
یک شـهروند هراتـی دیروز)جمعـه( گلبدین 
حکمتیـار رهبـر حزب اسـامی را در مسـجد 
جامـع هـرات بـا کفش هایـش مـورد حملـه 

داد.  قرار 
منابـع گفته انـد کـه فـردی در جریـان نمـاز 
جمعـه در هرات به سـوی گلبدیـن حکمتیار، 
رهبـر حـزب اسـامی لنگـه کفـش پرتـاب 

کـرده و نمـاز جمعـه مختـل شـده اسـت.
حکمتیـار در نمـاز جمعـه در مسـجد جامـع 
هـرات حضـور داشـت و در وقـت خوانـدن 
او  سـوی  بـه  نمازگـزاران  از  یکـی  خطبـه، 

کفـش پرتـاب کـرد.
لحظـه  از  اجتماعـی  شـبکه های  از  عکسـی 
پرتـاب کفـش به سـوی رهبر حزب اسـامی 
دسـت بـه دسـت می شـود، نشـان می دهد که 
فـردی از صـف چهـارم یـا پنجم ایـن کار را 

انجـام می دهـد.
شـاهدان عینـی گفته انـد کـه پـس از پرتـاب 
کفـش، صـف نمـاز بهم خـورد و بسـیاری ها 
وارد  انتحـاری  مهاجـم  کـه  ایـن  گمـان  بـه 

نمازگـزاران شـده، محـل را تـرک کردنـد.
منابـع گفته انـد کـه اداره امنیت ملـی یک مرد 
را بـه اتهـام پرتـاب کفش بـه سـوی گلبدین 

حکمتیار بازداشـت کرده اسـت.
هـرات  در  کـه  اسـت  روز  چنـد  حکمتیـار 
بـه سـر می بـرد و بـا فرماندهـان جهـادی و 

می کنـد. دیـدار  خـود  هـواداران 

بـه  اسـامی  حـزب  رهبـر  ورود  دنبـال  بـه 
هـرات، شـماری از فعـاالن مدنـی و مخالفان 
او دسـت بـه تظاهرات زدنـد و پاکارت هایی 
که روی آنها شـعارهایی علیه او نوشـته شـده 
بـود، حمـل کردنـد. معترضـان او را متهـم به 

»تفرقه افکنـی« کردنـد.
پـس از ورود حکمتیـار بـه کابـل و برگزاری 
بزرگ تریـن همایـش هـواداران او در پایتخت 
هـم دههـا نفـر علیـه او تظاهـرات کردنـد و 

شـعارهای تنـدی سـر دادند.
اصلـی  طرف هـای  از  یکـی  حکمتیـار   
جنگ هـای داخلـی دهـه هفتـاد خورشـیدی 
بـود. نهادهـای حقـوق بشـری او را متهـم به 
دسـت داشـتن در جنایـات جنگـی و نقـض 

می داننـد. بشـر  حقـوق 

گذشـته  سـال  شـانزده  در  حکمتیـار  نـام 
و  درج  ملـل  سـازمان  سـیاه  فهرسـت  در 
خـودش تحـت پیگـرد بین المللـی بـود، امـا 
پـس از امضـای توافقنامـه صلـح بیـن دولت 
بـه  فهرسـت  ایـن  از  او  اسـم  حکمتیـار،  و 
افغانسـتان حـذف شـد. درخواسـت دولـت 

یـک روز پـس از امضای توافقنامـه صلح بین 
دولـت افغانسـتان و حکمتیـار، دیدبان حقوق 
بشـر، امضای ایـن توافقنامـه را بی احترامی به 

قربانیـان جنایات جنگی دانسـت.
جملـه  از  خـود،  علیـه  اتهامـات  حکمتیـار 
و  جنگـی  جنایـات  و  بشـر  حقـوق  نقـض 
در  کابـل  شـهر  سـوی  بـه  موشـک پرانی 
سـال های نخسـت دهـه هفتـاد را رد می کند.
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عادت کن در حِق مردم نیکی کنی، حتا اگر آن ها را تا آخر عمرت نبیــنی.

جکسون براون

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

ــا عــزت و ســرافراز افغانســتان در  هـــموطنان ب
ــم و  ــام و علیک ــور، الس ــارج کش ــل و خ داخ

ــه! ــه اهلل و برکات رحمت
مراســم  در  شــما  شــکوهمند  حضــور  از 
و  ملــی  قهرمــان  روز شــهادت  بزرگداشــت 
گرامي داشــت هفتــۀ شــهید، هـــمچنان اســتقبال 
پیــام  از  ملــی،  قهـــرمان  از  تــان  بی پیشــینۀ 
ــک  ــان، ی ــک آرم ــگاه ی ــی« در جای ــاق مل »وف
طــرح و یــک حرکــت مشــروعیت بخــش، 
قلبــٌا سپاســگزارم. در ایــن راســتا از رهـــبران و 
شخصیت هـــای جهـــادی، ملــی، سیاســی، مدنی 
ــد از  ــا صــدای بلن ــه ب و مســوؤلین کشــوری ک
برنامه هـــای مــا طــی ایــن هـــفته، یــاد و حمایت 

نمودنــد، تشــکر ویــژه مي نمایــم. 
اعــام می داریــم کــه انشــااهلل بــرای تحقــق 
وفــاق ملــی، برنامه هـــای خــود را همچنــان 
ــمند را  ــام ارزش ــن پی ــم داد و ای ــه خواهی ادام
ــه  ــرزمین، ب ــن س ــای ای ــا و گرانه ه ــه کناره هـ ب
ــه  ــه ب ــه محلــه و خان قــراء و قصبــات، محلــه ب
ــا خــدا بخواهــد،  ــه انتقــال خواهـــیم داد، ت خان
بیــداری، همدلــی، همصدائــی و  جلوه هــای 
همگرائــی را میــان مــردم خویــش شــاهد باشــیم. 
ــت  ــستی از وضعی ــق هـ ــا خال ــوکل ب ــا ت ــا ب ت
نابهنجــار موجــود بســوی بهـــبودی، روزنــۀ امید 
بــاز شــود و ســر انجــام تنش هـــا و بحران هـــای 
ــی اش  ــهء پایان ــه نقط ــور ب ــزون در کش روز اف
ــد  ــق مزی ــک و توفی ــب کم ــن طل ــد. ضم برس
ــن  ــا ای ــدی م ــا، آرزومن ــادر و توان ــدای ق از خ

ــار هـــم باشــیم.  ــا آخــر کار در کن اســت ت
فرزانــگان  تــک شــما  تــک  از  بــار دیگــر 
و  هـــمکاری  بــا حضــور،  کــه  قدرشــناس 
هـمآهـــنگی تان در گرامیداشــت هـــرچه بهـــتر 
ــت  ــا من ــر م ــفته ب ــر از هـ ــفته و فرات ــن هـ ای
گذاشــتید، اظهــار ســپاس و امتنــان می کنــم.

با درود و محبت فراوان
برادرتان احمدولى مسعود،

رئيس عمومى بنياد شهـيد احمدشاه مسعود

به سوی گلبدین حکمتیار در هرات پرتاب کفش 

پيام سپاسگزارى

صفحه 3

احیای امارت اسالمی 

اشتباه و دست  نیافتنی  است

ترامپ به غنی:

برای تأمین امنیت افغانستان صد درصد متعهد هستیم

نویسندۀ آرژانتینی دربارۀ احمدشاه مسعود فلم می سازد
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مهم تریــن ویژه گــی هفتــاد و دومیــن نشســت 
ــرای  ــه در آن ب ــود ک ــن ب ــل متحــد ای ــازمان مل س
رییس جمهــوری  ترامــپ  دونالــد  نخســتین بار 
ترامــپ  آقــای  می کــرد.  ســخنرانی  امریــکا 
عجیبــش  ســخنرانی های  و  حرف هــا  به دلیــِل 
همــواره خبرســاز بــوده اســت. او خــاِف رییــس 
ــکا، ســخناِن خــود را ُرک و  جمهــوری قبلــی امری
ــه  ــم ک ــه را ه ــی آورد. آن چ ــان م ــر زب ــرده ب بی پ
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــپ در نشس ــای ترام آق

ــد.  ــد فهمی ــتا بای ــن راس ــرد، در همی ــرح ک مط
ســخنرانی آقــای ترامــپ در ســازمان ملــل، کامــًا 
ــر از  ــزی غی ــم اگــر چی ــه گمان ــود و ب ــی« ب »ترامپ
ایــن می بــود، جــای تعجــب داشــت. خــاف 
آن چــه کــه برخــی از تحلیل گــران بــه ابعــاد 
ــان  ــه نش ــپ توج ــای ترام ــخنرانی آق ــِی س جهان
ــن ســخنرانی بیشــتر  ــه ای ــم ک ــر می کن ــد، فک دادن
بــرای افــکار عمومــی در امریــکا تهیــه شــده بــود. 
ــر  ــود را برت ــه خ ــد ک ــت دارن ــا دوس امریکایی ه
ــی را  ــن حس ــًا چنی ــپ واقع ــای ترام ــد و آق بدانن
بــه آن هــا القــا می کنـــد. آقــای ترامــپ بــه برخــی 
کشــورها و ســراِن آن هــا از تربیــون ســازمان ملــل 
ــای  ــورد کوری ــا در م ــرد و حت ــه ک ــد حمل متح
ــن  ــد ای ــد ش ــور خواه ــه مجب ــت ک ــمالی گف ش
کشــور را از نقشــۀ جهــان محــو کنــد. او در مــورد 
ایــران، کوبــا، ونزویــا و نظام هــای کمونیســتی نیــز 
ــا  ــوع حکومت ه ــن ن ــادی زد و ای ــای انتق حرف ه

ــرد.  ــاب ک ــت خط ــای زش را حکومت ه
پیــش از ایــن نیــز رؤســای جمهــور امریــکا 
ــن کشــورها  ــاِب ای ــن در ب ــر از ای ــی بهت حرف های
و نظام هــا نگفتــه بودنــد. حتــا بــارک اوبامــا 
رییس جمهــوری پیشــیِن امریــکا هــم کــه بــه 
فرهیختــه بــودن مشــهور بــود، هــر وقــت در 
ــی  ــرد، لحن ــت می ک ــورها صحب ــن کش ــورد ای م
شــبیه لحــِن ترامــپ داشــت. پــس تــا ایــن جــای 
ــت  ــخنی در نشس ــرف و س ــپ ح ــای ترام کار آق
ســازمان ملــل نگفتــه کــه خــاِف عــرف معمــوِل 
امریــکا در  ســخنرانی های روســای جمهــوری 

باشــد.  چنیــن نشســت هایی 
او حتــا در مــورد افغانســتان کــه بــه زخــم ناســورِ 
امریــکا تبدیــل شــده نیــز حــرِف تازه یــی نگفــت؛ 
ــتان  ــورد افغانس ــپ در م ــای ترام ــای آق حرف ه
ــتراتژِی  ــه در اس ــود ک ــی ب ــان چیزهای ــرار هم تک
ــم  ــی می گوی ــا وقت ــان شــده اســت. ام ــرش بی اخی
کــه مخاطــب اصلــِی او در ایــن ســخنرانی بیشــتر 
ــان  ــردم جه ــا م ــان و ی ــورهای جه ــه کش از این ک
ــن  ــه ای ــود، ب ــودش ب ــور خ ــردم و کش ــد، م باش
دلیــل اســت کــه او تــاش کــرد بــه همــان شــعار 

ــده داده  ــه وع ــردد ک ــود برگ ــِی خ ــی انتخابات اصل
بــود غــرور امریکایی هــا را دوبــاره بــه آن هــا 

برمی گردانــد. 
ــاش  ــپ ت ــای ترام ــخنرانی خــود، آق ــام س در تم
ــه  ــود و ب ــک ش ــدف نزدی ــن ه ــه ای ــه ب ــرد ک ک
ــه در انتخــاِب خــود در  ــد ک ــکا بفهمان ــردم امری م

مــورد او اشــتباه نکرده انــد. 
ــِت  ــدت اف ــر به ش ــای اخی ــپ در ماه ه ــای ترام آق
ــت  ــخن از آن می رف ــا س ــته و حت ــت داش محبوبی
ــد  ــل از موع ــوری قب ــت جمه ــد از ریاس ــه بای ک
کنــار بــرود. ســخنرانی آقــای ترامــپ نشــان داد کــه 
ــام خواهــد  ــن مق ــا آخــر دورۀ کاری اش در ای او ت
بــود و حتــا آمــاده اســت کــه یــک دورۀ دیگــر هــم 

در کاخ ســفید باقــی بمانــد.
 آقــای ترامــپ در ُکِل ســخنرانی اش بــه مــردم 
ــه دوســت  ــی را ک ــن احســاِس برتری ی ــکا ای امری
از ســخاوت، دســت و  او  القــا کــرد.  دارنــد، 
ــر  ــه دیگ ــکا ب ــه امری ــتی و توج ــازی، نوع دوس دلب
ــد  ــد ورزی ــد کــرد و تأکی کشــورهای جهــان تمجی
ــاه  ــرای رف ــی را ب ــای بزرگ ــکا هزینه ه ــه امری ک
از  او  اســت.  رســانده  مصــرف  بــه  انســان ها 
ــز  ــد نی ــل متح ــازمان مل ــک س ــاختار بیروکراتی س
ــه 25  ــود این ک ــا وج ــه ب ــت ک ــرد و گف ــاد ک انتق
درصــد مصــارف ایــن ســازمان را امریــکا بــا 
ســخاوِت خــود متحمــل می شــود، ولــی ایــن 
ســازمان هنــوز نتوانســـته بــه یــک ســازمان فعــال 

ــود.  ــل ش ــان تبدی ــطح جه در س
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــراً ب ــپ ظاه ــای ترام ــارۀ آق اش
ســازمان ملــل بایــد بیشــتر در خدمــِت هدف هــای 

ــرد. ــرار بگی ــی ق امریکای
محمــد  ترامــپ،  آقــای  از  پــس  روز  یــک   
اشــرف غنی رییس جمهــوری افغانســتان نیــز در 
ــاید  ــفانه ش ــرد. متأس ــخنرانی ک ــت س ــن نشس ای
ــتی،  ــن نشس ــن در چنی ــخنرانی ممک ــن س بدتری
ــه  ــی ک ــد. آنان ــی باش ــای غن ــخنرانی آق ــن س همی
ســخنرانی آقــای غنــی را تهیــه کــرده بودنــد، 
ــخنرانی یی  ــن س ــاِی چنی ــر و بم ه ــه زی ــی ب خیل

ــد.  ــداده بودن ــان ن ــه نش توج
ــر  ــی ســخنرانی می کــرد، اکث ــای غن ــی کــه آق زمان
ــه  ــد. البت ــرک کردن ــرکت کننده گان نشســت را ت ش
ایــن مســأله چنــدان امــر غیرمعمولــی در این گونــه 
ســخنرانی های  همیشــه  نیســت.  نشســت ها 
رؤســای جمهــورِی امریــکا در ســازمان ملــل 
ــر  ــته و دیگ ــود داش ــه خ ــب را ب ــترین مخاط بیش
کشــورها بــه میــزان اهمیت شــان در مناســبات 
ــِر شــرکت کننده برخــوردار  ــی، از شــمار کمت جهان
بــوده انــد، امــا نــه بــه اندازه یــی کــه در ســخنرانی 

ــتند.  ــی حضــور داش ــای غن آق
تعــداد بســیار کمــی از شــرکت کننــده گان در 
ســخنرانِی آقــای غنــی در ســالون باقــی ماندنــد و 
ــأِت افغانســتان هیــچ  ــه شــمول هی ــز ب همان هــا نی
ــه ســخنرانی آقــای غنــی نداشــتند. امــا  توجهــی ب
نــادر نــادری رییــس اصاحــات اداری کــه معلــوم 
ــک در  ــِت دیپلماتی ــدام موقعی ــه ک ــا ب ــت بن نیس
دارد،  حضــور  بین المللــی  نشســت های  تمــام 
مشــتاقانه بــا موبایلــش ســخنرانی رییس جمهــوری 

را ضبــط می کــرد. 
ــل  ــازمان مل ــی در نشســت س ــی در حال ــای غن آق
ــر اداره  ــه در کشــورش و زی ــرد ک ســخنرانی می ک
و رهبــری خــودش، اصطــاح جدیِد »مخکشیســم« 
ــر  ــه اگ ــم در آن لحظ ــت. نمی دان ــده اس ــد ش تولی
ــاِن آقــای غنــی کــه  همــان تعــداد محــدود مخاطب
در نشســت حضــور داشــتند، خبــر می شــدند کــه 
فاشیســِم ایشــان چقــدر بــه بــار و بــر نشســته، آیــا 
بازهــم بــه نشســتن و شــنیدِن چرندیــاِت او ادامــه 

می دادنــد؟ 
بگــذار کــه دســتمال بــه دســتان بگوینــد کــه آقــای 
غنــی از آن چــه کــه در ادارۀ امــور می گــذرد، خبــر 
ــش  ــای مخک ــۀ آق ــای قوم گرایان ــدارد و راهنم ن
هیــچ ربطــی بــه او نــدارد؛ ولــی مــن و میلیون هــا 
ــم کــه  ــاور نمی کنی ــن ســرزمین هرگــز ب انســاِن ای
ــوده اســت.  ــا مخکــش هماهنــگ نب ــی ب ــای غن آق
ــب  ــد و در مکت ــکه ان ــک س ــن دو، دو روِی ی ای
فکــرِی مشــترک قــدم می زننــد. شــاید روزی 
ــز  ــری نی ــِر دیگ ــی مهم ت ــند های خیل روزگاری س
از جایــی درز کنــد و پــرده از خیلــی رازهــای 

قوم گرایانــۀ ارگ بــردارد.
ــز  ــکا نی ــی در امری ــای غن ــای آق ــد و بازدیده  دی
ــن  ــود. م ــجم نمی نم ــده و منس ــدان حساب ش چن
ــاد  ــورد انتق ــی را م ــای غن ــه آق ــی ک ــه اندازه ی ب
قــرار می دهــم، بــه همــان انــدازه آقــای کــرزی را 
ــای  ــی حرکت ه ــا از برخ ــم، ام ــاد می کن ــز انتق نی
ــا آقــای غنــی خوشــم  آقــای کــرزی در مقایســه ب
ــارج و در  ــورهای خ ــی در کش ــای غن ــد. آق می آی
برابــر رؤســای جمهــورِ آن هــا ژســِت نوکــر و گــدا 
را بــه خــود می گیــرد، در حالــی کــه آقــای کــرزی 
ــابِق  ــوری س ــس جمه ــوش ریی ــر ب ــا در براب حت

ــرد.  ــورد می ک ــادی برخ ــًا ع ــکا کام امری
شــاید مــا در ســطح جهانــی چنــدان موقــِف خوبی 
نداشــته باشــیم و کشــوری نباشــیم کــه محلــی از 
ــیم،  ــته باش ــی داش ــبات بین الملل ــراب در مناس اع
ولــی این قــدر هــم نبایــد خــود را خــوار بســازیم 
ــدازاده  ــًا گ ــا واقع ــد م ــس کننـ ــران ح ــه دیگ ک

