمندان پس ــود؛ اندیش نم
تبارشناســی دانــش و قــدرت را مهــم انگاشــتند و 
از ناکارآمــدی روایت هــای کان ســخن بــه میــان 
آوردنــد و ســرانجام گفتمان فمینیســتی نیــز رابطۀ 
جنســیت و معرفــت را در کانــون مطالعاتــش قرار 

داد.
ــتنباط  ــن اس ــازِ ای ــا زمینه س ــن بصیرت ه ــۀ ای هم
شــده اند کــه دیگــر نمی تــوان پیونــِد عمیــِق 
»معرفــت« و زمینه  هــای اجتماعــی و تاریخــی آن 
ــی  ــکاِن معرفت شناس ــت و از ام ــده انگاش را نادی
ــای  ــت و درِک فض ــی معرف ــدوِن جامعه شناس ب
ــان آورد. ــه می ــک ســخن ب پارادایمــی و هرمنوتی
اینــک کــه تأثیــرِ »نظریــه« بــر »واقعیــت« بحــِث 
میــاِن معرفــت و عینیــِت زنده گــی  نســبت 
اجتماعــی امــا بــا رویکردهــای متفــاوت را 
جریان هــای  ظهــورِ  زمینــۀ  آورده،  به وجــود 
متفــاوِت فلســفی معطــوف بــه علــوم اجتماعــی 
را نیــز دامــن زده اســت؛ چیــزی کــه در ایــن متــن 

بــه آن پرداختــه می شــود. 

منابع 
آرون ریمــون )1382(. مراحــل اساســی ســیر 
اندیشــه در جامعه شناســی، ترجمــۀ باقــر پرهــام، 

ــی. ــی و فرهنگ ــران: انتشــارات علم ته
ــاری)1383(.   ــود انص ــین و عبدالمعب ــی حس ادیب
ــران:  ــاپ دوم، ته ــی، چ ــای جامعه شناس نظریه ه

نشــر دانــژه.
ــی،  ــم اجتماع ــم عل ــر )1384(.  فه ــگ راج تری
ترجمــۀ شــهناز مسمی پرســت، تهــران: نشــر نــی.
تــودوروف تزوِتــان )1393(. منطــق گفت وگویــی 
ــی،  ــوش کریم ــۀ داری ــن، ترجم ــل باختی میخایی

چــاپ ســوم، تهــران: نشــر مرکــز.
ــخ فلســفه  ــی کریســتیان )1382(. تاری دوال کامپان
ــران:  ــام، ته ــر پره ــۀ باق ــتم، ترجم ــرن بیس در ق

نشــر آگــه.
ــی،  ــوم اجتماع ــفۀ عل ــن )1382(. فلس ــن آل رای
ــۀ  ــران: مؤسس ــروش، ته ــم س ــۀ عبدالکری ترجم

ــراط. ــی ص فرهنگ
ــی  ــوم اجتماع ــفۀ عل ــون )1390(. فلس ــَرت ای ِش
قــاره ای: هرمنوتیک، تبارشناســی و نظریــۀ انتقادی 
از یونــان باســتان تــا قــرِن بیســتم، ترجمــۀ هــادی 

جلیلــی، چــاپ دوم، تهــران: نشــر نــی.
ــوم  ــن عل ــفۀ امروزی ــان ) 1384(. فلس ــی برای ف
ترجمــۀ  چندفرهنگــی،  نگرشــی  اجتماعــی: 
خشــایار دیهیمــی، تهــران: انتشــارات طــرح نــو.
ــرن  ــم در ق ــفۀ عل ــد)1381(. فلس ــس دانال گیلی
بیســتم، ترجمــۀ حســن میانــداری، تهــران: نشــر 

ــمت. س
ــوم  ــفۀ عل ــچ )1377(. فلس ــکل ای ــنف  مای لس
اجتماعــی، ترجمــۀ همایــون همتــی، مجلــۀ کیهان 

ــان. ــران: نشــر کیه فرهنگــی، شــمارۀ 148، ته
لیتــل دانیــل )1386(. تبییــن در علــوم اجتماعــی؛ 
ــۀ  ــاع، ترجم ــم االجتم ــفۀ عل ــر فلس ــدی ب درآم
عبدالکریــم ســروش، تهــران: مؤسســۀ فرهنگــی 

صــراط.

ــد: روزه  ــام« می نویس ــت اس ــب و بهداش ــاب »ط ــز در کت ــر عبدالعزی دکت
ــود:  ــتفاده می ش ــر اس ــوارد زی ــه در م ــرای معالج ب

1ـ در مــوارد اضطرابــات ُمزمــِن امعــا و هنگامــی کــه مقــرون بــه تخمیــر مــواد 
زاللیــه و مــواد نشاســته یی باشــد.

 2ـ هنــگام زیــاد شــدن وزن کــه ناشــی از کثــرت خــوراک و کمــی حرکــت 
باشــد. در ایــن مــورد روزه بــا رعایــت اعتــدال در غــذا وقــت افطــار و اکتفــا 

بــه آب هنــگام ســحر از هــر قســم معالجــه مفیدتــر اســت.
ــر عیاشــی و انفعــاالِت نفســانی  ــادی فشــار خــون، ایــن مــرض در اث  3ـ زی
رو بــه ازدیــاد مــی رود. در چنیــن هنگامــی روزه نقــش درمانــِی خــود را ایفــا 
می کنــد؛ مخصوصــًا اگــر وزن شــخص بیشــتر از وزن طبیعــی امثالــش باشــد.
 4ـ مــرض قنــد، آن نیــز ماننــد فشــار خــون رو بــه انتشــار مــی رود. در اوایــل 
ــن  ــت. در ای ــدن اس ــنگینی ب ــا س ــوام ب ــًا ت ــورش غالب ــل از ظه ــروز و قب ب
ــل  ــا تقلی ــد ب ــرض قن ــرا م ــد؛ زی ــی می باش ــاج نافع ــاز روزه ع ــورت، ب ص
ــف  ــور خفی ــد به ط ــرض قن ــه م ــی ک ــد. در مواقع ــف می یاب ــی تخفی در چاق
وجــود داشــته باشــد، پنــج ســاعت پــس از خــوردن غــذا، قنــد در خــون بــه 
کمتــر از میــزان طبیعــی پاییــن می آیــد و پــس از ده ســاعت بــه کمتریــن حــد 
طبیعــی می رســد. حتــا پــس از پیدایــش آمپــول انســولین )مخصوصــًا وقتــی 
ــق معالجــه،  ــن طری ــد( مهم تری ــی تجــاوز کن ــض از حــد طبیع ــه وزن مری ک

روزه اســت.
ــورم  ــا ترشــح و ت ــرون ب ــه مق ــرده ک ــِن ُگ ــاب حــاد و مزم ــورد الته 5ـ در م

اســت.
6ـ در مورد امراض قلب که توام با تورم باشد.

 
7ـ التهــاب مزمــن مفاصــل به ویــژه وقتــی کــه تــوأم بــا امــراض چاقــی باشــد. 
بــه طــوری کــه غالــب زن هــا پــس از چهل ســاله گی بــه آن مبتــا می شــوند. 
ــن  ــوارض ای ــان ع ــاه رمض ــه در م ــت ک ــده اس ــده ش ــرر دی ــاره مک در این ب
ــه درجــات خفیف تــر از مواقعی ســت کــه بــرق و خــون گرفتــن و  مــرض ب

تمــام وســایل طــب جدیــد بــه کار بــرده می شــود.
 ممکــن اســت بگوینــد در مــورد امــراض ســابق الذکر کــه روزه عــاج قاطــع 
شــناخته می شــود، محتــاج بــه دســتور پزشــک اســت و روزۀ اســامی وظیفــۀ 
ــت  ــح اس ــان صحی ــن بی ــم ای ــد. می گویی ــت می باش ــالم و تندرس ــراد س اف
ــت،  ــراض اس ــری از ام ــا جلوگی ــالم همان ــراد س ــرای اف ــدۀ روزه ب ــی فای ول

خصوصــًا برخــی از امراضــی کــه در بــاال ذکــر شــد.
ــروز  ــه دیگــر ایــن اســت کــه تمــام ایــن امــراض در انســان تدریجــًا ب  نکت
ــح آن ممکــن  ــه طــوری کــه در آغــاز پیدایــش تشــخیص صحی ــد، ب می نمای
ــدام  ــک هیچ ک ــه پزش ــض و ن ــخص مری ــه ش ــه ن ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب نیس
نمی تواننــد در اول بــروز مــرض، آن را بشناســند؛ زیــرا طــب هنــوز آن قــدر 
ــی  ــد ول ــراض را بشناس ــل ام ــات و عل ــۀ موجب ــه هم ــوده ک ــرفت ننم پیش
چیــزی کــه از نظــر طبــی بــرای جلوگیــری از ایــن امــراض قطعــًا بایــد اجــرا 
شــود، روزه گرفتــن اســت. بلکــه قبــل از ظهــور عــوارض هرگونــه مرضــی 

ــت بهداشــت اســت.  ــا رعای ــل همان ــرط عق بدیهی ســت ش
ــاد و  ــی زی ــدن چرب ــن شــده اســت کــه هــرگاه در ب ــار قطعــی معی ــق آم طب
چاقــی پدیــد آیــد، بــرای قبــول مــرض قنــد و زیــادی فشــار خــون و التهــاب 
ــه هــر نســبت کــه از وزن  مزمــن مفاصــل و غیرمســتعد و از طــرف دیگــر ب
بــدن کاســته شــود، بــه همــان نســبت اســتعداد پذیرفتــن ایــن امــراض نیــز 

کمتــر خواهــد شــد.

