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کابـل  شـهرداری  مسـووالن 
دوازدهمیـن  می گوینـد، 
نشست شـهرداران راه ابریشم 
تـا پنـج روز دیگـر در کابـل 
آن  در  کـه  می شـود  برگـزار 
مقام های ارشـد و شـهرداران 
کشـورهای مختلـف شـرکت 

خواهنـد کـرد.
برشـنا حوریا، رییـس آگاهی 
شـهرداری  عامـۀ  ارتبـاط  و 
کابـل بـه سـام وطندار گفتـه 
نشسـت  ایـن  در  کـه  اسـت 

روی مـواردی بـرای از میان برداشـتن مشـکات 
بازرگانـی  روابـط  گسـترش  و  کابـل  شـهرداری 
دیگـر  کشـورهای  بـا  افغانسـتان  ترانزیتـی  و 

شـد. خواهـد  گفت وگـو 
بـه گفتـۀ بانـو حوریـا، در دوازدهمیـن نشسـت 
شـهرداران راه ابریشـم بیـش از دوصـد شـهردار و 
مقام هـای دولتـی از کشـورهای مختلـف شـرکت 

کرد. خواهنـد 

رییـس آگاهـی و ارتبـاط عامـۀ شـهرداری کابـل، 
افغانسـتان  بـه سـود  را  نشسـت  ایـن  برگـزاری 
نشسـت  برگـزاری  بـا  می گویـد،  و  می دانـد 
خـوب  فرصت هـای  راه ابریشـم،  شـهرداران 
فراهـم  کشـور  در  سـرمایه گذاری  و  بازرگانـی 

. د می شـو
یازدهمیـن نشسـت شـهرداران راه ابریشـم سـال 

گذشـته در ایـران برگـزار شـده بـود.

شهرداری کابل:
تا پنج روز دیگر میزبان شهرداران راه ابریشم هستیم
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نشست چهارجانبه در راستای بیرون شدن 
پاکستان از انزوا برگزار می شود

درآمـد ارایـۀ خـدمات پستـی

 افـزایـش چشمـگیـر یافتـه است

مجــلس و ارگ 
رو در روِی هـــم

صفحه 6

د افغانسـتان د مرشانـو جرګـې رئیـس وايي، 

د لویـې جرګـې رابلـل د حکومـت مکلفیت 

ولسـوالیو  او  د ولـي جرګـې  بایـد  او  دی 

شـوراګانو له انتخاباتو وروسـته یې راوبويل.

فضـل الهادي مسـلمیار وايـي، دا جرګه باید 

پـه بشـپړې همغـږۍ او د حکومـت لـه خـوا 

اداره يش.

نومـوړي د یکشـنبې د ورځـې پـه عمومـي 

غونـډه کـې پـه دې اړه وویـل:

ولسـواليو  د  چـې  دی  مکلـف  »حکومـت 

پـه  او  کـړي  رسه  تـر  انتخابـات  شـوراګانو 

دې توګـه د اسـايس قانـون له مخـې د لویې 

جرګـې رابللـو رشایط پوره يش، کـه هدف دا 

وي چـې حکومـت دې دودیـزه لویـه جرګـه 

جـوړه کړي، ښـه الره دا ده چـې له حکومت 

رسه مشـورې رشیکـې يش او هغـه ډلې چې 

لـه جرګې مالتړ کـوي باید لـه حکومت رسه 

خپـل دالیـل مطرح کـړي.«

پـه افغانسـتان کـې د دودېـزې لویـې جرګـې 

پـر رابللـو داسـې مهـال ټینـګار کېـږي چـې 

د تېـرې پنجشـنبې په ورځ پخواين ولسـمرش 

حامد کرزي د اوسـنیو سـتونزو څخـه د وتلو 

لپـاره حکومـت تـه د لویـې جرګـې د رابللـو 

وکړ. وړاندیـز 

یـو بل سـناتور شـېر محمـد اخنـدزاده وايي، 

لومـړي  د  ولسـمرش  د  او  امنیتـي وضعیـت 

مرسـتیال نـه شـتون د افغـان حکومـت د بـد 

وضعیـت څرګندې منومنـې دي او حکومت 

تـه د خپل منځیو سـتونزو د هـواري په هدف 

د لويـې جرګـې رابلـل یـوه اړتیا ده.

د  د حکومـت  او  لويـې جرګـې جـوړول  د 

ننـه اصالحـات هغـه غوښـتنې دي چـې پـه 

دې وروسـتیو کـې د یـو شـمېر ګوندونـو او 

سـیايس څېـرو لـه خـوا مطـرح کېـږي.

خـو د مرشانـو جرګـې یـو شـمېر نـور غـړي 

بیـا وايـي، د لویـې جرګـې پـر رابللـو ټينګار 

د ځينـو بهرنیـو کړیـو پـه اشـارو رسه کېـږي.

افغـان  وايـي،  بابـا  اللـه  لطـف  ډلـې  لـه 

حکومـت پـه خپـل بهرين سیاسـت کې ښـه 

ځلېدلـی او لـه همدې املـه ځينـې هېوادونه 

هڅـه کوي چـې افغانسـتان د کړکېـچ په لور 

بوځـي.

نوموړي زیاته کړه:

»پـه اوسـنیو حاالتـو کې چې هر څـوک لویه 

جرګـه غـواړي، لـه دې پرتـه چـې پـه دغـه 

هېـواد کـې کړکېچ جـوړ کـړي او د بهرنیو په 

اشـارې کار وکـړي بلـه څـه معنـا نه لـري، د 

دې پـر ځـای دې داسـې غوښـتنه ويش چې 

حکومـت پیـاوړی کوي.«

د سـیايس چـارو کارپـوه نـارص شـفیق بیـا 

پـه دې نظـر دی چـې کـه حکومـت د خلکو 

ارادو تـه درنـاوی لـري بایـد د لویـې جرګـې 

لـه الرې یـو سـیايس ډیالـوګ رامنځته کړي.