هســتیم. 
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 و دو دنیــا

 

اخیــراً پاکســتان خــط و نشــان هایی را بــرای دولــِت 
افغانســتان کشــیده اســت. یکــی از ایــن خــط و نشــان ها 
ــا  ــقی ب ــۀ عمیـ ــوع رابط ــچ ن ــد هی ــه نبای ــت ک ــن اس ای
ــت  ــتان به صراح ــت پاکس ــد. دول ــته باش ــتان داش هندوس
گفتــه اســت کــه کمک هــای نظامــی و امنیتــِی هنــد بــرای 
افغانســتان اصــًا قابــل قبوِل پاکســتان نیســت و آن کشــور 
نمی توانــد بیشــتر از ایــن در برابــر منافــع پاکســتان قــرار 

گیــرد. 
ــوان  ــه عن ــی ب ــِت پاکســتان در حال ــن هشــدارهای دول ای
ــتان  ــد و افغانس ــای هن ــرای دولت ه ــروف ب ــه مع ــر ب ام
ــد  ــه دونال ــود ک ــادر می ش ــد، ص ــم ان ــتاِن ه ــه دوس ک
ــی اش در  ــی امنیت ــتراتژی نظام ــی اس ــه تازه گ ــپ ب ترام
ــام  ــب و اع ــد ترتی ــه هن ــوف ب ــتان را معط ــور افغانس ام
ــور  ــا در ام ــرد امریکایی ه ــاس راهب ــر اس ــرده اســت. ب ک
افغانســتان و جنــوب آســیا، هنــد نقــش بــارز و نزدیکــی 
ــرار  ــت و ق ــد داش ــی خواه ــی امنیت ــاِت نظام در تعام
ــزار  ــداری جنگ اف ــور مق ــن کش ــه زودی ای ــه ب ــت ک اس

ــد.  ــتان کمــک کن ــت افغانس ــه دول ــز ب را نی
ــپ،  ــای ترام ــی آق ــرد نظام ــاس راهب ــر اس ــان ب همچن
کشــور پاکســتان می توانــد زیــر فشــارهای بیشــتری 
ــِر  ــر س ــاع ب ــک اجم ــه ی ــکلی ک ــه ش ــرد، ب ــرار بگی ق
ــر  ــوان تغیی ــتانی ها ت ــه پاکس ــود. البت ــاد ش ــز ایج آن نی
برابــِر خودشــان  را در  امریکایی هــا  موضع گیری هــای 
ــر  ــورد قه ــچ گاه م ــتان هی ــت پاکس ــن اس ــد و ممک دارن
امریــکا قــرار نگیــرد. امــا آن چــه اکنــون هویداســت، ایــن 
ــت  ــز وضعی ــد و نی ــای کشــور هن ــه البی گری ه اســت ک
امنیتــی منطقــه، نــگاه امریکایی هــا را در برابــر پاکســتان تــا 
ــدت  ــع به ش ــن وض ــتان از ای ــر داده و پاکس ــدی تغیی ح

ــت.  ــده اس ــران ش نگ
نشــان دادن واکنشــی بــه ایــن شــدت در برابــر هندوســتان 
و کمک هــای آن کشــور بــرای افغانســتان، در واقــع یــک 
ــدۀ  ــازه اعام ش ــرد ت ــر راهب ــح در براب ــِی واض رویاروی
امریکایی هاســت و مادامــی کــه وضعیــت بــه نفــع 
ــای  ــه موضع گیری ه ــور ب ــد، آن کش ــر نکن ــتان تغیی پاکس

ــد داد.  ــه خواه ــابه اش ادام مش
ــدان  ــه می ــت ب ــتان سال هاس ــه افغانس ــت ک ــکی نیس ش
ــل شــده؛  ــی تبدی ــانی و منطقه ی ــای جهـ ــِت قدرت ه رقاب
ــران  ــش از دیگ ــتان بی ــتان و هندوس ــت پاکس ــا رقاب ام
ــا  ــرده و م ــل ک ــال تبدی ــداِن فوتب ــه می ــور را ب ــن کش ای
ــب ســرگردان  ــن دو رقی ــاِی ای ــش پ ــوپ در پی به ســاِن ت
ــه  ــد ک ــتان درک کرده ان ــردم افغانس ــون م ــده ایم. اکن ش
ــد و در  ــتان می بینن ــب پاکس ــا را از جان ــترین زیان ه بیش
ــه پاکســتان  ــته شــده اســت ک ــا نوش ــتون باره ــن س همی
دارای یــک راهبــرد تغییرناپذیــر و عمــق اســتراتژیک 
ــم  ــا ه ــن زودی ه ــه ای ــه ب ــت ک ــتان اس ــر افغانس در براب
ــور  ــن  کش ــه ای ــی ک ــا زمان ــلمًا ت ــت. مس ــر نیس تغییرپذی
ــر شــانه هاِی  ــی را ب ــی و منطقه ی فشــارهایی واقعــِی جهان
خــود احســاس نکنــد، افغانســتان همچنــان قربانــی منافــِع 

ــود. ــد ب پاکســتان خواه
مــردم افغانســتان از هنــد بــه عنــوان یــک دوســِت 
اســتراتژیک می خواهنــد کــه میــدان را بــرای پاکســتانی ها 
کــه عــزم دارد ایــن کشــور را ببلعنــد، رهــا نســازد. 
پاکســتان دشــمِن مشــترِک افغانســتان و هندوســتان اســت 
ــا  ــه خیــر ب و هــر دو کشــور، دوســتی و روابــط مبتنــی ب
ــدارهای  ــر هش ــر تأثی ــد زی ــد و نمی توانن ــر دارن یکدیگ
ــان  ــه گسترش شــان پای ــای رو ب ــه همکاری ه پاکســتان، ب
ــد  ــه بای ــت ک ــتان اس ــت افغانس ــن دول ــاال ای ــد. ح دهن
هشــدارهای اخیــِر پاکســتان را بــه عنــوان ارزِش دوســتِی 
هنــد و افغانســتان و نیــز اهمیــت راهبــرد نظامــی امریــکا 

ــد. ــوص درک کن ــن خص در ای
کــه  می خواهنــد  امریکایی هــا  از  افغانســتان  مــردم 
ــا  ــد ت ــت پاکســتان اعمــال کنن ــر دول فشــارهای الزم را ب
آن کشــور در نهایــت، در سیاســت خارجــی و عمــِق 
اســتراتژیِک خــود تــا آن جــا تغییــر و انعطــاف  وارد کنــد 
کــه بــازی بــا تروریســم در افغانســتان و منطقــه و جهــان 
ــاق  ــک اتف ــدون ش ــود. ب ــپرده ش ــخ س ــِی تاری ــه بایگان ب
و همداســتانی هنــد و امریــکا در مســالۀ افغانســتان و 
جنــوب آســیا می توانــد گلیــِم تروریســم را از افغانســتان 
ــای  ــِو عملیات ه ــۀ مح ــد و زمین ــبه قاره برچین ــام ش و تم

ــم آورد.  ــرب را فراه ــاِن غ ــر جه ــتی در سراس تروریس

از فشار امریکا تا فغان پاکستان
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محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی، در 
شـهر  در  متحـد  ملـل  سـازمان  نشسـت  دور  هفتادومیـن 
نیویـارک، بـا بیـان  این کـه مـا بـا کشـورهای همسـا یه  خـود 
در آسـیای جنوبـی و آسـیای میانـه بـه صـورت همزمـان در 
حـال تقویـت اتصـال ملـی، جهانـی و منطقه یـی هسـتیم، 
گفت: پاکسـتان بایـد وارد یک گفت وگـوی همه جانبه دولت 
بـا دولت روی مسـألۀ صلح، امنیت و همـکاری منطقه یی که 

منتـج بـه رفـاه می گـردد، شـود. 
آقـای غنـی افـزود کـه افغانسـتان یک بـار دیگـر در قـرن 
بیسـت ویکم به محور چندجانبه در عرصه های ترانسـپورت، 
انـرژی و آب و معـدن و به منظـور برقـراری امنیـت و رفـاه 

اقتصـادی در منطقـه مبـدل خواهد شـد. 
به گفتـۀ او، پـروژۀ لیـن  انتقالـی بـرق آسـیای میانه به آسـیای 
جنوبـی و پـروژۀ خـط لولـه انتقـال گاز از ترکمنسـتان بـه 
کشـورهای جنوب آسـیا در حال بازسـازی اسـت، هم چنان، 
خـط آهـن ترکمنسـتان به سـرحد افغانسـتان رسیده اسـت. 

آقـای غنـی بیان داشـت کـه راهبـرد و برنامه های افغانسـتان 
بـرای خودکفایـی و اصاحـات بـا تکیه بر تعهدات شـرکای 
بین المللـی  ، مسـیری را بـه سـوی درک ظرفیـت  کامـل  برای 

کشـور ترسـیم خواهد کرد.
او خاطـر نشـان کـرد: نسـلی که در دهـه نود میـادی بزرگ 
شـد و اکثریت نفوس افغانسـتان را تشـکیل می دهد، رهبری 
کشـور به صورت یکجا به آن ها به امانت گذاشـته می شـود. 
آقـای غنـی در بخـش دیگـر سـخنان خود بـا بیـان  اینکه ما 
تنهـا بـه واسـطه راه حـل سیاسـی می توانیم بـه صلـح پایدار 
دسـت یابیـم، از همـه افـراد در صفـوف طالبان دعـوت کرد 

کـه بـه یـک گفت وگـوی داخلـی بپیوندند. 
او هم چنـان یـادآور شـد که یک فرصـت بـرای گفت وگو با 
کشـورهای همسـایه  خـود داریم کـه چگونه با هـم صادقانه 
کار کنیـم تـا تروریسـم را از بین بـرده و افراط گرایـی را مهار 

کنیم. 
دیدار با ترامپ

هم چنـان، محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی و دونالـد ترامپ رییـس جمهور امریکا، در حاشـیۀ این 
نشسـت در دیـدار جداگانـه روی مسـایل سیاسـی-امنیتی و 
راهبـرد جدیـد نظامی امریکا برای افعانسـتان بحـث و تبادل 

نظـر کردند. 
آقـای ترامـپ در ایـن دیدار  با اشـاره به حضـور نظامیان آن 
کشـور در افغانسـتان، گفت: همـکاری نزدک ایـاالت متحده 
بـا افغانسـتان بـه خوبـی جریـان دارد و نظامیـان مـا در کنار 
نظامیان افغانسـتان در مبارزه با دهشـت افگنی و تروریسـم با 

موفقیـت به پیـش می روند. 
دونالـد ترامـپ در ایـن دیـدار گفتـه اسـت که هم اکنـون در 
افغانسـتان بیسـت گـروه تروریسـتی فعالیت دارنـد و ما صد 

درصـد بـرای تأمیـن امنیـت و مبـارزه بـا تروریسـم در ایـن 
کشـور متعهـد هسـتیم. حکومـت و مـردم امریـکا متعهـد با 
هرنوع همکاری با افغانسـتان و تطبیق اسـتراتژی اعام شـده 

در مـورد جنوب آسـیا و افغانسـتان اسـت.
ترامـپ افـزوده که ما خواهـان تأمین صلح و ثبات و توسـعه 
اقتصـادی در افغانسـتان هسـتیم، برای پیشـرفت و رفـاه این 
کشـور به شـمول معادن در بخش های گوناگون، این کشـور 

را همـکاری اقتصـادی خواهیم کرد.
بـا  اقتصـادی  همکاری هـای  امریـکا ضمـن  او،  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان، کشـورهای دیگـر را نیز برای کمـک و همکاری 

در عرصه هـای مختلـف بـا افغانسـتان، تشـویق می کنـد.
در همیـن حـال، اشـرف غنـی بـا اسـتقبال از اعـام راهبـرد 
جدیـد نظامـی ایـاالت متحـده گفته اسـت کـه ایـن راهبرد، 
افغانسـتان را بـرای رسـیدن بـه صلـح و پیـروزی در برابـر 

گروه هـای هـراس افگـن کمـک خواهـد کـرد.
آقـای غنـی افـزوده که مـن از هفـت قـول اردوی  ارتش ملی 
کشـور بـه شـش آن سـفر کـردم و سـربازان مـا برای شـما، 

ملـت امریـکا و آنعده از افسـرانی که با آنان شـانه به شـانه به 
نبـرد پرداختند، احترامات شـان را تقدیم داشـتند، فضای عدم 
اطمینـان دیگـر وجـود نـدارد. امـا با وجـود آن  ما بـرای یک 

راه حل سیاسـی متعهد هسـتیم. 
بـه بـاور آقای غنـی، نیروهای تازه نفس امریکایی در کشـور، 
نقـش جنگـی نخواهنـد داشـت و تمامـی مسـوولیت های 
نظامـی و امنیتـی را نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه پیـش 

برد. خواهنـد 
آقای غنی گفته که اسـتراتژی امریکا برای افغانسـتان و منطقه 
ایـن فرصـت را فراهـم  سـاخته تـا در زمینۀ تأمیـن امنیت و 

مبـارزه با تروریسـم اقدامـات جدی را روی دسـت گیرند.
او گفـت: صلـح پایـدار و بـا عـزت بـرای حکومـت و مردم 
افغانسـتان یـک اولویـت اسـت و درایـن راسـتا، از موقف و 

حمایـت حکومـت امریـکا قدردانـی کرده اسـت.
غنـی افـزوده کـه حکومـت افغانسـتان بـه منظـور رشـد و 
همکاری هـای  زمینـۀ  در  را  تاش هـا  اقتصـادی،  توسـعه  
اقتصـادی، ترانزیتـی و تجارتـی آغاز کـرده و به منظور جلب 

سـرمایه گذاری بیرونـی آمـادۀ هـر نـوع همـکاری اسـت.
همچنان، محمداشـرف غنـی رییس حکومـت وحدت ملی، 
در دیـدار بـا انتونیو گوتریش سرمنشـی سـازمان ملل متحد، 
 در خصـوص تأمیـن صلـح و ثبات و مبارزه با تروریسـم در 

افغانسـتان و  مسـایل منطقه  بحث و تبـادل نظر کردند.
انتونیو گوتریش سرمنشـی سـازمان ملل متحد، حمایت همه 
جانبـۀ خویـش را از پروسـه صلح در افغانسـتان اعـام کرده 

کرد.  تاکید 
او تأکیـد کرد که سـازمان ملل متحد به مثابه همـکار دوامدار 

بـا دولت و مردم افغانسـتان باقی خواهد ماند.
نخست وزیر پاکستان: 

نمی گذاریم جنگ افغانستان در خاک پاکستان انجام شود
در ایـن حـال، نخسـت وزیـر پاکسـتان گفتـه کـه حضـور 

نظامـی- سیاسـی هنـد را در افغانسـتان بـر نمی تابنـد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت: عـاوه بـر مردم 
افغانسـتان، پاکسـتانی ها نیز در چهار دهه گذشـته از مداخله 
خارجـی و جنـگ داخلـی در افغانسـتان رنـج برده انـد. ایـن 
درگیری هـا پاکسـتان را بـا هجوم موجـی از تروریسـت ها و 

افراط گرایـان مواجه سـاخته اسـت.
نخسـت وزیر پاکسـتان خاطرنشـان کـرد: در صورتـی کـه 
اسـتفاده از اهرم نظامی همچنان ادامه داشـته باشـد، صلح در 

افغانسـتان پدیـدار نخواهد شـد.
عباسـی اظهار کرد: پاکسـتان که خود دچار عواقب ناشـی از 
فعالیت هـای تروریسـتی در منطقـه اسـت، به خاطـر متوقف 
شـدن فرایندهـای سیاسـی در افغانسـتان مـورد اتهـام قـرار 
می گیـرد وایـن در حالـی اسـت کـه نقـاط امـن طالبـان در 

پاکسـتان نیسـت بلکه در افغانسـتان اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این که اسـام آباد آمادگـی این را نـدارد که 
جنـگ افغانسـتان در خاک پاکسـتان انجام شـود، اظهار کرد، 
کشـورش نبایـد بـه خاطـر راهبردهـای غلـط دیگـران مورد 

سـرزنش قـرار گیرد.
و  مهم تریـن  کـرد:  تصریـح  پاکسـتان  نخسـت وزیر 
ضروری تریـن اهداف در افغانسـتان شـامل اقـدام قاطع برای 
حـذف داعـش، تحریـک طالبـان، جماعت االحـرار و سـایر 
گروه هـای تروریسـتی خواهد بـود و در عین حـال مذاکرات 

میـان کابـل و طالبـان بایـد مسـیر پیشـرفت را طـی کنـد.