رم
هـا
چ
ش
بخ
/
-/
-/
-/
-/
-/
ده
جا
بی
ده:
سن
وی
ن

دربارةفلسفةعلوماجتماعی
بخشنخست

سیدحسیناشراق



سال l11 شمارۀ مسلسل l2496  سه شنبه 31 ثور/  ارديبهشت l1398 16 رمضان l1440 21می 2019
www.mandegardaily.com

حقیقت؛ ادعاهای دانایی   
ارایــۀ  دعواکــردن  می بریــم؛  به ســر  کــردن  دعــوا  در  مــا 
ــت،  ــا اس ــه رویداده ــبت ب ــم( نس ــه )ُدگ ــای پیش داوران دانایی  ه
نــه ارایــۀ حقیقــت. امــر حقیقــت در ارایــۀ دعواهــا ثابــت 
ــده  ــت ای ــرا حقیق ــود؛ زی ــی می ش ــه روایت کردن ــود، بلک نمی ش
ــته  ــد داش ــت نمی توان ــخص و ثاب ــود مش ــت، وج ــت اس و روای
 باشــد. دعواهــا از ســویی حقیقــت مطلــق را بــه چالــش می  َکشــند 
و از ســویی هــر جانــب دعــوا در ادعــای خویــش تصــور حقیقــت 
ــد دعــوا را  را در خــود دارد؛ کــه ایــن تصــور از حقیقــت می  توان
بــه خشــونت بکشــاند. درصورتی کــه بتوانیــم دعواهــا را بــا منطــق 
بــازی بــه پیــش ببریــم، می توانیــم بــا دعواهــا )هــر دعــوا پرونــدۀ 
ــت  ــیارگان دس ــی بس ــه دانای ــی( ب ــۀ دانای ــرای ارای ــزاری ب نرم اب
ــد بی  آنکــه یک دیگــر را  ــه پیــش برون ــوازی باهــم ب ــه م ــم ک یابی

ــد.  ــر می انجامن ــی  یک دیگ ــکان دانای ــه ام ــد ب ــع کنن قط
بی معنــا  دعــوا  نداشته باشــد،  طــرف  دعــوا  درصورتی کــه 
می  شــود؛ بنابرایــن در نبــود دانایی  هــای مــوازی، دانایی  هــای 
ــر  ــه ام ــت یافتن ب ــاده انگارانه و دس ــی س ــرای دانای ــیارگان ب بس
ــا  ــود. دانایی ه ــرکوب می ش ــدی( س ــی و اب ــت ازل ــق )حقیق مطل
معمــواًل منبــع دیالکتیکــی اش را از دانایی هــای طرفــش یــا 
ــه  ــت ک ــوازی دانایی هاس ــت م ــا حرک ــرد؛ ب ــش می گی طرف های
ــه  ــود، بی آنک ــازی می  ش ــۀ ب ــیارگان وارد عرص ــی بس ــرح دانای ط
یکدیگــر را قطــع کننــد بــه بــازی بــا یک دیگــر می پردازنــد و بــا 
ــه، تحــول و  ــعه، ادام ــکاِن توس ــا ام ــردن اســت که دانایی ه بازی ک

تغییــر را می یابنــد. 
ــل  ــازی تقلی ــه ساده س ــی را ب ــه دانای ــیم ک ــن باش ــی ای ــر در پ اگ
ــد  ــِی ساده شــده بهره من ــن دانای ــد از ای ــا همــه گان بتوانن ــم ت بدهی
دانایــی ساده شــده دســت  ایــن  بــه  شــوند؛ فکــر می کنــم 
نمی یابیــم؛ بــرای این کــه جهــان و دانایی هــای انســانی بــه 
تکویــن  زیــرا  یابنــد،  تقلیــل  نمی توانــد  ساده شــده  دانایــی 
ــکان  ــت که ام ــته اس ــان، پیچیده-پیوس ــری و جه ــای بش دانایی ه
ایــن پیچیده گی هــای پیوســتۀ  معرفت هــای بشــری و جهــان 
از آن  یابــد و  تقلیــل  دانایــی ســاده انگارانه  بــه  نمی خواهــد 

ــود.  ــه ش ــناخت ارای ش
ــا  ــر ب ــان اگ ــری و جه ــای بش ــف دانایی ه ــرای تعری ــن ب بنابرای
ــه  ــده ب ــی ساده ش ــا دانای ــم و ب ــدام کنی ــاده انگاره اق ــی س دانای
معرفــت هســتی و جهــان بپردازیــم، دچــار خشــونت و اقتــدار این 
ــدی(  ــی و اب دانایــی ســاده انگارانه از دانایــی مطلــق )حقیقــت ازل
می شــویم؛ بــرای این کــه می خواهیــم دانایی هــای بشــری و 
ــوم  ــری و عل ــاوت بش ــای متف ــه دانایی  ه ــه ب ــان را بی توج جه
بشــری بــه دانایــی خــاص، کــه از نظــر مــا دانایــی ســاده اســت 
ــازی دانایی هــای  ــن تقلیل  دهــی از ســویی ب ــا ای ــم؛ ب ــل بدهی تقلی
پیچیده گی هــای  ســویی  از  و  می  کنیــم  ســرکوب  را  بشــری 
پیوســتۀ دانایی هــای بشــری و جهــان را نادیــده می گیریــم، 
ــان  ــا هم ــاص ی ــم خ ــه فه ــان را ب ــتی و جه ــم هس می  خواهی
ــم؛  ــل بدهی ــم تقلی ــه طرحــش را ریخته ای ــاده انگارانه ک ــی س دانای
ــازی  ــم از ب ــدار می شــویم و می خواهی ــه دچــار اقت این جاســت ک
ــان نباشــد؛ تنهــا  ــازی و بازیگــری در می خــارج شــویم و هیــچ ب
دانایــی ســاده انگارانه و مــورد پســند خــود مــا باشــد کــه دربــارۀ 
ــم  ــه حک ــی ب ــن دانای ــد؛ بنابرای ــم می کن ــتی حک ــان و هس جه

می یابــد.  تقلیــل  و ســاده انگاری(  )مطلق- بــودن 
ــود  ــق وج ــی مطل ــدی و دانای ــی و اب ــت ازل ــه حقیق در صورتی ک
ــا  ــا دانایی ه ــی ی ــند و دانای ــا می رس ــه کج ــا ب ــدارد؛ دانایی ه ن
دوام  چگونــه  یــا  داشته باشــند  وجــود  می  تواننــد  چگونــه 
ــدی  ــی و اب ــت ازل ــر حقیق ــد؟ اگ ــت می یابن ــد و اهمی می آورن
وجــود داشــته  باشــد، بایســتی دانایی هــا از عرصــه حــذف شــوند 

و فقــط یــک دانایــی بمانــد؛ دانایی یی کــه حقیقــت ازلــی و 
ــا ثابت شــدن  ــی ب ــن دانای ــتی ای ــد و درس ــدی را کشــف می کن اب
ــود.  ــی  بسته می ش ــده ی دانای ــود؛ پرون ــی می ش ــت، پذیرفتن حقیق
زیــرا حقیقــت کشــف می شــود، دیگــر نیــاز بــه دعواهــا و 
دانایی هــای مــوازی نیســت. همــه می تواننــد بــا حقیقــِت آشــکار 

ــند.  ــاس باش در تم
متأســفانه چنیــن حقیقتــی وجــود نــدارد. تصــور از چنیــن 
حقیقتــی اســاطیری اســت بــا وصفــی کــه علــوم، ادیــان، اســاطیر، 
ــت که  ــی اس ــۀ غایت ــی ارای ــری در پ ــای بش ــا و دانایی ه فرهنگ ه
ــا  ــه دانایی ه ــا حقیقتی ک ــد؛ ام ــت می یابن ــت دس ــه حقیق ــگار ب ان
ــدارد.  ــود ن ــد وج ــف کنن ــت را کش ــا آن حقیق ــند ی ــه آن برس ب
ــت  ــور از حقیق ــا تص ــت ی ــتند، حقیق ــتگاه هایی اس ــا دس دانایی ه
ــد و  ــق می کنن ــتگاه خل ــک دس ــوان ی ــه  عن ــان ب ــگام ارایۀش را هن

می ســازند کــه بــه مفاهیم ســازی و ایده ســازی می انجامنــد.
پــس حقیقتی کــه در کار نیســت، غایتــی وجــود نــدارد؛ دانایــی یــا 
دانایی هــا بــرای چــه هســت و چــرا هســت؟ ذات دانایــی بــر چــه 
اســتوار اســت و دانایــی بــا چــه اصالــت و جوهــری بــه گســترش 
ــی در کار  ــم حقیقت ــه می گویی ــردازد؟ هنگامی ک ــش می پ و تداوم
ــت  ــون حقیق ــت؛ چ ــوان دل بس ــز نمی ت ــی نی ــه غایت ــت و ب نیس
ــت که  ــاطیری اس ــانه و اس ــی های فرجام  شناس ــت، دلخوش و غای
ــری  ــا درگی ــه م ــد ب ــانه می توان ــدۀ دل خوش ــوان ای ــه عن ــط ب فق
ذهنــی و روانــی ببخشــد. بیشــتر از ایــن دل خوشــی منزلــی بــرای 
ــده ی  ــت، ای ــت و غای ــدارد. حقیق ــود ن ــت وج ــت و حقیق غای

ــت. ــته گی اس دلبس
 بنابرایــن ذات، جوهــر و اصالــت نیــز ایــده اســتند؛ چــون هیــچ 
ــد  ــتوار باش ــاص اس ــر خ ــر ذات و جوه ــه ب ــی اصلی ک نمونه ی
ــی را شناســایی  ــی و بدل ــه، اصل ــا از آن نمون ــا م ــدارد ت وجــود ن
ــت  ــه حقیق ــه ب ــی اش )ک ــۀ اصل ــز از روی نمون ــچ چی ــم. هی کنی
ــر  ــود. ه ــه نمی ش ــد( ارای ــک باش ــت نزدی ــه حقیق ــا ب ــد ی برس
ــت،  ــت از حقیق ــه رونوش ــت ن ــت اس ــوده و رونوش ــز وانم چی
ــاب از خــودش اســت که حقیقــت  بلکــه وانمــوده و رونوشــت ن
ــل اســت؛  ــداع و جع ــت، اب ــن حقیق ــا ای خــودش را می ســازد ام
ــت.  ــدنش اس ــکاری  اش در ساخته ش ــت ابت ــده ، اهمی ــاخته ش س
ــا  ــا چیزه ــم؛ نه تنه ــرار داری ــاب ق ــای ن ــان وانموده ه ــا در جه م
ــس  ــت. پ ــود اس ــاب از خ ــای ن ــز وانموده ه ــا نی ــه دانایی ه بلک
ــه تداومــش  ــه این همــه وانمــوده بی هیــچ نمونــۀ حقیقــی ب چگون
ــا  ــودن دانایی ه ــۀ حقیقی ب ــه فریفت ــا چگون ــد؟ َو م ــه می ده ادام
یــا درگیــِر پیداکــردن حقیقــت در دانایی هــا یــا توســط دانایی هــا 
ــان حقیقــت  ــه در زنده گــی انســان و جه می شــویم؟ از آن جایی ک
ــرای  ــاید ب ــد؛ ش ــته  باش ــود داش ــد وج ــدی نمی توان ــی و اب ازل
ــد  ــان می خواه ــت که انس ــت اس ــتن حقیق ــود نداش ــن وج همی
رونوشــت  )گویــا  نــاب  وانموده هــای  بــا  و  دانایی هــا  بــا 