لـه دې وړانـدې د جمهـور رئیـس د ویاندوی 

د دفـر رسپرسـت شـاه حسـین مرتضـوي د 

دغـو غوښـتنو پـه ځـواب کـې ازادي راډيـو 

تـه ویـي، حکومـت لـه هـر هغـه لیدلـوري 

هـر کلـی کوي چې د افغانسـتان د سـولې او 

ثبـات په ګټـه وي.

مسلمیار: 

تر انتخاباتو وروسته باید دودیزه لویه جرګه راوبلل يش

در برنامۀ وفاق ملی در هرات مطرح شد:

»وفـاق ملی« در پی ایجاد همبستـگی
 و شکستاندن بن بست کنونی است
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ــران  ــه نامزدوزی ــتان ب ــوری افغانس رییس جمه
هشــدار داده اســت کــه از هرگونــه معاملــه بــا 
اعضــای پارلمــان بــه هــدف گرفتــن راِی تأیید 
ــر  ــه اگ ــه اســت ک ــد. او گفت خــودداری ورزن
اطاعاتــی مبنــی بــر معامله گــری بــه دســتش 
ــذف  ــت ح ــر را از فهرس ــد، آن نامزدوزی برس

خواهــد کــرد. 
یــک  از  ایــن ســخنان هرچنــد می توانــد 
جانــب نشــان دهندۀ عــزم رییس جمهــوری 
بــرای شفاف ســازی رونــد بررســی صاحیــِت 
ــر  ــب دیگ ــی از جان ــد، ول ــران باش نامزدوزی
می توانــد تأییــدی بــر ایــن امــر پنداشــته شــود 
ــده گان  ــس نماین ــود در مجل ــاد موج ــه فس ک
چیــزی در حــِد شــایعه و خبرهــای ســِرچوک 

ــت.  نیس
ــد  ــی رییس جمهــورِی یــک کشــور می دان وقت
پارلمــان کشــورش رای خریــد و  کــه در 
فــروش می شــود و نامزدوزیــران نــه بــر 
ــت  ــن اس ــه ممک ــته گی هایی ک ــاِس شایس اس
ــی  ــاس پول های ــر اس ــل ب ــند، ب ــته باش داش
بــه  می پردازنــد،  رشــوه  عنــوان  بــه  کــه 
ســمت های پیشــنهادی راه پیــدا می کننــد؛ 
ــزرگ  ــی ب ــدون شــک در آن کشــور فاجعه ی ب
ــن  ــل، ای ــن دلی ــه همی ــه اســت. ب شــکل گرفت
ــس  ــد اعضــای مجل ــای تنـ ســخنان واکنش ه
تناســب  بــه  نیــز  آن هــا  و  برانگیخــت  را 
موقعیــِت خــود دوبــاره توپــی را کــه ریاســت 
ــود،  ــرده ب ــس ک ــدان مجل ــوری وارد می جمه

ــد.  ــت دادن ــه ارگ رجع ب
ــه  ــده گان در واکنــش ب اعضــای مجلــس نماین
ــِی  ــل اصل ــی، ارگ را مح ــای غن ــخنان آق س
زدوبندهــای غیرقانونــی و فســاد مالــی عنــوان 
کردنــد و گفتنــد اگــر رییــس  جمهــوری 
در  را  فســاد  نخســت  می گویــد،  راســت 
ــکل  ــه ش ــا ب ــکاند. آن ه ــمۀ آن بخشـ سرچش
ــر مکالمــات  ــۀ وضــع شــده ب ــه مالی ــه ب نمون
ــد کــه بخــش  ــد و گفتن ــی اشــاره کردن تلیفون
عمده یــی از مالیــۀ وضــع شــده بــر مکالمــات 
تلیفونــی از ســوی وزارت مالیــه در تبانــی بــا 
ــده  ــل ش ــوری حیف ومی ــت  جمه ارگ ریاس

اســت.
 این کــه اتهام هــای وارد شــده بــر ارگ از 
ــت  ــدر واقعی ــده گان چق ــس نماین ســوی مجل
در  ولــی  نیســت؛  مشــخص  هنــوز  دارد، 

ــه ارگ  ــدارد ک این هــم جــای شــک وجــود ن
آلــوده  چنــان  کشــور  وزارت خانه هــای  و 
ــد  ــا می توان ــر آن ه ــی ب ــر اتهام ــه ه ــد ک ان
واقعــًا جــای  باشــد.  داشــته  چســپنده گی 
ســوال اســت کــه مبلــغ هفــت میلیــارد پولــی 
ــی وضــع  ــۀ مکالمــات تلیفون کــه از درک مالی
ــول  ــن پ ــت؟ ای ــده اس ــم ش ــرا گ ــده، چ ش
ــه  ــی ب ــه وضــع شــده و در چــه راه های چگون

ــت؟  ــیده اس ــرف رس مص
رییس جمهــوری  وقتــی  حــال،  همیــن  در 
نســبت بــه خریــد و فــروش رای در مجلــس 
ــه  ــن قضی ــد، ای ــدار می ده ــده گان هش نماین
نیــز یــک اتهــام واهــی بــوده نمی توانــد. مگــر 
بارهــا و بارهــا گزارش هــا و خبرهایــی مبنــی 
بــر فــروش رای در پارلمــان کشــور بــه نشــر 
ــای  ــانه ها و نهاده ــا رس ــر باره ــید؟ مگ نرس
ناظــر بــر وضعیــت فســـاد مالــی در کشــور، از 
ــا اعضــای مجلــس  ــران ب تبانی هــای نامزدوزی
ــرده برنداشــتند؟  ــن رای اعتمــاد پ ــرای گرفت ب
مگــر چقــدر ســند و مــدرِک دیگــر بایــد فاش 
شــود کــه میـــزان فســاد موجــود در نهادهــای 

