
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2108  یک    شنبه      2میزا   ن   /   مهر       y    1396    4  محرم      y  1438  24سپتمبر     2017

وقتیپشتسِرکسیسخنیمیگوییم؛
یاازاومیترسیمویااینکهمیخواهیماوراکوچکوخودرابزرگجلوهدهیم.

حسین رحمت نژاد

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامةصبحافغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 6

در یــک مــاه گذشــته حــدود 20 رویــداد 
خشــونت   در برابــر خبرنــگاران در مرکــز 
ــت. ــده اس ــور ثبت ش ــای کش و والیت ه
فهیــم دشــتی، عضــو کمیســیون مشــترک 
در  دیــروز  حکومــت،  و  خبرنــگاران 
ــن  ــت، ای ــل گف ــری در کاب ــتی خب نشس
رویدادهــای خشــونت شــامل 2 رویــداد 
بازداشــت خبرنــگاران در خوســت، 4 
رویــداد تهدیــد مســتقیم در هلمنــد، 
باقی مانــدۀ  و  ســوء قصد  رویــداد   1
ــراه و  ــون هم ــق تیلف ــد از طری آن تهدی

می شــوند. مجــازی  شــبکه های 
ــداد  ــد، در 4 روی ــتی می گوی ــای دش آق
گونــۀ  بــه  هلمنــد  در  خبرنــگاران 
ــد  ــان تهدی مســتقیم از ســوی هراس افگن
شــده اند؛ امــا در بــارۀ دیگــر خبرنــگاران 
تهدیــد  چه کســانی  ســوی  از  کــه 

نمی دهــد. جزییــات  شــده اند 
ــای دشــتی، برخــی از ایــن  ــۀ آق ــه گفت ب
پرونده هــا حل و فصــل شــده، برخــی 
آن هــا زیــر بررســی قــرار دارنــد و 
ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــم ب ــماری ه ش
 172 و  شــده اند  فرســتاده  قضایــی 

ــگاران  ــر خبرن ــدۀ خشــونت در براب پرون
ــز  ــد نی ــته مانده ان ــال های گذش ــه از س ک

ــد. ــرار دارن ــی ق ــر بررس زی
مشــترک  کمیســیون  مســووالن 
می گوینــد،  حکومــت  و  خبرنــگاران 
بــرای جلوگیــری از  برخــورد نادرســت 
بــا  امنیتــی  نیروهــای  از  شــماری 
خبرنــگاران هنــگام رویدادهــای انتحاری 
از  مشــترکی  کمیته یــی  انفجــاری،  و 

ســوی وزارت هــای دفــاع ملــی و داخلــه 
و ریاســت عمومــی امنیــت ملــی ایجــاد 

ــد. ــد ش خواه
بــه گفتــۀ آنــان، ایــن کمیتــه در گام 
ــد  ــه می کن ــیوه یی را تهی ــت کارش نخس
خبرنــگاران  صالحیت هــای  در  کــه 
ــح  ــۀ واض ــه گون ــی ب ــای امنیت و نیروه

می شــود. تعریــف 

احمدولـی مسـعود، طـراح ایجاد دولـت وحدت 
ملـی در افغانسـتان، کـه اخیراً طرح وفـاق ملی را 
ارایـه کرده اسـت، دیـروز بـا حامدکـرزی دیدار 
کـرد و روی ایـن طـرح بحث وگفت وگـو کـرده 

ست.  ا
رییس جمهـوری  حامدکـرزی،  ایـن  از  پیـش 
در  مسـعود  ولـی  احمـد  بـا  نشسـتی  پیشـین، 
اقامت گاه او داشـت و سـپس از طـرح وفاق ملی 
در سـالروز شـهادت قهرمـان ملی حمایـت کرد.

در خبرنامه یـی کـه در صفحۀ فیسـبوک احمدولی 
مسـعود به نشـر رسـیده آمده است که

بـا اعـالم حمایـت جنـاب حامـد کـرزی از پیـام 
»وفـاق ملی« در تـاالر لویه جرگه که به مناسـبت 
و  ملـی  قهرمـان  شـانزدهمین سـالروز شـهادت 
هفتـۀ شـهید راه انـدازی گردیـده بـود و همچنان 
صحبـت روی نگرانی هـای روزافـزون کشـور در 
منـزل احمدولـی مسـعود، امـروز یـک هیأت 12 
نفـرۀ آجنـدای ملـی، هریـک آقایـان احمـد ولی 
مسـعود، شـاه مـردان قـل، داکتـر عمیـم اهلل امـان 
سـالنگی، جنـرال عتیـق اهلل امرخیل، داکتـر فاروق 
بشـر، قاضی مظفـری، داکتر لطیف نظـری، داکتر 
هاشـم طاهـری، فضل الرحمـن اوریـا، میـر حیدر 
مطهـر و رییـس نـوراهلل خـان به دعوت چاشـت 
جنـاب حامـد کـرزی بـه اقامتـگاه شـان حضـور 
یافتـه در مـورد مسـایل کشـوری، بـه خصـوص 
راهبـرد »وفـاق ملـی« منحیـث راه حـل بحـران 

کشـور، تبـادل نظـر صـورت گرفت.
در ادامـه ایـن خبر نامه آمده اسـت که به اسـاس 
اعالمیـۀ فراخـوان آجنـدای ملـی 4 ثـور 1۳۹۶، 
کنفرانـس مطبوعاتـی اعـالم طـرح »وفـاق ملـی« 
1۶ اسـد 1۳۹۶ و اعـالم حمایـت از پیـام وفـاق 
ملـی در هجدهـم سـنبله روز شـهادت قهرمـان 
ملـی، هیـأت در نظـر دارد تا بـا نیروهای مختلف 
سیاسـی کـه از راهبـرد وفـاق ملـی حمایت خود 
را اعـالم داشـته انـد و یـا میدارنـد، حضـوری 
مالقـات نمـوده، چارچوب وفاق ملـی را توضیح 

بدهد.

ژورنالیستان: اتحادیۀ 

20 مورد خشونت علیه خبرنگاران در یک ماه ثبت شده است

تبادل نظر روی طرح 
»وفاق ملی« با حامدکرزی
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در گذشــته هــرگاه ارگ ریاســت جمهوری 
تبعیض آمیــز  رفتارهــای  و  قوم گرایــی  بــه 
در نهادهــای دولتــی متهــم می شــد، فــوراً 
ســخنگویاِن آقــای غنــی آســتین بــاال می زدنــد 
ــد  ــا را رد می کردن ــتند، اتهام ه ــا می توانس و ت
و بــه خــودِ افــراد و نهادهــای منتقــد رجعــت 
می دادنــد. اســتدالِل آن هــا نیــز ایــن بــود کــه 
ــای  ــدرک مقام ه ــند و م ــدون س ــود ب نمی ش
چــون  زشــتی  رفتارهــای  بــه  را  کشــور 
آن  از  دامن شــان  کامــاًل  کــه  قوم گرایــی 

ــرد. ــم ک ــت، مته مبراس
 امــا حــاال کــه تشــت رســوایِی مخکــش از بام 
ــا بازهــم  ــاده، چــه می خواهنــد بگویــد؟ آی افت
بــه نظــر آن هــا، یــک تعــداد علیــه ارگ در پــی 
ــای  ــا راهنم ــد؟ آی ــه چینی ان ــه و دسیس توطی
از  کوچکــی  بخــش  مخکــش  قوم گرایانــۀ 
یــک سیاســِت کالن نمی توانــد باشــد کــه 
حــاال بــه هــر صورتــی، آفتابــی شــده اســت؟ 
آیــا درســت نیســت کــه می گوینــد: »تــا 

ــا«؟  ــد چیزه ــردم نگوین ــی، م نباشــد چیزک
ــی در ریاســت جمهوری  ــه بحــث قوم گرای البت
کشــور و در ُکل در بســیاری از نهادهای دولتی 
و غیردولتــی افغانســتان، از »چیزکــی« گذشــته، 
ــی از  ــه هرازگاه بلکــه خــودِ »چیزها«ســت ک
آن چیزکــی گفتــه می شــود و یــا چــون مــورد 

مخکــش، ســندی کوچــک لــو مــی رود. 
درز  هنــگام  در  کــه  غنــی  رییس جمهــور 
کــردِن ســند آقــای مخکــش در نیویــارک 
ــت  ــن نشس ــاد و دومی ــرکت در هفت ــرای ش ب
ــی  ــت، ط ــور داش ــد حض ــل متح ــازمان مل س
اعالمیــۀ مطبوعاتــی هدایــت داده کــه موضــوع 
آقــای مخکــش از طریــق نهـــادهای عدلــی و 
قضایــِی کشــور مــورد پی گیــری قــرار گیــرد. 
در اعالمیــۀ ریاســت جمهــوری، از قــول آقــای 
ــز«  ــار، فکــر و عملکــرد تبعیض آمی ــی »رفت غن
در تمامــی بخش هــا بــه ویــژه در داخــل 
ــده و  ــوم« ش ــدیداً محک ــی »ش ــتگاه دولت دس
ــادی  ــا نهـ ــرد ی ــچ ف ــه هی ــه ب ــده ک ــه ش گفت
اجــازه داده نمی شــود کــه وحــدت ملــی 

ــد.  ــه  دار کن ــتان را خدش ــردم افغانس م
پیگیــری  بــرای  دســتور  کــردِن  صــادر 
ــی در  ــچ نتیجه ی ــش هی ــای مخک ــوع آق موض
ــچ نهــادی در  ــرا هی ــی نخواهــد داشــت؛ زی پ
ــا را  ــه قضای ــری این گون ــدرت پی گی کشــور ق

نــدارد. آقــای غنــی بــرای ســرپوش گذاشــتن 
ــی او از  ــش و رهای ــای مخک ــوِع آق ــر موض ب
منجالبــی کــه در آن فــرو رفتــه، بــه نهادهــای 
ــه را  ــه قضی ــتور داده ک ــی دس ــی و قضای عدل
دنبــال کننــد، امــا در واقعیــت بــه ایــن نهادهــا 
ــش  ــای مخک ــِب آق ــه مواظ ــت ک ــه اس گفت
برنامه هــای  و  او  بــه  آســیبی  تــا  باشــید 
ــود.  ــوری وارد نش ــت جمه ــۀ ریاس قوم گرایان
مخکــش  وضعیــِت  نگــران  غنــی  آقــای 
ــش  ــد مخک ــاده گی می توان ــه س ــت، او ب نیس
ــه اش را  ــرد، چــون او وظیف ــگاه بب ــه قربان را ب
به خوبــی اجــرا نکــرده اســت. امــا آقــای غنــی 
نگــراِن چیــز دیگــری اســت و آن برمــال شــدِن 
برنامــۀ کالِن قومــی اش اســت. آقــای غنــی از 
ــای  ــۀ افتضــاح آق ــه در ادام ــد ک ــن می ترس ای
مخکــش، برخی هــا کــه بــه اصطــالح چــوب 
الی چــرخ می گذارنــد و مزاحمــت خلــق 
ــد.  ــندهای دیگــری را افشــا کننـ ــد، س می کنن
ــا و  ــه نام ه ــد ک ــن می ترس ــی از ای ــای غن آق
چهره هــای دیگــری، از شــبکۀ پاک ســازِی 
ــِی او برمــال شــوند و برنامه یــی را کــه او  قوم
ــرای  ــرده و ســال  ها ب ــن ک ــا خــوِن دل تدوی ب
ــرآب شــود. آن عــرق ریختــه اســت، نقــش ب
ــی  ــا را به خوب ــاِت قضای ــی جزیی ــای غن  آق
ــون  ــرادی چ ــز اف ــن نی ــرای همی ــد و ب می دان
مخکــش را در اطــراِف خــود اســتخدام کــرده 
ــای  ــد برنامه ه ــی می خواه ــر کس ــت. اگ اس
قوم گرایانــۀ ارگ را بدانــد، نیــازی نیســت کــه 
در فــالن دانشــگاه جهــان دکتــرا بگیــرد و بــاز 
ــد.  ــق کن ــن سیاســت تحقی ــورد ای ــد در م بیای
هــر کســی کــه قــدری فهــم و شــعور داشــته 
ــه محــدودۀ  ــه محــض وارد شــدن ب ــد، ب باش
ارگ ریاســت جمهــوری، هــوای قوم گرایــی و 
ــد.  ــز را استشــمام می کن ــای تبعیض آمی رفتاره
ــن  ــه خــود ســردمدارِ ای ــی ک ــای غن حــاال آق
می دهــد  رضایــت  برنامه هاســت، چگونــه 
ــرار  ــی ق ــرد قانون ــورد پیگی ــش م ــه مخک ک
ــه  ــودش عریض ــه خ ــی علی ــا کس ــرد؟ آی گی

می کنــد؟ 
ــای  ــه معن ــه دادســتانی ب فرســتادن مخکــش ب
ــود  ــه خ ــی علی ــای غن ــه آق ــت ک ــن اس ای
ــی  ــای غن ــن رو آق ــرده باشــد. از ای عریضــه ک
بــرای محافظــت از مخکــش و برنامه هــای 
ــه  ــفارش هاِی الزم ب ــا س ــود، او را ب کالن خ

ــیاب  ــا از آس ــا آب ه ــاع داده ت ــتانی ارج دادس
ــه  ــه ب ــن قضی ــی از ای ــِو عموم ــد و ج بیفتن
قضایــاِی تازه تــر گــذار کنــد. حتــا ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه چنــدی بعــد، پــس از 
ــک  ــیاب، مخکــش در ی ــا از آس ــادِن آب ه افت
موقعیــِت خــوِب دیگــر وارد چرخــۀ سیاســت 
ــل  ــا امرخی ــورد ضی ــون در م ــا قان ــود. آی ش
رییــس پیشــیِن دبیرخانــۀ کمیســیون انتخابــات 
کاری انجــام داد کــه حــاال در مــورد مخکــش 

انجـــام دهــد؟
 تفــاوِت چندانــی میــان آقــای امرخیــل و 
مخکــش وجــود نــدارد. هــر دوی آن هــا 
محصــِل یــک مکتــِب فکــری  انــد و وظایفــی 
ــا حکومــت  ــد. آی ــه هــم اجــرا کرده ان شــبیه ب
در مــورد فــاروق وردک وزیــر پیشــیِن معارِف 
کشــور بــا آن اختالس هــای کالن کاری کــرده 
ــر مخکــش کاری  ــه حــاال در براب توانســت ک

کنــد؟
 آقــای مخکــش بخــش دیگــری از برنامه هــای 
گونه یــی  بــه  و  اســت  وردک  آقــای 
فعالیت هــای او را در یــک جــاِی دیگــر ادامــه 
ــه  ــان فکــر کــردن ب مــی داده اســت. حــاال زم
ــود  ــان وج ــون او همچن ــت، چ ــش نیس مخک
خواهــد داشــت، ولــی بایــد جلــو مخکشیســم 
ــش  ــر مخک ــه تفک ــی ک ــا زمان ــت. ت را گرف
نــو  مخکش هــاِی  همــواره  دارد،  وجــود 
پیــدا می شــوند و دســتورالعمل های تازه تــر 
می نویســند؛ ولــی اگــر توانســتیم مخکشیســم 
را بخشــکانیم، مطمیــن باشــیم کــه بــرای 
آبــادی و پیشــرفِت افغانســتان خیــزی بلنـــد و 

برداشــته ایم. تاریخــی 
کــورِ  عالیــِق  و  برتری طلبــی  تعصــب، 
ــا  ــِی ناکامی ه ــِل اساس ــی، عام ــی و زبان قوم
و  افغانســتان  تاریخــِی  عقب مانده گــِی  و 
مردمانــش اســت. از ایــن رو بــرای قــرار 
گرفتــن در مســیر پیشــرفت و آبــادی، نیازمنــِد 
ــه از  ــراِت متعصبان ــا و تفک ــکاندِن باوره خش
نــوِع مخکشیســم هســتیم. چنیــن اقدامــی 
ــه  ــارزۀ صبوران ــق و مب ــی عمی ــتلزمِ آگاه مس
ــتان و  ــردم افغانس ــد م ــت. بای ــتمر اس و مس
ــان را در  ــی، نیروهای ش ــت مداراِن مردم سیاس
ــد. ــه  کار اندازن ــرده و ب ــیج ک ــیر بس ــن مس ای
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احمــد عمران

با مخکشیسم
 مبـارزه بـاید کـرد

 

ـــور  ـــه در ادارۀ ام ـــرِح قوم گرایان ـــک ط ـــای ی ـــال افش ـــه دنب ب
ـــه دادســـتانی ُکل دســـتور  ریاســـت جمهـــوری، آقـــای غنـــی ب
ـــد.  ـــرار دهن ـــق ق ـــورد تحقی ـــن مســـأله را م ـــه ای داده اســـت ک
ــی  ــه قوم اندیشـ ــرد کـ ــورت می گیـ ــی صـ ــن در حالـ ایـ
و حـــذف دیگـــران، یـــک سیاســـتِ ِ برجســـته در روش و 
ــوده  ــته بـ ــال های گذشـ ــی سـ ــداران طـ ــِش دولت مـ منـ
ـــی  ـــای دولت ـــی از اداره ه ـــه یک ـــرگاه ب ـــه ه ـــت. چنان ک اس
ســـر بزنـــی، به ســـختی می توانـــی همـــۀ گروه هـــای 
ـــکل در  ـــن مش ـــه همی ـــی. از جمل ـــی را در آن اداره بیاب قوم
نهـــاد ریاســـت جمهوری نیـــز وجـــود دارد. وزارت هـــای 
ـــن  ـــی و چندی ـــاع مل ـــل، دف ـــوام و قبای ـــرات، اق ـــه، مخاب مالی
وزارت خانـــۀ دیگـــر نیـــز بـــه چنیـــن مرضـــی به شـــدت 
ـــم،  ـــور )پرچ ـــِی کش ـــای مل ـــۀ نماده ـــروزه هم ـــد. ام گرفتارن
ـــاِص  ـــِت خ ـــک هوی ـــه ی ـــمی( ب ـــول رس ـــان و پ ـــرود، زب س
قومـــی گـــره خورده انـــد. امـــروز در ادارات رســـمی 
افغانســـتان مـــردم نمی تواننـــد از زبـــاِن مادری شـــان 
ـــوز هـــم کلمـــۀ دانشـــگاه،  ـــد. هن ـــدون هـــراس اســـتفاده کنن ب
ـــاِب  ـــای ن ـــه کلمه ه ـــه هم ـــرد ک ـــهروند و راهب ـــده، ش پرون
ـــوند و  ـــداد می ش ـــر قلم ـــه کف ـــک ب ـــد، نزدی ـــی دری ان فارس
ایـــن خـــود بزرگ تریـــن تبعیـــِض نـــژادی را در دســـتگاه 
ــچ  ــه هیـ ــذارد؛ چنان کـ ــش می گـ ــه نمایـ ــی بـ ــای غنـ آقـ
کلمـــۀ  نمی توانـــد  ریاســـت جمهوری  ارگ  در  کـــس 