ــد.  ــان کن ــدارد، کتم ــه ن ــه را ک ــد( آنچ حقیقت ان
بنابرایــن مــا همیشــه در غیبــت حقیقــت امــا بــرای ارایــۀ حقیقــت 
ــاخته ایم،  ــاب س ــت نق ــم و از حقیق ــی پرداخته ای ــه حقیقت نمای ب
چهره های مــان را بــا نقــاب حقیقــت پوشــانده ایم و خودمــان 
ــالکان  ــه، س ــا هم ــه گوی ــم ک ــود کرده ای ــت وانم ــۀ حقیق را فریفت
ــا  ــان م ــن جه ــت در ای ــروان حقیق ــن راه ــم و تنهاتری راه  حقیقتی
ــور  ــن تص ــی، ای ــن و دانش ــگ و دی ــر فرهن ــه ه ــم. درحالی ک ای

ــود دارد.   را از خ

دانایی؛ اغوا ی بازی
انســان اغواشــدۀ ایــدۀ حقیقــت اســت و بــا ایــن اغــوا می خواهــد 
ــن  ــد و در ای ــان کن ــرای خــود کتم ــی را ب ــت غای ــتن حقیق نداش
اغــوا درگیــر باشــد و به ســر ببــرد. امــا ایــن حقیقت هــا کــه از آن 

ــه  ــه ب ــاد می شــود، چگون ــا دانایی هــا ی ــی ی در ایــن جســتار دانای
ــد  ــود را تولی ــاری خ ــه اعتب ــا چ ــد و ب ــش می پردازن ــد خوی تولی
ــر  ــی در نظ ــد دانای ــرای تولی ــم ب ــه می توانی ــد؟ اعتباری ک می کنن
بگیریــم »بــازی« اســت؛ مــا بــا همــۀ جدیتی کــه داریــم بــا جهــان، 
ــم.  ــر می بری ــازی به س ــخ در ب ــگ و تاری ــا فرهن ــی، ب ــا دانای ب
ــم و  ــی مه ــفه، دانایی ی ــه فلس ــبت ب ــی نس ــر دانای ــاید در ام ش
ــم  ــرداری مه ــخ ک ــاید در تاری ــد؛ ش ــته  باش ــود نداش ــدی وج ج
ــاید در  ــد؛ ش ــته باش ــود نداش ــگ وج ــه جن ــبت ب ــر نس و جدی ت
ــدۀ  خــدا وجــود نداشــته  باشــد؛ و...  ــر از ای ــی مهم ت ــان ارایه ی ادی
امــا این همــه بــه غایتــی یــا بــه حقیقــت مطلــق دســت نمی یابــد؛ 
ــری  ــن درگی ــت ای ــه غای ــد ک ــر می برن ــری به س ــط در درگی فق

ــازی اســت.  ب
بــازی خــود نمونــۀ خــود اســت، بــه بیــرون از قاعده  هــای خــود 
ــاوت  ــا تف ــود و ب ــی خ ــبات درون ــا مناس ــد؛ ب ــت نمی کن رجع
ــد  ــر، می توان ــای دیگ ــه بازی ه ــبت ب ــاش نس ــکلی و قاعده ه ش
وجــود داشــته  باشــد. بــازی غایــت خویــش اســت؛ بنــا بــه ایــن 
ــه  ــود، و ب ــه می ش ــدی گرفت ــه ج ــت ک ــودن  اس ــت خویش ب غای
ــی  ــان و زنده گ ــا و... در جه ــا، دانایی ه ــد شــیوه ها، رویکرده تولی

ــد.  ــانی می  انجام انس
ــا و جهــان را در درونــش  ــازی م ــازی تصرف ناشــدنی ا ســت. ب ب
ــه  ــازی گرفت ــه ب ــازی ب ــا ب ــا ب ــل م ــه حداق ــان اگرن دارد؛ جه
ــم  ــم، داری ــر مایی ــه بازیگ ــم ک ــور می کنی ــه تص ــویم. اگرچ می ش
ــا  ــه م ــد ک ــن باش ــت ای ــاید واقعی ــم؛ ش ــام می دهی ــازی را انج ب
ــن نشــانه های کوچــک  ــا ای ــازی ب ــه ب ــم ک نشــانه های کوچکی ای
ــا  ــا افش ــرای م ــود را ب ــای خ ــازی قاعده ه ــی رود. ب ــش م ــه پی ب
نمی کنــد؛ ممکــن قاعده هــای بــازی مطلــق نباشــد زیــرا بــازی بــا 
قاعده هــای نســبی، بــا امکان هــای عــدم قطعیــت و بــا رویکردهــا 
ــرای  ــردازد و ب ــازی می پ ــه ب ــیارگان ب ــر و بس ــیوه های متکثی و ش
ــا  ــا م ــد ت ــازی می کن ــازی و فضاس ــازی، عرصه س ــود بسترس خ
ــان  ــر از جه ــازی فراگیرت ــم، چــون ب ــی ببری ــازی پ ــه ب ــم ب نتوانی
انســانی مــا اســت، ایــن فراگیــری بــازی اســت که در درون 
ــا  بــازی تصــور همیشــه گی مــا ایــن اســت که در زمینــۀ واقعــی ب
ــده،  ــل مشخص ش ــبتًا از قب ــت و مشــخص و نس ــای ثاب واقعیت ه
ــل  ــت و از قب ــت ثاب ــچ واقعی ــه هی ــم. درحالی ک ــی می کنی زنده گ
تعیین شــده وجــود نــدارد. همــه  چیــز امکان-هایــی اســتند کــه از 
مــرز هــزاران احتمــال گذشــته اند و در مــرز احتمال هــای ممکــن 
به ســر می برنــد کــه نمی شــود بــه ســوی آن هــا بــه عنــوان 

ــگاه کــرد.  ــت ن چیزهــای مشــخص و ثاب
ــازی  ــت: ب ــر گرف ــازی را در نظ ــرۀ ب ــوان دو دای ــل می  ت حداق
ایــن  را می چرخانــد؛ در درون  کیهــان  کیهانــی کــه  بــزرگ 
دســتگاه ی بــازی نظــام  شمســی مــا، حتــا کهکشــان مــا )همین کــه 
ــا«  ــن از »م ــم در ای ــا می گویی ــان م ــا و کهکش ــی م ــام شمس نظ
گفتــن میلــی بــرای دل خوشــی تصــرف وجــود دارد، درحالی کــه 
ــدی و  ــم و ج ــدان مه ــر چن ــت( عنص ــا نیس ــز از م ــچ چی هی
ــازی  ــرۀ ب ــی نباشــد. دیگــر دای ــازی کیهان ــرای ب سرنوشت ســاز ب
انســانی اســت در محــدودۀ زنده گــی بشــری در ایــن زمیــن )طبعــًا 
کــه ایــن بــازی نیــز نتیجــۀ عبورکــرده از هــزاران احتمــال بــازی 
کیهانــی اســت در یــک نشــانۀ بســیار بســیار کوچــک کیهانی کــه 
ــا انســان، مناســبات انســان  زمیــن باشــد( کــه مناســبات انســان ب
بــا موجــودات دیگــر، مناســبات انســان بــا زمیــن و ســاحت های 
کیهانــی دور و بــرش بــه ایــن بــازی شــکل داده  اســت و انســان 
ــانده  ــازی کش ــه ب ــرار دارد و ب ــازی ق ــتگاه  ب ــن دس در درون ای

شــده  اســت.
بــا ایــن بــه بــازی کشانده  شــدن انســان بــه بــازی، انســان 
ــه  ــش ب ــای انســانی خوی ــه درگیری ه ــا ب بی آنکــه دانسته باشــد بن

ــداع و خلــق بازی هایــی در محــدودۀ انســانی اش دســت یافتــه  اب
 اســت که بــازی در محــدودۀ انســانی از رویکــرد دیالکتیکــی 
ــبات  ــا در مناس ــو بازی ه ــت؛ از یک س ــوردار اس ــویه برخ دوس
ــر  ــوی دیگ ــوند، و از س ــاخته می  ش ــل و س ــداع، جع ــانی اب انس
ایــن بازی هــا انســان را بــه بــازی می  گیرنــد؛ زیــرا بــازی 
ــر انســان  ــه می شــود، ب ابداع شــده توســط انســان از انســان بیگان
ــور  ــرد. به ط ــرار می گی ــان در درون آن ق ــد و انس ــلط می یاب تس
ــازی( ساخته شــده  ــان یکــی از تأسیســات ارتباطــی )ب ــه: زب نمون
)جعل شــده( توســط انســان اســت که در مناســبات انســانی 
ســاخته شــده  اســت؛ امــا زبــان انســان را در درون خــود قــرار داده  
و انســان را بــه بــازی گرفتــه  اســت؛ پــول نیــز بنــا بــه مناســبات 
انســانی از ابداع هــای معامــات )بــازی( انســان اســت امــا روابــط 
ــرار داده و انســان را  ــی انســان را در درون خــود ق معامــات پول

ــه  اســت.  ــازی گرفت ــه ب ب
ــه آگاهــی انســان ابــداع نشــده  بنابرایــن بازی هــای انســانی بنــا ب
ــاخته  ــان س ــان و جه ــا انس ــان ب ــبات انس ــه مناس ــا ب ــت، بن  اس
ــاختنش  ــا در س ــهم دارد ام ــاختن آن س ــان در س ــت؛ انس شده اس
ــا  ــرا بازی هــای انســانی خودشــان بن ــدارد؛ زی ــه ن ــت آگاهان دخال
ــری  ــان درگی ــرای انس ــه  و ب ــکل گرفت ــانی ش ــبات انس ــه مناس ب
ــد، مناســبات انســانی  ــد؛ انســان را مصــروف کرده ان خلــق کرده ان
ــد؛  ــرار داده ان ــد، انســان را درون ایــن مناســبات ق را شــکل داده  ان
امکان هایــی شــده کــه انســان درگیــر باشــد و بــه مناســبات بــازی 