افغانســتان را نشــان دهــد؟ 
علیــه  نهادهــا  ایــن  خــود  کــه  همیــن 
یکدیگــر موضع گیــری می کننــد و دســت 
ــی  ــدازۀ کاف ــه ان ــد، ب ــاگری می زنن ــه افش ب
ــکنی در  ــاد و قانون ش ــزان فس ــان دهندۀ می نش
ــم  ــور ه ــه این ط ــد. البت ــد باش ــور می توان کش
نیســت کــه وقتــی یــک نهــاد، نهــاد دیگــر را 
ــاد از  ــود آن نه ــد، خ ــاد می کنـ ــه فس ــم ب مته
ــاد  ــفانه فس ــد. متأس ــرا باش ــی مب ــن اتهام چنی
چنــان در همــه جــای کشــور رخنــه کــرده کــه 
بــه مشــکل می تــوان جایــی را ســراغ گرفــت 
کــه در آن فســاد وجــود نداشــته باشــد. عمــًا 
وزیــران، رؤســای بلندپایــه، کارمنــدان دولتــی 
ــردم و  ــی پیــش چشــِم م و نهادهــای غیردولت
ــاذی  ــاد و اخ ــروف فس ــن، مص در روز روش
انــد و کســی هــم نیســت کــه از آن هــا چیــزی 
ــول  ــوری در ط ــس جمه ــر ریی ــد. مگ بپرس
ــت  ــتین بار اس ــن نخس ــته، ای ــال گذش ــه س س
کــه خبــر می شــود هنــگام رای گرفتــن، 
اعضــای  از  شــماری  بــه  او  نامزدوزیــراِن 
وزیــران  مگــر  می دهنــد؟  پــول  پارلمــان 
فعلــی ایــن کار را نکــرده  انــد کــه حــاال او از 
نامزدوزیــراِن جدیــد می خواهــد کــه در برابــر 

ــرف  ــول ص ــس پ ــاد مجل ــن رای اعتم گرفت
ــد؟  نکنن

ــد  ــه ان ــن راه را رفت ــز همی ــی نی ــران فعل وزی
و نامزدوزیــراِن تــازه نیــز بایــد همیــن راه 
مجلــس  اعضــای  از  برخــی  بپیماینــد.  را 
می گوینــد کــه هــر شــب در هوتل هــا و 
کابــل محافــل  رســتورانت های درجه یــِک 
ــماری  ــا ش ــران ب ــِن نامزدوزی ــی و کمپی مهمان
پــس  دارد.  جریــان  مجلــس  اعضــای  از 
چــرا نهادهــای عدلــی و قضایــِی کشــور 
ــًا  ــه عم ــس را ک ــل و مجال ــن محاف ــو ای جل
در آن هــا رای خریــد و فــروش می شــود، 
ــد  ــر ندارن ــن نهادهــا خب ــد؟ مگــر ای نمی گیرن
کــه در مهمانی هــای اعضــای مجلــس بــا 
نامزدوزیــران چــه می گــذرد؟ اصــًا چــرا 
نامزدوزیــران بایــد بــه اعضـــای مجلــس 

ــد؟  ــی بدهن مهمان
مشــخص اســت کــه بــه گفتــۀ یکــی از 
اعضــای مجلــس نماینــده گان در ایــن محافــل 
و مجالــس، ختــم قــرآن عظیم الشــأن صــورت 
ــرد و هدف هــای دیگــری وجــود دارد  نمی گی
کــه همــه از آن آگاهــی دارنــد، ولــی بــه دلیــل 
ــی در  ــده، کس ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک تبانی ی

ــد.  ــزی نمی گوی ــوص چی ــن خص ای
ــته و  ــم در گذش ــوری ه ــت جمه ارگ ریاس
ــاد  ــی فس ــل اصل ــر، عام ــال حاض ــم در ح ه
در مجلــس نماینــده گان بــوده اســت. همــواره 
بیشــترین امکانــات را شــماری از اعضــای 
چنینــی  ایــن  معامــاِت  در  کــه  مجلــس 
ــد.  ــرده ان ــت ک ــد، از ارگ دریاف ــت دارن دس
ــرادی  ــه اف ــد ک ــه می ش ــا گفت ــته حت در گذش
ــگام رای  ــس هن ــی در مجل از وزارت پارلمان
دادن بــه نامزدوزیــران حاضــر می شــدند و 
ــۀ  ــده گان وارد معامل ــی نماین ــا برخ ــا ب درج
ــدان  ــز وضــع چن ــای می شــدند. حــاال نی پایاپ
ــر  ــات ب ــن معام ــوز ای ــرده و هن ــرق نک ف
ــس  ــط ریی ــود دارد. فق ــن رای وج ــِر گرفت س
جمهــوری بــا دادن هشـــدار بــه نامزدوزیــران 
ــه  ــام ب ــاِن اته ــود را از مظ ــه خ ــت ک خواس
ــد  ــه همــه می دانن ــی ک دور نگــه دارد، در حال
را  خــود  معامله هــای  فعلــی  نامزدوزیــراِن 
پیــش از ایــن بــا آن عــده از اعضــای مجلــس 

ــد. ــام داده ان ــد، انج ــا رای دادن ــه آن ه ــه ب ک
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احمــد عمران

مجــلس و ارگ 
رو در روِی هـــم

 

ــه  ــورِ منطق ــش کش ــت ش ــه، نشس ــن هفت ــت همی ــرار اس ق
ــه  ــن نشســت ب ــزار شــود. ای ــِح افغانســتان برگ ــارۀ صل درب
ــدازی خواهــد شــد.  ــارۀ افغانســتان راه ان ــکار مســکو درب ابت
کشــورهای هنــد، چیــن، ایــران، پاکســـتان، افغانســتان، 
روســیه و هنــد بــه میزبانــی مســکو در ایــن نشســت شــرکت 
ــزار  ــی برگ ــت را درحال ــن نشس ــکو ای ــرد. مس ــد ک خواهن
ــتان  ــورد افغانس ــکا در م ــا امری ــه اش ب ــه رابط ــد ک می کن
ــن نشســت در  ــان ای ــش می شــود. همچن گــه گاه دچــار چال
ــکاری  ــه هم ــم ب ــیه مته ــه روس ــردد ک ــزار می گ ــی برگ حال
ــا  ــن کشــور باره ــادۀ ای ــدۀ فوق الع ــان شــده و نماین ــا طالب ب
چنیــن ســخنی را خــود بــه زبــان رانــده اســت. حتــا 
بســیاری ها جنگ هایــی کــه در شــمال جریــان دارد را 
ــدوز را.  ــد، به خصــوص جنــگ قن ــر ســِر روســیه می دانن زی
امــا تــا کنـــون مرجــع رســمی یی چنیــن ادعایــی را مطــرح 