ـــرد.  ـــه کار بب ـــگاه را ب دانش
 ایـــن نـــگاه قومـــی، بـــه یـــک سیاســـِت کالن در 
ــخص  ــِن شـ ــا ذهـ ــت و حتـ ــده اسـ ــل شـ ــور تبدیـ کشـ
حمایت کننـــدۀ  و  قوم گـــرا  ذهنـــی  رییس جمهـــوری، 
او  چنان کـــه  می شـــود.  تلقـــی  قومـــی  حرکت هـــای 
بارهـــا گفتـــه اســـت کـــه بایـــد خرده فرهنگ هـــا در 
ـــه  ـــی ک ـــوند؛ حرف ـــام ش ـــا و ادغ ـــر جابه ج ـــِگ کالن ت فرهن
ــاال  ــی، حـ ــد. برتری جویـ ــی آن را برنمی تابـ ــچ منطقـ هیـ
ـــوِط  ـــتی در اداراِت مرب ـــای فاشیس ـــک راهنم ـــای ی ـــا افش ب
ارگ آفتابی تـــر شـــده و در واقـــع، عمـــق فاجعـــه را بـــه 

تصویـــر کشـــیده اســـت. 
ایـــن البتـــه تنهـــا طـــرِح مـــورد نظـــر نیســـت. همـــواره 
اســـنادی در شـــبکه های اجتماعـــی و رســـانه های کشـــور 
ـــی  ـــازی برخ ـــِن تک قومی س ـــه مبیّ ـــت ک ـــده اس ـــش ش پخ
ـــی  ـــه کارنامه هـــای دولت ـــون کـــه ب ـــن اکن از اداره هاســـت. همی
ـــه  ـــم ک ـــم، درمی یابی ـــر می کنی ـــی نظ ـــدت مل ـــام وح ـــر ن زی
ـــک  ـــع ی ـــه نف ـــدرت ب ـــِز ق ـــالۀ تمرک ـــۀ ارگ مس ـــا دغدغ تنه
ـــِع همـــۀ  ـــه نف ـــه ب ـــه ن ـــوم در ســـاختار سیاســـت اســـت. البت ق
ـــدودِ  ـــۀ مح ـــِع حلق ـــه نف ـــه ب ـــوم، بلک ـــک ق ـــاِی آن ی اعض
قوم گـــراِی منســـوب بـــه آن کـــه می خواهـــد احساســـاِت 
ـــا  ـــازد. از آن ج ـــود بس ـــتمگرِی خ ـــکوی س ـــوم را س ـــن ق ای
کـــه ایـــن عـــده هیـــچ حـــرف و طـــرِح خاصـــی بـــرای 
ـــه  ـــط ب ـــد، فق ـــش ندارن ـــتان و مردم ـــِت افغانس ـــود وضعی بهب

فســـاد سیاســـی و نفـــاق قومـــی دامـــن می زننـــد. 
ــر  ــند نشـ ــِر آن سـ ــتی در برابـ ــی به راسـ ــای غنـ ــر آقـ اگـ
شـــده ناراحـــت اســـت و از اعمـــاِق دل نمی خواهـــد کـــه 
ـــد  ـــد، بای ـــقوط کن ـــی س ـــی قوم ـــالب بدبخت ـــه منج ـــور ب کش
اصالحـــات را از همـــان ارگ و ادارۀ امـــور آغـــاز کنـــد. 
زیـــرا امـــروزه نامی تریـــن افـــرادِ متعصـــب و قوم گـــرا در 
ایـــن نهادهـــا قـــرار گرفته انـــد و از همان جـــا نقشـــه ها و 
افـــکارِ قومی شـــان را در سرتاســـر افغانســـتان می پراکننـــد. 
پـــاک کـــردن ارگ و دیگـــر اداره هـــای دولتـــی از وجـــود 
ــالح  ــز اصـ ــن و نیـ ــب و تفرقه افگـ ــخاص برتری طلـ اشـ
ـــی،  ـــاالرِی مل ـــی و شایسته س ـــوازن قوم ـــاِس ت ـــر اس ادارات ب
عمده تریـــن راهکاری ســـت کـــه بایـــد رییس جمهـــور 
غنـــی آن را طـــی کنـــد تـــا ثابـــت شـــود کـــه به راســـتی 
ـــغ  ـــد تی ـــی در ســـر دارد. در ضمـــن بای ـــی و فراقوم تفکـــِر مل
سانســـور را نیـــز از روی زبـــاِن مـــردم بـــردارد و اجـــازه 
ـــرف  ـــان ح ـــان  مادری ش ـــه زب ـــه ب ـــردم آزادان ـــه م ـــد ک ده
ـــه اش  ـــه وظیف ـــردی ک ـــردِن ف ـــی ک ـــر آن، معرف ـــد. در غی بزنن
ـــۀ  ـــک برنام ـــای ی ـــبب افش ـــداده و س ـــام ن ـــتی انج را به درس
ـــتانی  ـــا دادس ـــور ی ـــارنوالی کش ـــوی س ـــه ل ـــده، ب ـــی ش قوم
ـــی در  ـــت اجتماع ـــتۀ عدال ـــی از کارِ فروبس ـــچ گره کل، هی

ــاید. ــتان نمی گشـ افغانسـ

اگر آقای غنی 
قومی نمی اندیشد....

تعصــب، برتری طلبــی و عالیــِق کــوِر قومــی و زبانــی، عامــِل اساســِی ناکامی هــا و عقب مانده گــِی 
تاریخــِی افغانســتان و مردمانــش اســت. از ایــن رو بــرای قــرار گرفتــن در مســیر پیشــرفت 
ــتیم.  ــم هس ــوِع مخکشیس ــه از ن ــراِت متعصبان ــا و تفک ــکاندِن باوره ــِد خش ــادی، نیازمن و آب
ــردم  ــد م ــت. بای ــتمر اس ــه و مس ــارزۀ صبوران ــق و مب ــی عمی ــتلزِم آگاه ــی مس ــن اقدام چنی
افغانســتان و سیاســت مداراِن مردمــی، نیروهای شــان را در ایــن مســیر بســیج کــرده و بــه 

 کار اندازنــد

ACKU
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ــوی  ــه س ــرات ب ــه در ه ــاز جمع ــان نم ــردی در جری  ف
ــر حــزب اســالمی، کفش هایــش  ــار، رهب گلبدیــن حکمتی
ــه )۳1  ــاز جمع ــار در نم ــای حکمتی ــرد. آق ــاب ک را پرت
ــرات حضــور داشــت و در  ــع ه ــنبله( در مســجد جام س
وقــت خوانــدن خطبــه، یکــی از نمازگــزاران بــه ســوی او 

ــاب کــرد. کفــش پرت
ــن  ــال ای ــه دنب ــد، ب ــدگار می گوین ــۀ مان ــه روزنام ــع ب مناب
رویــداد، محافظــان آقــای حکمتیــار ایــن فــرد را محاصــره 

ــد. ــه شــدت لت وکــوب کردن ــرده و ب ک
ادارۀ امنیــت ملــی نیــز  آن مــرد را بــه اتهــام پرتــاب کفــش 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــار بازداش ــن حکمتی ــوی گلبدی ــه س ب
از روز جمعــه بــه این ســو در رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــی افــراد و اشــخاص زیــادی در ایــن زمینــه ســخن 
گفتنــد. عده یــی رفتــار جــوان هراتــی را نکوهــش کردنــد 

ــتقبال. ــم اس ــی ه و عده ی
در ایــن میــان، پرسشــی کــه بــه میــان می آیــد، ایــن اســت 
کــه ایــن فــرد کــی بــود و چــرا دســت بــه چنیــن کاری 
زد؟ منابــع بــه روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد، جوانــی 
ــرد،  ــاب ک ــار پرت ــوی حکمتی ــه س ــش را ب ــه کفش های ک
عبدالواحــد دادشــانی نــام دارد و پســر یکــی از فرماندهــان 

ــد. ــالمی می باش ــزب اس ــین ح پیش
بــه گفتــۀ آنــان: عبدالواحــد دادشــانی، فرزنــد ســید 
ــل دادشــانی، عضــو حــزب اســالمی در هــرات   عبدالجلی
ــه  ــاری ب ــتر بیم ــون در بس ــانی، اکن ــل دادش ــت. جلی اس
ــالمی  ــزب اس ــده ح ــن فرمان ــر ای ــا پس ــرد ام ــر می ب س
حکمتیــار، اکنــون منتقــِد عملکردهــای گلبدیــن حکمتیــار 
ــه  ــش ب ــاب کف ــا پرت ــت ب ــته اس ــت و  خواس ــده اس ش

ــد.«. ــان بده ــش را نش ــار واکنش ــوی حکمتی س
تغییر اجتماعی

حملــۀ پســر یکــی از اعضــای حــزب اســالمی بــه گلبدین 
ــل  ــر قاب ــت غی ــک واقعی ــن حــزب ی ــر ای ــار، رهب حکمتی
انــکار را آفتابــی و بیــش از پیــش روشــن می ســازد و آن 
این کــه جــواِن آگاه افغانســتانی امــروز مســتقالنه و فــارغ 

از هرگونــه غــرض و مــرض بــه تاریــخ و بــه پدیده هــای 
ــد. ــگاه می کن ــش ن اطراف

ایــن قضیــه نشــان می دهــد کــه یــک تغییــر بســیار بــزرگ 
ــۀ  ــطح طبق ــژه در س ــه وی ــه ب ــطح جامع ــی در س اجتماع
ــده اســت.  ــه وجــود آم ــۀ کشــور ب جــوان و دانش آموخت
دیــده می شــود کــه بســیاری از فرزنــداِن اعضــای حــزب 
ــاور پدران شــان را نســبت بــه حــزب اســالمی  اســالمی ب

و بــه ویــژه شــخص گلبدیــن حکمتیــار ندارنــد.
فرزنــدان  کــه  بــود  ایــن  بــر  رســم  گذشــته  در 
ــات  ــر تعلق ــادی، بناب ــان جه ــت مداران و فرمانده سیاس
ــبت های  ــم مناس ــا ه ــک و ی ــی، ایدئولوژی ــمتی، قوم س
خانواده گــی، ناآگاهانــه خــط و نشــاِن پدران شــان را 
ــی داد  ــت نم ــه خــود زحم ــد و کســی ب ــب می کردن تعقی
ــت  ــف مثب ــته گانش در موق ــدر و گذش ــه پ ــد ک ــر کن فک
ــده  ــا خوشــبختانه دی ــی، ام ــا منف ــرار داشــتند/دارند و ی ق

می شــود کــه ایــن بــاور دارد تغییــر می کنــد.
ــه  ــی ک ــود، زمان ــن ب ــر ای ــا ب ــز باوره ــن نی ــش از ای پی
گلبدیــن حکمتیــار وارد افغانســتان شــود، فرزندان کســانی 
کــه عضــو حــزب اســالمی بودنــد، وارد ایــن حــزب شــده 
و بــه کارزار سیاســی می پردازنــد و حــزب اســالمی 
ــر  ــات اخی ــا حــوادث و اتفاق ــوذ می شــود، ام صاحــب نف
ــاٌل برعکــس شــده  ــه کام ــن معادل ــه ای ــد ک نشــان می ده
ــت  ــده اس ــده نش ــم دی ــورد ه ــک م ــا ی ــوز حت ــا هن و ت
ــه جــز  ــد یکــی از اعضــای حــزب اســالمی، ب ــه فرزن ک
از گلبدیــن  را  اقــای حکمتیــار، حمایتــش  نزدیــکان 

ــد. ــرده باش ــالم ک ــار اع حکمتی

ــماری  ــار ش ــن حکمتی ــر گلبدی ــرکاِت اخی ــا و تح گفته ه
ــزب را  ــن ح ــدۀ ای ــوذ و شناخته ش ــا نف ــای ب از چهره ه
ــی از  ــود برخ ــه می ش ــت. گفت ــرده اس ــز از او دور ک نی
کدرهــای حــزب اســالمی کــه در ســال های پســین و بــه 
ویــژه در دورۀ حکومــت وحــدت ملــی تــالش کردنــد تــا 
زمینــۀ پیوســتن آقــای حکمتیــار را بــه رونــد صلــح آمــاده 
ــد و در جلســه هایی کــه  ــاراض ان ــن روزهــا ن ســازند، ای

ــد. ــهم نمی گیرن ــد، س ــزار می کن او برگ
کارزارِ خریداری کفش

لحظــاِت بعــد از حادثــۀ پرتــاب کفــش بــه ســوی 
حکمتیــار در هــرات، هــزاران تــن از شــهروندان در 
ــد و در  ــی کردن ــه طنزنویس ــاز ب ــی آغ ــات اجتماع صفح
ــه  ــده ب ــاب ش ــِش پرت ــداری کف ــتار خری کارزاری، خواس
ســوی حکمتیــار شــدند. شــهروندان تــا یــک میلیــون دالــر 
ــن کفــش شــدند! ــد ای ــه خری ــا حاضــر ب ــی گوی امریکای
ــه نشــر ســپردند کــه در آن،  ــری را ب ــی هــم تصاوی عده ی
عکــس آقــای حکمتیــار بــه واســطۀ کمپیوتــر حــک شــده 
بــود. شــماری هــم عکــس آقــای حکمتیــار را بــا عکــس 
موترهایــی بــا شــکل بــوت، دیزایــن کــرده نشــر کردنــد. 
متقــدان حکمتیــار می گوینــد کــه آقــای حکمتیــار خســارۀ 
ــن،  ــردازد و ای ــداز خــود را می پ ــان زشــت و تفرقه بران زب

اوج ذلــت و خــواری بــرای یــک رهبــر سیاســی اســت.
گفتنــی اســت کــه بــه دنبــال ورود رهبــر حــزب اســالمی 
بــه هــرات، شــماری از فعــاالن مدنــی و مخالفان او دســت 

ــا  ــه روی آن ه ــی ک ــد و پالکارت های ــرات زدن ــه تظاه ب
ــد.  ــل کردن ــود، حم ــده ب ــته ش ــه او نوش ــعارهایی علی ش

ــد. ــز کردن ــی« نی ــه »تفرقه افگن ــم ب معترضــان او را مته
ــزاری  ــل و برگ ــه کاب ــار ب ــای حکمتی ــس از ورود آق پ
بزرگ تریــن همایــِش هــواداران او در پایتخــت نیــز ده هــا 
نفــر علیــه او تظاهــرات کردنــد و شــعارهای تنــدی ســر 
دادنــد. هم چنــان نهادهــای حقــوق بشــری او را متهــم بــه 
دســت داشــتن در جنایــات جنگــی و نقــض حقــوق بشــر 

ــد. می دانن
نــام آقــای حکمتیار در شــانزده ســال گذشــته در فهرســت 
ســیاه ســازمان ملــل درج و خــودش تحــت پیگــرد 
بین المللــی قــرار داشــت، امــا پــس از امضــای توافق نامــۀ 
ــار،  صلــح بیــن حکومــت وحــدت ملــی و آقــای حکمتی
اســم او از ایــن فهرســت ســیاه بــه درخواســت حکومــت 

افغانســتان حــذف شــد.
بیــن  توافق نامــۀ صلــح  امضــای  از  پــس  روز  یــک 
ــان حقــوق  حکومــت افغانســتان و آقــای حکمتیــار، دیدب
بشــر، امضــای ایــن توافق نامــه را بی احترامــی بــه قربانیــان 
جنایــات جنگــی دانســت. آقــای حکمتیــار اتهامــات علیــه 
خــود، از جملــه نقــض حقــوق بشــر و جنایــات جنگــی و 
موشــک پرانی بــه شــهر کابــل در ســال های نخســت دهــۀ 

ــد. ــاد را رد می کن هفت

شــماری از اعضــای مجلــس نماینــده گان در نشســت 
عمومــی دیــروز ایــن مجلــس گفتنــد، وظیفــۀ عبدالــرووف 
ابراهیمــی، رییــس مجلــس تعلیــق و پرونــده اش بــه 

ــود. ــتاده ش ــتانی ُکل فرس دادس
امــا شــمار دیگــرِ اعضــای ایــن مجلــس تأکیــد داشــتند کــه 
آقــای ابراهیمــی بایــد تــا پایــان بررســی های دادســتانی بــه 

وظیفــه اش ادامــه دهــد.
ــت 12  ــرار اس ــه ق ــد ک ــان گفتن ــس هم چن ــای مجل اعض
نامــزد وزیــر روز یکشــنبه بــرای گرفتــن رأی اعتمــاد رســمًا 

بــه مجلــس نماینــده گان معرفــی شــوند.
اختالِس پول مجلس

اخیــراً شــبکۀ تلویزیونــی »طلــوع نیوز« گــزارش تحقیقــِی را 
بــه نشــر رســاند کــه نشــان مــی داد، عبدالــرووف ابراهیمــی، 
رییــس مجلــس نماینــده گان در چنــد ســال گذشــته 
ــایل  ــۀ مس ــس را هزین ــن مجل ــول ای ــی پ ــا افغان میلیون ه

ــرده اســت. ــه خــودش ک ــوط ب شــخصی مرب
ــی از  ــی یک ــی فراه ــرور عثمان ــه، محمدس ــن رابط در همی
اعضــای مجلــس گفــت کــه اتهــام اختــالس توســط رییــس 
مجلــس بــه دســترس دادســتانی ُکل گذاشــته شــده کــه لکــۀ 

بدنامــی در تاریــخ پارلمــان اســت.
ــرووف ابراهیمــی خــالف  ــی افــزود کــه عبدال آقــای عثمان
قانــون اساســی، بــه اســاس انتخابــات بــه مجلــس راه نیافته، 