ــند.  ــا ببخش ــانی معن ــی انس زنده گ
ــدی و  ــا خردمن ــی روشــن گرانه ب ــا نگاه ــد ب ــاید بتوان  انســان ش
ــا علــم بــه شــکل گیری مناســبات بــازی در زنده گــی بشــر پــی  ب
ــا هنــوز نتوانسته اســت( چنــدان دخالــت  ــد )ت ببــرد، امــا نمی توان
جــدی بــه کنتــرل و تغییــر مناســبات کلــی بــازی کنــد. اگــر انســان 
بخواهــد به طــور جــدی بــه مناســبات کلــی بــازی دســت بزنــد، 
در نتیجــۀ ایــن دخالــت جــدی؛ بــازی اســتراتیژی خــود را در پــی 
ــازی،  ــی ب ــت در مناســبات کل خواهــد داشــت که منظــور از دخال
همــان نتیجــۀ منظورشــده از دخالــت در بــازی را نخواهــد داشــت. 
ــم  ــه بازه ــد آورد ک ــان خواه ــه می ــازی مناســبات خــودش را ب ب

انســان در درون مناســبات بــازی قــرار خواهــد داشــت. 
ــان و  ــا انس ــان ب ــانی انس ــبات انس ــه مناس ــا ب ــز بن ــا نی دانایی ه
ــبات  ــتگاه ها و مناس ــه  اســت که ســرانجام دس ــان شــکل گرفت جه
ــت؛  ــرار داده  اس ــود ق ــان را درون خ ــکل داده  و انس ــازی را ش ب
ــه انســان درون مناســبات زبانــی و پولــی قــرار دارد؛  طوری ک
همین گونــه درون مناســبات دانایی هــا قــرار دارد و دانایی هــا 
ــان در  ــد و انس ــازی می گیرن ــه ب ــان را ب ــان انس ــه سلطۀش ــا ب بن

درون دانایی هــا وادار بــه بــازی می شــود. 
ــی  ــت که دانای ــن نیس ــد ای ــود قص ــی گفته می ش ــه دانای ــه ک آنچ
ــا و  ــی گرایش ه ــور از دانای ــی اســت؛ منظ ــی و علم ــًا عقان حتم
ــمه ها و  ــه از سرچش ــناخت  ک ــرای ش ــت ب ــری اس ــای بش میل ه
منبع هــای متفــاوت و حتــا غریــزی انســان در مناســبات بــا جهــان 
ــت که  ــم نیس ــا مه ــن معن ــه ای ــن ب ــت. بنابرای ــه  اس ــکل گرفت ش
ــن  ــور ای ــی منظ ــر دانای ــی ب ــی علم ــا دانای ــی و ی ــی عقان دانای
ــی  ــای عقان ــه ادع ــند. دانایی هایی ک ــته  باش ــازی داش جســتار امتی
اســتند که  دانایی هایــی  نیــز  علمــی  دانایی هــای  یــا  دارنــد 
ــن  ــۀ ای ــد، و در ارای ــه کنن ــد ارای ــناخت را می خواهن ــزار ش نرم اب
دانایی هایــی  بــا  مناســبتی  موضع گیــری  شــناخت،  نرم  ابــزار 
دارنــد کــه دانایی هــای ناعقانــی یــا دانایی هــای غیرعلمــی 

گفتــه  می شــوند. 
 

درنسبِتنسبتها
نایی،معناوحقیـقت( یعقوبیسـنا)دا

بخشنخست
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دوازده عضــو شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
دیــروز دوشــنبه، 31 ثــور طــی محفــل زیــر نــام »پایــان عمر 
ــا اشــتراک  ــت سرپرســت« ب ــت و ضــرورت حکوم حکوم
ده هــا تــن از نخبــه گان سیاســی، اســتادان دانشــگاه، علمــای 
ــل، خواهــان ایجــاد حکومــت  ــی و دانشــجویان در کاب دین

سرپرســت پــس از اول جــوزا شــدند.
ایــن  در  ریاســت جمهوری  نامــزدان  اعضــای شــورای 
ــدت  ــت وح ــۀ حکوم ــودن ادام ــی ب ــه غیرقانون ــت ب نشس
ملــی تأکیــد کــرده و از رهبــران حکومــت خواســتند تــا اول 
جــوزا، یــا از قــدرت کنــار برونــد و یــا هــم از نامزدی شــان 

ــد. ــراف دهن ــت جمهوری انص ــات ریاس در انتخاب
ــی  ــواز را نپذیرفتن ــس از اول ج ــت پ ــۀ حکوم ــان ادام آن
ــۀ  ــورت ادام ــه در ص ــتند ک ــار داش ــد و اظه ــوان کردن عن
ــۀ  ــران حکومــت پــس از اول جــوزا، از هــر »گزین کار رهب
قانونــی« بــرای اعمــال فشــار و برکنــاری رهبــران حکومــت 

ــت. ــد گرف ــدرت کار خواهن از ق
طــرح »حکومــت سرپرســت« پیــش از ایــن در دفتــر 
ــد و دو روز  ــی ش ــزی و نهای ــی برنامه ری ــاق مل ــم وف تی
پیــش نیــز بــا ســفیران و نماینــده گان کشــورهای خارجــی 
شــریک ســاخته شــد. در نشســت ارایــۀ ایــن طــرح 
در دفتــر وفــاق ملــی، نماینــده گان جامعــۀ جهانــی از 
ــیه،  ــا، روس ــه، ایتالی ــتان، فرانس ــکا، انگلس ــورهای امری کش
پاکســتان، جاپــان، هالنــد، هندوســتان، تاجیکســتان، یونمــا، 
ــدان  ــورای کاندی ــور ش ــا حض ــان ب ــا خ ــاد آغ ــو و بنی نات
ــزد  ــعود، نام ــی مس ــد ول ــط احم ــت جمهوری، توس ریاس
لودیــن  جاویــد  آقــای  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــه  ــۀ presentation ب ــی CPC ذریع ــم تخنیک ــو تی عض

ــد. ــه ش ــی ارای ــان انگلیس زب
ــات ریاســت جمهوری در  احمدولــی مســعود، نامــزد انتخاب
نشســت دیــروز، دوام کار آقــای غنــی را پــس از اول جــوزا، 
جایــزه دادن بــه قانون شــکنی ها و بحران آفرینی هــای او 
در جریــان پنج ســال توصیــف کــرد. او افــزود، در صورتــی 
کــه رییــس حکومــت بــه کارش پــس از اول جــوزا ادامــه 
ــش  ــتر از پی ــات بیش ــی انتخاب ــرای مهندس ــه ب ــد، زمین ده

خواهــد شــد.
ــاور اســت کــه طــرح حکومــت  ــن ب ــه ای ــای مســعود ب آق
اســتبداد،  برابــر  در  ایســتاده گی  واقــع  در  سرپرســت، 
قانون شــکنی های  و  افتضــاح  بی عدالتــی،  تکــروی، 
مکــرر رییــس حکومــت اســت. او اظهــار داشــت کــه روز 
ــدت  ــت وح ــر حکوم ــان عم ــوزا پای ــنبه، اول ج چهارش
ــه  ــۀ یک جانب ــد به گون ــت نمی توان ــت و حکوم ــی اس مل
ــی و  ــه صــورت غیرقانون ــد و ب ــد کن ــان کارش را تمدی زم

ــد. ــه ده ــه کارش ادام ــروع ب نامش

از ســویی هــم، محمدحنیــف اتمــر، نامــزد انتخابــات 
ــی  ــی مل ــس پیشــین شــورای امنیت ریاســت جمهوری و ریی
ــه آســیب  ــی را متهــم ب در ایــن نشســت، محمداشــرف غن
ــد از  ــه بای ــرد و گفــت ک ــی ک ــه نهادهــای دولت رســاندن ب

کرســی ریاســت جمهوری کناره گیــری کنــد.
ــت  ــد حکوم ــواز بای ــس از اول ج ــه پ ــت ک ــان داش او بی
ــر  ــت در براب ــس حکوم ــد و ریی ــت روی کار بیای سرپرس
ایــن طــرح لجاجــت نکنــد. بــه بــاور آقــای اتمــر، لجاجــت 
ــار و عــزت«  ــه »وق ــی، ب ــۀ حکومــت از ســوی غن ــه ادام ب

می زنــد. صدمــه  ریاســت جمهوری 
ــی دادگاه  ــرف غن ــه محمداش ــت ک ــان داش ــر بی ــای اتم آق
ــن کاری  ــه چنی ــرده ک ــزاع ک ــزار ن ــه اب ــل ب ــی را تبدی عال
جفــا در حــق حاکمیــت قانــون و مشــروعیت نظــام 
اســت. او تفســیر مــادۀ 61 قانــون اساســی مبنــی بــر ادامــۀ 
ــات را  ــزاری انتخاب ــا برگ ــی ت ــدت مل ــت وح کار حکوم
»ســلیقه یی« خوانــد و بیــان داشــت کــه بنــد دوم ایــن مــاده 

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت ــیر در نظ ــن تفس در ای
حنیــف اتمــر تصریــح کــرد کــه بنــد دوم مــادۀ 61 
ــم  ــش خت ــات در خــال 60 روز پی ــد انتخاب صراحــت بای
دورۀ کار رییس جمهــور برگــزار شــود. رییــس پیشــین 
ــد  ــون اساســی تمدی ــان داشــت کــه قان شــورای امنیــت بی
ــی  ــرار پیش بین ــت اضط ــا در حال ــور را تنه کار رییس جمه

ــت. ــرده اس ک

آقــای اتمــر بیــان داشــت کــه رییــس حکومــت بــه صلــح 
ــات،  ــا برگــزاری انتخاب ــد ت متعهــد نیســت و تــاش می کن
جلــو برقــراری صلــح را نیــز بگیــرد. بــه گفتــۀ او: 
سیاســت ها نادرســت حکومــت وحــدت ملــی ســبب لغــو 

ــت »بین االفغانــی« شــد. نشس
ــزدان  ــدرام، یکــی از نام ــف پ ــر لطی در ســوی دیگــر، داکت
کنونــی  نشســت وضعیــت  ایــن  در  ریاســت جمهوری 
ــرای  ــه ب ــت ک ــرد و گف ــف ک ــی توصی افغانســتان را بحران
بیــرون رفــت از ایــن بحــران، شــورای نامــزدان طرحــش را 

ــت. ــرون داده اس بی
آقــای پــدرام همچنــان گفــت کــه طرفــدار ادامــۀ گفت وگــو 
بــا طالبــان اســت و در عیــن زمــان می خــواد مســألۀ 
انتخابــات و »بحــران مشــروعیت« همزمــان بــا گفت وگوهــا 
بــه بحــث گرفتــه شــود و بــه آن هــا راه حــل پیشــنهاد گــردد.

