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خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــود  ــی خ ــت هفتگ ــتان در نشس پاکس
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــرد ک ــام ک اع
بایــد بــرای مجــاب کــردن طالبــان بــه 
گفت وگــو، مشــوق هایی را در نظــر 

ــرد. بگی
نفیــس زکریــا ســخنگوی وزارت امــور 
ــه  ــرد ک ــام ک ــتان اع ــه پاکس خارج
افغانســتان بــرای بــه مذاکــره کشــاندن 
ــر  ــان مشــوق های سیاســی در نظ طالب

بگیــرد.
وی در نشســت هفتگــی خــود تاکیــد 
ــتان راه حــل  ــگ افغانس ــه جن ــرد ک ک

ــدارد. نظامــی ن
ــاره  ــا اظهارداشــت کــه بایــد درب زکری
ــو  ــر گفت وگ ــی ب ــل مبتن ــک راه ح ی
ــه رهبــری افغانســتان تمرکــز شــود. ب
مطــرح  حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
ــاون  ــب اهلل آزاد مع ــه نجی ــود ک می ش
ســخنگوی رییــس جمهــور افغانســتان 

بــه رادیــو آزادی گفتــه اســت که درب 
مذاکــره بــدون در نظــر گرفتــن قــوم، 
مذهــب و زبــان بــه روی مخالفــان 

ــاز اســت. ــت افغانســتان ب دول
ــه  ــی ک ــه هرکس ــت ک وی اظهارداش
ــرد،  ــون اساســی افغانســتان را بپذی قان

ــم. ــد می گویی ــوش آم خ
ــه  ــا ب ــه باره ــرد ک ــان ک آزاد خاطرنش
طالبــان گفته ایــم کــه بــه رونــد صلــح 

ــد. بپیوندن
پیــش از ایــن نیــز، نفیــس زکریــا 
ــتان  ــه پاکس ــخنگوی وزارت خارج س
ــان،  ــای طالب ــه گروه ه ــود ک ــه ب گفت
القاعــده، جماعــت االحــرار و حقانــی 
در افغانســتان فعــال هســتند و از ایــن 
کشــور علیــه منافــع پاکســتان اســتفاده 

می کننــد.
وی تاکیــد کــرده بــود کــه دولتمــردان 
بــه  اتهــام  جــای  بــه  افغانســتان 
گســترش  بــر  مبنــی  پاکســتان 
ــای  ــت مرزه ــه فکــر امنی تروریســم ب

خــود باشــند.

ــعود،  ــهید مس ــاد ش ــس بنی ــعود، ریی ــی مس احمدول
همــراه بــا هیــأت آجنــدای ملــی، از نمایشــگاه 

صنعتــی و تجارتــی افغانســتان دیــدن کــرد.
در ایــن نمایشــگاه، تولیــدات داخلــی کشــور و 
نمایــش  بــه  بیــرون  از  نیازمندی هــا  از  مــوادی 

گذاشــته شــده بــود. 
ــل  ــت داخ ــه صنع ــد ک ــعود می گوی ــی مس احمدول
ــهروندی را  ــر ش ــه ه ــگاه، توج ــتان در نمایش افغانس
ــاوری،  ــاس خودب ــد و احس ــب می کن ــود جل ــه خ ب
تکیــه بخــودی، توانســتن و روحیــۀ مثبــت را ایجــاد 

می نمایــد.
آقــای مســعود گفت کــه راه انــدازی ایــن نمایشــگاه ها 

و بازدیــد آن توســط شــهروندان می توانــد از عوامــل 
مهــم تغییــر ذهنــی و فرهنگــی در جامعــۀ مــا باشــد.

او گفــت: امیــدوارم ســرمایه داران بــا احســاس، تجــار 
ــم  ــی، فراه ــا انســجام درون ــی کشــور ب ــی و محل مل
آوری تســهیات دولتــی، تشــویق و حمایــت مردمــی 
بتواننــد رونــد تغییــر را بــه یــک تحــول اجتماعــی و 

اقتصــادی در کشــور بهبــود بخشــند.
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود تصریــح کــرد: 
حمایــت، تبلیــغ و پیــام رســانی از تولیــدات داخلــی 
ــاس مان  ــا احس ــهروند ب ــر ش ــۀ ه ــتان وجیب افغانس

می باشــد.
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ــور  ــت در ام ــۀ دول ــدم مداخل ــۀ ع ــه بهان ارگ ب
قضایــی، پرونــدۀ معــاون اوِل ریاســت جمهوری را 
از طریــق دادســتانی ُکل، بــه دادگاه عالــی فرســتاد. 
ــا  ــی نه تنه ــه دادگاه عال ــده ب ــن پرون ــتادن ای فرس
ــه صــورِت  ــل ب ــد، ب ــه حــِل آن کمکــی نمی کن ب
ــر  ــازد. دفت ــده می س ــوع را پیچی ــک موض دراماتی
ــه  ــم ب ــی، ه ــر اعامیه ی ــا نش ــتم ب ــرال دوس جن
ــم  ــت و ه ــی پاســخ گف ــای غن ــِر آق ســخنان اخی
ــِت  ــخنان سرپرس ــر س ــود را در براب ــِع خ موض

ــرد.  ــتان روشــن ک ــکا در افغانس ــفارت امری س
در اعامیــۀ دفتــر معــاون اول، آن قســمت از 
ســخنان آقــای غنــی تکذیــب شــده کــه در 
ــاون اول  ــود مع ــه ب ــود گفت ــرِی خ ــت خب نشس
ریاســت جمهوری بــه اجــازۀ دادســتانی ُکل بــرای 
درمــان بــه ترکیــه رفتــه اســت. در اعامیــۀ دفتــر 
ــتانی  ــه او از دادس ــده ک ــه ش ــتم گفت ــای دوس آق
ُکل اجــازۀ ســفر نگرفتــه، چــون چنیــن چیــزی بــا 
ــا و  ــورد صاحیت ه ــون اساســی کشــور در م قان
جایــگاه معــاون اوِل ریاســت جمهــوری در تضــاد 
قــرار دارد و از جانــب دیگــر، ایــن اعامیــه بحــث 
حقوقــی اتهــام بــر جنــرال را نیــز رد کــرده و گفته 
ــاون  ــرای مع ــده ب ــدۀ ساخته ش ــه پرون ــت ک اس
اول، سیاســی اســت. ایــن یعنــی رییس جمهــوری 
ــه خــود را  ــی ک ــد و در حال کشــور دروغ می گوی
حامــی قانــون اساســی و ارزش های منــدرج در آن 
ــد، از فهــم مســایلی کوچــک در آن عاجــز  می دان

اســت. 
در همیــن حــال، در اعامیــه بــا نوعــی افســوس، 
موضــع سرپرســِت ســفارت امریــکا کــه خواهــان 
پیگیــری پرونــدۀ جنــرال دوســتم از مجــاری 
ــور  ــه در ام ــود، مداخل ــده ب ــی ش ــی و قضای عدل
یــک کشــورِ مســتقل توصیــف شــده اســت. 
لحــن اعامیــه چنیــن حکایــت می کنــد کــه 
ــور  ــی ام ــه در ارگ متول ــی ک ــِت آنان در موجودی
ــند  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــان حقی ــد، چن ــور ان کش
ــاده گی در  ــی به س ــور خارج ــک کش ــا ی ــه حت ک
ــا مداخلــه  مســایل داخلی شــان اظهــار نظــر و حت

می کنــد. 
حــاال بحــث اصلــی ایــن نوشــته، دفــاع از جنــرال 
دوســتم و یــا اعامیــۀ دفتــرش در رابطــه بــا 
ــن  ــون در ای ــت، چ ــه او نیس ــوط ب ــایِل مرب مس
ــان و  ــادی از اطرافی ــراد زی ــاءاهلل اف ــه ماش عرص
هــواداراِن جنــرال دســت و آســتین بــاال زده انــد و 
بــه انــدازۀ کافــی اطاع رســانی می کننــد و گاهــی 
هــم کــه ضــرورت بداننــد، از اظهــار حرف هــای 
آن چنانــی کــم نمی آورنــد. از جانــب دیگــر، ایــن 
ــد موضــع ســفارت  ــا تأیی نوشــته ســودای رد و ی
ــتم  ــرال دوس ــه جن ــوط ب ــدۀ مرب ــکا در پرون امری

ــورهایی  ــِق کش ــکا در ح ــدارد. امری ــر ن را در س
ــی  ــد، گاه ــی نمی کن ــک مال ــا کم ــه آن ه ــه ب ک
وقت هــا از صــدور دســتورالعمل بــه بهانــۀ دفــاع 
دموکراســی  و  بشــری  ارزش هــای حقــوق  از 
ــل  ــت کشــورهایی مث ــی ورزد؛ وضعی ــاب نم اجتن
ــت  ــی دریاف ــه هــم کمک هــای نظام افغانســتان ک
ــی، از  ــت نظام ــای هنگف ــم کمک ه ــد و ه می کنن

ــل مشــخص اســت.  قب
ــاید در  ــدان حــاال ش ــن می ــه در ای ــا کســی ک تنه
ظاهــِر قضیــه بــه مصــاِف امریــکا می رفــت، 
ــد کــرزی رییــس جمهــوری پیشــیِن کشــور  حام
بــود کــه او هــم بــا مواضــِع خــود به جــای بهتــر 
کــردن اوضــاع، بیشــتر آن را بــه ســود گروه هــای 
تروریســتی و حامیــاِن آن مصــادره کــرد. امــا 
ــع و  ــث، مواض ــل مک ــۀ قاب ــان، نکت ــن می در ای
تحرکاتــی اســت کــه از جانــب ارگ ریاســت 
ــر  ــاع ه ــردِن اوض ــر ک ــرای پیچیده ت ــوری ب جمه
ــش می گــذارد.  ــه نمای ــه شــکلی خــود را ب روز ب
ایجــاد ایتــاِف جدیــد در موجودیــت اصلی تریــن 
ــد  ــر نتوان ــا اگ ــام، حت ــد نظ ــای قدرت من چهره ه
مشــکل کانــی بــرای ارگ بــه وجــود آورد، ولــی 
ــۀ ریاســت  ــی از دردســر هــم نیســت. اعامی خال
ــِت  ــردِن صاحی ــدود ک ــورد مح ــوری در م جمه
عــزل و نصــِب مقام هــای دولتــی و ســپس تقســیم 
نهــاد ریاســت دفتــر و ریاســت امــور کــه در آغــاز 
ایجــاد دولــت وحــدت ملــی بــا هــم ادغــام شــده 
ــی  ــتقل بودجه ی ــاد مس ــه دو نه ــاره ب ــد، دوب بودن
تــازه  پســت های  در  جدیــد  افــراد  تقــرر  و 
به وجــود آمــده، عمــًا نشــان از سراســیمه گی 
و افزایــش تعــداد افــراد خــودی بــرای ارگ دارد. 
ــه  ــن محوط ــرون از ای ــاع بی ــًا از اوض ارگ عم
احســاِس تــرس کــرده و بــه همیــن منظــور 
تاش هایــی را آغــاز کــرده اســت کــه هــم 
به ویــژه  و  دیگــر  نهادهــای  صاحیت هــای 
کم ســابقه  به صــورت  را  اجرایــی  ریاســت 
ــای  ــه را در موقعیت ه ــم زمین ــد و ه ــدود کن مح
کلیــدی بــرای افــراد تیــم خــودی فراهــم ســازد. 
آقــای غنــی عمــًا جنگــی را در دو جبهــه آغــاز 
ــود،  ــه نش ــو آن گرفت ــر جل ــه اگ ــت ک ــرده اس ک
ــه ســمِت نامعلومــی  ــدون شــک افغانســتان را ب ب
گروه هــای  جنــگ  کــرد.  خواهــد  هدایــت 
ــتان  ــادی از افغانس ــالیاِن زی ــه از س ــتی ک تروریس
قربانــی می گیــرد از یــک طــرف، و حــاال جنگــی 
ــب  ــان و به شــدت ویرانگــر در داخــل از جان پنه
دیگــر، می توانــد هســتی نظــام را بــا تهدیــد 
ــل  ــر عام ــفانه اگ ــازد. متأس ــه رو س ــدی روب ج
جنــگ نخســت بــه صــورِت مســتقیم ارگ نباشــد، 
ولــی جنــگ دوم عمــًا از ســوی ارگ بــه وجــود 

ــه دارد.  ــز ادام ــن دم نی ــا ای ــده و ت آم
آنانــی کــه حــاال در وضعیــِت تدافعــی بــه منتقدان 
ــن  ــد، ای ــده ان ــل ش ــت های آن تبدی ارگ و سیاس
ــر  ــه اگ ــد ک ــوه دارن ــورِت بالق ــه ص ــکان را ب ام
ــند  ــدی برس ــه از ناامی ــه آن مرحل ــًا ب روزی واقع
کــه دیگــر همــۀ دروازه هــا را بــه روی شــان بســته 
ببیننــد، دســت بــه تحــرکات و فعالیت هایــی 
ــی  ــِع فعل ــور در مقط ــع کش ــه نف ــه ب ــد ک بزنن
نباشــد. ایــن نکتــۀ بســیار باریک و اساســی اســت 
ــری کشــور را  ــی کــه دعــوای رهب ــد آنان کــه نبای

ــپارند.  ــی بس ــه فراموش ــد، آن را ب دارن
ــدرت  ــر ســِر ق ــه ب ــی ک متأســفانه ارگ در بازی ی
ــم  ــزی ه ــه صــورِت توهم آمی به وجــود آورده و ب
در آن خــود را محــق می دانــد و هــم پیــروز، 
بــه وضعیــِت شــکننده و به شــدت خطرنــاِک 
ــور  ــِت کش ــت. وضعی ــته اس ــه نداش ــور توج کش
بحرانی تــر از آن اســت کــه بتــوان بــا یــک 
ــدرت در ارگ آن را  ــتِر ق ــار بیش ــان و انحص فرم
مدیریــت کــرد. اگــر چنیــن مدیریتــی امکان پذیــر 
می بــود تــا بــه حــال بخــش بزرگــی از سیاســیون 
و افــراد قدرتمنــد کــه در درون نظــام قــرار دارنــد، 
جایگاه شــان را بــه نفــع آقــای غنــی و افــراد 
نزدیــک بــه او خالــی کــرده بودنــد. مگــر بخــش 
بزرگــی از سیاســیونی کــه همیــن حــاال در نظــام 
هســتند، بــه شــمول جنــرال دوســتم نمی دانســتند 
کــه رییــس جمهــوری در موردشــان چگونــه فکــر 
ــه  ــا چ ــا آن ه ــد، ب ــتش برس ــر دس ــد و اگ می کن

ــرد؟ خواهــد ک
 آقــای غنــی در نشســت روز سه شــنبۀ خــود، 
عمــًا بــه ایــن جنبــه از شــخصیت و نیــاِت اصلــِی 
ــی  ــارۀ گذرای ــه اش ــورِت ناآگاهان ــه ص ــود ب خ
ــده  ــه آن نش ــیاری ها متوج ــاید بس ــه ش ــرد ک ک
ــش در صــدر نظــام  ــه موقعیت باشــند. او گفــت ک
آزادی هایــی را کــه قبــل از ایــن داشــته، بــه مقــدار 
ــور اســت  ــادی محــدود کــرده و او حــاال مجب زی

ــد.  ــان ده ــدی نش ــود حوصله من ــه از خ ک
ــند؟  ــد باش ــا می توانن ــه معن ــه چ ــخنان ب ــن س ای
مگــر آقــای غنــی نمی خواهــد بگویــد کــه افــکار 
ــی  ــده، ول ــوض نش ــورت ع ــچ ص ــه هی ــن ب م
ــر ســِر  آن چــه را کــه در گذشــته ُرک و واضــح ب
چــوک می گفتــم، حــاال آن صراحــت را در گفتــن 
نــدارم؟ و امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه اگــر 
ــل  ــه دلی ــوارد ب ــی م ــوری در برخ ــس جمه ریی
مصلحت هــا زبــاِن خــود را می گیــرد، بــه آن 
ــمول  ــه ش ــراد ب ــن اف ــه از ای ــد ک ــم باش ــا ه معن
ــان  ــش خواه ــد ســال پی ــه چن ــرال دوســتم ک جن
ــده  ــش آم ــاال خوش ــود، ح ــده ب ــۀ او ش محاکم

ــت.  اس
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نشسـت  چهارمیـن  سـرطان(   23 )پنجشـنبه،  گذشـته  روز 
بین المللـِی آسـیای میانـه و افغانسـتان بـا شـرکِت مقامـات 
مـدِت دو روز  بـرای  منطقـه  از کشـورهای  کارشناسـانی  و 
در شـهر بامیـان آغـاز بـه کار کـرد. در ایـن نشسـت کـه از 
سـوی مرکـز مطالعـاِت اسـتراتژیِک افغانسـتان برای بررسـی 
شـیوه های مبـارزۀ موثـر بـا تروریسـم در منطقه برگزار شـد، 
رییـس اجرایـی دولـت وحـدِت ملـی کشـور نیـز حضـور 