بلکــه براســاس مصلحــت سیاســی از طــرف یــک حــزب 
ــدۀ  خــاص وارد پارلمــان گردیــده اســت و حــاال کــه پرون
فســادش فــاش شــده اســت، بایــد از ریاســت مجلــس کنــار 

زده شــود.
ــه  ــان داشــت ک ــان بی ــس گفــت همچن ــدۀ مجل ــن نماین ای
ــرده و  ــار ک ــس را احض ــس مجل ــد ریی ــتانی ُکل بای دادس
پروســۀ تحقیــق را در خصــوص ایــن پرونــده آغــاز کنــد.
در ســویی دیگــر، رمضــان بشردوســت عضــو دیگــر مجلس 
ــای ابراهیمــی در  ــه آق ــی ک ــا زمان ــاور اســت، ت ــن ب ــر ای ب
کرســی اش باقــی بمانــد، دادســتانی ُکل نیــز در ارتبــاط بــا او 

ــد. ــرده نمی توان کاری ک
ــی  ــا اراده ی ــاً م ــرد: »اگــر واقع ــه ک ــای بشردوســت اضاف آق
ــا  ــم و تنه ــردم داری ــرای م ــذاری ب ــرای کار و خدمت گ ب
ــاس  ــه اس ــه ب ــم ک ــنهاد می کن ــن پیش ــم، م ــعار نمی دهی ش
ــی و  ــب عدل ــورد تعقی ــس م ــس مجل ــون اساســی، ریی قان

ــرد«. ــرار گی ــی ق قضای
ــا  ــد، ت ــس می گوین ــر مجل ــای دیگ ــماری از اعض ــا ش ام
زمانــی کــه پرونــدۀ آقــای ابراهیمــی از ســویی دادســتانی ُکل 
ــه  ــد ب ــده اســت، او بای ــالم نگردی بررســی و نتیجــۀ آن اع

ــه دهــد. ــده گان ادام ریاســتش از مجلــس نماین
غــالم فــاروق مجــروح، نماینــدۀ مــردم هــرات در مجلــس 
گفــت کــه هنــوز حقیقــت و دروغ ایــن مســأله مشــخص 
ــی  ــا بررس ــن اتهام ه ــۀ ای ــت در زمین ــد نخس ــت و بای نیس
ــرد. ــال آن، برخــورد صــورت گی ــه دنب ــرد و ب صــورت گی

ــر  ــس ب ــر مجل ــو دیگ ــی، عض ــم ایوب ــان عبدالرحی هم چن
ایــن بــاور اســت کــه علیــه رییــس پارلمــان در تلویزیون هــا 
ــه  ــن بی رحمــی اســت ک ــی می شــود و ای ــات تجارت اعالن

ــد. ــه فســاد متهــم می گردن ــۀ ملــت و رییســش ب خان
گفتنــی اســت کــه گــزارش تحقیقــی شــبکۀ طلــوع نیــوز 
نشــان می دهــد کــه در پنــج ســال، پنجــاه میلیــون افغانــی 
صــرف کرایــۀ خانــه و دفتــر رییــس مجلــس نماینــده گان در 
بیــرون از ســاختمان شــورای ملــی شــده اســت کــه خــدای 

ــرووف  ــس و عبدال ــۀ مجل ــس دبیرخان ــرت، ریی ــر نص نظ
ــد. ــه ان ــن برنام ــی ای ابراهیمــی چهره هــای اصل

نامزد وزیران فردا معرفی می شوند
در عیــن حــال، منشــی مجلــس نماینــده گان دیــروز گفــت 
کــه قــرار اســت 12 نامــزد وزیــر فــردا بــرای گرفتــن رأی 

اعتمــاد رســماً بــه ایــن مجلــس معرفــی گردنــد.
عرفــان اهلل عرفــان، نایــب منشــی مجلــس گفــت که نامــزدان 
وزیــران از ســوی محمــد ســرور دانــش، معــاون دوم 
ــد شــد. ــی خواهن ــی معرف ریاســت حکومــت وحــدت مل
ــراِن  ــزد وزی ــوان نام ــه عن ــداً ب ــن کــه جدی ــزود: »دو ت او اف
زراعــت و احیــا و انکشــاف دهــات اعــالن شــده اند، بــا ده 
نامــزد وزیــر قبلــی از ســوی معــاون ریاســت جمهوری بــه 
ــان  ــه تمام ش ــوند و ب ــی می ش ــده گان معرف ــس نماین مجل
در  کاری شــان  برنامه هــای  اســتماع  از  بعــد  یک جــا 
ــان و  ــه پارلم ــد ب ــت در ده روز می آین ــا نهای ــه ی ــک هفت ی

برای شــان صنــدوق گذاشــته می شــود«.
ــس  ــی، ریی ــۀ محمــد اشــرف غن براســاس احــکام جداگان
حکومــت وحــدت ملــی، نصیر احمــد درانــی، وزیــر احیا و 
انکشــاف دهــات بــه روز پنج شــنبۀ هفتــۀ گذشــته بــه عنوان 
نامــزد وزیــر زراعــت و مجیب الرحمــن کریمــی بــه حیــث 

نامــزد وزارت احیــا و انکشــاف دهــات معرفــی شــدند.
ــن طارق شــاه بهرامــی، ویــس احمــد برمــک و  پیــش از ای
عبداللطیــف روشــان بــه عنــوان نامــزد وزیــران وزارت هــای 
دفــاع، داخلــه و تحصیــالت عالــی و یمــا یــاری، فیــض اهلل 
ذکــی و مصطفــی مســتور بــه حیــث نامــزد وزیــران فوایــد 
عامــه، کار و امــور اجتماعــی و اقتصــاد معرفــی شــده  بودند.

بــه همیــن ترتیــب، حمیــد طهماســی بــه عنــوان نامــزد وزیر 
ــر  ــه حیــث نامــزد وزی ــی ب ترانســپورت، شــهزاد گل آریوب
مخابــرات، گل آغــا شــیرزوی بــه حیــث نامــزد وزیــر امــور 
ســرحدات، اقــوام و قبایــل و نرگــس نهــان، بــه عنــوان نامزد 

وزیــر معــادن و پطرولیــم معرفــی شــده اند.

اعضای مجلس:

رییس مجلس به دادستانی معرفی شود

پهلوهای حمله بر حکمتیار در هرات
حمله کننده بر حکمتیار، فرزند یک فرمانده حزب اسالمی هست

روح اهلل بهزاد

روح اهلل بهزاد
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بخش هفتاد و ششم

ــه(. ایــن  ــت )َجماعی و( جامعــه حّری
جامعــه کــه جامعــۀ اشــتراکی یــا احــرار 
جامعه یــی  می شــود،  نامیــده  نیــز 
اســت کــه همــۀ انســان ها در آن رهــا و 
ــد، انجــام  ــا هرچــه می خواهن ــد ت آزادن
دهنــد. مــردم ایــن جامعــه، بــا یکدیگــر 
برابرنــد و راه و روِش آنــان ایــن اســت 
ــچ  ــران، در هی ــر دیگ ــس ب ــه هیچ ک ک
چیــز برتــری نــدارد و هیچ یــک از 
ــود  ــۀ خ ــراد جامع ــر اف ــر دیگ ــان ب آن
ــدارد،  ــی ن ــع حاکمیت ــر جوام ــا دیگ ی
ــن  ــه آزادی دیگــری را از بی ــر آن ک مگ
ببــرد. بــه دالیــل گذشــته، در بیــن 
افــراد ایــن جامعــه خلق وخوی هــا، 
اهتمام هــا و خواســت های فــراوان و 
ــود  ــماری وج ــور بی ش ــه ام ــذاذ ب الت
دارد. افــراد جامعــۀ آزاد، گروه هایــی 
بســیارند کــه گاه متشــابه و گاه متبایــن 
هســتند. در ایــن جامعــه، همــۀ آن چــه 
در مجمــوع جوامــع دیگــر بــه صــورت 
مشــاهده  داشــت،  وجــود  پراکنــده 
می شــود. کســانی کــه در موقعیــت 
ــا  ــر رؤس ــتند، ب ــه نیس ــت جامع ریاس
ــع اراده و  ــس تاب ــد و ریی ــلط دارن تس

ــت. ــردم اس ــت م درخواس
ــایند  ــی خوش ــت، جامعه ی ــۀ حّریّ جامع
جوامــع  نظــر  در  خوش بخــت  و 
ــرا در ظاهــر  جاهلــی دیگــر اســت؛ زی
ــا رنگ هــای  ــاس نقاشی شــده ب ــل لب مث
گوناگــون اســت؛ از ایــن رو نــزد همــه 
همــه گان  و  اســت  دوست داشــتنی 
هســتند؛  آن  در  ســکونت  خواهــان 
ــود  ــال خ ــه امی ــه ب ــون در آن جامع چ
ــا  ــل، ملت ه ــن دلی ــه همی ــند. ب می رس
ــا در آن  ــد ت ــه ســوی آن ســیر می کنن ب
ــه  ــد، و وســعت بی روی ســکونت گزینن

می یابنــد. بی حســاب  و 
در ایــن جامعــه، کــودکان از پــدر و 
ــا سرشــت های  ــف و ب ــای مختل مادره
مختلــف بــه دنیــا می آینــد، کــه در 
ایــن  اســت.  مؤثــر  آن هــا  تربیــت 
اجتماعــات  از  متشــکل  جامعــه، 
ــل  ــه از یکدیگــر قاب بســیاری اســت ک
یکدیگــر  در  بلکــه  نیســتند،  تمیــز 
ــراد  ــی درون اف ــراد بعض ــل و اف متداخ
ــه  ــن جامع ــد. در ای ــری پراکنده ان دیگ

ــا  ــون و حت ــای گوناگ ــاهد فرهنگ ه ش
ــل،  ــن دلی ــه همی ــتیم و ب ــاد هس متض
امــکان دارد افــرادی بــرای تشــکیل 
جامعــۀ فاضلــه برگرفتــه شــوند و ایــن 
ــن  ــه ممک ــت ک ــدادی اس ــن رخ بهتری
ــس  ــد. )۳8( ریی ــد آی اســت در آن پدی
می توانــد  کســی  اشــتراکی  جامعــۀ 
ــۀ  ــردم جامع ــاندِن م ــه در رس ــد ک باش
ــف  ــت های مختل ــه خواس ــتراکی ب اش
و متنــوع آن هــا و نگهبانــی از آن هــا 
خوش فکــر  دشمنان شــان  برابــر  در 
امــوال  از  و  باشــد  چاره اندیــش  و 
ــره  ــروری به ــدار ض ــه مق ــز ب ــان ج آن
نگیــرد. ولــی آنــان فاضلــی را کــه 
در واقــع صالحیــت ریاســت دارد و 
ــی  ــعادت حقیق ــوی س ــه س ــان را ب آن
ــرار  ــود ق ــس خ ــد، ریی ــت می کن هدای
ــًا چنیــن فــردی  ــد و اگــر اتفاق نمی دهن
رییــس شــود، در فاصلــۀ اندکــی خلــع 
ــتش  ــا ریاس ــود ی ــته می ش ــده، کش ش
ــود. )۳۹( ــد ب ــفته خواه ــزل و آش متزل

2. جامعۀ فاسقه
ــه  ــت ک ــی اس ــقه، جامعه ی ــۀ فاس جامع
ــاد  ــه اعتق ــول فاضل ــه اص ــردم آن ب م
ــه نوعــی آن را تصــور  ــد )40( و ب دارن
قــوۀ  نیــز در  را  کرده انــد، ســعادت 
ــه  ــد و ب ــور کرده ان ــود تص ــی خ خیال
آن اعتقــاد دارنــد و بــه افعالــی کــه 
ــت،  ــعادت اس ــه س ــیدن ب ــث رس باع
راهنمایــی و ارشــاد شــده اند و آن هــا را 
می شناســند و بــه آن هــا اعتقــاد دارنــد، 
ــل  ــال عم ــک از آن افع ــه هیچ ی ــی ب ول
نمی کننــد و بــا ارادۀ خــود و طبــق 
ــای  ــه هدف ه ــانی ب ــت های نفس خواس
ــا  ــت ی ــت، کرام ــی منزل ــی، یعن جاهل
غلبــه تمایــل پیــدا کــرده، همــۀ اعمــال 
و نیروهــای خــود را بــه طــرف آن 
ــن  ــه همی ــد. ب ــانه می گیرن ــداف نش اه
دلیــل، ایــن جامعــه بــه ســوی یکــی از 
ــه ســوق داده می شــود و  ــع جاهل جوام
ــوان آن را نوعــی  ــن لحــاظ، می ت ــه ای ب

ــمار آورد. ــه ش ــه ب ــۀ مبّدل جامع
تعــداد  بــا  فاســقه  جامعــۀ  انــواع 
جوامــع جاهلــی مســاوی اســت، چــون 
ــال و  ــًا اعم ــان عین ــال و اخالق ش اعم

ــط در آرا  ــت و فق ــی اس ــالق جاهل اخ
ــرق  ــی ف ــردم جاهل ــا م ــدات ب و معتق
ــه  ــچ وج ــه هی ــه، ب ــد. در نتیج می کنن
بــه  ایــن جوامــع  افــراد  از  فــردی 

)41( نمی شــود.  نایــل  ســعادت 

3. جامعۀ ضالّه
ــردم آن،  ــرای م ــی اســت کــه ب جامعه ی
ــه  ــر از اصــول فاضل ــر غی ــوری دیگ ام
بیــان شــده اســت، یعنــی اصــول وضــع 
شــده بــرای آنــان غیــر از اصــول فاضله 
اســت و ســعادت تعریــف شــده بــرای 
ــی اســت  ــعادت حقیق ــر از س ــان غی آن
ــان  ــده، آن ــع ش ــال و آرای وض و اعم
ــه ســعادت حقیقــی نمی رســاند.  را ب
)42( رییــس چنیــن جامعه یــی، بــا 
حکمــت  و  فضیلــت  فاقــد  آن کــه 
اســت، خــود و افــراد تحــت ریاســتش 
ــت و  ــه دارای حکم ــد ک ــان می کنن گم
فضیلــت اســت و بانیرنــگ و فریــب و 
ــه  ــه ب ــد ک ــن می نمای ــازی چنی ظاهرس

او وحــی می شــود.

4. جامعۀ مبّدله یا متبّدله
گذشــته  در  کــه  اســت  جامعه یــی 
جامعــۀ فاضلــه بــوده اســت، ولــی 
دگرگــون شــده و رفتــار و اندیشــه هایی 
ــه  ــه در آن رخن ــۀ فاضل ــر از جامع غی
ــر  ــه تغیی ــۀ غیرفاضل ــه جامع ــرده و ب ک
بنابرایــن،   )4۳( اســت.  داده  هویــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــف جوامع ــه وص مبّدل
جامعه یــی  بــه  فاضلــه  جامعــۀ  از 
ــه  ــه این ک ــوند، ن ــل می ش ــر تبدی دیگ
باشــد.  برأســه  جامعه یــی  خــود 
ــاب  ــی در کت ــل، فاراب ــن دلی ــه همی ب
نمی بــرد  نــام  آن  از  السیاســۀ المدنیۀ 
ــل  ــت ونهم از آراء اه ــل بیس و در فص
را در عــرض  آن  الفاضلــۀ،  المدینــۀ 
جامعــۀ جاهلــی مطــرح می کنــد، ولــی 
را  آن  کتــاب  ســی وهفتم  فصــل  در 
یکــی از اقســام جامعــۀ جاهلــی دانســته 

اســت. )44(

در  فارابــی  اندیشــۀ  رگه هــای 
غــرب دانشــمندان  نظریــات 

ــه  ــی ب ــار فاراب ــۀ آث ــه ترجم ــی ک زمان

التیــن و دیگــر زبان هــای اروپایــی 
ــا  ــن ب ــای مغرب زمی ــد، علم ــاز ش آغ
ــی  ــار فاراب ــدند. آث ــنا ش ــکار وی آش اف
در قــرن چهــارم و پنجــم هـــ قمــری به 
طــور وســیعی در شــرق نشــر یافــت و 
بــه غــرب رســید و در آن جــا برخــی از 
ــد.  ــروی کردن ــس از او پی ــای اندل علم
بــه  او  نوشــته های  از  برخــی   )45(
ــد  ــه ش ــی ترجم ــری و التین ــان عب زب
ــودی و  ــتیک یه ــفۀ اسکوالس و در فلس
ــور  ــار مزب ــر گذاشــت. آث مســیحی تأثی
ســیزدهم  قــرن  آخــر  دهه هــای  در 
ــدۀ اروپایــی  ــه زبان هــای زن منتشــر و ب

ــد.« )4۶( ــه ش ترجم
فارابــی در مــورد جامعــۀ جاهلــه و 
آنــان  ارزش هــای  و  باورداشــت ها 
مطالبــی را مطــرح کــرده، کــه مشــابه آن 
ــوم  ــمندان عل ــفه و دانش در آرای فالس
ــه  ــود؛ ب ــده می ش ــرب دی ــی غ اجتماع
رگه هایــی  می تــوان  مثــال  عنــوان 
گــرگ  »انســان ها  نظریه هــای  از 
اجتماعــی«،  »میثــاق  یکدیگرنــد«، 
»روابــط خانواده گــی« و »داروینیســم 
هابــز،  به ترتیــب  کــه  را  اجتماعــی« 
ــرح  ــچ مط ــوم و گامپلووی ــو، هی روس
فارابــی  عبــارات  در  کرده انــد، 

کــرد. جســت وجو 
غــرب،  نظریه پــردازان  از  یکــی 
هفدهــم  قــرن  انگلیســی  فیلســوف 
میــالدی، تومــاس هابــز اســت. وی بــر 
ایــن بــاور اســت تــا زمانــی کــه آدمیــان 
ســر بــه فرمــان قــدرت مشــترکی ننهند، 
ــذا  ــد. ل ــر می برن ــگ به س در وضــع جن
دســت یابی بــه صلــح و تمــدن، تنهــا از 
راه برپــا داشــتن جامعــه و بنیــان نهــادن 
ــن  ــای ای ــت. معن ــر اس ــت میس حکوم
ســخن آن اســت کــه تعــداد کثیــری از 
افــراد بایــد تمــام اختیــار و قدرت شــان 
ــردان  ــی از م ــرد انجمن ــک م ــه ی را ب
ــی  ــای ناش ــۀ اراده ه ــا هم ــد، ت واگذارن
از کثــرت آرای شــان را بــه ارادۀ واحــد 
ــب،  ــن ترتی ــد. )47( بدی ــدل گردان مب
ــد  ــر ض ــه ب ــگ هم ــر جن ــت بش طبیع
همــه اســت و تشــکیل جامعــه در گــرِو 
ــه  ــت، ک ــرارداد انسان هاس ــق و ق تواف