ــته، 30  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــح روز پنج ش ــی صل ــورای عال ش
ــرد. در  ــت ک ــی داش ــح گرام ــی صل ــنبله، از روز جهان س
ــورا  ــن ش ــر ای ــبت در دفت ــن مناس ــه همی ــه ب ــی ک محفل
ــای  ــادی از مقام ه ــمار زی ــود، در آن ش ــده ب ــزار گردی برگ
ارشــد حکومتــی، اعضــای پارلمــان، سیاســت مداران و 

ــد. ــرده بودن ــتراک ک ــهروندان اش ش
ــا  ــوری ب ــچ کش ــه هی ــد ک ــل گفتن ــن محف ــخنراناِن ای س
حمایــت از گروه هــای تروریســتی در برابــر دولــت و ســایر 

ــد. ــت نمی یاب ــود دس ــع خ ــه مناف ــا ب گروه ه
ــت  ــه دول ــان این ک ــا بی ــل ب ــن محف ــده گاِن ای ــزار کنن برگ
خواهــان »تســلیمی و ذلــت مخالفان مســلح نیســت«، گفتند 
کــه فکــر احیــای امــارت اســامی اشــتباه و تحقــق نیافتنــی 

اســت. 
دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ــرای  ــا را ب ــد ذهنیت ه ــت: بای ــل گف ــن محف ــی در ای مل
تحقــق صلــح و هم دیگرپذیــری آمــاده کنیــم. تــا زمانی کــه 
ــدا  ــح در افغانســتان پی ــرای آوردن صل راه  حلــی سیاســی ب

نشــود، جنــگ در افغانســتان ادامــه خواهــد یافــت.
ــاور  ــن ب ــه ای ــت ب ــه حکوم ــد ک ــداهلل می گوی ــای عب آق
ــا جنــگ خاتمــه دهــد، امــا وقتــی  نیســت کــه جنــگ را ب
ضــرورت باشــد، در دفــاع قــرار دارد و قربانــی خواهــد داد.
رییــس اجرایــی بــا بیــان این کــه کشــورهای منطقــه نبایــد 
ــرای گروه هــای تروریســتی مخالــف افغانســتان  ــه را ب زمین
مســاعد ســازند، گفــت: »هیــچ کشــوری بــا حمایــت از یک 
گــروه تروریســتی مخالــف مســلح در برابــر دولــت و ســایر 

ــد«. ــع خــود دســت نمی یاب ــه مناف ــا ب گروه ه
ــی از حضــور داعــش در افغانســتان  ــه نگران ــد ب او در پیون
ــارۀ داعــش  ــه درب ــی کشــورهای منطق ــان داشــت: نگران بی
ــک  ــت ی ــت و تقوی ــا راه حــل حمای ــل درک اســت؛ ام قاب
ــر آن گــروه نیســت. ــف مســلح دیگــر در براب گــروه  مخال
عبــداهلل عبــداهلل در ادامــۀ ســخنانش بــه بُعــد داخلــی صلــح 
اشــاره کــرد و گفــت: »تــا زمانــی کــه مــا روحیــٔه وحــدت 
ــه  ــم و دیگــران را ب ــری را در خــود تقویــت نکنی و هم پذی
ــم،  ــدا پنداری ــود ج ــه از خ ــان و منطق ــب، زب ــر مذه خاط

ــرای  ــد ذهنیت هــا را ب ــا بای ــم. م ــه صلــح دســت نمی یابی ب
ــم. ــاده کنی ــری آم ــح و هم دیگرپذی ــق صل تحق

ــار داشــت:  ــی اظه ــت وحــدت مل ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــض  ــلح تبعی ــف مس ــروه مخال ــچ گ ــر هی ــت در براب دول
نــدارد، در صورتــی کــه پیــام آور صلــح خــودش دســت بــه 

ــد«. کشــتار دیگــران نزن
آقــای عبــداهلل افــزود کــه در صلــح خیــر دوطــرف اســت، 
امــا در آن هیچ کــس نمی توانــد بــه منافــع خــود صددرصــد 
ــا آن را از دســت دهــد، چــون ایــن یــک  ــد و ی دســت یاب

راه بینابیــن اســت.
ــوان  ــه عن ــامی ب ــزب اس ــا ح ــح ب ــداهلل از صل ــای عب آق
یــک دســت آورد یــاد و امــا تأکیــد کــرد کــه ایــن نمونــه را 
بایــد یــک مثــال قابــل مطــرح کــردن ســاخت: »مــردم بایــد 
ــه تشــویش  ــه این ک ــت شــود، ن ــح تقوی ــه صل ــان ب باورش

ــود.« ــاد ش ــان ایج برای ش
ــامی  ــزب اس ــه ح ــد ب ــی در پیون ــس اجرای ــخنان ریی س
ــارات  ــر اظه ــن اواخ ــه در ای ــود ک ــان می ش ــی بی در حال
جنجال برانگیــز گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر حــزب اســامی 
ــن زده  ــهروندان دام ــان ش ــات در می ــی از اعتراض ــه موج ب

اســت.
ــورای  ــس ش ــی، ریی ــم خلیل ــر، محمدکری ــویی دیگ در س
ــه در  ــل گفــت ک ــن محف ــح در ســخنرانِی در ای ــی صل عال
نتیجــۀ جنــگ افغانســتان، نــه حکومــت پیــروز خواهد شــد 

و نــه مخالفــان مســلح.
ــگ در  ــم جن ــا راهِ خت ــه تنه ــد ک ــی می گوی ــای خلیل آق
ــن  ــر ضم ــار دیگ ــت. او ب ــح اس ــم و صل ــتان، تفاه افغانس
ــه  ــرد ک ــد ک ــح، تأکی ــه صل ــلح ب ــان مس ــوت از مخالف دع
ــه دیــدگاه مخالفــان مســلح احتــرام می گذارنــد و  دولــت ب

ــت«. ــان نیس ــت آن ــلیمی و ذل ــان »تس خواه
رییــس شــورای عالــی صلــح گفــت: »مصالحــه داد و ســتد 
ــم. هــر دو  ــزی را بگیری ــم و چی ــزی بدهی ــد چی اســت. بای
طــرف بایــد احســاس عزت منــدی کننــد و هــر دو طــرف 

ــد.« ــی کنن ــه زنده گ ــد عزت مندان بای
آقــای خلیلــی از صلــح بــا حــزب اســامی افغانســتان بــه 
رهبــری گلبدیــن حکمتیــار بــه عنــوان یــک نمونــۀ »خوب« 
ــرف از آن  ــر دو ط ــون ه ــه او، اکن ــه گفت ــه ب ــرد ک ــاد ک ی

راضــی هســتند.
ــون  ــه تاکن ــرد ک ــد ک ــح تایی ــی صل ــورای عال ــس ش ریی
ــان  ــا بی ــته، ام ــورا وجــود داش ــن ش ــی در کار ای ضعف های
داشــت کــه کارهــای خوبــی نیــز انجام شــده اســت و شــورا 

از ایــن پــس نیــز بــدون اهمیــت بــه پروپاگندهــا، بــه طــور 
ــه کارشــان ادامــه خواهنــد داد. جــدی ب

کریــم خلیلــی ضمــن درخواســت از مخالفــان مســلح بــرای 
ــه پروســۀ صلــح اظهــار داشــت: »فکــر احیــای  پیوســتن ب
امــارت اســامی اشــتباه و تحقــق نیافتنــی اســت، بــه دلیــل 

این کــه امــروز افغانســتان تغییــر کــرده اســت«.
ــس  ــس مجل ــلم یار، ریی ــادی مس ــن، فضل ه ــان باای همزم
ســنا نیــز از شــورای عالــی صلــح خواســت تــا تمــام توجــه 
خــود را معطــوف بــه صلــح بــا طالبــان نکنــد، بلکه مســایل 

داخلــی کشــور را نیــز مدنظــر داشــته باشــد.
آقــای مســلم یار افــزود کــه بایــد اختافــات سیاســیی کــه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــان دارد و تاش های ــام جری ــل نظ در داخ
تفرقــه میــان مــردم ادامــه دارد، نیــز بــه واســطۀ ایــن شــورا 

رفــع شــود.
ــی  ــایل قوم ــه مس ــن زدن ب ــر از دام ــه اگ ــدار داد ک او ُهش
در کشــور جلوگیــری نشــود، افغانســتان بــا مشــکل تاریکی 
ــنا از  ــس س ــس مجل ــد. ریی ــد ش ــه رو خواه ــته روب گذش
طالبــان نیــز خواســت کــه بیشــتر از ایــن کشــور را ویــران 
نکننــد و بــا ادامــۀ جنــگ زمینــه مداخــات خارجــی را در 

افغانســتان فراهــم نســازند.
ــم  ــده گان مراس ــرکت کنن ــری از ش ــی دیگ ــان برخ هم چن
ــن  ــرای تأمی ــح، تــاش ب ــی صل گرامی داشــت از روز جهان
صلــح در کشــور را تنهــا مســوولیت شــورای عالــی صلــح 
ــد در  ــر شــهروند افغانســتان بای ــد، ه ــد و می گوین نمی دانن

ایــن زمینــه ســهم خــودش را ادا کنــد.
شــورای عالــی صلــح افغانســتان در میــزاِن ســال ۱3۸۹ آغاز 
بــه کار کــرد. ایــن شــورا را پروفیســور برهان الدیــن ربانــی، 

رییس جمهــور پیشــین افغانســتان رهبــری می کــرد.
ــۀ  ــک حمل ــال ۱3۹0 در ی ــاه س ــنبله م ــی در س ــای ربان آق
ــن  ــس از او، صاح الدی ــید. پ ــهادت رس ــه ش ــاری ب انتح
ــد.  ــح ش ــی صل ــورای عال ــت ش ــرش سرپرس ــی، پس ربان
پــس از او، ســیداحمد گیانــی ریاســت شــورا را بــه عهــده 
گرفــت و پــس از درگذشــت او، کریــم خلیلــی بــه عنــوان 

رییــس ایــن شــورا تعییــن شــد.
برپــا  ســپتامبر   2۱ در  همه ســاله  صلــح  جهانــی  روز 
می شــود. ایــن روز نخســتین بار در ســال ۱۹۸2 برپــا شــد و 
از آن زمــان توســط بســیاری کشــورها، گروه هــای سیاســی، 
ــت. ــه اس ــه یافت ــف ادام ــراد مختل ــی و اف ــای نظام گروه ه

پیام شورای عالی صلح به طالبان:

احیای امارت اسالمی اشتباه و دست  نیافتنی  است

ترامپ به غنی:

برای تأمین امنیت افغانستان صد درصد متعهد هستیم

روح اهلل بهزاد
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بخش هفتاد و پنجـم

جوامع غيرفاضله
ــِع  ــارۀ جوام ــی درب ــته های فاراب نوش
از  بخشــی  می تــوان  را  غیرفاضلــه 
ــرد  ــی ک ــفی« تلق ــی فلس »مردم شناس
ــه بررســی زنده گــی اجتماعــی  ــه ب ک
مختلــف  جوامــع  در  انســان ها 
غیرفاضلــه،  جوامــع  می پــردازد. 
و  معیــار  کــه  هســتند  جوامعــی 
فاضلــه  جامعــۀ  سلســله مراتِب 
در آن هــا از بیــن رفتــه و امــوری 
ــرور،  ــهوت، غ ــی، ش ــون جاه طلب چ
جــای  مال انــدوزی  و  جنایــت، 
»حکمــت« را گرفتــه اســت. بنابرایــن، 
جوامــع غیرفاضلــه جوامعــی هســتند 
کــه مثــل بــدن بیمــارِ در شــرف 

نــد.  نابودی ا
غیرفاضلــه،  جوامــع  تقســیم بندی 
ــع  ــن جوام ــه ای ــی ک ــۀ اصول ــر پای ب
بــر آن نهــاده شــده و ارزش هایــی 
اســت،  حاکــم  آن هــا  در  کــه 
این کــه  امــا  می گیــرد.  صــورت 
ــع  ــه واق ــر ب ــیم بندی ناظ ــن تقس ای
اســت یــا صرفــًا انتزاعــی اســت، 
در آثــار فارابــی بــه آن اشــاره یی 
ــودن  ــی ب ــی واقع ــت، ول ــده اس نش
ــد.  ــد می نمای ــیار بعی ــا بس ــۀ آن ه هم
از:  عبارت انــد  غیرفاضلــه  جوامــع 
ــا  ــه ی ــه و مبّدل ّ ــقه، ضال ــه، فاس جاهل

)27( متبّدلــه. 

1. جامعۀ جاهله
جاهلــی،  یــا  جاهلــه  جامعــۀ 
ــه  ــردم آن ن ــه م ــت ک ــی اس جامعه ی
ســعادت را شــناخته اند و نــه بــه 
ذهن شــان خطــور کــرده اســت و 
ــون  ــی رهنم ــعادت حقیق ــه س ــر ب اگ
شــوند، نــه آن را می فهمنــد و نــه 
تنهــا  و  می شــوند  معتقــد  بــدان 
برخــی از امــور را کــه به ظاهــر خیــر 
ــد  ــود، مانن ــته می ش ــی پنداش و خوب
لــذات،  از  بهــره وری  تندرســتی، 
نفســانی  خواســت های  در  آزادی 
قــرار  احتــرام و تعظیــم  و مــورد 
ــان  ــد. آن ــعادت می پندارن ــن، س گرفت
ــم  ــی را فراه ــل و نهای ــعادت کام س
آمــدن همــۀ این هــا و بدبختــی را 
فقــدان ایــن امــور می داننــد.)2۸(
نــوع  شــش  فارابــی،  دیــدگاه  از 
جامعــۀ جاهلــی می تــوان یافــت: 
جامعــۀ ضروریّــه، جامعــۀ بّدالــه، 
جامعــۀ خّســت، جامعــۀ کرامــت، 
جامعــه تغّلبیــه و جامعــۀ حریــت 

)جماعیــه(.
افاطــون جوامــع غیرفاضلــه را چهــار 
ــۀ  ــد: تیموکراســی )جامع ــوع می دان ن
الیگارشــی،   )2۹( جنگ جویــان(، 
دموکراســی و اســتبدادی، کــه به جــز 
ــۀ  ــه جامع ــان، س ــۀ جنگ جوی جامع
ــه،  ــۀ بّدال ــر جامع ــب ب ــر به ترتی دیگ
جامعــۀ حّریــت )جماعیــه( و جامعــه 
تغّلبیــۀ فارابــی منطبــق اســت. اکنــون 
از  جاهلــه  جوامــع  توضیــح  بــه 

ــم. ــی می پردازی ــدگاه فاراب دی
الــف( جامعــۀ ضروریــه. جامعــۀ 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه جامعه ی ضروری
امــور  آوردن  به دســت  بــرای  آن 
همــکاری  زنده گــی،  ضــروری 

جامعــۀ  رییــس   )30( می شــود. 
جاهلــه در نــزد مــردم آن جامعــه 
کســی اســت کــه در به کارگیــری 
ــور  ــت آوردِن ام ــرای به دس ــردم ب م
ضــروری زنده گــی و نگهبانــی آن، 
چاره اندیشــی  و  تدبیــر  حســن  از 
برخــوردار اســت یــا کســی اســت که 
امــور ضــروری را از امــوال خــودش 

مــردم می بخشــد. بــه 
ضــروری  امــور  کســب  راه هــای 
ــداری،  ــد از: کشــاورزی، دام عبارت ان
شــکار، راهزنــی )دزدی( و ... کــه 
در بعضــی از جوامــع تمــام آن هــا 
وجــود دارنــد و در بعضــی از جوامــع 
ــا  ــا دو راه از آن ه ــک ی ــروری، ی ض

ــت. )3۱( ــود اس موج
جامعــۀ   )32( بّدالــه.  جامعــۀ  ب( 
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــه »جامعه ی بّدال
بــرای کســب ســرمایه و ثــروت و 
مایحتــاج  انباشــت  و  افزون طلبــی 
ــود« )33( و  ــکاری می ش ــول هم و پ
افــراد بــر گــردآوری بیــش از مقــدار 
ــص  ــور یادشــده، حری ــاز ام ــورد نی م
ایــن  در  برتــری  مــاک  هســتند. 
ــه  ــت و ب ــدوزی اس ــه، ثروت ان جامع
ــی  ــردم کس ــن م ــل، برتری ــن دلی همی
ثروت انــدوزی  بــرای  کــه  اســت 
آنــان  کنــد.  چاره اندیشــی  بهتــر 
را  شــده  اندوختــه  ثروت هــای 

ــرف  ــروری مص ــزان ض ــه می ــا ب تنه
ــته از  ــار، برخاس ــن رفت ــد و ای می کنن
ــه  شــیفته گی و بخــل آن هــا نســبت ب
ثــروت اندوختــه شــده اســت. رییــس 
ایــن جامعــه کســی اســت کــه در راه 
کســب ثــروت و حفــظ آن بــرای 
ــش،  ــد و چاره اندی ــهروندان توانمن ش

ــد. )34( ــق باش ــر و الی باتدبی
ج( جامعــۀ خّســت. )35( خّســت 
بــه معنــای پســتی و فرومایه گــی 
اســت و مقصــود از جامعــۀ خّســت، 
ــراد آن  ــه اف ــی اســت ک )35( جامعه ی
ــز  ــور ناچی ــی ام ــد و در پ فرومایه ان
ــام  ــل، ن ــن دلی ــه همی و پســت اند و ب
ــۀ ســقوط  ــه، جامع ــن جامع دیگــر ای

اســت.
ــۀ  ــف جامع ــود در تعری ــی، خ فاراب
ــت  ــۀ خّس ــد: جامع ــت می گوی خّس
جامعه یــی  خسیســه،  اجتمــاع  یــا 
اســت کــه افــراد آن بــرای بهــره وری 
ــل  ــی از قبی ــا خیال ــذت حســی ی از ل
بــازی یــا شــوخی، و نیــز بــرای لذت 
بــردن از خوراکی هــا، نوشــیدنی ها 
ــه یکدیگــر  ــان، ب ــا زن و هم بســتری ب
انتخــاب  و  می رســانند  یــاری 
لذت بخش تریــن ایــن امــور بــرای 
ــدن  ــه ب ــای جســم و ســودمندی ب بق
نیســت، بلکــه تنهــا بــرای طلــب خود 
ــد  ــه، در دی ــن جامع ــذت اســت. ای ل

مــردم جامعــۀ جاهلــی، جامعه یــی 
خوش بخــت و مــورد رشــک اســت، 
ایــن  هــدف  بــه  رســیدن  چــون 
جامعــه، فقــط بعــد از بــه دســت 
آوردن امــور ضــروری و ثــروت و بــا 
امکان پذیــر  زیــاد  ول خرجی هــای 
اســت. برتریــن، خوش بخت تریــن 
و مــورد رشــک ترین فــرد، کســی 
ــی  ــب فراوان ــباب لع ــه اس ــت ک اس
بــرای او فراهــم باشــد و اســباب 
ــت آورد.  ــتری به دس ــش بیش لذت بخ

)36(
د( جامعــۀ کرامــت. جامعــۀ کرامــت، 
جامعه یــی اســت کــه افــراد آن بــرای 
رســیدن بــه مرتبتــی کــه در آن مــورد 
احتــرام گفتــاری و کــرداری در جوامع 
دیگــر یــا در میــان خــود باشــند، 
احترام هــای  می کننــد.  همــکاری 
ــا  ــاوی ی ــم مس ــا ه ــه، ب درون جامع
ــر  ــا کًا ب ــتند. احترام ه ــاوت هس متف
ــر  ــورد نظ ــته گی های م ــاس شایس اس
ــرا  ــت؛ زی ــت اس ــۀ کرام ــراد جامع اف
ــۀ  ــردم جامع ــزد م شایســته گی ها در ن
جاهلــی بــر اســاس فضیلــت نیســت، 
بلکــه معیــار شایســته گی ثــروت، 
فراهــم آمــدن اســباب لــذت و بــازی، 
ــی بیشــتر از آن دو، دســت یابی  کامیاب
ــه امــور ضــروری زنده گــی،  بیشــتر ب
ــور  ــۀ ام ــودن در تهی ــر ب ــال و مؤث فّع
ــه و  ــران و غلب ــرای دیگ ــده ب ــاد ش ی

ــروزی اســت. پی
ــت  ــار کرام ــت، معی ــۀ کرام در جامع
ــز  ــت نی ــار ریاس ــد، معی ــه باش هرچ
همــان اســت و هــر کــس کــه نســبت 
بیشــتری  کرامــت  از  دیگــری  بــه 
برخــوردار باشــد، رییــس او خواهــد 
بــود تــا بــه کســی برســد کــه از 
ــی بیــش از همــۀ اهــل جامعــه  کرامت
کســی  چنیــن  باشــد.  برخــوردار 
اســت.  کرامــت  جامعــۀ  رییــس 
ــی  ــا کس ــزد آن ه ــس ن ــن ریی برتری
اســت کــه افــراد جامعــه را بــه تمــام 
ــه  ــن امــور برســاند و خــود جــز ب ای
و  بزرگداشــت  ســتایش،  کرامــت، 
ــردم و  ــردار م ــار و ک ــرام در گفت احت
اشــتهار بــه امــور یــاد شــده در دوران 
حیــات خــود و پــس از آن، دل نبســته 

ــد. باش
هـــ( جامعــۀ تغّلبیــه. جامعــۀ تغّلبیــه، 
آن  در  کــه  اســت  جامعه یــی 
ــا  ــران ب ــر دیگ ــه ب ــرای غلب ــردم ب م
چنیــن  می کننــد.  همــکاری  هــم 
تشــکیل  زمانــی  جامعه یــی، 
می شــود کــه هــر یــک از افــراد 
ــاوت و در  ــات متف ــا درج ــه ب جامع
و  خواهــان  مختلــف  جنبه هــای 
ــر دیگــران باشــند.  ــه ب دوســتدار غلب
در ایــن جامعــه، هــر فــرد، هــم غلبــه 
بــر افــراد جامعــۀ خــود و هــم غلبــه 
ــت دارد؛  ــا را دوس ــر ملت ه ــر دیگ ب
ولــی چــون هــر یــک از آنــان بــرای 
ــر  ــدن ب ــره ش ــی و چی ــۀ زنده گ ادام
غلبــۀ  از  جلوگیــری  و  بیگانــه گان 
ــک  ــد کم ــود، نیازمن ــر خ ــران ب دیگ
ــاری از  ــت، از روی ناچ ــران اس دیگ
غلبــه بــر جــان و امــوال دیگــران 

می کنــد. خــودداری 
ــت  ــی اس ــه، کس ــن جامع ــس ای ریی
و  افــراد  کارگرفتــن  بــه  در  کــه 
ــران،  ــر دیگ ــان ب ــاختن آن ــره س چی
چاره اندیــش اســت و در کارهایــی 
بــه  تــا  دهنــد  انجــام  بایــد  کــه 
نظریــۀ  دارای  برســند،  پیــروزی 
ایــن  افــراد  اســت.  کامل تــری 
جامعــه بــه حاالتــی چــون خشــونت، 
تکبّــر  گردن کشــی  ســنگ دلی، 
شــدید  آزمنــدی  فخرفروشــی،  و 
نوشــیدنی ها،  و  خوراکی هــا  بــه 
ــراط در ارضــای شــهوت جنســی،  اف
گرایــش بــه تفــّوق بــر یکدیگــر 
انــواع لذت هــا  در برخــورداری از 
بــا اِعمــال زور و خــوار ســاختن 
ــوند. )37( ــار می ش ــان آن دچ صاحب

بخش چهــارم

رادیو آموزگار
سـال ۱3۸6 از ریاسـت رادیو تلویزیوِن معـارف دور گردیده 
و نظـر بـه امر وزیـر معارف وقـت، »منتظر با معاش« شـدم.

