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اصـالحات نیـاید
استعفا می دهـم

پـه وليس جرګه کـې د کونړ د خلکو اسـتازي 

وايـي، د کونـړ پـه څوکـۍ ولسـوالۍ کـې د 

بهرنيـو ځواکونو د بـې پيلوټه الوتکـې په بريد 

کې وژل شـوي کسـان، ټول ملکیـان دي.

د کونـړ پـه څوکـۍ ولسـوالۍ کـې د پرېکنده 

مالتـړ ماموریت د بـې پیلوټه الوتکـې په برید 

کـې د ملـي كسـانو د وژل كېدو پـه غربګون 

كـې، د ولـيس جرګې غـړي وايـي، حکومت 

بایـد پـه دې اړه جـدي او هـر اړخيـزه څېړنـه 

وکړي.

پـه وليس جرګه کـې د کونړ د خلکو اسـتازي 

او د څوکـۍ ولسـوالۍ اوسـېدونکي مولـوي 

شـهزاده شـاهد چې د پېښـې سـیمې ته تللی، 

د جمعـې پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویـل، په 

دغـه بریـد کـې۱۴ ملکـي وګړي وژل شـوي 

دي.

ښاغيل شاهد زیاته کړه:

»پـه دغـه بریـد کـې ۱۴ ملکـي وګـړي وژل 

شـوي، پـه وژل شـویو کـې ۱۰ د دوو کورنیو 

ګاونـډ  د  کسـان  څلـور  پـايت  او  دي  غـړي 

د  جمعـې  د  جنـازې   ۱۴ مـوږ  دي،  خلـک 

تـه  خـاورو  کـې  کيل  بجـو   ۱۱ پـه  ورځـې 

وسـپارلې، دغـه خلک هـم د ژونـد کولو حق 

لـري، زمـوږ غوښـتنه لـه حکومتـه دا ده چـې 

سـیمې تـه یـو پـالوی ولېـږي او لـه عاملینـو 

ويش.« پوښـتنه 

دې  تـر  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

ویـيل  چارواکـو  امنيتـي  کونـړ  د  وړانـدې 

چـې د پنجشـنبې پـه ورځ ناوختـه پـه څوکۍ 

ولسـوالۍ کـې د بهرنيو ځواکونـو د بې پيلوټه 

الوتکـې پـه بريـد کـې ۲۰ داعش وسـله وال 

دي. شـوي  وژل 

اوسـېدونکو  شـمېر  یـو  سـیمې  د  بیـا  اخـوا 

ازادي راډيـو تـه ویـيل چـې پـه سـیمه کـې 

بـې پیلوټـه الوتکـو دوه بریدونـه کـړي چـې 

پکـې يـې د یوه ماشـوم په ګـډون، ۱۵ وليس 

وګـړي وژيل او یـو ټپـي شـوی دی.

د يادونـې وړ ده چـې پـه دې وروسـتيو کـې 

د بهرنيـو ځواکونـو پـه هوايـي بريدونـو کـې، 

د ملکـي خلکـو د مـرګ ژوبلـې کچـه لـوړه 

شـوې ده.

تـر دې وړانـدې پـه ننګرهـار، هـرات، لوګر، 

کـې  والیتونـو  نـورو  شـمېر  یـو  او  کندهـار 

هـم د بهرنیـو ځواکونـو د بـې پیلوټـه الوتکې 

پـه مببـار کـې، ملکي وګـړو تـه مـرګ ژوبله 

اوښـتې ده.

همدارنګـه ملګروملتونـو پـه یـوه نـوي راپور 

کـې ویـيل چـې پـه تېـرو ۹ میاشـتو کـې د 

هوايـي حملـو لـه کبلـه، ملکي تلفـات زیات 

شـوي دي.

یونامـا پـه خپـل راپـور کـې یادونه کـړې چې 

لـه جنورۍ تـر سـپټمربه ۴۶۶ ملکـي افغانان 

پـه هوايـي  امریکايـي ځواکونـو  او  افغـان  د 

حملـو کـې مـړه او ټپیـان شـوي چـې د دې 

قربانیانـو له ۳ دوه برخې ښـځې او ماشـومان 

دي.

کـه څـه هم بهرنیـو ځواکونـو تر اوسـه په دې 

اړه کومـه تبـره نه ده کړې، خو د افغانسـتان 

دفـاع وزارت وايـي چې د کونړ د پېښـې په اړه 

جدي پلټنـې کېږي.

د دفـاع وزارت ویانـد جـرال دولـت وزیـري 

د جمعـې پـه ورځ پـه دې اړه ازادي راډيـو تـه 

وویل:

»د کونـړ پـه څوکـۍ ولسـوالۍ کې چـې کوم 

عملیـات شـوي، لـه رسـنیو مـوږ واورېـدل 

چـې ملکـي وګړي وژل شـوي، دفـاع وزارت 

پـه دې اړه څېړنـې کـوي او له څېړنو وروسـته 

بـه بشـپړ جزیات لـه رسـنیو رسه رشیک يش، 

تر اوسـه پـورې تحقیقـات روان دي.«

دا پـه داسـې حـال کې ده چـې افغـان هوايي 

ځـواک د امریـکا د هوايـي ځواک په مرسـته، 

د وسـله والـو مخالفینـو په وړانـدې په پوځي 

عملیاتـو کـې، هوايـي حملـې زیاتـې کـړې 

دي.

د ولـيس  افغانسـتان  د  بیـا  لـه دې رسه  خـو 

جرګـې غـړي خـربداری ورکـوي، کـه چېرې 

جـدي  لپـاره  مخنیـوي  د  تلفاتـو  ملکـي  د 

اقدامـات ونـي، نـو د خلکـو او حکومـت 

ترمنـځ بـه واټـن ال پـراخ يش.

ایـاالت متحـده گفتـه کـه  نظامـی  ارشـد  مقـام  یـک 
سـربازان امریکایی در افغانسـتان بـه آموزش واحدهای 
کوچک تـر نیروهـای افغـان شـروع کرده اند تـا آن ها را 
بـرای تهاجـم علیـه طالبـان در سـال آینده و شکسـتن 

بـن بسـت در ایـن جنـگ ۱۶ سـاله آماده سـازند.
جنـرال جـوزف ووتل، فرمانـده نیروهـای امریکایی در 
خاورمیانـه بـا اعتـراف بـه ایـن که هنـوز هـم کارهای 
زیـادی اسـت کـه بایـد در افغانسـتان انجـام یابـد، بـا 
در  مثبـت  نشـانه های  کـه  گفـت  خوش بینانـه  لحـن 

جنـگ افغانسـتان دیـده می شـود.
گفـت  امریـکا  متحـده  ایـاالت  اردوی  جنـرال  ایـن 
کـه همزمـان بـا ایـن کـه تعـداد زیـادی از فرماندهـان 
کهن سـال نیروهـای افغـان بازنشسـته می شـوند یـا از 
مقام هـای شـان برکنـار می گردنـد، افـراد جـوان جـای 
آن هـا را می گیرنـد. بـه گفته او، نیروهـای افغان همواره 
عملیات هـای بیشـتر و تهاجمی را انجـام می دهند و در 
عیـن زمـان، مقام هـا شـاهد کاهـش تلفات ایـن نیروها 

ند. ا
ووتـل در پایـگاه فرماندهـی مرکـزی خـود در ایـاالت 
متحـده امریـکا بـه خبرنـگاران گفـت: »فکـر می کنیـم 
هنـوز هـم خیلـی مشـتاق بـه شکسـتن ایـن بن بسـت 
هسـتیم و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تالش هـا جریان 

دارد.«
او عـالوه کـرد: »مـن اینجـا اعـالم پیـروزی نمی کنـم، 
امـا فکـر می کنـم برخـی گام هایی را کـه برداشـته ایم، 
گام هـای مثبتـی انـد کـه مـا را به سـمت شکسـتن این 

بـن بسـت سـوق می دهند.«
جنـرال جـوزف دانفـورد، لـوی درسـتیز اردوی ایاالت 
متحـده امریـکا هفتـه گذشـته بـه کانگـرس کشـورش 
گفـت کـه هنـوز هـم جنـگ افغانسـتان را در یـک بن 
بسـت می بینـد. امـا او همـراه بـا جیمـز ماتیـس وزیـر 
دفـاع ایـاالت متحده بـه نماینـدگان کانگـرس اطمینان 
دادنـد کـه برنامـه افزایـش نیروهـای امریکایـی بـرای 

حمایـت از نیروهـای افغـان نتیجـه می دهـد.
رییـس جمهـور دونالـد ترامـپ در مـاه آگسـت طـرح 
پنتاگـون بـرای فرسـتادن حـدود ۳۸۰۰ سـرباز اضافـی 
بـه افغانسـتان را تاییـد کـرد. این سـربازان بـه ۱۱ هزار 
سـربازی می پیوندنـد کـه از قبـل در افغانسـتان حضور 

دارند.
ایـن سـربازان جدیـد امریکایـی در تقویـت تالش هـا 
بـرای مشـورت دهی و حمایت از نیروهای افغان سـهم 
می گیرنـد و مربیـان امریکایـی در سـطح کنـدک نیز در 
آمـوزش و مشـورت دهی نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
سـهم می گیرنـد. چنیـن کاری نیروهـای امریکایـی را 
بـه خط جنـگ نزدیـک می کند، امـا فرماندهـان نظامی 
اسـتدالل می کننـد کـه شـمولیت آمـوزگاران امریکایی 
در سـطح کنـدک، بـه نیروهـای افغـان در جنـگ علیـه 

شورشـیان بیشـتر کمـک می کند.
ووتـل گفت کـه این مشـاوران واحدهایـی از نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان را بـرای فصـل جنگـی آینـده آمـاده 

می سـازند.
عملیات هـای  امریکایـی  نیروهـای  زمـان،  عیـن  در 
ضدتروریسـتی خـود علیـه القاعـده، داعـش، طالبان و 
دیگـر گروه هـای افراطـی را نیـز شـدت بخشـیده اند.
از جمع سـربازان جدید، شـماری قباَل عازم افغانسـتان 
شـده انـد. شـمار قابـل مالحظه یـی از سـربازان اردو و 
پرسـونل قـوای هوایـی در شـش فرونـد جـت جنگی 

»اف ۱۶« وارد افغانسـتان شـده اند.
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کــرزی رییس جمهــور پیشــیِن افغانســتان هنــوز بــا 
کنــار رفتــن از قــدرت بــه عنــوان یــک امــِر ســادۀ 
ــک ـ  ــا مناســبات دموکراتی سیاســی در کشــوری ب
ــده و  ــار نیام ــر ـ کن ــر ام ــل در ظواه ــاال حداق ح
بــا گذشــِت هــر روز دوری از قــدرت او را بیشــتر 
از گذشــته رنــج می دهــد. او شــاید نخســتین 
کــه  باشــد  جهــان  بازنشســتۀ  رییس جمهــور 
ــار دارد  ــی را در اختی ــتگاهِ کالن ــان دم و دس همچن
و هرازگاهــی پیرامــوِن مســایل مختلــف افغانســتان، 
ــای  ــد. آق ــه صــادر می کنـ ــان اعالمی ــه و جه منطق
کــرزی از گذشــتۀ تاریــک بــه ســوی آینــدۀ 
می پنــدارد  چنیــن  و  می کنــد  نــگاه  نامعلــوم 
کــه تجربه هــای بزرگــی کــه در ســیزده ســال 
ــد  ــرده، می توان ــر افغانســتان کســب ک ــت ب حکوم
کلیــد حــِل مشــکالِت امــروز و آینــدۀ ایــن کشــورِ 

ــد.  ــی باش ــران و ناامن ــه در بح ــرو رفت ف
ــد و  ــم ان ــار توه ــراً دچ ــا اکث ــت مداراِن م سیاس
ــر  ــر از دیگ ــتر و عمیق ت ــرزی بیش ــای ک ــِم آق توه
ــا  ــرزی ب ــای ک ــت. آق ــتاِن اوس ــکان و دوس نزدی
رهبــری  ســکاِن  می شــود  ســال  ســه  آن کــه 
افغانســتان را از دســت داده، امــا دولتــی را در دروِن 
ــت و  ــوری دخال ــود آورده و در ام ــت به وج دول
ــه او  ــی ب ــچ ربط ــه هی ــد ک ــت اندازی می کنـ دس
ــد  ــرار باش ــر ق ــدارد. اگ ــی اش ن ــِت فعل و موقعی
بــه  جهــان  در  بازنشســته  رییس جمهــورِ  هــر 
ــاِی  ــاِغ حکومت ه ــوی دم ــرزی م ــای ک ــدازۀ آق ان
خــود شــوند، شــاید حــاال در امریــکا کســـی 

نمی توانســت از کاخ ســفید بیــرون شــود. 
ــی نیســت  ــای کــرزی چهره ی ــب دیگــر، آق از جان
کــه تجربــۀ حکومــت داری و نــوع تعامــِل او را بــا 
قــدرت کســی ندانــد. او بیــش از هــر زمــام داری ـ 
منهــای محمــد ظاهــر ـ زمــام حکومــت و دولــت 
در افغانســتان را بــه دســت داشــته و تمــام فهــم و 
دانایــِی خــود را در ایــن عرصــه خــرچ کرده اســت. 
ــار  ــد ب ــه بتوان ــدارد ک ــه ن ــری در چل ــر تی او دیگ
ــش  ــا و برنامه های ــرای طرح ه ــی ب ــر مخاطبان دیگ
دســت وپا کنــد. امــا مشــکل این جاســت کــه 
ــدرت  ــی در ق ــه وقت ــه ک ــرزی همان گون ــای ک آق
قــرار داشــت، تصــوری غیرواقعــی از افغانســتان و 
مناســباِت آن برایــش ایجــاد شــده بــودـ  و یــا بهتــر 
ــاال  ــد ـ، ح ــرده بودن ــاد ک ــود ایج ــه ش اســت گفت
نیــز بــا همــان تصــور نادرســت فکــر می کنــد کــه 
ــد  ــری کارآم ــِی دیگ ــرۀ سیاس ــر چه ــتر از ه بیش
و توجه برانگیــز اســت. ســفرها، ســخنرانی ها و 
ــن  ــانگِر ای ــه نش ــانه یی او، هم ــای رس گفت وگوه

جنبــه از فهــِم نادرســت و توهم آلــودِ او از مســایل 
افغانســتان و جهــان اســت. 

آقــای کــرزی روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته در یــک 
ــه  ــان داد ک ــر نش ــار دیگ ــک ب ــری ی ــت خب نشس
همچنــان سیاســت مداری فاقــد دورنمــای سیاســی 
ــن  ــرزی در ای ــای ک ــه آق ــی را ک اســت. حرف های
نشســِت خبــری ابــراز داشــت، بــه هیــچ صــورت 
ــرای  ــول ب ــل قب ــازه و قاب ــرِح ت ــاوی ط ــو و ح ن
ــود.  ــی نب ــِی کنون ــت بحران ــت از وضعی بیرون رف
ــت و  ــه راس ــاال چ ــرزی، ح ــای ک ــکل آق ُکِل مش
ــن  ــازۀ ای ــتراتژی ت ــکا و اس ــا امری ــه دروغ، ب چ
ــت.  ــوب آسیاس ــتان و جن ــال افغانس ــور در قب کش
آقــای کــرزی می پنـــدارد کــه اســتراتژی تــازۀ کاخ 
ــح در  ــت و صل ــن امنی ــه تأمی ــد ب ــفید نمی توان س
افغانســتان کمــک کنــد، بــل ایــن اســتراتژی دوام و 
گســترِش جنــگ در افغانســتان و منطقــه را در پــی 

ــد داشــت. خواه
ــچ  ــه هی ــکا ب ــتراتژی امری ــت از اس ــن برداش  ای
صــورت برداشــتی تــازه و منحصــر بــه فــردِ 
بــا  آنانــی کــه  آقــای کــرزی نیســت. همــۀ 
ــد،  ــا کشــورهای غربــی مشــکل دارن امریــکا و حت
ــر  ــی ب ــه و متک ــا را جنگ افروزان ــای آن ه برنامه ه
منافــع اقتصادی شــان می داننــد. آقــای کــرزی 
ــگاه  ــل ن ــه دلی ــه ب ــت ک ــی از همین هاس ــم یک ه
منفــی بــه کشــورهای غربــی، آن هــا را کشــورهای 
ــزی  ــه چی ــه ب ــد ک ــه می دان ــتعمارگر و خودکام اس
ــن  ــا چنی ــد. ام ــر نمی کنن ــع خــود فک ــر از مناف غی
ــا منطــق مناســباِت  ــچ صــورت ب ــه هی برداشــتی ب
جهانــی و وضعیــت دولت هــای مــدرن همخوانــی 
ــع  ــی از مناف ــای چشم پوش ــه معن ــن ب ــدارد. ای ن
ــور  ــا در ام ــِت آن ه ــد و دخال کشــورهای قدرت من
ــال  ــن ح ــا در عی ــت، ام ــر نیس ــورهای دیگ کش
نمی تــوان از مکانیســم های مهــار قــدرت کــه 
ــا  ــر دولت ه ــی ب ــکار عموم ــار اف ــا فش ــر روز ب ه
کــرد.  چشم پوشــی  می کنـــد،  پیــدا  افزایــش 
یک جانبــه  تعامــالِت  این کــه  از  بیشــتر  حــاال 
بــر مناســبات بین المللــی حاکــم باشــد، ایــن 
تعامــالت دســتخوش تغییــر شــده و کشــورها 
تــالش می کننــد منافــع مشــترِک خــود را در 

روابط شــان لحــاظ کننــد.  
ــس از  ــه پ ــت ک ــی نیس ــاال آن ابرقدرت ــکا ح امری
جنــگ دومِ جهانــی گــردن برافراشــت و در تقابــل 
ــی  ــه قدرت ــرق، ب ــتی ش ــورهای کمونیس ــا کش ب
ــا  ــتان ب ــط افغانس ــد. رواب ــل ش ــان تبدی مطلق العن
ــن  ــه ای ــال ب ــده س ــرب از هف ــاِن غ ــکا و جه امری

ــه بیشــتر  ــه از هم ــی ک ــر اســاس نیازهای طــرف ب
ــراف دارد،  ــا اش ــر آن ه ــرزی ب ــای ک ــخص آق ش
شــکل گرفتــه و تــداوم یافتــه اســت. ایــن روابــط 
ــرف  ــه دو ط ــت ک ــخ گوی نیازهایی س ــًا پاس عمدت
ــند.  ــته باش ــر داش ــه یکدیگ ــد ب ــه می توانن معادل
ــد  ــه می توان ــی ک ــۀ بدی های ــا هم ــط ب ــن رواب ای
داشــته باشــد، امــا بــرای افغانســتان بــه عنــوان یک 
ــِر  ــش تخریب گ ــا از نق ــوده ت ــرح ب ــرورت مط ض
ــدون  ــا افغانســتان ب ــه بکاهــد. آی کشــورهای منطق
ــزی  ــت چی ــی می توانس ــۀ جهان ــای جامع کمک ه