ــی. ــه طبیع ــت ن ــی اس ــری مصنوع ام
بــود  معتقــد  کــه  هابــز،  از  پــس 
دشــمن اند،  یکدیگــر  بــا  انســان ها 
جــان الک حالــت طبیعــی انســان را 
صلح طلبــی می دانســت. او می گفــت 
بــه  انســان ها  وضعیــت،  ایــن  در 
مقتضــای عقــل در کنــار هــم می زینــد، 
ــار  ــا اختی ــترکی ب ــاالر مش ــه س بی آن ک
ــد.  ــن باش ــان در زمی ــان ایش داوری می
ــه  ــه هم ــوزد ک ــه می آم ــه هم ــل ب عق
ــد  ــس نبای ــتقل اند و هیچ ک ــر و مس براب
ــالمت، آزادی و  ــان، س ــه ج ــدی ب گزن

ــد. ــی بزن ــال کس م
پــس از آن، ژان ژاک روســو، وضــع 
ــش و  ــت توّح ــان را حال ــی انس طبیع
ــد  ــدان می دان ــزه و وج ــت از غری تبعی
و  اجتماعــی  زنده گــی  می گویــد  و 
اجتماعــی  قــرارداد  معلــول  تمــدن، 
و  توافــق  ایــن  ایــن رو،  از  اســت. 
بــه تعبیــر وی »قــرارداد اجتماعــی« 
ــای  ــت و بق ــکیل حکوم ــات تش موجب
ــازد.  ــم می س ــدن را فراه ــان و تم انس
ــی در  ــز، فاراب ــل از هاب ــرن قب ــت ق هف
ــۀ  ــا ارای ــی، ب ــۀ جاهل ــان آرای جامع بی
ــدگاه  ــا دی ــابه ب ــاًل مش ــی کام دیدگاه
هابــز و روســو می نویســد: گروهــی 
ــتی  ــچ دوس ــه هی ــد ک ــن باورن ــر ای ب
و ارتباطــی بیــن انســان ها، نــه بــه 
و  نــدارد  وجــود  ارادی،  صــورت 
ســزاوار اســت هــر کســی دشــمن هــر 
ــران  ــردی از دیگ ــر ف ــد و ه ــس باش ک
بیــزار باشــد. )48( وی هم چنیــن در 
گروهــی  می گویــد:  زمینــه  همیــن 
این گونــه  را  اجتماعــی  ارتبــاط 
می داننــد کــه انســان ها بــه موجــب 
ــت  ــه گذش ــرای این ک ــرارداد، ب ــک ق ی
ــمنی  ــران دش ــا دیگ ــند و ب ــته باش داش
ــاع از  ــگ و دف ــد و در جن ــزاع نکنن و ن
هجــوم دشــمن متحــد باشــند، گردهــم 
می آینــد و هم پیمــان می شــوند.)4۹(

بخش پنجـم

فورم اصالحات 
ــون  ــو تلویزی ــس از سبک دوشــی ام از ریاســت رادی پ
معــارف در ســال 1۳8۶، بــا همــکاراِن خــود در رادیــو 
ــی  ــه کارِ دولت ــر ب ــدم و دیگ ــروف ش ــوزگار مص آم

فکــر نکــردم.
امــا در اوخــر حکومــت حامــد کــرزی، بــر اثــر 
از  کاریابــی  فــورم  خواســتم  دوســتانم  تشــویِق 
کمیســیون اصالحــاِت اداری بگیــرم. وقتــی همــراه بــا 
ــو  ــکاران رادی ــن از هم ــی یک ت ــن فضل ــر نظام الدی می
آمــوزگار، بــه دروازۀ معلومــاِت اصالحــات اداری 
رفتــم، درِب آهنــی بــرای پرســش بــاز شــد و جوانــی 
ــول در  ــالف معم ــرد، برخ ــع می ک ــورم توزی ــه ف ک
ــن  ــا م ــی ب ــیار ادب و مهربان ــه بس ــی، ب ادارات دولت
ــناختی؟« ــرا نش ــتاد م ــید: »اس ــرد و پرس ــورد ک برخ

گفتم: نی به خدا، فراموشم شده، ببخشید!
 او گفت: خودت مرا به این جایگاه رساندی.

ــتباه  ــن آدم اش ــم ای ــود گفت ــا خ ــردم و ب ــب ک تعج
کــرده اســت، مــن چــه کاره کــه ایــن آدم را بــه 

باشــم! رســانده  این جــا 
بــه مــن گفــت: »خــوب ببیــن اســتاد، نشــناختی؟ مــن 
ــۀ  ــال 1۳74 در منطق ــه در س ــتم ک ــی اس ــان طفل هم
ــو  ــردم و ت ــاک می ک ــا را پ ــل موتره ــگاه کاب فروش
ــه  ــوش داری روزنام ــی: خ ــی و گفت ــتم را گرفت دس

ــی؟ بفروش
مــن در پاســِخ شــما گفتــم: بلــی، ولــی از کجــا بگیــرم 

را؟ روزنامه 
 تــو مــرا بــه دفتــر روزنامــه واقــع کلوله پشــته بــردی 
و بــه تعــداد یکصدوپنجــاه شــماره روزنامــۀ »دریــح« 
ــت  ــاز برای ــا، ب ــردا بی ــی: ف ــن دادی و گفت ــه م را ب

روزنامــه می دهــم.
ــوِل  ــا پ ــردی، حت ــی ک ــی مهربان ــم خیل خالصــه برای
ــود  ــان ب ــی. هم ــن نگرفت ــا را از م ــروِش روزنامه ه ف
کــه مــن بــارِ دیگــر تشــویق شــدم بــه مکتــب بــروم 
و درس بخوانــم و بــه تحصیــالِت عالــی ادامــه دهــم.
ــا  ــد و م ــان آمدن ــه، طالب ــد از آن حادث ــاه بع ــد م چن
بــه پاکســتان مهاجــر شــدیم. آن جــا کورس هــای 
ــل دورۀ  ــداً در کاب ــرده و بع ــب ک ــی را تعقی انگلیس
ــون در  ــردم و اکن ــپری ک ــتری را س ــانس و ماس لیس
ادارۀ اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی وظیفــه 

دارم.« 
واقعــًا بســیار خــوش شــدم از این کــه توانســته  بــودم 
ـ ولــو در عالــم بی خبــری و ناشناســی ـ دســِت 

ــوم. ــرفتش ش ــِث پیش ــه و باع ــی را گرفت جوان
نکــرده  خانه پُــری  را  فورم هــا  آن  مــن  هرچنــد 
ــر  ــه در اواخ ــه ک ــن حادث ــا ای ــردم، ام ــس نب و واپ
ــیرین و  ــم ش ــیار برای ــاد، بس ــاق افت ــاِل 1۳۹۳ اتف س

تمــام شــد. لذت بخــش 

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی
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ــي  ــان دگرگون ــس از بی ــودودي پ ــا م موالن
ــلطنت  ــاهي و س ــه پادش ــده ب ــت راش خالف
و  پادشــاهي  اساســي  فرق هــاي  تبییــِن  و 
خالفــت، مي گویــد: امــروزه کســاني کــه 
ــد،  ــۀ سیاســي اســالم را بررســي مي کنن نظری
ــاهده  ــالم مش ــي در اس ــام سیاس ــوع نظ دو ن
ســپس  ســلطنت.  و  خالفــت  مي کننــد: 
فرق هــاي آشــکارِ آن  دو در مبادي، اســلوب و 
ــال مشــاهده  ــا این ح ــد؛ ب مقاصــد را مي نگرن
مي کننــد کــه مســلمانان از نظــام سیاســي 
راشــده،  خالفــت  ماننــد  هــم  ملوکیــت 
ــن  ــن رو ای ــد؛ از ای ــروي مي کنن ــت و پی اطاع
پرســش براي شــان مطــرح مي شــود کــه 
ــد.  ــار کرده ان ــه رفت ــلمانان این گون ــرا مس چ

ــه مســالۀ پیــروي  ــه همیــن ســبب ایشــان ب ب
نکــردن از نظــام سیاســي پادشــاهي در قالــب 
ــه  ــه ابوحنیف ــي و فق ــۀ سیاس ــي اندیش بررس
و ابویوســف پرداختــه و از آن جــا مســالۀ 
جــواز قیــام علیــه حکومــت باطــل در جامعــۀ 
اســالمي را مطــرح کــرده و برخــالف اکثریــت 
اهــل  ســنت، بــر جــواز خــروج علیــه حاکــم 

ــت. ــده اس ــد ورزی ــم تأکی ظال
مــودودي مي گویــد: امــام ابوحنیفــه انعقــاد و 
ــر  ــوۀ قه ــق ق ــت از طری ــکل گیري حاکمی ش
ــل و غیرمشــروع مي دانــد و  و غلبــه را باط
قایــل اســت روش صحیــح انعقــاد خالفــت، 
فقــط بــا اجمــاع و مشــورت اهــل رأي 
و  امامــت  ابوحنیفــه  مي شــود.  حاصــل 
ــرد  ــز نمي پذی ــري شــخص ســتمگر را نی رهب
و آن  را نامشــروع مي دانــد. بــه نظــر او، قیــام 
ــب  ــتمگر، واج ــق و س ــت فاس ــه حکوم علی
و  شــرایط  این کــه  بــر  مشــروط  اســت، 
آمــاده  قیــام  بــراي  الزم  توان مندي هــاي 
باشــد و در نهایــت بــه تغییــر حاکــم 
ظالــم بینجامــد؛ نــه این کــه صرفــًا بــه 
ــاي  ــا و توانایي ه ــودي نیروه ناب
ــدون  خــودي منجــر شــود و ب

ــد.  ــان یاب ــه پای نتیج
در بــاور مــودودي در قــرن اول 
ــزرگان  ــر ب ــر اکث ــري، نظ هج
نظــر  و  بــوده  دیــن همیــن 
ــت؛  ــوده اس ــاذ نب ــه ش ابوحنیف
برخــي  این کــه  ایــن رو  از 
صحابــه و تابعیــن، حضــرت 
قیــام  از  را  حســین)رض( 
بازمي داشــتند،  یزیــد  علیــه 
ــۀ  ــد در نتیج ــت تردی ــه جه ب
ــدام  ــه اق ــه آن ک ــوده، ن ــدام ب اق
حســین)رض(  حضــرت 
غیرمجــاز  و  نامشــروع  را 
مي شــمردند. وي در ایــن مقــام 
ــي  ــي و ارزیاب ــد ضمن ــا تأیی ب
مثبــِت عملکــرد ابوحنیفــه و 
شــاگردش ابویوســف، بــه ایــن 
پرســش مهــم کــه »اگــر تــالش 
حکومــت  برانــدازي  بــراي 
فاســق و ســتمگر راه بــه جایــي 
ــا  ــام مهی ــرایط قی ــا ش ــرد ی نب
چیســت؟«  تکلیــف  نبــود، 
چنیــن جــواب مي دهــد: در 
حکومــت  بــا  صــورت  ایــن 
فاســق و ســتمگر بــا صبــر وســکون 
مقابلــه صــورت گیــرد، بایــد دســت بــه 
ــغ  ــچ کوششــي دری اصالح گــري زد و از هی
نکــرد، حتــا اگــر بــا ســختي و مشــقت همــراه 

باشــد و به ُکنــدي صــورت گیــرد. 

اجتهاد
ــاه ولي  ــه و ش ــر از ابن تیمی ــا تأثی ــودودي ب م
اهلل دهلــوي و بــراي شکســتن اندیشــۀ جزمــي 
ــاد و  ــرش اجته ــدم پذی ــۀ ع ــد و روحی تقلی
نظریه پــردازي کــه طــي صدهــا ســال در 
ــان  ــه شــده اســت، بی ــان اهل ســنت نهادین می

ــم و  ــر عل ــد منک ــس نمي توان ــد: هیچ ک مي کن
فضــل و عظمــت شــأن ائمــۀ فقهــا، متکلمــان، 
ــا  ــۀ م ــا هم ــود؛ ام ــان ش ــران و محدث مفس
مي دانیــم آن هــا انســان بودنــد و همــان ابــزار 
ــار مــا هســت،  اکتســاب علــم را کــه در اختی
ــد؛  ــرود نمي آم ــا وحــي ف ــر آن ه ــتند و ب داش
بلکــه بــا اســتفاده از عقــل و بصیــرت در 
کتــاب و ســنت، تدبــر  کــرده و نظریه پــردازي 
ــود  ــوم مي ش ــان معل ــن بی ــا ای ــد. ب مي کردن
ــه   ــد ب ــا مي توان ــادي آن ه ــاي اجته دیدگاه ه
عنــوان راهنمــا و کمک دهنــده مــورد اســتفاده 
ــتقل  ــي مس ــد منبع ــا نمي توان ــرد، ام ــرار گی ق
تلقــي شــود؛ از ایــن رو صــرف تقلیــد از آنــان 

ــود.  ــز نخواهــد ب ــر علمــا جای ب

ابواالعلــي معتقــد اســت بــراي تجدیــد و 
ــي  ــوم دین ــاي عل ــًا احی ــن، صرف ــاي دی احی
ــي  ــرع کاف ــروي از ش ــازي روح پی و زنده س
نیســت؛ بلکــه نیــاز بــه یــک حرکــت و 
جنبــش فراگیــر اســالمي اســت کــه بــر 
ــاد  ــع و تمــام ابع ــکار و صنای ــوم، اف همــۀ عل
ــه  ــم، ب ــد، و آن مه ــذار باش ــي تأثیرگ زنده گ
نیــروي اجتهــادي تازه یــي نیــاز دارد؛ ؛ از 
ــاد  ــاي اجته ــت احی ــود او در جه ــن رو خ ای
ــۀ  ــا روحی ــارزه ب ــر مب ــالوه ب ــالمي - ع اس
ــج  ــر تروی ــالوه ب ــد، و ع ــي و تقلی جمودگرای
و احیــاي ضــرورت روحیــۀ اجتهــاد - عمــاًل 
ــده  ــردازي ش ــاد و نظریه پ ــوزۀ اجته وارد ح

ــت. اس
جهاد اسالمي

دعــوت  مــودودي،  ابواالعلــي  دیــدگاه  از 
اســالم بــا تکیــه بــر عقیــدۀ بنیــادي »توحیــد«، 
عامــل جنبــش اجتماعــي ســازنده یي بــود کــه 
ــِن  ــت را از ت ــوِت الوهی ــۀ اول، کس در مرحل
ــا  ــا و توطیه ه ــواع حیله ه ــا ان ــه ب ــاني ک کس
مــردم را بــه بردگــي کشــیده اند، بیــرون  کــرد 
و در مرحلــۀ دوم نظــام حکومــت الهــي را در 
جامعــۀ انســاني برپــا  ســاخت. اســالم، تفکــر 
و نظامــي انقالبــي اســت کــه هدفــش، »درهــم 
ریختــن نظام هــاي فاســد حاکــم و ایجــاد 
ــت« و  ــي اس ــادل و مترق ــي ع ــالودۀ نظام ش
هــدف نهایــي اش، مبــارزه بــا جامعــۀ جاهلــي، 
از بیــن بــردن ســلطۀ انســان بــر انســان، 
تشــکیل جامعــۀ توحیــدي و برپایــي حکومت 
مطلــق خداونــد یگانــه در همــۀ عالــم اســت؛ 
ــراي  ــاد« ب ــام »جه ــه ن ــي ب ــن رو فریضه ی از ای
ــم  ــه ایــن اهــداِف مقــدس در تعالی رســیدن ب

ــه شــده اســت.   اســالمي تعبی
بنابرایــن از نظــر مــودودي، جهــاد، در حقیقت 
ــالب  ــل ضدانق ــا عوام ــي ب ــي انقالب مبارزه ی
ــي  ــه اهــداف عال ــع رســیدن ب ــه مان اســت ک
ــاد،  ــر، »جه ــارت دیگ ــه عب اســالم هســتند. ب
ــت  ــي اس ــتمر و مبارزه ی ــت مس ــي اس کوشش
ــه  ــق«. ب ــام ح ــن نظ ــق تأمی ــر در طری پیگی
زعــم موالنــا مــودودي، مســلمانان بایــد 
ــالم،  ــت اس ــه حقانی ــان آوردن ب ــس از ایم پ
تمــام تــالِش خــود را در راه اســتقرار آن 
ــه مســلماِن واقعــي  ــد؛ چــه آن ک ــه کار گیرن ب
برپایــي  و  حاکمیــت  شــاهد  نمي توانــد 
نظــام جاهلیــت باشــد، و اگــر راضــي بــر آن 
ــه  ــت، اگرچ ــن نیس ــت مؤم ــد، در حقیق باش
ــد  ــاز بخوان ــل نم ــوِع کام ــوع و خش ــا خض ب

و روزه بگیــرد.  
مــودودي معتقــد اســت خالفــت اســالمي بــه 
ــه  مــرور زمــان،  پادشــاهي دگرگــون شــد و ب
برخــي از مظاهــر نظــام جاهلــي جــان گرفــت 
ــه  ــورد؛ ب ــد خ ــالمي پیون ــر اس ــا ظواه و ب
حــدي کــه مقابلــه بــا آن همــواره از مقابلــه بــا 
ــخت تر  ــه س ــزاران مرتب ــان، ه ــت عری جاهلی
شــد؛ بدیــن جهــت مبــارزه بــا مظاهــر 
جاهلیــت در جوامــع اســالمي و در میــان 
ــالب  ــي و انق ــاد فرهنگ ــا جه ــلمانان را ب مس
ــت  ــر مي دانس ــي، امکان پذی ــري و اخالق فک
و بــر اهمیــت و لــزومِ تجدیــد دیــن به وســیلۀ 