داشـت و بـه ایـراد سـخنرانی پرداخـت.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـِی دولـت وحـدت ملـی 
در ایـن نشسـت گفـت که در مبـارزه بـا تروریسـم در منطقه 
مختلـف صـورت  کشـورهای  از سـوی  زیـادی  اشـتباهاِت 
گرفتـه کـه تنهـا یک کشـور نـه، بلکـه همـه متضرر شـده اند. 
او گفـت کـه افـرادی از تمامـی منطقـه در بیـن گروه هـای 
تروریسـتی هسـتند امـا بخـش زیـادی از بـارِ جنـگ بـا آن ها 
بـه دوش مردمِ افغانسـتان گذاشـته شـده اسـت. آقـای عبداهلل 
ضمـن تأکیـد بـر لـزوم همـکاری و همگرایـی منطقه یـی در 
جنـگ بـا تروریسـم، بـه تشـریح وضعیـِت جهـان و منطقـه 
چالش هـای  و  نویـن  تروریسـِم  شـکل گیری  چگونه گـی  و 
برآمـده از آن پرداخـت. او گفـت کـه تحـوالت جهانـی در 
دهه هـای اخیـر از جملـه پایان جنگ سـرد، چالش تروریسـم 
در آغـاز قرن 2۱، وضعیت افغانسـتان، رشـد القاعـده، به میان 
آمـدِن داعـش، مذاکـرات هسـته یی ایران، آغـاز بـه کار جادۀ 
ابریشـم از سـوی چیـن و کاهش بهـای نفت، همـه ضرورِت 

می کننـد.  یـادآوری  را  منطقه یـی  گفت وگوهـای 
رییس اجرایی افغانسـتان خاطرنشـان سـاخت کـه عمده ترین 
اشـتباهِ کشـورهای منطقـه در مواجهـه بـا تروریسـم، تفکیک 
قایـل شـدن میـان گروه های تروریسـتی و یکی را بـر دیگری 
رجحان دادن اسـت. او افزود که بعضی از کشـورها در منطقه 
میـان داعـش و طالبان کـه تفاوِت زیـادی با یکدیگـر ندارند، 
بر اسـاس منافِع محدودشـان تفـاوت قایل می شـوند و همین 
سرچشـمۀ اشـتباهاِت بزرِگ منطقه در قبال تروریسـم اسـت. 
می شـود  ابـراز  درحالـی  نشسـت  ایـن  در  سـخنانی  چنیـن 
میـدان  بـه  تحلیل گـران،  همـۀ  شـهادِت  بـه  افغانسـتان  کـه 
تبدیـل  منطقه یـی و جهانـی  نیابتـِی قدرت هـای  جنگ هـای 
شـده و همیـن مسـأله رویکـرد گزینشـی و ترجیحـِی منطقـه 
در قبـال گروه هـای تروریسـتی را توجیـه می کند. این مسـأله 
از یک سـو و رقابت هـا و منازعـاِت بی پایـاِن داخلـی بـر سـِر 
قـدرت از سـوی دیگـر، همـه وضعیـِت افغانسـتان را در یک 

گـرهِ کـور و مبهـم قـرار داده اسـت.
ایـن  از  کـه نشسـت هایی  بگیریـم  ایـن  بـر  را  فـرض  اگـر 
دسـت و سـخنانی بـه آن وجاهـت در پیونـد بـه مبـارزۀ موثر 
بـا تروریسـم بتوانـد کشـورها و قدرت هـای منطقـه را بـه 
همگرایـی در سـرکوِب تروریسـم راضـی بسـازد، انحصـار 
قـدرت و اسـتبداد و قوم گرایـِی رو بـه رشـد در حکومـِت 
نیـز  آن هـا  از  ناشـی  سیاسـی  پاشـیده گی های  و  موجـود 
می توانـد قـوِت تروریسـم در افغانسـتان را تأمیـن و تضمیـن 

  . کند
آقـای غنـی در چنـد سـال عمـِر دولـِت موجـود، تمامِ سـعی 
و تاشـش را بـه دور زدِن توافق نامـۀ سیاسـِی تشـکیل دولت 
وحـدِت ملـی و بـه حاشـیه راندِن شـرکای قدرتـش معطوف 
کـرده اسـت. اوِج ایـن تاش هـا را ما در بی خاصیت سـاختِن 
نهـاد ریاسـت اجرایـی بـه عنـوان پایـۀ 50 درصـدِی قـدرت 
در دولـِت کنونـی شـاهد هسـتیم. چنیـن تاش هایـی، تأثیـر 
مسـتقیم و ناگـوارش را بـر جبهـات جنـگ و اوضـاع امنیتـِی 
کشـور گذاشـته اسـت. حتـا در بازی های بـه راه افتاده توسـط 
آقـای غنـی بـرای قبضـۀ بیشـتِر قـدرت و صاحیـت، اتخـاذ 
رویکـرد دوگانـه در برابـر تروریسـم و ترجیـح طالـب بـر 

داعـش، به نحـوی توجیـه و تقویـت شـده اسـت. 
بـا ایـن اوصـاف، برگـزاری چنیـن نشسـت هایی در رابطـه با 
تروریسـم و بـه زبـان رانـدِن سـخنان نیکو و شـکوه آمیز، قبل 
از همسـایه گاِن طمـاع، مـردمِ افغانسـتان را بـه یادِ اشـتباهات 
و کژروی هـای متـداومِ حکومـت در قبـال مسـألۀ تروریسـم، 
تأمیـن ثباِت سیاسـی و امنیِت عمومی می سـازد.  خوب اسـت 
مرکـز مطالعـاِت اسـتراتژیک افغانسـتان و همین طـور رییـس 
قبـوِل زحمـت دربـارۀ همگرایـی  از  قبـل  اجرایـی کشـور، 
منطقه یـی و بین المللـی، بـه نصیحـِت جنـاِح انحصارگِر ارگ 
و آقـای غنـی مبنـی بـر همگرایـی داخلـی و ملـی بپردازنـد 
تـا پـس از رسـیدن بـه ایـن مهـم، نصیحت هـا و راهکارهـا 
کارشناسـاِن  و  مقامـات  بـرای  بزرگ ترمـان  سـفارش های  و 

منطقه یـی، ارزِش شـنیدن و تأمـل را پیـدا کنــد.

همگرایی مـلی 
مقــدم بر همگرایِی منطقه یی
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افغانسـتان 
درگیـِر دو جنـگ
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هفتــۀ پیــش خبــر بازداشــت دکتــر صاحب نظــر مــرادی، از 
نویســنده گان و تاریخ نــگاران برجســتۀ کشــور در رســانه ها 
و شــبکه های اجتماعــی ســر و صداهایــی زیــادی را ایجــاد 
ــا  ــو ب ــرادی در گفت وگ ــای م ــکان آق ــاال نزدی ــرد، ح ک
ــای  ــد کــه نهادهــای امنیتــی آق ــدگار می گوین روزنامــۀ مان
مــرادی را بــدون هیــچ پرســش و دلیلــی بازداشــت کــرده 

انــد.
ــت  ــی بازداش ــرادی در پرونده ی ــای م ــان، آق ــۀ آن ــه گفت ب
ــردد و  ــر می گ ــش ب ــال پی ــه دوازده س ــه ب شــده اســت ک
هم چنــان آقــای مــرادی در آن صاحیــت اجرایــی نداشــته 

اســت.
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــرادی ب ــای م ــکان آق ــی از نزدی یک
می گویــد: آقــای مــرادی در پرونــدۀ قــراردادِ تیــل شــرکت 
»داوی اویــل« و شــرکت »هوایــی آریانــا« کــه دوازده ســال 
پیــش در وزارت ترانســپورت اتفــاق افتــاده بود، بازداشــت 

شــده اســت.
نامــش در گــزارش ذکــر شــود  او کــه نمی خواهــد 
اســاس  بــر  مــرادی  آقــای  کــه  هم چنــان می گویــد 
ــن  ــر ترانســپورت وقــت در مراســم عقــد ای هدایــت وزی
ــه  ــود ک ــرده ب ــار داوی اشــتراک ک ــا شــرکت غف ــان ب پیم
ــاد  ــر بنی ــل را ب ــا قیمــِت تی ــد ت ــأت مکلــف بودن ــن هی ای

ــد. ــن کنن ــت و تعیی ــان تثبی ــازار آن زم ــرخ ب ن
بــه گفتــۀ منبــع، آقــای مــرادی و هیــأت همراهــش قیمــت 
ــده  ــل برن ــه در آن، شــرکت داوی اوی ــد ک ــن کردن را تعیی
شــد و گــزارش بــه مقــام وزارت ســپرده شــد تــا در مــورد 

تصمیــِم نهایــی را بگیــرد.
منبــع تأکیــد دارد کــه از یک ســو بیــش از دوازده ســال از 
عمــر ایــن پرونــده می گــذرد و از ســوی دیگــر، بازداشــت 
ــا  ــد و ی ــد کرده ان ــا تقاع ــه ی ــتند ک ــانی هس ــده گان کس ش

هــم ســن شــان از شــصت ســال کمتــر نیســت.
ــون و  ــون، مظن ــاظ قان ــه لح ــه ب ــد ک ــع می گوی ــن منب ای
ــد در  ــد، بای ــته باش ــنی داش ــت س ــه کهول ــی ک ــا متهم ی
بــدل ضمانــت رهــا شــود تــا بــه بیمــاری و یــا مشــکات 
دیگــری کــه می داشــته باشــند، رســیده گی شــود و آقــای 
مــرادی نیــز از بیمــاری مزمنــی رنــج می بــرد و نیــاز اســت 

تــا تحــت مــداوای پزشــکان باشــد.
بــه گفتــۀ منبــع، در مــاه حمــِل همیــن ســال، مرکــز عدلــی 
و قضایــی آقــای مــرادی را بــه ایــن مرکــز دعــوت کــرده 
ــار آقــای  و چنــد پرســش را از او پرســیده بــود، امــا این ب
مــرادی را بــدون پرســش و دلیلــی بازداشــت کردنــد، بــه 
ــش وارد  ــه باالی ــی ک ــرادی از اتهام ــای م ــه آق ــی ک گونه ی

اســت هــم خبــر نــدارد.
واکنِش فرهنگیان

ــرادی،  ــر م ــت صاحب نظ ــر بازداش ــال، خب ــن ح در عی
موجــی از واکنش هــا را در میــان فعــاالن سیاســی و 
ــی  ــه گونه ی ــت، ب ــته اس ــال داش ــه دنب ــور ب ــی کش فرهنگ

کــه آثارالحــق حکیمــی، نویســنده و شــاعر در برگــۀ 
رســمی فیســبوکش نوســته اســت: دکتــر مــرادی نویســندۀ 
ده هــا جلــد کتــاب و پژوهشــگر مبــارز، یکــی از آدم هــای 
ــارزه و نوشــتن  ــا عــزت و مــردی کــه عمــرش را در مب ب

ــرده اســت. ــپری ک س
ــش  ــال پی ــت: "او دوازده س ــته اس ــی نوش ــای حکیم آق
ــوده  ــپورت ب ــعه یی وزارت ترانس ــای توس ــس پروژه ه ریی
و هنــگام داوطلبــی بــرای تهیــۀ تیــل بــه ایــن وزارت بیــن 
ــر  ــرای ه ــروپ( داوی ب ــزی گ شــرکت های )داوی و عزی
تــن تیــل چند صــد دالــر از نــرخ روز پاییــن، پیشــنهاد داده 
ــای  ــده اعــام شــده و آق ــان برن ــق آن در آن زم ــه مطاب ک
مــرادی بــا جمعــی دیگــر بــه دســتور وزیــر آن وقــت در 

حضــور هیــأت تــدارکات و تفتیــش امضــا کــرده اســت".
ــی  ــه دزدان اصل ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــار حکیم آث
ــا  ــا ب ــد، ام ــته ان ــی نشس ــرف غن ــد اش ــارش محم در کن
ــی زور و  ــا ب ــا عــزت، ام ــاری شــماری از آدم هــای ب گرفت
ــاک  ــان خ ــردم و جه ــم م ــد در چش ــطه، می خواه بی واس

ــد. بزن
ــون،  ــق قان ــه مطاب ــت ک ــب این جاس ــتۀ او: "جال ــه نوش ب
افــراد بایــد تحقیــق شــوند و اگــر مجــرم شــناخته شــدند، 
بــاز توســط دادگاه بــه زنــدان بــرده می شــوند؛ امــا 
ــاب مــرادی را  ــچ تحقیقــی، جن نیروهــای حکومــت بی هی
کــه بیمــار هــم اســت، بــا خشــونت بازداشــت کــرده و بــه 

ــد". ــدان انداختن زن

ــز از ســینماگران کشــور در  ــون پائی ــن، همای ــان باای همزم
ــفانه،  ــت: "متأس ــته اس ــبوکش نوش ــمی فیس ــۀ رس صفح
ــزرگ،  ــعود ب ــار مس ــی، ی ــمند، متق ــت دانش ــروز دوس ام
مولــف بیســت کتــاب علمــی در عرصــۀ تاریــخ، فرهنــگ 
ــرادی را  ــر م ــب نظ ــر صاح ــت، داکت ــن مملک ــان ای و زب
بابــر چســپ و تهمــت نابه جــا و نــاروا، بــه مرکــز عدلــی 
و قضایــی می خواهنــد؛ و بــدون هیــچ پرســش و یــا 
محکمه یــی، بــه دســتانش دســت بند می رننــد و ســر 

ــد". ــی می افگنن ــل چرخ ــدان پ ــه زن ــت ب راس
آقــای پائیــز افــزوده اســت: مــن همیشــه تأکیــد کــرده ام و 
ــتر از  ــان بیش ــر تمامیت خواه ــم؛ اگ ــرار می کن ــا تک این ج
ایــن قــدرت بگیرنــد، آزادی خواهــان و حق طلبــان، دوران 
هاشــم خــان و امیــن و تره کــی را فرامــوش خواهنــد 

کــرد.
عبیــد مهــدی، کاربــر دیگر فیســبوک نوشــته اســت، کســی 
کــه تمــام دارایــی اش از چهــل ســال بــه ایــن ســو، یــک 
خانــۀ فقیرانــه بــوده و عمــرش را در راه دانــش و فرهنــگ 

ســپری کــرده، حــاال در گوشــۀ زنــدان اســت.
بــه گفتــۀ آقــای مهــدی: "ایــن در حالــی اســت کــه معــاش 
ــزد؛  ــی می ری ــهدای خیال ــب ش ــه جی ــوالن ب ــهدا و معل ش
ــان  ــود؛ غاصب ــارت می ش ــس غ ــس و پولی ــل ارت ــول تی پ
ــای  ــزرگ در جایگاه ه ــوراِن ب ــی و زمین خ ــاک دولت ام
ــردن  ــر گ ــدار را ب ــت کاران نام ــد؛ جنای ــته ان ــد نشس بلن
مــردم ســوار کــرده انــد و بــا پــول ملــت امنیتــش را تأمیــن 
ــی  ــی دولت ــای عال ــه مقام ه ــا را ب ــر دزده ــد و  اب می کنن

ــد". ــر می گزینن ب
ــه  ــرد ک ــام ک ــور اع ــتانی کل کش ــت دادس ــۀ گذش هفت
ــرای  ــل« را ب ــرکت »داوی آی ــس ش ــار داوی، ریی عبدالغف

ــد. ــرده ان ــت ک ــار دوم بازداش ب
بــه گفتــۀ ســخنگوی دادســتانی کل، آقــای داوی بــه 
فریــب کاری، غــدر و اختــاس متهــم اســت و ایــن 
ــد. ــد ش ــی خواه ــق بررس ــیار دقی ــۀ بس ــه گون ــده، ب پرون
ــای  ــه شــمول معــان آق دادســتانی کل اعــام کــرده کــه ب
داوی، شــش تــن دیگــر را نیــز در ارتبــاط بــه ایــن پرونــده 
ــی  ــرادی، یک ــر م ــه صاحب نظ ــت ک ــرده اس ــت ک بازداش
ــر در  ــور نی ــتۀ کش ــگاران برجس ــنده گان و تاریخ ن از نویس

بیــن آنــان شــامل اســت.
ــرده  ــام ک ــی اع ــه تازه گ ــتانی کل ب ــم، دادس ــویی ه از س
ــی کار را  ــه دادگاه عال ــن هفت ــرار اســت همی اســت کــه ق
روی پرونــدۀ عبدالغفــار داوی و معاونــش همــراه بــا شــش 

مقــام پیشــین وزارت ترانســپورت، آغــاز کنــد.
ــارهای  ــه و فش ــای داوی از مداخل ــع آق ــل مداف ــا وکی ام
ــرده  ــی ک ــراز نگران ــده اب ــن پرون ــی ای ــی در بررس سیاس

ــت. اس

نخســتین نشســت بررســی اتهام هــای آزار جنســی احمــد 
ــه روز پنج شــنبه،  ایشــچی از ســوی عبدالرشــید دوســتم ب

در کابــل برگــزار و بــدون نتیجــه بــه پایــان رســید.
بعــد از آن کــه ارگ از مســووالن دادســتانی ُکل خواســت 
ــازند، مســووالن  ــی س ــتم را نهای ــای دوس ــدۀ آق ــه پرون ک
در ایــن نهــاد اعــام کــرده بودنــد کــه ایــن پرونــده را بــه 

ــد. ــی ســپرده ان دادگاه عال
ــه  ــد ک ــان می گوی ــین جوزی ــی پیش ــچی، وال ــد ایش احم
ایــن نشســت، بــه علــت حاضــر نشــدن جنــرال دوســتم، و 
کیــل و نگه بانانــش بــی آن کــه فیصله یــی صــورت گیــرد، 