ــرده اســت. نک
ــا ایــن حــال، روســیه در شــرایطی کــه امریــکا آن کشــور  ب
را بــه مداخلــه در امــور افغانســتان و حمایــت از طالبــان در 
ــح  ــرای صل ــتی ب ــرده اســت، نشس ــم ک ــتان مته ــار پاکس کن
ــا  ــدِن بازی ه ــده ش ــر پیچی ــتر ب ــه بیش ــد ک ــزار می کنـ برگ

ــت دارد.  دالل
ایــن نشســت کــه یــک نشســِت منطقه یــی دربــارۀ افغانســتان 
اســت، بــا دو متغیــر فعــاِل منفــی نیــز همراه اســت. پاکســتان 
ــات در  ــوع ثب ــر ن ــده از ه ــر بازدارن ــک متغی ــوان ی ــه عن ب
افغانســتان و همچنــان هنــد بــه عنــوان یــک متغیــِر منفعــل 
ــت  ــیدِن نشس ــه رس ــه نتیج ــتان، ب ــح افغانس ــۀ صل در قضی
ــچ  ــوز هی ــرا هن ــد؛ زی ــه می کنن ــی مواج ــوال کان ــا س را ب
نشــانۀ واضحــی بــه چشــم نمی خــورد کــه روســیه، هنــد و 
پاکســتان را در مــورد افغانســتان متفــق و هم نظــر بســازد یــا 

چنــان چیــزی ممکــن باشــد. 
ــن نشســت حضــور  ــه در ای ــران دو کشــوری ک ــن و ای چی
دارنــد، می تواننــد بــر پاکســتان فشــار وارد کننــد امــا 
نمی کننــد. عــدم حضــور نماینــدۀ امریــکا در ایــن نشســت، 
ــی اســت و  ــا چــون نشســت منطقه ی ــک مســأله اســت ام ی
ــوب  ــِت خ ــک فرص ــکا ی ــرای امری ــیه، ب ــی روس ــا میزبان ب
قلمــداد نمی شــود کــه نقــش موثــری از بیــروِن حلقــه بــازی 
کنـــد. بــدون شــک امریــکا هــم نمی توانــد بــدون حضــور 
کشــورهای منطقــه کاری در امــر صلــِح افغانســتان بــه پیــش 

ببــرد. 
بــا همــۀ ایــن وضعیت هــا، متأســفانه نشســت مســکو 
ــت  ــر امریکاس ــی در براب ــِی منطقه ی ــک قدرت نمای ــتر ی بیش
ــتان.  ــح در افغانس ــه صل ــن ب ــرای دســت یافت ــی ب ــا تاش ت
ــز  ــکا نی ــِع امری ــا جم ــا ب ــت هایی حت ــن نشس ــه چنی اگرچ
در مــورد افغانســتان در گذشــته ها برگــزار شــده، امــا هیــچ 
تأثیــری در رونــد صلــح نداشــته اســت. اگــر امریــکا هــم در 
ایــن نشســت شــامل شــود، بازهــم ممکــن اســت کــه راه بــه 

جایــی نبــرد. 
نتیجــه دادِن بحــث صلــح در مــورد افغانســتان بــدون شــک 
بــرای ُکِل کشــورهای منطقــه مهــم اســت، مگــر پاکســتان کــه 
نفعــی در آن بــرای خــود نمی بینــد و قــرار نیســت تغییراتــی 

در ابزارهــا و اهــداِف خــود وارد ســازد. 
ــت  ــه دول ــد ک ــه می ده ــی نتیج ــت در صورت ــن نشس  ای
افغانســتان طرحــی ملــی بــرای رســیدن بــه صلــح را از قبــل 
آمــاده کــرده باشــد تــا اشــتراک کننده ها روی آن بحــث کننــد 
و پاکســتان بــه عنــوان نقطــۀ اصلــی بحــران در آن گنجانیــده 
ــرای وارد  ــه ب ــورهای منطق شــده باشــد و ســپس ارادۀ کشـ
ــاِف آن کشــور  ــدف انعط ــه ه ــر پاکســتان ب ــردن فشــار ب ک
از راهبــرد تغییرناپذیــری کــه در قبــال افغانســتان دارد، تنهــا 
روزنه یــی اســت کــه می توانــد بــه ســمِت صلــح بــاز 
شــود. امــا دولــت افغانســتان چنیــن طرحــی را ارایــه نکــرده 
اســت و مثــل همیشــه در ایــن زمینــه حرفــی بــه گفتــن نیــز 
ــرای خــود  ــدارد. بنابریــن بحــث صلــح افغانســتان، هــم ب ن
دولــت و هــم بــرای منطقــه، بــه یــک ابــزار و بــازی تبدیــل 
ــگ  ــح و جن ــه صل ــر ب ــن منظ ــم از همی ــکا ه ــده و امری ش
ــس  ــدارد. پ ــر ن ــرای تغیی ــی ب ــد و پاکســتان هــم عزم می بین

نتیجــه از همیــن حــاال هیــچ اســت! 