ــرد.  ــراوان مي ک ــد ف ــي تأکی ــدداِن واقع مج
جهــاد  ایــن  از  مــودودی  ســیدابواالعلي 
ــام »انقــالب اســالمي«  ــا ن اســالمي، گاهــي ب
یــاد مي کنــد و گاهــي »جهــاد علمــي و 
ــک  ــن کار ی ــت ای ــد اس ــي«، و معتق فرهنگ
انقــالب ذهنــي، معنــوي و علمــي مبتنــي بــر 
الگــوي تعلیــم و تربیــت اســالمي اســت کــه 
ــد و در حــد امــکان،  ــه گام تحقــق مي یاب گام ب
از خشــونت فیزیکــي بــه دور اســت. در واقــع 
انقــالب از دیــدگاه مــودودي، تغییــر تدریجــي 
بنیادیــن در جهــان هنجــاري، ارزشــي، ذهنــي، 
ــه  ــراد جامع ــِک اف ــوي تک ت ــي و معن روح
و  اندیشــه ها  مبنــاي  بــر  آن  بازســازي  و 

جهان بینــي اســالمي اســت.
بــه اعتقــاد موالنــا مــودودي، وظیفــۀ علمــاي 
اســالم آن اســت کــه مبــادي و اصــول تمــدن 
ــب  ــراي کس ــد؛ ب ــي بیاموزن ــد را به خوب جدی
علومــي کــه بن مایــۀ تمــدن جدیــد بــه 
ــد؛  ــرت کنن ــرب هج ــه غ ــد، ب ــمار مي رون ش
نیــروي فکــري خویــش را بــه کار اندازنــد و 
ــرفت  ــي پیش ــي و روش علم ــافات علم اکتش
به وســیلۀ  و  فراگیرنــد  را  غربــي  تمــدن 
ــام  ــش، نظ ــازۀ خوی ــفیاِت ت ــات و کش معلوم
فرهنــگ و تمــدن اســالم را در ضمــن مبــادي 
و اصــوِل اســالم اصــالح کننــد تــا خســارِت 
بزرگــي کــه از ناحیــۀ جمــود فکــري و عملــِي 

ایشــان بــر پیکــر جامعــه اســالمي وارد شــده، 
ــران شــود.  ــا حــدودي جب ت

ســید ابواالعلــي مــودودي در راســتاي احیــاي 
ــار  ــي در بســیاري از آث ــاد فکــري و علم جه
ــدن  ــت تم ــاندن ماهی ــددِ شناس ــود، در ص خ
ــي فکــري و نظــري آن  ــژه مبان ــي - به وی غرب
ــن ترتیــب، گاهــي بســیاري از  ــوده و بدی - ب
آموزه هــا و بنیادهــاي فکــري آن را بررســي و 

نقــد کــرده اســت.
آزادي

ــا  ــق آزادي ی ــودودي، ح ــا م ــگاه موالن در ن
ــه و  ــد گزین ــا چن ــان دو ی ــاب می ــِق انتخ ح
تحمیــل نکــردِن اندیشــۀ خــاص، از مواهــب 
ــال  ــد متع ــه خداون ــت ک ــي اس ــزرگ اله ب
آن  را بــه انســان ها ارزانــي کــرده اســت 
در  شــهروندي  حقــوِق  ابتدایي تریــن  از  و 
مي آیــد؛  شــمار  بــه  اســالمي  حکومــت 
 طــوري کــه احــدي حــق نــدارد آن  را از 

ــد. ــلب کن ــي س کس
مشــکل  بزرگ تریــن  مــودودي،  نظــر  از 
فراروي بشــر درخصــوص حق آزادي، ســلطۀ 
انســان بــر انســان یــا همــان برده گــي انســان 
بــه دســِت انســان اســت کــه همــواره بشــر را 
ــان، در  ــر ایش ــه تعبی ــت. ب ــي داده اس ــج م رن
بیــن تمــام مظاهــر وجــود، فقــط انســان بــوده 
اســت کــه ادعــاي الوهیــت داشــته و خواســته 
ــاند؛ از  ــي بکش ــه برده گ ــران را ب ــت دیگ اس
ــودودي،  ــرش م ــاي آزادي در نگ ــن رو احی ای
درحقیقــت آزادي از یــوغ برده گــي همنوعــان 

اســت.
ســیدابواالعلي به صــورِت تلویحــي تأییــد 

در  مطلــق  آزادي  برقــراري  کــه  مي کنــد 
نظــام اجتماعــِي انســان ها ممکــن نیســت. او 
در این بــاره مي گویــد: این کــه در اســالم، 
حــق قانون گــذاري منحصــر بــه خداونــد 
اســت و پــروردگار متعــال حــق وضــع قانــون 
درحقیقــت  کــرده،  ســلب  انســان ها  از  را 
ــت،  ــق آزادي اس ــت ح ــتاي پاسداش در راس
نــه ســلب آزادي؛ زیــرا خداونــد متعــال 
ــدک  ــان ها ان ــم انس ــدودۀ عل ــت مح مي دانس
ــه  ــذاري ب ــق قانون گ ــذاري ح ــت و واگ اس
ــه  ــردِن او و تیش ــراه ک ــع گم ــان در واق انس
بــه ریشــۀ انســان زدن اســت؛ از ایــن رو 
ــل  ــي کام ــت آگاه ــه جه ــروردگار ب ــود پ خ
از چندو چــون آفریده هــا، قانــون جاودانــۀ 
آنــان را پــي ریخــت و آن را در قالــب ادیــان 

ــان آورد.  ــه ارمغ ــر ب ــراي بش ــي ب اله
ــالم  ــور اس ــا ظه ــه ب ــد ک ــاره مي کن وي اش
و ترویــج اصــل توحیــد، حــق آزادي رأي 
و روحیــۀ آزاده گــي در مســلمانان ایجــاد 
شــد؛ امــا متأســفانه بــا تبدیــل خالفــت 
ــاهي، آزادي  ــوري و پادش ــه امپرات ــالمي ب اس
رأي تــا حــدود زیــادي از بیــن رفــت و 
ــرکوبِی  ــي و س ــاق و یک صدای ــط اختن محی
ــه)رض(  ــت معاوی ــان در دوران حاکمی مخالف
و بــا کشــته شــدن »حجر بن عــدي« آغــاز 
ــرد.  ــدا ک ــه پی ــادي ادام ــالیان متم ــد و س ش

براین اســاس، ایشــان یکــي از انگیزه هــاي 
نبــود آزادي  امــام حســین)رض( را  قیــام 
در انتخــاب خلیفــه و نبــود آزادي عقیــده 
در دوران اختنــاق شــدیِد حاکمیــت یزیــد 

ــت  ــته ا س دانس
مکتــب  عمــدۀ  پیامدهــاي  از  یکــي 
بــه  آزادي  اعطــاي  اســالم،  رهایي بخــش 
انســاني اســت. دیــن اســالم در  جامعــۀ 
ــلط  ــدم تس ــر آزادي و ع ــل را ب ــاره اص این ب
فــرد بــر دیگــران قــرار داده اســت؛ از ایــن رو 
کســي حــق نــدارد آزادي را از همنوعــاِن 
ــي  ــه برده گ ــا را ب ــد و آن ه ــلب کن ــود س خ
ــق  ــورد ح ــودودي در م ــا م ــاند. موالن بکش
آزادي در جامعــۀ اســالمي بــر آن اســت 
ــت  ــام داران در حکوم ــاب زم ــد انتخ ــه بای ک
ــا  ــذار شــود و آن ه ــا واگ ــه توده ه اســالمي ب
در آزادي کامــل افــرادي را برگزیننــد کــه 
شایســتۀ ایــن منصــب هســتند؛ از ایــن رو بــه 
ــالمي،  ــۀ اس ــودودي در جامع ــا م ــر موالن نظ
ــلب آزادي  ــا زور و س ــدارد ب ــق ن ــدي ح اح
بــر مــردم مســلط شــود و اگــر چنیــن شــود، 
ــود.  ــد ب ــچ گاه مشــروع نخواه ــش هی حاکمیت
ــودودي، منشــای  ــا م ــر موالن ــن از نظ همچنی
ــع  ــا در جوام ــا و بدبختي ه ــۀ گرفتاري ه هم
ــق  ــق و ناالی ــاِن فاس ــري حاکم ــاني، رهب انس
ــت آن، آزادي  ــت و راه برون رف ــوده و هس ب
توده هــا در انتخــاب رهبــران شایســته اســت. 

وحدت اسالمی
مســتقلي  نگاشــتۀ  مــودودي  موالنــا 
انســجام  و  وحــدت  مســالۀ  درخصــوص 
مســلمانان نــدارد؛ امــا از ســیرۀ عملــي و 

از البــه الي نوشــته هاي متعــددش، میــزان 
و  وحــدت  مســالۀ  بــه  ایشــان  اهتمــامِ 
ــا حــدودي آشــکار  هم بســته گي مســلمانان ت
مي شــود. موالنــا مــودودي بــه اتحــاد و 
ــزل در  ــدم تزل ــۀ اســالمي و ع انســجام جامع
اجتمــاع مســلمانان عنایــت ویــژه داشــت 
ــاع  ــدرت اجتم ــه ق ــي ک ــود: کس ــر آن ب و ب
مســلمانان را متزلــزل کنــد یــا به نحــوي 

صدمه یــي بــر آن وارد ســازد، جنایتــي 
بــس بــزرگ مرتکــب شــده کــه 

ــد  ــه توحی ــرار ب ــا اق ــه ب آن را ن
ــا  ــه ب ــرد و ن ــران ک ــوان جب مي ت
ــد  ــن رو معتق ــاز و روزه. از ای نم
ــود: اگــر مســلماني اهــل نمــاز  ب
ــي  ــال آن باشــد، ول و روزه و امث
به قــدر ســِر مویــي از حکــم 
ــاع  ــت و اجتم ــۀ جماع یک پارچ
ســرپیچي  اســالمي  حقیقــي 
کنــد و در صفــوف مســلمانان 
آورد،  بــه وجــود  گسســته گي 
ــش  ــِل او مســتلزم جــواز قتل عم

ــود. ــد ب خواه
ــادآوري  ــا ی ــودودي ب ــا م موالن
کثــرت مســلمانان در سراســر 
یک پارچه گــي  عــدم  و  گیتــي 
ــث  ــه باع ــر ک ــا یکدیگ ــا ب آن ه
پژمرده گــي و ضعــف آنــان در 

برابــر مســتکبران و خــواري آن هــا 
شــده اســت، از گسســته گي مســلمانان 

شــکوه مي کنــد. او بــه ایــن حقیقــت اشــاره 
ــد کــه اگــر مســلمانان متحــد شــوند و  مي کن
هرکــدام فقــط یــک ســنگ ریزه پرتــاب کننــد، 
کوهــي بــس عظیــم بــه وجــود خواهــد آمــد. 
وي بــا ایــن بیــان، بــر ضــرورت ایجــاد 
بیشــتِر  هرچــه  هم بســته گي  و  وحــدت 

مســلمانان تأکیــد مي کنــد. 
بــر اســاس ایــن نگــرش، ســیرۀ عملــِي 
مــودودي بــر رعایــت مســایل وحدت بخــش 
مذهبــي  تفرقــۀ  و  اختــالف  از  پرهیــز  و 
ــه  ــر می دانســت ک ــود. او بهت ــتوار شــده ب اس
ــکان  ــگاه ها، حتی االم ــي دانش ــۀ درس در برنام
اختالف هــاي مذهبــي راه نیابــد تــا نســل 
اســالمي،  فرقه هــاي  تمــام  آینــدۀ  هــای 
ــالمي  ــترِک اس ــول مش ــادي و اص ــت مب تح

ــد. ــت یابن تربی
تفهیم القرآن 

هدایــت  و  آگاهــی  بــرای  تفهیم القــرآن، 
ــرآن  ــم ق ــه مفاهی ــردمِ ناآشــنا ب مخاطــب و م
ــده و  ــته ش ــا نوش ــاده و رس ــی س ــا زبان و ب
ــات،  ــه و توضیح ــودودی از ترجم ــدِف م ه
تأمیــن نظــِر اهــل فــن و تخصــص نبــوده تــا 
ــی  ــی و مباحــث ادب ــک فن ــای آکادمی بحث ه
ــکام را  ــاز و اح ــت و اعج ــکات بالغ ــا ن و ی
مطــرح ســازد. او می خواهــد خواننــده را 
ــنایی،  ــازد و در آش ــنا س ــی آش ــام وح ــا پی ب
ــذارد و  ــر بگ ــان اث ــار آن ــی و رفت در زنده گ
ــان  ــات اجتماعــی آن منشــای تحــوالت و حی

ــردد. گ
عصــری  تفســیر،  ایــن  ویژه گی هــای  از 
ــودِن آن اســت. منظــور از تفســیر عصــری،  ب
پذیرفتــن ایــن اصــل اســت کــه تفســیر امــروز 
ــد  ــدا کن ــا تفاســیر گذشــته تفــاوت پی ــد ب بای
ــان  ــه می ــردن فاصل ــه پُرک ــروز ب ــِر ام و مفس
ــالش  ــرآن و عصــر تفســیر ت ــزول ق عصــر ن
ــرآن  ــه ق ــی ک ــردم از فضای ــرا م ــد؛ زی نمای
ــه و  ــه گرفت ــیار فاصل ــده، بس ــازل ش در آن ن
ــه  ــد چ ــان ده ــه نش ــی ک ــای الزم آگاهی ه
ــه بیــان  ــه ب ــوده ک ــایل و مشــکالتی ب مس
ــر  ــد، و مفس ــده را نمی دانن ــور انجامی ــن ام ای
ــایل  ــته از مس ــن دس ــود را از ای ــاِن خ مخاطب
باخبــر می ســازد. همین طــور مخاطبــان از 
ــا  ــرای آن ه ــرآن ب ــه ق ــوری ک ــداف و ام اه
ــِق  ــم و حقای ــازل شــد، دور شــده اند، مفاهی ن
محــو  ذهن هاي شــان  از  به تدریــج  آن 
ــان  ــی در نزدش ــات قرآن ــده و اصطالح گردی
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــون ش دگرگ
ــزول ســبب شــده  ــی از عصــر ن ــۀ زمان فاصل
ــی  ــلمانان در آن زنده گ ــه مس ــی ک ــا فضای ت
مي کردنــد و تلقــی آنــان از هــدف نــزول 
قــرآن و التــزام عملــی بــه آن، به تدریــج 
دگرگــون گشــته و در پــی آن، مســلمانان 
امــروزی از فهــم معنــای عینــِی قــرآن فاصلــه 

پیــدا کرده انــد.
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ســیگار یــا ادارۀ بازرســی ویــژۀ امریــکا در امور بازســازی 
افغانســتان گفتــه  اســت کــه برخــی بیوه هــای ســربازان و 
ــات  ــی افغانســتان از طــرف مقام افســران نیروهــای نظام

مــورد ســوء اســتفادۀ جنســی قــرار گرفته انــد.
ــور  ــکا در ام ــژۀ امری ــرمفتش وی ــول س ــر، از ق ــی کال دیل
ــده  ــه آنع ــد ک ــیگار( می نویس ــتان )س ــازی افغانس بازس
نیروهــای  بانوانی کــه شوهران شــان را در صفــوف  از 
ــه  ــت داده اند، وقتی ک ــتان از دس ــی افغانس ــی – دفاع امنیت
ــه نهادهــای مســوول  ــول تقاعــدی آن هــا ب ــه گرفتــن پ ب
مراجعــه می کننــد، از طــرف برخــی مســووالن ایــن 
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــتفادۀ جنس ــوء اس ــورد س ــا م نهاده
امــا، معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی، در مصاحبــه 
بــا روزنامــۀ مانــدگار، می گویــد کــه بازمانــده گان شــهدای 
ــژۀ در  ــور، از ارزش وی ــی کش ــی - دفاع ــای امنیت نیروه
نهاهــای دولتــی برخــوردار هســتند و همــه بــه آن هــا ارج 

می گذارنــد.
ــهدای  ــده گان ش ــدی بازمان ــول تقاع ــه پ ــد ک او می گوی
نیروهــای امنیتــی – دفاعــی کشــور از طریــق نهــاد 

ــه وزارت  ــود ک ــه می ش ــد پرداخت ــۀ تقاع ــوم به هزین موس
ــت. ــل نیس ــاع در آن دخی دف

امــا، دیلــی کالــر، از قــول، ســیگار نوشــته اســت: فســاد و 
ســوء اســتفاده در الیه هــای محتلــف حکومــت افغانســتان 
ریشــه دوانیــده اســت و فرهنــگ معافیــت در تمــام نظــام 

بــه شــکل عــادی جریــان دارد.
بــه نوشــتۀ ایــن شــبکه، ســرمفتش ویــژۀ امریــکا در امــور 
بازســازی افغانســتان، گفتــه  اســت کــه نیروهــای امریکایی 
در ایــن کشــور می خواهنــد کــه اعتبــار مــردم افغانســتان 
ــد  ــن نیروهــا نیازمن ــدا ای ــا در ابت ــد، ام را به دســت بیاورن

بــه دســت آوردن اعتبــار نظامیــان افغانســتان هســتند.  
ــان افغانســتان در  ــۀ نظامی ــه کــه روحی آقــای ســپکو، گفت
ــر  ــی در براب ــش تاریخ ــا چال ــت و ب ــر نیس ــت بهت حال

ــد.  ــرار دارن ــان ق ــتی طالب ــروه  تروریس گ
ــی  ــر، نوشــته کــه نیروهــای امریکای ــی کال ــان، دیل هم چن
نیــاز بــه تمرکــز بیشــتر روی به ســازی و کارایــی نظامیــان 

افغانســتان دارنــد.
ــه  ــر ب ــال حاض ــان در ح ــر، طالب ــی کال ــته دیل ــه نوش ب

ــد،  ــرول دارن ــتان کنت ــاک افغانس ــد خ ــش از 40 درص بی
ــد هــزار نظامــی   ــا حضــور چن ــان افغانســتان ب ــا نظامی ام
امریکایــی و مصــرف بیــش از 70 ملیاردالــر هنــوز موفــق 

ــن کشــور نیســتند.  ــت ای ــن امنی ــه تأمی ب
در گــزارش هم چنــان ذکــر شــده کــه فســاد در رده هــای 
بــاال از ســوی شــمار رهبــران نیروهــای دفاعــی - امنیتــی 
افغانســتان، فســاد در رده هــای پایــن ایــن نیروهــا را 
تقویــت می کنــد. چنانچــه فرهنــگ معافیــت در رده هــای 
ــام  ــت در تم ــگ معافی ــی، فرهن ــای حکومت ــاالی نهاده ب

نظــام را عــادی ســاخته اســت.
ســیگار در ایــن گــزارش اشــاره کــرده اســت کــه فســاد 
گســترده و متفــاوت کــه شــامل دســت داشــتن در 
تجــارت مــواد مخــدر، اخــاذی غیــز قانونــی، بــه دســت 
ــب  ــوه، غص ــول، رش ــدل پ ــد درب ــی های بلن آوردن کرس
زمیــن و فــروش وســایط کمــک شــده از طــرف امریــکا و 
ــرای گروه هــای تروریســتی اســت را شــامل  ــا ب ناتــو حت

می شــود.
ــزارش را  ــن گ ــور ای ــاع کش ــال، وزارت دف ــن ح درهمی
ــده گان  ــا بازمان ــه ب ــد ک ــد می کن ــا تأکی ــد، ام رد نمی کن
ــواده  ــی بســان خان ــان افغانســتان در نهادهــای دولت نظامی

رفتــار می شــود.  
دفــاع  معــاون ســخنگوی وزارت  رادمنــش،  محمــد 
ــرام  ــور از احت ــان کش ــده گان نظامی ــه بازمان ــد ک می گوی
خــاص در تمــام نهادهــای امنیتــی به ویــژه وزارت دفــاع 

ــتند.  ــور دار هس برخ
ــده از  ــر ش ــزارش نش ــه گ ــاره ب ــا اش ــش ب ــای رادمن آق
طــرف نهــاد ســیگار، گفــت: پــول تقاعــدی قربانی هــای 
نیروهــای امنیتــی - دفاعــی کشــور پــس از نهایــی شــدن 
ــد  ــۀ تقاع ــاع، از هزین ــان در وزارت دف ــناد  آن ــۀ اس پروس

ــود.  ــه می ش ــد پرداخت ــوول تقاع ــاد مس نه
ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز گزارش هایــی 
ــا  ــد ب ــه تقاع ــوم ب ــاد موس ــه مســووالن نه ــد ک ــر ش نش

ــد.  ــاری می کنن ــن ادارۀ بدرفت ــان  ای مراجع
آگاهــان می گوینــد کــه فســاد و واســطه بــازی در 
ــژه در نهادهــای امنیتــی – دفاعــی  نهادهــای دولتــی به وپ
کشــور ســبب فــرار ســربازان از صفــوف نیروهــای امنیتی 

شــده اســت.   
 