پایــان یافــت.
ــه اســت:  ــا رســانه ها گفت ــو ب احمــد ایشــچی در گفت وگ
ــا  ــل حضــور دارد و ی ــه طــرف مقاب "قاضــی خواســت ک
ــد  ــده را دی ــه پرون ــی ک ــدارد! و وقت ــه ن ــد ک ــدارد، گفتن ن
کــه ســربازان آقــای دوســتم حتــا تحــت ضمانــت هــم رها 
نشــده بــوده انــد، قاضــی اعتــراض کــرد و بــه دادســتان ها 
ــد  ــر کنن ــان را حاض ــدۀ آن ــه آین ــه در جلس ــه داد ک وظیف
ــه  ــم گرفت ــه و تصمی ــن خاطــر جلســه کــدام فیصل و از ای

نتوانســت موضــوع بــه جلســه بعــدی محــول شــد".
ــر عبدالرشــید دوســتم، معــاون نخســت  مســووالن در دفت
ــه  ــی گفت ــی در اعامیه ی ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
انــد: پرونده یــی کــه دادســتانی کل آن را به دادگاه فرســتاده 
اســت مربــوط بــه شــماری از محافظــان آقــای دوســتم و 

ــرده نشــده اســت. ــده نامــی از او ب در ایــن پرون
در ایــن اعامیــه آمــده اســت: "نظــر بــه ادعــای مدعــی-
احمــد ایشــچی- در مــورد پرســش از یــک تعداد ســربازان 
ــورت  ــکاری ص ــه هم ــه مطروح ــنی قضی ــر روش به خاط
گرفتــه کــه ایــن موضــوع در اداره دادســتانی تحــت 
بررســی قــرار گرفتــه و محــول محاکمــه شــده اســت کــه 

ــدارد". ــاون اول ن ــه شــخص مع ــچ ربطــی ب هی
احمــد ایشــچی می گویــد کــه تــا ایــن جــای کار از 
بررســی ایــن پرونــده خشــنود اســت، امــا ُهشــدار 
ــه کیفــر نرســد،  می دهــد کــه  اگــر عبدالرشــید دوســتم ب

ــرد. ــد ک ــکایت خواه ــی ش ــه دادگاه جهان ب

اظهارات نادرست غنی
در ایــن حــال، دفتــر جنــرال عبدالرشــید دوســتم، در 
واکنــش بــه اظهــارات محمداشــرف غنی، رییــس حکومت 

وحــدت ملــی کــه گفتــه بــود معــاون نخســتش بــه اجــازۀ 
دادســتانی کل بــه ترکیــه ســفر کــرده اســت، اعــام کــرد 

ــی نادرســت اســت. ــای غن کــه اظهــارات آق
دفتــر جنــرال دوســتم بــا نشــرخبرنامه یی اعــام کــرد کــه 
گفته هــای رییس جمهــور غنــی در مــورد ســفر آقــای 

ــه، عــاری از حقیقــت اســت. ــه ترکی دوســتم ب

در اعامیــه دفتــر آقــای دوســتم آمــده اســت کــه بربنیــاد 
ــه  ــا ب ــدارد ت ــت ن ــتانی ُکل صاحی ــی دادس ــون اساس قان

ــه. ــا ن ــای دوســتم اجــازه بدهــد ی آق
روز سه شــنبه هفتــۀ گذشــته، آقــای غنــی در یــک نشســت 
خبــری گفــت کــه آقــای دوســتم بــه اجــازۀ دادســتانی ُکل 

بــه کشــور ترکیــه ســفر کــرده اســت.

ــای دوســتم  ــدۀ آق ــه پرون ــه رســیده گی ب ــود ک ــه ب او گفت
از صاحیت هــای نهادهــای عدلــی و قضایــی اســت و در 

ــه حکومــت بی طــرف اســت. ــن زمین ای
همزمــان باایــن، مســووالن اتحادیــۀ اروپــا در کابــل 
ــر  ــوق بش ــدی حق ــض ج ــارۀ نق ــا در ب ــد: ادعاه می گوین
جنــرال  ســوی  از  صاحیت هــا  از  ســوء  اســتفادۀ  و 
ــه  ــه ک ــک دادگاه عادالن ــد در ی ــتم، بای ــید دوس عبدالرش
ــوند. ــی ش ــود، بررس ــت ش ــی در آن رعای ــد قانون فراین
ــل  ــا در کاب ــۀ اروپ ــفیر اتحادی ــن، س ــکل میلب ــز مای فران
می گویــد: در بررســی ایــن پرونــده، نبایــد معافیــت 
وجــود داشــته باشــد و بایــد هرچــه ایــن پرونــده نهایــی 

ــود. ش
ــی  ــد: "اتهام های ــل می گوی ــا در کاب ــۀ اروپ ــفیر اتحادی س
کــه مــا شــنیده ایم، بســیار جــدی و بــزرگ اســتند و بایــد 
روشــن شــوند. بــدون شــک مــا انتظــار داریــم کــه نظــام 
ــوع را  ــن موض ــدی ای ــۀ ج ــه گون ــتان ب ــی افغانس حقوق
ــرای  ــا ب ــون افغانســتان، گام ه ــاد قان ــد و بربنی بررســی کن
روشــن شــدن ایــن اتهام هــای ســنگین، برداشــته شــوند".
ــرال  ــه جن ــک ب ــراد نزدی ــج از اف ــد ته ین ــیر احم ــا، بش ام
دوســتم در واکنــش بــه اظهــارات اخیــر سرپرســت 
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه اروپ ــفیر اتحادی ــکا و س ــفارت امری س

مــا هیچ گاهــی در دادگاه حضــور پیــدا نمی کنیــم.
ــه  ــت ک ــته اس ــبوکش نوش ــۀ فیس ــج در برگ ــای ته ین آق
حلقاتــی در درون نظــام در تــاش تضعیــف جایــگاه آقــای 
ــتان  ــرای افغانس ــات ب ــاف نج ــت و ایت ــتم در دول دوس

هســتند.
ــی  ــتان بین الملل ــه دوس ــات ب ــن حلق ــد: "ای او می نویس
در  هیچ گاهــی  مــا  می دهنــد،  نامطلــوب  مشــوره های 
دادگاه حضــور پیــدا نمی کنیــم، چــون ایــن پرونــده 

سیاســی اســت".
ــز  ــا نی ــا، بریتانی ــه اروپ ــکا و اتحادی ــفارت امری ــد از س بع
ــت. ــده اس ــده ش ــن پرون ــگ ای ــی بی درن ــتار بررس خواس
ــاری جنســی، لــت و کــوب و  ــد رفت ــدۀ اتهام هــای ب پرون
ــس از در  ــش، پ ــتم و نگه بانان ــرال دوس ــر جن ــی ب آدم ربای
ــه  ــل شــد و ب ــاه، در دادســتانی ُکل تکمی حــدود هفــت م
ــه دادگاه فرســتاده شــد. تاریــخ 22 جــوزای ســال روان، ب
بــا ایــن هــم، برگــزاری دور بعــدی نشســت دادگاه در ایــن 

باره روشــن نیســت.

صاحب نظر مـرادی 
در پشت میـله های زنـدان

نخستین جلسـۀ دادگـاه پرونـدۀ دوستـم و ایشچـی بـی نتیجـه مانـد

نزدیکان دوستم:

هیچ گاهی در دادگاه حاضر نمی شویم

روح اهلل بهزاد

ACKUهارون مجیدی
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شهود و متود
تأملی روی رشد 

شناخت علمی
بُعـد  شـهود،  یـا  حسـگانی  کانـت،  فلسـفۀ  در 
کیفیـت  ولـی  می شـود.  قلمـداد  تجربـه  انفعالـی 
شناخت شناسـی کانـت، روی الگـوی »عقـل فعال« 

یـا عقـل سـازنده اسـتوار اسـت. 
ویـل دیورانـت در کتـاب »متفکرین بـزرگ« در این 

می نویسـد:  زمینه 
»عقـل انسـان )و در این جـا ادعـای سـنگین کانـت 
نهفتـه اسـت( یـک مـوم انفعالـی نیسـت کـه در آن 
دریافت های حسـی نقـش ببندند، بلکـه عقل عنصر 
فعالـی اسـت کـه برداشـت ها را به تصـورات مبدل 
می کنـد و نظـم تجربـی را ممکن می سـازد...« )متن 

آلمانی، برگـردان: م. ر( 
از دیـدگاه کانـت، نـه تنهـا فعالیـت عقـل از حـوزۀ 
تجربـی فراتـر مـی رود، بلکه خـود تجربـه هم یک 
مبنـای پیشـینه )apriori( و مقوله یـی دارد که زادۀ 
فعالیـت عقـل اسـت. منظـور کانت در این جا سـهم 

فعـال عقل در تشـکیل تجربه و شناسـایی اسـت. 
در آغـاز کتاب  »سـنجش خـرد ناب«، کانـت به این 
مسـأله اشـاره می کنـد کـه علـم ریاضـی و هندسـه 
پیشـینه  کیفیـت  و  هسـتند  غیرتجربـی  علـوم  کـه 
مثبتـۀ  علـوم  شـکل گیری  در  دارنـد،   )apriori(

معاصـر نقـش کلیـدی بـازی می کننـد.
معمـای علـوم مثبتـۀ معاصـر را البـرت انشـتاین در 
کتـاب »فیزیـک و واقعیـت« توصیـف کرده اسـت. 
همـۀ  در  کـه  می آیـد  پیـش  معمایـی  این جـا  »در 
اعصـار مغزهـای پژوهنـده را بـه تأمـل برانگیختـه؛ 
چگونـه ریاضیـات، کـه خـود بر هـر صـورت  زادۀ 
فکـر آدمـی و مسـتقل از تجربـه اسـت، می توانـد 
چنیـن در خـور و زیبنـدۀ اجسـام واقعی باشـد و به 

خـواص اشـیای واقعـی دسـت یابـد...؟«
واقعـًا تیوری هـای سـاینس امـروز، در مرحلـۀ قبل 
از آزمایـش علمـی بـه شـکل فرمول هـای ریاضـی 
طـرح می شـوند. سـوال رابطـه  بین پیش شـرط های 
مسـتقل  فعالیت هـای  یعنـی  شـناخت،  غیرتجربـی ِ 
مسـالۀ  طـرح  ایجـاب  شـهودی،  حـوزۀ  و  خـرد 
مباحثـۀ  را دریـن زمینـه می کنـد.  متـود و شـگرد 
شناخت شناسـی، در همـان آغاز یعنـی از دکارت به 

ایـن طـرف، مباحثـه  روی متـود بـوده اسـت.
بـه  بیشـتر  تجربـه«  »اصالـت  مکتـب  طـرف داران 
و  داشـتند  گرایـش   )induction( اسـتقراء  متـود 
.)deduction( اسـتنتاج  متـود  بـه  عقل گرایـان 

 )particular( اسـتقراء یعنی نتیجه گیـری از جـزء
بـه کل )general(، و اسـتنتاج نتیجه گیـری از کل 

بـه جزء. 
از دیـدگاه عـادی چنیـن بـه نظر می رسـد کـه ما در 
فرآینـد شـناخت، از جزییات تجربه شـروع می کنیم 
و از طریـق نتیجه گیـری بـه کلیـات می رسـیم. بـه 
اسـتقرایی  عمومیت سـازی  می گوینـد  متـود  ایـن 

.)inductive gerenalisation(
در رسـالۀ قبلـی، از این تـز تأکیداً یادآور شـدیم که 
متود شـناخت علمـی معاصر، روی تقـدم تیوری بر 
بُعـد تجربـه و شـهود اسـتوار اسـت؛ مثـًا سـاینس 
کـه  می کنـد  ارایـه  را  کلـی  تیـوری  یـک  معاصـر 
»جهـان مـادی از اتم هـا تشـکیل شـده اسـت« و در 
شـعاع ایـن تیـوری کلـی، پدیده  های جزیـی طبیعی 

را مـورد بازرسـی قـرار می دهـد. 
اسـتنتاج  متـود  یـک  متـود،  ایـن  کـه  می بینیـم 
)deduction(، یعنـی متـود نتیجه گیـری از کل بـه 

جـزء اسـت. 
متـود پژوهـش علمـی معاصـر، طـوری کـه البـرت 
انشـتاین و کارل پوپر تأکیداً از آن یادآور می شـوند، 
 hypothetisch -( یـک متـود اسـتنتاج تیوریکـی

deduktiv( اسـت. 
برابـر ایسـتادهای علوم مثبتـه )مثًا اتـم و مالیکیول 
از  نـه  هسـتند،  مطـرح  تیـوری  دیـدگاه  از   )... و 
دیـدگاه عادی شـهودی. اصًا مشـهود سـاختِن این 
پدیده هـا بـرای چشـم عـادی، از طریـق آزمایـش 

علمـی، مشـکات زیـادی را ایجـاد می کنـد. 
البـرت انشـتاین دریـن زمینـه، در کتـاب »ارتقـای 

قـول می کنـد: نقـل  از دیموکریـت  فیزیـک« 
را  شـیرین  پدیده هـای  موجودیـت،  بـه  نظـر  »مـا 
شـیرین توصیـف می کنیـم، تلـخ را تلـخ، گرمـی را 
گرمـی، سـردی را سـردی...، ولـی در حقیقـت تنها 

اتم هـا وجـود دارنـد و خـأ.« )برگـردان: م. ر(
)قبـل  الیاتـی  فلسـفۀ  کشـف  مهم تریـن  واقعـًا 
حـواس  محدودیـت  بـه  بـردن  پـی  سـقراطی(، 
پنجگانـۀ انسـان و کشـف ایـن مسـأله می باشـد که 
مـاورای حـواس پنجگانـۀ ما جهانی وجـود دارد که 
حقیقـِت آن بـر حـواس پنجگانۀ ما مشـهود نیسـت. 
چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه مـا در حـوزۀ فرهنگی 
خـود، بـه حـواس پنجگانۀ خـود محـدود مانده ایم. 
متـود پژوهـش  علمـی معاصـر یعنـی متود اسـتنتاج 
تیوریکـی )hypothetisch-deduktiv(، کیفیت 
یـک جهـش فکـری را دارد. برای توضیـح این متود 
و پژوهـش علمـی، ما یک مثـال ِ سـاده از علم کیمیا 

را در نظـر می گیریـم.
قـرار معلـوم، »جـدول مندلیـف« عبـارت از تنظیـم 
تمایـز عناصـر طبیعـی اسـت در رابطـه بـا تناسـب 
وزن و شـمارۀ اتمـی آن هـا، نظـر بـه قاعـدۀ کلـی 
اولیـن  کشـف  اتفاقـًا   .)periodicity( تنـاوب 
واحد هـای ایـن جـدول از طریـق متـود تیـوری و 
آزمایـش به وجـود آمـده نـه از طریـق دریافت هـای 
منطـق  مـورد  در  رسـاله یی  در  شـهودی.  تجربـی 
فلسـفۀ  در  »مطالعاتـی  کتـاب  در  علمـی  اکتشـاف 

می خوانیـم: انگلیسـی(  )متـن  سـاینس« 

“Thus, generalizations based upon 
periodicities exhibited by the 
characteristics of chemical elements 
then known, enabled Mendeleeff 
in ۱87۱ to predict the existence of 
a certain new element and to state 
correctly various properties of that 
element as well as of several of its 
compounds; the element in question, 
germanium, was not discovered until 
1886.”