پروندۀ افغانستان امریکایی
 در دستاِن مسکو

ACKU
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بین الملــل  روابــط  آگاهــان  از  شــماری 
می گوینــد، نشســت چهارجانبــۀ صلــح کــه قرار 
اســت در کشــور عمــان برگــزار گــردد، بــه دلیل 
ســهیم نبــودن بعضــی از قدرت هــای منطقه یــی 
ــوب  ــۀ مطل ــه نتیج ــج ب ــت، منت ــن نشس در ای

ــد. ــد ش نخواه
آنــان در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
ــح  ــرای آوردن صل ــت ب ــه حکوم ــد ک می گوین
بــه افغانســتان، بایــد بــا دیپلماســی قــوی، 
امریــکا را متقاعــد بــه شــناختِن ســهم مشــروع 
ــی در تحــوالت افغانســتان  قدرت هــای منطقه ی

ــازد. بس
ــن  ــه ای ــان ب ــی هم چن ــط بین الملل ــان رواب آکاه
بــاور انــد کــه بــا توجــه بــه راهبــرد تــازۀ امریکا 
ــد  ــان می توان ــت عم ــتان، نشس ــرای افغانس ب
ــرای افغانســتان باشــد،  متفــاوت و تأثیرگــذار ب
ــرده  ــتفاده ک ــت اس ــت از آن درس ــر حکوم اگ

بتوانــد.
ــه  ــردد ک ــرح می گ ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
وزارت امــور خارجــۀ کشــور اعــام کــرده 
ــتان،  ــتان، پاکس ــرار اســت افغانس ــه ق اســت ک
چیــن و ایــاالت متحــد امریــکا گفت وگوهــای 
چهارجانبــه در بارۀ افغانســتان را از ســر بگیرند.
بــه گفتــۀ مســووالن در وزارت خارجه، نشســت 
ــن و  ــتان، چی ــتان، پاکس ــۀ افغانس ــار جانب چه
ــزان  ــاه می ــخ بیســت وچهارم م ــه تاری ــکا ب امری
ــۀ  ــه گفت ــود. ب ــد ش ــزار خواه ــان برگ در عم
ــی و  ــا هراس افگن ــارزه ب ــی مب ــان: چگونه گ آن
آزمایــش صداقــت  پاکســتان، محورهــای اصلی 

ایــن نشســت خواهنــد بــود.
صبغــت صبــا، معــاون ســخنگوی وزارت امــور 
خارجــه در ایــن بــاره گفــت: »در ایــن نشســت 
کــه معیــن سیاســی وزارت امــور خارجــه 
ــن  ــکا و چی ــرد و از امری ــد ک ــرکت خواه ش
نیــز نماینــده گان ویــژۀ ایــن کشــورها شــرکت 
ــد  ــث خواه ــور بح ــاالی دو مح ــد و ب می کنن
ــتی آزمایی  ــم و راس ــا تروریس ــارزه ب ــد؛ مب ش
ــه  ــکا ب ــن و امری ــه در حضــور چی پاکســتان ک
ــن نشســت خواهــد کــرد،  ــی کــه در ای تعهدات

ــه«. ــا ن ــود ی ــا صــادق خواهــد ب آی
روابــط  آگاه  نظــری،  عبداللطیــف  دکتــر 
چهارجانبــۀ  نشســت  می گویــد:  بین الملــل 
صلــح در عمــان، کمــاکان منتــج بــه یــک 
نتیجــۀ مطلــوب بــرای افغانســتان نخواهد شــد؛ 
زیــرا تنــش در مناســباِت افغانســتان و پاکســتان 
ــرف  ــز دو ط ــت و نی ــا اس ــر ج ــان پاب هم چن
دیــدگاه خــاص خودشــان را نســبت بــه صلــح 
ــد. ــتان دارن ــت افغانس ــلح دول ــان مس و مخالف
ــن،  ــار ای ــه در کن ــد ک ــری می افزای ــای نظ آق
ــیه و  ــد روس ــکا مانن ــِب امری ــورهای رقی کش
ایــران در نیــز نشســت عمــان مشــارکت ندارند، 
ــِش  ــد روز پی ــِت چن ــه در نشس ــه ک همان گون
مســکو بــرای صلــِح افغانســتان امریــکا حضــور 
ــح در  ــۀ صل ــت چهارجانب ــاً نشس ــت؛ بن نداش
عمــان چشــم انداز روشــنی را بــرای افغانســتان 

ــرد. ــد ک ــیم نمی خواه ترس
بــه بــاور ایــن آگاه روابــط بین الملــل، نشســت 
عمــان بیشــتر جنبــۀ نمایشــی و نمادیــن دارد. او 
می گویــد: »پیچیده گی هایــی کــه در روابــط 
روســیه و چیــن بــا امریــکا وجــود دارد، و 
هم چنــان تنش هایــی کــه در مناســبات کابــل و 
اســام آباد وجــود دارد ســبب شــده اســت کــه 

مــا بــه ایــن نشســت امیــدوار نباشــیم«.
ــرد  ــه راهب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری ب ــر نظ دکت
ــع  ــرای مناف ــرای افغانســتان بیشــتر ب ــکا ب امری
ملــی امریــکا طراحــی شــده اســت، خطــاب بــه 
ــان کــرد: »منافــع ملــی افغانســتان  حکومــت بی
ــته گی  ــا وابس ــور م ــه کش ــد ک ــاب نمی کن ایج
ــًا  ــد؛ بن ــته باش ــور داش ــک کش ــه ی ــی ب خاص
حکومــت بایــد نقــِش تمــام جوانــب درگیــر و 
ذی نفــوذ در تحــوالِت افغانســتان را به رســمیت 
بشناســد و آن هــا را در رونــد صلــح افغانســتان 
ســهیم بســازد، در غیــر آن، صلــح افغانســتان بــا 
توجــه بــه بُعــد منطقه یــی و بُعــد فرامنطقه یــی 
آن، بــدون مشــارکت کشــورهای منطقــه و 
ــه  ــک نتیج ــه ی ــج ب ــد منت ــه نمی توان فرامنطق

شــود«.
اگــر  کــه  داشــت  اظهــار  هم چنــان  او 

ــای  ــِد مشــارکت قدرت ه ــا عاقه من امریکایی ه
نیســت،  افغانســتان  صلــح  در  منطقه یــی 
حکومــت افغانســتان بایــد بتوانــد با دیپلوماســی 
ــن  ــروع ای ــش مش ــه نق ــد ب ــکا را متقاع امری
قدرت هــا در تحــوالت افغانســتان بســازد.
ــن، محمــد ناطقــی، آگاه دیگــِر  ــا ای ــان ب همزم
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــل ب ــط بین المل رواب
پنــج نشســِت چهارجانبه یــی کــه پیــش از ایــن 
برگــزار شــده بــود، نتیجه یــی نداشــت و تقریبــًا 
بــه یــک رســوایی متهــی شــد، امــا نشســتی کــه 
قــرار اســت در عمــان برگــزار شــود، اندکــی از 