اطالعـات  وزارت  نشـراتی  معیـن 
از  برخـی  می گویـد  فرهنـگ  و 
حسـاب های موجـود در صفحه هـای 
اجتماعـی کـه بـر ضـد منافـع ملـی 
فعالیـت می کننـد در خارج از کشـور 
تروریسـتی  گروه هـای  سـوی  از  و 
بـه ویـژه طالبـان و داعـش مدیریـت 

. می شـود
آقـا حسـین فاضـل سـانچارکی معین 
نشـراتی وزارت اطالعـات و فرهنـگ 
در یـک نشسـت خبـری روز شـنبه 
) اول میـزان ( گفـت کـه برخـی از 
اجتماعـی  صفحه هـای  در  کاربـران 
کـه  نشـر می سـپارند  بـه  را  مطالبـی 
بیشـتر  و  بـوده  ملـی  منافـع  خـالف 
را  مذهبـی  و  قومـی  حساسـیت های 

می زننـد. دامـن 
کـه  داشـت  بیـان  سـانچارکی  آقـای 
از  فهرسـتی  ملـی  امنیـت  شـورای 
ایـن حسـاب ها را در اختیـار وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ قـرار داده کـه 
نشـان می دهـد اکثـر آن در خـارج از 
کشـور و از سـوی گروه هـای افرطـی 
و تروریسـتی چـون داعـش و طالبـان 

می شـود. مدیریـت 
نمـود:«  تصریـح  سـانچارکی  آقـای 
البتـه یـک لیسـت ازطـرف شـورای 
امنـت تهیـه شـده کـه در اختیـار مـا 
قـرار گرفتـه و یک اکونت های اسـت 
اکونت هـا کامـاًل معلـوم و  ایـن  کـه 
از  خـارج  در  کـه  اسـت  مشـخص 
افغانسـتان توسـط گروه هـای افراطی 

اسـت.  شـده  سـاخته  تروریسـت  و 
اکونت هـا  ایـن صفحه هـا  از  بعضـی 
متعلـق بـه طالبان اسـت، بعضی شـان 
به داعش اسـت و بعضی شـان متعلق 
بـه آدرس های جعلی اسـت کـه تمام 
هـدف گیـری و آمـاج شـان منافـع و 

وحـدت ملـی افغانسـتان اسـت«.
پیـش از ایـن نهـاد نـی یـا حمایـت 
از  افغانسـتان  آزاد  کننـده رسـانه های 
شـبکه های  بـر  محدودیـت  اعمـال 
امنیـت  از سـوی شـورای  اجتماعـی 
ملـی و وزارت مخابـرات ابراز نگرانی 

کـرده بـود.
نشـراتی  معیـن  حـال،  همیـن  در 
از  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزرات 
سـوی  از  شـده  انجـام  تالش هـای 
نهادهـای مسـتقل صنفـی و بـه ویـژه 
نـی در زمینه قانونمند شـدن اسـتفاده 
داده  خبـر  اجتماعـی  صفحه هـای  از 
می گویـد کـه همه  ایـن نهادهـا توافق 
داشـتند تـا مقـرره  ای در ایـن زمینـه 

شـود. سـاخته 
آقـای سـانچارکی گفـت کـه وزارت 
دیگـر  از  فرهنـگ  و  اطالعـات 
امنیـت،  شـورای  چـون  نهادهـای 
و  مخابـرات  وزارت  ملـی،  امنیـت 
برخـی از نهـادی مربـوط خواسـته تا 

در زمینـه رد و یـا تاییـد ایـن مقـرره 
بحـث و گفتگـو کننـد. وی تاکید کرد 
کـه در حـال حاضـر هیـچ حسـاب 
کاربـری شـبکه های اجتماعی محدود 

و یـا بسـته نشـده اسـت.
آقـای سـانچارکی اظهـار داشـت کـه 
آنان تـالش می کننـد تا حسـاب هایی 
فعالیـت  ملـی  منافـع  ضـد  بـر  کـه 
می کننـد و بـه حساسـیت های قومـی 
و سـمتی دامـن می زننـد را از لحـاظ 
سـپس  و  نمـوده  بررسـی  محتوایـی 
ایـن  بـر  محدودیـت  وضـع  دربـاره 
رایزنـی  جعلـی  حسـاب های  گونـه 

خواهـد کـرد.
آقـای سـانچارکی افـزود:«در مجموع 
هیـچ اکونتـی تـا هنوز بسـته نشـده و 
ایجـاد محدودیت نشـده، خواهش ما 
از وزارت مخابـرات و نهادهـای دیگر 
ایـن بـوده که اجـازه بدهند مـا همراه 
نهادهـای مسـتقل روزنامـه نـگاری و 
نهادهای مسـوول بنشـینیم و از لحاظ 
محتوایـی تشـخیص کنیـم کـه کـدام 
اکونـت محـدود شـود و بسـته شـود 
وی  باشـد«.  فعـال  اکونـت  کـدام  و 
تاکیـد کـرد کـه ایـن روند بـا دقت و 
حساسـیت مـورد بحث قـرار گرفته و 

هیـچ جـای نگرانی نیسـت.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2108  یک    شنبه      2میزا   ن   /   مهر       y    1396    4  محرم      y  1438  24سپتمبر     62017

وزارت دفاع در واکنش به گزارش سیگار:

با بیوه ها مثل عضو خانواده رفتار می شود
افغانستان د پاکستان ځواب کې: 

کابل او ډهلی د ترورېزم 

په وړاندې ګډ هدف لري

استـفاده از شبـکه هـای اجتـماعی 
در کشـور قانـومند می شود
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هندوســتان  او  افغانســتان  د  ریاســت  جمهــوري 

ــتان  ــه اړه د پاکس ــوايل پ ــو د څرنګ ــځ د اړیک ــر من ت

وايــي،  غربګــون  پــه  څرګندونــو  د  صدراعظــم  د 

افغانســتان یــو خپلــواک هېــواد دی او خپلــې اړیکــې د 

ــايل. ــټ پ ــر بنس ــو پ ــي ګټ م

ــال د  ــه پ ــان مین ــتیال دوا خ ــد مرس ــمرش د ویان د ولس

شــنبې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، د افغانســتان د 

اړیکــو پــه اړه دې څــوک اندېښــنه نــه لــري، ځکــه دا 

اړیکــې د کــوم بــل هېــواد پــه زیــان نــه دي.

ښاغي مینه پال زیاته کړه:

»افغانســتان یــو خپلواکــه هېــواد دی او لــه هــر هېــواد 

ــايل،  ــام رسه پ ــه پ ــه پ ــو ت ــو مــي ګټ رسه اړیکــې خپل

ــګ د  ــر څن ــو ت ــادي اړیک ــتان د اقتص ــوږ او هندوس م

ترهګــرۍ رسه د مبــارزې پــه برخــه کــې هــم یــو ګــډ 

ــه یــو  هــدف لــرو، ځکــه ترهګــري دواړو هېوادونــو ت

ــواښ دی.« ګ

ښــاغلی مینــه پــال وايــي، لــه هیــڅ هېــواد رسه هــم د 

افغانســتان اړیکــې د بــل هېــواد پــه خــاف نــه دي.

ــان  ــاهد خاق ــم ش ــدر اعظ ــت ص ــتان رسپرس د پاکس

ــواد  ــه دې وروســتیو کــې د خپــل ســیال هې عبــايس پ

هندوســتان اړیکــې لــه افغانســتان رسه لــه زغمــه وتــي 

بلــي دي.

ــارک د  ــه ورځ د نیوی ــنبې پ ــايس د پنجش ــاغي عب ښ

ــد  ــه وویــل، کــه هن ــو اړیکــو د شــورا غونــډې ت بهرنی

غــواړي لــه افغانســتان رسه اقتصــادي مرســتې وکــړي 

خوښــه یــې، خــو نــه غــواړو او نــه یــې منــو چــې پــه 

ــا د پوځــي رول  افغانســتان کــې د هنــد دســیايس او ی

شــاهدان اووســوو.

ــمېر  ــو ش ــې ی ــو جرګ ــې د مرشان ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

غــړي د افغانســتان او هنــد د اړیکــو د څرنګــوايل 

پــه اړه د پاکســتاين چارواکــو څرګندونــې ښــکاره 

الســوهنه بللــې ده.

ــوال ازادي  ــن ګیان ــه الدی ــړي جمع ــې غ ــې جرګ د دغ

ــد د دا ډول  ــت بای ــان حکوم ــل، افغ ــه ووی ــو ت راډي

څرګندونــو تــر اغېــز النــدې رانــي بلکــې لــه 

هندوســتان رسه خپلــې شــته اړیکــې ال پیــاوړي کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

ــال  ــې ح ــه داس ــه ده پ ــکاره مداخل ــتان ښ »دا د پاکس

ــواد رسه  ــر هې ــه ه ــري ل ــق ل ــتان ح ــې افغانس ــې چ ک

چــې دوی واغــواړي نظامــي، امنیتــي، اقتصــادي، 

ــلیک  ــه الس ــې تړونون ــو ک ــورو برخ ــه ن ــوري او پ کلت

ــري.« ــې ول ــې اړیک ــړي او پراخ ک

دا څرګندونــې داســې مهــال کېــږي چــې د افغانســتان 

ــراتژي  ــوې س ــه ن ــکا پ ــاره د امری ــیا لپ ــويب اس او جن

کــې د امریــکا ولســمرش ډونالــد ټرمــپ پــه افغانســتان 

کــې د هندوســتان د رول د ډېرېــدو ویــي او کابــل او 

ــو  ــراتژیکو همکاری ــل رسه د س ــه ب ــو ل ــي ی ــوي ډی ن

تــړون لــري.

کــې  کال  میــادي   ۲۰۱۱ پــه  چــې  تــړون  دغــه 

الســلیک شــوی لــه مخــې یــې دواړه هېوادونــه د 

پوځــي همکاریــو پــه شــمول پــه بېابېلــو نــورو برخــو 

ــی يش. ــې جوړول ــم اړیک ــې ه ک

ابوبکر صدیق 

سخنرانی آتشین ترامپ... 
این کشور  برنامه هسته ای  برای متوقف کردن  را  ایران  با 
را بی اهمیت جلوه داده اما کاخ سفید اعالم کرده که هیچ 

جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد.
مقام هـای امریکایـی بـه صـورت محرمانـه تاییـد کرده اند 
کـه هرگونـه اقـدام نظامـی علیـه کره شـمالی بـه صورت 
بالقـوه بـرای متحدانشـان در کـره جنوبـی فاجعـه آمیـز 
شـیمیایی  تسـلیحات  زرادخانـه  معـرض  در  کـه  اسـت 

هسـتند. پیونگ یانـگ 
»تومـاس رایـت« از موسسـه بروکینگـز می گویـد:  ترامپ 
کسـی اسـت کـه هیـچ برنامـه ای نـدارد. بـه نظر می رسـد 
کـه او فـردی ضعیف، بدون هدف و پر سـر و صداسـت.

باالتـر از همـه اینهـا، منتقـدان ترامپ این سـوال را مطرح 
می کننـد کـه آیـا تاریـخ بـه آن زمـان که فلسـفه بـر جهان 
کمتـر جهانـی شـده در اوایـل 1۹00 تسـلط داشـت، بـاز 

می گـردد یـا نه.
در  قدیمـی  گـذاران  سیاسـت  از  یکـی  پـاول«،  »بـری 
دولت هـای جمهوری خـواه و دموکـرات امریـکا کـه حاال 
بـا شـورای آتالنتیـک کار می کنـد، می گویـد: حاکمیت در 
دوران مـا بـه صـورت بنیادیـن بـه همـکاری نزدیـک بـا 
سـایر کشـورها و نهادهـای قدرتمنـد جهانی نیـاز دارد که 

رییـس جمهـوری امریـکا آن را رد می کنـد.
چنیـن تفکـری همچنـان در سـخنان دیپلمات ها، افسـران 
و افـرادی کـه همانند سـابق و به رغم سـاکنان کنونی کاخ 

سـفید بـه کار خود مشـغولند، دیده می شـود.

حتـی صمیمی تریـن دوسـتان ترامـپ از جیمـز ماتیـس، 
وزیـر دفـاع تـا مایـک پنـس، معـاون ترامـپ لفاظی هـای 

تنـد او را نـرم می کننـد.
تـا بـه اینجـا، حـرف ترامـپ بـا عملـش یکسـان نیسـت. 
او از معاهـده تجـاری بیـن امریـکا و اروپـا بیـرون  آمـد 
و بـا وجـود انتقادهـا، توافـق آب و هوایـی پاریـس را بی 
اهمیـت شـمرد و توافق هسـته ای ایـران را بـا تحریم های 

جدیـد انـکار کرد.
بـا ایـن حـال ممکـن اسـت طـی ماه هـای آینـده تغییراتی 
رخ دهـد همانطـور کـه تیـم ترامـپ متـن سـخنرانی های 
او را در سـازمان ملـل یـا در ورشـو یـا در ریـاض به نفع 

اسـتراتژی امنیـت ملـی رسـمی تغییـر دادند.«

دادستانی کل بررسی روی سند رهنمای قوم گرایانه در اداره 
امور ریاست جمهوری را آغاز کرد.

بررسی  بی طرفانه  را  پرونده  این  می گوید:  کل  دادستانی 
خواهد کرد و درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت: “همکاران 
ما در اداره لوی سارنوالی به بررسی این قضیه آغاز کردند 

و با بی طرفی بررسی خواهد شد.”
ثواب  حساب  از  امور  اداره  تلگرامی  گروه  از  سند  این 
الدین مخکش کارمند ارشد این اداره، به رسانه ها درز کرد 

که در آن بر گزینش قومی راهنمایی شده بود.
ثواب الدین مخکش متهم اصلی در ریختن و تالش برای 
گفته  امور  اداره  در  گرایانه  قوم  رهنمای  ساختن  اجرایی 

شده اما آقای مخکش این ادعا ها را رد می کند.
ریاست  امور  اداره  پیشین  کارمند  مخکش،  الدین  ثواب 
جمهوری گفت: »من خواهان پیگیری این پرونده از سوی 
نهاد های عدلی و قضایی هستم، تا معلوم شود که حقیقت 

چیست.«
با  مبارزه  قانون  کار،  قانون  بربنیاد  دانان،  حقوق  گفته  به 
تالش  و  تبعیض  افغانستان،  جزای  قانون  و  اداری  فساد 

برای پهن کردن دامنه قوم گرایی جرم پنداشته می شود.
عین الدین بهادری، یکی از حقوق دانان می گوید: »بربنیاد 
قانون جزای افغانستان هم این عمل جرم پنداشته می شود 
می  ستایش  باره  این  در  جمهور  رییس  تصمیم  از  ما  و 

کنیم.«
اداره های  در  افشاگری  از  پشتیبانی  برای  هم  مصوبه یی 
دولتی از سوی نهاد های مدنی ریخته شده و پافشاری بر 
قانون را تصویب و توشیح   این  اگر دولت  این است که 
در  گرایی  قوم  و  تبعیض  از  برخاسته  آسیب های  از  کند، 

اداره های دولتی جلوگیری می  شود.