ترجمه:
»بنـا بـر آن عمومیت  سـازی در رابطه با مشـخصات 
قـادر  را  مندلیـف  کیمیـاوی،  عناصـر  متنـاوب 
سـاخت کـه در سـال ۱87۱ موجودیت یـک عنصر 
مشـخص را پیش گویـی کند و مشـخصات و بعضی 
ایـن  کنـد.  توصیـف  را  عنصـر  ایـن  ترکیب هـای 
عنصـر جرمانیـوم بـود کـه تـا سـال ۱886 کشـف 

بود.« نشـده 
طریـق  از  عنصـر،  ایـن  موجودیـت  باالخـره، 
یعنـی  رسـید.  اثبـات  بـه  کیمیـاوی  آزمایش هـای 
سـال  در  تیوریکـی  اسـتنتاج  طریـق  از  مندلیـف، 
۱87۱، موجودیـت ایـن عنصـر را پیش گویـی کـرد. 
ایـن عنصـر پانـزده سـال بعـد از طریـق آزمایـش 

علمـی کشـف شـد. 
جـدول مندلیـف، روی یـک قاعـدۀ کلـی تنـاوب 
)periodicity( و تناسـب عناصـر در رابطه با وزن 
و شـمارۀ اتمی شـان اسـتوار اسـت. مثـًا وقتـی مـا 
یـک عنصـر کیمیـاوی بـا شـمارۀ اتمـی ۱8 و یـک 
عنصـر با شـمارۀ اتمی 20 را کشـف کنیـم، به قاعدۀ 
کلـی تنـاوب، که جـدول مندلیـف روی آن اسـتوار 
اسـت، می توانیـم اسـتنتاج کنیـم که بایـد یک عنصر 
بـا شـمارۀ اتمـی ۱9 در طبیعـت موجود باشـد. این 
شـیوۀ اکتشـاف یـک جنبـۀ عمومـی دارد و می تواند 
مثالی باشـد برای متود اسـتنتاج تیوریکـی در فرآیند 

علمی. اکتشـاف 
مندلیـف بـا این شـیوۀ اکتشـاف، نه تنهـا موجودیت 
گالیـوم  مثـل ِ  دیگـر  عناصـر  بلکـه  جرمانیـوم، 
)Galium(، اسـکاندیم )scandium(، تکنسـیوم 
را   )promethium( پرومیتـوم   ،)technetium(

کـرد.  پیش گویـی  کیمیاوی شـان  خـواص  بـا 
جـدول مندلیـف یعنـی تنظیم تمـام عناصـر طبیعت 
در رابطـه با وزن و شـمارۀ اتمی شـان، نظـر به قاعده 
کلـی تنـاوب. پـس روابـط کلـی عناصـر طبیعـی را 
می تـوان از طریـق اعـداد ترسـیم کـرد. پـس جهان 
طبیعـی در کلیـت آن، به شـکل ترکیب هـای عناصر 
تناسـب شـمارۀ  تنـاوب و  قاعـدۀ  بـه  اسـت نظـر 

اتمی شـان.
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کوچ مردم شمالی 
در ۱۱ اســد ســال ۱378 خورشــیدی، در یکــی از حمــاِت پاکســتانی ها 
و طالبــان، خــط مقــدمِ مقاومــت شکســت و تمــام مــردم شــمالی )شــمال  
کابــل، پــروان و کاپیســا( از وحشــِت طالبــان و پاکســتانی ها بــه پنجشــیر 

ســرازیر شــدند. ایــن کــوِچ وحشــتبارِ مــردم، ســه روز دوام کــرد.
فــردای ایــن حادثــه، ســاعت 8 صبــح، بــه دفتــر هفته نامــۀ پیــام  مجاهــد 
ــیر  ــاالی پنجش ــرِف ب ــه ط ــه ب ــردم جوقه جوق ــدم م ــه دی ــم ک می رفت
در حرکت انــد. در میــاِن ایــن بی جاشــده ها، نوجوانــی بــا زمزمــۀ 
ــود. پرســیدم:  ــه روان ب ــش انداخت ــز را پی ــد گوســفند و ب ــی، چن ترانه  ی
ــدر و  کجــا مــی روی و چــرا تنهــا هســتی. گفــت: پنجشــیر مــی روم، پ
ــم! ــت: نمی  دان ــت. گف ــا کجاس ــم: این ج ــد. گفت ــس مانده ان ــادرم پ م

ــوت پیشــم  ــداری ت ــد؛ مق ــن نوجــوان بســیار خوشــم آم ــۀ ای از روحی
ــم. ــه رفت ــرِف وظیف ــه او دادم و ط ــود، ب ب

زنده گی 
3 جوزای سال ۱378 خورشیدی، پنجشیر.

شــب اســت و چــراغ خانــه  ام روشــن؛ امــا تنهــا و بــدون یــار و یــاور 
نشســته ام.

ــد  ــی کن ــود را پیش  بین ــدۀ خ ــای آین ــد دقیقه ه ــل نمی توان ــاِن غاف انس
کــه چــه می شــود و فــردا چــه پیــش خواهــد آمــد. نمی  دانیــم کــه آیــا 
ــمان مان  ــید و چش ــم کش ــر خواهی ــی س ــاِن صبح ــری از گریب روزِ دیگ
ــا  ــا در مغــاِک خــاک ب ــه آفتــاب عالمتــاب، روشــن خواهــد شــد و ی ب

هــزاران امیــد و آرزو فــرو خواهیــم رفــت.
هرچند به قول موالنا:

فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر 
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد

ــه از  ــفم ک ــود متأس ــی خ ــه زنده گ ــا ب ــدارم، ام ــی ن ــرگ هراس از م
ــگ  ــط جن ــناخته ام، فق ــود را ش ــِت خ ــپ و راس ــِت چ ــه دس هنگامی ک
بــوده و ویرانــی، دربــه دری و خانه به دوشــی، زندانــی شــدن و جدایــی! 

دل سوزی یک مقام 
در  پنجشــیر  خورشــیدی،   ۱380  -  ۱376 مقاومــت  ســال های  در 
محاصــرۀ کامــل اقتصــادی طالبــان و پاکســتانی ها قــرار داشــت. طالبــان 
نمی گذاشــتند کــه مــواد غذایــی بــه پنجشــیر داخــل شــود، یــک کیلــو 
روغــن در آن زمــان ۱20هــزار افغانــی  بــود، درحالی کــه معــاش 

ــود.  ــاال نب ــزار ب ــد ه ــی، از پنج  ص ــۀ دولت ــدان عالی رتب کارمن
مــن در قریــه تنهــا زنده گــی می کــردم؛ زن و فرزندانــم در کابــل 
بودنــد. از بــازار یــک کیلــو روغــن خریــده، بــه طــرف قریــه می رفتــم 
ــدم.  ــی را دی ــاع، عتیــق اهلل بریال کــه در راه موترهــای معــاون وزارت دف

ــتم.  ــام داده و گذش س
ــاون  ــن مع ــن از محافظی ــه یک  ت ــودم ک ــه ب ــی نرفت ــد قدم ــوز چن هن
صاحــب مــرا صــدا زده و گفــت کــه شــما را معــاون صاحــب کار دارد. 
ــته  ــر کاری نداش ــب اگ ــه صاح ــت: بیگان ــان گف ــی  خ ــتم و بریال برگش
ــم: خــوب  ــم. گفت ــداهلل بروی ــر صاحــب عب ــۀ داکت ــا هــم خان باشــی، ب

اســت، می  رویــم.
ــت.  ــتمالت چیس ــید: در دس ــان پرس ــرد و بریالی خ ــت ک ــر حرک موت
ــزدم  ــن ن ــو روغ ــک کیل ــط ی ــه فق ــد ک ــت. او دی ــن اس ــم: روغ گفت
اســت. بعــد از دیــدِن خانــۀ داکتــر عبــداهلل کــه در منطقــۀ دشــتک زیــر 

ــم. ــت کردی ــاره حرک ــود، دوب ــازی ب بازس
در بــازار، موترهــای بریالــی  خــان توقــف کردنــد و محافــِظ او حــدود 
ــی   ــه بریال ــردم ک ــر ک ــن فک ــرد. م ــداری ک ــن خری ــو روغ ــت کیل بیس

ــده اســت.  ــادش آم ــداری روغــن ی ــده و خری ــرا دی خــان، روغــِن م
بــه هــر صــورت، نزدیــک خانــۀ عتیــق اهلل بریالــی رســیدیم. او از موتــِر 

خــود پاییــن شــد و گفــت: بیگانــه صاحــب را بــه خانــه  اش برســانید!
ــن را  ــن روغ ــدم، کارت ــاده ش ــر پی ــه از موت ــک خان ــه نزدی ــی ک زمان
محافــظ بریالــی  خــان پاییــن کــرده بــه مــن داد. گفتــم: ایــن چیســت. 
گفــت: روغــن!، معــاون صاحــب ایــن را بــه شــما خریــده اســت. گفتــم: 
ــد.  ــت می کن ــن کفای ــو روغ ــک کیل ــم ی ــدارم، برای ــن کار ن ــن روغ م
محافــظ عتیــق اهلل بریالــی گفــت: مــن نمی  دانــم، هدایــت معــاون 

ــن اســت! صاحــب همی

پاره اهی ویپستهبخشچهلوپنجـم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

مسعود راحل  ////////////////////  بخش سوم و پایانی
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سوریه
سـوریه به سـان مصـر، از مهم تریـن پایگاه هـای فکـری در جهـان 
عـرب شـمرده می شـود. ایـن سـرزمین از روزگار قدیـم بدین سـو، 
طیف هـای  جـدال  و  کامـی  فرقه هـای  گفت وگوهـای  محـِل 
مختلـِف فکـری به شـمار مـی رود. اگر حرکِت سـلفیت بـه رهبری 
محمـد بـن عبدالوهـاب را امتـدادِ همـان حرکـت اصاحـِی ابـن 
تیمیـه و شـاگردش ابـن قیـم بدانیم، پـس نخسـتین حرکت اصاح 
دینی در جهان اسـام از این سـرزمین سـر برآورده اسـت. سـوریه 
تحـت حاکمیـِت حکومت عثمانی قرار داشـت و اسـتبداد سیاسـِی 
حاکمـان عثمانـی موجب شـد که متجدداِن سـوری استبدادسـتیزی 

را در سـرلوحۀ فعالیت هـای اصاحـی خویـش قـرار دهنـد. 
عبدالرحمـن کواکبی )۱902-۱854( و رشـید رضا )۱865-۱935( 
شـیخ  نامـور  شـاگردان  از  کـه  سـوری  اصاح طلبـان  از  تـن  دو 
محمـد عبـده بـه شـمار می رفتنـد، تاش هـای خسـته گی ناپذیری 
در راه اصـاح اندیشـۀ اسـامی از زنجیرهـای اوهـام و خرفـات 
و بیـداری ملت هـای مسـلمان بـه خـرج دادنـد؛ امـا در آن زمـان 
مباحـِث جدیـد بـه پایه یـی که امـروزه مورد بررسـی قـرار می گیرد 
و  صف کشـی های گروهـی متخاصـم بـا گرایش هـای ناشـناخته 
در تاریـخ اندیشـۀ اسـامی هنـوز شـکل نگرفتـه بـود. در نتیجـه، 
افـکار هـر دو متفکـر فـوق را می تـوان در چارچـوب سـنت مورد 
بررسـی قـرار داد. در اواخـر قـرن بیسـتم بود کـه تنور تقابـل میان 
علمـای سـنتی و گروه هـای روشـنفکر سـکوالر گرم تـر شـد و هر 
گـروه بـرای تأییـد رویکردهـای خـود بـه مبانـی معرفت شـناختی 
مـورد اعتمـاد خویـش تکیـه می کرد. هنگامـی که افـرادی در جهان 
اسـام و دسـته یی از مستشـرقان وثاقت تاریخی و حجیت شـرعِی 
سـنت پیامبـر را بـه حیث یکـی از منابع معرفتِی شـریعت اسـامی 
بـه پرسـش کشـیدند، دکتور مصطفـی سـباعی از علمای بلنـدآوازۀ 
سـوریه و از اعضـای برجسـتۀ اخوان المسـلمین در سـوریه، بـرای 
فـی  مکانتهـا  و  »السـنۀ  کتـاب  مدرنیسـت،  بـا گروه هـای  مقابلـه 
التشـریع االسـامی« را نوشـت. از دیگـر علمـای سـنتی سـوریه 
می تـوان بـه دکتـور سـعید رمضـان البوطی اشـاره کرد کـه هرچند 
سـخت بـه سـنِت دینـی وفـادار بـود، امـا از مخالفـان سرسـخِت 

حرکـِت سـلفیت به شـمار مـی رود.
امـا مهم تریـن متفکـر متجـدد در سـوریه کـه دارای پـروژۀ فکـری 
خـاص در جهـان اسـام و دارای سـبک ویـژه در بررسـی قـرآن 
می باشـد، دکتـور محمد شـحرور اسـت. شـحرور با یک طـرح نو، 
سـقف پژوهش هـای سـنتی دینـی و بـه خصـوص نظریـۀ حاکم بر 
تفسـیر قـرآن و شـیوه های بررسـی قصه هـای قرآنی را شـگافت. او 
در سـال ۱938 در دمشـق بـه دنیـا آمـد و در سـال ۱972 دکتورای 
خـود را در رشـتۀ مهندسـی به دسـت آورد؛ امـا پژوهش هـای خود 
را در عرصـۀ علـوم اسـامی دنبـال کـرد و مجموعـه کتاب هایی را 
تحـت عنـوان »دراسـات إسـامیه معاصرۀ« نوشـت. مهم تریـن آثار 
شـحرور را می تـوان چنیـن برشـمرد: »الکتـاب والقـرآن، االسـام 
واالیمـان – منظومـۀ القدیمـۀ، نحو اصـول جدیدۀ للفقه االسـامی، 
القصـص القرآنـی- قراءۀ معاصرۀ، السـنۀ الرسـولیه والسـنۀ النبویه- 

رؤیـۀ جدیـدۀ، الدین والسـلطۀ- قـراءۀ معاصـرۀ للحاکمیۀ.« 
از مناقشـه برانگیزترین نوشـته های شـحرور، همـان کتـاب معروِف 
وی »الکتـاب والقـرآن« کـه انتقـادات زیادی را در برداشـته اسـت، 
می باشـد. او در ایـن کتـاب روش جدیـدی بـرای بررسـی قـرآن 
ارایـه نمـوده و مفاهیـم قرآنـی را بـه گونـۀ جدیـدی مـورد تفسـیر 
قـرار می دهـد. شـحرور در ایـن کتـاب، نخسـت میـان کتـاب و 
قـرآن تفکیـک قایـل می شـود. او قـرآن را کتـاب مـادی و تاریخی 
می انـگارد کـه مقوالتـی چـون اخـاق و تقـوا را احتـوا نکـرده و 
عباراتـی کـه فقهـا دربـارۀ آن اجمـاع نموده انـد و یا جمهـور چنین 

می گوینـد را بـا آن منطبـق نمی دانـد. وی اسـباب نـزول 
را کـه مفسـرین بـرای آیـات قـرآن ذکـر می کننـد، بـرای 
قـرآن ندانسـته، بلکـه اسـباب نـزول را بـر کتـاب قابـل 
فـرق  بـرای  قـرآن  انطبـاق می دانـد. شـحرور می گویـد: 
میـان حـق و باطـل آمـده، درحالی کـه کتـاب بـرای تمایز 
میـان حـال و حـرام فرود آمده اسـت. او آیاتـی را که در 
قـرآن بـه لفـظ "یـا أیهـا النبـی" خطـاب صـورت گرفته، 
احـکام شـرعی نمی داند؛ بلکـه آن را حاالتـی خاص برای 
پیامبـر و یـا تعلیمـات عامه یـی می شـمارد کـه تشـریعی 
نمی باشـند. همچنـان دیدگاه هـای وی در مـورد مفاهیـم 
رسـالت و نبـوت بـا فهـم علمـای گذشـته مغایـرت تمام 
دارد. شـحرور در کتـاب »القصـص القرآنـی«ِ خـود منهـج 
جدیـدی دربـارۀ داسـتان های قـرآن به دسـت می دهـد که 
بایسـتی بـا معیارهـای علمـی جدیـد سـازگار درآیـد و از 
همیـن جهـت، وی میـراِث به جا مانـده از علمای گذشـته 

را در این جـا نیـز بـه نقـد می گیـرد. 
المغرب

موجـب  کـه  اسـام  جهـان  در  تجـدد  و  سـنت  جـدال 
نگرش هـای  و  جدیـد  فکـری  نحله هـای  شـکل گیری 
را  المغـرب  گردیـد،  اسـامی  اندیشـۀ  پیرامـون  مـدرن 
نیـز درنوردیـد. از این کـه المغـرب در همجـواری اروپـا 
قـرار داشـت، بالطبـع اندیشـه های جدیـد پیرامـون تمدن 
اسـامی و تمـدن غربـی و ویژه گی های آن در این کشـور 
شـکل گرفـت. اصالتًا اندیشـۀ حاکـم و گفتمـان غالب در 
محافـل علمی اندیشـمندان مراکشـی همان گفتمان سـنتی 
از شـریعت می باشـد؛ امـا فضـای به وجـود آمده در سـایۀ 
اندیشـه های مـدرن، مانـع شـکل گیری قرائت هـای تـازه 
پیرامـون اندیشـۀ اسـامی نگردیـد. در این جـا زنده گـی 
و افـکار مهم تریـن نماینـدۀ تجددخواهـان المغربـی را که 
محمـد عابـد الجابـری می باشـد، بـه معرفـی می گیریـم.

از  مغربـی،  بلنـدآوازۀ  متفکـر  الجابـری  عابـد  محمـد 
صاحبـان پـروژۀ فکـری خـاص در جهـان عرب شـمرده 
می شـود کـه در سـال ۱936 در شـرق المغـرب و در خط 
مـرزی میـان المغـرب و الجزایـر کـه فرانسـوی ها آن را 
ترسـیم نمـوده بودنـد، بـه دنیـا آمـد. او دیپلـوم خـود را 
در رشـتۀ فلسـفه، در سـال ۱967 و دکتـورای خـود را در 
سـال۱970 از دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه ربـاط المغـرب 
به دسـت آورد. پـروژۀ فکـری جابـری، نقـد عقـل عربـی 
اسـت. او در نخسـت، عقـل عربـی را از لحـاظ بنیان هـای 
فرهنگـی، لغـوی و مکونـاِت آن بـه تحلیـل می گیـرد و 
از عصـر تدویـن آغـاز می کنـد، سـپس بـه بررسـی عقـل 
سیاسـی و در نهایـت بـه عقـل اخاقـی می رسـد. جابری 
مبتکـر اصطـاح العقـل المسـتقبل )عقـل آینده( اسـت که 

نقـش ایـن عقـل از دیـدگاه وی در قضایـای تمدنی بـزرگ بعید به 
نظـر می رسـد. او در محـور پروژۀ فکـری خود که همـان نقد عقل 
عربـی اسـت، نزدیـک بـه 30 نوشـته دارد کـه مهم ترین آن هـا قرار 
ذیـل انـد: نحن والتـراث، تکوین العقـل العربی، بنیۀ العقـل العربی، 

العقـل السیاسـی العربـی، العقـل االخاقـی العربی.
 وی در ایـن پـروژۀ فکـری خـود بـر آن اسـت کـه می تـوان با نقد 
عقـل عربـی، زمینـه را برای قرائت علمـی و آگاهانـه از میراث مهیا 
کـرد. جابـری عقـل عربـی را نتیجـۀ فرهنگـی می دانـد کـه بر سـه 
نظـام معرفتـی اسـتوار می باشـد: نظـام زبـان عربـی، نظام غنوسـی 

ایرانـی هرمسـی یـا عرفـان و نظـام عقلـی یونانی یـا برهان. 
جابـری بـا پژوهش هـای خـود در عقـل عربـی می خواهـد ایـن 
نتیجه گیـری را بـرای هم کیشـاِن خـود ابـاغ کنـد کـه عقـل عربی 
امـروزه نیازمنـد اعـادۀ ابتـکار و خاقیت می باشـد. جابـری عاوه 
بـر نوشـتن آثـاری پیرامـون خـط فکـری اش، موضع گیری هایی در 
مـورد سـنت دینـی نیـز از خـود به جـا گذاشـته اسـت. کتاب هایی 
همچـون: مدخـل الـی القـرآن در سـه جلـد، فهـم القـرآن الحکیـم 
در سـه جـزء، التـراث والحداثـه، الدیـن والدولـۀ وتطبیق الشـریعۀ.