ــت. ــر اس ــین متفاوت ت ــت های پیش نشس
آقــای ناطقــی می افزایــد کــه تحــوالت جدیــد 
ــدۀ  ــاالت متح ــازۀ ای ــردِ ت ــتان، راهب در افغانس
ــر  ــه ب ــدیدی ک ــی ش ــوج حمات ــکا و م امری
مواضــع گروه هــای مســلح در ایــن اواخــر 
انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد کــه 
نشســت عمــاِن متفــاوت و تأثیرگــذار خواهــد 

ــود. ب
ــداوری  ــط بین المللــی اظهــار امی ــن آگاه رواب ای

ــح در  ــۀ صل ــت چهارجانب ــه نشس ــد ک می کن
کشــور عمــان ســبب شــود کــه هــم طالبــان از 
ادامــۀ جنــگ در افغانســتان ناامیــد شــوند و هــم 
پاکســتانی ها بــه ایــن نتیجــه برســند کــه جنــگ 

راه حــل نیســت و راه صلــح را دنبــال کننــد.
او بــه ســران حکومــت وحــدت ملــی پیشــنهاد 
ــدگاه  ــوی، دی ــی ق ــا دیپلماس ــه ب ــد ک می کن
ــن  ــس وارد ای ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــجم و ب منس
نشســت شــوند و مطالبــات و خواسته های شــان 

ــد. را مطــرح کنن
ــل آگاه  ــق اهلل امرخی ــرال عتی ــن حــال، جن ــا ای ب
مســایل سیاســی - نظامــی می گویــد: پاکســتان 
ــزوا، برگــزاری  ــرای بیــرون کــردن خــود از ان ب

ایــن نشســت را پیشــنهاد کــرده اســت.
ایــن جنــرال بازنشســته تاکیــد دارد کــه چــون 
امریــکا و اروپــا و حتــا چیــن پاکســتان را متهــم 
بــه حمایــت از تروریــزم کــرده اســت؛ بنابرایــن 
ــن نشســت  ــا پیشــنهاد برگــزاری ای پاکســتان ب
می خواهــد بــه جهــان بگویــد کــه حامــی 
خــاک  از  تروریســتان  و  نیســت  تروریــزم 

افغانســتان برنامه هــای شــان را طرح ریــزی 
می کنــد.

بــه بــاوراو: پاکســتان ســخت در تــاش اســت 
ــه  ــد ک ــت ده ــن نشســت خــود را برائ ــا باای ت
پاکســتان در جنــگ افغانســتان نقشــی نــدارد و 
ایــن خــود افغان هــا هســتند کــه باخــود درگیــر 

جنــگ هســتند.
ــن  ــد درای ــتان بای ــد: افغانس ــل می گوی امرخی
ــتان  ــه پاکس ــد ک ــان بگوی ــه جهانی ــت ب نشس
ــگ  ــد و در جن ــت می کن ــتان حمای از تروریس
افغانســتان دخیــل اســت، تنهــا درایــن صــورت 
ــودمند  ــا س ــرای م ــت ب ــن نشس ــه ای ــت ک اس

ــود. ــد ب خواه
او تاکیــد می کنــد: امــا اگــر افغانســتان محافظــه 
ــگ  ــتان در جن ــت پاکس ــرده و از دخال کاری ک
افغانســتان و حمایــت آنــان از تروریســتان 
ــت  ــن نشس ــک ای ــدون ش ــد، ب ــزی نگوی چی
ــرای افغانســتان  ــد ســایر نشســت ها ب ــز مانن نی
ســودی نخواهــد داشــت و بیهــوده خواهــد بود.
ایــن نشســت در حالــی برگــزار می گــردد 
کــه امریــکا در راه بــرد جدیــدش بــا صراحــت 
پاکســتان را حامــی هراس افگنــان خوانــده 
وارد  را  فشــارهایی  کشــور  ایــن  بــاالی  و 

ساخته اســت.
گفتنی اســت کــه نخســتین نشســت چهارجانبۀ 
صلــح میــان کابــل، پاکســتان، چیــن و ایــاالت 
متحــد امریــکا در حاشــیۀ نشســت قلــب آســیا 
ــود.  ــده ب ــزار ش ــادی برگ ــال ۲۰۱۵ می در س
پــس از آن ایــن کشــورها، چهــار نشســت 
دیگــر را در بــارۀ گفت وگوهــای صلــح در 
کابــل و اســام آباد برگــزار کردنــد و قــرار بــود 
ــال  ــوت س ــاه ح ــت در م ــمین دورِ نشس شش
ــۀ مســووالِن  ــه گفت ــا ب ۱۳۹۴ برگــزار شــود، ام
حکومــت وحــدت ملــی، تعهدشــکنی پاکســتان 
در کار مبــارزه بــا هراس افگنــی و کشــانده 
ــح،  ــز گفت وگوهــای صل ــر می ــان ب شــدن طالب
ســبب شــدند کــه ایــن سلســه ایــن نشســت ها 

ــف شــوند. متوق

شـهزاد گل آریوبی سرپرسـت وزارت مخابرات و 
تکنالـوژی معلوماتـی کشـور می گوید کـه درآمد 
دولـت از ارایـه خدمـات پسـتی بـه 8۰۰ میلیـون 

افغانی در سـال رسـیده اسـت.
آریوبـی کـه روز یکشـنبه )۲۳ میـزان( در مراسـم 
کابـل  در  پسـت  جهانـی  روز  از  گرامی داشـت 
سـخن می گفـت بیـان داشـت کـه ارایـه خدمات 
پسـتی در کشـور در طـی چنـد سـال گذشـته 