او بــه عملــی شــدن طــرح حکومــت سرپرســت در 
ــرح  ــه ط ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــورهای خارج کش
حکومــت سرپرســت در وضعیــت کنونــی افغانســتان، طــرح 
ــۀ دادگاه  ــدرام، فیصل ــف پ ــۀ لطی ــه گفت »مناســبی« اســت. ب
ــان کار حکومــت  ــاور دارد کــه زم ــرد و ب ــی را نمی پذی عال

ــیده اســت. ــان رس ــه پای ــی ب وحــدت مل
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری، محمداشــرف 
ــتای  ــی در راس ــع دولت ــتفاده از مناب ــه اس ــم ب ــی را مته غن
تیــم  انتخابــات می کنــد و می گویــد کــه  کمپین هــای 

ــراد  ــی، اف ــا اســتفاده از صاحیت هــای دولت دولت ســازی ب
کمپاینی شــان را در پســت های دولتــی مقــرر می کننــد.

همچنــان مرادعلــی مــراد، معــاون تکــت انتخاباتــی صلــح و 
عدالــت بــه رهبــری رحمــت اهلل نبیــل و نورالحــق علومــی، 
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــر از نام ــی دیگ یک
ایــن نشســت گفتنــد کــه دوام کار حکومــت وحــدت ملــی 
ــری  ــۀ دیگ ــی«، نتیج ــراق قوم ــی و افت ــز »بحران آفرین ج

نخواهــد داشــت.
ــت  ــم دورۀ کاری حکوم ــوزا، خت ــان: اول ج ــۀ آن ــه گفت ب
ــح  ــزدان ترجی ــن وجــود، شــورای نام ــا ای ــود. ب ــد ب خواه
می دهنــد کــه بــه هــدف پیشــگیری از بــروز بحــران، آقــای 
ــه  ــه کارش ب ــات ب ــا انصــراف از نامــزدی در انتخاب غنــی ب

حیــث سرپرســت ادامــه دهــد.
شــام  گــذار«  »جنبــش  در  مســووالن  میــان،  ایــن  در 
دیــروز طــی محفلــی بــا حضــور نامــزدان انتخابــات 
وحــدت  حکومــت  کار  پایــان  بــر  ریاســت جمهوری 
ملــی تأکیــد کــرده و از طــرح ایجــاد حکومــت سرپرســت 
ــش  ــا پخ ــش ب ــن جنب ــووالن در ای ــد. مس ــت کردن حمای
اعامیه یــی حکومــت را متهــم بــه »سوءاســتفاده از قــدرت« 
کــرده و گفتــه انــد: »صــدور حکــم دادگاه عالــی یــک عمــل 
غیرقانونــی و سوءاســتفاده از قــدرت و کودتــای ســفید در 
ــم«. ــک می پنداری ــام دموکراتی ــی و نظ ــون اساس ــر قان براب
ادامــۀ کار  ایــن اعامیــه آمــده اســت:  از  در بخشــی 
محمداشــرف غنــی کــه در عیــن زمــان خــود نامــزد 
ــر ســوال  ــری را زی ریاســت جمهوری می باشــد، اصــل براب
بــرده و ادامــۀ کار رییس جمهــور پــس از اول جــوزا منجــر 

ــد. ــد ش ــور خواه ــران در کش ــه بح ب
ــه  ــی ک ــد: »در صورت ــه ان ــذار گفت ــش گ ــووالن جنب مس
ــا  ــل ب ــاکان در تقاب ــی کم ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
ــد و  ــرار گیرن ــور ق ــای کش ــع علی ــی و مناف ــون اساس قان
ــه  ــوزای 1398 ب ــد از اول ج ــی بع ــورت غیرقانون ــه ص ب
ــدام  ــن اق ــی از ای ــب ناش ــد، عواق ــه دهن ــود ادام کار خ
ــا و مســووالن درجــه اول  ــه دوش خــود آن ه ــی ب غیرقانون

نهادهــای دولتــی می باشــد«.
ــاون  ــوی، مع ــین مرتض ــت، شاه حس ــن نشس ــخ ای در پاس
ــۀ  ــی در برگ ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــخنگوی ریاس س
ــات  ــزدان انتخاب ــه نام رســمی فیســبوکش نوشــته اســت ک
ــای  ــد و صحبت ه ــی ندارن ــرف تازه ی ــت جمهوری ح ریاس
قبلــی شــان را تکــرار می کننــد. آقــای مرتضــوی می گویــد 
ــل  ــه می ــد »ب ــی نمی توانن ــخاص سیاس ــزاب و اش ــه اح ک

ــد. ــون را تفســیر کنن خــود« قان
گفتنــی اســت کــه مســووالن در کمیســیون انتخابــات، 
ــزاری  ــوان روز برگ ــه عن ــاری را ب ــال ج ــزان س ــم می شش

انتخابــات ریاســت جمهوری تعییــن کــرده اســت.

شوراینامزدانانتخاباتریاستجمهوری:

»حکـومت سـرپرست« ایستاده گـی در برابـر استبداد، بی عدالتـی 
و قانـون شکنـی های مکرِر غنـی است

روحاهللبهزاد
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ســوم. بــا بهره گیــری از قیــاس غایــب بــر شــاهد عقــا در 
می یابیــم کــه خداونــد بــا آگاهــی از فعــل قبیــح و بی نیــاز 
ــد اســت  ــد. نظــام، معتق ــح انجــام نمی ده از آن، عمــل قبی
ــح باشــد؛ پــس در  ــی فعــل قبی ــح صفــت ذات کــه اگــر قبی
ــل  ــه فع ــود ک ــع از آن می ش ــی مان ــت ذات ــن صف ــع ای واق
قبیــح را در مقــام امــکان بــه خداونــد نســبت دهیــم؛ همــان 
ــه  طــور کــه روا نیســت در مقــام وقــوع صفــت قبیــح را ب
ــدل را  ــل ع ــوان فاع ــن، نمی ت ــبت داد. بنابرای ــد نس خداون
ــد،  ــرد. خداون ــف ک ــم توصی ــر ظل ــی ب ــتن توانای ــه داش ب
قــدرت ظلــم بــر بخــردان و کــودکان و دیوانــگان را نــدارد. 
در ایــن دیــدگاه جعفــر بــن مبشــر و جعفــر بــن حــرب و 
ــد. در  ــتان ان ــام هم داس ــا نظ ــی اســواری و جاحــظ ب ابوعل
ــژه  ــان و وی ــتر معتزلی ــاف و بیش ــل ع ــه ابوهذی ــی ک حال
ــد  ــه خداون ــد ک ــد ان ــار معتق ــی عبدالجب ــا و قاض بصری ه
موصــوف بــه صفــت قــدرت بــر ظلــم می شــود؛ هــر چنــد 
خــدا از آن قــدرت بهــره نمی بــرد. قاضــی عبدالجبــار 
عــدم اتصــاف خــدا بــه صفــت قــدرت را قبیــح می دانــد و 
اصــوالً از صفــت قــدرت خداونــد بــدون عامــل بــودن اوی 

ــد. ــاع می کن ــم دف ــه ظل ــی ب تعال
چهــارم. لطــف یعنــی فعــل الهــی کــه بنــده را بــه طاعــت 
ــه  ــن گون ــف را ای ــار لط ــی عبدالجب ــد. قاض ــک کن نزدی
تعریــف می کنــد کــه لطــف خــدا عبــارت اســت از اینکــه 
ــف  ــد؛ لط ــدی دوری کن ــد و از ب ــب را برگزین ــرد واج ف
خــدا، بنــده را بــه نزدیکــی بــه خــدا می کشــد؛ چــه 
ــدی.  ــادن ب ــه از راه فرونه ــا چ ــی ی ــن خوب از راه برگرفت
ــد.  ــت می نامن ــا عصم ــق ی ــاعره توفی ــوم را اش ــن مفه ای
جبرگرایــان و شــماری از معتزلیــان؛ ماننــد بشــر بــن معتمــر 
و اصحــاب او در بغــداد منکــر لطــف شــدند و بــاور 
ــر  ــف ب ــر لط ــه اگ ــد ک ــه کردن ــه توجی ــن گون ــود را ای خ
ــد  ــت نمی ش ــان یاف ــاه کاری در جه ــود گن ــب ب ــدا واج خ
و ایــن خــاف واقــع و ناقــض آزادی عمــل آدمــی اســت. 
ــان  ــه زم ــان لطــف در س ــار می ــن رو، قاضــی عبدالجب از ای
ــا  ــدم دارد؛ ی ــف تق ــر تکلی ــا ب ــف ی ــد: لط ــک می کن تفکی
تقــارن؛ یــا تأخــر. او، تقــدم و تقــارن لطــف بــر تکلیــف را 
ــه را  ــا زمین ــردازد ت ــات تأخــر آن می پ ــه اثب ــد و ب رد می کن
بــه خلــق افعــال همــوار کــرده باشــد. اشــاعره، لطــف را بــه 
دلیــل امــکان آمــدن آن قبــل از فعــل رد می کننــد و لطــف 
مقــارن فعــل را عبــث می داننــد. در حقیقــت، لطــف پیش از 
ــد.  ــورزد، لطفــی نمی بین ــده جهــدی ن ــا بن ــد ت فعــل نمی آی
ــه  ــل ب ــزۀ فع ــح انگی ــه ترجی ــف را ب ــن رازی، لط فخرالدی
ــد.  ــا می کن ــه حــد الجــا نشــود، معن ــی کــه منتهــی ب گونه ی
ایــن انگیــزه، ممکــن الوجــود اســت و خداونــد بی نیــاز از 
ــت. رازی،  ــات اس ــۀ ممکن ــه هم ــادر ب ــیله ق ــزه و وس انگی
لطــف را از حیــث مبــدأ و نــه واقــع اثبــات می کنــد؛ بدیــن 