ــروز هســت؟  ــه ام باشــد ک
ــن پرسشــی  ــه چنی ــد ب ــرزی نخســت بای ــای ک آق
ــال آن باشــد کــه  ــه دنب پاســخ دهــد، پــس از آن ب
افغانســتان را بــه دامــِن کشــورهای منطقــه بســپارد. 
ــر  ــه ه ــکار ورزد ک ــد ان ــی نمی توان ــچ آدم عاقل هی
کشــوری منافــِع خــود را جســت وجو می کنــد امــا 
مهــم ایــن اســت کــه در ایــن رابطــه چــه چیزهایــی 
را مــا از دســت می دهیــم و چــه چیزهایــی را 
از  کــرزی  آقــای  فهــِم  می آوریــم.  به دســت 
ــه در افغانســتان وجــود دارد،  ــان و جنگــی ک طالب
ــش و  ــت. او داع ــی اس ــوب و خراف ــدت معی به ش
القاعــده را گروه هــای تروریســتی می دانــد امــا 
طالبــان را کــه بــا قســاوِت بیشــتری در حــال 
ــد.  ــد، »افغــان« خطــاب می کن ــی ان کشــتار و ویران
آیــا میــان عمــل تروریســتی و منســوب بــودن بــه 

ــت؟ ــرق گذاش ــوان ف ــم می ت تروریس
ــت  ــان دس ــی طالب ــد وقت ــرزی می گوی ــای ک  آق
ــان  ــن اعمال ش ــد، ای ــتار می زنن ــی و کش ــه ویران ب
ــروه  ــروه، گ ــن گ ــود ای ــا خ ــت ام ــتی اس تروریس
تروریســتی چــون القاعــده و داعــش نیســت. 
آقــای کــرزی فکــر می کنــد بــا ایــن ســخنان 
ــی  ــه قربان ــتان را ک ــردم افغانس ــم م ــد ه می توان
ــان را  ــم طالب ــد و ه ــد، بفریب ــان ان ــالت طالب حم
ــن  ــا او را اصلی تری ــه دارد ت ــی نگ ــود راض از خ
حامــِی خــود بداننــد. امــا آقــای کــرزی فرامــوش 
ــد کــه در ســیزده ســال حکومــِت او همیــن  می کن
ــه  ــا ب ــد و حت ــا او جنگیدن ــه ب ــد ک ــان بودن طالب
اعضــای خانــواده اش رحــم نکردنــد. طالبــان 
ــد و او  ــرزی را نپذیرفتن ــی ک ــز برادرخوانده گ هرگ
ــدای  ــا ن ــروز ب ــا ام ــد. آی ــه خواندن ــل بیگان را عام
ــد  ــوش خواهن ــه آغ ــرزی را ب ــان ک ــاره، طالب دوب

ــت؟  گرف
ــورد  ــرزی در م ــای ک ــِر آق ــِی دیگ ــتباه تاریخ اش
ــت.  ــی اس ــی فعل ــت بحران ــت از وضعی بیرون رف
او بــرای حــِل مشــکل افغانســتان فقــط یــک 
ــوی. او  ــۀ عنعن ــه جرگ ــزاری لوی ــه دارد: برگ برنام
ــراد  ــا جمــع شــدِن یــک تعــداد اف ــد ب فکــر می کن
ــی  ــه ضابطه های ــای چ ــر مبن ــوم نیســت ب ــه معل ک
ــردم  ــام م ــًا از تم ــا واقع ــد و آی ــده ان ــاب ش انتخ
نــه،  یــا  و  می کننــد  نماینده گــی  افغانســتان 
ــان  ــده نقطــۀ پای ــر بحــران به وجــود آم ــوان ب می ت
ــوری  ــه کش ــبه ب ــتان را یک ش ــت و افغانس گذاش
صلح آمیــز و مرفــه تبدیــل کــرد. ایــن برداشــت بــه 
هیــچ صــورت برداشــتی دقیــق بــرای حــل بحــران 

افغانســتان بــوده نمی توانــد. 
ــان  ــرزی نش ــای ک ــخص آق ــۀ ش ــل تجرب حداق
ــه  ــوی ب ــۀ عنعن ــزاری لویه جرگ ــه برگ ــد ک می ده
ــل  ــخاصی مث ــتالوژیِک اش ــس نوس ــاع ح ــز اقن ج
خــودش، دیگــر هیــچ محلــی در افغانســتاِن کنونــی 
ــه  ــه جرگ ــزاری لوی ــا برگ ــی ب ــر کس ــدارد. اگ ن
پیچیــدۀ  و  چندالیــه  بحــران  بــر  می توانســت 
افغانســتان فایــق شــود، بــدون شــک ایــن شــخص 
ــام داری  ــان زم ــرا در زم ــود؛ زی ــرزی ب ــای ک آق
خــود بیــش از هــر زمــام دارِ دیگــری بــه برگــزاری 
همــت  مختلــف  و  متفــاوت  لویه جرگه هــای 

ــت.  گماش
آقــای کــرزی هنــوز نمی دانــد کــه افغانســتان دیگــر 
ــل  ــا لویه جرگــه جمــع و جــور نمی شــود و دالی ب
آن هــم کامــاًل مشــخص اســت. افغانســتان نــه دیگر 
ــت  ــون جمعی ــد ملی ــه چن ــت ک ــوری اس آن کش
داشــته باشــد، نــه در همــه جــای آن روابــط قومــی 
و قبیله یــی چــون گذشــته ســیطره دارد، و نــه 
امنیــت و شــرایطی دارد کــه بتــوان افــرادی را کــه 
ــد،  ــی می کنن ــق آن نماینده گ ــۀ مناط ــًا از هم واقع
ــع  ــا جم ــوان ب ــه می ت ــس چگون ــخیص داد. پ تش
کــردن یــک تعــداد، مشــکالِت کشــور را حــل کــرد 
حتــا اگــر در چنیــن اجتماعــی نماینــده گان طالبــان 

هــم حضــور داشــته باشــند؟ 
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کـرزی 
و اصرار بر اشتباهاِت گذشته

 

اظهــاراِت  دربــارۀ  افغانســتان  ریاســت جمهوری  اخیــراً 
برخــی از سیاســیون در مــورد راهبــرد جدیــِد ایــاالت 
ــان داده و  ــش نش ــتان واکن ــر افغانس ــکا در براب ــدۀ امری متح
ــِر ایــاالت متحــدۀ امریــکا،  ــه اســت کــه اســتراتژی اخی گفت
ــا تروریســم اســت. چنــدی  ــارزه ب ــه نفــع افغانســتان و مب ب
پیــش برخــی از سیاســیون ـ از جملــه حامــد کــرزی ـ گفتــه 
بودنــد کــه راهبــرد اخیــِر امریــکا بــه زیــاِن افغانســتان اســت 

ــود. ــگ می ش ــونت و جن ــِن خش ــد رفت ــبب بلن و س
 راهبــرد جدیــِد امریــکا یــک راهبــرد گســترده اســت کــه در 
بخشــی از آن، بــه افغانســتان و افزایــش حمــالت بــر طالبــان 
ــت  ــرد اس ــن راهب ــالمِ ای ــس از اع ــت. پ ــده اس ــاره ش اش
ــای  ــمارِ گروه ه ــش ش ــز از افزای ــتان نی ــت افغانس ــه دول ک
ــود  ــن خ ــد و ای ــخن می گوی ــتان س ــتی در افغانس تروریس
ــای  ــراً آق ــت. اخی ــرده اس ــاد ک ــی را ایج ــوال های کالن س
حنیــف اتمــر مشــاور شــورای امنیــت ملــی کشــور گفتــه کــه 
تعــداد تروریســتان در مــدِت هفــت ســال گذشــته ســه برابر 
ــه افغانســتان  ــزوده ک ــن اف ــه اســت. او همچنی ــش یافت افزای
تنهــا بــا »تروریســتان« داخلــی روبــه رو نیســت، بلکــه از هــر 

ــان خارجــی اســت.  چهــار »تروریســت« یــک نفــِر آن
ــا  ــتان ی ــی در افغانس ــت« های خارج ــۀ او »ترویس ــه گفت  ب
ــالمی)داعش(  ــت اس ــه دول ــوم ب ــروه موس ــده و گ ــا القاع ب
ــه شــبکه های »تروریســتی« منطقه یــی  ــا ب ــد و ی ارتبــاط دارن
هماننــد جنبــش اســالمی ازبکســتان، جنبــش اســالمی 
ترکســتان شــرقی و »گروه هــای تروریســتی«ِ پاکســتانی 
ــان  ــک طالب ــد و تحری ــش محم ــه، جی ــکر طیب ــد لش همانن

ــتند. ــط هس ــتان مرتب پاکس
ــان  ــه می ــر ب ــال های اخی ــاید در س ــت ش ــِم درش ــن رق ای
ــتی  ــِف تروریس ــای مختل ــلمًا گروه ه ــا مس ــد، ام ــده باش آم
ــِر  ــد و ایــن خب سال هاســت کــه در افغانســتان حضــور دارن
جدیــدی نیســت. امــا پرســِش جدیــد ایــن اســت کــه چــرا 

ــه اســت؟ حضــور تروریســتان ســیر صعــودی یافت
آقــای اتمــر گفتــه اســت کــه خــروج نیروهــای خارجــی از 
افغانســتان و انتقــال مســوولیِت تأمیــن امنیــِت ایــن کشــور به 
نیروهــای داخلــی و همچنیــن کاهــش سرســام آورِ نیروهــای 
هوایــی در افغانســتان، زمینــه را بــرای ورود »تروریســت«ها 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــتان فراه ــه افغانس ــه ب ــورهای منطق از کش
ایــن نیروهــا هم اکنــون در حــال حــذِب نیــروی بیشــتر انــد. 
حــاال دقیــق مشــخص نیســت کــه افزایــش حضــور 
ــاًل واقعــی اســت  ــِر کام ــک خب تروریســتان در افغانســتان ی
ــرار  ــتان و ف ــگ در افغانس ــِی جن ــدِف بزرگ نمای ــه ه ــا ب ی
ــی و مدیریتی شــان صــورت  ــای نظام مســووالن از ناتوانی ه
ــم  ــه مه ــن نکت ــد، ای ــه باش ــا ســخن هرچــه ک ــرد. ام می گی
ــتان در  ــتان در افغانس ــش تروریس ــم افزای ــه بدانی ــت ک اس
کنــار جنبه هــا و اهــداِف سیاســی ـ اســتخباراتی اش، عوامــِل 

ــز دارد.  ــادی نی اقتص
ــده  ــوز، پیچی ــِگ بســیار مرم ــک جن ــه ی ــگ افغانســتان ب جن
ــورهای  ــی، کش ــن جنگ ــده و در چنی ــل ش ــد تبدی و پُردرآم
ــه  ــم ب ــال، تروریس ــن ح ــده اند. در عی ــروف ش ــادی مص زی
ــی و  ــتخباراتِی خارج ــای اس ــرای بازی ه ــزاری ب ــوان اب عن
نیــز بــه عنــوان ابــزاری در تعامــالِت داخلــی از طــرف برخی 
ــورد  از سیاســیون در حکومــت در شــانزده ســال گذشــته م
ــرگاه ارادۀ الزم  ــن ه ــت. بنابرای ــوده اس ــتفاده ب ــه و اس توج
ــه وجــود  ــرای ســرکوب تروریســتان در ســطح سیاســی ب ب
بیایــد و نیــز دامــِن اقتصــادِی ایــن بــازی برچیــده شــود، در 
کنــار راهبــرد جدیــد امریــکا بــه عنــوان یــک اهــرم فشــار، 
جنــگ در برابــر تروریســم بــه زودی بــه موفقیــت می رســد. 
ــا  ــت و م ــن نیس ــت چنی ــه سیاس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ــال  ــِن ح ــیاهی و در عی ــام و س ــر از ابه ــای پُ ــک فض در ی
ــد  ــع بای ــن وض ــوزیم. ای ــا می س ــرای برخی ه ــودآور ب س
هرچــه زودتــر تغییـــر کنــد و آقــای اتمــر و دیگــر مســووالِن 
دولتــی بایــد بداننــد کــه افغانســتان در ادامــۀ ایــن بازی هــای 
وحشــتناک بــه غــدۀ ســرطانِی مانــدگار بــرای منطقــه تبدیــل 
خواهــد شــد. ارادۀ الزِم سیاســی بــرای مبــارزه بــا تروریســم 
ــد صفحــه را  ــکا می توان ــِد امری ــرد جدی ــا اســتفاده از راهب ب
بــه نفــع کشـــور و مــردم تغییــر بدهــد. اگــر امریــکا و دولِت 
افغانســتان صداقــِت الزم را در عملــی کــردِن راهبــرد جدیــد 
در برابــر تروریســم داشــته باشــند، پیــروزی در ایــن جنــگ 
ــد  ــتان بای حتمی ســت و سیاســت مداراِن مســوول در افغانس

آن را دنبــال کننــد.

افغانستان 
نباید غدۀ سرطاِن منطقه شود
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ــتی  ــت اهلل بهش ــالیاد حضــرت آی ــن س ــک و می از بیســت ی
ــنبه )  ــاق اســالمی افغانســتان، روز پنج ش ــر شــورای اتف رهب

ــد.  ــل آم ــه عم ــت ب ــزان( گرامی داش ۲۱می
احمــد ولــی مســعود، رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود، 
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــی از بدت ــراز نگران ــا اب ــل ب ــن محف در ای
کشــور، گفــت: از ایــن دولــت  ضعیــف نبایــد انتظــار حــل 

ــخ افغانســتان را داشــت.  ــه بزرگــی تاری مشــکالت ب
ــرزگان  ــتی از ب ــای بهش ــه آق ــان این ک ــا بی ــعود ب ــای مس آق
اندیــش ورز و مبــارز کشــور بــود، افــزود کــه کشــور مــا بــا 
ــوز  ــا هن ــت ت ــا دول ــده، ام ــا گیرمان ــع بیرونی ه گــرداب مناف

ــرده نتوانســته  اســت.  ــر خــود را ایجــاد ک چت
ــند  ــوز س ــا هن ــی ت ــدت مل ــت وح ــۀ او،  حکوم ــه گفت ب
مشــروعیت خــود را عملــی کــرده نتوانســته اســت و انتظــار 
حــل بحــران کنونــی را نمی تــوان از ایــن حکومــت داشــت. 
ــت:  ــی، گف ــاق مل ــرخ وف ــه ط ــاره ب ــا اش ــعود ب ــای مس آق
ســفری کــه بــه والیت هــای افغانســتان نســبت طــرح وفــاق 
ملــی داشــتیم، مــورد اســتقبال گــرم مــردم قــرار گرفتیــم و اما 

مــردم را نگــران از اوضــاع کشــور یافتیــم. 
رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود بیــان داشــت کــه مــا 
دشــمنان بیرونــی و داخلــی زیــاد داریــم، امــا دشــمن اصلــی، 
تاریخــی و کشــنده، دشــمن درونــی خودمــان و ذهنیت هــای 
ســنتی خودماســت، به همیــن ســبب هیچگاهــی بــه صلــح و 

ثبــات، عدالــت و توســعه و آرامــی نرســیده ایم.
آقــای مســعود حاطــر نشــان کــرد کــه در مالقــات  مختلفــی 
ــی  ــا نماینده هــای سیاســی و ملکــی کشــورهای بیرون ــه ب ک
ــراز  ــی از اوضــاع افغانســتان اب ــای غرب ــتیم، دیپلومات ه داش

نگرانــی کردنــد. 
ــی نگــران  ــز از بحــران کنون ــا نی ــدار م ــن دی او گفــت در ای
خــود را بیــان کــرده و تصریــح کردیــم کــه مــا نیــز نگرانــی 

کشــور و مــردم خــود هســتیم، در حالــی که مــردم افغانســتان 
ــر  ــیده اند و دیگ ــگ را چش ــخ جن ــم تل ــی طع ــدازۀ کاف به ان

ــد. ــی ببینن نمی تواننــد کشــور خــود در حالــت بحران
ــی  ــفتگی های سیاس ــردم  از آش ــعود، م ــای مس ــاور آق ــه ب ب
ــاع  ــر اوض ــرف دار تغیی ــد و ط ــدی دارن ــی ج ــی نگران کنون
ــند و  ــوب می باش ــت مطل ــک وضعی ــه ی ــوری ب ــکل ف به ش
نســبت همیــن مشــکالت و نگرانی هــا بــود کــه مــا  طــرح 
ــا خــدا  ــرای مــردم خــود اعــالم داشــته ت »وفــاق ملــی« را ب

ــم. ــی را  کنی ــت از بحــران کنون ــرون رف بخواهــد راه بی
ــی  ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــم، داکت ــویی  ه از س
حکومــت وحــدت ملــی، در ایــن مراســم گفــت کــه آیــت 
ــت  ــته و سیاس ــد برجس ــدر، مجاه ــم عالیق ــتی عال اهلل بهش
ــع،  ــاس ترین موق ــه در حس ــود ک ــی ب ــت اندیش ــدار عاقب م
علــم جهــاد علیــه تجــاوز شــوروی را در مناطــق مرکــزی بــر 
افراشــت؛ بــه هــدف دفــع تجــاوز بــه ســختی مبــارزه کــرده 
ــن لحظــه از حیاتــش در موضــع  خــود مســتقر  ــا آخری و ت

باقــی مانــد.

آقــای عبــداهلل افــزود: آقای بهشــتی پــس از ســرنگونی ادارات 
محلــی حکومــت دســت نشــانده، در مناطق مرکزی توانســت 
ــه تمــام ضرورت هــای مــردم   حکومتــی را بنیــاد نهــد کــه ب
بــه درســتی پاســخ گفتــه و رژیــم کمونیســتی مســتقر در کابل 

را نیــز بــا چالــش جــدی مواجــه بســازد.