ACKU
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ورزش
جاوید كوهستانی

مســافر! ای نســتوه مــرا هم بــاز، مبــادت خســته گی و 
ــش  ــی از خوی دلتنگ

ــا  ــو ت ــا ت ــت و ام ــش اس ــتان در پی ــخت سنگس ــه ره س ک
ــدان  جاوی

آباد خواهی رفت، مسافر ای نستوه مرا هم باز.
و امــا جنــاب جنــرال صاحــب، معــاون اول ریاســت جمهــوری افغانســتان 
و رهبــر جنبــش ملــی در چنــد مالقــات طوالنــی و دوســتانه چنیــن نظــر 

شتند: ا د
-ایتــالف نجــات بــرای افغانســتان بــرای وحــدت و انســجام سیاســی و 
ــی و ریاســت جمهــوری  ــات اعــم از شــورای مل ــرای انتخاب آماده گــی ب
نهادهــای سیاســی،  از ســایر  و  می کنیــم  را حفــظ  آن  مــا  اســت. 
شــخصیت ها، علمــا، اســتادان و همــه دعــوت می کنیــم کــه بــدون 
ــم  ــی باهــم دســت بدهی ــات سیاســی، ایدئولوژیــک، قومــی و زبان تعصب
و آینــدۀ مشــترک مان را بســازیم و از رشــد افراطیــت و خشــونت 
ــا  ــی ت ــت وحــدت مل ــی و حکوم ــام سیاس ــا از نظ ــم. م ــری کنی جلوگی
ــرای  ــاد ب ــراض و انتق ــا اعت ــم، ام ــات حراســت می کنی ــیدن انتخاب فرارس
ــن  ــدازی نیســت و ای ــای مخالفــت و بران ــه معن ــت و اصالحــات ب عدال
ــالف  ــز ایت ــد. هرگ ــیر می کنن ــر و تفس ــزاری تعبی ــط و اب ــی غل را عده ی
ــایی از داخــل و خــارج صــورت  ــا آنکــه تالش ه ــم نمی پاشــد؛ ب از ه
گرفتــه و می گیــرد، ایــن امــر طبیعــی اســت و مــن بــه زودی بــر خواهــم 
گشــت و مســولیت هایم را در چارچــوب حکومــت وحــدت ملــی و بــه 
ــا شــهروند انجــام خواهــم داد  ــدی ملیون ه ــاون اول و آرزومن ــث مع حی
ــردم  ــم. م ــا حــل کنی ــا را از راه گفت وگوه ــات م و و می کوشــیم اختالف
مــا نبایــد ناامیــد شــوند و فرصت هــای یــک آینــدۀ خــوب را از دســت 
دهنــد، ایــن مســولیت مــا اســت و همــه فشــارها را بــه خاطــر مــردم و 

ــم. ــل کرده ای ــده تحم آین

محمد محق

نفرت ما را به کجا خواهد برد؟
بـه شـکل عجیـب و وحشـت ناکی  نفـرت در جامعـۀ مـا 
مـوج می زنـد، نفـرت بـا رنـگ قومـی، بـا رنـگ زبانـی، بـا 
رنـگ سیاسـی، بـا رنـگ دینی، بـا رنگ طبقاتـی، با رنـگ حزبـی، با رنگ 

ایدئولوژیکـی و بـا رنگ هـای ناپیـدای دیگـر.
سـخنی کـه آکنـده از نفـرت باشـد، به زودی اسـتقبال می شـود. کسـی که 
مهـارت بیش تـری در نفرت پراکنـی دارد، توجـه بیش تـری را بـه خـود 
و  شـهرت  می توانـد  نفرت انگیـز  و  نفرت آمیـز  رفتـار  می کنـد.  جلـب 
موقعیـت بـه بـار آورد، اما کسـی کـه سـخن از گذشـت، از درک متقابل و 
از تعـادل در رفتـار بگویـد، بـه بیهودگـی و تهی بوده گـی متهـم می شـود.

گسـترده گی ایـن پدیـده تـا جایی اسـت که بـرای یافتـن افراد پـاک، افراد 
هنـوز مبتـال نشـده به نفـرت، بایـد از میان بقیه به سـختی پیدای شـان کرد. 
امـا بـرای مواجه شـدن بـا افـراد و اشـخاص لبریـز از نفرت، کافی اسـت 
بـه دور و برتـان نگاهـی بیندازیـد، حتـا در میـان دوسـتان تان، همان هایـی 
کـه فرهیختـه و دانا می شـمارید، رقم کافی به چشـم شـما خواهـد خورد.
بـا ایـن حـال، همـه شـکایت داریم کـه چرا ایـن جامعـه گرفتـار طالب و  
داعـش اسـت. مگـر طالـب و داعـش چیزی جـز تجسـم نفرت انباشـته و 
توجیـه شـده بـه نـام دیـن اسـت؟ وقتـی هیـچ قوم بـه هیـچ قـوم احترام 
نگـذارد، وقتـی پیـروان یـک مذهـب بـه مذهـب دیگر حقـی قایل نشـود، 
وقتـی اعضـای یـک حـزب بـا اعضـای حـزب دیگـر مـدارا نکنـد، در آن 
صـورت حتـا اگـر خـدا در کنار ما پاکسـتان و ایرانـی هـم نمی آفرید و در 
جهـان امریـکا و اروپایـی هم وجود نمی داشـت که تقصیرها را همیشـه به 
دوش آنـان می اندازیـم، همیـن میـزان از نفرت کافـی بود که مـا را به روز 

سـیاه بنشـاند. آیـا ما به راسـتی سـزاوار طالـب و  داعش نیسـتیم؟

عصمت اهلل راغب

معاذاهلل دولتی قهرمان اصالحات
کمیشــنر  منحیــث  دولتــی  معــاذاهلل  پرده برداری هــای 
ــات از عملکــرد مهندســی شــده  کمیســیون مســتقل انتخاب
در انتخابــات افغانســتان قابــل ســتایش و تشــکری اســت. آنچــه را آقــای 
دولتــی فــاش کــرد، در حقیقــت حکایــت از سرنوشــت میلیون هــا انســان 
ــاک و  ــدان دور، براســاس آرای پ ــدۀ نچن ــرار اســت در آین ــه ق اســت ک
ــد. ــور مملکــت و نماینده های شــان را برگزینن شــفاف خــود، رییس جمه
ــی  ــای بین الملل ــا نهاده ــی به جــا اســت ت ــن شــرایط حســاس خیل در ای
ــرای  ــتان ب ــت افغانس ــی و حکوم ــای داخل ــات، نهاده ــر انتخاب ــر ب ناظ
ــای  ــتان از آق ــده افغانس ــات آین ــدن انتخاب ــفندی ش ــری از گوس جلوگی
ــه از حــق قانونی شــان مبنــی بــر  دولتــی و ســایر کمیشــنرانی کــه آگاهان
ــت  ــوند، حمای ــرده می ش ــیه ب ــه حاش ــات ب ــات در انتخاب آوردن اصالح
قاطــع و جــدی کننــد، در غیــر آن، خودکامه گــی و انحصارگرایــی 
ــًا  ــت، قطع ــان در حکوم ــی حامیان ش ــا تبان ــنران ب ــداد از کمیش ــک تع ی
مشــروعیت انتخابــات را زیــر پرســش بــرده و مــردم افغانســتان را بیشــتر 
ــد ســاخت. ــر از گذشــته خواهن ــات پیشــرو بی باورت ــه انتخاب ــش ب از پی

ــی از  ــان حنجره های ــه همس ــان ک ــایر همکاران ش ــی و س ــاذاهلل دولت مع
عدالــت و تحقــق برابــری در مقابــل مهندســان دگم اندیــش و انحصارگــرا 
ایســتاده انــد، ســزاوار ســتایش انــد. ایــن صــدای عدالت خواهــی کــه در 
حقیقــت حمایــت از میلیون هــا انســان رأی دهنــده در آینــده اســت، نبایــد 
ــان تبعیــض و تحقــق اصــل برابــری  ــرای پای خامــوش گذاشــته شــود. ب
همــه بایــد از نهادهــای مســوول تــا مــردم عدالــت بــاور بــه پــاه خیزنــد 
و اجــازه ندهنــد کــه بــار دیگــر شــاهد بدنام تریــن انتخابــات جهــان در 

کشــور باشــیم.

عملکرد ورزشکاران افغانستان 

در سومین روز مسابقات داخل سالون آسیا

فیـسبـوک نـــامــه

ورزشــکاران افغانســتان در ســومین روز مســابقات ورزش هــای آســیایی 
توانســتند مدل هــای مختلفــی بــه دســت بیاورنــد. 

کشتی
ورزشــکاران افغانســتان در روز ســوم ایــن بازی هــا موفــق بــه 
ــر  ــدی نظی ــتی کمربن ــتۀ کش ــن روز در رش ــتند. در ای ــروی  هس پیش
ــت  ــتان را شکس ــکار ازبکس ــت اول ورزش ــینی« در رقاب ــدی حس احم
داد، در دومیــن مســابقه توانســت حریــف از تاجکســتان را ببــرد و امــا 
ــه  ــرد و ب ــه ورزشــکار ترکمنســتانی را بب ــی« نتوانســت ک در »نیمه نهای

ــرد. ــز بســنده ک ــدال برن م
بیلیارد

ــاز  ــازی اش از بیلیاردب ــن ب ــری حســاس در اولی ــارد، زم در بخــش بلی
قطــری باخــت، نــادر روحانــی از ورزشــکار فلیپینــی شکســت خــورد، 
امــا محمــد رییــس خــان ســینزی، توانســت حریــف از کشــور فلیپیــن 
ــختی  ــه س ــدی ب ــد محم ــح محم ــد و  صال ــت بده ــر 2 شکس را 5 ب

ــرد. ــر 4 بب توانســت ورزشــکار اردن را 5 ب
ــی  ــۀ حذف ــینزی در مرحل ــان س ــس خ ــد ریی ــه، محم ــن نتیج ــا ای ب
فــرد بایــد مقابــل »یــان بنگتــاو«  از چیــن رقابــت کنــد و در صــورت 
ــا راه  ــن بازی ه ــل« ای ــر فاین ــا »کوارت ــن ی ــع 8 بهتری ــه جم ــروزی ب پی
پیــدا خواهــد کــرد. صالــح محمــد محمــدی هــم در مرحلــۀ 1۶ بهترین 
بــا ورزشــکار از فلیپیــن مقابــل شــده اســت و در صــورت پیــروزی بــه 

فینــال  راه خواهــد یافــت.
فوتسال

ــر  ــم پُ ــل تی ــازی اش در مقاب ــی فوتســال کشــور در ســومین ب ــم مل تی
ــال  ــان فوتس ــرد. ملی پوش ــرار می گی ــتان ق ــال ترکمنس ــدرت فوتس ق
ــا نتایــج  افغانســتان در دو دیــدار قبلــی  تیم هــای چیــن و مالدیــو را ب
ــرد  ــدار را بب ــن دی ــرگاه ای ــت و ه ــت داده اس ــر 1 شکس ــابه ۶ ب مش

ــی قطعــی شــد. ــۀ حذف ــه مرحل صعــودش ب
ــر مــردان و در  در بخــش اتلتیــک داخــل ســالون هــم در دوش ۶0 مت
ــد. در دوش  ــوب  ش ــروه پنجــم شــمس الدین شــمو مغل ــا گ ــت ی هی
ــگاه  ــت اول باخــت و در جای ــاری در هی ــم ی ــردان، صمی ــر م 800 مت
ــوب  ــز ســراجی مغل ــردان، پروی ــر م ــر ایســتاد و در دوش 400 مت اخی
ــل  ــا یــک پیــروزی مقاب شــد. در رشــتۀ جوجیســتو مرتظــی حســین ب
ــه  ــدال ب ــت م ــارات نتوانس ــر ام ــت در براب ــک باخ ــتانی و ی تاجکس

ــاورد. دســت بی
موی تای

ــه  ــن اش راضی ــت هموط ــی توانس ــره رضای ــای، زه ــتۀ موی ت در رش
حســینی را ببــرد و بــه نیمه نهایــی رســد. ایــن موی تــای کار افغانســتان 
در مقابــل کاویســوا از ترکمنســتان قــرار می گیــرد و در صــورت 
پیــروزی، بــه فاینــل ایــن وزن راه پیــدا خواهــد کــرد. هم چنــان 
ــول،  ــول رس ــت رس ــودش توانس ــازی اول خ ــری در ب ــات اهلل خی حی
ــی راه  ــه نیمه نهای ــی کــرده و ب ــۀ فن ــد اول ضرب ترکمنســتانی را در رون
ــا محمــد البــاری از اردن  یابــد. او در نیمه نهایــی قــرار اســت امــروز ب
وارد رینــگ مســابقات شــود. در صــورت پیــروزی بــه فینــال وزن 8۶ 

ــرد. ــدا خواهــد ک ــرم راه پی کیلوگ
تکواندو

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــانس ب ــم ش ــتان ه ــدوکاران افغانس ــا تکوان ام
مــدال نداشــتند. آنــان ماننــد بازی هــای کشــورهای اســالمی بــا 
قرعه هــای ســخت مواجــه شــدند. در وزن 5۳ کیلوگــرم شــکریه 
ــی  ــمیه غالم ــد. س ــذف ش ــت و ح ــن باخ ــکار چی ــدی از ورزش احم
ــرم،  ــت و در وزن 87 کیلوگ ــت را پذیرف ــد شکس ــکار تایلن از ورزش
عبدالولــی از ورزشــکار فلیپیــن باخــت و از مســابقات کنــار رفــت، امــا 
احمــد علــی بخشــی در وزن ۶۳ کیلوگــرم در ابتــدا فلیپیــن را 5 بــر 4 

ــد. ــذف ش ــت و ح ــد باخ ــدی از تایلن ــازی بع ــرد و در ب ب
ــه  ــود ک ــی ب ــدۀ افغانســتان حکمــت اهلل نوران ــن وزن دیگــر نماین در ای
ــرد،  ــر 10 بب ــوام را 20 ب ــدوکار گ ــت نخســت توانســت تکوان در رقاب
ــی باخــت و نتوانســت کــه  ــر قــدرت ایران ــه از حریــف پُ ــا در ادام ام
مــدال کســب کنــد. قــرار اســت امــروز 5 تکوانــدوکار دیگــر افغانســتان 
ــی در وزن 58  ــن رضای ــه محس ــد ک ــدان برون ــه می ــان ب ــل حریف مقاب

ــد. ــدار می کن ــطین دی ــدو کار فلس ــر تکوان ــرم در براب کیلوگ
محمــود حیــدری نیــز در مقابــل تکوانــدوکار از کــوره رقابــت خواهــد 
کــرد. نیــال احمــدی در وزن 4۹ کیلوگــرم مقابــل ورزشــکار از 
اســترالیا مقابــل می شــود و کفایــت اهلل غیاثــی در وزن 80 کیلوگــرم بــا 
تکوانــدوکار ایرانــی بــازی خواهــد کــرد. همچنــان رامــش حســینی بــا 

ــد. ــه می کن ــدوکاری از اردن مقابل تکوان

ماجرای ارتباط فرمانده سابق 
ارتش پاکستان با مالعمر

ــی  ــه، موضوع ــه و فرامنطق ــورهای منطق ــا کش ــان ب ــاط طالب ارتب
ــن گــروه  ــه تازه گــی کشــف شــده باشــد، بلکــه ای نیســت کــه ب
ــا  ــواره ب ــیدی، هم ــال 1۳7۳ خورش ــکل گیری در س ــدو ش از ب
ــی  ــه در مقاطع ــوده ک ــاط ب ــک در ارتب ــورهای دور و نزدی کش
ــد.  ــده ان ــل ش ــز تبدی ــه گان نی ــت بیگان ــزار دس ــه اب ــان، ب از زم
ــا ارتش هــای کشــورهای  ــان ب ــاط طالب ــراف از ارتب ــن اعت تازه تری
خارجــی، نوشــتۀ »اســلم بیــگ« فرمانــده ســابق ارتــش پاکســتان 
ــان »اوصــاف«  ــۀ اردوزب ــه در روزنام ــن نوشــته ک اســت. او در ای
ــرده  ــر پ ــا مالعم ــود ب ــاط خ ــت از ارتب ــا صراح ــده، ب ــاپ ش چ
ــد  ــه را بای ــن نکت ــث، ای ــه بح ــل از ورود ب ــت. قب ــته اس برداش
ــی  ــازمان های نظام ــای س ــی از مهارت ه ــه یک ــم ک ــادآوری کن ی
ــداف خــود، اســتفاده از  ــرای پیشــبرد اه ــی پاکســتان ب و اطالعات
ــاط  ــرای ارتب ــور، ب ــن کش ــی ای ــی و اطالعات ــته گاِن نظام بازنشس
ــش  ــان اســت. ارت ــای تروریســتی در جه ــا و جریان ه ــا گروه ه ب
و اطالعــات پاکســتان بــا دو هــدف از بازنشســته گان خــود 
اســتفاده می کنــد کــه هــدف نخســت، تبحــر و تجربــۀ کهنــه کاران 
پاکســتانی در تحقــق اهــداف مــورد نظــر اســت. هــدف بعــدی، 
ــه  ــف محول ــام وظای ــته گان در انج ــت بازنشس ــودن دس ــاز ب ب
ــدون  ــد و ب ــمی ندارن ــمت رس ــر، س ــان در ظاه ــرا آن ــت، زی اس
ــورها و  ــاد کش ــورد انتق ــتان م ــات پاکس ــش و اطالع ــه ارت این ک
ــی  ــه خوب ــان را ب ــرد، کارهای ش ــرار بگی ــی ق ــای بین الملل نهاده
انجــام دهنــد. البتــه ایــن هــدف، اکنــون کارآیــی خــود را از دســت 
داده، زیــرا همــه می داننــد کــه در حــال حاضــر، ناامنــی در منطقــه 

ــر ســر پاکســتان اســت. زی
ــل  ــر«، »راحی ــراهلل باب ــگ، »نصی ــلم بی ــرزا اس ــه می ــه این ک القص
»جنــرال  و  یوســف«  »جنــرال  مشــرف«،  »پرویــز  شــریف«، 
ــواره در  ــه هم ــراد هســتند ک ــن اف ــدگل«، از مشــهورترین ای حمی
ــا »آی. ــتان ی ــات پاکس ــازمان اطالع ــش و س ــداف ارت ــت اه جه
اس.آی« قــدم برداشــته انــد. البتــه تــا چنــد ســال پیــش، دو نفــر 
دیگــر نیــز خدمــات زیــادی را بــرای ســازمان اطالعــات پاکســتان 
در راســتای حمایــت از تروریســم منطقــه ای و بین المللــی انجــام 
 دادنــد. ایــن دو نفــر »خالــد خواجــه« و »کرنــل امــام« نــام داشــتند. 
ــط  ــه توس ــه ک ــک معامل ــان ی ــش در جری ــال پی ــش س ــان ش آن
آی.اس.آی مأموریــت یافتــه بودنــد، نخســت توســط یــک گــروه 
ــروگان  ــه گ ــرل آی.اس.آی، ب ــارج از کنت ــتانی خ ــان پاکس از طالب