پیشـرفتی خوبـی داشـته اسـت.
وی تصریـح نمـود:« هم اکنـون تعداد ۵ شـرکت 
پسـتی دولتـی و خصوصـی در کشـور فعالیـت 
دارنـد، این شـرکت ها توانسـته اند هـزاران  تن را 
در ایـن خدمات مشـغول  به کار سـاخته و اعتبار  
سیسـتم وخدمـات پسـتی را نیز در کشـور بهبود 

ببخشند«.
سرپرسـت وزارت مخابـرات افـزود کـه سـاالنه 
ارایـه  طریـق  از  افغانـی  میلیـون  از 8۰۰  بیـش 
خدمـات پسـتی وارد عوایـد دولـت می شـود که 
ایـن مسـاله، اهمیت رو بـه بهبود خدمات پسـتی 

در افغانسـتان  را نشـان می دهـد.
آقـای آریوبی همچنان از دیجیتالی شـدن سیسـتم 
خدمات پسـتی در کشـور تـا چند مـاه آینده خبر 
داده بیـان داشـت کـه ایـن وزارت در نظـر  دارد 
که سیسـتم پسـتی افغانسـتان را با  تکنالوژی روز 
جهـان مجهـز سـاخته و شـاخص های سـه گانـه 
سـرعت، مصئونیـت و قیمـت مناسـب را در این 

خدمـات هـر چه بیشـتر بهبود ببخشـد.
در همیـن حال، احمـد وحید ویـس رییس افغان 
پسـت نیـز کـه در ایـن مراسـم صحبـت می کرد 
از آغـاز برنامـه انکشـافی پسـت بکس ها/نصـب 
صندوق هـای پسـت در منـازل تـا چند مـاه آینده  

در کشـور خبر داد.
در  افغان پسـت  اداره  کـه  گفـت  ویـس  آقـای 
ریاسـت  و  شهرسـازی  وزارت  بـا  همـکاری 
شـهرداری ها تـاش  دارنـد کـه سیسـتم پسـت 
و  نمـوده  تطبیـق  کشـور  درسراسـر  را  بکـس 

بسـازند. همگانـی  را  پسـتی  خدمـات 
بـه گفتـۀ وی، هـم اکنون بیش از یک هزار پسـت 
بکس در شـهر کابل سـاخته شـده که این پروسـه 
در  مراحـل مختلـف طـی  چنـد سـال آینـده در 

سـطح کشـور گسـترش داده خواهد شد.
رشـد  و  توسـعه  رغـم  بـه  کـه  اسـت  گفتنـی 
جهـان،  سـطح  در  پسـتی  خدمـات  چشـم گیر 
سیستم پسـتی افغانسـتان همچنان به شکل سنتی 
خـود باقـی مانـده و  تحول چندانی نکرده اسـت.
پسـت،  افغـان  مسـووالن  اظهـارات  بنیـاد  بـر 
تشـکیات این اداره کـه در دوران حکومت داکتر 
نجیـب منظـور شـده بـود، ظرفیت ارائـه خدمات 
بـرای ۲ میلیـون شـهروند را دارا بـود کـه بـا بلند 
رفتـن تقاضـای شـهروندان، در بهبود تشـکیات 

ایـن اداره هیـچ توجهی نشـده اسـت.

ــا همــکاری  ــواد مخــدر ب ــا م ــارزه ب وزارت مب
ــی  ــی »پالیس ــای دولت ــر از نهاده ــماری دیگ ش
ملــی کاهــش تقاضــا بــه مــواد مخــدر« را 
تدویــن می کننــد. کار برســر ایــن پالیســی 
ــات،  ــه دارد و پــس از نظرخواهــی در والی ادام
ایــن پالیســی تدویــن و همگانــی خواهــد شــد.
افغانســتان در حــال حاضــر بیش از ســه میلیون 
معتــاد بــه مــواد مخــدر دارد. کشــت کوکنــار و 
تولیــد مــواد مخــدر بــه معضــل بزرگــی بــرای 
دولــت تبدیــل شــده اســت. حاکمیت قانــون در 
نتیجــه فعالیــت گروه هــای مافیایــی محدودتــر 
می شــود و گروه هــای مخالــف مســلح دولــت 

ــدر  ــواد مخ ــد م ــتفاده از عوای ــا اس ب
ــرای  ــات بیشــتری ب ــول و امکان ــه پ ب

ــد. ــت می یابن ــت دس ــف دول تضعی
ــزده  ــت در پان ــه حکوم ــی ک برنامه های
ــا  ــش تقاض ــرای کاه ــته ب ــال گذش س
بــه مــواد مخــدر تطبیــق کــرده ، کارایی 
ناامنــی و  افزایــش  بــا  نداشــته اند. 
ــتر،  ــق بیش ــه مناط ــان ب ــلط طالب تس
ــه  ــش یافت ــز افزای ــار نی ــت کوکن کش
ــت  ــار کش ــتری کوکن ــات بیش و والی

می شــوند.
ــی  ــن پالیس ــم معی ــد قای ــد احم جاوی
بــا  مبــارزه  وزارت  برنامه ســازی  و 

ــگاران  ــه خبرن ــک شــنبه ب ــواد مخــدر روز ی م
گفــت: »مــا از شــروع ســال تشــویش خــودرا 
گفتــه بودیــم. مــواد مخــدر وابســته اســت بــه 
ــت  ــار کش ــه کوکن ــی ک ــا. در جاهای ناامنی ه
اســت.  دولــت  کنتــرول  زیــر  می شــود، 
ــواد  ــد م ــت و تولی ــش کش ــم از افزای هنوزه
ــدر  ــه چق ــا این ک ــم ام ــی داری ــدر نگران مخ
ــا  ــروی م ــوز س ــت، هن ــد یاف ــش خواه افزای

ــت.« ــده اس ــی نش نهای
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــا در وزارت مب مقام ه
گفتنــد کــه اولویــت فعلی دولــت کاهــش دادن 
ــاد  ــا از معت ــت ت ــدر اس ــواد مخ ــه م ــا ب تقاض
شــدن جوانــان بیشــتر جلوگیــری شــود. آقــای 