بــه گفتــه رییــس اجرایــی، آیــت اهلل بهشــتی یکــی از تاثیــر 
ــهم  ــه س ــود ک ــتان ب ــادی افغانس ــای جه ــن چهره ه گذارتری
ــتا  ــن راس ــت و در ای ــاد داش ــه جه ــاز و ادام ــدۀ در آغ عم
ــت  ــه ثب ــود ب ــام خ ــه ن ــز ب ــانی را نی ــای درخش کارنامه ه

ــاند. رس

هم چنــان، ســرور دانــش معــاون دوم رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی، گفــت: در اوایــل ســال ۵۷ بــود کــه اجمــاع 
ــورای  ــوره ها، ش ــه مش ــد و در نتیج ــود آم ــه وج ــی ب بزرگ
اتفــاق اســالمی تاســیس شــد، در آن زمــان حکومــت در ایــن 
ــود و یــک خــالء بــزرگ احســاس  مناطــق ســقوط کــرده ب

می شــد.
بــه بــاور ســرور دانــش، تاســیس ایــن شــورا یــک ضــرورت 
جهــادی بــود، زیــرا یــک ســاحه وســیع آزاد می شــد و نقطــه 
دوم خــالء اداری کــه بــه وجــود آمــده بــود تحــت کنتــرول 
مــی آمــد. در مناطــق مرکــزی افغانســتان یــک دولــت کوچک 

تشــکیل شــده بــود کــه یــک حرکــت مثبــت بــود. 
ــدان،  ــی، می ــدی، ارزگان، غزن ــان، دایکن ــان بامی ــن می در ای
پــروان و ســمنگان جــزء مناطقــی بودنــد کــه بعــد از کودتای 
۷ ثــور مــردم قیــام کردنــد و مناطــق خــود را آزاد ســاختند. 
در ادامــه عبدالــروف ابراهیمــی، رییــس مجلــس نماینــده گان 
ــراری  ــاق اســالمی را در برق ــی اتف ــورای انقالب ــت ش مدیری
نظــم و امنیــت در قلمــروی آقــای بهشــتی را ســتوده و گفت: 
ــرو  ــاق، قلم ــورای اتف ــت ش ــت و مدیری ــان حاکمی در زم

مدیریــت آن، بــرای بســیاری از اقــوام کشــور امــن و محــل 
ــدان شــمال  ــود، مخصوصــا مجاه ــه ب ــرور آزادان ــور و م عب

ــد .  ــرور می کردن ــور و م ــیر عب ــن مس ــور از ای کش
ــک  ــابق ی ــوروی س ــه ش ــاد علی ــه جه ــرد ک ــالوه ک او ع
خــط زریــن در تاریــخ کشــور مــا اســت کــه ثمــرۀ از خــود 
گذشــته گی، جهــاد و مبــارزه آن بــزرگ مــردان جــان و مــال 
ــد.  ــی عــزت و ســربلندی کشــور شــان نمودن شــان را قربان
وی عــالوه کــرد، یکــی از عوامــل پیــروزی جهــاد حضــور 
علمــای دینــی بــزرگ و روشــن گر در رهبــری قیــام هــا بــوده 

اســت.
ــارز در  ــای مب ــاور وی، مرحــوم بهشــتی یکــی از علم ــه ب ب

ــود. ــز کشــور ب مرک
ــی بهشــتی  ــت اهلل ســید عل ــی اســت کــه حضــرت آی گفتن
ــه تجــاوز شــوروی ســابق و بنیان گــذار  ــاد علی آغازگــر جه
شــورای انقالبــی اتفــاق در مناطــق مرکــزی بــود بــه ســن ۶۷  
در مــاه میــزان ۱۳۷۵ در ولســوالی یکه ولنــگ والیــت بامیــان 

درگذشــت.  

ــد،  ــین کشــور می گوی ــوری پیش ــرزی، رییس جمه ــد ک حام
اســتراتژی جدیــد امریــکا بــرای جنــوب آســیا عامــل تقابــل 

ــت. ــی اس منطقه ی
بــه بــاور او، ایــن راهبــرد افغانســتان را در برابــر کشــورهای 
همســایه قــرار می دهــد و هم چنیــن موجــب ادامــۀ جنــگ و 

تأثیــر در ثبــات منطقــه می شــود.
او کــه بــه روز پنج شــنبه در یــک نشســت خبــری در کابــل 
صحبــت می کــرد، هم چنــان خواهــان برگــزاری »لویــه 
ــد  ــل و بررســی اســتراتژی جدی ــرای تحلی جرگــۀ ســنتی« ب

ــرای افغانســتان شــد. ــکا ب امری
لویه جرگۀ سنتی با اشتراک طالبان

رییس جمهــور پیشــین کشــور در قســمتی از ســخنانش در آن 
نشســت پیشــنهاد کــرد کــه بــرای بیــرون رفــت از مشــکالت 
ــود.  ــزار ش ــنتی« برگ ــۀ س ــه جرگ ــد »لوی ــی کشــور، بای فعل
ــمول  ــه ش ــه ب ــن جرگ ــه در ای ــد ک ــرزی می گوی ــای ک آق
ــد و  ــتراک کنن ــتان اش ــار افغانس ــی اقش ــد تمام ــان، بای طالب
بــرای بیــرون رفــت از مشــکالت کنونــی و دریافــت راه حــل 

صحبــت گــردد.
او می گویــد کــه بــرای رســیدن بــه صلــح و امنیت در کشــور، 
ضــرورت بــه برگــزاری لویــه جرگــه ســنتی اســت. کــرزی 
ــران  ــه رهب ــه ب ــال نام ــا ارس ــن خواســت را ب ــه ای ــزود ک اف

حکومــت وحــدت ملــی نیــز مطــرح کــرده  اســت.
ــروه  ــه گ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــان ب ــرزی هم چن حامدک
طالبــان جــزءِ مــردم افغانســتان انــد، امــا اعمال شــان 
تروریســتی اســت. آقــای کــرزی گفــت کــه نبایــد اجــازه داده 
شــود تــا افغانســتان مرکــز تقابــل قدرت هــای بــزرگ جهــان 
باشــد و در ایــن جرگــه تصمیــم گرفتــه شــود کــه کــدام راه 

ــد انتخــاب شــود. بای
آقــای کــرزی افــزود: »مــن ایــن صالحیــت را نــدارم کــه لویه 
جرگــه را بخواهــم، ولــی بــه حیــث یک شــهروند افغانســتان 
پیشــنهاد کــرده می توانــم و از تجربه یــی کــه مــن بــه عنــوان 
ــر  ــه خی ــن را ب ــتم، ای ــال داش ــارده س ــور در چه رییس جمه
دولــت امــروز افغانســتان می دانــم کــه بــرای ایجــاد اجمــاع 
ملــی در قضایــا بســیار مهــم و سرنوشت ســاز کــه مــا بــا آن 
مواجــه هســتیم، از ملــت افغانســتان طلــب مشــوره شــود و 
بــه همیــن ترتیــب از طالبــان خواســتیم کــه بیاینــد و همــکار 

شــوند و در ایــن جرگــه اشــتراک کننــد«.

آقــای کــرزی بــا تأکیــد بــر این کــه گــروه طالبــان جــز مــردم 
افغانســتان انــد، امــا اعمال شــان تروریســتی اســت، افــزود که 
بــا فرســتادن نامه یــی بــه آنــان، از آن گــروه نیــز خواســته تــا 

بــه مذاکــرات صلــح »بین االفغانــی« حاضــر شــوند.
ــار  ــرار داده اظه ــان را مخاطــب ق ــک طالب ــان تحری او هم چن
ــد و  ــه می بین ــتان صدم ــط افغانس ــگ فق ــت: »از راه جن داش
فقــط مــردم خودتــان کشــته می شــوند و خانه هــای خودتــان 
ــا  ــور خارجی ه ــد از حض ــر می خواهی ــود؛ اگ ــراب می ش خ
خــود را خــالص کنیــد، ایــن کار از راه صلــح و تمثیــل ارادۀ 

ــر اســت«. ــتان امکان پذی ــردم افغانس م
تقابل منطقه یی در افغانستان

ــایل  ــه مس ــری ب ــت خب ــن نشس ــه در ای ــرزی ک ــای ک آق
مختلفــی اشــاره داشــت، بــا انگشــت گذاشــتن روی راهبــرد 
جدیــد امریــکا بــرای افغانســتان بیــان داشــت کــه شــهروندان 
افغانســتان خواهــان دوســتی بــا امریــکا، همســایه ها و ســایر 
ــان  ــا از خاک ش ــد ت ــازه نمی دهن ــا اج ــتند، ام ــا هس قدرت ه

برضــد ســایر کشــورها اســتفاده شــود.
رییس جمهــور پیشــین کشــورس می گویــد کــه جنــگ 
ــی  ــردم افغانســتان قربان ــه از م ــه روزان جــاری در کشــور ک
می گیــرد، جنــگ بــر ســر منافــع قدرت هــای بــزرگ جهانــی 

اســت؛ نــه جنــگ بــا تروریســم، زیــرا بــه بــاور او، جنــگ بــا 
تروریســم پانــزده ســال پیــش پایــان یافتــه اســت.

او بیــان داشــت: »در حــال حاضــر یــک تقابــل بســیار عظیــم 
ــا  ــاد دارد و م ــه جری ــان در منطق ــورهای جه ــان کش در می
نمی خواهیــم کــه افغانســتان میــدان رقابت هــای کشــورهای 
ــز  ــا افغانســتان مرک ــم ت ــالش می کنی ــزرگ شــود، بلکــه ت ب

ــود«. ــان ش ــورهای جه ــای کش همکاری ه
حامــد کــرزی در پیونــد بــه فشــارهای راهبــرد تــازۀ امریــکا 
ــپ،  ــازۀ ترام ــای ت ــرد: تصمیم ه ــح ک ــتان تصری ــر پاکس ب
ــد؛  ــار وارد کن ــالم آباد فش ــاالی اس ــد ب ــی نمی توان هیچ گاه
چنیــن ســخنانی در زمــان ریاســت جمهوری اوبامــا نیــز بیــان 

شــده بــود کــه نتیجــه نــداده اســت.
ــران  ــتان از س ــورد افغانس ــکا در م ــرد امری ــال راهب او در قب
ــه  ــت او را ک ــا سیاس ــت ت ــی خواس ــدت مل ــت وح حکوم
ــا  ــا امریــکا و در پهلــوی آن، صحبــت ب شــامل گفت وگــو ب
ــر  ــرزی خاط ــد. ک ــب کن ــت، تعقی ــوده اس ــوام ب ــزرگان اق ب
نشــان ســاخت: »در مــواردی کــه بــا امریــکا اختــالف 
داریــد، صدای تــان را بلنــد کنیــد، مــن نیــز از شــما حمایــِت 

ــرد«. ــم ک ــه خواه همه جانب
ــرای  ــتان ب ــش پاکس ــه نق ــت ک ــان گف ــرزی هم چن ــای ک آق

صلــح در افغانســتان حیاتــی اســت، امــا بــه بــاور او، پاکســتان 
در ایــن بخــش بــا صداقــت رفتــار نکــرده اســت.

او از پاکســتان خواســت تــا پــس از ایــن بــه ایــن افغانســتان 
ــت:  ــار داش ــرزی اظه ــد ک ــد. حام ــتی دراز کن ــت دوس دس
»جنــگ در افغانســتان جنــگ منفعــت اســت؛ ایــن را 
ــن کشــور بیســت گــروه تروریســتی  ــم کــه در ای نمی پذیری

ــد«. ــته باش ــور داش حض
ایــن درحالــی اســت کــه آقــای کــرزی یک ســال پیــش نیــز 

خواهــان راه انــدازی لویــه جرگــه ســنتی شــده بــود.
پاسخ ارگ به کرزی

ــه  ــش ب ــت جمهوری در واکن ــن، ارگ ریاس ــا ای ــان ب همزم
اظهــاراِت آقــای کــرزی گفتــه اســت کــه اســتراتیژی ایــاالت 
ــه  ــور و ب ــی کش ــای امنیت ــای نیازه ــر مبن ــکا ب ــدۀ امری متح
منظــور تأمیــن صلــح و ثبــات دایمــی و براســاس دیدگاه هــا 

ــه اســت. ــات مــردم و حکومــت شــکل گرفت و نظری
ــۀ ارگ ریاســت جمهــوری آمــده اســت کــه ایــن  در اعالمی
اســتراتیژی پیــام جنــگ نــه، بلکــه پیــام صلــح را بــه همــراه 
ــازِ  ــح و زمینه س ــد صل ــد مم ــل، می توان ــن دلی ــه همی دارد. ب

ــد. ــه شــمار آی ــی ب ــت منطقه ی امنی
ــتان  ــت: »افغانس ــده اس ــه ش ــان گفت ــۀ ارگ هم چن در اعالمی
در پرتــو پنــج حلقــۀ سیاســت خارجــی، اکنــون بــه محــور 
ــه  ــرای کشــورهای منطق ــع اقتصــادی و نقطــۀ وصــل ب مناف
مبــدل شــده اســت. افغانســتان میــدان تقابــل نــه، بلکــه میدان 
همــکاری بــرای کشــورها می باشــد و از خــاک افغانســتان در 

برابــر هیــچ کشــوری اســتفاده نخواهــد شــد«.
در اعالمیــه گفته شــده: مســیری که افغانســتان در پیــش دارد، 
مســیر ترقــی و پویایــی اســت. دیدگاه هــا، نظریــات مــردم و 
مشــوره ها از طریــق مکانیســم های کــه قانــون تعییــن کــرده 

اســت در تعییــن ایــن مســیر نقــش دارد.
ــاع  ــتان، اجتم ــر افغانس ــخ معاص ــف تاری ــل مختل در مراح
بــزرگان و نماینــده گان مــردم زیــر نــام »لویــه جرگــه« برگــزار 
شــده و جایــگاه قانونــی نیــز یافتــه اســت. لویــه جرگــه در 
قانــون اساســی کشــور نیــز بــا میکانیســم خاصــی رســمیت 
ــه  ــج اســت ک ــز رای ــا اشــکال دیگــر آن نی ــه اســت، ام یافت
یکــی از آن هــا بــه نــام »لویــه جرگــه عنعنــوی« یــاد می شــود.

احمد ولی مسعود در مراسم گرامی داشت از سالیاد حضرت آیت اهلل بهشتی: 

دشمن اصلی ذهنیت های 
سنتی خودماست 

حامدکرز  ی:
لویه جرگه عنعنوی فراخوانده شود روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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آرنـت در کتـاب »وضـع بشـر«، نسـبِت نظر و 
عمـل را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. بحـث 
مـد نظـر وي در ایـن کتـاب، عمـل و مراتـب 
بـه  توجـه  بـا  اسـت.  عمل ورزانـه  زنده گـِی 
این کـه ایـن نکتـه را مبحث کلیدی در اندیشـۀ 
او می دانـم، سـخنانم را بـه دو بخـش تقسـیم 
می کنـم؛ در بخـش نخسـت بـا نـگاه تاریخـی 
دربـارۀ نسـبِت نظـر و عمـل صحبـت می کنـم 
و در بخـش دوم، بـه ایـن موضـوع می پـردازم 
کـه آرنـت با ایـن مسـاله چه گونه مواجه شـد؛ 
یعنـی سـیر فکـری آرنـت را بـا نظر به نسـبِت 
نظـر و عمـل در اندیشـۀ او بـه اختصار شـرح 

می دهـم. 
عمـل  موضـوع  بـه  روشـنی  بـه  بشـر  وضـع 
پرداختـه اسـت. در کتـاب حیـات ذهـن کـه 
یکـی از آثار مهم آرنت محسـوب می شـود نیز 
بـا مسـالۀ حیـات نظـری مواجـه می شـویم که 
کانـون بررسـی آرنـت در جلد اول ایـن کتاب 
اسـت. او در کتـاب »سرچشـمۀ توتالیتاریسـم« 
نشـان می دهـد کـه چـه سـاختارهای نهـادی، 
امـکان عمل از منظر آرنتی را از ما سـلب کرده 
اسـت. در کتاب »آیشـمان در اورشـلیم« با ربط 
و نسـبت نظـر و داوری عمـل و ربـط عمـل و 
نظر و شـر مواجه می شـویم. در کتاب “انسـان 
در اعصـار ظلمانـی” آرنـت نشـان می دهـد که 
امـکان  هنـوز  ظلمانـی  اعصـار  در  چه گونـه 
عمـل مسـووالنه دسـت کم در قلیلـی از افـراد 
باقـی بمانـد و در کتـاب “تفکـر و مالحظـات 
اخالقـی”، خـود عنـوان کتـاب گویاسـت کـه 
مـا بـا نسـبِت نظـر و عمـل مواجـه هسـتیم و 
در کتـاب “انقـالب”، خـود رخ داد انقـالب بـه 
عنـوان یکـی از مصادیـق عمـل مدنظـر آرنـت 
اسـت. نظریه هـا در برابـر پراکسـیس، حیـات 
نظـری در برابـر حیـات عملـی، از دوگانه های 
معـروف تاریـخ فلسـفه اسـت، بلکه مسـاله یی 
کـه از دل آن برمی آیـد، مسـالۀ نظـر و عمـل 

ست.  ا
یکـی از مسـایلی کـه ما خواسـته و ناخواسـته 
بـا آن درگیـر هسـتیم، همیـن مسـالۀ عمـل و 
نظـر اسـت. بیشـتر مـا می خواهیم کـه تکلیف 
عمل مـان را بدانیم و بعد دسـت به عمل بزنیم. 
امـا واقیعـت ماجـرا ایـن اسـت کـه جاهایی از 
از  قبـل  هسـتیم،  عمـل  بـه  مجبـور  زنده گـی 
این کـه از حیـث »نظـر« بـه آن بینش و اندیشـۀ 
الزم رسـیده باشـیم. بـه تعبیر دیگـر، فوریت و 
اضطـرار عمـل در ایـن مرحلـه مطـرح اسـت. 
اگـر در ایـن مرحلـه، دسـت بـه عمـل نزنیـد، 
بـه اعتبـاری عمـل کـرده ایـد. البته در فلسـفۀ 
اخـالق اعمـال بـه دو دسـته تقسـیم می شـود: 
اعمالـی کـه ارتـکاب عمـل هسـتند و اعمالـی 
کـه تـرک عمـل هسـتند. در برخـی از مـوارد، 
عمـل نکردن مـا بـه کاری، نوعی عمل اسـت؛ 
در هـر دو صـورت کاری کـه انجـام می دهیـم 
و کاری کـه از انجـام آن صرف نظـر می کنیـم، 
مشـمول داوری اخالقـی قـرار می گیـرد، اگـر 
بخواهیـم بـه اصطـالح فالسـفۀ »پراگماتیـک« 

)عمل گرایانـه( نسـبت نظـر و عمـل را ترسـیم 
کنیـم، می توانیـم بـه چنـد مسـالۀ مهـم اشـاره 
فلسـفه  تاریـخ  ماننـد مسـایلی کـه در  کنیـم؛ 
نظـر فیلسـوفان را به خودشـان جلـب می کند؛ 
مثـاًل این کـه »نظـر مقدم اسـت یا عمـل؟« این 
پرسـش بسـیار مهمی سـت کـه فیلسـوفان بـه 
آن پرداختـه انـد. موضـوع مهـم دیگـری کـه 
همـواره محـور توجه فیلسـوفان اسـت، این که 
آیـا نظـر صفـت ذاتـی ماسـت یـا عمـل؟! آیـا 
خـود عمـل زاییدۀ نظر نیسـت؟ برخـی مدعی 
شـده انـد کـه خـود فعالیت عملـی، نوعـی از 
نظـر نیسـت. آن چیزهایـی که مشـمول داوری 
اخالق می شـوند، صرفـًا کردارهـای بیرونی ما 
نیسـتند؛ مـا می توانیـم فرآینـد ذهنـی خودمان 
را نیـز مشـمول داوری اخالقـی قـرار بدهیـم، 
و  ذهنـی  فضیلت هـای  از  می توانیـم  یعنـی 
رذیلت هـای ذهنـی صحبـت کنیـم و بـه یـک 
اعتبـار، هماننـد برخـی از فیلسـوفان، منطـق را 
شـاخه یی از اخـالق کنیـم و بـه نوعـی نظر را 
در دل عمـل بگنجانیـم. پرسشـی کـه این جـا 
مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه آیا مـا در هر 
عملـی یـک هسـتۀ نظـری نمی یابیـم؟ هرچند 
کـه ایـن ایده به شـکل نظـری درنیامده باشـد. 
اگـر بـه بحث های هایدگـر در هسـتی و زمان، 
نظـر کنیـم، می بینیـم در عمـل ورزی روزمـره، 
می شـود،  دیـده  فهـم  بـه  مربـوط  عنصـری 
هرچنـد کـه ایـن فهـم ما از نـوع بینـش نظری 