ــل رســیدند. ــه قت ــه شــدند و ســپس ب گرفت
ــه در دو  ــرادی اســت ک ــان اف ــگ از هم ــر حــال، اســلم بی ــه ه ب
ــغ  ــتان دری ــان افغانس ــت طالب ــچ گاه از حمای ــته، هی ــۀ گذش ده
ــواره در  ــتان، هم ــش پاکس ــابق ارت ــده س ــت. فرمان ــرده اس نک
ســخنرانی ها و نوشــته هایش، طالبــان را مجاهــدان برحــق در 
ــرای آزادی کشورشــان از  ــۀ او، ب ــه گفت ــد کــه ب افغانســتان می دان
ــر خــود، ضمــن  ــگ در نوشــتۀ اخی ــد. اســلم بی اشــغال می جنگن
این کــه طالبــان را پیــروز جنــگ افغانســتان خوانــده، مؤثــر بــودن 
ــتینگر مقایســه  ــلحۀ اس ــا اس ــروه را ب ــن گ ــالت انتحــاری ای حم
ــزار در افغانســتان دانســته اســت. او در  ــن اب ــرده و آن را بهتری ک
همیــن نوشــته، از ارتبــاط خــود بــا مالعمــر رهبــر ســابق طالبــان 
ــن شــرح داده  ــه را چنی ــن رابط ــراری ای ــه و برق ــز ســخن گفت نی

اســت:
»امریــکا ریچــارد آرمیتــاج، نماینــدۀ خــود را نــزد مــن فرســتاد تــا 
راهــی بــرای مذاکــره بــا مجاهــدان ]طالبــان[ افغانســتان پیــدا کنــم. 
ــا مال عمــر ارتبــاط برقــرار کــردم و او یــک گــروه 5 نفــره  مــن ب
ــنگتن  ــی در واش ــا توطیه ی ــرد، ام ــن ک ــرات تعیی ــرای مذاک را ب
صــورت گرفــت و بــه آرمیتــاج دســتور داده شــد کــه مأموریــت 

خــود را متوقــف کنــد.«
ــه صراحــت نشــان  ــگ، ب ــرزا اســلم بی ــن بخــش از نوشــته می ای
ــن  ــر ای ــه رهب ــان از جمل ــد طالب ــان ارش ــه فرمانده ــد ک می ده
گــروه، همیشــه در دســترس نهادهــای امنیتــی و اطالعاتــی 
پاکســتان قــرار داشــته و دارنــد. جالــب اســت کــه ارتبــاط اســلم 
بیــگ بــا مالعمــر، بــه ســال های قبــل از 2010 برمی گــردد. 
مالعمــر در آن ســال ها، »قطــره آب در ریــگ زار«ی بــود کــه حتــا 
ــه اســم مالعمــر وجــود  ــد، شــخصی ب بســیاری ها فکــر می کردن
خارجــی نــدارد، امــا همان طــور کــه میــرزا اســلم بیــگ اعتــراف 
ــات  ــازمان اطالع ــش و س ــترس ارت ــان در دس ــر طالب ــرده؛ رهب ک
پاکســتان قــرار داشــته کــه بــه راحتــی می توانســتند بــا او ارتبــاط 
برقــرار کننــد. در اخیــر یادداشــتم، ایــن نکتــه را هــم اضافــه کنــم 
ــد خواجــه  ــل امــام و خال کــه اســلم بیــگ در نوشــتۀ خــود، کرن
ــل  ــه قت ــکا ب ــط امری ــه توس ــته ک ــران آی.اس.آی دانس را از افس

رســیدند.

 محمد مرادی
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»نخسـتین سـخنرانی دونالـد ترامـپ بـه عنوان 
ملـل  سـازمان  در  امریـکا  جمهـوری  رییـس 
گرچـه بـا لحـن آتشـین و تهدیـد آمیـزش بـه 
خاطـر سـپرده خواهـد شـد اما بـا این حـال تا 
حـدودی بیانگـر دکتریـن او در تغییـر جایـگاه 

امریـکا در جهـان نیـز بـود.«
دربـاره  گزارشـی  در  فرانسـه  خبرگـزاری 
سـخنرانی ترامـپ در مجمـع عمومـی سـازمان 
ایـن  ناظـران،  از  »یکـی  اسـت:  نوشـته  ملـل 
سـخنرانی را یـک »توفان 42 دقیقـه ای توییتی«، 

سـخنرانی  کـه  گفتـه  دیگـر  یکـی  و  خوانـده 
ترامـپ شـبیه بـه سـخنرانی »محـور شـرارت« 
جـورج دبلیـو بـوش، رییـس جمهوری پیشـین 

امریـکا بـود.
سـخنرانی  نخسـتین  اکثریـت،  عقیـده  بـه  امـا 
رنـگ  سـبز  مرمریـن  تریبـون  پشـت  ترامـپ 
مجمـع عمومـی همـان چیـزی بـود کـه شـما 
می توانیـد از یـک تاجـر بی رحم و برهـم زننده 
هنجارهـا انتظـار داشـته باشـید که حـاال به یک 

سیاسـتمدار بـدل شـده اسـت.

قطعـا ایـن چیـزی نبود کـه کسـی از 44 رییس 
جمهـوری پیشـین امریکا انتظار داشـته باشـد و 
بیشـتر بیانگر اسـتایلی نویـن از رهبـری امریکا 

در عرصـه جهانی اسـت.
لفاظـی ترامـپ که کیـم جونـگ اون، رهبر کره 
شـمالی را »مرد موشـکی بـه دنبال خودکشـی« 
توصیـف کـرده باعـث شـد تـا حامیانـش در 
خانـه بـه تشـویق بپردازنـد امـا متحدانـش در 
سراسـر جهان را دچار سـردرگمی کرده اسـت.
ترامـپ جـدا از اسـتایل دعوایـی اش، تغییـری 
بـه  و  شـد  خواسـتار  را  اسـاس  و  اصـل  در 
وضـوح گفت کـه می خواهـد زمان را بـه دوره 
پدیدآیـی قوانیـن جهانی و نهادهـای بین المللی 
در نیـم قرن گذشـته و اولویت جایگاه »کشـور« 

بازگرداند.
واژه هـای  از  بـار   21 اظهاراتـش  در  ترامـپ 
»اقتـدار« و »تمامیت« اسـتفاده کـرد؛ این واژه ها 
اکثـرا توسـط چیـن بـرای رد کـردن انتقادهـا 
دربـاره سـرکوب های داخلی یا توسـط روسـیه 
بـرای جلوگیـری از مداخلـه امریـکا در امـور 

می شـود. اسـتفاده  داخلـی اش 

ن  نـا و معا
مـپ  ا تر
ینـد  می گو
درخواسـت وی بـرای یـک »کشـور« قـوی فی 
بلکـه  نیسـت  چندجانبه گرایـی  انـکار  نفسـه 
بیشـتر انـکار جهانی سـازی اسـت که خواسـته 

نمی گیـرد. نظـر  در  را  مـردم 
و حـاال متحـدان امریـکا بـا این حـس تکراری 
رهـا شـده اند کـه »نخسـت امریـکا« بـه معنای 

تنها«سـت. »امریکای 
ترامـپ گفتـه اسـت: در امریـکا، مـا بـه دنبـال 
کـس  هیـچ  بـه  زندگـی  روش  و  راه  اعمـال 
و  راه  ایـن  می گذاریـم  بـه جایـش  و  نیسـتیم 
کـه  هرکسـی  بـرای  مثالـی  عنـوان  بـه  روش 

بدرخشـد. ببینـد،  می خواهـد 
را  سـخنرانی  ایـن  ترامـپ  ارشـد  مشـاوران 
»بسـیار فلسـفی« دانسـته اند که یک چهارچوب 
روشـنفکرانه برای دیـدگاه بلندمـدت و جهانی 

رییـس جمهـور ایجـاد می کنـد.
برای کاخ سـفید، ایـن ایده یک اقـدام مقابله ای 
می گوینـد  کـه  اسـت  منتقدانـی  بـرای  مفیـد 
ترامـپ هیـچ شـعور عقالنـی نـدارد و آغازگـر 
می توانـد  کـه  اسـت  ایدئولـوژی  یـک  ایجـاد 

فراتـر از یـک دوره ریاسـت جمهـوری باقـی 
. ند بما

امـا همچنیـن بازگـو کننـده یـک تاثیر مـدام از 
ایده هـای ناسیونالیسـیتی در داخـل کاخ سـفید 
بـه ریاسـت ترامـپ اسـت کـه حتـی پـس از 
رفتـن اسـتیو بنن، استراتژیسـت ارشـدش باقی 

اسـت. مانده 
ایـن سـخنرانی همچنین تاثیـر مدام مشـاورانی 
چـون »اسـتفن میلـر« را نشـان داد کـه نقـش 
ارزنـده ای را در تدویـن این سـخنرانی ایفا کرد 
و بـه نظـر می رسـد کـه جـا پـای »بـن رودز«، 
مشـاور بـاراک اوبامـا، رییـس جمهوری سـابق 
امریکا گذاشـته؛ رودز کسـی اسـت کـه بر متن 
سـخنرانی های بـاراک اوبامـا نظـارت می کـرد.

بـه  واشـنگتن،  خارجـی  سیاسـت  رونـد  امـا 
کـه  دارد  اشـاره  تناقضـات  از  مجموعـه ای 
عالمـت سـوالی را در مقابـل هرگونـه انسـجام 
در دکتریـن ترامـپ می گـذارد. ترامپ بـا تاکید 
بـر ایـن کـه امریـکا دیگـر دموکراسـی سـازی 
نمی کنـد، خواسـتار دموکراسـی بـرای ایـران و 

ونزوئـال شـد!
مردی بدون برنامه؟

ترامپ توافق اتمی...            ادامه صفحه 6

سخنرانی آتشین ترامپ در سازمان ملل و تالش برای بازنگری درباره نقش امریکا

نجــــوای
 شبـــانه

کار  شــبانه«،  »نجــوای  مقــاالت  مجموعــه 
مشــترکی از محمــد شــعیب صیقلــی و محمــد 
مختــار مفلــح می باشــد و در ســال 1۳8۳ 
خورشــیدی از نشــانی بنیــاد شــهید مســعود بــه 

ــت. ــیده اس ــر رس نش
ــون  ــی پیرام ــامل مقاالت ــه ش ــه ک ــن مجموع ای
شــخصیت و کارنامۀ شــهید احمدشــاه مســعود 
اســت، در دو هــزار نســخه و 10۶ بــرگ چــاپ 

شــده اســت.
اوضــاع منطقــه، جهــان و کشــور آن روزی 
ــعود  ــت، مس ــا گذاش ــه آن پ ــعود ب ــه مس ک
انقــالب  راســتین  نمــاد  و  اصیــل  چهــرۀ 
احمدشــاه  شــهید  افغانســتان،  اســالمی 
ــر شــناخته شــد؟، مســعود و  مســعود چــرا دی
ــهید  ــا، ش ــم رنج ه ــعود در تراک ــش، مس مردم
احمدشــاه مســعود درس همیشــه گی آزادی 
و اســالم گرایی، شــهید احمدشــاه مســعود 
اعتدال پســندی،  و  اســالم خواهی  الگــوی 
ــزرگ  ــعودِ ب ــالمی، مس ــعود و نهضــت اس مس
بزرگ تــر از برداشــت و جفــا بــه آرمــان 
مســعود، عنوان هــای شــماری از مقــاالت ایــن 

ــد. ــه ان مجموع
مقــاالت »نجــوای شــبانه« توســط محمــد 
مختــار مفلــح، محمــد شــعیب صیقلــی، ســید 
ــم  ــل کری ــل، فض ــتاد فاض ــاد، اس ــوراهلل عم ن
ــدی،  ــم  هلل محم ــار، بس ــک ایزدی ــاق، قره بی ایم
تقدســی،  ســیدناصر  افراســیابی،  فریــدون 
ســیدمخدوم رهیــن، عبدالصبــور فخــری، ســید 
اســالم الدین ده نمکــی، عنایــت اهلل شــاداب 
ــش  ــده و پی ــته ش ــادف نوش ــد ه و عبداالح
ــر و  ــالت فک ــه، مج ــک مجموع ــر در ی از نش
عصــر ایــن مقــاالت را بــه نشــر رســانده انــد.
ــوای  ــاالت »نج ــه مق ــده گاِن مجموع گردآورن
ــاندن  ــان را رس ــن کارش ــدف از ای ــبانه« ه ش
شــهید  یــاران  برداشــت های  خاطــرات، 
مســعود از او و معرفــی واقعــی قهرمــان ملــی 
ــوان  ــتان عن ــوان افغانس ــل ج ــه نس ــور ب کش

ــد. ــرده ان ک
شناســۀ »نجــوای شــبانه« را بــا نقــل برشــی از 
ــا و  ــه »ویژه گی ه ــی ک ــیدناصر تقدس ــۀ س مقال
ــان  ــی کشــور« را بی ــان مل ــارز قهرم ــات ب صف

ــرم. ــان می ب ــه پای ــرده، ب ک
تدوین، تفکر و تعهد

نخســتین خصوصیــت بــرادر شــهید احمدشــاه 
تعهــد،  خداجویــی،  دیــن داری،  مســعود، 
تفکــر و وفــا بــه ارزش هــای اسالمی–انســانی 
اســت. ایــن واژه هــای زیبــا و دل انگیــز زمانــی 
ــاز  ــان شخصیت س ــک انس ــرای ی ــد ب می توان
ایــن  تمــام  کــه  باشــند  فضیلت آفریــن  و 
ــکل  ــورد و در ش ــد بخ ــم پیون ــا ه ــر ب عناص
ــک  ــود ی ــر در وج ــد انفکاک ناپذی ــک واح ی
ــر  ــش اگ ــل و دان ــد. فض ــر نمای ــان تظاه انس
ــته  ــود نداش ــالمی را در خ ــل اس ــر اصی تفک
ــه  ــر ب ــن دو اگ ــت و ای ــی ارزش اس ــد، ب باش
ــند،  ــته نباش ــتی آراس ــد و خداپرس ــور تعب زی
ابتــر و بی خاصیــت خواهنــد بــود. بســیار 
انــد کســانی کــه فضــل و دانــش داردنــد، امــا 
فضل شــان را در خدمــت تفکــر بیگانــه گان 
مغــرض قــرار داده انــد؛ لــذا از مجموعــۀ 
ــزی  ــان چی ــد سیاسی ش ــه و دی ــم و اندیش عل
ــان  ــا و جامعۀش ــب آن ه ــته گی نصی ــز وابس ج
نمی شــود. بســیار انــد کســانی کــه فضــل 
ــی از  ــند، ول ــز می باش ــل تفکــر نی ــد و اه دارن
تدویــن و تعهــد بهره یــی ندارنــد و در نتیجــه، 
ــت  ــه خدم ــان ب ــه و سیاست ش ــم و اندیش عل
ــود،  ــه می ش ــه کار گرفت ــردم ب ــدا و م ــر خ غی
ــن  ــه ای ــاد هم ــالف و اتح ــر بــا ائت ــا اگ ام
ــدون  ــد، ب ــود بیای ــه وج ــخصیتی ب ــا ش نیروه
ــد  ــد خواه ــر و کار آم ــخصی مؤث ــد ش تردی

ــود. ب
ــرادر شــهیدمان احمدشــاه مســعود از همیــن  ب
شــاخصۀ بــزرگ بــر خــوردار بــود، او نیــروی 
دانــش و مدیریــت سیاســی و نظامــی اش را بــا 
تفکــر اصیــل اســالمی آمیختــه بــود و ایــن دوا 

را بــه زیــور تعبــد و تعهــد بــه اســالم آراســته 
بــود. او لحظه یــی یــاد خــدا را فرامــوش 
ــایل  ــه مس ــق ب ــی و تعل ــرد، نمازخوان نمی ک
دینــی بــا پوســت و اســتخوانش عجیــن شــده 
ــاز و راز و  ــال نم ــه او را در ح ــی ک ــود. آنان ب
ــدای  ــا خ ــه او ب ــد ک ــد، می دانن ــده ان ــاز دی نی
خــود چگونــه رابطــه داشــت. آنانــی کــه 
ــد،  ــدۀ او را دیده ان ــا بلندش ــه دع دســت های ب
ــه  ــدگار خــود چگون ــا آفری ــه او ب ــد ک می دانن

خلــوت می کــرد.
نظریه پــرداز  و  ژورنالیســت  عبدالرشــید، 
و  تدیــن  مــورد  در  پاکســتان  معــروف 
خداجویــی مســعود می گویــد: »احمدشــاه 
ــاز  ــت نم ــگ را در وق ــت جن ــعود هدای مس
اوج غــرش  در  می گــذارد و ســپس  کنــار 
ــرق  ــی غ ــق روح ــکوت عمی ــا در س گلوله ه
ــدی  ــر پابن ــالوه ب ــی، مســعود ع ــود.« بل می ش
ــه  ــدیدی ب ــۀ ش ــی، عالق ــای فرض ــه نمازه ب
داشــت،  شــب ها  دل  در  تهجــد  و  نوافــل 
ــا  ــود و ت ــش ب ــجاده عبادت ــب س ــیاهی ش س
دریــای  غــرق  شــب  لحظه هــای  واپســی 
جبیــن  اســتخوان هایش  و  می بــود  نیایــش 
نازنینــش را بــه آســتان الهــی می ســایید و 
ــش  ــان و آرام ــکر اطمین ــبانۀ او لش ــش ش کرن

می کــرد. فراهــم  برایــش 
امــا ایــن فرزنــِد بــا وفــای اســالم بــا آن همــه 
ــداکاری  ــه ف ــا آن هم ــدا و ب ــه خ ــدش ب تعب
نســبت بــه اســالم و جهــاد، چنــان آمــاج 
ــه  ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــای ناآگاه تهمت ه
ــس  ــا پ ــای حت ــا لحظه ه ــردم ت ــیاری از م بس
ــات  ــن صف ــه ای ــا او را ب ــهادتش نه تنه از ش
ــارۀ او  ــالف آن را در ب ــه خ ــد، بلک نمی شناس
می پندارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه آشــنایان 
و معاشــران مســعود و کســانی کــه از نزدیــک 
ــی ها  ــه ناسپاس ــن هم ــناختند، از ای او را می ش

و قــدر ناشناســی ها رنــج می برنــد.

هارون مجیدی
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