ــت. ــه اس ــه معتزل ــعریان ب ــن اش ــب او نزدیک تری ترتی
پنجــم. واجــب عقلــی دیگــر ثــواب طاعــت اســت. هــر کار 
ــدف از  ــه ه ــان اینک ــی می ــواب دارد و تعارض ــواری ث دش
تکلیــف، شــکر منعــم اســت یــا ثــواب کار دشــوار، وجــود 
ــد  ــد و گفتن ــراد گرفتن ــدگاه ای ــن دی ــه ای ــدارد. اشــاعره ب ن
ــین  ــای پیش ــر نعمت ه ــد براب ــی نمی توان ــال آدم ــه اعم ک
ــد؟  ــاداش باش ــای پ ــد مقتض ــه می توان ــس چکون ــد؛ پ باش
در حقیقــت ایــن کار بــر خداونــد، گــران نیســت و او جــواد 

و کریــم اســت.
ششــم. واجــب دیگــر از نظــر بغدادی هــا عقــاب در برابــر 
گناهــان کبیــره اســت؛ دلیــل آن ایــن اســت کــه خداونــد بــه 
واجبــات امــر کــرده و از منهیــات بازداشــته اســت و آدمیــان 
ــت و  ــاخته اس ــا آگاه س ــدی کاره ــی و ب ــه خوب را از وج
ــد  ــی می افزای ــم جبای ــد. ابوهاش ــاب می کن ــس از آن، عق پ
ــرت  ــدی و نف ــهوت ب ــی ش ــود آدم ــد در وج ــه خداون ک
خوبــی را آفریــده اســت؛ پــس الزم اســت کــه در برابــر آن 
چیــزی را قــرار بدهــد کــه انســان را از بدی هــا بــاز دارد و 

آن همــان عقــاب اســت.
ــت  ــده گان را رعای ــت بن ــا مصلح ــد در دنی ــم. خداون هفت
ــا  ــا و بصری ه ــب بغدادی ه ــاب مذاه ــن ب ــد. در ای می کن
ــت  ــا رعای ــد؛ بغدادی ه ــرده ان ــاف ک ــر اخت ــا یکدیگ ب
جایــز  و  می داننــد  واجــب  خداونــد  بــه  را  اصلــح 
ــزی از صــاح  ــچ چی ــه در حکمــت الهــی هی ــد ک نمی دانن
و مصلحــت دور و نزدیــک بنــده گان فــرو بمانــد؛ بلکــه بــه 
خداونــد الزم اســت تــا از نهایــت قــدرت خــود بــه صــاح 
بنــده گان کار گیــرد. آغــاز آفرینــش بــر خــدا واجــب اســت 
و چــون بنــده گان را مکلــف کــرد، بــه کمــال رســاندن عقــل 
ــا ُرخ می دهــد  ــر او واجــب اســت و هرچــه در دنی ــان ب آن
ــا  ــه بصری ه ــم اینک ــه رغ ــت. ب ــح اس ــده گان اصل ــه بن ب
ــد  ــن ح ــا ای ــا ت ــد، ام ــات می کنن ــی را اثب ــات عقل واجب
پیــش نمی رونــد. هــر دو مذهــب بــه وجــوب فعــل اصلــح 
ــه وجــوب فعــل اصلــح در  ــد امــا ب در دیــن هم داســتان ان
ــتان  ــری از داس ــا بهره گی ــاعره ب ــد. اش ــاف دارن ــا اخت دنی
ــد کــه  ــراد گرفتن ــدگاه ای ــن دی ــه ای مشــهور ســه کــودک ب
اصلــح بــه کافــر بیچــاره در آن داســتان ایــن بــود کــه اصــًا 
ــا وجــود ایــن، آفریــدن نعمتــی اســت  ــده نمی شــد، ب آفری
ــری  ــا آن براب ــی ب ــچ نعمت ــه آن شــکر می شــود و هی ــه ب ک

ــرد. ــد ک نمی توان
نظــام، نظریــه صــاح و اصلــح معتزلــه را بــا قــول بــه اینکــه 

ــت  ــد مصلح ــه می دان ــت ک ــی اس ــه فعل ــادر ب ــد ق خداون
ــه در  ــت ک ــی نیس ــه فعل ــادر ب ــت و ق ــده گان در آن اس بن
دنیــا بــه مصلحــت بنــده گان نباشــد، متحــول کــرد. خداونــد 
ــه  ــی نمی شــود ک ــه قدرت ــور آخــرت، متصــف ب ــا در ام ام
بــه عقــاب اهــل جهنــم بیافزایــد یــا از نعیــم اهــل بهشــت 

بکاهــد و یکــی از بهشــتیان را از آن بیــرون افگنــد.

سوم: هدف و هدف مندی
اشــاعره معتقــد انــد کــه افعــال خداونــد معلــل بــه اغــراض 
نمی شــود و غایتــی را دنبــال نمی کنــد. آنــان در ایــن 
ــر  ــل اول، اگ ــد: دلی ــه می کنن ــل تکی ــه دلی ــه س ــدگاه ب دی
خداونــد فعلــی را بــه جهــت غــرض انجــام دهــد، در ایــن 
صــورت ناقــص لذاتــه و مســتکمل لغیــره اســت و نســبت 
ــه  ــن از دیگــری ب ــه ذات خــدا و کمــال یافت دادن نقــص ب
ــل  ــدی فع ــت، هدف من ــت. در حقیق ــال اس ــد مح خداون
الهــی نشــان دهندۀ نقــص نیســت؛ بلکــه بــه عقیده پیشــینیان 
ــم و  ــر ارادۀ حکی ــی ب ــد و دلیل ــدا را می نمای ــت خ عدال
ــون وحــی  ــا کان ــه تنه ــدی، ن ــدرت آگاه اســت. هدف من ق
اســت؛ بلکــه وحــی ســراپا مقصــود و مطلــوب خــدا اســت. 
ــت  ــق مصلح ــان تحق ــبت انس ــه نس ــی ب ــدی وح هدف من
ــه در آن مقصــودات و  ــی ک ــی اله او اســت. تصــور زنده گ
ــدی وجــود نداشــته  ــات یک ســان باشــند و هدف من مطلوب

باشــد، ممکــن نیســت.
ــدور  ــاز مق ــداف در آغ ــت آوردن اه ــه دس ــل دوم، ب دلی
خداســت و هــدف قــرار دادن آن عبــث اســت. در حقیقــت 
تردیــدی نیســت کــه تحقــق افعــال الهــی در آغــاز مقــدور 
ــا  ــه ایــن معن ــًا ب ــات، ضرورت ــا وجــود غای خــدا اســت؛ ام
ــان فعــل باشــد؛ بلکــه در آغــاز فعــل و  نیســت کــه در پای

ــدۀ آن اســت. برانگیزانن
بســیاری از فیلســوفان علــت غایــی را علــت فاعلــی 
می داننــد. تعلیــل احــکام شــرعی بــه غایتــی اســتوار اســت 
کــه اصولیــان در بــاب آن پژوهــش کــرده انــد و الفــاظ آن 
ــه در  ــا ک ــا و آن و جــز اینه ــی، حت ــل، ک را چــون الم تعلی

ــد. ــرده ان ــن ک ــی مشــهور اســت، معی ــان عرب زب
دلیــل ســوم، اگــر رویــدادی معینــی در وقــت معینــی 
غرضــی داشــته باشــد، بایــد غــرض آن نیــز غرضــی داشــته 
ــد  ــد، پدی ــته باش ــی نداش ــدادی غرض ــر روی ــد و اگ باش
ــد و در  ــی آی ــل الزم م ــورت اول، تسلس ــد. در ص نمی آی
صــورت دوم، نفــی غــرض. در حقیقــت، هدف منــدی 
ــکان و  ــک ام ــۀ ی ــه مثاب ــا و ب ــود رویداده ــل در وج داخ
اســتعداد، ســاری و جــاری در بافــت وجــود اســت؛ ماننــد 
یــک امــکان و اســتعداد اســت. محمــد اقبــال الهــوری بــه 
ــد و  ــخن می گوی ــود س ــدی وج ــاب هدف من ــل در ب تفصی
ــه  ــد. برپای ــی می دان ــکوفایی در زنده گ ــمۀ ش آن را سرچش
ــا  ــد می شــود و ب ــا مقاصــد متول ــی ب ــدگاه، زنده گ ــن دی ای

ــرد. ــکل می گی ــات ش غای
ــد  ــاور اســت کــه همــۀ افعــال خداون ــن ب ــه بدی ــا معتزل ام
معلــل بــه رعایــت مصالــح بنــده گان اســت؛ زیــرا فعلــی کــه 
هــدف نداشــته باشــد، بیهــوده اســت و نســبت بیهوده گــی 
ــۀ  ــدی تجرب ــی هدف من ــت. نف ــال اس ــم مح ــه ذات حکی ب
انســانی، آن گونــه کــه اشــاعره بــدان بــاور دارنــد، بــا دلیــل 
منطقــی ممکــن نیســت؛ اگــر عبــث عــاری از غرض باشــد، 
ــت  ــد اس ــث هدف من ــر عب ــت و اگ ــا اس ــس ادع ــن نف ای
ــًا  ــه دســت داد و ثانی ــه اوالً تصــوری از آن ب الزم اســت ک
تصدیــق کــرد. معتزلیــان اتفــاق نظــر دارنــد کــه ذات حکیــم 
بــه جــز خیــر و صــاح کاری انجــام نمی دهــد و از حیــث 
حکمــت حکیــم، رعایــت مصالــح بنــده گان واجــب اســت. 
پــس فعــل خالــی از هــدف عبــث و قبیــح اســت و واجــب 
اســت کــه خــدا را از آن منــزه دانســت؛ زیــرا او تعالــی بــه 