یکـی از روزها از خیرخانه توسـط تکسـی به شـهر می رفتم. 
موتـر حرکـت کـرد و بعـد از دقایقـی رادیـوِی آن روشـن 
گردیـد؛ پسـر و دختـری صحبـت می کردنـد. ایـن دو کـه 
گرداننـده گاِن رادیـو بـه شـمار می آمدنـد، بـه زبانـی تیـز و 
خـارج از ادب هرآن چـه بـه زبان شـان می آمـد، می گفتنـد 

می خندیدنـد. و 
راسـتی بـا شـنیدن ایـن برنامـه، بسـیار خجالـت کشـیدم. با 
خـود گفتـم ایـن بلندگوهـا بـه دسـِت چـه کسـانی افتـاده 
ایـن  مالـِک  می رونـد،  پیـش  لجام گسـیخته  این گونـه  کـه 

دسـتگاه ها چـه کسـانی  انـد!
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه میــدان از کارِ متیـن و معیـاری 
خالـی اسـت. اگـر کسـانی کـه مثـِل مـن می اندیشـند پـا 
پیـش نگذارنـد، عرصـه همچنان در گـرِو برنامه هـای مبتذل 

ماند. خواهـد 
پاییـن شـدم، تصمیـم گرفتـم  از موتـر  این کـه  بـه مجـردِ 
پیشـنهادی ترتیـب داده و جواز فعالیِت یـک رادیو را بگیرم.

خاصـه دسـت بـه کار شـدم و بعـد از طـی مراحـل بسـیار 
سـخت، بـه همـکاری خالـد فضلـی و گل حیـدر کریمـی، 
ولـی  شـدم.  کابـل  در  اف ام   ۱0۱.3 فریکونسـی  صاحـب 
متأسـفانه بـرای راه انـدازی آن پـول کافی نداشـتم، در همین 
فکـر بودیـم که شـخص نیکوکاری به نـام حاجـی عبدالغیور 
مقـداری پـول را بـه مـا قـرِض حسـنه داد، تا این کـه قیمت 
جـواز رادیـو پرداخـت گردیـد و بـرای خریـداری وسـایل 
رادیویـی نیـز مـن خانـۀ خـود را بـه قیمـت سـی هزار دالـر 

امریکایـی گـرو دادم.
نام رادیو را »آموزگار« مانده و شروع به فعالیت کردیم.

مـن فکـر می کردم شـاید پس از گذشـِت شـش الی هشـت 
مـاه اعـان پیـدا کنیـم، امـا متأسـفانه بـا وجـود گذشـت 
یـک سـال، هیـچ اعانی پیـدا نکـرده و رادیـو همچنـان بارِ 

شـانه های مـن مانـد.
ولـی خوشـبختانه رادیـو شـنونده های زیـادی پیـدا کـرد. از 
روی تصـادف، یـک روز در یـک عروسـی، محتـرم امـراهلل 
صالـح رییس امنیت افغانسـتان را دیدم. بعد از احوال پرسـی 
بـه مـن گفـت: چـه کار می کنـی. گفتم کـه یک رادیـو به نام 

دارم. »آموزگار« 
گفتـم:  می کنـد.  تمویل تـان  کـی  پرسـید:  خـان  امـراهلل 
می کنیـد. از کجـا  را  گفتنـد: مصارفـش  ایشـان  هیچ کـس. 
بـه امـراهلل صالح گفتـم: تا حال بـه صد مشـکل کارهای این 

رادیـو را پیـش بـرده ام، امـا نمی دانم از این پـس چه کنم!
امـراهلل صالـح که خود شـنوندۀ رادیـو آموزگار بـوده، به من 

گفـت: تشـویش نکن، یـک کاری می کنیم.
و  تمـاِس شـخصی  مهربانـی، شـماره  و  بزرگـواری  بـا  او 
خـاِص خـود را داد و گفـت: تمـاس بگیـر تـا با هـم مفصل 

صحبـت  کنیم.
خاصـه بعـد از گذشـت چنـد روز، تمـاس گرفتـم و وی 
بـا محبـت، یـک برنامـۀ رادیـو را تمویل کـرد. همچنـان در 
مواقع و شـرایط سـخِت اقتصـادی، از »آموزگار« دسـتگیری  
کـرد؛ تـا این کـه رادیـو جان گرفـت و مـا اعانـاِت فراوانی 
پیـدا کردیـم و رادیـو آمـوزگار، یکـی از رادیوهـای مطـرِح 

کشور شــد. 
در هشـت سـال نشـرات، رادیـو آمـوزگار فـراز و فرودهای 
زیـادی را دیـد، تـا این کـه بـه کمـک اعانـاِت تجارتـی بـا 
همـکاری خانـم سـومن عزیـزی همـکار رادیو آمـوزگار در 
بخـش بازاریابـی و هماهنگـی، و آقـای نبـی خیـل رییـس 
بخـش بازاریابـی شـبکۀ اتصـاالت، کارِ مـا ادامـه پیـدا کرد.
مسـلمًا در جامعـۀ بی سـامان افغانسـتان، کار فرهنگـی کارِ 
بـا وجـود سـرازیر شـدِن میلیون هـا دالـر  آسـانی نیسـت. 
آن،  از  خارجی هـا  حمایـت  و  رسـانه یی  کار  عرصـۀ  در 
ایـن  از  نتوانسـت کوچک تریـن حمایتـی  آمـوزگار  رادیـو 
بخـش به دسـت آورد. امـا بـا وجـود مشـکاِت بسـیار زیاد 
اقتصـادی، رادیـو از نفـس نیفتـاد و صدایش خاموش نشـد.
خوشـبختانه رادیـو آمـوزگار، جـای خالـِی میانـه  روی را پُر 
سـاخت و در بین رسـانه های آزاد کشـور، با وقـار و حیثیت 
بـه کارِ خـود ادامـه داد و بـه پـای هیـچ زر و زوری خـم 

نگردیـد و رسـالِت خـود را فرامـوش نکرد.
آمـوزگار، موفقانـه جـادۀ ناهمـوارِ زنده گی در دنیاِی رسـانه 
را پشـِت سـر گذاشـت و اینک به عنوان رسـانه یی متعادل و 

رسـالتمند، در جامعۀ رسـانه های کشـور تثبیت شـده است.
مـن بـه عنـوان مدیرمسـوول و صاحب امتیـازِ ایـن رادیـو، 
ادامـۀ کارِ »آمـوزگار« را به همـکاراِن صادق و سـخت کوِش 

خـود تبریـک می گویـم.
صدای تان ماندگار باد!

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

ACKU
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بــه بــاور مــودودي اصــل و اســاس هــر 
اصاحــي، پیــروي از پــروردگار بي همتاســت 
ــته و  ــاِک او، شایس ــز ذات پ ــس ج و هیچ ک
ســزاوار تشــریع و قانون گــذاري نیســت؛ 
پیامبــر)ص( در آغــاز نهضــت  ایــن رو  از 
ــر  ــود را منحص ــِش خ ــۀ کوش ــان، هم الهي ش
ــد و کلمــۀ »الإلــه إالاهلل«  ــه دعــوت توحی ب
 قــرار دادنــد و کوچک تریــن عنایتــي بــه 
ــه  ــد. ب ــراز نفرمودن حــِل دیگــر مشــکات اب
ــر عظیم الشــأن در طــول  ــن منظــور پیامب همی
ســیزده ســال، تنهــا موفــق بــه تربیــِت حــدود 
ســه صد نفــر شــدند کــه بــه توحیــد و اســام 
ــا  ــد؛ ام ــنا بودن ــل آش ــور کام ــي به ط حقیق
پــس از هجــرت بــه مدینــه بــه کمــک همــان 
ســه صد نفــر و طــي ده ســال، تقریبــًا کل 
عربســتان را بــه اســام فراخواندنــد و طولــي 
ــران و  ــزرگ ای ــوري ب ــه دو امپرات ــید ک نکش
پرورش یافتــه گاِن  همیــن  به وســیلۀ  روم، 
فرهنــگ توحیــد، مقهــور اســام شــدند. 
ــروزي،  ــن پی ــِل ای ــام تحلی ــودودي در مق م
بــه تأثیــر توحیــد در زنده گــي انســان ها 
کــه  اشــاره مي کنــد و روشــن مي ســازد 
عقیــدۀ صحیــح و واقعــي توحیــد، موحــد را 
ــازد.  ــاز مي س ــون بي نی ــاي گوناگ در زمینه ه

حکومت اسالمي
زیربنــاي اندیشــۀ دینــي و اجتماعــِي مــودودي 
را نــوع نگــرِش او بــه مســالۀ توحیــد شــکل 
بــراي  ایــن رو ســیدابواالعلي  از  مي دهــد؛ 
بیــان مبانــي و اصــول نظــام سیاســي اســام، 
جهان بینــي  تبییــن  بــه  نخســت  گام  در 
توحیــدي و ســپس بــه نظــام سیاســي اســام 
مــودودي،  نظــر  در  مــي ورزد.  مبــادرت 
ــت  ــر حاکمی ــام، ب ــي اس ــام سیاس ــاد نظ بنی
انحصــاري اهلل و عبودیــِت او و نفــي هرگونــه 
شــرک و جاهلیــت پایه گــذاري شــده اســت.

در بــاور موالنــا مــودودی، برپایــي »حکومــت 
الهــي« و اجــراي نظــام زنده گــي الهــي، هــدف 
ــام  ــت و تم ــا در دنیاس ــالت انبی ــي رس نهای
ــي،  ــي اجتماع ــاي زنده گ ــادها و تباهي ه فس
از فســاد حکومت هــا سرچشــمه مي گیــرد 
و  اســت  آن  شــایع کنندۀ  خــود  یــا  کــه 
یــا به وســیلۀ آن شــایع مي شــود. وي بــا 
انتقــاد از کســاني کــه تشــکیل حکومــت 
وعده یــي  بلکــه  نمي داننــد،  وظیفــه  را 
ــت،  ــن داده اس ــه متقی ــدا ب ــه خ ــد ک مي دانن
مي نویســد: کســاني کــه چنیــن تصــوري 
ــِن  ــي دی ــراي عمل ــه اج ــد ک ــد، نمي دانن دارن
ــت دارد؛  ــکیل حکوم ــه تش ــاج ب ــدا احتی خ
ــت  ــي حکوم ــراي برپای ــام ب ــن رو قی ازای
ــوب  ــا مطل ــریعت نه تنه ــي در ش دین
ــاد  ــه جه ــت، بلک ــود اس و مقص
بــراي آن واجــب مي باشــد. 
مــودودي  رهگــذر،  ایــن  از 
موضــوع لــزوم حکومــت را 
در بســیاري از نگاشــته هایش 
ــم از  ــي و ه ــر عقل ــم از منظ ه
ــورد بحــث  ــي م منظــر غیرعقل
ــت. ــرار داده اس ــي ق و بررس

همان طــور کــه گذشــت، در 
مســالۀ  مــودودي،  اندیشــۀ 
ــد در  ــژه توحی ــد و به وی توحی
ریشــه یي  بحثــي  حاکمیــت، 
ــه  ــه دار اســت؛  چــه آن ک و دامن
از نظــر او فلســفۀ بعثــت انبیــا، 
همــان گســترش توحیــد در 
الوهیــت، حاکمیــت و عبودیت 
ــن  اســاس  ــر ای ــوده اســت. ب ب
بــه  تنهــا  حاکمیــت جهــان 
اختصــاص  متعــال  خداونــد 
دارد؛ زیــرا خالــق، مالــک، مدیر 
ــت.  ــط اوس ــم فق ــِر عال و مدب
حاکمیــت  حــق  همچنیــن 
مختــص  قانون گــذاري، 
ــع  ــق وض ــي ح ــت و کس اوس
ــدارد؛  ــران را ن ــر دیگ ــون ب قان
از ایــن رو مــودودي ریشــۀ همــۀ 
ــه را در  ــاي جامع ــادها و آفت ه فس
ــدف  ــد و ه ــدا مي دان ــِت غیرخ حاکمی
ــز  ــرم )ص( را نی ــر اک ــي اســام و پیامب نهای
از بیــن بــردن حاکمیــت انســان بــر انســان و 
ــه  ــِد یگان ــق خداون ــت مطل ــراري حکوم برق

بــر همــۀ عالــم برمي شــمرد. 
ــدا،  ــت خ ــت و عبودی ــع حاکمی ــل وض مقاب
موالنــا مــودودي از وضــع »جاهلیــت« و 
آن،  مبنــاي  کــه  مي بــرد  نــام  »طاغــوت« 
و  خــدا  جــز  کســي  ربوبیــِت  پذیرفتــن 
ــر اســاس  ــردي و اجتماعــي ب ــور ف ــر ام تدبی
فرمان هــاي  و  قوانیــن  جــز  برنامه یــي 

مــودودي،  موالنــا  زعــم  بــه  خداســت. 
ــان  ــد می ــي پیون ــم و نف ــۀ سکوالریس اندیش
ــه آن  ــروز ب ــاي ام ــه دنی ــت ک ــن و سیاس دی
ــت داري  ــوم در حکوم ــري مرس ــد و ام معتق
اســت، نمــادي از جاهلیــِت جدیــد در عصــر 
حاضــر اســت؛ از ایــن رو بــا بهره گیــري 
از مفهــوم حاکمیــت اهلل، جوامــع اســامي 
را بــه دو دســته تقســیم مي کنــد: جامعــۀ 
ــي. از  ــي و طاغوت ــۀ جاهل ــامي، و جامع اس
ــت  ــي اس ــي، جامعه ی ــۀ جاهل ــر او، جامع نظ
کــه حاکمیــت و قوانیــِن خــدا در آن پذیرفتــه 
نیســت؛ امــا جامعــۀ اســامي، جامعه یــي 
اســت کــه انســان ها در آن بــه یکتایــي خــدا، 
رســالت پیامبــر)ص(، روز جــزا و آخــرت 
ایمــان دارنــد و زنده گــي فــردي و اجتماعــِي 
خــود را بــر اســاِس رهنمود هــاي خــدا و 

قــرآن ســامان مي دهنــد.  
ُ الَِّذیَن  وي بــا اســتناد به آیــۀ شــریفۀ »َوَعــَد اهللَّ
الَِحــاِت لَیَْســتَْخلَِفنَُّهْم  آَمنـُـوا مِنُْکــْم َوَعِمُلــوا الصَّ
الَّذیــَن مِــْن  فِــي األْرِض َکَمــا اْســتَْخَلَف 
ــا  ــت« را ب ــۀ »خاف ــور، 55(، نظری ــْم« )ن َقبْلِهِ
ــرده  ــرد، مطــرح ک ــو و منحصربه ف تفســیري ن

مي گویــد:  و 
در محیــط اســام و در قلمــرو نفــوذ آن، تنهــا 
حقــي کــه بــراي بشــر محفــوظ اســت، ایــن 
اســت کــه کلیــۀ وظایفــي را کــه برعهــده دارد، 
ــال  ــد متع ــدۀ خداون ــه و نماین ــوان خلیف به عن
انجــام دهــد و ایــن خافــت دو صــورت 
دارد: ۱. آن خلیفــه و جانشــین، فرســتادۀ خــدا 
باشــد؛ 2. آن خلیفــه و جانشــین، کســي باشــد 
ــوان شــرع و  ــه آن چــه فرســتادۀ خــدا به عن ک
ــه  ــت، به تمام ــرده اس ــاغ ک ــي اب ــون اله قان

تبعیــت و اجــرا کنــد.
ــریفه در  ــۀ ش ــن آی ــه ای ــودودي ب ــا م موالن
و  کــرده  اســتناد  نوشــته هایش  جاي جــاي 
ــوارد  ــن م ــت« و همچنی ــۀ حکوم از آن »نظری

ــت:  ــرده اس ــتخراج ک ــل را اس ذی
از آن جایــي کــه از دیــدگاه اســام، حاکمیــت 
از  کریــم  قــرآن  خداســت،  آِن  از  فقــط 
قانونــي  حاکمیــت  کــه  حکومت هایــي 
ــت«  ــا واژۀ »خاف ــد، ب ــرا مي کنن ــدا را اج خ
تعبیــر کــرده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
هیــچ  خــود  از  مشــروع،  حکومت هــاي 
ــًا نیابتــي از قــدرت و  قدرتــي ندارنــد و صرف
حاکمیــت مطلــِق الهــي را دارا مي باشــند. 
خطــاب آیــۀ شــریفه، بــه همــۀ مؤمنــان بــوده 
و خافــت بــه شــخص، گــروه، طبقــه یــا نژاد 
و ملــِت خاصــي اختصــاص نــدارد؛ درنتیجــه 
همــۀ مؤمنــان، شایســتۀ امــر خافــت هســتند؛ 
ــه رســمیت  ــراد ب ــد تمــام اف ــن حــق را بای ای
بشناســند و همــه بایــد حرمــت و احتــرامِ آن 
را پــاس دارنــد و کســي حــق نــدارد دیگــران 