 جابری در سال20۱0 پدرود حیات گفت. 
ایران

جـدال جریان های سـنت گرا و تجددخواه در کشـور ایـران، به پایۀ 
مصـر پُرشـور و گـرم بوده اسـت. قبـل از انقاب اسـامی در ایران 
کـه بـه سـال ۱979 اتفـاق افتـاد؛ سـه جریـان مهـم فکـری در این 
کشـور فعالیـت می نمـود. جریـان نخسـت روحانیـان سـنتی بودند 

کـه پایـگاه اصلـی آنـان را حوزه هـای علمیـه تشـکیل مـی داد. این 
گـروه در تفسـیر شـریعت بـه روش مـدرن دلچسـپی نداشـته و از 
چارچوب هـای روش تفسـیر متـون دینی به سـبک سـنتی آن فراتر 
نمی رونـد. از برازنده تریـن شـخصیت های ایـن طیـف می تـوان بـه 
مرتضـی مطهـری )۱979-۱920( اشـاره کـرد. مطهـری بی تردیـد 
از پُرکارتریـن اندیشـمندان ایرانـی اسـت کـه بـا فربه کـردِن وجهۀ 
فقهـی و حقوقـی اسـام، تـاش کـرد کـه شایسـته گی آن را در 
حاکمیـت به سرنوشـت بشـر در ابعاد سیاسـی، اخاقـی، اعتقادی، 
اجتماعـی و اقتصـادی بـه اثبات رسـاند. جریان دوم، روشـن فکران 
تـوده جمـع شـده و  بودنـد کـه در محـور حـزب  مارکسیسـت 
حاکمیـت اندیشـۀ دینـی در جامعـه را برنمی تابیدنـد. از مهم تریـن 
چهره هـای ایـن جریـان می شـود بـه احسـان طبـری و تقـی ارانی 
اشـاره کـرد. جریـان سـوم، روشـن فکرانی بودنـد کـه بـه اسـام 
وفـادار بودنـد، امـا قرائـت سـنتی از آن را زیر سـوال بـرده و تلقی 
آنـان از دیـن و شـریعت بـا جریـان سـنتی روحانیت متفـاوت بود. 
علـی شـریعتی و مهدی بـازرگان از چهره های مانـدگار این جریان 
شـمرده می شـوند. شـریعتی کـه دانش آموختـۀ جامعه شناسـی بود، 
از آمـوزۀ ایـن علم برای تفسـیر اندیشـۀ اسـامی بهره جسـت و با 
تفسـیر انقابـی از اسـام از یک طـرف رژیـم شهنشـاهی را علیـه 
خـود شـوراند و از جانب دیگـر، بخش اعظم جامعـۀ روحانیت که 
بـا قرائت وی از اسـام سـِر سـازگاری نداشـتند نیز بـه مخالفت با 
او برخاسـتند. گـروه روشـن فکران دینی و نواندیشـان در شـریعت 
نیـز شـریعتی را )کـه بعدهـا معلـم انقـاب نـام گرفـت( بـرای 

ایدیولوژیـک کـردِن دیـن مـورد حمله قـرار دادند.
امـا در سـال های بعـد از انقـاب، گـروه موسـوم بـه روشـن فکران 
دینـی بـا هجـوم گسـترده بـه قرائـت مرسـوم و سـنتی از اسـام، 
موقعیـت تاریخـی دیـن داران سـنتی و مرجع روحانیـت را در ایران 
بـه چالـش کشـیدند. هـدف روشـن فکران دینـی ایـن اسـت که در 
فضـای تقابـل میـان سـنت و تجـدد، بـا خوانـش مـدرن از دیـن، 
آن را بـا نیازهـای عصـر جدیـد سـازگار نمـوده و راه میانـه را بین 
ایـن دو مقولـه )سـنت و تجـدد( برگزیننـد. مـا در این جا بـه گونۀ 
نمونـه برخـی از پیشـتازان جریان روشـن فکری دینـی را به معرفی 

می گیریـم. 
از برجسـته ترین چهره هـای  عبدالکریـم سـروش )متولـد ۱942( 
روشـن فکراِن دینـی در ایـران اسـت کـه دیدگاه هـای تجددگرایانۀ 
او پیرامـون قـرآن ـ مفاهیمـی چـون وحـی، نبـوت، شـریعت و 
نظریـاِت او در مـورد سـازگاری اسـام و دموکراسـی ـ وی را بـه 
مناقشـه برانگیزترین متفکـر در سـطح جهـان اسـام مبـدل نمـوده 
اسـت. سـروش در تفسـیر مـادی از وحـی و نبـوت بـا محمـد 
ارکـون، نصـر حامـد ابوزید و حسـن حنفی همسـو اسـت؛ هرچند 
کـه بـه گفتـۀ دکتـور محمـد عمـاره، آن را در پوسـتین عرفانـی و 
صوفیانـه ارایـه می کنـد. سـروش کـه نظریه پـردازی برجسـته در 
موضـوع اسـام و مدرنیتـه اسـت، بـا نوشـتن کتاب هایـی همچون 

»بسـط تجربـۀ نبـوی، صراط هـای مسـتقیم، قبض و بسـط تئوریک 
شـریعت« قرائـت تازه یـی از مفاهیـم شـرعی بـه دسـت داد و بـا 
به کارگیـری دانش هـای غربـی برای تعبیـر مفاهیم دینـی، در تاش 

شکسـتن حصـار فهـم رسـمی از اسـام می باشـد. 
یکـی دیگـر از افراد برجسـتۀ این جریـان، مجتهد شبسـتری )متولد 
۱939( الهـی دان و روحانـی برجسـتۀ ایرانـی اسـت که به کسـوِت 
روشـن فکر دینـی درآمده اسـت. شبسـتری بـا وام گیـری از الهیات 
مسـیحی و هرمنوتیـک غربـی، بـه تفسـیر قـرآن رفـت و بـه گفتـۀ 
خـودش، از ایـن طریـق می خواهـد بنیان هـای دیـن را اسـتوار نگه 

دارد.
از  متولـد ۱959(   ( کدیـور  فـرد گذشـته، محسـن  دو  برخـاف 
روشـن فکران دینـی ایرانـی در تـاش همگام سـازی شـریعت بـا 
حقـوق بشـر مـدرن اسـت. کدیـور بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف 
خـود، تـاش مـی ورزد تفسـیر تازه یـی از آن چـه نظـام حقوقـی 
اسـام خوانـده می شـود، ارایـه کنـد کـه بـا مفاهیم کلیـدی حقوق 
بشـری در جهـان معاصـر سـازگار درآیـد. او در نهایـت، آن چـه را 
کـه فقهـا آن را نظـام حقوقـی اسـام می خواننـد، هنجـار اخاقـی 
می خوانـد. ایـن تلقـی وی موجب می شـود که دسـتورهای اسـام 
پیرامـون حـدود را تنهـا ارزش هـای اخاقـی بـه شـمار آوریـم که 
هیـچ الزامـی در آن در کار نیسـت، بلکـه مسـلمانان در انجـام آن 

مختـار قـرار می گیرنـد. 
برخـی دیگـر از روشـن فکران ایرانـی نظیـر مصطفی ملکیـان، دین 
را بـه اخاقیـات فـرو می کاهند. ملکیان معتقد اسـت کـه در منهای 

دیـن نیـز می تـوان بـه معنویـات دسـت یافـت و بـه همیـن علت، 
او معنویـِت فراتـر از دیـن را بـه محافـل علمـی روشـن فکری در 

کشـاند.  ایران 
در این جـا به خاطـر جلوگیـری از به درازا کشـیده شـدن سـخن، از 
معرفـی آرای متفکـران ایرانـِی دیگـر همچـون اکبر گنجی، حسـن 
اردکانـی  داوری  و رضـا  نصـر  اشـکوری، سـد حسـین  یوسـفی 

می گذریـم.
افغانستان

در جامعـۀ بسـته و سـنتی افغانسـتان، جریان های فکرِی تـازه رونق 
نمی تـوان گفـت کـه رگه هـای  نداشـته اسـت. هرچنـد  چندانـی 
تجددخواهـی در این سـرزمین وجود نداشـته اسـت؛ امـا به جرأت 
می تـوان اظهـار داشـت کـه مـا در افغانسـتان یـک جریاِن منسـجم 
و بـا مبانـِی فکـرِی نظام منـد کـه در پـی نقـد سـنِت دینـی باشـد، 
سـراغ نداریـم. روشـن فکران افغـان، محمـود طـرزی را نخسـتین 
متجـددی می داننـد کـه بـا جریان هـای نوگـرا در سـایر کشـورها 
آشـنایی داشـته و از طریـق نشـریاتی خواسـته اسـت تـا دسـت کم 
محافـل علمـی را در افغانسـتان بـا رویکردهـای تـازه آشـنا کنـد. 
امـا از طـرزی کارنامـۀ شـایانی کـه بتـوان گفـت او با یک پشـتوانۀ 
فکـری بـه ایـن کار مبـادرت ورزیـده، بـه جا نمانده اسـت. اسـتاد 
صاح الدیـن سـلجوقی کـه بی تردیـد از اندیشـمندان و متفکـران 
برازنـدۀ ایـن خطـه و از نـوادر قـرن بیسـتم در دنیـای اسـام بـه 
شـمار می رفـت، بـه گمـان بنده نخسـتین کسـی اسـت کـه محافل 
علمـِی مـا را بـا افـکار جدیـِد برخاسـته از غـرب و آرای متفکراِن 
افـکار  از  بـرای جلوگیـری  او  آشـنا سـاخت.  کشـورهای عربـی 
الحـادی در میـان نسـل جـوان کشـور، کتـاب گرانسـنگ »تجلـی 
خـدا در آفـاق و انفـس« را نوشـت. ارزش ایـن کتـاب در وهلـۀ 
نخسـت، پاسـخ علمـی بـه جریان هـای خدانابـاور می باشـد که در 
جـای خـود فوق العـاده ارزشـمند اسـت؛ امـا یکـی از ارزش هـای 
دیگـر ایـن کتـاب در این اسـت کـه مکاتـب غربـی و رویکردهای 
تـازه پیرامـون انسـان، خدا و جهـان را در جامعـۀ عقب افتادۀ علمی 
افغانسـتان بـه معرفی می گیـرد. کتاب »تقویم انسـان« سـلجوقی در 
نـوِع خـود اثـری ارزشـمند اسـت در سـطح جهـان اسـام. در آن 
برهـۀ تاریخـی، کتابـی بـه چنیـن شـیوایی کمتـر یافـت می شـود. 
جریـان مشـروطه خواهان در افغانسـتان نیـز بـرای روشـن گری  و 
وارد کـردن تغییراتـی حداقـل در بخـش سیاسـی  تاش هایـی بـه 
خـرچ دادنـد، امـا ایـن جریـان نیز یـک رویکـرد مشـخص دربارۀ 
نقـد سـنِت جاافتـاده در کشـور در دسـت نداشـتند. در ُکل، مـا در 
افغانسـتان چـه در گروه های سـنتی و چه در طیف هـای تجددخواه 
)چـه دین مـدار و چـه مارکسیسـت(، بـا ادبیـات غنی یی کـه بتواند 
نـوع نگـرش آنـان را بـه گونـۀ علمـی تبییـن کنـد، مواجه نیسـتیم.

بـا این همـه امـا گمان می کنـم بعـد از روی کار آمـدِن دولت مدرن 
در افغانسـتان بـه سـال 200۱ و تصویـب قانـون اساسـی مبتنـی 
بـر دموکراسـی و ارزش هـای حقـوق بشـری کـه گهگاهـی تضـاد 
مفاهیـم در ایـن قانـون اساسـی، جریان هـای نوخـواه و سـنتی را 
بـه پرخـاش وا مـی دارد، جریان هایـی در راسـتای نقـد سـنت و 
رویکردهـای جدیـد دربارۀ ارزش های سـنتی در حاِل شـکل گیری 
اسـت. اندیشـمنداِن افغانسـتانی در یـک دهـۀ اخیـر بـا دسـت مایه 
قـرار دادن آرای متجـدداِن عرب و روش شـناختی غربی، به مصاف 
جامعـۀ روحانیت و قرائت رسـمی از شـریعت شـتافتند و از طریق 
برنامه هـای تلویزیونـی، رادیویی و نوشـتن آثاری در تـاش اند که 

حلقـۀ مسـتحکِم گفتمـان غالـب دینی را بشـکنند.   
سایر کشورهای اسالمی

اسـامی  کشـورهای  سـایر  در  نام بـرده،  کشـورهای  از  غیـر  بـه 
نیـز جـداِل سـنت گرایان و متجـددان، کم وبیـش بـه چشـم دیـده 
می شـود. ایـن جدال هـا نیـز زمینـه را بـرای قرائت هـای تـازه از 
-۱898( احمدخـان  سـید  هنـد سـر  در  نمـود.  فراهـم  شـریعت 
۱8۱7( بـا رویکـرد طبیعت محورانـه بـه تفسـیر قـرآن شـتافت و از 
ایـن طریـق، میـراث کهن اسـامی را در بخش تفسـیر قـرآن مورد 

بازاندیشـی قـرار داد. 
در پاکسـتان رفعت حسـن )متولـد ۱943( به خوانش فمینیسـتی از 
آیـاِت قرآنـی روی آورد و از ایـن طریـق، برابـری میـان دو جنـِس 

زن ومـرد را بـه اثبات رسـانید.
در اندونـزی متفکرانـی همچـون: نـور خالـص مجیـد، عبدالرحمن 
وحیـد، احمـد واهـب و منـور سـادزالی بـه شـیوه های گوناگـون 
میـراث اسـامی را مـورد بازاندیشـی قـرار داده و از ایـن راه، تفکر 
تـازه  مسـیری  وارد  را  اندونـزی  در  اسـامی  اندیشـۀ  بـر  حاکـم 

ند. نمود
آن چـه در ایـن مقالـه گنجانیـده شـد، سرگذشـِت کوتاهـی بـود از 
رویکردهـای تـازه در بسـتر اندیشـۀ اسـامی کـه در زیـر سـایۀ 
مناقشـاِت جناح سـنتی ـ که شـیوه های مدرن را در بررسـی اندیشۀ 
اسـامی نمی پذیرنـدـ  و جنـاح متجـددـ  کـه بـا اسـتفاده از علـوم 
انسـانی و روش هـای تازه به وجودآمـده در دنیـای علـم به بررسـی 
اندیشـۀ دینـی می پردازنـد ـ شـکل گرفته انـد. آوردِن دیدگاه هـای 

فـوق، بـه معنـی موافقـِت نویسـندۀ این سـطور بـا آن ها نیسـت.
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مســووالن در شــهرداری کابــل می گوینــد کــه پــاک کاری 
ــهر از  ــطح ش ــا از س ــع آوری زباله ه ــل و جم ــهر کاب ش

اولویت هــای ایــن اداره می باشــد.
ــاری از  ــل انب ــهر کاب ــار ش ــه و کن ــون در گوش ــم اکن ه
ــه  ــل را ب ــهر کاب ــه ش ــورد ک ــم می خ ــه چش ــا ب زباله ه
یکــی از ناپاک تریــن شــهرهای جهــان تبدیــل کــرده 

ــت. اس
ــا، در نزدیکــی  ــوان در جاده ه ــا را می ت ــار زباله ه ــن انب ای
مکاتــب، دانشــگاه  ها، منــازل، مراکــز علمــی و فرهنگــی و 
حتــا مراکــز بهداشــتی دیــد. دریــای کابــل امــروز بــه یــک 

ــی تبدیــل شــده اســت. زباله دان
ــات  ــع و امکان ــتن مناب ــل داش ــه دلی ــل ب ــهرداری کاب ش

محــدود و بــه دلیــل افزایــش بی رویــۀ جمعیــت و تولیــد 
هــزاران تــن زبالــه در روز، تاکنــون قــادر نبــوده کــه ایــن 
ــع آوری  ــهر جم ــاط ش ــی نق ــه از تمام ــا را روزان زباله ه
ــی  ــکان باق ــک م ــا در ی ــه ه ــا هفت ــا حت ــد و زباله ه کنن