ــاز اســت. ــر بی نی ــح آن اگاه و از غی قب
ــه  ــل ب ــریعه قای ــان، صدرالش ــان و از آن می ــتر ماتریدی بیش
تعلیــل افعــال الهــی بــه اغــراض هســتند. تفتازانــی برخی از 
افعــال الهــی را کــه بــه طــور قطــع و یقیــن معلوم هســتند و 
می تــوان بــر آن قیــاس کــرد، معلــل بــه اغــراض می دانــد.
ــگ  ــه را ان ــی معتزل ــش تنزیه ــاعره گرای ــه اش ــه اینک طرف
ــد،  ــح می دادن ــر آن ترجی ــادن در تشــبیه را ب ــد و افت می زدن
ــدی و  ــه هدف من ــی ب ــال اله ــل افع ــکار تعلی ــا ان ــود ب خ
غــرض بــا طمــع تنزیــه منتهــی بــه ابطــال صفــت حکمــت 
ــی  ــه جدای ــر ب ــدی منج ــکار هدف من ــن ان ــدند. همچنی ش
کامــل میــان خالــق و مخلــوق می شــود و خداونــد را 
فعــال لمــا یریــدی می ســازد کــه افعالــش علــت و هــدف 
ــه  ــت ک ــق اس ــت، آزادی مطل ــن حال ــدارد؛ ای ــث ن و باع
ــدارد و ایــن همــان آزادی عبــث اســت.  ســبب و باعــث ن
ــی در  ــۀ اصول ــور اندیش ــدی مح ــال، هدف من ــن ح در عی
ــت،  ــکار علی ــت. ان ــت اس ــۀ مصلح ــر پای ــرع ب ــق ش تطلب
ــتادن  ــی و فرس ــود وح ــت وج ــرع و عل ــاس ش ــکار اس ان
ــُت  ــا َخَلْق ــد: )َوَم ــرآن می فرمای ــران اســت. چنانکــه ق پیامب
الِْجــنَّ َواْلِنــَس إاِلَّ لِیَْعبـُـُدوِن( )56:51( جــّن و انــس را جــز 
ــا  ــا )َوَم ــدم ی ــد، نیافری ــادت کنن ــرا عب ــه م ــن ک ــرای ای ب
أَْرَســْلنَاَک إاِلَّ َرْحَمــًۀ لِّْلَعالَِمیــَن( )107:21( و مــا تــو را 
ــت از  ــی علی ــان نفرســتادیم. نف ــرای جهانی ــی ب جــز رحمت
بیــن بــردن قانون هــای انســانی اســت و نداشــتن درکــی از 
هســتی و در واقــع نداشــتن اســاس نظــری بــرای شــناخت 

هســتی اســت. هدف منــدی، اســاس وجــود انســانی و 
طبیعــی اســت. طبیعــت بــه ایــن اعتبــار کــه صرفــًا بیانگــر 
بخشــش و دهــش وجــود مطلق متشــخص اســت، نگرشــی 
اســت کــه وجــود طبیعــت و بهــره بــرداری از آن را بی اثــر 
ــدی  ــای نیازمن ــه معن ــت ب ــدی در طبیع ــد. هدف من می کن
طرفــی و بخشــنده گی طــرف دیگــر نیســت؛ چنانکــه 
جامعه هایــی کــه رفتــار افــراد آن بــر تملــق و چــرب 
زبانــی و گدای گــری اســتوار اســت، چنیــن تصــوری 
ــی  ــدرت معین ــا فعــل ق ــدی  در طبیعــت ب ــد. هدف من دارن
ــد؛ بلکــه  ــق نمی یاب ــا خــودکار و بی قصــد و هــدف تحق ی
عمــل آدمــی آن را تحقــق می بخشــد. اگــر هدف منــدی  بــا 
عمــل آدمــی محقــق نشــود، او از رســالت و خافــت اللهــی 
خــود در زمیــن عــدول کــرده اســت و در آن انســان و نــه 
ــدی  ــان از هدف من ــر انس ــت. اگ ــوول اس ــدی مس هدف من
ــد و  ــا نمی مان ــر ج ــخ ب ــری از او در تاری ــد، اث ــدول کن ع
انســان دیگــر و گــروه دیگــری بــه جــای او خواهــد آمــد 
کــه هــم رســالت خــود را جامــۀ عمــل می پوشــاند و هــم 
ــت  ــاح و مصلح ــد. ص ــا می مان ــر ج ــخ ب ــر او در تاری اث
ــه معنــای ســود  ــه ایــن اعتبــار کــه هدف منــدی اســت، ب ب
ــظ  ــود و حف ــای وج ــه بق ــی ک ــه میزان ــت، ب ــادی نیس م
ــعریان  ــی از اش ــد. برخ ــاده می کن ــانی را اف ــی انس زنده گ
ــدون  ــات حکمــت در افعــال الهــی ب ــا اثب کوشــیدند کــه ب
ــال  ــد. افع ــرون آین ــه بی ــن ورط ــدی از ای ــت و هدف من عل
ذات حکیــم، همــه محکــم و متقــن هســتند و مطابــق علــم 
ایــن دیــدگاه را شهرســتانی در  حکیــم ُرخ می دهنــد. 
ــن حــزم در »الفصــل« و  ــد و اب ــان می کن ــۀ المــرام« بی »نهای

ــد. ــد می کنن ــۀ« آن را تأیی ــۀ المرام ــدی در »غای آم
معتزلیــان معتقــد انــد کــه فعــل قبیــح در ذات خــود قبیــح 
ــی  ــا صفت ــل اســت؛ ی ــی فع ــح، ذات ــت قبی ــا صف اســت؛ ی
اســت کــه قــوام فعــل بــر آن اســت. خوبــی و بــدی انســان 
ــال را  ــی افع ــل برخ ــت. عق ــدی خداس ــی و ب ــو خوب چ
ــق و  ــات غری ــد نج ــد؛ مانن ــی در می یاب ــۀ بدیه ــه گون ب
ــتی  ــدی و نادرس ــد ب ــر را؛ مانن ــی دیگ ــتم و برخ ــدی س ب
راســت زیــان آور و خوبــی و درســتی دروغ ســودآور را بــه 
اســتدالل درک می کنــد. دینــداران و غیــر دینــداران؛ ماننــد 
ــن دو صــورت  ــه ای ــی ب ــم اخاق ــاب مفاهی ــان در ب برهمن
داوری می کننــد. برخــی از افعــال از ایــن دو صــورت 
بیــرون انــد؛ ماننــد حســن روزه گرفتــن اول رمضــان و قبــح 
روزه گرفتــن اول شــوال؛ در ایــن صــورت واپســین، نقــل، 
ــدی و نادرســتی  ــل اســت. ب ــده و دلی ــا و آگاهی دهن راهنم
ســتم ورزی از علــم بدیهــی بــه دســت می آیــد و روا 
نیســت کــه آن را بــه شــرع نســبت داد؛ زیــرا نابــاوران بــه 

ــد. ــول می کنن ــم آن را حص ــن ه دی
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ــزء  ــک را ج ــن آوری بایومتری ــتفاده از ف ــناتوران اس س
قانــون انتخابــات عنــوان کــرده، خاطــر نشــان ســاختند 
ــه  ــون ک ــن قان ــف ای ــد مخال ــی نمی توان ــه هیچ کس ک

ــرد. ــم بگی ــده تصمی ــل ش ــداً تعدی جدی
محمــد علــم ایزدیــار معــاون مجلــس ســنا در نشســت 
ــه کمیســیون  ــن مجلــس گفــت ک ــروزی ای ــی دی عموم
ــات  ــفافیت در انتخاب ــن ش ــه تامی ــف ب ــات مکل انتخاب

می باشــد.
ــتفاده از  ــدم اس ــا ع ــه ام ــرد ک ــه ک ــار اضاف ــای ایزدی آق
ــم  ــب فراه ــرای تقل ــه را ب ــک زمین ــن آوری بایومتری ف
ــش  ــد آن کاه ــن ح ــه کمتری ــفافیت را ب ــاخته و ش س

می دهــد.
ــهروندان  ــیون و ش ــار، سیاس ــای ایزدی ــاس گفته ه براس
ــاد  ــار ایج ــات، انتظ ــون انتخاب ــل قان ــا تعدی ــور ب کش

ــتند. ــفافیت را داش ش
ــات از ســوی  ــد انتخاب ــون جدی ــی بخــش از قان او قبول
کمیشــنران و عــدم قبولــی بخــش دیگــر ایــن قانــون را 
تعجــب آور خوانــد و تأکیــد کــرد کــه بــه هــر صــورت 

بایــد ایــن قانــون عملــی شــود.
هیچ کــس  کــه  داد  هشــدار  ســنا  مجلــس  معــاون 
ــون  ــه قان ــف روحی ــه مخال ــدارد ک ــن را ن ــت ای صاحی
ــه  ــک را از پروس ــن آوری بایومتری ــرد و ف ــم بگی تصمی

ــد. ــذف کن ــات ح انتخاب
بــه گفتــۀ او: زعامــت حکومــت و کمیســیون انتخابــات 
ــا وطــن بیشــتر از  ــد ت ــی و خــوب بگیرن ــم قانون تصمی

ایــن در پرتــگاه ســقوط قــرار نگیــرد.
آقــای هاشــمی عضــو دیگــر مجلــس ســنا نیــز فیصلــۀ 
اخیــر کمیســیون انتخابــات را غیرقانونــی خوانــده افــزود 
کــه کمیســیون بــار دیگــر می خواهــد شــفافیت در 
پروســۀ انتخابــات ریاســت جمهوری را زیــر ســوال 

ــرد. بب
ــی  ــراد حکومت ــی از اف ــمی، برخ ــای هاش ــۀ آق ــه گفت ب
ــا  ــن برنامه ه ــزی چنی ــه طرح ری ــن قضی ــر ای ــت س پُش

ــد. حضــور دارن
محمــد فیصــل ســمیع نایــب منشــی مجلــس ســنا نیــز 
ــدم  ــای ع ــه دغدغه ه ــت ک ــروزی گف ــت دی در نشس
ــادی  ــای زی ــک نگرانی ه ــن آوری بایومتری ــتفاده از ف اس
را میــان سیاســیون و شــهروندان بــه وجــود آورده اســت.
آقــای ســمیع اضافــه کــرد کــه اگــر از ایــن فــن آوری بــه 
شــکل درســت آن در انتخابــات پیــش رو اســتفاده نشــود؛ 