را از ایــن حــق محــروم کنــد. 
مســلمانان مي تواننــد حــق مذکــور را بــه یــک 
نفــر به  عنــوان جانشــیِن خــود واگذارنــد و آن 
شــخص بــر اســاس آیــه شــریفۀ »إِنَّ أْکَرَمُکــْم 
ــاب  ــرات، ۱3( انتخ ــم « )حج ِ أتْقاُک ــَد اهللَّ ِعنْ
خواهــد شــد؛ یعنــي تنهــا شــخصي مي توانــد 
بــه مقــام رهبــري انتخــاب شــود کــه از 
ــوردار  ــلمانان برخ ــوم مس ــِل عم ــاد کام اعتم
باشــد. رضایــت افــراد بــه ســوي هرکــس کــه 
ــت از ســوي  ــف خاف معطــوف شــود، وظای
آنــان بــه او انتقــال مي یابــد و او نماینــدۀ 
ــن  ــر روي زمی ــلمانان ب ــۀ مس ــد و هم خداون

ــود. خواهــد ب
ــه  ــروط ب ــت، مش ــال حاکمی ــن انتق ــه ای البت
تــداوم رضایــت مســلمانان و رعایــت اصــول 
شــریعت از ســوي خلیفــه اســت. هــرگاه 
ــد  ــت ده ــي را از دس ــاد عموم ــه اعتم خلیف
یــا احــکام الهــي را زیــر پــا نهــد، از منصــب 
ــه  ــن خلیف ــود. همچنی ــزل مي ش ــت ع خاف
ــلماني  ــرد مس ــر ف ــت. ه ــّرا نیس ــاد مب از انتق
ــم،  ــي حاک ــاي عموم ــه فعالیت ه ــق دارد ب ح
ــاد  ــز انتق ــه زنده گــي خصوصــي او نی بلکــه ب
ــر  ــا زور و قه ــي ب ــر کس ــن رو اگ ــد؛ از ای کن
و غلبــه بــه قــدرت برســد و بــدون رضایــت 
مــردم بــر مســند تکیــه بزنــد، از لحــاظ دینــي 
خافــت را غصــب کــرده اســت و حکومتــش 
ــت از او  ــه اطاع ــدارد؛ در نتیج ــروعیت ن مش

واجــب نیســت.
ــروز و  ــراي ب ــي ب ــي، محمل ــن نظام در چنی
ــه  ــتبداد ب ــوري و اس ــدۀ دیکتات ــه پدی توجی
ــرا اســاس مشــروعیت  چشــم نمي خــورد؛ زی
ــت.  ــلمانان اس ــوم مس ــت عم ــه، رضای خلیف
در  بایــد  خلیفــه  یــا  حاکــم  همچنیــن 
ــت  ــدا حکوم ــِن خ ــرع و قوانی ــوب ش چارچ
کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت، از مقــام خافــت 

عــزل مي شــود.

ــح، از  ــت و صحی ــت درس ــوع خاف ــن ن ای
به خصوصــی  طبقــۀ  و  دودمــان  فــرد،  آِن 
نیســت، بلکــه از آِن اجتمــاع مســلمین اســت 
کــه اصــول و قواعــد مذکــور را بــه رســمیت 
شــناخته و بــر اســاس آن، حکومــت خــود را 
ــه تأســی از رضــای  تشــکیل دهنــد. خلیفــه ب
ــد مقــرر شــود  ــا آن هــا بای مــردم و مشــوره ب
و نظــام ایــن حکومــت نیــز از طریــق مشــوره 

ــش رود.  ــد پی بای
اســاس واقعــي دمکراســي در اســام، در 
ــت؛  ــه اس ــي« نهفت ــت همه گان ــن »خاف همی
همچنیــن فکــر تشــکیل حکومــت انتخاباتــي 
در اســام، از همین جــا سرچشــمه گرفتــه 
ــهمي در  ــاع، س ــراد اجتم ــرد از اف ــر ف ــه ه ک
خافــت داشــته و حــق بهره بــرداري از آن 
را دارد. یــا بــه تعبیــر دیگــر، ایــن حاکمیــت: 
ــر  ــن ب ــورایی؛ ج: امی ــی؛ ب: ش ــف: انتخاب ال
ــون؛   ــع قان ــرس؛ ه: تاب ــال؛ د: خدات ــت الم بی
روِح  دارای  ز:  و  تعصب هــا؛  از  دور  و: 

جمهوریــت باشــد.
نمونــۀ  بهتریــن  مــودودي،  نظرعامــه  از 
ــر »خافــت  حاکمیــت اســامي پــس از پیامب
ــت  ــان، خاف ــم ایش ــه زع ــت. ب ــده« اس راش
یــک حکومــِت سیاســي  راشــده، صرفــًا 
ــام از نبــوت  نیســت؛ بلکــه نیابــت کامــل و ت
ــل  ــان تبدی ــرور زم ــفانه به م ــه متأس ــت ک اس
بــه ســلطنت و ملوکیــت شــد. وي بــا اجتهــاد 
و تحلیــل تاریخــي، دگرگونــِي ایجادشــده 
ــورد  ــه م ــد مرحل ــب را در چن ــن منص در ای
مطالعــه و بررســي قــرار مي دهــد و در خــال 
آن، بــر بســیاري از صحابــۀ مشــهور و حتــا بــر 
خلیفــۀ ســوم)رض( و حضــرت عایشــه)رض( 
ـ برخــاف روش جمهــور اهــل  ســنت ـ نقــد 

ــتدلی دارد. ــای مس ه
ــان روي  ــه ســلطنت، از زم ــل خافــت ب تبدی
ــد؛  ــاز ش ــوم )رض( آغ ــۀ س ــدِن خلیف کار آم
ــین ـ  ــاي پیش ــاف خلف ــه او ـ برخ ــرا ک چ
اکثــر خویشــاوندان و نزدیــکاِن خویــش را بــر 
ــبب  ــا س ــم گماشــت و نه تنه ــاي مه منصب ه
ــزرگان  ــوام شــد، بلکــه ب ــردمِ ع ــي م نارضایت
ــن در  ــاخت؛ ای ــنود س ــز ناخش ــه را نی صحاب
حالــي بــود کــه افــراد بالیاقت تــر از آن هــا در 

ــۀ رســول  ــان صحاب ــد. می ــیار بودن اهلل بس
این کــه  بــر  ــده از افــزون  ــراد گماشته ش اف

ــي  ــد، عده ی ــا« بودن ــتر از »طلق ــوي او، بیش س
بودنــد،  مســلمان  هرچنــد  نیــز  آن هــا  از 
ــلمانان  ــت مس ــت زعام ــه صاحی به هیچ وج

و  صحابه گــي  نعمــت  از  و  نداشــتند  را 
تربیــت پیامبــر، بي نصیــب بودنــد و بــا روش 
ــاوه  ــد. ع ــه بودن ــرت، بیگان ــش حض و من
ــه  ــان)رض( ب ــودودي از کار عثم ــن، م ــر ای ب
ــۀ  ــر منطق ــه)رض( ب ــتن معاوی ــت گماش جه
 - اســامي  ســرزمین هاي  از  گســترده یي 
آن هــم بــه مــدت طوالنــي کــه در آخــر ســبب 
بــروز مشــکاتی فــرا راه خافــت شــد ـ 

مي کنــد. انتقــاد  به شــدت 
بــه  خافــت  تغییــر  از  مرحلــه  دومیــن 
ملوکیــت از نــگاه مــودودي؛ شــورش بــر 
ــه  ــزل او، ب ــرۀ من ــلمانان، محاص ــۀ مس خلیف
ــش کشــیدن  ــه آت شــهادت رســانیدِن وي و ب
خانــۀ اوســت؛ زیــرا بــه زعــم مــودودي مــردم 
ــن  ــق موازی ــا طب ــتند؛ ام ــراض داش ــق اعت ح
بــر  نداشــتند  به هیچ وجــه حــق  اســامي 
ــند  ــر مس ــد او را ب ــل حل وعق ــه اه ــي ک کس
خافــت گماشــته اند، یــورش برنــد و وي 
ــه قتــل برســانند؛ زیــرا بیشــتر مســلمانان  را ب
ــت  ــري ایشــان رضای ــه رهب دیگــر مناطــق، ب

ــتند.   داش
ناگــواري  حــوادث  مرحلــه،  ســومین 
ــان)رض(  ــهادت عثم ــس از ش ــه پ ــت ک اس
در بیــن اصحــاب بــه وجــود آمــد. وي 
از  بعــد  بافاصلــه  مي کنــد  تصریــح 
و  مــردم  اکثــر  عثمــان)رض(،  شــهادت 
ــي)رض( را  ــرت عل ــه، حض ــزرگان صحاب ب
ــان  ــت ایش ــد و خاف ــت برگزیدن ــه خاف ب
به صــورت صحیــح منعقــد شــد و امتنــاع 
ــرت  ــا حض ــت ب ــي از بیع ــر صحاب ــد نف چن
مشــروعیِت  عــدم  ســبب  علــي)رض( 
ــه  ــه ک ــود؛ همان گون ــان نمي ش ــت ایش خاف
ــر)رض(  ــرت ابوبک ــت حض ــان خاف در زم
ــت  ــدود بیع ــي مح ــز عده ی ــر)رض( نی و عم

نکردنــد و مشــکلي بــه وجــود نیامــد.
ــد  ــبب ش ــم س ــِر مه ــه ام ــال، س ــا این ح ب
الــف.  نشــود:  آرام  به هم ریختــه  اوضــاع 
حضــرت  انتخاب کننــده گاِن  جمــع  در 
علــي)رض( کســاني بودنــد کــه عثمــان)رض( 
ــه وجــود  ــد ک ــانیده بودن ــهادت رس ــه ش را ب
ــد؛ ب.  ــم ش ــۀ عظی ــروز فتن ــبب ب ــا س آن ه
بي طــرِف  موضــع  این کــه  علی رغــم 
ــۀ بــزرگ در برابــر خافــت  بعضــي از صحاب
ــود،  ــر ب ــت خی ــا نی ــي)رض( ب ــرت عل حض
حــوادث پیش آمــده نتیجــۀ معکــوس داد؛ 
ــرت  ــواداران حض ــي ه ــالۀ خون خواه ج. مس
علــي)رض(  حضــرت  از  عثمــان)رض( 

ــه  ــد ک ــي ش ــکات فراوان ــروز مش ــبب ب س
ــه)رض( و  ــرات عایش ــرف حض ــک ط در ی
طلحــه)رض(  و زبیــر)رض(  بودنــد و در 
ــت. ــرار داش ــه)رض( ق ــر، معاوی ــرف دیگ ط
ــر  ــه ه ــا آن ک ــد: ب ــي مي گوی ــا ابواالعل موالن
ــرام هســتند، چــون کار  ــورد احت دو طــرف م
ــوان  ــود، نمي ت ــروع نب ــي و مش ــا قانون آن ه
ــه  ــه  آن ک ــر داد؛ چ ــان نظ ــت کارش ــه صح ب

جاهلیــِت  هنگامــۀ  دیگــر  هنــگام،  آن 
عــرب نبــود کــه از هــر راهــي بتــوان 

ــاِن  خون خواهــي کــرد؛ بلکــه زم
ــود  ــي حکومــت اســامي ب برپای
کــه در نظــام حقوقــي آن، نحــوۀ 
خون خواهــي و قصــاص ذکــر 
شــده بــود. از ایــن رهگــذر، 
ــي  ــق خون خواه ــودودي طری م
آن هــا را بــه نقــد مي کشــد و 
ــه روش  ــا را بیشــتر ب روش  آن ه
شــبیه  قبیله یــی  خونخواهــِي 

مي دانــد تــا روش اســامي.
مــودودي،  موالنــا  نظــر  از 
از  معاویــه  عــزل  ماجــراي 
علــي)رض(  حضــرت  ســوي 
بــه  از  بعــد  بافاصلــه  کــه 
حضــرت  رســیدن  خافــت 
حــوادث  و  گرفــت  انجــام 
پــس از آن، از دیگــر عوامــل 

ــه  ــه پادشــاهي ب ــال خافــت ب انتق
ــدگاه  ــا دی ــودودي ب ــد. م ــمار مي آی ش

ــه از  ــزل معاوی ــد ع ــه مي پندارن ــاني ک کس
ــوده و  ســوي حضــرت علــي)رض( اشــتباه ب
ــعبه)رض(  ــت مغیره بن ش ــد نصیح ــان بای ایش
ــه را جــدي  ــا معاوی ــدن ب ــار آم ــر کن ــي ب مبن
بیــان  او  مــي ورزد.  مخالفــت  مي گرفــت، 
مي کنــد کــه صاحبــان بصیــرِت سیاســي 
ــر حضــرت علــي)رض(  ــد کــه تأخی متوجه ان
در عــزل معاویــه - بــه عبــارت دیگر مشــروع 
دانســتن حکومــت معاویــه - خطــاي فاحشــي 
ــِب آن  ــي)رض( مرتک ــه حضــرت عل ــود ک ب
نشــد، ســپس بــه ماجــراي کشــته شــدن 
عمــار یاســر و حدیــث نبــوي »تَْقتُُلــَک الْفِئَــُۀ 
الْبَاِغیـَـۀ« اشــاره، و فئــۀ باغیــه را معاویه)رض( 

مي کنــد. معرفــي  لشــکریانش  و 
ــر  ــر س ــرآن ب ــراي ق ــودودي، ماج ــر م در نظ
ــل  ــر مراح ــت، از دیگ ــردن و حکمی ــزه ک نی
دگرگونــي خافــت بــه ملوکیــت اســت. 
ابواالعلــي بــا تحلیــل افــرادي چــون ابن کثیــر 
ــر اســاس  ــد ابوموســي اشــعري ب ــه قایل ان ک
بــه  »اجتهــاد« و مصلحت اندیشــي دســت 
ــد  ــت مي کن ــي)رض( زد، مخالف ــاري عل برکن
ــه  ــي ک ــف هنگام ــان منص ــد: انس و مي گوی
ابتــدا  از  را  حکمیــت  ماجــراي  حــوادث 
تــا انتهــا مــورد مطالعــه و بررســي قــرار 
همــۀ  کــه  بپذیــرد  نمي توانــد  مي دهــد، 
این هــا بــر اســاس اجتهــاد بــوده اســت. 
ــۀ  ــا هم ــزد م ــک ن ــد: بي ش ــپس مي گوی س
ــل  ــا دلی ــتند؛ ام ــرام هس ــه واجب االحت صحاب
نمي شــود کــه چــون آن هــا صحابــي هســتند، 
خطاهــاي احتمالي شــان را بــر اســاس نظریــۀ 

ــم. ــه کنی ــاد« توجی »اجته
معنــاي  وارد  مــودودي  موالنــا  این جــا  از 
اجتهــاد مي شــود و این کــه هــر چیــزي و هــر 
ــرا  ــد؛ زی ــاد نامی ــوان اجته ــي را نمي ت تصمیم
اجتهــاد »نهایــت کوشــش انســان براي روشــن 

شــدن حــق« اســت.
بــا بــه خافــت رســیدن معاویــه)رض(، 
بــه  خافــت  تبدیــل  و  انتقــال  مرحلــۀ 
ــي از  ــد. برخ ــه ش ــل و نهادین ــت، کام ملوکی
ــد؛  ــن را فهمیدن ــرت ای ــل بصی ــِي اه صحاب
بــه  ســعدبن ابي وقاص)رض(  چنان کــه 
معاویــه گفــت: »الســام علیــک أیهــا الَملـِـک« 
ــرار کــرده  ــي اق ــه هــم در جای و خــود معاوی
ــودودي در  ــا م ــوک«. موالن ــا اول المل ــه »أن ک
این جــا بــا اشــاره بــه حدیــث نبــوي مشــهور 
در میــان اهــل  ســنت کــه »الِْخاَفــُۀ فِــي 
ــَک«  ِ ــَد َذل ــًکا بَْع ــمَّ ُمْل ــنًَۀ ثُ ــوَن َس ــي ثَاثُ ِ ت اُمَّ
بیــان مي کنــد: ایــن مــدت در ربیــع  االول 
ســال 4۱ هجــري، هنــگام برکنــاري حضــرت 
ــا  ــت. ب ــان یاف ــت پای ــن)رض( از خاف حس
ــه ســیرۀ  ــوز فرصــت برگشــت ب این حــال هن
نبــوي و خافــت وجــود داشــت و آن این کــه 
ــود؛  ــاب ش ــي انتخ ــه کس ــه چ ــد از معاوی بع
ــرت  ــوي حض ــد از س ــاب یزی ــا انتخ ــا ب ام
ایــن  والیت عهــدي،  بــه  معاویــه)رض( 

فرصــت به تمامــه از بیــن رفــت. 

ACKU
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نویسندۀ آرژانتینی 
دربارۀ احمدشاه مسعود فلم می سازد

گرامی داشت از هفتۀ...
ــه  ــده نگ ــگ را زن ــن فرهن ــه داد و ای ــد، ادام ــدا کردن پی

ــت«. داش
آقــای ناطقــی، از علمــای حاضــر در ایــن مراســم، 
خاطرنشــان کــرد کــه افغانســتان در طــول تاریــخ، نقطــع 
عطــف علــم، دانــش و خدمــت بــه اســام و دیــن بــوده؛ 
افغانســتانی کــه وقتــی بــه بزرگتریــن کتــاب خانــه هــای 
ــگان  ــورد فرزان ــادی در م ــناد زی ــی، اس ــه کن ــا مراجع دنی

ــود دارد. ــرزمین وج ــن س ای
وی بــا بیــان ایــن کــه »مــا افغانســتان را بایــد بشناســیم«، 
ادامــه داد: »مــا قضیــه را بــه جــای ایــن کــه از اول 
بخوانیــم، از آخــر شــروع کردیــم، چــرا احمدشــاه مســعود 
ــه عنــوان قهرمــان ملــی مــا در تاریــخ کشــور مــا ثبــت  ب
مــی شــود، چــون کشــور مــا یــک کشــور نــاب اســت«.