 . نیست
نظر و عمل در تاریخ فلسفه 

و  نظـر  بحـث  فلسـفه،  تاریـخ  ابتـدای  از 
ویژه یـی  از جذابیـت  فیلسـوفان  بـرای  عمـل 
دوران  فیلسـوفان  توجـه  و  بـوده  برخـوردار 
متفـاوت را بـه خـودش جلـب کـرده اسـت. 
فیثاغـورث می گویـد: زنده گـی همانند جشـن 
اسـت؛ افـرادی کـه بـه ایـن جشـن می آینـد، 
رویکردهـای مختلفی برای حضورشـان دارند؛ 
برخـی بـرای داد و سـتد، برخـی بـرای رقابت 
و برخـی هـم بـرای نظـر می آینـد. افـرادی که 
بـرای نظـرورزی بـه صحنـه می آینـد، برتریـن 
ایـن گـروه هسـتند. ایـن برتریـن گروهـی که 
فیثاغـورث از آن ها یاد می کند، در فلسـفه و در 
قـرون باسـتان جایـگاه خـود را حفـظ می کند. 
نمونـۀ دیگـر پاسـخ بـه مسـالۀ نسـبت نظـر و 
عمـل را می توانیـم در افالطـون ببینیـم. بـرای 
یـا نظرکـردن درحقیقـت  افالطـون تیوری هـا 
اشـیا بایـد باشـد و آن باالترین مرتبه یی اسـت 
کـه قرار اسـت فلسـفه بـه آن جـا برسـد. برای 
افالطـون خیلـی مهـم نیسـت کـه فیلسـوف به 
جزییـات زنده گـی هـر روزۀ مـا توجه نداشـته 
باشـد. بـرای افالطـون مقولـۀ نظـر از اهمیـت 
را  نظـر  او  ولـی  اسـت،  برخـوردار  ویژه یـی 
اخالقـی  تزهـای  و  نمی دانـد  جـدا  عمـل  از 
افالطـون کـه هیچ کـس دانسـته بـد نمی کنـد، 
یـا فضیلـت ناظـر بر معرفـت اسـت، مربوط به 

همیـن موضـوع اسـت. 
اگـر شـما صاحـب نظر باشـید، اهـل عمل هم 

هسـتید؛ بـه این معنـا که نزد افالطـون حکمت 
هنـوز دو پـاره نشـده اسـت و بُعـد نظـری و 
عملـی حکمـت با هم ربط وسـیعی دارنـد، اما 
در آثـار ارسـطو ایـن دوپاره گـی را بـه راحتـی 
احسـاس می کنیم. ارسـطو کتابی دربارۀ اخالق 
می کنـد  مطـرح  آن  خـالل  در  و  می نویسـد 
چـون  هسـتند،  نیک بخت تریـن  خدایـان  کـه 
کارشـان نظـرورزی اسـت. ارسـطو بـا طـرح 
ایـن موضـوع بـه تقـدم نظـر بـر عمـل تأکیـد 
می کنـد، امـا ارسـطو مطـرح می کنـد کـه وقتی 
مـا می خواهیـم دربـارۀ اخـالق صحبـت کنیم؛ 
بایـد تجربـۀ افـراد مجـرب را به دیـده بگیریم. 
افـرادی کـه دارای تجربـه شـده انـد، صاحـب 
بصیرتـی هسـتند کـه آن بصیـرت از نظرورزی 
صـرف حاصـل نمی شـود. در اندیشـه و آثـار 
نوافالطونی هـا تقـدم نظـر بـر عمل بـه وضوح 
نظـر  بـرای  نوافالطونی هـا  و  می شـود  دیـده 
جایـگاه ویژه یـی در نظـر می گیرنـد و مفهـوم 
صـدور افالطونـی بـر اسـاس همیـن دیـدگاه 
اسـت و نظـر جنبـۀ هستی شناسـی بـارزی پیدا 

می کنـد. 
از دیـد مارکـس، آدمـی با کار اسـت کـه آدمی 
حیـوان  آدمـی  مارکـس،  تعبیـر  در  می شـود. 
کارگـر اسـت و مارکـس بـا طرح ایـن موضوع 
عنـوان می کنـد کـه برخـی از مسـایل نظـری 
راه حـل نظـری ندارنـد و راه حـل آنهـا عملـی 
این کـه فـالن مسـالۀ  بـرای  یعنـی مـا  اسـت؛ 
دورۀ خودمـان را حـل کنیـم، بایـد بـا کنش آن 
را طـرح کنیـم. در واقـع بـا پراکسـیس مسـایل 
تیـوری خودمـان را حـل کنیـم. کانـت کـه بـا 
عقـِل  از  عملـی  عقـِل  جدایـی  بحـث  طـرح 

نظـری، زبـان زد همـۀ اهـل فلسـفه اسـت. 
آیشـمان  بشـر،  وضـع  اثـر  سـه  اسـاس  بـر 
دراورشـلیم و حیـات ذهن می توان سـیر آرنت 
را دربـارۀ نسـبت نظـر و عمـل بررسـی کـرد. 
نقطـۀ عطـف آرنـت در ایـن ماجـرا در کتـاب 
امـا  می شـود،  مطـرح  اورشـلیم  در  آیشـمان 
شـکل سیسـتماتیک تِر ایـن بیـان را در حیـات 
ذهـن می بینیـم. مسـالۀ مهـم کتاب وضع بشـر، 
زنده گـی وقـف عمل اسـت؛ اگر وضع بشـر را 
از طبیعـت بشـر جـدا کنیـم، می توانیـم در دو 
قالـب حیـات نظـری و عملـی آن را بررسـی 

 . کنیم
آرنـت حیـات وقـف عمل را فـارغ از اسـتبداد 
نظـر و عمـل می کنـد. او حیـات وقـف عمـل 
را بـه اعتبـار خـودش کاوش می کنـد و کاوش 
نظـر  اهـل  کـه  پیش داوری هایـی  بـدون  را 
نسـبت بـه اهـل عمـل داشـتند و بـدون آن کـه 
معیارهـای وقـف نظـر را حمـل کند بـر وقف 
وقـف  زنده گـی  در  آرنـت  می گیـرد.  نظـر، 
عمـل سـه فعالیـت را از هـم تمیـز می دهـد؛ 
یکـی از آن هـا را زحمـت مـی نامـد، یکـی را 
کار می نامـد و دیگـری را هـم عمـل بـه معنای 
اخـص کلمـه می دانـد. آرنـت میـان زحمت و 
کار، تمییـز قایـل می شـود و زحمت را بخشـی 
کـه  می کنـد  عنـوان  عمل گرایانـه  زنده گـی  از 
در پـی تأمیـن معـاش و گـذران زنده گـی واقع 
می شـود و زحمـت را از ضروریـات زنده گـی 
عنـوان می کنـد. پیونـد ضـرورت و زحمـت با 
وجـود این کـه بـرای آرنـت مهـم اسـت و بـه 
نظـر او، پایـۀ فعالیت هـای ماسـت، در مراتـب 
زنده گـی وقـف عمـل در پایین تریـن مرحلـه 
معنـای  بـه  آرنـت  بـرای  کار  می گیـرد.  قـرار 
سـاختن اسـت. کار بـرای آرنـت برپـا داشـتن 

جهـان بـه مفهـوم آرنتی اسـت. 
 .

وضع بشر  و دو راهِی 
نظر و عمل

بــه ایــن اصــل ایمــان بیاوریــد کــه شــما قبــل از این کــه همســر هــم 
ــا  ــد آرامــش خــود را ب ــد و نبای ــق یک دیگری باشــید، دوســت و رفی
ــۀ  ــت رابط ــد کیفی ــوش نکنی ــد. فرام ــی ســلب کنی ــای این چنین کاره
ــن  ــه ای ــۀ شــما دارد. بســته گی ب ــه طبیعــت منازع شــما، بســته گی ب
ــۀ  ــه گون ــد. ب ــورد می کنی ــود برخ ــۀ خ ــا منازع ــه ب ــه چه گون دارد ک

مثــال:
ـ اگــر شــما در بحــث و منازعــۀ خــود، موضــوع اختــالف را فراموش 
می کنیــد و بــه جــای آن، بــه ارزش هــا و صفــات کســانی که بــا آن هــا 
اختــالف داریــد، حملــه می کنیــد، در رابطــۀ خــود رفتــار مخربــی را 

ــه نمایــش می گذاریــد.  ب
ــما  ــرای ش ــه ب ــد ک ــه می کنی ــرتان از آن رو مجادل ــا همس ــر ب ـ اگ
ــه، انگیــزه و محــرک مهم تــری از زنده گــی عــادی و  بحــث و مجادل

ــان مخــرب اســت.  ــه شــمار مــی رود، بازهــم رفتارت روزمــره ب
دســت  از  را  خویشــتن داری تان  مباحثــه،  و  منازعــه  در  اگــر  ـ 
می دهیــد و از کنتــرل خــارج می شــوید، چــه بهتــر کــه اصــوالً وارد 

ــوید.  ــه نش ــث و منازع بح
در  اســت  بهتــر  موقعیت هایــی،  چنیــن  از  اجتنــاب  بــرای 

کنیــد:  توجــه  زیــر  نــکات  بــه  برخوردهای تــان 
ـ به همسرتان بگویید از چه کارهایی بدتان می آید؛ 

ـ او را از احساس های تان مطلع کنید؛ 
ــن  ــم، چنی ــا او ه ــد ت ــان نکنی ــه پنه ــه هیچ وج ــات تان را ب ـ احساس

باشــد؛ 
ــا هــم صحبــت کنیــد و نیازهــا  ــان ب ــِع مناســب از روابط ت ـ در مواق

ــد.  ــوان کنی ــته های تان را عن و خواس
آن چه که اهمیت دارد این است که: 

ــاره  ــود دوب ــر خ ــه همس ــی ب ــاظ احساس ــه از لح ــان منازع در پای
ــم  ــا روی ه ــالف نظره ــن صــورت اخت ــر ای ــک شــوید؛ در غی نزدی

ــردد.  ــه می گ ــا اضاف ــدت آن ه ــه و ش ــر دامن ــته و ب انباش
واکنــش روی هــم انباشــته شــده را بــا واکنــش بی تناســب و بیــش از 
انــدازه اشــتباه نگیریــد. هــر دو اقدامــات بی مــوردی هســتند. واکنــش 
ــه اســت؛ شــاید  ــک حادث ــه ی ــدازه ب ــش از ان ــش بی بی تناســب واکن
بــه ایــن شــبیه باشــد کــه بخواهیــد یــک مگــس را بــا پرتــاب کــردن 

یــک خمپــاره نابــود کنیــد. 
ــرب  ــدازه مخ ــن ان ــه همی ــز ب ــده نی ــته ش ــش انباش ــه واکن اگرچ
اســت؛ ولــی نقطــۀ مقابــل واکنــش بی تناســب اســت. واکنــش روی 
ــا و  ــه در برخورده ــود ک ــل می ش ــی حاص ــده زمان ــته ش ــم انباش ه
ــه نزدیکــی احساســی نمی رســید.  ــاره ب ــای گذشــته دوب رویارویی ه
ــری،  ــه و درگی ــد از منازع ــه بع ــد ک ــد بیاموزن ــران بای ــس همس پ
ــر، الزم  ــن ام ــرای ای ــند و ب ــا برس ــه صلح وصف ــم ب ــا ه ــه ب چه گون
ــراز احساســات تان همیشــه  ــه در اب ــاد داشــته باشــید ک ــه ی اســت ب
ســخاوتمند باشــید و خساســت بــه خــرج ندهیــد، هیــچ گاه از ابــراز 
ــد،  ــا لبخن ــل ب ــن دلی ــه همی ــد، ب ــزی از دســت نمی دهی ــت چی محب

ــد.  ــراز کنی ــه همســرتان اب ــت خــود را ب ــان محب ــار، اعمــال و افکارت گفت
ــت و  ــی درس ــت و رویاروی ــرِو موفقی ــما، در گ ــودن ش ــرزنده ب ــخصی و س ــد ش رش
حل وفصــِل احساســات و عواطــِف حل وفصــل نشــدۀ گذشــته اســت؛ بــه طــوری کــه 
ــرای خــودکاوی و  ــوان ســکوی پرشــی ب ــه عن ــد از درگیری هــا و مشــکالت ب می توانی

کشــف خویشــتِن خویــش اســتفاده کنیــد. 
ــاال و پایین هــا و درگیری هــای خــاص خــود را دارد؛ و در عیــن حــال  هــر رابطه یــی ب
هــر برخــورد و درگیــری، فرصتی ســت بــرای رشــد کــردن، صمیمیــت و عشــق بیشــتر. 
ــر ممکــن اســت  ــل زی ــا دو دلی ــک ی ــه ی ــه خاطــر داشــته باشــید دعواهــا همــواره ب ب

پیش آیــد: 
ـ توجــه کافــی دریافــت نمی کنیــد و میــان شــما فاصلــۀ احساســی و عاطفــی بــه وجــود 

ــد.  می آی
ــی را  ــری فعل ــت و درگی ــده و موقعی ــز ش ــی لبری ــدۀ قبل ــرکوب ش ــات س ـ احساس
ــر  ــب بزرگ ت ــه مرات ــه ب ــزی ک ــه صــورت چی ــه ب ــه طوری ک ــد؛ ب درشــت نمایی می کن

ــود.  ــوه می ش ــت، جل اس
ــرگ  ــوع م ــی موض ــه گوی ــد ک ــرار می کنن ــری ف ــکل و درگی ــان از مش ــا چن بعضی ه
ــت؛  ــادق اس ــت ص ــن واقعی ــس ای ــع، عک ــا در واق ــت. ام ــش اس ــی در پی و زنده گ
ــا  ــی درســت ب ــت و رویاروی ــرِو موفقی ــما، در گ ــودن ش ــرزنده ب ــد شــخصی و س رش
ــت؛  ــته اس ــدۀ گذش ــل نش ــِف حل وفص ــات و عواط ــِل احساس ــکالت و حل وفص مش
ــی  ــکوی پرش ــوان س ــه عن ــکالت ب ــا و مش ــد از درگیری ه ــه می توانی ــوری ک ــه ط ب
بــرای خــودکاوی و کشــف خویشــتِن خویــش اســتفاده کنیــد. گاهــی اوقــات شــرکت 
ــرای  ــِی احساســی و عاطفــی را ب ــۀ خانه تکان ــا همســرتان، زمین در بحــث و درگیــری ب
شــما به وجــود مــی آورد؛ البتــه بــه شــرط آن کــه بــه نکاتــی کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره 

ــد. ــه کار گیری ــد و در عمــل ب شــد، دقــت کنی
منبع: تبیان 
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آشفته گی رشید رضا دربارۀ قبول احادیث آحاد
اگرچــه در بــاال در ارتبــاط بــا دیــدگاه رشــید رضــا دربــارۀ 
احادیــث آحــاد ســخن فشــرده یی نقــل کــردم، امــا 
ــه رشــید  ــن اســت ک ــدم ای ــه آن معتق ــده ب ــه بن آن چــه ک
رضــا در ارتبــاط بــا احادیــِث آحــاد و حجیــِت آن و 
ــت  ــه وق ــود و چ ــل می ش ــه آن عم ــت ب ــه وق ــه چ این ک
برخــی  در  دارد،  آشــفته یی  موضع گیــری  نمی شــود، 
مــوارد گفتــه اســت کــه احادیــِث آحــاد مفیــد علــم اســت 
و در برخــی مــوارد گفتــه کــه احادیــِث آحــاد مفیــد ظــن 
ــدام  ــدون ک ــرد ب ــل، آن را می پذی ــی در عم اســت، و گاه
قیدوشــرطی، و گاهــی آن را بــه شــرط عــدم تعــارض بــا 
عقــل و این کــه بــه آن حدیــث در قــرون نخســتین اســالم 
عمــل شــده باشــد، می پذیــرد. و از این کــه احادیــث 
دربــارۀ معــراج پیامبــر بــه آســمان ها احادیــث آحــاد انــد، 
معــراج را ثابــت نمی کننــد، همچنــان احادیــث سحرشــدن 
ــا  ــان ب ــداد نیســت و همچن ــن روی ــوِت ای ــد ثب ــر مفی پیامب
چیزهایــی کــه از آن موثق تــر انــد، تعــارض دارد. همچنــان 
ــده  ــلم وارد ش ــاری و مس ــه در بخ ــی ک ــِث صحیح احادی
ــد،  ــروب کن ــد غ ــه می خواه ــاب زمانی ک ــه آفت ــت ک اس
ــن  ــود، ای ــازه داده می ش ــش اج ــد و برای ــازه می خواه اج
احادیــث را نمی پذیــرد؛ زیــرا از منظــر وی ایــن احادیــث 
بــا حــس و عقــل تعــارض دارد. وی به ســان بســیار دیگــر 
ــد:  ــه و می گوی ــار را نپذیرفت ــر، سنگس ــای معاص از علم
ــه  ــی ک ــار حدیث ــۀ سنگس ــه در زمین ــخن این ک ــردۀ س فش
از نــگاه ســند صحیــح باشــد، روایــت نشــده اســت، مگــر 
ســخن عمــر کــه گفتــه )الشــیخ والشــیخه اذا زنیــا( و ایــن 
روایــت احــاد اســت، بــه همیــن لحــاظ خــوارج و برخــی 
ــد  ــت کرده ان ــار مخالف ــا سنگس ــاط ب ــا در ارتب از معتزلی ه
ــه  ــر نکــرد، مــن هــم ب ــچ کســی هــم آن هــا را تکفی و هی
صحــت سنگســار معتقــد نیســتم اگرچــه در صحیحیــن هم 
ــار(  ــار، التعریــف بمنهــج المن ــۀ المن روایــت شــود. )مجل