نتیجــه آن قطعــًا بــا تقلــب همــراه خواهــد بــود.
زلمــی زابلــی عضــو دیگــر مجلــس ســنا نیــز تأکیــد بــر 
اســتجواب مســووالن کمیســیون انتخابــات در پیونــد بــه 

فیصلــه اخیــر شــان کــرد.
ــیون  ــران کمیس ــد س ــرد: »بای ــه ک ــی اضاف ــای زابل آق
انتخابــات در جلســه عمومــی خواســته شــود و از آنــان 
پُرســان شــود کــه چــرا چنیــن فیصلــه کــرده انــد؟ آیــا 
ــری از  ــرای جلوگی ــر ب ــب ت ــل مناس ــک راه ح ــان ی آن

ــد؟« ــراغ دارن ــات س ــب در انتخاب تقل
مولــوی منصــف عضــو دیگــر مجلــس ســنا نیــز تأکیــد 
کــرد کــه در حــال حاضــر کمیســیون انتخابــات الــی مــاه 
میــزان وقــت دارد تــا دســتگاه هــای بایومتریــک را فعــال 
ــرای  ــتفاده را ب ــرای اس ــای الزم ب ــوزش ه ــرده و آم ک

کارمنــدان خــود بدهــد.
ــووالن  ــتجواب مس ــلم یار اس ــادی مس ــرانجام فضل ه س
ــان  ــه ش ــن فیصل ــه ای ــد ب ــات در پیون ــیون انتخاب کمیس
ــر  ــق ب ــه تواف ــناتوران هم ــه س ــت ک ــه رأی گذاش را ب

ــد. ــتجواب کردن اس
ــر  ــه دیگ ــنبه هفت ــا سه ش ــرد ت ــه ک ــنا فیصل ــس س مجل

ــد. ــتجواب کنن ــات را اس ــیون انتخاب ــووالن کمیس مس
براســاس گفته هــای رییــس مجلــس، فیصلــۀ عــدم 
اســتفاده از فــن آوری بایومتریــک را آنــان تنهــا از طریــق 
رســانه ها شــنیده انــد و کمیســیون تاکنــون در ایــن 

ــه اســت. ــزی نگفت ــورد چی م
ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازه گــی کمیســیون 
ــد رای دهــی در  ــا رون ــه کــرده اســت ت ــات فیصل انتخاب
انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش رو بــدون اســتفاده از 

ــرد. ــورت گی ــک ص ــتگاه های بایومتری دس
ــن اســت کــه کمیســیون  ــر ای از ســویی هــم، باورهــا ب
ــی  ــت و در پ ــوردار نیس ــتقالیت برخ ــات، از اس انتخاب
ــیده  ــاال کش ــتین ب ــده آس ــی ش ــات مهندس ــک انتخاب ی
اســت، از ایــن  رو اســت کــه شــهروندان کشــور 
اعتمادشــان را نســبت بــه رونــد انتخابــات و کمیســیون 

ــد. ــت داده ان ــات از دس انتخاب
ــران حکومــت وحــدت  ــه رهب ــی  اســت ک ــن در حال ای
ــیون های  ــازه کمیس ــای ت ــش اعض ــان گزین ــی در زم مل
ــا  ــی ب ــات برق ــزاری انتخاب ــر برگ ــد ب ــی، تعه انتخابات
ــه  ــا در فیصل ــد، ام ــرده بودن ــک را ک ــاوری بایومتری فن
ــازه ایــن کمیســیون عکــس تعهــدات دیــده می شــود. ت

ــتندویه  ــو مرس ــرو ملتون ــې د ملګ ــتان ک ــه افغانس پ

ــې  ــور ک ــوي راپ ــل ن ــه خپ ــا« پ ــا »یونام ــت ی ماموری

ــو رسه- ــوين اصالحات ــۍ او قان ــې د پالیس ــي چ وی

رسه، ال هــم فســاد د افغانســتان د ســولې پــه الره کــې 

ــډ دی. ــايس خن ــو اس ی

کــه څــه هــم حکومــت لــه فســاد رسه د کلکــې 

ــوډ کــړی، خــو پــه افغانســتان کــې د  مبــارزې ه

ملګــرو ملتونــو مرســتندویه ماموریــت یــا »یونامــا« په 

ــي  ــه حکومت ــي، فســاد پ ــور کــې واي ــوي راپ ــل ن خپ

ــاور له منځــه وړی او د ســولې  ادارو کــې د خلکــو ب

ــی دی. ــډ ګرځېدل ــې خن ــدې اساس ــر وړان پ

ــا  ــتازې رومان ــر اس ــا دف ــې د یونام ــتان ک ــه افغانس پ

ــل  ــه ووی ــو ت ــه ورځ خربیاالن ــنبې پ ــوایګر د دوش ش

چــې افغــان حکومــت د فســاد پــر وړانــدې د مبارزې 

ــري. ــا ل ــه اړتی ــز ت ــو او مترک ــې هڅ ــاره پرله پس لپ

نومــوړې وايــي:  »پــه ریښــتیني ډول د فســاد پــر 

وړانــدې مبــارزه د افغانســتان لپــاره یــوه اســايس اړتیــا 

ــارزې برخــه  ــاد رسه د مب ــه فس ــه ل ده. ملګــري ملتون

ــو  ــوي، خ ــی ک ــګ هرکل ــتان د پرمخت ــې د افغانس ک

ــد  ــه بای ــره برخ ــې ه ــټونه او د ټولن ــان بنس ــول افغ ټ

ــه افغانســتان کــې ریښــتینويل،  هڅــې وکــړي څــو پ

ــراخ يش.« ــول پ ــاب ورک ــا او حس روڼتی

د فســاد پــر وړانــدې د مبــارزې پــه اړه د یونامــا 

په دغــه راپــور کــې سپارښــتنه شــوې چــې:

پــه  ډول  دوامــدار  پــه  او  ډول  څــه  پــه  فســاد   •

افغانســتان کــې د ژونــد پــه ټولــو اړخونــو اغېــز کــړی 

دی.

ــه  ــاور له منځ ــو ب ــې د خلک ــي ادارو ی ــه حکومت • پ

وړی

• او دغــه هېــواد تــه یــې د ســولې او هوســاینې 

راوړلــو پــر وړانــدې خنــډ جــوړ کــړی دی.

ــور کــې همــدا شــان ویــل  ــه راپ • د یونامــا په دغ

شــوي چــې فســاد د قانــون حاکمیــت کمــزوری 

ــواروي. ــاره الر ه ــو لپ ــو جرمون ــوي او د ال زیات ک

ــیې  ــوي او ښ ــدې ک ــتنې وړان ــې سپارښ ــور ګڼ دا راپ

چــې د فســاد پــر وړانــدې پــه مبــارزه کــې د حکومت 

روانــو هڅــو تراوســه د ډېــرو افغانانــو پــه ژونــد اغېــز 

نــه دی کــړی.

ــتان  ــتنه د افغانس ــه سپارښ ــوه مهم ــې ی ــور ک ــه راپ پ

لپــاره د فســاد پرخــه کــې د اوږدې مــودې ســراتیژۍ 

ــو  ــه دې هــدف دي چــې د اصالحات ــه کــول پ رامنځت

ــي او  ــې دوام وموم ــته راوړن ــې او الس ــی هڅ پخوان

ــر  ــخ پ ــو م ــاره د خلک ــارزې لپ ــاد رسه د مب ــه فس ل

ــاوړې يش. ــا پی ــې لېوالتی زیاتیدونک

دا په داســې حــال کــې ده چــې تــردې مخکــې افغــان 

حکومــت ویــي چــې پــه افغانســتان کــې د فســاد پــر 

ــه  ــز ل ــي مرک ــديل او قضاي ــارزې د ع ــدې د مب وړان

ــو  ــي مأمورین ــه دولت ــوړ رتب ــردې دمــه د ل ــدو ت جوړې

ــوي  ــوم ش ــازات محک ــه مج ــه پ ــډون ۲۱۲ تن ــه ګ پ

دي.

ــار  ــس عبدالغف ــروپ رئی ــدې د داوي ګ ــر دې وړان ت

داوي، د ټرانســپورت وزارت دوه پخــواين مرســتیاالن، 

د څرخــي پلــه د زنــدان مســؤل، د یــو شــمېر امنیتــي 

ارګانونــو لوړپــوړي چارواکــي او د مخابراتــو او 

معلومــايت ټکنالــوژۍ پخوانــی وزیــر عبدالــرزاق 

وحیــدي د درنــو جرمونــو او اداري فســاد پــر وړانــدې 

ــه  ــوري پ ــه ل ــز ل ــي مرک ــارزې د عــديل او قضاي د مب

ــزا محکــوم شــوي دي. س

ــي  ــټ واي ــار بنس ــفافیت د څ ــتان د ش ــو د افغانس خ

ــر  ــو پ ــدو چارواک ــو فاس ــد د هغ ــت بای ــې حکوم چ

ضــد چــې د لــوړو ســیايس څوکیــو لــه مالتــړه 

برخه منــد دي، اقــدام وکــړي.

د دې بنســټ د اړیکــو او عدالــت غوښــتنې د برخــې 

مســؤل محمــد نــارص تیمــوري ازادي راډيــو تــه 

ــاد رسه  ــه فس ــت ل ــې حکوم ــه دې چ ــل، رسه ل ووی

مبــارزه تــر یــوه حــده تــررسه کــړې، خــو پــه وینــا یــې 

ــه ده. ال هــم بنســټیزه شــوې ن

دی وايــي: »اســايس ســتونزه دا ده چــې د مــي 

ــارزه  ــاد رسه مب ــه فس ــې ل ــت ک ــه حکوم ــدت پ وح

بنســټیزه شــوې نــه ده چــې دا مبــارزه د بنســټونو 

له خــوا تــررسه يش او همدارنګــه لــه فســاد رسه 

ــوده  ــیايس اراده موج ــوي س ــوه ق ــاره ی ــارزې لپ مب

ــه ده.« ن

د افغانســتان لویــه څارنوالــۍ وایــي، دوی د حکومتي 

چارواکــو پــه ګــډون قانــون پــه ټولــو یــو شــان عمــي 

ــه دې  ــې دوی پ ــز کال ک ــه تېرملری ــوازې پ کــوي او ی

برخــه کــې لــه ۴۲ زره ډېــرو قضیــو تــه رســېدنه کــړې 

ده.
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