ــده اســت. مان
ــه  ــد ک ــل می گوین ــهرداری کاب ــووالن ش ــاال مس ــا ح ام
ــا از ســطح  ــل و جمــع آوری زباله ه ــاک کاری شــهر کاب پ

شــهر از اولویت هــای ایــن اداره می باشــد.
عبدالجلیــل ســلطانی ســخنگوی شــهرداری می گویــد کــه 
ــان  ــا پای ــه ت ــد ک ــت دارن ــای را روی دس ــان برنامه ه آن
ســال جــاری ۱00 درصــد زباله هــا از ســطح شــهر کابــل 

جمــع آوری خواهنــد شــد.
ــل  ــهرداری کاب ــه ش ــا آنک ــد: "ب ــلطانی می گوی ــای س آق
در گذشــته، قــادر بــه جمــع آوری تنهــا 20 درصــد زبالــه 
ــد نصــف  ــون می توان ــود، اکن ــن شــهر ب ــا از ســطح ای ه
ــان  ــا پای ــد و ت ــع آوری کن ــهر را جم ــن ش ــای ای زباله ه
ســال روان نیــز خواهــد توانســت تــا بــه صــورت دوام دار 
تمــام زباله هــا را از ســطح ایــن شــهر جمــع آوری کنــد".
از  حالــی  در  کابــل  شــهرداری  کــه  اســت  گفتنــی 
جمــع آوری۱00 درصــد زباله هــا از ســطح شــهر کابــل تــا 
پایــان ســال جــاری خبــر می دهــد کــه ایــن اداره پیمــان 
پــاک کاری دریــای کابــل را بــا یــک شــرکت خصوصــی 

ــرده اســت. امضــا ک

ــا  ــدار ب ــی در دی ــت وحــدت مل ــی حکوم ــس اجرای ریی
نماینــده گان و بــزرگان ولســوالی چــاه آب والیــت تخــار 
ــا  ــت: ب ــوالی گف ــن ولس ــر در ای ــوادث اخی ــی ح در پ
ــورد  ــار برخ ــاه آب تخ ــت در چ ــی و جنای ــان ناامن عام

قاطــع می کنیــم. 
در ایــن نشســت نماینــده گان و بــزرگان ولســوالی چاه آب 
ــا امنی هــا و حــوادث اخیــر در چــاه آب خبردادنــد و  از ن

خواهــان رســیده گی جــدی بــه ایــن قضیــه شــدند.
بــزرگان چــاه آب گفتنــد کــه خواهــان اســتقرار امنیــت در 
منطقــه انــد و بــرای تأمیــن امنیــت بایــد نیــروی اضافــی 

بــه ولســوالی چــاه آب اعــزام گــردد.
ــد  ــان در صحبت هــای خویــش عــاوه کردن ــان همچن آن
ــکل  ــل مش ــه گی و ح ــت همیش ــن امنی ــرای تأمی ــه ب ک
ایــن منطقــه خواهــان شناســایی و محاکمــه جنایــت کاران٬ 
جمــع آوری ســاح٬ بازنگــری مقرری هــا و تعییــن یــک 
هیــأت بی طــرف بــرای ارزیابــی و تحقیــق از مرکــز 

هســتند.
در همیــن حــال، رییــس اجرایــی کشــور بــا ابــراز تأســف 
از حــوادث اخیــر در ولســوالی چــاه آب کــه باعــث اذیــت 
ــه  ــده اســت٬  گفــت ک ــه گردی ــن منطق و آزار ســاکنان ای
ــا  ــت ت ــتور داده اس ــی دس ــووالن امنیت ــه مس ــور ب ــه ط ب
از درگیری هــای  بــرای جلوگیــری  قطعــات خــاص 

ــه منطقــه اعــزام گــردد. بیشــتر ب
ــه  ــز ب ــی از مرک ــه هیأت ــرد ک ــاوه ک ــی ع ــس اجرای ریی
چــاه آب مــی رود و قضیــه را بی طرفانــه بررســی می کنــد  
و بعــد از تحقیقــات بــا عامــان حــوادث اخیــر و قاتــان 
مــردم از هرجنــاح و گروهــی  کــه باشــند برخــورد قاطــع 

ــرد. ــورت می گی ــدی ص و ج
ــردم را از  ــکات م ــه مش ــیده گی ب ــی رس ــس اجرای ریی
وظایــف اساســی خــود دانســت و به مــردم و نماینــده گان 
چــاه آب اطمینــان داد کــه حکومــت بــه قضیــه آنــان بــه 

ــد. ــیده گی می کن ــدی رس ــل و ج ــورت عاج ص
ــه  ــان حــزب اســامی ب ــی اســت یکــی از فرمانده گفتن
رهبــری گلبدیــن حکمتیــار 22 تــن از اعضــای جمعیــت 

ــد. اســامی را در ولســوالی چــاه آب کشــته ان
ــامی و  ــزب اس ــان ح ــری می ــا درگی ــاد گزارش ه بربنی
ــای  ــه اعض ــت ک ــی ُرخ داده اس ــامی زمان ــت اس جمعی
ــای  ــوی اعض ــدر از س ــاق موادمخ ــع قاچ ــت مان جمعی
حــزب اســامی شــده انــد و گفتــه می شــود کــه در ایــن 

ــد. ــه ان ــان باخت ــت ج ــو جمعی ــری 22 عض درگی
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د ناټــو عمومــي منــي وايــي چــې لــه طالبانــو رسه د روســیې د 

مــايل یــا د وســلو د مالتــړ پــه اړه موثــق شــواهد نشــته.

ینــس ســټولټنربګ وايــي چــې لــه طالبانــو رسه د روســیې د مالتــړ 

ــه  ــوي چــې ل ــه هــم رســېديل، خــو زیات ــه دوی ت ــه اړه راپورون پ

طالبانــو رسه د وســلو یــا تجهیزاتــو او یــا د مــايل مرســتې پــه اړه 

موثــق شــواهد تــردې دمــه نــه دي لیــدل شــوي.

یــو شــمېر افغــان او امریکايــي چارواکــو پــه دې وروســتیو کــې 

ــو رسه  ــو طالبان ــله وال ــه وس ــې ل ــی چ ــور لګول ــیې ت ــر روس پ

مرســتې کــوي خــو رويس چارواکــو دا تورونــه رد کــړي او وايــي 

ــه  ــو او پ ــو د هڅول ــه د طالبان ــربو ت ــولې خ ــیې د س ــې روس چ

ــه  ــه ل ــه کبل ــې د نفــوذ د اندېښــنو ل افغانســتان کــې د داعــش ډل

ــويل دي. ــونه نی ــو رسه متاس طالبان

ښــاغيل ســټولټنربګ پــه بروکســل کــې د ناټــو- روســیې د شــورا 

ــه یــوه خــربي کنفرانــس کــې خربیاالنــو  لــه غونــډې وروســته پ

ــق  ــه اړه موث ــو پ ــو د اړیک ــیې او طالبان ــې د روس ــل چ ــه ووی ت

ــته. ــواهد نش ش

ــديل  ــه لی ــه دې اړه راپورون ــم پ ــوږ ه ــړه: "م ــه ک ــوړي زیات نوم

خــو داســې شــواهد یــا معلومــات مــو نــه دي مونــديل چــې لــه 

ــه  ــد کــړي او روســیې هــم پ ــو رسه د روســیې مرســته تائی طالبان

ــوي." ــه ک ــړ ن ــو مالت ــې د طالبان ــيل دي چ ــرده وی زغ

ښــاغيل ســټولټنربګ همــداراز وویــل چــې د ناټــو- روســـیې پــه 

غونــډه کــې د افغانانــو پــه مــرۍ د ســولې د بهیــر د مالتــړ پــر 

اهمیــت ټینــګار وشــو.

هغــه زیاتــه کــړه چــې ناټــو او روســیه د افغانســتان پــه ثبــات کــې 

ــیمې د  ــتان د س ــه افغانس ــن او باثبات ــو ام ــري: "ی ــې ل ــډې ګټ ګ

امنیــت لپــاره مهــم دی، د ناټــو غــړي او روســیه د مــيل وحــدت 

ــتان  ــک افغانس ــن او ډیموکراتی ــړ او د ازاد، ام ــت د مالت د حکوم

لپــاره پــه هڅــو کــې ګــډې ګټــې لــري."

ــو کــې د روســیې  ــه ناټ ــډې وروســته پ ــه غون ــو- روســیې ل د ناټ

دایمــي اســتازي الکســاندر ګروشــکو هــم تائیــد کــړه چــې د ناټــو 

ــۍ د  ــد د افغانســتان ناامن ــه دې اړه چــې بای ــځ پ او روســیې ترمن

ســیمې هېوادونــو تــه رسایــت ونــه کــړي یــو ګــډ تفاهــم شــته.

د روســیې انټرفکــس خــربي اژانــس د راپــور لــه مخــې ښــاغيل 

ــدو  ــکارۍ د زیاتې ــو د هم ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس ــکو پ ګروش

غوښــتنه کــړې او همــداراز پــه افغانســتان کــې د اســالمي دولــت 

ډلــې یــا داعــش د نفــوذ د او د مخــدر مــوادو د کاروبــار د 

ــودلې. ــنه ښ ــه اندیښ ــه کبل ــدو ل پراخې

د ناټــو عمومــي منــي کــه څــه هــم د ناټــو- روســیې د شــورا پــه 

ــه  ــو پ ــن او د ګواښــونو د کمول ــډه کــې د افغانســتان، اوکرای غون

ــې  ــړه چ ــې وک ــه ی ــو یادون ــل خ ــرد وبل ــور او زغ ــه ګټ اړه بحثون

ــه مســئله کــې الهــم بنســټیز  ــن پ ــره د اوکرای ــه تې ــوري، پ دواړه ل

ــري. ــه ل اختالفون

شهرداری کابل:

تا پایان سال ۱۰۰ درصد زباله ها از پایتخت جمع آوری خواهند شد

ناټو:

له طالبانو رسه د روسیې 

د مرستو په اړه موثق شواهد نشته

عبداهلل در دیدار با نماینده گان ولسوالی چاه آب تخار:

با عامالن جنایت در چاه  آب برخورد قاطع می شود

ابوبکر صدیق
چهارمیــن نشســت بین المللــی افغانســتان و آســیای میانــه 
ــزار  ــان برگ ــت بامی ــرطان( در والی ــه 23 س دیروز)جمع

شــد.  
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــر  ــته در ام ــال های گذش ــت: در س ــت گف ــن نشس در ای
ــادی  ــای زی ــه کوتاهی ه ــم در منطق ــا تروریس ــارزه ب مب
ــورهای  ــل کش ــن دلی ــه همی ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ص

ــده اند. ــرر ش ــت متض ــن باب ــادی از ای زی
ــه در  ــی منطق ــرادی از تمام ــه اف ــزود ک ــداهلل اف ــای عب آق
بیــن گروه هــای تروریســتی هســتند، امــا در مبــارزه 
ــردم افغانســتان  ــر دوش م ــار ب ــا تروریســم، ســنگینی ب ب

ــت. ــده اس ــته ش گذاش
رییــس اجرایــی گفــت: "اگــر کســی از قفقــاز در جنــگ 
ــا چیســت؟  ــا م ــش ب ــا در افغانســتان اســت. دعوای ــا م ب

دعــوای او در جــای دیگــر اســت."
ــی  ــا در جای ــه همکاری ه ــان این ک ــا بی ــداهلل ب ــای عب آق
ــی  ــدارد و در جای ــود ن ــم وج ــی ه ــت، در جای ــم اس ک
حتــی بــا چالــش مواجــه اســت، گفــت کــه از گروه هــای 

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــتی حمای تروریس
ــا وجــود  ــد کــرد کــه در افغانســتان ب ــداهلل تاکی ــای عب آق

سیاســت صلــح آمیــز، میــان گروه هــای تروریســتی فرقــی 
ــه در  ــورها در منطق ــی کش ــا برخ ــود؛ ام ــته نمی ش گذاش

ــده اند. ــل ش ــاوت قای ــتی تف ــای تروریس ــان گروه ه می
آقــای عبــداهلل خاطــر نشــان کــرد کــه برخــی کشــورها بــه 
ــاوت  ــان و داعــش تف ــن طالب ــا بی ــه گوی ــن اندیشــه ک ای
نظــر- آنهــم بــر ســر منافــع زودهنــگام وجــود دارد- برای 
ــه  ــوند ک ــل می ش ــاوت قای ــر تف ــه دیگ ــبت ب ــی نس یک

ــزرگ اســت. اشــتباه محــض و قیمتــش ب
ــۀ او، یــک گــروه تروریســتی کــه هدفــش یــک  ــه گفت ب
کشــور آســیای میانــه اســت در افغانســتان فعالیــت دارد و 
دســت بــه کشــتار مــردم افغانســتان می زنــد. ایــن زمینــه 
ــاآرام  ــان افغانســتان را ن چــرا مســاعد شــده؟ چــون طالب
ســاخته و آن هــم بــه خاطــر تحقــق منافــع یــک کشــور، 

ایــن یــک مســالۀ کامــَا روشــن و واضــح اســت.
ــه  ــرد برخــی کشــورها ب ــداهلل، رویک ــای عب ــاور آق ــه ب ب
خاطــر پیگیــری منافــع محــدود، بــر ایــن مســالۀ روشــن، 
ــار  ــورها دچ ــا کش ــود ت ــبب می ش ــده و س ــایه  افکن س

ــوند. ــی ش ــتباهات بزرگ اش
بــه تازه گــی ینــس اســتولتنبرگ، دبیــر کل ناتــو روز 
ــکاری  ــاتی از هم ــه گزارش ــت ک ــل گف ــش در بروکس پی
روســیه بــا طالبــان بــه آنــان رســیده اســت، امــا تاکنــون 

ــد. ــت ندارن ــدرک در دس م
او بــا اشــاره بــه تحــوالت جهانــی در دهه هــای اخیــر از 
ــاز  ــش تروریســم در آغ ــگ ســرد، چال ــان جن ــه پای جمل
قــرن 2۱، وضعیــت افغانســتان، رشــد القاعــده، بــه میــان 
آمــدن داعــش، مذاکــرات هســته یی ایــران، آغــاز بــه کار 
ــت،  ــای نف ــش به ــن و کاه ــوی چی ــم از س ــاده ابریش ج
گفــت: بایــد گفت وگوهــای کشــورهای منطقــه بــا توجــه 
ــه،  ــع همــۀ منطق ــن مناف ــرای تامی ــن موضوعــات ب ــه ای ب

شــکل بگیــرد.
ــیای  ــورهای آس ــی کش ــت بین الملل ــن نشس در چهارمی
میانــه و افغانســتان کارشناســان و مقاماتــی از کشــورهای 
ــا بــه گونــه علمــی، در مــورد  منطقــه گردهــم آمده انــد ت
مبــارزه بــا تروریســم مذاکــره کنند. ایــن نشســت دو روزه 
ــتان  ــتراتژیک افغانس ــات اس ــتیتوت مطالع ــوی انس از س

برگــزار شــده اســت.
ــان رییــس انســتیتوت مطالعــات اســتراتژیک  داوود مرادی
ــن نشســت  افغانســتان گفــت کــه هــدف از برگــزاری ای
برداشــتن قدمــی بــرای پیونــد دوبــاره کشــورهای منطقــه 
از طریــق شــناخت بیشــتر و اعتمــاد بیشــتر بــرای افزایــش 
همکاری هــای منطقه یــی در مبــارزه بــا تروریســم اســت.