رشید رضا و اندیشۀ مهدویت
اصالح طلــب،  اندیشــمند  عنــوان  بــه  رضــا  رشــید 
اندیشــۀ  از  خرافه زدایــی  راه  در  زیــای  تالش هــای 
ــای  ــیلۀ جریان ه ــه به وس ــی ک ــود؛ خرافه های ــالمی نم اس
مختلــف وارد فرهنــگ واندیشــۀ اســالمی گردیــده و 
ــت  ــا گذش ــاخته و ب ــدر س ــالم را مک ــِن اس ــم روش تعالی
ایــام، روح دیــن را از بیــن بــرده و تندیســی از آن را به جــا 
ــته های  ــاظ، وی در نوش ــن لح ــه همی ــت. ب ــته اس گذاش
ــه  ــر توج ــن ام ــه ای ــف ب ــای مختل ــش در حوزه ه خوی
ــه  ــی ک ــانه ها و خرافات ــد افس ــه نق ــی ب ــوده و هرازگاه نم
ــه نظــر  وارد دیــن و اندیشــۀ دینــی شــده، پرداختــه کــه ب
ــید  ــته گی های رش ــی از برجس ــن کاری یک ــده، چنی نگارن
رضــا نســبت بــه دیگــران اســت کــه بــه خــود جــرأت داده 
و بــه پاالیــش میــراِث دینــی دســت یازیــده اســت. مســلمًا 

ــت.  ــوده و نیس ــانی نب ــهل و آس ــی، کارِ س ــن اقدام چنی
ــه  ــی ب ــِت ارزنده ی ــن کاری، خدم ــا چنی ــا ب ــید رض رش
اســالم و امــِت اســالمی کــرده اســت امــا بــا وجــود ایــن، 
از گزنــد تفســیق و تکفیــِر دیگــران مصــون نبــوده اســت. 
از جملــه کارهایــی کــه رشــید رضــا در ایــن زمینــه انجــام 
داد، مســایلی بــود کــه برخــی از آن هــا را به طــور فشــرده 
در بــاال ذکــر کــردم، امــا یکــی از ایــن موضوعــات را تحت 
عنــوان »مهدویــت« می خواهــم بــه گونــۀ مفصــل خدمــت 
خواننــده گان عزیــز بیــان دارم تــا کســانی که اهــل علــم و 
دانــش انــد و همــواره در پــی حقیقتــی کــه در انبارهایــی 
ــد،  ــت می گردن ــته اس ــم گش ــانه ها گ ــات و افس از خراف
ــام  ــه تم ــی ک ــژه آن های ــالم به وی ــای اس ــه علم ــد ک بدانن
ــرده و  ــرف ک ــن ص ــم و دی ــش را در راه عل ــر خوی عم
آثــار گرانبهایــی بــه نســل های بعــدی بــه میــراث گذاشــته 
ــد.  ــه و نمی گوین ــل نگفت ــدون دلی ــزی را ب ــچ چی ــد، هی ان
ــال ها  ــس از س ــد، پ ــه و می گوین ــه گفت ــه را ک و هرآن چ
ــک فشــردۀ  ــوده اســت. این ــق ب بحــث و بررســی و تحقی
ســخنی از رشــید رضــا را در زمینــۀ قبــول احادیــث مهــدی 
منتظــر، خدمــِت خواننــده گان گرامــی بیان داشــته و ســپس 

ــم. ــخناِن ایشــان می پردازی ــه بررســی س ب
ــت  ــدۀ مهدوی ــه ای ــت ک ــه کسانی س ــا از جمل ــید رض رش
ــک  ــرای تفکی ــت و ب ــرده اس ــاًل رد ک ــه و تفصی را جمل
میــان احادیــث صحیــح و جعلــی، قاعده یــی وضــع 
ــث مشــکل  ــر حدی ــد: »ه ــه در آن می گوی ــرده اســت ک ک
ــدا در  ــنت های خ ــف س ــا مخال ــه و ی ــا مضطرب الروای ی
ــوص  ــا نص ــن و ی ــول دی ــا اص ــف ب ــا مخال ــت و ی خلق
ــف چیزهــای محســوس و مســایل  ــا مخال قطعــی آن، و ی
ــد  ــد ان ــک و تردی ــکاِن ش ــا م ــام این ه ــد، تم ــی باش یقین
ــم.  ــاره کرده ای ــف اش ــع مختل ــه آن در مواض ــا ب ــه باره ک

ــار ۵۰۷/9(  ــیر المن )تفس
ــه  ــس ب ــد: »هرک ــر می گوی ــدی منتظ ــارۀ مه ــپس درب س
ــدی  ــارۀ مه ــه درب ــی ک ــث و روایات ــام احادی ــی تم بررس
آمــده اســت بپــردازد و مــوارد و منابــع آن هــا را بشناســد، 
ــه ایــن نتیجــه می رســد کــه تمــام آن هــا از اهــل تشــیع  ب

ــار ۱۳۸/۷(  ــۀ المن ــده اســت«. )مجل ــت ش روای
و در جــای دیگــر می گویــد: »کوتــاه ســخن این کــه 
ــم  ــتیم و می گویی ــر نیس ــدی منتظ ــن مه ــه ای ــد ب ــا معتق م
به بــار  زیــادی  زیان هــای  مهــدی  بــه  اعتقــاد  کــه 
بی بــاورِی  علــت  او   .)۱۳۸/۷ المنــار  می آورد«)مجلــۀ 
ــاری  ــح بخ ــه در صحی ــد ک ــان می کن ــن بی ــود را چنی خ
و مســلم از او یــادی نشــده و ابــن خلــدون نیــز احادیــث 
ــای  ــل و عیب ه ــدی را دارای عل ــا مه ــاط ب وارده در ارتب
زیــادی می دانــد و اعتقــاد بــه آمــدن مهــدی، باعــث 

شکســت های مدعیــان مهدویــت شــده و بــه خاطــر چنیــن 
ــه  ــق ریخت ــه ناح ــادی ب ــای زی ــه، خون ه ــۀ بی پای اندیش

ــت.  اس
ــدن  ــه آم ــاوری ب ــوی بی ب ــا در پهل ــید رض ــان رش همچن
ــد  ــور نخواه ــز ظه ــال نی ــه دج ــت ک ــد اس ــدی، معتق مه
کــرد؛ زیــرا بــه بــاور وی، خــروج دجــال منافــی حکمــت 
ــه  ــت اســت و این ک ــام قیام ــی قی ــه نزدیک ــردم ب ــذار م ان
قیامــت ناگهــان به وقــوع می پیونــدد و این کــه بــرای 
کــه  شــده  داده  خارق العاداتــی  و  فتنه هــا  از  دجــال 
و  اســت،  پیامبــران  معجــزاِت  بزرگ تریــن  از  باالتــر 
دیگــر این کــه احادیــث دجــال متعــارض و آشــفته اســت 
ــود  ــگ یه ــه و نیرن ــاخته گی و خدع ــه س ــِن این ک و مبی

ــد از آن( ــار، 4۰۷/9 و بع ــیر المن ــت. )تفس اس
ــه  ــۀ فشــرده ب ــه گون ــه عنــوان یــک پژوهش گــر ب حــاال ب
ــه از  ــن اندیش ــه ای ــم و این ک ــدی می پردازی ــت مه واقعی
کجــا وارد حــوزۀ اســالم و تألیفــات اســالمی شــده اســت؟ 
ــی  ــی همخوان ــا آموزه هــای دین ــن اندیشــه یی ب ــا چنی و آی
اندیشــه یی چــه صدمــات  یــا خیــر؟ و چنیــن  دارد 
ــت؟  ــرده اس ــالمی وارده ک ــت اس ــر ام ــری ب جبران ناپذی

مــا مســلمانان بــه ایــن باوریــم کــه خداونــد دیــن خویــش 
را کامــل نمــوده اســت و هیــچ کاســتی و کمبودی یــی در 
ــتی از  ــن برداش ــا چنی ــا برخی ه ــود، ام ــده نمی ش آن دی
ــد  ــی نمی بینن ــچ مانع ــن لحــاظ هی ــه همی ــد؛ ب ــن ندارن دی
ــد و  ــان و... بگیرن ــیان و یهودی ــی را از مجوس ــه خرافات ک

وارد دیــن اســالم کننــد.
و  مهــدی  اندیشــۀ  کــه  اســت  ایــن  پرســش  حــاال 

آمــد؟ به وجــود  کجــا  از  مهدی گــری 
و  مهــدی  اندیشــۀ  کــه  کنــم  عــرض  بایــد  مقدمتــًا 
مهدی گــری نقــش بزرگــی در تاریــخ اســالم از قــرن 
اول تــا امــروز بــازی کــرده اســت، و علــت موفقیــِت ایــن 

اندیشــه بــه دو چیــز برمی گــردد:

کــه  گونه یی ســت  بــه  آدمــی  رواِن  و  روح  نخســت، 
ــق  ــدل و داد عش ــه ع ــت و ب ــر اس ــتم متنف ــم و س از ظل
مــی ورزد، و ایــن راه و رســِم انســان در طــول تاریــخ بــوده 
ــر  ــت به خاط ــی عدال ــرگاه در عصــر و زمان ــا ه اســت. ام
اســبابی تحقــق نیابــد، دل مــردم بــه حاکــم عادلــی می تپــد 
ــن  ــق بخشــد. ای ــکالش تحق ــام اش ــا تم ــت را ب ــه عدال ک
باعــث می شــود کــه برخــی بــه خیــال و رویــا پنــاه ببرنــد 
و در آن زنده گــی کننــد و بــرای خویــش بــه تعبیــر 
فارابــی، آرمان شــهری بســازند کــه پُــر از داد و انصــاف و 
عدالــت بــوده و از ظلــم و بیدادگــری و ســتم در آن خبــری 
ــا را در  ــن خیال پردازی ه ــی از چنی ــا نمونه های ــد. م نباش
شــرق و غــرِب جهــان ســراغ داریــم، ماننــد مدینــۀ فاضلــۀ 

افالطــون. 
و برخــی بــه انقــالب روی می آورنــد تــا ظلــم و ظالمــان 
ــا هــرگاه از  ــت را تحقــق بخشــند. ام ــد و عدال را براندازن
ــورت در  ــد، در آن ص ــز ماندن ــه عاج ــن اندیش ــِق ای تحق
ــی از  ــۀ رهای ــون اندیش ــد. و چ ــر می برن آروزی آن به س
ــدی  ــًا عالقه من ــرد، طبع ــن صــورت گی ــق دی ــم از طری ظل
مــردم بــه آن بیشــتر خواهــد بــود، و ایــن اســت کــه ایــدۀ 
ــای  ــال و آرزوه ــِق آم ــرای تحق ــن وســیله ب مهــدی بهتری
ــه همیــن  ــوده اســت. ب عدالت خواهــان در طــول تاریــخ ب

لحــاظ، ایــن اندیشــه در ادیــان مختلــِف یهودیــت، 
ــه  ــان ب ــت. یهودی ــه اس ــق یافت ــالم رون ــیحیت و اس مس
ــه  ــد و مســیحیان و مســلمانان ب ــد ان ــا معتق برگشــِت ایلی

ــت.  ــام قیام ــش از قی ــالم پی ــی علیه الس ــت عیس برگش
ــم و  ــو از ظل ــا ممل ــرِب دنی ــا غ ــه از شــرق ت و دوم این ک
ــت  ــق عدال ــرای تحق بیدادگری ســت و کســاِن بســیاری ب
و رفــع ظلــم تالش هایــی کرده انــد تــا انســان ها در 
ــا  ــد، ام ــر از عــدل وداد و ســعادت زنده گــی کنن فضــای پُ
ــود را  ــد، خ ــق نگردیدن ــه موف ــدند و زمانی ک ــق نش موف
ــروز  ــه اگــر ام ــام دار عــادل نگــه داشــتند ک در آرزوی زم
ــر  ــدل وداد پُ ــن را از ع ــد و زمی ــد آم ــردا خواه ــد، ف نیام
ــای بشــریت را  ــام آرزوه ــتاِن خــود تم ــا دس ــد و ب می کن

تحقــق می بخشــد.
اندیشــۀ مهدی گــری ایــن دو هــدف را تحقــق می بخشــد، 
امــا ایــن اندیشــه بیشــتر در شــرق رواج یافتــه اســت؛ زیــرا 
شــرقی ها نســبت بــه غربی هــا آرزوپرورتــر انــد و بیشــتر 
ــد، امــا غربی هــا بیشــتر  ــده فکــر می کنن ــه گذشــته و آین ب
ــن  ــه دی ــتر ب ــرقی ها بیش ــد. ش ــن  ان ــرا و واقعیت بی عمل گ
ــد کــه عدالــت جــز در  ــاور ان ــه ایــن ب ــد و ب تمایــل دارن
ــه  ــر نیســت. ب ــی تحقق پذی ــای دین ــن و آموزه ه ــایۀ دی س
همیــن لحــاظ، اندیشــۀ مهدی گــری ایــدۀ دینــی اســت و 
بــا ایــن اهــداف ســازگاری دارد. )احمــد امیــن، المهــدی 

والمهدویــه، ص ۷ و بعــد از آن( 
اندیشۀ مهدی گری از کجا به میان آمده است؟

قاضــی عبدالجبــار می گویــد: »مجوســی ها مدعی انــد 
کــه مهدی یــی دارنــد کــه زنــده و جــاودان اســت و 
ــام  ــه ن ــوده و ب ــد بهراســب ب ــدان بشتاســب فرزن از فرزن
»ابشاوســن« یــاد می گــردد، و در قلعــۀ بزرگــی میــان 
خراســان و چیــن به ســر می بــرد«. )تثبیــت دالئــل النبــوۀ، 

ــي، ۱/ ۱۷9(  ــار الهمدان ــي عبدالجب للقاض
بــا در نظرداشــت ســخنانی کــه در مقدمــۀ بحــِث مهدویــت 

ارایــه شــد، بایــد گفــت: بعــد از این کــه بنی امیــه بــه شــکل 
ــد  ــت گرفتن ــه دس ــلمانان را ب ــور مس ــام ام ــتبدانه زم مس
و حکومــت میراثــی اســتبدادی را به جــای حکومــت 
شــورایی نشــاندند، علمایــی در میــان امــت اســالمی 
ــان را  ــر حاکم ــام در براب ــوع قی ــر ن ــه ه ــد ک ــور کردن ظه
ــد و  ــوع اعــالن کردن ــد، ممن ــاز می خوانن ــه نم ــا زمانی ک ت
مــردم راهــی بــرای نفــس کشــیدن و بیــرون رفتــن از وضع 
ــه  ــه دســت ب ــود ک ــن ب ــتند. همی اســف بارِ موجــود نداش
ــام مهــدی کــه  ــی به ن ــد؛ قهرمان ــی زدن قهرمان ســازی خیال

ــد. ــوض می کن ــز را ع ــه چی ــبه هم ــد و یک ش می آی
ــتر  ــه بیش ــیعیان ک ــان ش ــانه در می ــن افس ــتین بار ای نخس
ــرای  ــا ب ــت و آن ه ــد، رواج یاف ــروم بودن ــران مح از دیگ
ــنی ها  ــه س ــانه ب ــن افس ــپس ای ــاختند. س ــی س آن احادیث
منتقــل شــد و آن هــا نیــز دســت بــه کار شــده و احادیــث 
جدیــدی جعــل کردنــد، و یــا این کــه بــه پاالیــش 
ــا باورهای شــان  ــا ب ــد ت ــِث ســاخِت شــیعه پرداختن احادی
ــدی االن  ــد مه ــیعیان می گوین ــاًل ش ــد. مث ــازگاری یاب س
ــه  ــت، درحالی ک ــی اس ــردابی مخف ــت و در س ــده اس زن

ــت!. ــده اس ــد نش ــوز متول ــد هن ــنی ها می گوین س
ــزرگ و  ــای ب ــم از چیزه ــرآن کری ــه ق ــم ک ــه می دانی هم
ــدی  ــی از مه ــا هیچ گاه ــه اســت، ام کوچــک ســخن گفت

ــه  ــی ک ــت خدای ــه اس ــا عاقالن ــت. آی ــه اس ــزی نگفت چی
فرمــود: »مــا هیــچ چیــز را در ایــن کتــاب فروگــذار 
نکردیــم«، حتــا یــک کلمــه دربــارۀ مهــدی چیــزی نگوید؟ 
وجــود چنیــن پرســش هایی باعــث شــده کــه دانشــمندان 
ــز  ــانی نی ــد و کس ــانه بپردازن ــن افس ــکار ای ــه ان ــادی ب زی
بــه نقــد احادیــث آن کمــر ببندنــد. از جملــۀ آن هــا، ابــن 
خلــدون مــورخ، فقیــه و جامعه شــناِس مســلمان اســت. او 
در مقدمــۀ خویــش، فصلــی را بــه مهــدی تخصیــص داده و 
در آن ثابــت ســاخته اســت کــه تمــام احادیثــی کــه دربــارۀ 
ــیده اند.  ــت نرس ــه صح ــوده و ب ــف ب ــده، ضعی ــدی آم مه
ــد.( ــد از آن را ببینی ــدون، ص ۸۳۵ و بع ــن خل ــۀ اب )مقدم

ــه را  ــار، آن چ ــی عبدالجب ــای قاض ــه گفته ه ــتناد ب ــا اس ب
می خواهــم خدمــت خواننــده گان عــرض کنــم ایــن 
اســت کــه مهــدی منتظــر، اســطورۀ فارســی قدیمــی اســت 
کــه تاریــخ آن بــه پیــش از اســالم برمی گــردد. مجوســیان 
ــه  ــته اند و چنان چ ــان داش ــر ایم ــود منتظ ــه وج ــارس ب ف
قبــاًل ذکــر کــردم، بــه ایــن بــاور بودنــد کــه او زنــده اســت 
ــد.  ــی می کن ــن زنده گ ــان و چی ــان خراس ــی می و در قلعه ی
ــتند  ــاور داش ــیان ب ــه مجوس ــانی را ک ــۀ خراس ــاال منطق ح
کــه مهــدی از آن جــا ظهــور می کنــد، بــا منطقــۀ خراســان 
ــد. در  ــه رســول خــدا مقایســه کنی ــی منســوب ب در حدیث
حدیــث آمــده اســت »هــرگاه پرچم هــای ســیاه را دیدیــد 
ــد  ــا بیایی ــوی آن ه ــه س ــد، ب ــان برآم ــرف خراس ــه از ط ک
ــوک(  ــینه )چارغ ــه س ــدن ب ــورت خزی ــه ص ــر ب ــا اگ حت
ــرا در آن خلیفــۀ خــدا مهــدی اســت«)این  هــم باشــد؛ زی
حدیــث را حاکــم در مســتدرک روایــت کــرده و بــه شــرط 
شــیخین آن را صحیــح پنداشــته اســت(. بــا انــدک تأمل در 
ــم.  ــی ببری ــِت ســخن پ ــه حقیق ــم ب ــث می توانی ــن حدی ای
ــان!  ــرف خراس ــد؟ از ط ــا می آین ــیاه از کج ــای س پرچم ه
و قلعــۀ مهــدی مجوســیان در کجــا موقعیــت دارد؟ میــان 
ــا جمــع شــدن مهــدی مســلمانان و  ــن! آی خراســان و چی