ــن سرنوشــت خــود  ــردم در تعيي ــه حــق م مســعود ب
ــود ــد ب پایبن

در پایان مراســم گرامی داشــت از هفته شــهید در ســفارت 
افغانســتان در تهــران، دکتــر نصیراحمــد نــور، ســفیر کبیــر 
افغانســتان در جمهــوری اســامی ایــران، گفــت کــه ملــت 
مــا در طــول نزدیــک بــه 4 دهــه، هــزاران شــهید آشــنا و 
ــاع از  ــام و دف ــام را در راه اس ــهید گمن ــزار ش ــا ه صده

کشــور تقدیــم کــرده اســت.
ــه  ــن شــهدا در نتیجــه »توطئ ــه وی، جمعــی از ای ــه گفت ب
هــای ناجــوان مردانــه« و »ترتیبــات غدارانــه« بــه شــهادت 
ــی و احمدشــاه مســعود، اســتاد  ــه اســتاد ربان رســیدند ک
مــزاری، عبدالحــق، اســتاد کاظمــی و... بــا ترتیبــات 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــه ب غداران
دکتــر نــور افــزود: »آن چــه در مــورد شــهادت احمدشــاه 
مســعود برجســتگی دارد، ایــن اســت کــه طــرح توطئــه و 

مجــری توطئــه در مــورد او، همــه خارجــی بودنــد«.
وی بــا بیــان خاطــره هایــی از احمدشــاه مســعود، تصریــح 
کــرد کــه او پیرامــون ایــن کــه مــردم افغانســتان بایــد بــه 
ــد و  ــاب کنن ــش را انتخ ــت خوی ــه سرنوش ــور آزادان ط
ــد،  ــوع نظــام حــرف آخــر را بزنن ــن زعامــت و ن در تعیی

بســیار پایبنــد بــود.
ــک  ــه ی ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان در ای ــر افغانس ــفیر کبی س
ــی  ــا احمدشــاه مســعود، در زمان ــی وی ب گفتگــوی تلفون
ــتاد  ــری اس ــه رهب ــتان ب ــامی افغانس ــت اس ــه در دول ک
ربانــی در رأس ســفارت کویــت قــرار داشــت، گفــت کــه 
در ایــن زمــان از طــرف اســتاد ربانــی وظیفــه داشــت تــا 
ــا میانجــی گــری ســازمان  ــان ب ــا طالب در یــک نشســت ب
ــرکت  ــتان ش ــده عربس ــهر ج ــامی در ش ــکاری اس هم
کنــد و از او خواســته شــد تــا در صــورت نرســیدن دکتــر 
ــه  ــرات را ب ــئولیت مذاک ــت، مس ــن نشس ــه ای ــداهلل ب عب

ــرد. ــده بگی عه
ــرات  ــن مذاک ــون ای ــه پیرام ــن ک ــرای ای ــزود، ب وی اف
ــا دکتــر  آخریــن مواضــع را دریافــت کنــد، ســعی کــرد ب
عبــداهلل صحبــت کنــد، امــا ســرانجام تمــاس تلفونــی بــا 

ــد. ــرار ش ــعود برق ــاه مس احمدش
ــای مســعود  ــون موضــع آق ــور پیرام ــد ن ــر نصیراحم دکت
ــه داد: »ایشــان جــواب  ــان ادام ــا طالب ــره ب ــورد مذاک در م
ــدا شــامل اســت،  ــد کــه ســه موضــوع مهــم در آجن دادن
بحــث آتــش بــس، تبادلــه اســرا و بحــث تشــکیل دولــت 

موقــت«.
بــه گفتــه وی، »در بحــث تشــکیل دولــت موقــت، چیــزی 
کــه شــخصا از احمدشــاه مســعود شــنیدم، گفــت بــرای ما 
مهــم ایــن اســت کــه بعــد از ایــن همــه قربانــی و رنــج 
ــرای  ــه ب ــد آزادان ــردم بتوانن ــده، م ــردم دی ــه م ــی ک های
تعییــن سرنوشــت خــود تصمیــم بگیــرد و موضــوع تعییــن 
ــه آرای  ــد ب ــام بای ــوع نظ ــت و ن ــن حکوم ــت، تعیی زعام
ــالم  ــفاف و س ــات ش ــک انتخاب ــود و ی ــپرده ش ــردم س م
برگــزار گــردد؛ در نهایــت هرکســی کــه مــردم افغانســتان 

ــرای مــا قابــل پذیــرش اســت«. انتخــاب کــرد، ب
ــه  ــت ک ــاه مســعود گف ــزود، احمدش ــتان اف ــفیر افغانس س
»در رابطــه بــه حکومــت موقــت، از میــان ســه گزینــه کــه 
ــل  ــز قاب ــا نی ــرای م ــد، ب ــول باش ــل قب ــان قاب ــرای طالب ب
قبــول اســت، حکومــت موقــت ائتافــی بیــن مــا و طالبــان 
ــد، و  ــرات باش ــرف و تکنوک ــی ط ــت ب ــک دول ــد، ی باش
یــا هــم موضــع مــا ایــن اســت کــه آمــاده هســتیم دولــت 
ــا  ــم، ام ــت بپذیری ــه موق ــرای مرحل ــی را ب ــص طالبان خال
بــه شــرط ایــن کــه مــا در پایــان بــه آرای مــردم افغانســتان 
برویــم بــه هــر آن چــه آن هــا مــی خواهنــد، تــن بدهیــم«.
ــه  ــی ک ــان، آن طالبان ــی طالب ــرد: »حت ــان ک وی خاطرنش
ــاه  ــت احمدش ــه ارزش و اهمی ــد، ب ــی دارن ــت افغان اصال
مســعود پــی بــرده انــد«. دکتــر نصیراحمــد نــور بــه اشــاره 
ــاه  ــان، احمدش ــد طالب ــه از دی ــت ک ــره ای گف ــه خاط ب
مســعود یگانــه کســی بــود کــه مــزدور بیگانــه هــا نشــد.

مارســا گــراد، از نویســنده گاِن آرژانتینی ســت کــه در 
افغانســتان بــا کتــاب »مســعود« شــناخته شــده اســت. کتابی 
ــر  ــتر منتش ــگاه وبس ــاراِت دانش ــال 200۹ در انتش ــه س ک
ــادی  ــده جه ــعود، فرمان ــاه مس ــده و از روزگار احمدش ش
ــه  ــرادی ک ــت دوســتان و اف ــا روای ــد ب افغانســتانی می گوی

ــد. ــراه بوده ان ــعود هم ــا مس ب
مرســله گــراد: احمدشــاه مســعود می گفــت: »بــرای تغییــر 

جهانــی بایــد از تغییــر خودمــان شــروع کنیــم«.
حــاال مارســا گــراد در پــی جمــع آوری بودجه یــی اســت 
کــه بتوانــد ایــن کتــاب را بــه فلمــی داســتانی تبدیــل کنــد. 
خانــم گــراد در صحبــت اختصاصــی بــا رادیو زمانــه گفت: 
امیــد دارم ایــن کتــاب کــه نتیجــۀ شــنیدن های مــداوم مــن 
ــی کــه  ــا همیــن دقــت و همیــن ظرافت کاری های اســت، ب
در گــردآوری آن خــرج شــده، در ســاختن فلــم نیــز تدبــغ 
ــتان در  ــردم افغانس ــنیدن م ــرای ش ــد ب ــی باش ــد و فلم یاب
داســتان زنده گانــی احمدشــاه مســعود. احمدشــاه مســعود، 
از فرماندهــان و مجاهــداِن افغانســتان بــود کــه نُهم ســپتامبر 
ــر انفجــار انتحــاری جــان خــود را از دســت  ــر اث 200۱ ب
داد. بــا مارســا گــراد در بــارۀ تجربــۀ نوشــتن ایــن کتــاب 
گفت وگــو کردیــم. کتــاب مســعود در انتشــارات دانشــگاه 
وبســتر در امریــکا منتشــر شــده و تــا حــال بــه چهــار زبــان 
ترجمــه شــده اســت. در بــارۀ احمدشــاه مســعود کتاب های 
مختلفــی نوشــته شــده، امــا ایــن از معــدود کتاب هایی ســت 
کــه بنیــاد »مســعود« پســندیده و بــه گفتــۀ مارســا گــراد، 
ــره  ــخصیت و چه ــی از ش ــردآوری پاره های ــت گ از او باب
کم شــناختۀ مســعود بــا زبــان و بیــان مــردم محلــی، تشــکر 

کرده انــد.

ســمرقندی: خانــم مارســا گــراد، ممنــون از این کــه 
ــۀ  ــۀ خــود در تهی ــاً از تجرب ــد. لطف ــا را پذیرفتی ــوت م دع
کتــاِب »مســعود« بگوییــد. کتابــی کــه حــاال برنامــه داریــد 
آن را بــه نمایش نامــه تبدیــل دهیــد، بــرای فلمــی حماســی 

ــعود. از روزگار مس
مارســا گــراد: ممنــون از شــما کــه ایــن فرصــت را بــه مــن 
دادیــد. پیــش از همــه ســام می کنــم بــه همــه شــنونده گان 
افغانســتانی کــه ایــن برنامــه را می شــنوند. بایــد بگویــم کــه 
افغانســتان کشــور قلــب مــن اســت. مــن عاشــق افغانســتان 
هســتم. آرزو دارم افغانســتان آزاد و شــاد و خوشــبخت 
باشــد. بــرای همــۀ مــا مهــم اســت کــه افغانســتان بــه صلح 
و آرامــش برســد. ایــدۀ کتــاب از فلمــی شــروع شــد کــه از 
یــک فلم ســازِ فرانســوی دیــدم کــه از مســعود ســاخته بــود. 
چشــمان مســعود و همراهانــش در ایــن فلــم چنــان گیــرا و 
نافــذ بــود کــه مــرا درگیــر خود کــرد. احســاس عجیبــی در 
قلبــم بــه وجــود آمــد کــه آن موقــع نمی دانســتم چیســت، 
امــا خوش بختانــه قلبــم را دنبــال کــردم و نتیجــه اش شــد 

ایــن کتــاب.
ســرقندی: در یــاد داریــد کــه چــه فلمــى بــود و چــه 

زمانــى آن را دیدیــد؟
مارســا گــراد: بلــی. فکــر کنــم پــس از درگذشــت مســعود 
ــازده  ــۀ ی ــس از فاجع ــال پ ــم س ــا یک ونی ــک ی ــود. ی ب
ســپتامبر کــه دوســتی از مــن دعــوت کــرد تــا بیایــم منزلش 
ــدر  ــی او این ق ــتان زنده گ ــم. داس ــعود ببین ــی از مس و فلم
ــود کــه بایــد حتمــی راه مناســبی پیــدا می کــردم  عمیــق ب
تــا بتوانــم ماهیــت اصلــی مســعود را کشــف کنــم و تصمیم 
ــال  ــی را دنب ــف داستان نویس ــیوه های مختل ــه ش ــم ک گرفت
ــای  ــردآوردن قصه ه ــه گ ــردم ب ــروع ک ــن رو ش ــم. از ای کن
ــردم  ــرا م ــد، زی ــعود می گفتن ــه از مس ــرادی ک ــردم و اف م
افغانســتان بــا قصــه و داســتان گویی بــزرگ شــده اند 
و برای شــان مهــم اســت. مــن آن قــدر بــه قصه هــای 
ــه  ــاً ب ــه نهایت ــردم ک ــت ک ــان گــوش دادم و ثب ــف آن مختل
ــه  ــد ک ــی را می گفتن ــد و حرف های ــاد می کردن ــن اعتم م
ــان  ــد. آن ــنده یی نمی گوین ــا نویس ــگار ی ــر روزنامه ن ــه ه ب

متوجــه می شــدند کــه مــن دنبــال سیاســت نیســتم، بلکــه 
صــرف کشــف شــخصیت و ماهیــت مســعود برایــم مهــم 
ــادی را  ــردِ غیرع ــن م ــتی ای ــتم هس ــن می خواس ــت. م اس
بــرای خــودم و بــرای نســل های آینــده هــم کشــف کنــم 
ــنایی  ــرد، آشنابه آش ــه فردبه ف ــم. این گون ــت کن ــم ثب و ه
ــا  ــه ب ــردم ک ــدا می ک ــرادی را پی ــردم و اف ــو می ک پرس و ج
مســعود دوســتی و آشــنایی نزدیــک داشــتند، مثــل آقــای 
ــا  ــه م ــران ک ــیاری دیگ ــا بس ــداهلل ت ــداهلل عب ــی و عب خلیل
ــش  ــدم بی ــق ش ــن موف ــیم. م ــان را نمی شناس اسم های ش
از 500 داســتان از روزگار مســعود جمــع کنــم کــه بــه مــن 
ــات  ــه خصوصی ــم ک ــه بگوی ــد ک ــرأت را می ده ــن ج ای

ذاتــی مســعود را کشــف کــردم.

ســمرقندی: و حــاال کــه کتــاب منتشــر شــده اســت، 
آیــا مى توانيــد بگویيــد کــه مســعود کــى بــود و او را 

ــيد؟ ــاًل مى شناس کام
ــت  ــه هس ــم ک ــم بگوی ــی می توان ــال فروتن ــا کم ــراد: ب گ
ــنا  ــن آش ــرای م ــه ب ــعود ک ــی مس ــی از زنده گ جنبه های
نیســت، امــا مــن توانســتم رســالت او را در ایــن زنده گــی 
ــالت  ــعود و رس ــرف مس ــن مع ــاب م ــم. کت ــف کن کش
دوران  در  را  مســعود  هیــچ گاه  این کــه  بــا  اوســت. 
ــا  ــه ب ــم ک ــم بگوی ــا می توان ــده ام، ام ــی اش ندی زنده گان
ــاد  ــه کــه در ی کمــک مــردم توانســتم کارنامــۀ او را آن گون
مردمــان محلــی باقــی مانــده اســت، جاودانــه کنــم. بــه همه 
شــنونده گان افغانســتانی کــه بــه ایــن صحبــت مــا گــوش 
رســانه ها  آن چــه  کــه  بگویــم  می خواهــم  می کننــد، 
ــا در معرفــی حقیقــت انجــام  ــد ی ــرای افغانســتان می کنن ب
ــعود را  ــانه ها مس ــور رس ــت. همین ط ــچ اس ــد، هی می دهن
ــن، مســعود از  ــد. از نظــر م ــی نکرده ان ــم درســت معرف ه
آن دســت چهره هایــی بــود کــه هــر هــزار ســال یــک بــار 
ــه  ــد افتخــار داشــته باشــند ک ــد و افغانســتانی ها بای می آین
چنیــن فــردی در بیــن آنــان بــه وجــود آمــد. ایــن برداشــت 
مــن اســت البتــه. بایــد بگویــم کــه او خــود مــدام از خــود 
انتقــاد می کــرد. در دفتــر خاطراتــی کــه از او بــه دســت مــن 
ــدم کــه از تصمیم هــا و حرف هــای خــود  رســید، می خوان
انتقــاد می کــرد. او همیشــه در حــال اصــاح کــردن خــود 
بــود و در راه بهبــود دادن شــخصیت خــود. او اعتقاد داشــت 
ــد از درون خــود شــروع  ــا بای ــر دادن جهــان را م کــه تغیی

کنیــم.
ــخص  ــر ش ــری ب ــچ تأثي ــه هي ــن تجرب ــمرقندی: ای س

ــته؟ ــا داش ــما آی ش
گــراد: خوشــحالم کــه ایــن را می پرســید. بلــی. ایــن تجربــه 
در مــن تأثیــر گذاشــت. چــرا؟ چــون کــه بــه مــدت چهــار 
ســال همــه اش می شــنیدم، می شــنیدم و می شــنیدم. مــردم 
ــد و  ــتند، می گفتن ــه می دانس ــر چ ــرد ه ــن م ــارۀ ای در ب
ــعود  ــه مس ــه آن چ ــردم ک ــاس می ک ــردم. احس ــت می ک ثب
می کــرد، از عشــق بــود. تمــام قصه هایــی کــه ثبــت 

ــق  ــن دقی ــن شــده حــاال و م ــن م ــارۀ  جــان و ت ــردم، پ ک
ــروان خــود  ــک پی ــا تک ت ــه مســعود ب ــه چگون ــم ک می بین
از عشــق و بخشــیدن و آرامــش درونــی صحبــت می کــرده؟ 
شــما تصــور کنیــد در میــان جنــگ و خون ریــزی شــما از 
ــد کــه بخشــنده باشــند و دل و  ــان خــود بخواهی جنگجوی
ذهــن بــا انتقــام و قصاص آلــوده نکننــد. مســعود را چنیــن 
فــردی دریافتــم. همیــن بــود کــه او بــه غیرممکــن دســت 
یافــت. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه افــرادی مثل مســعود 
در افغانســتان کــم نیســتند و بایــد روی آنان ســرمایه گذاری 
ــن  ــرای همی ــود. ب ــرب نب ــت پروردۀ غ ــعود دس ــرد. مس ک
ــد.  نمی خواهــم مــردم افغانســتان مســعود را فرامــوش کنن
تنهــا در ایــن صــورت افــراد مثــل مســعود بــاز خواهنــد بــه 
وجــود آمــد. بــرای همیــن هــم ســاختن فلــم حماســی در 
بــاره روزگار مســعود بــه آینــدۀ افغانســتان کمــک خواهــد 

کــرد.
ــن  ــای ای ــه صحنه ه ــم ک ــدس مى زن ــمرقندی: ح س
فلــم کــه قــرار اســت ســاخته بشــود، در ذهــن شــما 
ــه در  ــد ک ــاده داری ــا را آم ــده و آن ه ــود آم ــه وج ب
ایــن فلــم جــای بدهيــد. مى شــود بــه مــا بگویــد کــه 