ــان نیــز گفــت کــه در  ــی بامی ــر وال ــان، طاهــر زهی هم چن

مســألۀ منطقــه کمتــر بررســی های عملــی بــرای شــناخت 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ها ص ــیب ها و ریش آس

آقــای زهیــر گفــت کــه در جهــان معاصــر اهمیــت امنیــت 
ــردم، در  ــترک م ــت مش ــی سرنوش ــاد نهان ــترک و ابع مش
ــت شــده کــه یــک  منطقــه و جهــان واضــح اســت و ثاب
ــن  ــود را تامی ــت خ ــد امنی ــی نمی توان ــه تنهای ــور ب کش

کنــد.
بــه  تروریســم  پدیــده  کــه  همانگونــه  می گویــد  او 
ــی  ــه، پدیده های ــان گســترش یافت ــی ســریع در جه گونه  ی
ــش  ــام بخ ــد اله ــر می توانن ــوق بش ــح و حق ــون صل چ

ــند. ــان باش جهانی
برگــزاری ایــن نشســت در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
ــن اواخــر  ــه خصــوص در ای حکومــت وحــدت ملــی، ب
ــه  ــط ب ــد رواب ــود و رش ــرای بهب ــادی ب ــای زی تاش ه
ــیای  ــورهای آس ــا کش ــادی ب ــه اقتص ــوص در عرص خص

ــه صــورت داده اســت.  میان
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــرف غن ــد اش ــن محم ــش از ای پی
ــه  ــیایی میان ــورهای آس ــه کش ــفر ب ــی، در س ــدت مل وح
ــم و  ــا تروریس ــارزه ب ــادی، مب ــط اقتص ــود رواب روی بهب

ــود. ــرده ب ــد ک ــی تأکی ــراط گرای اف

در چهارمین نشست افغانستان و آسیای میانه مطرح شد:

تفاوت قایل شدن میان داعش و طالبان اشتباه محض است
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ورزش
محمد كاظم همایون

ُهشدار سرخ:
در صـــورت بی تفاوتـــی حکومـــت و مـــردم، 
ــاکنان شـــهر کابـــل مهاجـــر  عنقریـــب همـــۀ سـ

 : ند می شـــو
ــهر  ــژه شـ ــتان به ویـ ــم در افغانسـ ــه های خشـ ــی از خوشـ یکـ
کابـــل، کاهـــش و آلـــوده شـــدن آب هـــای زیرزمینـــی اســـت 
کـــه حیـــات شـــش ملیـــون انســـان را تهدیـــد می کنـــد. در 
ـــود  ـــت و نب ـــوی حکوم ـــل از س ـــو تغاف ـــۀ همچ ـــورت ادام ص
یـــک راهـــکار مشـــخص، عنقریـــب مـــا شـــاهد کوچیـــدن 
مرحلـــه  ســـه  در  کابل نشـــین  شـــهروندان  دســـته جمعی 

خواهیـــم بـــود:
مرحلـــۀ نخســـت: آن مناطقـــی کـــه ضریـــب تکاثـــف بلنـــد 
از دیـــد جمعیتـــی و میـــزان بلنـــد جمعیـــت دارنـــد. نمونـــه، 
ـــهر  ـــم و... ش ـــده ه ـــم و هف ـــزده ه ـــم، پان ـــازده ه ـــای ی ناحیه ه

ـــل.  کاب
مرحلـــۀ دوم: شـــامل حـــال مناطقـــی می شـــود کـــه میـــزان 
بلنـــد جمعیتـــی دارنـــد، امـــا بـــه گمـــان اغلـــب ســـفره های 
آب هـــای زیرزمینی شـــان هنـــوز تهـــی نشـــده. ماننـــد: 
ـــت. ـــم و... اس ـــیزده ام و دوازده ه ـــم، س ـــم، هفت ـــای شش ناحیه ه

مرحلۀ سوم: شامل حال سایر مناطق می شود. 
ـــه  ـــن س ـــان ای ـــاه می ـــان کوت ـــه زم ـــت ک ـــی اس ـــل یاددهان قاب
ـــه  ـــل ب ـــۀ کاب ـــک منطق ـــدن از ی ـــل فشـــار کوچی ـــه دالی ـــه ب مرحل
ـــۀ دیگـــر، ســـرازیر شـــدن ســـیلی از مهاجـــران از پاکســـتان  منطق
و ایـــران، بی جاشـــده گان ناامنی هـــا از ســـایر اســـتان ها، 
ـــد  ـــرعت خواه ـــد را س ـــل رون ـــایر عوام ـــی و س ـــرات اقلیم تغی

ـــید. بخش

دهقان زهما

امپراتوری و »بربر«های جدید
فرانـــک والتـــر اشـــتاین مایـــر، رییس جمهـــور 
ـــرف  ـــه اش ـــتان ب ـــه افغانس ـــفرش ب ـــان در س آلم
ــه  ــتی همـ ــل بایسـ ــِت کابـ ــه دولـ ــدار داد کـ ــی ُهشـ غنـ
ـــد  ـــه فرآین ـــان ب ـــا طالب ـــد ت ـــرج ده ـــه خ ـــش را ب تاش های
ـــِر  ـــتاین مای ـــه اش ـــت ک ـــدا س ـــه پی ـــا گفت ـــد. ن ـــح بپیوندن صل
سوســـیال دموکـــرات بـــه ارزش هـــای جهان شـــمول و 
ـــع  ـــش مداف ـــه او در زادگاهِ خوی ـــتان ک ـــی در افغانس دموکراس
سرســـخت آن هـــا اســـت، کامـــًا بی توجـــه اســـت و 
ارزش هـــای جهان شـــمول را در افغانســـتان قربانـــی ایجـــادِ 
یـــک دولـــت قـــوی می کنـــد. آیـــا ایـــن گونـــه رویکـــرد 
ـــات آن  ـــوری جم ـــی امپرات ـــای سیاس ـــارج از مرزه ـــه خ ب
اندیشـــمند فرانســـوی را تصدیـــق نمی کنـــد کـــه نوشـــت:
ــده  ــدود شـ ــم محـ ــۀ یونیورسیالیسـ ــه مرحلـ ــا بـ ــا پـ "مـ
می گذاریـــم. حـــق، دموکراســـی و عدالـــت اجتماعـــی 
ایده آل هـــای مشـــروع هـــر فـــرد انـــد. و امـــا، فقط وفقـــط 
داخـــل  در  یعنـــی  مرزهای هـــای شـــمال،  داخـــِل  در 

ــوری. ــای امپراتـ مرزهـ
ـــاوات  ـــۀ مس ـــر پای ـــی ب ـــۀ آمریکای ـــم جامع ـــرِن نوزده در ق
ـــان  ـــِن زم ـــی در عی ـــود، ول ـــتوار ب ـــی اس ـــری اجتماع و براب
ـــۀ  ـــه مثاب ـــرده ب ـــه ب ـــه ب ـــود، زیراک ـــز ب ـــرده دار نی ـــۀ ب جامع
ارزش هـــای  بدین ســـان  نمی شـــد.  نگریســـته  انســـان 
دموکراتیـــک و اومانیســـی می تواننـــد جهان شـــمول باشـــند 

و در عیـــِن زمـــان، محـــدود بـــه شـــمال بماننـــد".

دستگیر روشنیالی

ـــه  ـــاره د ښ ـــه پ ـــدان و... ل ـــوه فزیک ـــر، د ی ـــوه ډاک د ی

حـــل پیـــدا کـــول ســـتونزه نـــه دی. هغـــوی د ښـــی 

ـــښ  ـــنجولو او ازمای ـــاره د س ـــه پ ـــو ل ـــدا کول الری د پی

ـــو  ـــه حـــل کول ـــری. د طبعـــی ســـتونزو پ ـــی وســـیلی ل ـــو پرمختلل کول

ـــاده دی او  ـــځ اړیکـــی س ـــر من ـــدف او عمـــل ت ـــل، ه ـــم د الم ـــی ه ک

ـــې  ـــږی، ول ـــم کی ـــم خت ـــل ه ـــدو رسه عم ـــه کی ـــر الس ـــه ت ـــدف پ د ه

ـــل،  ـــه د الم ـــی ن ـــل ک ـــه ح ـــتونزو پ ـــی س ـــت او د سیاس ـــه سیاس پ

ـــو دی  ـــل ی ـــه الم ـــاده دی، ن ـــی س ـــځ اړیک ـــر من ـــل ت ـــدف او عم ه

ـــه  ـــږی. دلت ـــم کی ـــل خت ـــدو رسه عم ـــه کی ـــه ترالس ـــدف پ ـــه د ه او ن

ـــه  ـــس العملون ـــم عک ـــا ه ـــل ی ـــس العم ـــاوړی عک ـــول پی ـــل ک عم

را منـــځ تـــه کـــوی. دلتـــه عمـــل کـــول پـــه میلیونونـــو انســـانان 

متاثیـــر کـــوی او لـــه همـــدی املـــه دی چـــی پـــه سیاســـت کـــی 

ـــل او  ـــس العم ـــو عک ـــه دتاثیرات ـــی د هغ ـــل، بلک ـــوازی د عم ـــه ی ن

ـــی. ـــر وش ـــد فک ـــم بای ـــه ه ـــه هکل ـــو پ ـــس العملون عک

آماده گی سربازان افغانستانی 
برای اشتراک در بازی های جهانی

زیدان بدون راموس به امریکا رفت

فیـسبـوک نـــامــه

ــا  ــتند و ب ــبین اس ــان خوش ــه آیندۀش ــه ب ــد ک ــش می گوین ــربازان ارت س
وجــود معلولیــت، می خواهنــد بــه آرزوهای شــان برســند.

شــماری از ســربازانی کــه اعضــای بدن شــان را در جنــگ بــا هراس افگنــی 
از دســت داده انــد، اکنــون بــرای بازی هــای جهانــی در کانــادا موســوم بــه 

ــد. ــی می گیرن ــز« آماده گ ــوس گیم »انوکت
ــای  ــدرت در رقابت ه ــر ق ــرای حضــور پُ ــه ب ــد ک ــن ســربازان می گوین ای
کانــادا کــه تــا دومــاه دیگــر برگــذار می شــود، تمرین هــای ویــژه را انجــام 

می دهنــد. 
ایــن رقابت هــا در رشــته های تیرانــدازی بــا کمــان، دوچرخه ســواری 
کوهســتانی، قایق رانــی در فضــای بــاز، بســکتبال، تنیــس، راگبــی، قــدرت 

ــد شــد. ــال  برگــذار خواهن کشــیدن و والیب
بــرای شــرکت در رقابت هــای جهانــی  ایــن ســربازان کــه  شــمار 
پاراالمپیــک در کانــادا آماده گــی می گیرنــد، بــه هفــت تــن می رســد.
ــا  ــان ده ه ــد از می ــه می گوی ــت ک ــانی اس ــی از کس ــی یک ــد عیس محم
ســربازی کــه اعضــای بدن شــان در جنــگ در برابــر هراس افگنــان آســیب 

ــت. ــده اس ــده ش ــا برگذی ــن رقابت ه ــور در ای ــرای حض ــت، ب ــده اس دی
محمــد عیســی گفــت: "احســاس خوشــی می کنــم و می خواهــم در 
ــام  ــن مســابقات شــویم و ن ــدۀ ای ــم و برن ــتان خــود بروی ــا دوس ــا ب آن ج

ــم". ــد کنی ــتان را بلن افغانس
ایــن ســربازان می گوینــد کــه بــه ایــن بــاور اســتند کــه بــه آینــده خوشــبین 

اســتند و باوجــود معلولیــت، می خواهنــد بــه آرزوهای شــان برســند.
ــچ وقــت مأیــوس  ــر احمــد، ســرباز پیشــین ارتــش گفــت: "مــن هی نصی
نبــوده ام. هیــچ وقــت نخواســتیم خــود را مأیــوس بســازم. هــر کار 

می توانــم انجــام دهــم. ورزش هــای مختلــف را انجــام می دهــم".
از  کشــور  هفــده  معیــوب  ســربازان  میــان  پاراالمپیــک  رقابت هــای 
بیست وســه تــا ســی مــاه ســپتمبر ســال روان میــادی در شــهر تورانتــوی 

کانــادا برگــزار می شــوند.
در حــدود 550 رقابــت کننــده در رشــته های تیرانــدازی بــا کمــان، 
دوچرخه ســواری کوهســتانی، قایق رانــی در فضــای بــاز، بســکتبال ، 
ــد کــرد. ــال باهــم رقابــت خواهن تنیــس، راگبــی، قــدرت کشــیدن و والیب

ــدون  ــپانیا ب ــد اس ــگاه رئال مادری ــال باش ــم فوتب ــوی تی ــرمربی فرانس س
ــد.  ــکا ش ــی امری ــش راه ــان اول تیم کاپیت

اردوی  برگــزاری  بــرای  اســپانیا  رئال مادریــد  باشــگاه  فوتبــال  تیــم 
ــزرگ  ــگاه های ب ــار باش ــکا در کن ــاک امری ــکوه در خ ــت و باش گران قیم
اروپایــی راهــی ایــن کشــور شــده و مادریــد را بــه مقصــد امریــکا تــرک 

ــرد. ک
در ایــن ســفر البتــه چنــد بازیکــن کــه در حــال تــرک رئال مادریــد هســتند 
ــرار  ــر ق ــه دیگ ــت ک ــخص اس ــوند و مش ــده نمی ش ــم دی ــراه تی ــه هم ب
ــه  نیســت در خدمــت رئال مادریــد باشــند، امــا کاپیتــان اول رئال مادریــد ب

همــراه آنــان راهــی امریــکا نشــده اســت.
ــس از  ــت پ ــرار اس ــده و ق ــکا ش ــس امری ــی الس انجل ــد راه رئال مادری
چنــد بــازی مهــم و مهیــج در امریــکای شــمالی نیــز اردویــی دو هفته یــی 
داشــته باشــد. زیــدان بــا 26 بازیکــن راهــی الس انجلــس شــده اســت، 3 

ــع. ــه 5 مداف ــع و 7 هافبــک مرکــزی و البت ــان، ۱0 مداف دروازه ب
در ایــن ســفر، کریســتیانو رونالــدو بــه خاطــر خســته گی ناشــی از 
ــه اســتراحت بیشــتر،  ــاز ب ــیه و نی ــی روس ــه میزبان جــام کنفدراســیون ها ب
هم چنیــن آسنســیو، وایخــو، بورخــا مایــورال )بــه خاطــر حضــور در جــام 
ــم  ــراه تی ــه هم ــوس ب ــن رام ــا( و هم چنی ــال اروپ ــر 2۱ س ــای زی ملت ه
حضــور ندارنــد و قــرار اســت در چنــد روز آینــده بــه صــورت مســتقل بــه 

ــه اردو اضافــه شــوند. ــکا ســفر کــرده و ب ســمت امری
رامــوس از زیــدان خواســته بــه همــراه خانــواده خــود چنــد روز دیگــر در 

ســفر تفریحــی بمانــد و ســپس راهــی امریــکا شــود.

دقـت در ناامیـدی

ژنــه«،  »ژان  دربــارۀ  ســعید«  »ادوارد  از  می خوانــدم  مقاله یــی 
ــود:  ــته ب ــول او نوش ــی از ق ــوی. جای ــنای فرانس ــندۀ نام آش نویس
»نبــوغ، حاصــل تــاش و دقــت در ناامیــدی اســت« ایــن میــزان 
توجــه موشــکافانه بــه امــور تجربــی برایــم جالــب بــود: بایــد در 

ــت. ــت داش ــا دق ناامیدی ه
و  رمان نویــس  فرانســوی،  بــزرگ  نویســندۀ  ژنــه،  ژان 
نمایشــنامه نویس؛ دوســت، همــراه و در عیــن حــال، منتقــد 
ــود. او در  ــوار ب ــیمون دوب ــارتر و س ــل س ــون ژان پ ــانی چ کس
دوره یــی فعالیــت می کــرد کــه جهــان تحــت تأثیــر فلســفۀ 
ــه،  ــن فکری فرانس ــای روش ــن فض ــتی« و هم چنی »اگزیستانسیالیس
بــه دنبــال نقــد و مبــارزه بــا نظــام نویــن ســرمایه داری و هم چنیــن 
ــژه در کشــورهای  ــان، به وی ــارزان آزادی خــواه جه ــت از مب حمای
ــراز و  ــر ف ــی پُ ــاد از زنده گ ــه، دوران زی ــود. ژن ــان ب ــرب زب ع
نشــیب خــود ر در الجزایــر و لبنــان و فلســطین ســپری کــرد. چنــد 
اثــر شــناخته شــدۀ او نیــز دربــارۀ مــردم همیــن سرزمین هاســت، 

ــا.« ــق« و »پرده ه ــی عش ــون »زندان ــاری چ آث
بنابرایــن، ســخن او دربــارۀ »نبــوغ«، برخواســته از تجربــۀ شــخصی 
ــان  ــر از فلســفۀ »اگزیستانسیالیســتی« بی ــا تأثی ــن حــال، ب و در عی
شــده اســت. فلســفه یی کــه مســوولیت فــرد را بــر دوش خــود او 
ــد.  ــی می کن ــان« معرف ــراب جه ــان را »زاده اضط ــذارد و انس می گ
گــزارۀ »نبــوغ، حاصــل تــاش و دقــت در ناامیدی ســت«، در واقــع 
بیانــی فشــرده از مکانیــزم خودآگاهــی انســان معاصــر، هنرمنــد و 
متفکــر معاصــر اســت؛ خوداگاهــی نســبت بــه احــوال و اندیشــه 
ــع  ــان. در واق ــن جه ــط ای ــاکش رواب ــوولیت هایش در کش و مس
فلســفۀ معاصــر، مســوولیت های زنده گــی در ایــن جهــان را 
ــر دوش خــود انســان  ــک برداشــته و ب ــای متافیزی از دوش باوره
گذاشــته اســت. در چنیــن حاالتــی در وفــور ناامیدهــا، دقــت در 
کیفیــت بــروز ناامیــدی و توجــه بــه جزئیــات آن دریچه یــی اســت 

ــا. ــرورش اندیشــه خــاق و تجربه گــر م ــوغ و پ ــه ســوی نب ب
ــن مضمونــی را ســال ها قبــل  ــه چنی ــک ب ــت نزدی یــادم هس
ــتن  ــرای نوش ــان ب ــودم. آن زم ــنیده ب ــم ش ــی ه ــر براهن از دکت
پایان نامــۀ فــوق لیسانســم، بــا ایشــان گفت وگــو می کــردم. 
ــری و  ــم فک ــای حاک ــه فض ــا، کار ب ــپ و گفت ه ــال گ در خ
فرهنگــی در دهه هــای 30 و 40 شمســی کشــید؛ بــه این کــه 
ــرادی  ــم کــه اف ــن بودی ــل دهــۀ چهــل، شــاهد ای ــه در اوای چگون
ــث و یکــی  ــروغ فرخــزاد، اخــوان ثال هم چــون احمــد شــاملو، ف
دو نفــر دیگــر توانســتند از میــان ســایر افــراد مطــرح و شــناخته 
شــده در دهــۀ 30 خــود را بــه عنــوان نماینــده گان اصلــی ادبیــات 