مهــدی مجــوس در یــک منطقــه تصادفــی اســت؟ 
شــیعیان بــه ایــن بــاور انــد کــه مهــدی منتظــر االن زنــده 
ــم  ــیان قدی ــه مجوس ــاوری اســت ک ــِس ب ــن نف اســت. ای
ــر  ــا مق ــیعیان بعده ــه ش ــی ک ــاوِت اندک ــا تف ــته اند، ب داش
ــد.  ــه ســامرای عــراق انتقــال دادن مهــدی را از خراســان ب
ــه در ســال  ــون اســت ک در ســامرا حســن عســکری مدف
ایــن  و  شــد  داده  انفجــار  افراطی هــا  توســط  ۲۰۰۶م 

ــد. ــراق گردی ــی در ع ــای مذهب ــث فتنه ه ــار باع انفج
ــر«  ــرگاه واژۀ »منتظ ــنن ه ــل تس ــلمانان اه ــی از مس برخ
ــد  ــوند و می گوین ــب می ش ــفزایی، غض ــدی بیـ ــر مه را ب
ــید و  ــار بکش ــما انتظ ــتیم. ش ــی نیس ــر کس ــا منتظ ــه م ک
ــه  ــتید ک ــل هس ــی را قای ــدی صفات ــه مه ــید، ب ــا نکش ی
مجوســیان قایــل انــد، بــه گونه یــی کــه مهــدی در 
ــد،  ــر می کن ــدل و داد پُ ــن را از ع ــد و زمی ــده می آی آین
ــد  ــود. شــما بخواهی ــر شــده ب چنان کــه از ظلــم و ســتم پُ
ــا نخواهیــد، مجوســیان پیــش از شــما چنیــن چیــزی را  ی
ــث  ــه احادی ــد ک ــه کنی ــاب مراجع ــن کت ــه ای ــد. )ب گفته ان
ــد  ــت: عق ــرده اس ــع آوری ک ــدی جم ــارۀ مه ــادی درب زی
الــدرر فــي أخبــار المنتظــر، یوســف بــن یحیــی بــن علــي 

ــلمي( ــافعي الس ــي الش المقدس
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ســخن از راهبردهــای بزرگمــردی کــه 
ــا  ــه م ــخ جامع ــع تاری ــن مقط ــی تری طالی
را رقــم زد و شــاکله حرکــت آینــده عــزت 
آفریــن و رهایــی بخــش مــا را پــی ریخــت 
و بــا درک عمیــق و بصیــرت بی نظیــر، 
ــرد.  ــیم ک ــده را ترس ــای آین ــم اندازه چش
حکیمــی کــه  پیــش تــر از زمانــش ظهــور 
کــرد و همــواره جلوتــر از زمانــه اش 
حرکــت می کــرد، کار دشــواری اســت. 
اندیشــه و راهبردهــای فقیــه فرزانــه و 
ــرت  ــا حض ــش م ــن اندی ــتمدار دی سیاس
آیــت اهلل بهشــتی)ره(  توانســت کار بزرگــی 

ــد.   ــم بزن ــات رق ــن امکان ــا کم تری را ب
او در مقام یک فقیه، »سیاســت را بخشــی از 
منظومــه منســجم اندیشــه اســالمی« می دید 
و » ریشــه های آن را  در وحی، ســنت و سیره 
ــناخت  ــی می ش ــه خوب ــن )ع(« ب معصومی
ــه  ــت ک ــالمی سیاس ــف اس ــق تعری و طب
»مدیریــت حیــات انســانهاـ  چــه در حالــت 
فــردی و چــه در حالــت اجتماعــی ـ بــرای 
ــاّدی  ــای م ــن هدف ه ــه عالی تری وصــول ب
ــی  ــت دین ــه »هدای ــت« ، ب ــوی اس و معن
ــد  ــق در بع ــالح خل ــق اص ــه از طری جامع
ــاس  ــر اس ــت گماشــت. او ب ــیع«   هم وس
مبانــی سیاســت حاکــم بــر نظــام توحیــدی 
ــران  ــت از رهب ــی، اطاع ــت اله ــه  والی ک
شایســته )پیامبــر و جانشــینان آن(، مشــروط 
بــودن اطاعت از رهبــران، ســلطه ناپذیری و 
عــزت و کرامــت انســانی، حرکــت بزرگش 
را آغــاز کــرد و بــا تأکید بــر ایمــان و تقوای 
ــت،  ــزت و کرام ــز ع ــوان رم ــه عن ــی ب اله
جلــب مشــارکت مردمــی و پرهیــز از 
ــی  ــوری، عدالت جوی ــی و دیکتات خودکامگ
و ظلم ســتیزی، ایمــان بــه اصالــت ارزشــها 
بــه ایجــاد تحــول و دگرگونــی تــالش کــرد 
ــلطه و  ــا س ــتیز ب ــر س ــش را ب و راهبردهای
ســازش ناپذیــری در مقابــل ســتمگران، 
سیاســی،  )فرهنگــی،  اســتقالل جویی 
اقتصــادی(، حق گرایــی و بــه ضــرورت 
ــت  ــگان، حاکمی ــر بیگان ــیاری در براب هوش
ــی همــه  ــی و اخــوت دین ضابطــه، فقرزدای
ــه  ــن مقال ــاخت.  ای ــتوار س ــلمانان، اس مس
نخســت نگاهــی بــه جایــگاه و شــخصیت 
ــر همســنگران و  ــد« از منظ ــه فری آن »فرزان
عالمــان خواهــد داشــت و راهبردهــای مهم 
او را بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه زمانــه اش، 

ــاز خوانــی خواهــد کــرد. ب
بهشــتی بــا بزرگانــی چــون آیــت اهلل 
ــید  ــهید س ــه ش ــت و عالم ــی حج العظم
اســماعیل بلخــی، هریــک در ســاحتی 
ــا  ــازه بخشــید: » ت ــان ت ــا ج ــه م ــه جامع ب
ــه تشــیع  ــالدی جامع ــه ۵۰ می ــالهای ده س
ــود، در ایــن  ــزوای کامــل ب افغانســتان در ان
دوره جنبشــی بــه رهبــری بــزرگان مذهبــی 
بازگشــته از نجــف و ایــران نظیــر پیــر 
ســید اســماعیل بلخــی،] آیــۀ اهلل العظمــی[ 
ــر  ــا می ــت[ و آق ــد آقا]حج ــی احم میرعل
ــدر آورد  ــه را از رخــوت ب ــن جامع ــا، ای آق
ــازه بخشــید... در هــزاره جــات  ــی ت و جان
ــت  ــه تخ ــاح مدرس ــه افتت ــتی ب ــید بهش س
ورس همــت می گمــارد، ایــن مدرســه 
محصــالن دبیرســتانها را نیــز در دوره تعطیل 
ــری  ــه بیدارگ ــرد...«  فقی ــتانها می پذی دبیرس
کــه طــرح نــو در انداخــت و جامعــه مــا را 
متحــول ســاخت. بی تردیــد مــروری گــذرا 
بــرای شــناخت زمانــه و زمینــه ای کــه او کار 
ــده گان درس  ــرای آین ــرد، ب ــش را ک بزرگ
بزرگــی اســت کــه عصــر مــا بیــش از هــر 

ــت.   ــر اس ــه آن نیازمند ت ــر ب ــان دیگ زم
ــور  ــه ای ظه ــه و زمین ــتی)ره( در زمان بهش
نــه حکومــت  رقبــا و  نــه  کــرد کــه 
کمونیســتی تحمــل او را نداشــت. او پرچــم 
نهضــت را در جامعــه ای برداشــت کــه 
ــوب  ــم مغض ــط و ه ــوب محی ــم مغض ه
حاکمیــت کمونیســتی بــود. بــا فقــر و 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــا دس ــواع محرومیت ه ان
می کــرد و از ســوی دیگــر از ثــروت انبــوه 
ســرمایه  ای کــه در بانک هــای پاکســتان 
متراکــم بــود و بایــد بــرای جهــاد افغانســتان 
هزینــه می شــد، حظــی و ســهمی نداشــت.   
او در آن اقلیــم ســرد قله هــای قلــب کشــور 

ــرد.  ــام ک ــر قی ــداره و تب ــا ق ب
ــات  ــد جبه ــوار بای ــت دش ــن وضعی در ای
جهــاد را در روزگار فقــر و در آن دره هــای 
ــکونی دور  ــق مس ــور و مناط ــب العب صع
ــرای  ــرد. ب ــت می ک ــاده، مدیری ــم افت از ه
ــداوم  ــم و ت ــظ و نظ ــون حف ــت قان حاکمی
حیــات بالنــده و عزتمنــد و انســجام نیروهــا 
ســاختار ســازمان یافتــه بنیــان می گذاشــت. 
رهبــر بــا بصیــرت نهضــت بــا تدبیــر 
بی نظیــر بــه تشــکیل دولــت موقــت و 
ــدام  ایجــاد ســاختار های اداری و نظامــی اق
کــرد. فقیــد فرزانــه، نیــک صــالح و فــالح 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــازی دی ــه را در آغ جامع
ــت  ــت موق ــد و دول ــرا گرفتن در فرجــام، ف
در تبعیــد مجاهدیــن را ده روز پــس از 
ــو ۱۳۶۷(  ــوروی) ۲۶ دل ــل ش ــروج کام خ
و بــا ســازوکار ناعادالنــه نــه در خــاک 
کشــور کــه در پیشــاور پــی ریختنــد.  
حــال آنکــه بیدارگــر بصیــر اقلیــم مــا »نــه 
ــا  ــود و ب ــته ب ــان گذاش ــر بنی ــال« پیش ت س
راهبرد هــای رهایــی بخــش و وحــدت 
آفریــن، پیــروزی، ثبــات و بقــاء این شــجره 
طیبــه را مهندســی کــرده بــود کــه در ایــن 
ــه همیــن مهــم، همــت گماشــته  نوشــتار ب

ــت. ــده اس ش
اتفــاق  انقالبــی  ۱.   تاســیس شــورای 

افغانســتان؛ اســالمی 
۲.   اعــالم دولــت موقــت در والیــات 

مرکــزی؛
۳.   ایجــاد ســاختار و سیســتم اداری و 

سیاســی؛
4.   حکومــت بــر پایــه آمــوزه هــای 

شــریعت؛
ــی  ــا و تمام ۵.   وحــدت و انســجام نیروه

ــادی؛ احــزاب جه
شورای اتفاق

نخســتین  اســالمی  اتفــاق  شــورای 
سیاســی-  یافتــه  ســازمان  تشــکیالت 
اهلل  آیــت  مرحــوم  کــه  بــود  جهــادی 
ــرد و  ــدام ک ــه تاســیس آن اق بهشــتی)ره( ب
ــه رهبــری  ــا اجمــاع مــردم و مجاهــدان ب ب
ــن  ــد. » اولی ــده ش ــکیالت برگزی ــن تش ای
جرگــه سراســری کــه بــه اهمیــت و نقــش 
تاریخــی روحانیــون صحه گذاشــت، در ۱۵ 
ســنبله ۱۳۵۸ در ورس پایــه گــذاری گردیــد 
و آقــای ســیدعلی بهشــتی یکــی از علمــای 
اعــالم بــه مقــام ریاســت شــورا بــه »اتفــاق 
همگانــی« برگزیــده شــد و پــس از آن اداره 
هزاره جــات بــه دســت قشــر روحانیــون و 
علمــای مذهبــی قــرار گرفــت.«  او از همان 
آغــاز بــه ســاماندهی و ســاختارمند ســازی 
شــورا و تعیین چشــم اندازهــا و راهبردهای 
مترقــی اســالمی همــت گماشــت. چنانکــه 
ــان  ــیاس از هم ــه س ــت آن فقی ــر آن رف ذک

ــزرگ برداشــت  ــای ب ــاز نهضــت، گام ه آغ
ــخ و  ــای تل ــس از تجربه ه ــران پ ــه دیگ ک
تنگناه هــا و بــن بســت های بســیار بــه 

ضــرورت آن پی بردنــد. 
محرومیــت، محکومیــت و محصوریــت 
مــرور،  و  عبــور  صعوبــت  و  مــردم 
ــم و  ــراری نظ ــر ق ــی و ب مشــکالت ارتباط
ــات  ــادی جبه ــتیکی و اقتص ــن لوژیس تامی
را در مناطــق مرکــزی دشــوار ســاخته 
ــن  ــر ای ــه ب ــزرگ، غلب ــذا بهشــتی ب ــود. ل ب
معضــالت را بــا ایجــاد ســاختار و ســازمان 
اداری یعنــی همــان دولــت موقــت، تدبیــر 
و تــدارک دیــد تــا حرکــت پیروزمندانــه و 
رهایــی بخــش، در ابعــاد سیاســی، اجتماعی 
و مبارزاتــی امــکان پذیرگــردد.  زیــرا مبارزه 
ــم  ــات ک ــا امکان ــوی ب ــمن ق ــر دش در براب
ــن  ــاختار ممک ــدون س ــراوان، ب ــر ف و فق
ــد از جبهــات  نمی گشــت. از یــک ســو بای
پشــتیبانی می شــد و بدلیــل محرومیــت 
در  جهــاد  متراکــم  امکانــات  از  کامــل 
پاکســتان، بایســتی با وجــود فقر فرســاینده، 
می شــد.  جــذب  مردمــی  کمک هــای 
ــر  ــات، ب ــت امکان ــع درس ــن توزی همچنی
قــرار نظــم و حفاظــت از امنیــت و حقــوق 
مــردم، حــل و فصــل دعــاوی و بــه صورت 
کل اســتفاده بهینــه از امکانــات موجــود بــه 

تشــکیل دولــت موقــت و ســاختارهایی 
ــط  ــردد، توس ــا گ ــل آنه ــک متکف ــه هری ک
ایشــان مبــادرت شــد. بهشــتی بــزرگ ایــن 
ــه  ــاد ک ــان نه ــت را در شــرایطی بنی حکوم
ــغ  ــتیبانی بی دری ــا پش ــتی ب ــام کمونیس نظ
اتحــاد جماهیــر شــوروی در کشــور، ســلطه 
ــد و سیاســتمدار آگاه   ــه فقی داشــت. آن فقی
ــیب های  ــت از آس ــن نهض ــه ای ــرای آنک ب
ــوان سیاســی  ــد و ت ــون بمان ــی مصئ احتمال
ــی  ــدت درون ــد، وح ــته باش ــدگار داش مان
نیروهــای شــیعی و کلیــه احــزاب جهــادی، 
وحــدت اســالمی، ســاختارمند ســازی، 
تخصــص ســاالری و شــریعت مــداری را به 
عنــوان راهبــرد اصلــی نهضــت اعــالم کــرد 
ــود  ــوع خ ــخ، در ن ــهادت تاری ــه ش ــه ب ک
رهیافت هــا  مدرن تریــن  و  مترقی تریــن 
بــود. سیاســت ژرفــی کــه در آن زمــان هیچ 
ــالها  ــه س ــه ک ــت گان ــزاب هف ــک از اح ی
ــد،  ــق کردن ــر آن تواف ــاور ب ــد در پیش بع
ــم  ــد. » علی رغ ــم نمی کردن ــورش را ه تص
ــه  ــات ک ــی هزاره ج ــب ماندگ ــر و عق فق
ــوده،  ــم نظیرب ــم ک ــتان ه ــی در افغانس حت
شــورا موفــق شــد تــا یــک نــوع اداره 
ــه  ــق مربوط ــم را در مناط ــا منظ ــی ام ابتدای
قائــم ســازد. خطــوط تلفــن منطقــه بــه کار 
افتــاد،  قواعــدی بــرای جمــع آوری مالیــات 
ــر  و محصــول وضــع شــد و از همــه مهمت
خدمــت عســکری بــر مبنــای روایــات 

محلــی تنظیــم یافــت.«  مردمی که شــهروند 
درجــه دو بــود و ورود بــه ســاختار قــدرت 
ــرای آنهــا ممکــن دیــده نمی شــد، اینــک  ب
خــود تشــکیل دهنــده حکومــت انــد. بدون 
ــا  ــدرن ب ــردی و م ــدام راهب ــن اق ــد ای تردی
درک دقیــق آن رهبــر آگاه از اوضــاع زمانــه 
ــود.  ــه ب و بصیــرت سیاســی صــورت گرفت
ــدرت  ــوی مشــارکت در ق ــک ســو تاب از ی
ســوی  از  و  می شکســت  را  سیاســی 
ــت را  ــانده وق ــت دست نش ــر، حکوم دیگ
ــا بحــران مشــروعیت سیاســی  مواجــه و  ب
ابزارهــای فشــار بین المللــی را نیــز فراهــم 

می ســاخت. 
وحدت و انسجام اسالمی

ــه و  ــد اندیش ــای بلن ــر از فرازه ــی دیگ یک
ــب  ــد، تعقی ــه فری ــی آن فرزان ــی سیاس مش
ــیعی  ــای ش ــان نیروه ــدت می ــرد وح راهب
و کلیــه احــزاب جهــادی کشــور بــود. 
ــقاق  ــاق و ش ــواره نف ــم، هم ــک میدانی نی
پاشــنه آشــیل هــر ملــت و مردمــی اســت. 
قدرت هــای  و  مســتبد  حکومت هــای 
اســتعماری حیــات و بقــای خویــش را 
ــن  ــد. در چنی ــردم می بینن ــی م در پراکندگ
ــن  ــردم از پرداخت ــه م ــت ک ــی اس وضعیت
ــاز  ــاز ب ــی و سرنوشت س ــور اساس ــه ام ب
ــروف  ــات کاذب مص ــه موضوع ــده و ب  مان
ــد  ــز نمی توانن ــه هرگ ــد. در نتیج می گردن
تهدیــدی را متوجــه بــرج و بــاروی قــدرت 
حاکــم ســازند و نیــروی متراکمــی بــه 

ــد. ــود آورن وج
از ایــن رو آن فقیــه بصیــر، نــه تنهــا وحدت 
تشــیع کــه اخــوت و وحــدت همــه اقــوام و 
طوایف افغانســتان را خواســتار بــود و از این 
طریــق راه را بــر اســتراتژی انگلیســی »تفرقه 
بینــداز و حکومــت کــن« همــه قدرت هــا و 
ابــر قدرتهــا می بســت. » مــا تمــام مســلمانان 
جهــان یــک ســرمایه بســیار بــزرگ داریــم 
ــد و  ــرقی ها دارن ــه ش ــرمایه را ن ــه آن س ک
نــه غربی هــا دارنــد و آن ســرمایه وحــدت 
معنــوی اســت؛ وحــدت اســالمی، اخوت و 
بــرادری دینــی اســت. ایــن ســرمایه را غیــر 
ــادی  ــا م ــدت آنه ــد، وح ــلمانان ندارن مس