ــد؟ ــه باش ــم چگون ــن فل ــد ای مى خواهي
گــراد: بایــد بگویــم کــه دیــروز یــک نفــر بــه مــن پیشــنهاد 
مالــی داد کــه کتابــم را بخــرد و فلمــی از آن بســازد 
ــون  ــردم. چ ــن رد ک ــا م ــن دارد، ام ــودش در ذه ــه خ ک
می خواهــم ایــن کار را درســت و بــا افــراد دلخــواه خــودم 
انجــام دهــم. ایــن کتــاب را بــا حــس غریــزی خــودم انجام 
ــم  ــه ام و نمی خواه ــاد گرفت ــای زی ــه کمک ه ــا این ک دادم ب
ــا  ــه خــودم اختصــاص بدهــم، ام ــار کتــاب را ب همــه اعتب
ــردم  ــه حــرف خــود م ــا تواضــع ب ــد ب می دانســتم کــه بای
ــعود را  ــوش دادم و مس ــن گ ــرد و م ــوش ک ــتان گ افغانس
آن گونــه کــه در گفتــار و در خاطــرات آنــان خــود را ثبــت 
ــا و  ــن قصه ه ــاال ای ــردم و ح ــردآوری ک ــود، گ ــرده ب ک
ــی  ــه فلم ــد ک ــت را می ده ــن فرص ــا ای ــه م ــتان ها ب داس
بســازیم بســیار نزدیــک بــه شــخصیت و عمــق شــخصیت 
ــردم  ــرای م ــد تاریخ ســازی ب ــا بای ــادی. م ــردِ غیرع ــن م ای
ــود  ــردم خ ــن م ــم ای ــم و بگذاری ــان دهی ــتان را پای افغانس
تاریــخ و چهره هــای خــود را ثبــت کننــد و مــا تنها شــنونده 
باشــیم. چــون مــن اعتقــاد دارم کــه نجــات دهنــده از داخل 
ایــن کشــور ســر می زنــد، نــه این کــه از بیــرون وارد 
شــود و همــه مشــکات را حــل کند.ایــن فلــم هــم بایــد 
همان گونــه کــه در کتــاب اســت، نگاهــی از درون باشــد و 
نــه نگاهــی از بیــرون. بــرای چنیــن پــروژۀ فلمــی ســخت 
ــد و  ــم کمــک بگیری ــزرگ فل اســت کــه از شــرکت های ب
ایــن نبایــد مــا را دل ســرد کنــد. مــن تنهــا نیســتم. مــا تاش 
داریــم بــا کمــک مــردم افغانســتان و دوســتاران افغانســتان 
فعــًا بــه مقــدار بیســت هــزار دالــر امریکایــی گــردآوری 
کنیــم تــا فلم نامــه را بــا کمــک فلم نامه نویســاِن بــا تجربــه 
ــه  ــرای فلمــی ک ــر می شــود ب بنویســیم. آن وقــت راحت ت
شــکل و ســاختارش روشــن اســت، بودجــه گرفــت، امــا 
بســیاری از شــرکت ها هســتند کــه می خواهنــد ایــن فلــم 
را بســازند و برای شــان مهــم نیســت کــه فلــم از حــس و 
مضمــون اصلــی  کتــاب دور شــود. هدف شــان فلمــی بــرای 
پُــر کــردن جیب هــای چنــد نفــر اســت. مــن صبــر دارم و 
ــه کــردم و  ــاب را تهی ــن کت ــه ای ــوری ک ــا آرامــش و صب ب
ــه  بیــش از 500 داســتان و قصــه را در طــول چــار ســال ب
ثبــت رســاندم، فلــم را هــم بــا همــان شــیوه بســازم. مــن 
از دوســتان افغانســتانی دعــوت می کنــم کــه در گــردآوری 
مبلــغ بــرای فلم نامه نویســی بــه مــا کمــک کننــد، زیــرا مــا 
احســاس مســوولیت داریــم کــه بی طرفانــه ایــن وظیفــه را 
انجــام دهیــم و هــم بــاور داریــم کــه مســعود از مهم تریــن 
ــه  ــتان، بلک ــرای افغانس ــا ب ــت نه تنه ــرن بیس ــای ق چهره ه
ــل  ــی مث ــم، صلح جویان ــن فل ــت و ای ــریت اس ــرای بش ب

مســعود را در افغانســتان تغذیــۀ روحــی خواهــد داد.
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ورزش
كام بخش نیکویی

ــان،  ــایل حیاتی م ــا و مس ــیاری از کاره ــا در بس ــًا م عجالت
شــتاب زده و بــدون ســنجش تصمیــم می گیریــم. ایــن 
ــه  ــی دارد ک ــر عقان ــی و غی ــأ احساس ــتاب زده گی منش ش
ــرار داده  ــا ق ــی موقعیت ه ــی و نامطلوب ــت بی وضعیت ــه را در وضعی هم

اســت.
ایــن روزهــا دقیقــًا متوجــه و نظاره گــر وضعیــت برخاســته از مناســبات و 
کــش و قوس هــای اجتماعی-سیاســی در فضایــی بــه شــدت احســاس زدۀ 
فیســبوک اســتم، فضایــی کــه ناوضعیتــی و صغاریــت فکــری همــه را بــه 
ــت و ناسنجشــی،  ــت صغاری ــن وضعی ــیده اســت. و در ای ــه کش رخ هم
ــود،  ــیده می ش ــبز کش ــوط س ــه خــط و خط ــش از هم ــش و پی ــه بی آنچ
ناسیونالیســم منحــط و فرســودۀ قومــی اســت کــه از هــر در و دریچه یــی 
ــی و  ــن دهل ــر چنی ــازی سیاســت ب ــان قومی س ــد و مدعی ــت می زن عام
طبلــی می کوبنــد تــا ماهــی مقصــود و گذشــتۀ جباریــت و خونیــن خــود 
ــل  ــازند و نس ــان س ــت پنه ــی سیاس ــی قومیت تراش ــا روپوش کش را ب
جــوان و تــازه کارافتــادۀ احســاس مند را بــه میــل و رغبــت خــود حــول 

تفکــر بــه شــدت قومــی شــده بچرخاننــد. 
بنابرایــن، بــرای خوانــش، توضیــح و تبییــن وضعیــِت پیش آمــدۀ 
ــی و پخــش نمــد  ــه قوم ــی علی قومی ســازی سیاســت و شــورانیدن قوم
ــز  ــت ج ــی نیس ــت، راه ــن سیاس ــی در زمی ــط قوم ــم منح ناسیونالیس
ــی- ــتر اجتماع ــا در بس ــی دولت ه ــن تاریخ ــادی از تکوی ــش انتق خوان
سیاســی و نهادینــه شــدن ارزش هــای دموکراتیــک و دفــاع از حــق 
ــاع  ــان دف ــت و هم چن ــازی سیاس ــر قومی س ــهروندان در براب ــی ش قانون
ــازی  ــبان قومی س ــا کاس ــی. ت ــر زمین ــت س ــرای عدال ــازی ب و بسترس
ــۀ ناسنجشــی  ــرای تبری سیاســت از بی شــعوری و از صغاریــت بعضــی ب

ــد. ــود نبرن ــود س کار خ

امین كاوه

فاشيسم
ــن  خاطــر  ــی اســت. از همی ــد اقتدارگرای فاشیســم، فرزن
فاشیســتان اقتــدار را تجلــی رهبــری شــخصی بــه 
ــد.  ــاص می دانن ــروه خ ــژۀ گ ــدرت را وی ــا ق ــد ی ــاب می آورن حس
ــروه دیگــر در  ــه گ ــروه نســبت ب ــک گ ــی ی ــی، برتری طلب اقتدارگرای
اداره کــردن امــور اســت؛ بــه گونه یــی کــه ایــن گــروه فکــر می کنــد 
دیگــران حــق و لیاقــت اداره و رهبــری را ندارنــد و کســانی هــم که در 
ایــن مــورد حــرف بــرای گفتــن داشــته باشــند، از ســوی اقتدارگرایــان 
ســرکوب می شــوند. بــرای همیــن اســت کــه اقتدارگرایــان را 

تمرکزخــواه، عدالت گریــز و ضدمســاوات می داننــد.
ــدۀ سیاســی، بســیار  ــک پدی ــوان ی ــه عن از ســوی دیگــر، فاشیســم ب
پیچــده اســت کــه بــه دشــواری می تــوان اصــول آن را شناســایی کــرد، 
ــه آن هــم اندیشــمندان سیاســی خردســتیزی، تنــازع، رهبرپرســتی و  ب
ــم  ــی فاشیس ــای اصل ــودن را از مولفه ه ــتیزه جویانه ب ــی س ملی گرای
می داننــد کــه در ایــن صــورت جوامــع ســنتی مثــل افغانســتان تمــام 
ــتیزی و  ــه و دارد خردس ــاز پذیرفت ــانی ب ــا پیش ــا را ب ــن مولفه ه ای

ــد. ــر می کش ــال و پ ــر ب ــاِن دیگ ــر زم ــر از ه ــتی بیش ت رهبرپرس
ــک  ــص ی ــد، فاشیســم مخت ــه ش ــه گفت ــای ک ــه حرف ه ــه ب ــا توج ب
گــروه قومــی در کشــور نیســت، هــر کــس و گروهــی کــه در 
ــت اجتماعــی،  ــری، آزادی، عدال ــر ارزش هــای مــدرن چــون براب براب
ــاور  ــوق بشــر بیســتد و... بی ب مشــارکت سیاســی، دموکراســی و حق

ــت. ــت اس ــد، فاشیس باش

دستگیر روشنیالی

انسانان په هدفونو را ټوليږي

پــه ټولنــه کــي بدلــون راوســتل، خلکــو تــه ښــه ژونــد 

جــوړول پــه هميشــنۍ توگــه د سياســت دنــده دی او دا 

هــم سياســت او ســيايس عمل دي چــي د ټولنيزو بدلونونوالرښــوونه 

کــوي. خــو د يــوه ټولنيــز بدلــون او د ټولنيزجوړښــت د بدلــون لــه 

ــدل  ــت و پيژن ــز وضعي ــود ټولني ــي موج ــاره اول رضورت دادی چ پ

ــري.  ــه رضورت ل ــم ت ــای عل ــه ځ ــت پ ــه د سياس يش او دا پيږندن

ــه  ــون پ ــت د بدل ــزو وضعي ــي د ټولني ــله داده چ ــه مس ــه مهم دوهم

ــون  ــي دا بدل ــود وي چ ــات موج ــوان او دا امکان ــي دا ت ــورت ک ص

پــه ســم لــوری او پــه ســمه توگــه تــر رسه يش، پــه دي معنــي چــي 

يــو پيــاوړی ســيايس ځــواک موجــود وي او دا سياســت تــه رضورت 

لــري. پــه همــدي بنيــاد د ټولنيــزو بدلونونــو پــه چــاره کــي سياســت 

او علــم يــو د بــل تکميــل کونکــي دي. 

ــو  ــاکل دی. خ ــدف ټ ــدم د ه ــړۍ ق ــاره مل ــه پ ــون ل ــز د بدل د ټولني

هڅــه ويش چــي هــدف ســم وپيږنــدل يش. د هــدف ښــه پيږندنــه 

لــه پريکــړي کولــو او عمــل کولــو رسه مرســته کــوي. د هــدف ښــه 

ــړي  ــه ځانگ ــايس. پ ــه را ب ــه حالت ــي ل ــان د يب تصميم ــه انس پيږندن

توگــه پــه سياســت کــي د هــدف لــه ټاکلــو د هــدف پيږندنــه اولويت 

لــري او هــدف پــه ســمه توگــه دقيــق او مشــخص يش. څومــره چــي 

ــه  ــانه وي پ ــدف روښ ــي ه ــره چ ــدل يش او څوم ــه وپيږن ــدف ښ ه

ــدل  ــه پيږن ــو ښ ــږي. ي ــانه کي ــول آس ــه ک ــي ترالس ــدازه ي ــه ان هامغ

شــوی او عمــي هــدف د ټولنيــزو حرکتونــو پــه محــور بدليــږي او 

پــه دي توگــه د ټولنيــز حرکــت لــوری هــم روښــانه کيــږي.

بارسلونا در جنوری سراغ جذب 

گورتسکا می رود

بارسلونا در صدر رده بندی باشگاه های 

پرداخت کنندۀ بیشترین حقوق در اللیگا

فیـسبـوک نـــامــه

ــه  ــد ب ــتانی قص ــاالت زمس ــل و انتق ــرۀ نق ــلونا در پنج ــگاه بارس باش
ــالکه را دارد. ــی ش ــک آلمان ــن هافب ــت گرفت خدم

نشــریۀ اســپانیایی »مونــدو دپورتیــوو« چــاپ کاتالونیــا خبــر داد، 
باشــگاه بارســلونا در پنجــرۀ زمســتانی پیــش رو شــانس خــود را بــرای 
بــه خدمــت گرفتــن لئــون گورتســکا امتحــان خواهــد کــرد و رقمــی 
ــاله  ــک 22 س ــن هافب ــرای جــذب ای ــورو ب ــون ی ــا ۱5 میلی ــن ۱0 ت بی

ــرد. صــرف خواهــد ک
قــرارداد گورتســکا بــا شــالکه تابســتان 20۱۸ بــه پایــان خواهــد رســید 
ــا  ــراردادش ب ــد ق ــرای تمدی ــدی ب ــه او قص ــد ک ــر نمی رس ــه نظ و ب
ــم  ــخ ه ــرن مونی ــب شــالکه( داشــته باشــد. بای ــای ســلطنتی )لق آبی ه
وضعیــت ایــن بازیکــن را کــه قابلیــت بــازی در پســت هافبــک دفاعی، 

بــال چــپ و راســت را دارد، زیرنظــر گرفتــه اســت.
ــه  ــا حضــور دارد و ن ــان اروپ ــگ قهرمان ــه در لی ــن فصــل ن شــالکه ای
ــلونا در  ــه بارس ــتنش ب ــورت پیوس ــن رو، در ص ــا، از ای ــگ اروپ در لی
ــۀ  ــود از مرحل ــورت صع ــلونا را در ص ــد بارس ــل دوم می توان نیم فص

ــد. ــی کن ــی همراه ــۀ حذف ــان، در مرحل ــگ قهرمان ــی لی گروه
از گورتســکا بــه عنــوان یکــی از مســتعدترین بازیکنــان فوتبــال آلمــان 
یــاد می شــود، بازیکنــی کــه قــدرت ســرزنی باالیــی دارد و شــوت های 
قدرت منــد خــارج از محوطــۀ جریمــۀ او را بــا شــوت های پــل 

ــد. ــک پیشــین منچســتریونایتد مقایســه می کنن اســکولز، هافب
ــی  ــازی مل ــون ۱0 ب ــا کن ــر و ۸۹ ســانتی متری ت ــک مت ــک ی ــن هافب ای
بــا پیراهــن تیــم ملــی آلمــان انجــام داده و 4 گل نیــز بــه ثمــر رســانده 

اســت.

ــم در  ــن تی ــه ای ــد ک ــان می ده ــلونا نش ــگاه بارس ــی باش ــت حقوق فهرس
ــان و  ــه بازیکن ــی را ب ــترین پرداخت ــپانیایی بیش ــای اس ــام تیم ه ــان تم می

ــش دارد. مربیان
ــه بیشــترین  ــرار دارد ک باشــگاه بارســلونا در صــدر تیم هــای اســپانیایی ق

ــد. ــان خــود می پردازن ــان  و مربی ــه بازیکن ــوق را ب ــزان حق می
ــپانیا،  ــگ اس ــازمان لی ــایت س ــط س ــده توس ــر ش ــات منتش ــق اطاع طب
باشــگاه بارســلونا در حــال حاضــر 4۹۹.7 میلیــون یــورو در هــر ســال بــه 
ــردازد کــه  ــاداش می پ ــز اعضــای کادر فنــی اش حقــوق و پ ــان و نی بازیکن
ایــن رقــم در طــول ســه فصــل گذشــته پیشــرفتی ۱7۱ میلیــون یورویــی 

داشــته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه باشــگاه رئال مادریــد بــه عنــوان قدرت مندتریــن 
باشــگاه اســپانیا از نظــر قــدرت اقتصــادی در حــال حاضــر بــه بازیکنانــش 

4۸۹.2 میلیــون یــورو حقــوق می پــردازد.
ــگا از  ــای اللی ــر تیم ه ــا دیگ ــد ب ــلونا و رئال مادری ــان بارس ــاف می اخت
حیــث پرداخــت حقــوق تفاوتــی فاحــش دارد، چــرا کــه پــس از ایــن دو 
تیــم اتلتیکومادریــد تنهــا تیمــی اســت کــه پرداختــی حقوق هایــش از 200 

میلیــون یــورو فراتــر مــی رود.
پــس از روخی بانکــو، هــم ســویا و والنســیا چهارمیــن و پنجمیــن 
تیم هایــی هســتند کــه در رده بنــدی پرداخــت کننــده گان بیشــترین حقــوق 
بــه بازیکنــان و مربیان شــان قــرار گرفتــه انــد. در ایــن رده بنــدی ختافــه بــا 
ــان و مربیانــش در  ــه بازیکن پرداخــت تنهــا 2۸.۹ میلیــون یــورو حقــوق ب

هــر فصــل در قعــر قــرار دارد.

بی حافظه گی یا عوام فریبی؟

به مناسبت سومين سالگرد حکومت »وحدت ملى«
ــرای  ــم. ب ــی مصروف ــک کار نیمه تحقیق ــر ی ــه خاط ــه ب ــت ک ــد روز اس چن
پیشــبردِ ایــن کار نیــاز داشــتم تــا بــه منشــور انتخاباتــی تیم هــای انتخاباتــی 
»تحــول و تــداوم« و »اصاحــات و هم گرایــی« و هم چنــان توافق نامــۀ 
ــای  ــام آق ــر از ن ــت اخی ــم. فضاح ــری بزن ــم س ــن دو تی ــان ای ــی می سیاس
ُمخکــش مــرا واداشــت تــا ایــن یادداشــت را بنویســم. بــا ذکــر ایــن حقیقــت 
کــه اوشــان وســیله یی انــد در دســت سیاســت گراِن تمامیت خــواه و 
ــل را  ــا، عل ــای معلول ه ــه ج ــا ب ــا م ــت ت ــرور اس ــا ض ــت و حت هژمونیس
مــورد توجــه و بررســی قــرار دهیــم و آن؛ سیســتم ناکارآمــد و دیکتاتورپرور 

کنونــی مســلط شــدۀ باالجبــار بــر کشــور اســت.
ــده و  ــی داده نش ــًا ارزش ــی اص ــۀ سیاس ــه توافق نام ــه ب ــم از این ک بگذری
حتــا یــک بنــد از مفــاد آن اجرایــی نگردیــد، بلکــه بیشــتر برعکــس آن عمــل 
ــن  ــز ای ــن تعجب برانگی ــرای م ــود. ب ــل تعجــب نب ــم قاب ــده اســت؛ برای ش
مســأله اســت کــه آیــا آقــای اشــرف غنــی احمــدزی بــه منشــور انتخاباتــی 
ــش  ــران برای ــه دیگ ــا این ک ــود؟ و ی ــده ب ــت؟ آن را خوان ــاور داش ــود ب خ

ــده بودنــد؟ ــد و اوشــان اصــًا آن را نخوان نوشــته بودن
ایــن برنامــه در متــن خــود دموکراتیــک و برضــد یــک حکومــت خودکامــه 
اســت؛ ولــی تمــام عملکردهــای آقــای اشــرف غنــی نه تنهــا برضــد 
ــده  ــن ش ــور تدوی ــد منش ــه برض ــاالر، بلک ــِت مردم س ــی و حکوم دموکراس
ــارکت  ــا مش ــی نه تنه ــای غن ــت آق ــز هســت. حکوم ــب خــودش نی از جان
ملــی را بــر نمی تابــد، بلکــه در تاریــخ حکومــت داری در افغانســتان، 
فردمحورتریــن، خودکامه تریــن و نامشــروع ترین حکومــت بــه شــمار 
ــهروند«  ــۀ »ش ــار کلم ــور، 2۸۸ ب ــن منش ــه در همی ــر این ک ــی رود. جالب ت م
ــات احساســاتی  ــه خــود ایشــان در یکــی از بیان ــی ک ــده اســت؛ در حال آم
ــی  ــد؛ ول ــا اصطــاح »شــهروند« مشــکل دارن ــه ب ــد ک ــر خــود می گوین اخی
در منشــور انتخاباتی شــان 2۸۸ بــار کلمــات »حــق شــهروندی« ، »شــهروند« 

ــد. ــرده ان ــه کار ب ــهروندان« را ب و »ش
و  فردمحــوران  قبیله ســاالرانه،  تمامیت خواهانــه،  سیاســت های 
ــِی  ــوی بی ثبات ــه س ــور را ب ــا زود کش ــر ی ــا دی ــن آق ــانۀ ای دیکتاتورمنش
ــوق خواهــد داد.  غیرقابــل کنتــرل و ازهــم پاشــیده گی جبران ناپذیــر س
لطفــًا صــرف مقدمــۀ منشــور تیــم تحــول و تــداوم را بخوانیــد. مســلمًا بــه 
ــک  ــا ی ــدارد و ی ــه ن ــا حافظ ــن آق ــا ای ــه ی ــید ک ــد رس ــن نتیجــه خواهی ای
عوام فریــِب حرفــوی انــد؛ ایــن هــم مقدمــۀ منشــور تیــم تحــول و تــداوم:

چالش هــا،  و  بحران هــا  اصلــی  عامــل  افغانســتان،  تاریــخ  طــول  »در 
ــد.  ــرده ان ــل می ک ــی عم ــِق خودکامه گ ــا منط ــه ب ــوده ک ــی ب حکومت های

حکومــت خودکامــه دارای شــاخصه هایی اســت:
ــه  ــردم نیســت و ب ــی از ارادۀ م ــت ناش ــه، حاکمی ــت خودکام ۱- در حکوم
همیــن جهــت از مشــروعیت بــه معنــای امروزیــن آن برخــوردار نمی باشــد.