ــد. ــی کنن ــر معرف ــر معاص و هن
ــود کــه ایــن افــراد محصــول  ــه اعتقــاد براهنــی: دلیلــش ایــن ب ب
زنده گــی  در  پی درپــی  شکســت های  و  مــداوم  تاش هــای 

ــد. ــی خــود بودن ادب
ــا  ــی ی ــه باش ــن نخب ــعی نک ــم س ــو ه ــرد: ت ــه ک ــم اضاف ــد ه بع
ــر و  ــخ فک ــه تاری ــرا ک ــی؛ چ ــته باش ــودن داش ــه ب ــاس نخب احس
ادبیــات مــا را نخبه هــا نســاختند، بلکــه افــراد پرتــاش و 

ســاختند. پیــروز  شکســت خورده ها 
براهنــی معتقــد بــود کــه افــرادی چــون هوشــنگ ایرانــی، نخبــه 
ــه  ــی ک ــا جهان ــی ب ــان هم خوان ــا چــون کار و تاش ش ــد، ام بودن
ــت وارد  ــی زود و راح ــت، خیل ــد؛ نداش ــت می کردن در آن زیس
ــه همــان  ــد ســال ب ــس از چن ــری معاصــر شــدند و پ فضــای هن
ســاده گی و بــا درخششــی ســاده کنــار رفتنــد و اکنــون فقــط بــه 
ــون  ــانی هم چ ــا کس ــد. ام ــا ارزش دارن ــرای م ــی ب ــاظ تاریخ لح
ــا  ــود رض ــا خ ــی و حت ــفیعی کدکن ــزاد، ش ــاملو، فرخ ــد ش احم
ــن  ــی در پایی ــه از جای ــد ک ــی انســان های ســخت جانی بودن براهن
ــای  ــه قله ه ــی رســیدند ک ــه جای ــد و باالخــره ب ــاز کردن ــوه آغ ک

ــا قلمــداد شــدند. ــر معاصــر م ــات و هن ادبی
مــن ایمــان دارم چنیــن حاالتــی بــرای بســیاری از مــا پیــش آمــده. 
ــواده،  ــدی از سیاســت، اقتصــاد، خان ــدی از اســتعدادها، ناامی ناامی
ــته ایم.  ــا ننشس ــاز از پ ــا ب ــی، ام ــت، کار و زنده گ ــاق، رفاق اخ
بــه  بی اعتنــا  رســمی،  شــورانگیز  اخاقیــات  بــه  بی اعتنــا 
ــم روی  ــاش کرده ای ــان، ت ــر جه ــم ب ــن حاک ــتورات و قوانی دس
ــتر  ــه از خاکس ــی ک ــون ققنوس ــتیم، هم چ ــود بایس ــای خ ویرانه ه
خویــش برمی خیــزد و زیبایــی اش را بــه ابعــاد ایــن جهــان 
ــا بتوانیــم بخوانیــم و بنویســم.  می کشــاند. ایــن چنیــن بوده ایــم ت
ــم  ــا بتوانی ــم... ت ــوش کنی ــی را فرام ــم چیزهای ــا بتوانی ــم ت بنویس

ــم. ــاد بیاوری ــه ی ــی را ب چیزهای
پس زنده باد تالش و دقت در ناامیدی

یامان حکمت تقی آبادی
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یــک مــاه و نیــم پــس از انفجــار انتحــاری 
در نزدیکــی ســفارت آلمــان و منطقــۀ ســبز و 
ــه  ــته ب ــش از ۱50 کش ــه بی ــل ک ــک کاب دیپلماتی
اشــتاین مایر،  والتــر  فرانــک  داشــت،  همــراه 
 ۱5 پنجشــنبه  روز  آلمــان،  جمهــوری  رییــس 
ســرطان بــه کابــل آمــد. او وضعیــت امنیتــی 
ــت. ــده اس ــده" خوان ــران  کنن ــتان را "نگ افغانس
آقــای اشــتاین مایر در ســفرش بــه کابــل بــا 
محمــد اشــرف غنــی، رییــس جمهــوری و عبــداهلل 
عبــداهلل رییــس اجرایــی دیــدار و گفت و گــو 
ــی  ــم سیاس ــدون فه ــه ب ــت ک ــه اس ــرده و گفت ک
و شــناخت واقعیت هــا، نمی تــوان بــه بحــران 

ــان داد. ــتان پای افغانس
ــس  ــد پ ــت هرچن ــان گف ــوری آلم ــس جمه ریی
برعهــده گرفتــن مســئولیت تأمیــن امنیــت از 
ــی  ــتان پیامدهای ــی افغانس ــای امنیت ــوی نیروه س
ــی  ــت امنیت ــا وضعی ــوان انتظــار داشــت ام را می ت
ــق، در دو  ــماری از مناط ــژه در ش ــه وی ــور، ب کش
ســال گذشــته بــه طــور قابــل توجهــی بدتــر شــده 

اســت.
ــزار ســرباز در شــمال  آلمــان در حــال حاضــر ه
بیشــتر  آنهــا  ماموریــت  کــه  دارد  افغانســتان 

آموزشــی اســت.
ــوزا در  ــن ۱0 ج ــاری خونی ــه انتح ــس از حمل پ
ــات  ــل و اعتراض ــی در کاب ــاع سیاس ــل، اجم کاب
در  اساســی"  "اصاحــات  خواهــان  مردمــی 
نهادهــای امنیتــی و اقدامــات شــدیدتر ایــن نهادها 
ــت. ــیان اس ــر شورش ــان و دیگ ــروه طالب ــه گ علی
ــای  ــا همت ــدار ب ــی در دی ــوری غن ــس جمه ریی
ــای  ــات نهاده ــه اصاح ــاره ب ــا اش ــی اش ب آلمان
ــاع  ــه در وزارت دف ــت ک ــتان گف ــی افغانس امنیت
اصاحــات زیــادی بــه میــان آمــده اســت و ایــن 
ــاالی  ــد ادامــه دارد و اکنــون تمرکــز بیشــتر ب رون
ــر دو وزارت،  ــا ه ــت ت ــه اس ــور داخل وزارت ام

ــوند. ــی ش ــلکی و غیرسیاس مس
ــه  ــاع ب ــری وزارت دف ــزود رهب ــی اف ــای غن آق
ــپرده  ــت، س ــی اس ــه غیرسیاس ــدی ک ــل جدی نس

ــت. ــده اس ش

رییــس جمهــوری آلمــان تأکیــد کــرد کــه آینــده 
افغانســتان بــه دســت آلمــان، ناتــو و یــا ســازمان 
ملــل متحــد نبــوده، بلکــه مــردم افغانســتان خــود 
ــا ایــن "کشــور چندپارچــه"  ــد ت بایــد ســعی کنن

را بســازند.
ــه  ــه، ب ــورهای منطق ــش کش ــه نق ــاره ب ــا اش او ب
ویــژه همســایه های افغانســتان، گفــت تاثیــر ایــن 
کشــورها در افغانســتان می توانــد در زمینــه تأمیــن 
صلــح پایــدار یــا تخریــب ایــن کشــور باشــد. او 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــئولیت بزرگ ــا مس ــت: "آنه گف

آینــده ایــن کشــور دارنــد".
آقــای غنــی دربــاره رونــد صلــح افغانســتان 
گفــت: "صلــح بــا پاکســتان در اولویــت مــا قــرار 
ــری  ــان رهب ــرا طالب ــان، زی ــا طالب ــدا ب دارد و بع
واحــد ندارنــد". او تصریــح کــرد: "صلــح بــه دو 
نــوع اســت: اول صلــح اجتماعــی کــه روســتا بــه 

ــردم کار  ــان م ــن خصــوص می ــد در ای روســتا بای
شــود و دوم صلــح سیاســی اســت. طالبــان بــرای 
ــن  ــد در ای ــد و بای ــدک دارن ــت ان ــح فرص صل

ــد". ــم بگیرن ــر تصمی ــوص زودت خص
آنــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان، اخیــرا بــر ادامــه 
کمک هــا بــه افغانســتان تأکیــد کــرده اســت، او بــا 
ــا اعــزام نیــروی بیشــتری  ایــن حــال گفتــه کــه ب

بــه افغانســتان مخالــف اســت.
ــس تشــکیات  ــس، ریی از ســوی دیگــر، دن کوت
اطاعاتــی آمریــکا، چنــد مــاه قبــل گفتــه بــود کــه 
ــی از ســوی  ــا وجــود افزایــش کمک هــای نظام ب
ــی  ــش، اوضــاع سیاســی و امنیت ــکا و متحدان آمری
افغانســتان تقریبــا بــه طــور قطــع در ســال 20۱8 

میــادی بدتــر خواهــد شــد.

ــای  ــا تشــکیل کارگروه ه ــت تاجیکســتان ب دول
ــت حجــاب اســامی را  ــه ممنوعی ــژه، برنام وی

در ایــن کشــور آغــاز کــرده اســت.
دفتــر مطبوعاتــی کمیتــه امــور زنــان و خانــواده، 

ــرد،  ــام ک ــتان اع ــت تاجیکس ــه دول ــته ب وابس
ــای  ــدگان نهاده ــکل از نماین ــی متش کارگروه
جوانــان،  ســازمان های  دینــی،  آموزشــی، 
جنبش هــای زنــان، نیــروی انتظامــی و نهادهــای 

ورزشــی برنامــه تشــدید تبلیغــات علیــه رعایت 
حجــاب از ســوی زنــان را بــه عنــوان "پوشــاک 
ــت  ــتان" در دس ــگ تاجیکس ــا فرهن ــر ب مغای

ــرا دارد. اج
ــق  ــه مناط ــفر ب ــا س ــروه ب ــن کارگ ــای ای اعض
ــتن  ــوص برداش ــتان درخص ــف تاجیکس مختل
ــغ  ــور تبلی ــن کش ــان ای ــان زن ــاب در می حج

. می کننــد
جمهوری هــای  از  یکــی  تاجیکســتان 
مسلمان نشــین ســابق شــوروری اســت کــه 
در چنــد ســال اخیــر امــام علــی رحمــان، 
رئیــس جمهــور آن تــاش کــرده تــا همگرایــی 
ــرا  ــه اج ــی" را ب ــدرن غرب ــای م ــا "ارزش ه ب

بگــذارد.
ــرداری از  ــی ب ــا کپ ــا ب ــاش اســت ت وی در ت
ــی را  ــر مذهب ــه ای ســکوالر و غی ــه، جامع ترکی

ــد. ــذاری کن ــه گ ــتان پای در تاجیکس

تالش گستردۀ تاجیکستان برای ممنوعیت حجاب

رییــس  حکومــت وحــدت ملی در دیــدار با شــماری از صنعــت کاران 
ــن  ــه زودی افغانســتان از راه خــط آه ــه ب ــه ک ــار گفت ــت قنده والی
تورغنــدی بــه ترکمنســتان وصــل خواهــد شــد و کاال هــای تاجــران 

افغــان در مــدت هفــت روز بــه اروپــا خواهــد رســید.
محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــور کشــور بــا شــماری از 
ــرد و مشــکات و  ــدار ک ــار در ارگ دی ــت قنده ــت کاران والی صنع

ــنید. ــان  را ش ــنهادات آن پیش
ــیم،  ــد قس ــی محم ــکانی، حاج ــق موش ــل الح ــدار فض ــن دی در ای
ــی از  ــه نمایندگ ــد ب ــی احم ــی عل ــر و حاج ــد اکب ــی محم حاج

ــد. ــت کردن ــران صحب دیگ
آنــان گفتنــد: در دو ســال گذشــته در پــارک هــای صنعتــی والیــت 
قندهــار تغییــرات بزرگــی رونمــا شــده اســت و تنهــا در یــک ســال 
گذشــته در حــدود 75 میلیــون دالــر ســرمایه گــزاری جدیــد صــورت 
ــه  ــاره ب ــتند، دوب ــت نداش ــًا فعالی ــه قب ــای ک ــه ه ــه و فابریک گرفت

فعالیــت آغــاز کــرده انــد.
ــان  ــرای آن ــان داشــتند کــه اگــر ب صنعــت کاران والیــت قندهــار بی
بــرق دایمــی تمدیــد گــردد، ســرمایه گــذاری شــان بــه هــزار میلیــون 
ــه  ــان را در زمین ــکات ش ــان مش ــت. آن ــد یاف ــش خواه ــر افزای دال
هــای کمبــود بــرق، ســرک هــا و افــراد متخصــص و همچنــان نبــود 
ــال  ــتار فع ــد و خواس ــان کردن ــیون بی ــه و کانالیزاس ــات اطفائی خدم

ــاره فابریکــه نســاجی والیــت قندهــار شــدند. شــدن دوب
ــای  ــور در عرصــه ه ــس جمه ــه ریی ــتار توج ــا خواس ــان آنه همچن
ایجــاد پــارک جدیــد صنعتــی، توزیــع و ســپردن زمیــن بــه ســرمایه 
گــذاران، کاهــش تعرفــه کمرگــی در مــواد خــام، اولویــت دادن بــه 
ــه و  ــای جریم ــه ه ــکات در زمین ــع مش ــی و رف ــدات داخل تولی

ــد. ــات گردیدن مالی
ایــن صنعــت کاران افزایــش تولیــدات داخلــی، اســتخراج معــادن و 
حمایــت از صعنــت کاران و ســرمایه گــذاران را یگانه راه اســتقالیت 

اقتصــادی دانســتند.
در ایــن دیــدار حاجــی علــی احمــد رییــس شــورای صعنــت کاران 
ــد نیــز صحبــت کــرده گفــت کــه هشــت ســال قبــل  والیــت هلمن
ــخص  ــن مش ــد زمی ــت هلمن ــی در والی ــارک صعنت ــاد پ ــرای ایج ب
شــده بــود، امــا تــا هنــوز توزیــع نشــده اســت. وی گفــت اگــر بــرای 
صنعــت کاران در والیــت هلمنــد زمیــن توزیــع گــردد، آنــان آمــاده 

انــد کــه در زمینــه ایجــاد فابریکــه هــا ســرمایه گــذاری کننــد.
ــارک صنعتــی در ولســوالی گرشــک  حاجــی علــی احمــد، ایجــاد پ
ــد را ضــروری دانســت و خواســتار توجــه حکومــت  ــت هلمن والی
ــب  ــگ تخری ــر جن ــه در اث ــی ک ــدد فابریکات ــت مج ــه فعالی در زمین

ــد، گردیــد. شــده ان
ــز پــس از شــنیدن خواســته ها و مشــکات  ــی نی محمــد اشــرف غن
ایــن صنعــت کاران بــه مســووالن مربوطــه هدایــت داد کــه در زمینــه 
ــد و  ــدام کنن ــد اق ــت هلمن ــت کاران والی ــه صنع ــن ب ــع زمی توزی
امکانــات بــرای ایجــاد پــارک صنعتــی در والیــت قندهــار را مــورد 

بررســی قــرار دهنــد.
ــال  ــاره فع ــر دوب ــه بخاط ــت ک ــت کاران گف ــه صنع ــاب ب وی خط
ــای مشــخص  ــار، طــرح ه ــت قنده نمــودن فابریکــه نســاجی والی
خویــش را ارائــه نماینــد تــا واضــح شــود کــه ایــن فابریکــه تحــت 

ــاره فعــال گــردد. کــدام شــرایط دوب
ــه صنعــت در کشــور  ــدازه ک ــر ان ــه ه ــان داشــت، ب ــی بی ــای غن آق
رشــد کنــد، بــه همــان انــدازه واردات کاهــش مــی یابــد. وی افــزود 
ــان  ــما خودت ــًا ش ــت، بن ــده اس ــرات آم ــون تغیی ــون در قان ــه اکن ک
مــی توانیــد بــا ارایــه طــرح هــای منظــم در ســکتور بــرق، ســرمایه 

ــد. گــذاری کنی
وی خطــاب بــه صعنــت کاران گفــت کــه بــا افتتــاح دهلیــز هوایــی 
ــد  ــته نخواهی ــدک وابس ــپین بول ــه س ــا ب ــر تنه ــما دیگ ــد، ش ــا هن ب
بــود. وی افــزود کــه کیفیــت تولیــدات تــان را بهتــر بســازید؛ بــزودی 
افغانســتان از راه خــط آهــن تورغنــدی بــا ترکمنســتان وصــل 
ــا  ــه اروپ ــت روز ب ــدت هف ــما در م ــد شــد و محصــوالت ش خواه

ــد رســید. خواه
محمــد اشــرف غنــی بیــان داشــت کــه رونــد انتقــال بــرق بــه والیت 
ــن  ــی در ای ــه مانع ــد و هیچگون ــارت می کن ــخصًا نظ ــار را ش قنده
ــاالی افزایــش  ــل قبــول نیســت. وی افــزود کــه کار ب خصــوص قاب
ظرفیــت بنــد بــرق کجکــی و بــرق آفتابــی و همچنــان تمدیــد بــرق 

ــان دارد. از ترکمنســتان جری
بــه مســووالن مربــوط هدایــت داد کــه  رییس جمهــور غنــی 
مصــارف بــرق دیزلــی ایــن پــارک صنعتــی را بــرای شــش الــی یــک 
ســال مــورد ســنجش قــرار دهنــد، تــا در ایــن خصــوص گام هــای 

ــدی برداشــته شــود. بع

محـصوالت مـا در 7 روز 
بـه اروپـا خـواهد رسیـد
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