اســت.« 
ــا  ــود ام  بهشــتی کارهــای بزرگــی کــرده ب
ــزرگ  ــن کار ب ــتند، ای ــداد نگذاش ــک تع ی
ــر شــورا  ــه اگ ــه آن نتیجــه الزم برســد ک ب
و بهشــتی و کار بهشــتی آنــروز تحقیــر 
امــروز  نمی شــد...  تدلیــس  و  نمی شــد 
ــه وضــع شــیعه  ــه وضــع هزارجــات و ن ن
و نــه وضــع افغانســتان ایــن نبــود. همیشــه 
بایــد از نقطه هایــی ابــا کــرد و ترســید 
کــه در دســتش آتــش اســت و در خرمــن 
وحــدت و یگانگــی مــردم می زنــد. در 
نظــر مــا هیچگاهــی ارزش نقــش بهشــتی با 
ــورت  ــون آن ص ــه پیرام ــای ک خرابکاری ه
ــرا او کارش  ــد زی ــن نمی آی ــت، پائی می گرف
ــکاران و  ــود و مســئول کار خراب ــرده ب را ک
کســانی کــه هزارســتان را بــه آتــش جنــگ 
کشــیدند، مســئول عمــل آنهــا بهشــتی 

ــود.«   ــد ب نیســت و نخواه
امــروز مــردم مــا بــرای فــردا و فرداهــا بــه 
بازخوانــی تاریــخ سیاســی و واقعــی جامعــه 
ــان کــه  ــه آن چن ــان کــه هســت و ن آن چن
ســاخته اند، ضــرورت انــکار ناپذیــر دارنــد 
تــا دیگــر حقیقت هــا قربانــی نشــود و تاریخ 
جهــاد پــر افتخــار مــردم مــا مقلوب ترســیم 
نگــردد. بهشــتی  بــزرگ و کار بزرگــش کــه 
ســند افتخــار و طالیی تریــن مقطــع تاریــخ 
ــردد  ــوش نگ ــت، فرام ــردم ماس ــات م حی
ــش  ــه، آت ــخ تفرق ــه تل ــر تجرب ــار دیگ و ب
خرمــن عــزت جامعــه مــا نشــود. بــه 
ــیاری  ــر بس ــم از ذک ــن قل ــل ای ــن دلی همی
ــخ  ــخ تل ــرار تاری ــود و تک ــناد موج از اس
ایــن  فــرا روی  کامی هــا و توطئه هــای 
حرکــت، طفــره رفتــه و بــه همیــن اشــاراتی 
چنــد بســنده نمــوده اســت. بــه امیــد آنکــه 
ــود و  ــوده نش ــاز آزم ــته ب ــای گذاش خطاه
ــوج  ــه دور از م ــزرگ، ب ــاران ب ــان معم آرم
ســواری ها، چنــان کــه شایســته اســت، 

جامــه عمــل بپوشــد. 
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هشدار رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

اصـالحات نیـایـد، 
استعفا مـی دهم

رییـــس کمیســـیون شـــکایت های انتخاباتـــی اعـــالم 
ـــب  ـــالن تقل ـــار نشـــدن عام ـــه در صـــورت برکن ـــرد ک ک
ـــات  ـــیون انتخاب ـــات در کمیس ـــق اصالح ـــدم تحق و ع
ــری  ــاره گیـ ــود کنـ ــمت خـ ــده از سـ ــاه آینـ ــا مـ تـ

ـــرد. ـــد ک خواه
ـــکایت های  ـــیون ش ـــس کمیس ـــی ریی ـــز آریای عبدالعزی
انتخاباتـــی اعـــالم کـــرد کـــه بـــا وجـــود گذشـــت 
ـــات  ـــب انتخاب ـــه در تقل ـــانی ک ـــم کس ـــوز ه ـــان هن زم
گذشـــته دســـت داشـــتند بـــه کار در کمیســـون های 

ــد. ــه می دهنـ ــی ادامـ انتخاباتـ
ــدار داد در  ــی هشـ ــدت ملـ ــت وحـ ــه حکومـ وی بـ
ـــیون های  ـــات در کمیس ـــق اصالح ـــدم تحق ـــورت ع ص
انتخاباتـــی افغانســـتان از ســـمتش کنـــاره گیـــری 

خواهـــد کـــرد.
رییـــس کمیســـیون شـــکایت های انتخاباتـــی بـــا 
ـــات  ـــب انتخاب ـــالن تقل ـــاری عام ـــدم برکن ـــه ع ـــاره ب اش
گذشـــته افغانســـتان گفـــت: اگـــر ایـــن موضـــوع را 
ـــل  ـــل و فص ـــده ح ـــاه آین ـــا م ـــتان ت ـــت افغانس ـــا دول ب
ـــرده و  ـــراف ک ـــود اعت ـــی خ ـــف مدیریت ـــه ضع ـــم ب نکن

ـــرد. ـــم ک ـــتعفا خواه ـــود اس ـــمت خ از س
ـــی،  ـــزاب سیاس ـــرا اح ـــه اخی ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
بـــر  ناظـــر  نهادهـــای  و  مجلـــس  نماینـــدگان  
ـــیون  ـــرد کمیس ـــه عملک ـــبت ب ـــتان نس ـــات افغانس انتخاب
ـــدی  ـــزم ج ـــود ع ـــت و نب ـــه حکوم ـــات، مداخل انتخاب
ــورای  ــی و شـ ــات پارلمانـ ــزاری انتخابـ ــرای برگـ بـ

ولســـوالی ها نیـــز ابـــراز نگرانـــی  کرده انـــد.
از ســـوی دیگـــر بـــه تازگـــی، احـــزاب منتقـــد حکومـــت 
ـــوان  ـــت عن ـــورایی تح ـــکیل ش ـــا تش ـــی ب ـــدت مل وح
»شـــورای تفاهـــم جریان هـــای سیاســـی« افغانســـتان 
ـــل  ـــا منح ـــی و ی ـــات اساس ـــق اصالح ـــتار تحق خواس

شـــدن کمیســـیون انتخابـــات افغانســـتان شـــده اند.
ـــفاف و  ـــات ش ـــاد انتخاب ـــس بنی ـــوب زاده ریی ـــم ای نعی
ـــز بـــا ابـــراز نگرانـــی نســـبت  عادالنـــه افغانســـتان نی
ـــت  ـــه حکوم ـــات ب ـــزاری انتخاب ـــدم برگ ـــال ع ـــه احتم ب
ـــه  ـــا عملکـــرد صادقان ـــا ب ـــی هشـــدار داده ت وحـــدت مل
ـــم  ـــن کشـــور را فراه ـــات در ای ـــزاری انتخاب ـــه برگ زمین

ـــد. کن
امـــا کمیســـیون انتخابـــات افغانســـتان بـــرای پاســـخ 
ــدگان  ــی و نماینـ ــزاب سیاسـ ــای احـ ــه نگرانی هـ بـ
مجلـــس در نشســـت خبـــری تـــالش حکومـــت 
وحـــدت ملـــی بـــرای مهندســـی انتخابـــات آینـــده 

ــان را تکذیـــب کـــرده اســـت. پارلمـ
بـــا وجـــود اینکـــه یکـــی از تعهـــدات اساســـی حکومـــت 
ــیون  ــات در کمیسـ ــق اصالحـ ــی تحقـ ــدت ملـ وحـ
انتخابـــات و نظـــام انتخاباتـــی در ایـــن کشـــور 
ـــن  ـــکیل ای ـــال از تش ـــه س ـــت س ـــا گذش ـــا ب ـــت؛ ام اس
ـــتند در  ـــم هس ـــب مته ـــه تقل ـــه ب ـــرادی ک ـــت اف حکوم
ــود  ــه کار خـ ــی بـ ــکایت های انتخاباتـ ــیون شـ کمیسـ

ادامـــه می دهنـــد.

کارکردهای بهشتی ماندگار است
»سید آقا موسوی نژاد«

ACKU
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ورزش
حسیب معترف

پرداختــن مالیــه بــه نظــام، بهتــر از گدایــی در ســطح جهــان 
ــی  ــک افغان ــک شــهروند، حاضــرم ی ــوان ی ــه عن اســت. ب
ــای خــود  ــام روی پ ــا نظ ــم ت ــم کن ــت نی ــا دول خــود را ب
ــی و  ــتم مالیه ده ــفافیت سیس ــه  ش ــه ب ــن در رابط ــا م ــود، ام ــتاد ش ایس
ــه  ــی ک ــه مالیه ی ــم ک ــی شــهروند نگران جمــع آوری آن مالحظــه دارم. من
ــم کــه حلقــۀ  ــرود. مــن نگران ــا ن ــه جیــب مفســدان و مافی ــردازم، ب می پ
ــی  ــای قوم ــا را مصــرف بازی ه ــن پول ه ــت، ای ــی در حکوم ــۀ قوم خبیث
و سیاســی خــود نکننــد. حکومــت بایــد سیســتم پرداخــت و جمــع آوری 
ــه  ــه دارد و ب ــدان و دزدان دور نگ ــگ مفس ــفاف و از چن ــات را ش مالی
ــد،  ــت می کنن ــه پرداخ ــه ک ــی مالی ــر افغان ــه ه ــد ک ــان ده ــردم اطمین م
ــری از  ــی خب ــود. وقت ــردم می ش ــه م ــات ب ــۀ خدم ــرف ارای ــاره ص دوب
خدمــات و امنیــت نباشــد و سیســتم مالیه دهــی هــم مشــکوک و 
ــت  ــع پرداخ ــردم توق ــد از م ــت نبای ــورت حکوم ــفاف، در این ص غیرش

ــه را داشــته باشــد. مالی

محمد ناطقی

صلح
ــد و  ــزار ش ــیه برگ ــاس در روس ــروه تم ــت گ نشس
ــه  ــای ک ــاه کشــور و نهاده ــش از پنج ــده گان بی نماین
بــرای صلــح کار می کننــد، شــرکت کردنــد. پوتیــن نشــان داد کــه 
عــالوه بــر حمایــت از طالبــان در برابــر داعــش، بــرای صلــح هــم 
ــار،  ــروه چه ــه گ ــح شکســت خوردۀ موســوم ب ــد. صل فکــر می کن
نیــز قــرار اســت در مســقط پایتخــت عمــان در هفتــۀ آینــده (همین 
ــتان،  ــامل افغانس ــار ش ــروه چه ــد. گ ــروع کن ــه( کارش را ش هفت
پاکســتان چیــن و آمریــکا اســت. پنــج دور مذاکــرات ســال ۲۰۱۵ 
بــه شکســت و افتضــاح انجامیــد و مقصــر هــم پاکســتان دانســته 
شــد، امــا این بــار نشســت چهارجانبــه متفــاوت از گذشــته بــر گزار 
می شــود. طالبــان بــه شــدت بمبــاران می شــود و پاکســتان تحــت 
فشــار شــدید قــرار دارد. بــا ســرکوب نظامــی طالبــان و فشــار بــر 
پاکســتان، ظاهــراً گام هایــی بــه ســوی بــر داشــته می شــود و فکــر 

ــویم. ــک می ش ــم نزدی ــح کم ک ــه صل ــم ب می کن

امین كاوه

عقل قومی
هــر اجتماعــی از طریــق تصویــر کــه از خویــش 
ایجــاد می کنــد، خــود و دیگــران را بــر مبنــای همــان 
ــد،  ــی می بین ــود، دین ــی ب ــر دین ــر اگ ــن تصوی ــد. ای ــر می بین تصوی
ــد و...  ــی می بین ــود، حزب ــی ب ــد، حزب ــی می بین ــود، قوم ــی ب قوم
ایــن دیــد، ســبب می شــود کــه آدم هــا ســیاه را ســفید و ســفید را 
ســیاه ببیننــد. در ایــن میــان تصویــر کالنــی کــه در میــان گروه هــای 
اجتماعــی و سیاســی افغانســتان وجــود دارد، تصویــر قومــی اســت. 
قومــی خــوب اســت کــه همســو بــا منافــع قومــی مــا باشــد و بــر 
عکــس، قــوم بــد اســت کــه همســو بــا منافــع قومــی مــا نباشــد. 
در دیــد قومــی، کفــر و مســلمان، حاکــم و محکــوم وجــود نــدارد 
ــان  ــن در می ــۀ روش ــه گون ــوان ب ــراوان آن را می ت ــای ف و نمونه ه

ــد. ــور دی ــان کش قوم گرای
ــه  ــه ب ــان چ ــی در روح و روان م ــای قبیله ی ــن رو، گرایش ه از همی
صــورت پنهــان و چــه بــه صــورت آشــکار نهادینــه شــده اســت که 
مــا همــه چیــز را بــر معیارهــای آن می بینیــم، می ســنجیم و حکــم 
ــک  ــر تاجی ــا، اگ ــتون والی م ــیم، پش ــتون باش ــر پش ــم. اگ می رانی
ــا  ــی م ــیم، هزاره گرای ــزاره باش ــر ه ــا، اگ ــی م ــیم، تاجیک گرای باش
ــد. چــه ایــن  ــر مــا حکــم می ران و همین طــوری گرایی هــای مــا ب
را بپذیریــم و چــه نپذیریــم، ایــن گرایــش در ذهــن ناخــودآگاه مــا 

ــد. ــا را سمت وســو می ده خیمــه گســترانیده اســت و دارد م
ــه  ــی را ب ــر قوم ــن تصوی ــوان همی ــر، می ت ــت دیگ ــک روای ــه ی ب
عقــل قومــی تشــبیه کــرد و نســبتی ســاخت. براســاس این نســبیت 
عقــل پشــتونی، عقــل تاجیکــی، عقــل هزاره گــی و عقــل ازبکــی 
ــوان  ــت عن ــوان تح ــا را می ت ــۀ این ه ــه هم ــرد ک ــکل می گی ش
ــماری  ــر ش ــال حاض ــه در ح ــرد ک ــذاری ک ــی« نام گ ــل قوم »عق
ــیم و  ــل می شناس ــن عق ــای همی ــر مبن ــان را ب ــا جه ــادی از م زی
ــی  ــم. پ.ن: حســاب آنان ــن عقــل زنده گــی می کنی ــا همی ــم ب داری

ــت. ــی جداس ــل قوم ــند، از عق ــانی می اندیش ــه انس ک

دستگیر روشنیالی

ــا«  ــه دی، »چ ــده دا ن ــو دن ــت کول ــت او سياس دسياس

ــواب دی  ــه ځ ــتني ت ــده دي پوښ ــت دن ــړو. دسياس وک

»ويل« یــي وکــړو. پــه سياســت کــي ټاکونکــي پوښــتنه 

»چــا« »څــوک« نــه دی. پــه سياســت کــي ټاکونکــي پوښــتنه »ويل« 

دی. سياســت د ټولنــي د چــارو د تنظيــم کونکــی پــه توگــه د 

»عمــل« پــه ځــای پــه »انگيــزه« پــيس ځــي. سياســت تــه دا مهمــه 

نــه دی چــي دلتــه څــوک غــال کــوي. د سياســت کار دي پوښــتني 

ــدا کــول دي، »ويل« غــال کــوي؟ ــه ځــواب پي ت

فیفا تیم ملی فوتبال پاکستان را 
از تمام حقوقش محروم کرد

بارسلونا برای افزایش حقوق مسی، چوب 

حراج به نام خانۀ جدیدش می زند

فیـسبـوک نـــامــه

فدراســیون جهانــی فوتبــال، پاکســتان را بــه خاطــر دخالــت مقامــات 
دولتــی در امــور فوتبــال ایــن کشــور، مجــازات کــرد.

ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــرد ک ــالم ک ــی اع ــار بیانیه ی ــا انتش ــا ب فیف
ــور  ــور در ام ــن کش ــت ای ــت دول ــر دخال ــه خاط ــتان را ب پاکس
فوتبالــی مجــازات کــرده و فعالیــت ایــن فدراســیون را بــه حالــت 

ــت. ــق در آورده اس تعلی
گفتــه می شــود قــوۀ قضاییــۀ کشــور پاکســتان، یــک مدیــر را بــرای 
ادارۀ امــور فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور منتصــب کــرده بــود کــه 
ایــن امــر اســتقالل فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور را زیــر ســوال 

بــرده اســت.
فیفــا اعــالم کــرده اســت کــه ایــن تعلیــق تــا زمانــی کــه پاکســتان 
ــووالن آن  ــه مس ــور را ب ــن کش ــال ای ــیون فوتب ــور فدراس ادارۀ ام

ــت. ــد داش ــه خواه ــد، ادام بازنگردان
بــه موجــب بنــد ۱۳ اســاس نامۀ فیفــا، تعلیــق فدراســیون ها از 
ســوی فیفــا بــه منزلــۀ از دســت رفتــن تمامــی حقــوق عضویت شــان 
ــای  ــه تیم ه ــن این ک ــت. ضم ــال اس ــی فوتب ــیون جهان در فدراس
ــچ تورنمنــت بین المللــی  ــن کشــور حــق شــرکت در هی ــال ای فوتب

ــد داشــت. را نخواهن

مدیــران باشــگاه بارســلونا بــرای تأمیــن بودجــۀ الزم جهــت افزایش 
ــان  ــد از ورزشگاه ش ــد دارن ــود، قص ــن خ ــن بازیک ــوق برتری حق

اســتفاده کننــد.
باشــگاه بارســلونا بــه لیونــل مســی بــرای تمدیــد قــراردادش وعــده 
ــه اش  ــت بودج ــه محدودی ــه ب ــا توج ــا ب ــوق داده، ام ــش حق افزای
ــا حــراج امتیــاز نام گــذاری ورزشــگاه جدیــدش ایــن  قصــد دارد ب

بودجــه را فراهــم آورد.
ــه  ــا ب ــد آبی و اناری ه ــگاه جدی ــداث ورزش ــگ اح ــده کلن ــال آین س
ــه می شــود بارســلونا در نظــر دارد  زمیــن خواهــد خــورد، امــا گفت
ــرای ۲۵ ســال  ــن ورزشــگاه ب ــاز نام گــذاری ای ــا پیش فــروش امتی ب
آینــده بخشــی از بودجــۀ افزایــش حقــوق و مزایــای مســی را تأمیــن 

کنــد.
حقــوق مســی بــه موجــب قــرارداد جدیــدش بــه ۵۰۰ هــزار پونــد 
در هفتــۀ افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب حقــوق و 
ــه ۸۰ میلیــون  ــا پایــان مــدت قــرارداد جدیــدش ب پاداش هــای او ت
ــتن  ــتلزم داش ــی مس ــن حقوق ــت چنی ــه پرداخ ــید ک ــد رس خواه
ــگاه در  ــران باش ــه مدی ــرمایه یی ک ــت، س ــت اس ــرمایه یی هنگف س
ــم  ــان فراه ــگاه جدیدش ــام ورزش ــروش ن ــا ف ــد آن را ب ــر دارن نظ

کننــد.
مســی ۳۰ ســاله تــا پایــان فصــل جــاری بــا بارســلونا قــرارداد دارد 
ــاده  ــیتی آم ــه منچسترس ــر این ک ــی ب ــده مبن ــرح ش ــایعاتی مط و ش
اســت در مــاه جنــوری پیشــنهاد ۳۵۷ میلیــون پونــدی بــه بارســلونا 
ــرارداد  ــخ ق ــت فس ــرد. غرام ــم بخ ــن تی ــی را از ای ــا مس ــد ت بده
ــورو  ــون ی ــایی ها ۳۰۰ میلی ــا بارس ــال ۲۰۲۱ ب ــا س ــد مســی ت جدی

اســت.