ــت  ــد و سیاس ــارکتی را برنمی تاب ــوع مش ــچ ن ــه، هی ــت خودکام 2- حکوم
ــدرت و حــذف دیگــران اســت . ــر انحصــار ق ــی ب ــی آن مبتن اصل

3- در ایــن نــوع حکومــت، بــه قــدرت سیاســی بــه عنــوان یــک »هــدف« 
نگریســته می شــود، نــه یــک ابــزار و وســیله بــرای تأمیــن خدمــات 
ــیله یی  ــر وس ــظ آن، از ه ــا حف ــه آن و ی ــیدن ب ــرای رس ــذا ب ــی؛ ل عموم

هرچنــد نامشــروع اســتفاده می شــود.
ــن، اخــاق، اقتصــاد و  ــده، دی ــگ، عقی ــوع حکومت هــا، فرهن ــن ن 4- در ای
ــد و از همــۀ آن هــا  ــرار می گیرن ــدرت« ق تجــارت، همه گــی در خدمــت »ق

ــود. ــزاری می ش ــتفادۀ اب اس
ــی«  ــی سیاس ــر »بی ثبات ــز دیگ ــر چی ــل از ه ــی، قب ــۀ خودکامه گ ــا نتیج ام
ــک  ــوان ی ــه عن ــت انســان ب ــا هوی ــی ب ــرا خودکامه گ در کشــور اســت، زی
موجــود آزاد و انتخاب گــر، ناســازگار اســت و از همیــن رو، نمی توانــد 
ــا باشــد و بســیار زود عکس العمــل ایجــاد می کنــد. ایــن عکس العمــل  دیرپ
ــه  ــر ب ــد و منج ــروز می کن ــی ب ــای مردم ــورت مقاومت ه ــه ص ــی ب گاه
ــد  ــرای نجــات از بحــران، بای ــه می گــردد. ب ســقوط حکومت هــای خودکام
ــس  ــاالر، برعک ــت مردم س ــود. حکوم ــیس ش ــاالر تأس ــت مردم س حکوم
ــای  ــه ج ــت و ب ــردم اس ــر اراده و رأی م ــی ب ــه، مبتن ــت خودکام حکوم
ــد و هــدف اصلــی  سیاســت حــذف، از سیاســت مشــارکت اســتفاده می کن
ــی  ــظ نظــم عموم ــدۀ آن، حف ــدرت نیســت، بلکــه هــدف عم ــظ ق آن، حف
ــل  ــت در مقاب ــن حکوم ــن ای ــت. هم چنی ــی اس ــات عموم ــۀ خدم و ارای
ــه موقــف قومــی، لســانی،  ــوده و هیچ گون شــهروندان خــود غیرجانــب دار ب
ــاس  ــا و اس ــهروندی را مبن ــر ش ــوق براب ــته و حق ــی نداش ــژادی و مذهب ن

ــد. ــرار می ده ــود ق ــت داری خ حکوم
تیــم تحــول و تــداوم بــه منظــور تشــکیل یــک حکومــِت واقعــًا مردم ســاالر 
ــر  ــل از ه ــا قب ــی شــده اســت. م ــت انتخابات ــدان رقاب و پاســخگو، وارد می
چیــزی می خواهیــم در منطــق و فلســفۀ حکومــت داری در افغانســتان، 
ــم و  ــاس مفاهی ــر اس ــی را ب ــم و دولت ــاد کنی ــی ایج ــی اساس ــک دگرگون ی
ــای  ــاختارها و ارزش ه ــداوم س ــا ت ــپس ب ــم و س ــان نهی ــدرن، بنی اصــول م
ــی( درج  ــون اساس ــا )قان ــی م ــۀ مل ــه در وثیق ــود ک ــی خ ــامی و مل اس
ــردم،  ــوق م ــت داری، حق ــت، حکوم ــف مدیری ــای مختل ــده، در عرصه ه ش
ــا و  ــیوه ها، ابزاره ــتان، در ش ــی افغانس ــط بین الملل ــاد و رواب ــگ، اقتص فرهن
ســازوکارها، تحــول پدیــد آوریــم و بــا ایــن تحــول، ثبــات پایــدار سیاســی 
ــۀ  ــک جامع ــرای تأســیس ی ــه را ب ــم و زمین ــن کنی را در کشــور خــود تأمی
مرفــه و مترقــی بــر مبنــای دموکراســی، عدالــت اجتماعــی، کرامــت انســانی، 
حقــوق بشــر، وحــدت ملــی، برابــری بیــن همــۀ اقــوام و انکشــاف متــوازن 

ــم.« در همــۀ مناطــق کشــور فراهــم کنی
ــک اســت و  ــک آدم اکادمی ــد ی ــر می ش ــه فک ــی ک ــای غن ــردِ آق ــا عملک آی
ــتر  ــی بیش ــتانده، ط ــده گذش ــاالت متح ــود را در ای ــی خ ــترین زنده گ بیش
ــم مربوطــۀ  ــام تی ــه از ن ــن منشــور ک ــا ای از ســه ســال حکومت گــری اش ب
ــه  ــی دارد؟ ب ــه نشــر رســیده اســت، هم خوان ــی ب ایشــان در کارزار انتخابات
ــا بی حافظــه؟ و  ــب ی ــرد؟: عوام فری ــوان خطــاب ک ــی چــه می ت ــن آدم چنی

یــا هــردو؟

عبدالمجید اسکندری
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از هفتــه شــهيد و ســالگرد شــهادت برهــان الدیــن 
ربانــى ریيــس جمهــور پيشــين، احمدشــاه مســعود 
ــهيد  ــزار ش ــا ه ــن صده ــى و همچني ــان مل قهرم

برجســته و گمنــام افغانســتان، روز پنــج شــنبه )۳۰ 
ــتان،  ــای افغانس ــور دیپلمات ه ــا حض ــنبله( ب س
ــن  ــن و همچني ــه مهاجری ــف جامع ــار مختل اقش

برخــى مقامــات ایرانــى، در ســفارت افغانســتان در 
تهــران تجليــل شــد.

در ایــن مراســم، فاطمــه اشــرفی، رئیــس هیــأت مدیره 
انجمــن حمایــت از زنــان و کــودکان پناهنده)حامــی( 
ــت: »مســعود شــهید  ــی، گف ــان ایران و یکــی از مهمان
ــایش،  ــدای رس ــی ص ــت، ول ــتان اس ــد افغانس متول
ــان  ــی جه ــه و حت ــخصیتش در منطق ــا و ش ارزش ه

ــود«. ــر شــده ب فراگی
بــه گفتــه خانــم اشــرفی، ایــن کــه در افغانســتان یــک 
ــن  ــه ای ــام شــهید وجــود دارد، ب ــه ن روز مشــخص ب
ــه 5 دهــه  مســأله برمی گــردد کــه در تاریــخ قریــب ب
ــر ایــن کشــور، شــهید و شــهادت یکــی از ارکان  اخی
جدایــی ناپذیــر مــردم افغانســتان بــوده و ایــن مســأله 
یکــی از برجســته تریــن شــاخص و ارزش هایــی 
اســت کــه مــردم افغانســتان در داخــل و خــارج بایــد 

ــه آن ببالنــد. ب
جــای مســعود در پيچيدگى  هــای تحــوالت امــروز 

ــت ــان خالى اس جه
ــوری  ــین جمه ــفیر پیش ــی، س ــین مالک ــر فداحس دکت
ــرد: »آن  ــان ک ــز خاطرنش ــل نی ــران در کاب ــامی ای اس
چــه مــا در تحــوالت امــروزی دنیــا مــی بینیــم، 
نگرشــی اســت کــه در افــکار شــهدای گرانقــدر وجود 

ــود  ــطوره یی ب ــعود اس ــاه مس ــهید احمدش ــت، ش داش
کــه جایــش در تحــوالت امــروز جهــان و پیچیدگــی 
هایــی کــه مــا امــروز در دنیــا داریــم، خالــی اســت«.
ــه  ــی ک ــعود در مقطع ــاه مس ــد ش ــت: »احم وی گف
حیــات داشــت، تمــام دشــمنان چــه داخلــی و 
ــذف  ــد، او را ح ــذف او بودن ــال ح ــه دنب ــی ب خراج

ــگ«. ــا نیرن ــا ب ــد ام کردن
ــان  ــورد بره ــران در افغانســتان در م ســفیر پیشــین ای
الدیــن ربانــی نیــز گفــت کــه او ویژگی هــای خــاص 
ــا  ــدار ب ــت م ــر و سیاس ــک متفک ــت و ی ــود داش خ
روحیــه انقابــی و عاقمنــد بــه تحــوالت روز جهــان 

اســام بــود.
ــعود  ــاه مس ــراث احمدش ــن مي ــت مهمتری مقاوم

ــت اس
ــتانی و ســخنران در  ــای افغانس ــان شــخصیت ه از می
ــگاه در  ــتاد دانش ــری، اس ــتاد ظواه ــس، اس ــن مجل ای
ــن  ــد کــرد کــه »مقاومــت امــروز، مهمتری ــران، تأکی ای

ــاه مســعود اســت«. ــهید احمدش ــراث ش می
وی گفــت: مســعود مقاومــت را از زمــان جهــاد علیــه 
ــان در  ــه طالب ــی ک ــا زمان ــوروی ت ــرخ ش ــش س ارت

ــور...  ــتان حض افغانس
                                              ادامه صفحه 6

گرامی داشت از هفتۀ شهید در تهران

نـامۀ مسـعودکار   
کتـاِب »کارنامـۀ مسـعود« در برگیرنـدۀ نبردها، 
قهرمانـی  و اشـتباهات قهرمـان ملـی افغانسـتان 
منصـور،  عبدالحفیـظ  توسـط  کـه  اسـت 
مجلـس  در  مـردم  نماینـدۀ  و  پژوهشـگر 
نوبـت چـاپ  بـا  نماینـده گان نوشـته شـده و 
دوم، از نشـانی انتشـارات سـعید در سال ۱3۹3 

اسـت. نشـر رسـیده  بـه  خورشـیدی 
کتاِب »کارنامۀ مسـعود« را روح اهلل یوسـف زاده 
ویرایـش کـرده، عصمـت اهلل احـراری زحمـت 
برگ آرایـی و صفحه آرایـی آن را کشـیده و نـامِ 
سـید فضل الحـق فایـز بـه عنـوان حروف نـگار 

آن درج شـده اسـت.
عبدالحفیـظ منصـور در »مقدمه یـی بـر چـاپ 
رسـالۀ  کـه  زمانـی  از  اسـت:  نوشـته  جدیـد« 
»پنجشـیر در دوران جهـاد« بـرای نخسـتین بار 
تمـام می گـذرد  رفـت، ۱۸ سـال  زیـر چـاپ 
و در ایـن مـدت نگارنـده کاری غیـر از کاغـذ 
سـیاه کـردن نداشـته اسـت؛ بـه ویـژه پیرامـون 
پنجشـیر و مسـعود کـه در این جـا برگ هایی از 
آن گردآوری شـده اسـت. این گونه نبشـته ها از 
لحـاظ ادبـی یک دسـت نمی باشـند و از جانـب 
دیگـر، در مـواردی نیـز مسـایل به تکـرار گفته 

می آینـد.
بـه بـاور آقـای منصـور: بـا وجـود آن، آرایـش 
جدیـد، عـاری از ُحسـن هـم نیسـت؛ در ایـن 
مجموعـه خواننده از کارهای ابتدایِی احمدشـاه 
می یابـد، سـپس  آگاهـی  پنجشـیر  در  مسـعود 
از نظـر  بـه گونـۀ فشـرده »شـورای نظـار« را 
می گذارنـد. در یـک فصـل جـدا، زنده گی نامـۀ 
مسـعود به بحـث گرفتـه می شـود و در فرجام، 
کارنامـۀ ایـن بزرگ مـرد از پهلوهای سیاسـی و 
تبلیغاتـی ارزیابـی می گـردد. پاکسـتان از دیـد 
مسـعود و اشـتباهات قهرمان، فصل هـای پایانی 

را تشـکیل داده انـد.
او خاطـر نشـان کـرده اسـت کـه هرگـز ادعای 
دربرگیرنـدۀ  مجموعـه  ایـن  کـه  نـدارد  را  آن 
همـۀ جوانـِب ایـن بحـث اسـت، بلکـه فصلی 
را می سـازد کـه مکمـِل کارنامۀ مسـعود اسـت.

»کارنامـۀ مسـعود« در هزار نسـخه، 342 برگ و 
با عنوان های: پنجشـیر در دوران جهاد، مسـعود 
و شـورای نظـار، زنده گی نامـۀ مسـعود، کارنامۀ 
سیاسـی احمدشـاه مسـعود، کارنامـۀ تبلیغاتـی 
احمدشـاه مسـعود، پاکسـتان از دیدگاه مسـعود 
مدیریـت  ملـی،  قهرمـان  اشـتباهات  )رح(، 
از مسـعود تجلیـل  بـه روش مسـعود و چـرا 

می کنیـم، ارایـه شـده اسـت.
مسـعود  احمدشـاه  بـا  سـال ها  کـه  نویسـنده 
از  کتـاب  ایـن  در  را  او  داشـته،  همـکاری 
زوایـای گوناکـون بـه خواننده معرفـی می دارد؛ 
توانایی های مسـعود را در امر رهبری نشـاندهی 
می کنـد، بـا ذکـر مـوارد، دوراندیشـی های او را 
بازگـو می دارد و به صورت مسـتند مسـایلی را 
در بـاب شـجاعت و جوان مـردی قهرمـان ملی 

کشـور شـرح می دهـد.
گفتنـی اسـت کـه »کارنامـۀ مسـعود« پیـش از 
ایـن در بخش هـای مسلسـل از طریـق روزنامۀ 

مانـدگار نیـز به نشـر رسـیده اسـت.
نقـل  بـا  را  »کارنامـۀ مسـعود«  کتـاِب  شناسـۀ 
برشـی از موضوعـات آمـده در ایـن کتـاب بـا 
عنـوان این کـه قهرمـان ملی کار خـود را در بُعد 
سیاسـی بـا چه اصولـی اسـتوار نگه داشـته بود، 

بـه پایـان می بـرم.
در بُعـد سیاسـی، مسـعود کارِ خـود را بـر چند 

اصـل اسـتوار کرد:
۱- اختافـات قبلـی تنظیمـی را از یـاد بـرد. به 
توسـعۀ جبهـۀ سیاسـی خـود پرداخـت و برای 
بسـیج تمـامِ نیروهـا، از همۀ کسـانی کـه عاقه 
برابـر طالبـان داشـتند، دعـوت  مقابلـه در  بـه 
آورد.  عمـل  بـه  هم آهنگـی  و  هم سـویی  بـه 
بـر همیـن اسـاس، ابتـدا شـورای عالـی دفـاع 
و سـپس جبهـۀ متحـد اسـامی بـرای نجـات 
افغانسـتان تشـکیل شـد و حتا از جنرال دوستم 
کـه در گذشـته جنگ های سـختی با او داشـت، 
بـرای این کـه جبهـۀ جدیـدی در مقابـل طالبان 
گشـوده شـود، بـه گرمی اسـتقبال کرد. مسـعود 
می خواسـت ایـن تبلیغـات منفـی را کـه ایـن 

جنـگ، جنـگ پشـتون ها علیـه تاجیک هاسـت، 
و  زمینه سـازی  بـا  بنابرایـن،  سـازد.  خنثـا 
هم دسـتی فرماندهـان متعلـق به اقـوام مختلف، 
در  سیاسـی  لحـاظ  از  را  طالبـان  خواسـت 
افغانسـتان تجریـد کنـد. او یـک تشـکل ملی و 
فراگیـر را در برابـِر طالبـان ایجاد کـرد و طبیعتًا 
ایـن پالیسـی، بـه اعتبـارِ او در میان کشـورهای 

همسـایه و جهـان افـزود. 
2- کرسـی افغانسـتان در ملل متحـد نه به دلیل 
فعالیـت سیاسـی جبهـۀ متحد در اختیـار دولت 
اسـامی بـود، بلکـه عملکردهـای ضد بشـری 
طالبـان، جهـان را واداشـت که از شناسـایی آن 
گـروه ابا ورزد. با وجود آن، احمدشـاه مسـعود 
تـاش داشـت کـه سـفارت های افغانسـتان در 
بمانـد؛ در حالـی  باقـی  متحـد  اختیـار جبهـۀ 
کـه حـدود 25 درصـد قلمـرِو کشـور را تحت 
کنترل خود داشـت. طالبان فقط در سـه کشـور 
امـارات متحـدۀ عربـی و عربسـتان  پاکسـتان، 

سـعودی، نماینده گـی سیاسـی داشـتند.
بتوانـد  این کـه  بـرای  مسـعود  احمدشـاه   -3
جبهـۀ طالبان را از نظر سیاسـی بشـکافد، راهی 
جـز تدویـر لویه جرگـه را در پیـش روی خود 
نمی دیـد و بـرای به سـر رسـانیدِن موفقانـۀ این 
کار، شـاه سـابق را بهتریـن چهـره می شـمرد و 
بـه خاطـر همیـن مسـأله بـا او در تمـاس شـد 
و گفت وگوهایـی در میـان نماینده هـای طرفین 

گرفت.  صـورت 
4- مسـعود، نگـران و متوجـۀ ایـن نکتـه بـود 
کـه وقتـی جبهـۀ متحد در سـطح جهـاْن دولتی 
اداره هـای  بایـد  می شـود،  شـناخته  مشـروع 
فعالـی نیز در داخل کشـور داشـته باشـد. برای 
ایـن منظـور، کمیته هایـی را در سـطح معـارف، 
مالـی، صحـی، فرهنگـی، بازسـازی و مهاجران 
فعـال نگه داشـت، تـا از یک سـو بـرای مـردم 
خدمـاِت در خـورِ تـوان را عرضـه کننـد و از 
جانـب دیگـر، جبهۀ متحـد اعتماد جهـان را از 

ندهد. دسـت 
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