کاپیتوالسیون چیست؟
عبداللطیف پدرام

 »Capitulat« ــن ــه فرانســوی از واژۀ التی کاپیتوالســیون »Capitulation« ب
می آیــد. یــک معنــای آن شــرط گذاشــتن اســت و توســعًا بــه معنــی »قضــاوت 
ــی از  ــه نوع ــل، ب ــوق بین المل ــود. در حق ــرده می ش ــه کار ب ــم ب ــولی« ه کنس
ــور دوم،  ــد در کش ــازه می یاب ــوری اج ــه کش ــود ک ــه می ش ــه گفت مواققت نام
ــه  ــه ب ــد. اتباعــی ک ــاع خــود اســتفاده کن ــرای اتب ــی خــود ب ــن قضای از قوانی
خاطــر اجــرای کار یــا مأموریتــی در کشــور دوم زنده گــی می کننــد. در 
ــت  ــای مثب ــورها، در معن ــت. کش ــرزی« اس ــق برون م ــت آن »ح ــای مثب معن
ــدودۀ  ــرزمین و مح ــر در س ــور های دیگ ــاع کش ــه اتب ــن واژه، ب ــرور ای و ض
مرز هــای خــود حــق می دهنــد کــه در مــواردی آنــان را از رســیده گی 
ــم  ــد. ه ــاف کنن ــود مع ــی خ ــم داخل ــی در محاک ــی احتمال ــا تخط ــم ی جرای
ــودی و در  ــر خ ــرزمین های غی ــا در س ــی دولت ه ــده گان سیاس ــون نماین اکن

ــد. ــتفاده می کنن ــق اس ــن ح ــد از ای ــل متح ــازمان مل ــتگاه س ُکل، در دس
ــوی  ــته س ــی پیوس ــن حق ــک چنی ــد از ی ــتعمارگر و قدرت من ــور های اس کش
ــور های  ــر کش ــود را ب ــتعماری خ ــت های اس ــد و خواس ــرده ان ــتفاده ک اس
ضعیــف تحمیــل کــرده انــد. بــه همیــن دلیــل، کاپیتوالســیون اکنــون معنــای 
ــه زمانه هــای  منفــی و اشــغال گرانه دارد. ســوی اســتفاده از چنیــن حقوقــی ب
ــر و  ــواحل مص ــه س ــی ب ــران یونان ــرت و مهاج ــه مهاج ــردد، ب دور برمی گ
ــن  ــه ای ــی ب ــان اورپای ــا. مورخ ــر مصری ه ــود ب ــت های خ ــل خواس تحمی
بــاور انــد کــه در ســال ۱4۵۳م، درســت بعــد از فتــح قســطنطنیه، بیگانــه گان 
ــارز کاپیتوالســیون  ــۀ ب ــد کــه نمون ــر دولــت عثمانــی شــرایطی وضــع کردن ب
بــود. رومی هــا هــم از چنیــن امتیــازی در متصرفــات امپراتــوری روم اســتفاده 

می کردنــد.
در ســال ۱۵۳۵م، فرانســوی ها معاهده یــی بــا پادشــاه عثمانــی )ســلیمان پادشــا( 
ــرو  ــوی ها در قلم ــژه فرانس ــه وی ــان ب ــق آن، خارجی ــه مطاب ــد ک ــا کردن امض
ــیده گی  ــور رس ــه منظ ــرازگاه ب ــه ه ــم فرانســوی ک ــی در محاک ــت عثمان دول
ــرای  ــدند. ماج ــت داده می ش ــد، رجع ــکیل می ش ــا تش ــایل خارجی ه ــه مس ب
کاپیتوالســیون بــه عهــد صفــوی و قاجــار نیــز برمی گــردد. بعــد از شکســت 
پیمــان »ترکمــان چــای«)۱۸۲۸(، روســیه  از روســیه و امضــای  ایــران 
ــت و  ــول هف ــق فص ــرد. مطاب ــل ک ــران تحمی ــر ای ــود را ب ــیون خ کاپیتوالس
ــن  ــه بی ــی ک ــه و مرافعات ــازع فی ــور متن ــام ام ــن کاپیتوالســیون »تم هشــت ای
اتبــاع روس و ایــران بــه وقــوع می پیوســت، موافــق قوانیــن دولــت روســیه، 
ــل  ــل و فص ــران ح ــیه در ای ــولی روس ــدۀ کنس ــا نماین ــفیر ی ــر س ــر نظ زی

ــیون( ــار، کاپیتوالس ــین به ــد.« )افش می گردی
ــکا  ــیون امری ــه کاپیتوالس ــت ب ــران در مخالف ــالب ای ــی در انق ــت اهلل خمین آی
ــا  ــیون را ملغ ــا کاپیتوالس ــاه خواســت ت ــد  واز ش ــدان ش ــران، وارد می ــر ای ب
ــی،  ــپز امریکای ــک آش ــر ی ــی، اگ ــادم امریکای ــک خ ــر ی ــت: »اگ ــد. او گف کن
یــک مرجــع تقلیــد شــما را وســط بــازار تــرور کنــد، دادگاه هــای ایــران حــق 
مداخلــه ندارنــد. اگــر ماشــین شــاه ایــران یــک ســگ امریکایــی را زیــر بگیــرد 

بازخواســت می شــود.«
باتوجــه بــه ایــن نــوع موافقت نامه هــا و اشــارۀ کوتــاه بــر تاریــخ کاپیتوالســیون 
ــه و قاجــار  ــی و صفوی ــت عثمان ــا دول ــا روم، ت ــان ت و سرگذشــت آن از یون
و شــاه ایــران، پیمــان امنیتــی کابل-واشــنگتن را کاپیتوالســیون خوانــدم و در 
ــن پیمــان  ــا ای ــوز هــم ب ــف دادم و هن ــه آن رأی مخال ــده گان ب مجلــس نماین
ــردم  ــه م ــی ب ــم و اهانت ــغال گرانه می دان ــان را اش ــن پیم ــتم. ای ــف هس مخال
ــار  ــی قنده ــی در ولســوالی پنجوای ــای امریکای ــه نیرو ه ــی ک افغانســتان. زمان
ــه  ــاندند و ب ــل رس ــه قت ــاه ب ــا را بی گن ــی م ــان غیرنظام ــماری از هم وطن ش
چنــد تــن تجــاوز جنســی کردنــد، مــن عــزم خــود را بــرای مبــارزه بــا ایــن 
پیمــان جــزم کــردم. مــن عضــوی هیــأت رســیده گی بــه ایــن ماجــرا بــودم، 
امــا نتایــج بررســی مــا کــه بــرای مجلــس نماینــده گان و حکومــت گــزارش 
شــد، نتیجه یــی نــداد. جنایــت کاران امریکایــی بــدون کوچک تریــن بازپــرس، 
ــه  ــل داده شــدند. در ارزگان یــک محفــل عروســی را ب ــه کشورشــان تحوی ب
خــاک و خــون کشــاندند، کســی از آنــان ســوال نکــرد. نیرو هــای امریکایــی 
و ناتــو بیمارســتانی را در کنــدز بمبــاران کردنــد، امــا کســی نتوانســت آنــان 

ــه دادگاه فرابخوانــد. را ب
ــل و  ــوق بین المل ــث در حق ــه مباح ــی این گون ــی حقوق ــر جایگاه ــی ب مضاف
ــی کابل-واشــنگتن( آشــکارا  ــان امنیت ــن کاپیتوالســیون )پیم ــوق بشــر، ای حق
ــت،  ــالمی اس ــن اس ــی روش ــدۀ فقه ــک قاع ــه ی ــبیل« ک ــی س ــدۀ نف ــا »قاع ب
ــن  ــل اهلل للکافری ــن تجع ــد: »ول ــد می فرمای ــت دارد. خداون ــات و مخالف مناف
علــی المونیــن ســبیال.« خداونــد هرگــز بــرای کافــران راه )تســلطی( بــر زیــان 
مومنــان قــرار نــداده اســت و ســلطۀ آنــان را جایــز نشــمرده اســت.« از ایــن 
ــرر  ــار و ض ــع کف ــه نف ــن ب ــع قوانی ــه وض ــود ک ــتباط می ش ــکارا اس ــه آش آی
ــه  ــات دارد و ب ــلمانان مناف ــات مس ــزت و حی ــا ع ــه ب ــلمین، از آن رو ک مس
ــق  ــران ح ــت. کاف ــرام اس ــاند، ح ــیب می رس ــلمین آس ــل مس ــتقالل عم اس

ــد. ــان جعــل ســبیل کنن ــه مومن ــد علی ندارن
ــبات  ــترش مناس ــالم و گس ــی اس ــه سیاس ــی فق ــه پویای ــه ب ــا توج ــا ب ُفقه ه
ــدن،  ــی ش ــل جهان ــه دلی ــه ب ــرات مداخل ــدن و خط ــی ش ــی و جهان بین الملل
ــه  ــد ک ــرده ان ــا ســی مصــداق روشــن مطــرح ک ــش از بیســت ت ــل بی حداق
بــه خطــر انداختن شــان و حیــات و عــزت مســلمین در آن محدوده هــا 
پذیرفتنــی نیســت و در نهایــت، هــر نــوع عملــی و قــرار دادی و پیمانــی کــه 
ــور سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی،  ــر ام ــب ب موجــب ســلطه و تســلط اجان
فرهنگــی و نظامــی مســلمانان گــردد، نــاروا اســت و برخــالف حکــم قــرآن 
ــبیل«  ــی س ــدۀ نف ــوان »قاع ــن موضــوع را تحــت عن ــا ای ــم اســت. ُفقه ه کری

ــد. ــل می آورن ــم دلی ــیاری ه ــی بس ــات و روایات ــد و آی ــی می کنن برس
ــای  ــری در عرصه ه ــورت انکارناپذی ــه ص ــگتن ب ــی کابل-واش ــان امنیت پیم
ــر  ــرده اســت. ب ــی ک ــا نف ــردم م ــرای م ــری را ب ــی تصمیم گی ــف توانای مختل
هیــچ آدم منصفــی پوشــیده نیســت کــه مســایل کالن مملکــت در یــد اقتــدار 
و صالحیــت بیگانــه گان اســت. همــۀ امــور مهــم را آنــان مدیریــت می کننــد. 
ــن  ــا ای ــد. حت ــه می کنن ــا دیکت ــا را خارجی ه ــی م ــی و داخل ــت خارج سیاس
ــه کاری  ــدی چ ــی متص ــی کس ــد چ ــن می کنن ــه تعیی ــتند ک ــا هس خارجی ه
باشــد. ایــن یعنــی کاپیتوالســیون، یعنــی اشــغال گری، یعنــی عــدول از قاعــدۀ 

نفــی ســبیل.

ACKU



Year 9 y NO 2119 y Saturday 14 October 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

جهانــی  نشســت  ششــمین  دور 
گفت وگوهــای امنیتــی هــرات روز جمعــه 
ــازمان  ــد س ــده گان ارش ــور نماین ــا حض ب
ملــل، ناتــو و کشــورهای امریــکا، فرانســه، 

پاکســتان،  هنــد،  ایــران،  تاجیکســتان، 
ــا، هالنــد  ــه، مصــر، بریتانی قزاقســتان، ترکی
هــرات  در  دیگــر،  کشــور  چندیــن  و 

ــد. ــزار ش برگ

ایــن نشســت بــه هــدف گفت وگــو و 
ــتان  ــی افغانس ــات امنیت ــی موضوع بررس
بــرای دو روز در هــرات برگــزار می شــود.
انســتیتوت  رییــس  مرادیــان،  داوود 

مطالعــات راهبــردی افغانســتان می گویــد، 
میــان  عملــی  همکاری هــای  ایجــاد 
ــای  ــتان و نیروه ــی افغانس ــای نظام نیروه
از  یکــی  منطقــه  کشــورهای  نظامــی 

می باشــد. نشســت  ایــن  اهــداف 
انســتیتوت  مســوول  مرادیــان،  داوود 
ــت  ــتان گف ــتراتژیک افغانس ــات اس مطالع
کــه ایــن نشســت بــا الگوگیری از نشســت 
ــی دوم  ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــخ ک مونی
ــد،  ــا ش ــرفت اروپ ــه پیش ــر ب ــا و منج برپ
می توانــد در آینــده تأثیــرات خوبــی را در 
منطقــه و روابــط افغانســتان بــا کشــورهای 

ــد. ــته باش ــایه داش همس
ــت  ــال اس ــد س ــدود ص ــۀ او، ح ــه گفت ب
بــا همســایگان خــود  افغانســتان  کــه 
ــته  ــن نداش ــتقیم و روش ــوی مس گفت وگ
اســت و بــه همیــن دلیــل الزم اســت 
ــات، وارد  ــه تفاهم ــتیابی ب ــس از دس ــا پ ت

شــد. همکاری هــا 
وی از حضــور نماینــده گان ۱۷ کشــور 
در ایــن نشســت خبــر داده کــه قــرار 
ــات  ــه تفاهم ــیدن ب ــا روی رس ــت ت اس
ــی  ــای مل ــده حکومت ه ــرد آین ــا رویک ب

ــد. ــت کنن صحب
آقــای مرادیــان همچنیــن در صحبت هــای 
ــتان  ــت افغانس ــاد از حکوم ــا انتق ــود ب خ

ــتان را  ــاد پاکس ــد زی ــه نبای ــرد ک ــان ک بی
ــاع  ــذار در اوض ــر تأثیرگ ــوان عنص ــه عن ب

ــت. ــتان دانس افغانس
ــه  ــد ک ــد بدان ــتان بای ــۀ او، پاکس ــه گفت ب
دیگــر کلیــد صلــح افغانســتان در دســتش 
ــردارد. ــاز« کــردن ب نیســت و دســت از »ن
ــرای  ــتان ب ــه پاکس ــرد ک ــح ک وی تصری
افغانســتان دارای اهمیــت اســت ولــی 
حکومــت نبایــد بیشــتر از انــدازه بــه ایــن 

ــد. ــش ده ــور نق کش
ــت  ــس پیشــین امنی ــل، ریی رحمــت اهلل نبی
ملــی کشــور نیــز در ایــن نشســت خطــاب 
راه  می گویــد،  منطقــه  کشــورهای  بــه 
حــل و بیــرون شــدن از خطــر یــک 
ــای  ــت از گروه ه ــروه تروریســتی حمای گ

ــت. ــر نیس ــتی دیگ تروریس
همســایه  کشــورهای  تمامــی  از  او 
می خواهــد کــه در امــر نابــودی تروریســم 

افغانســتان را یــاری کننــد.
ــک، سرپرســت وزارت  ــد برم ــس احم وی
داخلــۀ کشــور نیــز برگــزاری این نشســت 
افغانســتان موثــر  امنیــت  تأمیــن  را در 
ــه  ــورهای منطق ــد، کش ــته و می گوی دانس
ــه  ــد ک ــوع پی برده ان ــن موض ــه ای ــز ب نی
ــت. ــه اس ــی منطق ــتان ناامن ــی افغانس ناامن

ششمیـن نشست امنیتـی هـرات 
با حضـور 17 کشـور برگـزار شد

پـامیـرعقاب های                                            
رمــاِن تاریخــی »عقاب هــای پامیــر«، کاری 
ــا  ــه تنه ــد ک ــرزان می باش ــاه ف از احمدش
جلــِد اول آن بــا ویرایــش جدیــد در ســال 

۱۳۸۲ خورشــیدی چــاپ شــده اســت. 
و  داستان نویســان  از  فــرزان  احمدشــاه 
پژوهش گــراِن نام آشــنای کشــور اســت 
ــی  ــون معرف ــی پیرام ــای فراوان ــه کاره ک
ــور  ــی کش ــان مل ــارزۀ قهرم ــه و مب کارنام
ــان،  ــتن -رم ــف نوش ــای مختل در گونه ه
ــام داده  ــل- انج ــه و تحلی ــش، مقال پژوه

ــت. اس
ــخه و ۵۳۲  ــزار نس ــه ه ــان در س ــن رم ای
ویرایــش  کار  کــه  شــده  نشــر  بــرگ 
آن را ســعید اعظــم انجــام داده اســت. 
»عقاب هــای  رمــاِن  جلــِد  طــراح 
پامیــر« عصمــت اهلل احــراری اســت و 
را  آن  صفحه آرایــی  و  حروف چینــی 
فضــل احمــد پیمــان بــه دوش داشــته 

اســت.

ــه  ــش ارای ــی وچهار بخ ــان در س ــن رم ای
ــِس  ــا آتش ب ــت آن ت ــد نخس ــده و جل ش
نیروهــای شــوروی بــا احمدشــاه مســعود 
را در بــر دارد، امــا از نوشــتن و نشــر 
ــی در  ــان آگاه ــن رم ــدی ای ــای بع جلده

ــت. ــت نیس دس
عقاب هــای پامیــر شــامل خاطــرات و 
داســتان های مجاهــدان و بــه ویــژه شــهید 
ــاد را در  ــعود در دورۀ جه ــاه مس احمدش
ــر  ــرزان ب ــای ف ــای آق ــر دارد. از کاره ب
ــتان های  ــرات و داس ــه او خاط ــد ک می آی
مجاهــدان را از نزدیــک ثبــت کــرده و بعــد 
ــان را در  ــتان آن ــت داس ــان و روای ــا زب ب
کســوت ایــن رمــان بــه ســرانجام رســانده 

اســت.
از  روایتــی  پامیــر«  »عقاب هــای  رمــاِن 
و  فداکاری هــا  مشــقات،  دالوری هــا، 
و  مســعود  احمدشــاه  سلحشــوری های 
رمــان  ایــن  در  اســت.  هم ســنگرانش 

ــی  شــخصیت احمدشــاه مســعود از کودک
در  و  شــده  معرفــی  جهــاد  دورۀ  تــا 
ــه الی آن روایت هــای شــیرینی از دورۀ  الب
ــی  ــان مل ــی قهرم ــوزی و نوجوان دانش آم

ــت. ــده اس ــان ش ــور بی کش
پُــر  صحنه پردازی هــای  و  روان  نثــر 
جاذبــۀ ایــن رمــان خواننــده را میخکــوب 
بــا  را  بــه بخش هــای آن  تــا  می کنــد 
شــور بیشــتر بخوانــد؛ منتقــدان ایــن مــورد 
فــرزان  آقــای  کار  موفقیت هــای  از  را 

ــد. ــرده ان ــانی ک نش
رمــان تاریخــی »عقاب هــای پامیــر« از 
پیرامــون  داســتانی  کارهــای  نخســتین 
معرفــی و شناســاندن مبــارزات شــهید 
ــمار  ــه ش ــش ب ــعود و یاران ــاه مس احمدش
از  شــماری  آن،  از  پــس  کــه  مــی رود 
دیگــر  رمان نویســان  و  داستان نویســان 
افغانســتانی و خارجــی بــه ایــن کار ادامــه 
داده و آثــار درخشــانی را خلــق کــرده انــد.

هارون مجیدی
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