قایــم گفــت: »هــدف از ایــن پالیســی در قــدم 
اول آگاهی دهــی اســت کــه از مکتــب شــروع 
می شــود و تــا دانشــگاه ها و مــردم عــام را 
در بــر می گیــرد.« براســاس ایــن پالیســی، 
ــر  ــه اگ ــود ک ــات داده می ش ــردم معلوم ــه م ب
ــه  ــد، چ ــدر رو آورن ــواد مخ ــه م ــد ب بخواهن

ــود دارد. ــا وج ــات آن ه ــرای نج ــی ب راه های
ــیوه های  ــادان و ش ــا معت ــورد ب ــیوه های برخ ش
ــی  ــن پالیس ــر ای ــش دیگ ــا بخ ــداوی آن ه ت
اســت. ایــن در حالیســت کــه شــمار معتــادان 
بــه مراتــب بیشــتر از آن اســت کــه حکومــت 
باشــد.  داشــته  را  آن هــا  تــداوی  توانایــی 

براســاس آمارهــای تخمینــی، افغانســتان ســه و 
ــاد دارد. ــر معت ــون نف ــم میلی نی

ایــن پالیســی چهــار ســال پیــش تدویــن شــده 
بــود و در آن زمــان افغانســتان بــا چالــش 
ــا  کمتــری در عرصــه مــواد مخــدر و مبــارزه ب
ــا  ــارزه ب ــا در وزارت مب ــود. مقام ه ــرو ب آن روب
مــواد مخــدر گفتنــد کــه قــرار اســت پــس از 
ــاس  ــی براس ــن پالیس ــی، ای ــل نظرخواه تکمی

ــود. ــن ش ــروزی تدوی ــای ام نیازمندی ه
اقدامات کنونی 

در حــال حاضــر حکومــت افغانســتان از طریــق 
ســه وزارت خانــه ، برنامه هــای معیشــت بدیــل 
را بــرای جاگزیــن کــردن کشــت های دیگــر بــه 

جــای کوکنــار تطبیــق می کننــد. ایــن برنامه هــا 
ــد نداشــته اســت. برنامــه  ــل دی ــا نتیجــه قاب ام
دیگــر حکومــت بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــون اســت. چنانچــه ســاالنه حــدود  ــذ قان تنفی
۳۰۰۰ نفــر بــه اتهــام دســت داشــتن در قاچــاق 

مــواد مخــدر بازداشــت می شــوند.
آقــای قایــم در ایــن مــورد گفــت: »در بخــش 
تنفیــذ قانــون کــه مربــوط بــه پولیــس اســت و 
ــر از پروســه های  ــش از ۶۰۰ نف ــاله بی ــه س هم
عدلــی و قضایــی گذشــته و در رابطــه بــه آن هــا 
تصمیــم گرفتــه شــده اســت.« انتقادهایــی نیــز 
ــل  ــه دلی ــزرگ ب ــران ب ــه قاچاقب وجــود دارد ک
داشــتن حامیــان قدرتمنــد در دولــت 
بازداشــت نمی شــوند و تنهــا خــرده 
فروشــانی مــورد تعقیــب قــرار می گیــرد 

ــدارد. ــه واســطه ای ن ک
ــاالنه ۴۰  ــا، س ــش تقاض ــش کاه در بخ
ــی  ــی دولت ــز درمان ــاد در مراک ــزار معت ه
ــا  تــداوی می شــود، امــا وزارت مبــارزه ب
ــد تــاش می شــود  مــواد مخــدر می گوی
تــا ایــن رقــم بــه ۵۰ هــزار تــن در ســال 

برســد.
ناهماهنگی

وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر می گویــد 
ــازی اســت و  ــا پالیسی س ــه اش تنه وظیف
ــدارد.  ــن و پالیســی ها ن ــق قوانی ــه تطبی کاری ب
ایــن وزارت می گویــد وزارت هــای داخلــه، 
زراعــت و انکشــاف دهــات نهادهایــی هســتند 
کــه براســاس قانــون مســائل عملــی مبــارزه بــا 

ــد. ــه پیــش می برن ــواد مخــدر را ب م
ــز  ــا نی ــن نهاده ــن ای ــل بی ــا هماهنگــی کام ام
ــه  ــت ک ــم گف ــای قای ــه آق ــود دارد چنانچ وج
تاکنــون هــر وزارت در راســتای کاری خود کار 
کــرده، ولــی در صورتــی کــه همــه فعالیت های 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در افغانســتان هماهنگ 
ــد  ــری خواهن ــج بهت ــا نتای ــن برنامه ه شــود، ای

داد.
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بخش دوم و پایانی

رازهای نهفته در ذهن

انسان  

۶( معما 
خنده یکی از رفتارهای انسان است که درک بسیار اندکی از آن وجود دارد. دانشمندان 
دریافته اند که در خال یک خنده از ته دل، سه قسمت از مغز فّعال می شود: بخش تفّکر که 
به شما کمک می کند معنی شوخی یا فکاهه را درک کنید، بخش حرکت که به عضات تان 
دستور حرکت می دهد، و ناحیۀ هیجانات که حس “شادی” را بیرون می کشد. اّما چیزی 
نفر به یک فکاهۀ احمقانه می خندد در  این است که چرا یک  ناشناخته مانده،  که هنوز 
حالی که فرد دیگری موقع تماشای یک فیلم ترس ناک خنده اش می گیرد. به گفتۀ یکی 
از  که  )داستان هایی  ناسازگاری  و  ناهم خوانی  به  است  واکنشی  خنده  پژوهش گران،  از 
انتظارات متعارف پیروی نمی کنند(. تنها چیزی که مشخص است این است که خنده حال 

ما را بهتر می کند که همین مسأله حالت معمایی این موضوع را از بین می برد. 
۷( طبیعت درمقابل تربیت 

در جدال دیرپای مربوط به این که آیا افکار و شخصیت، توسط ژن ها کنترل می شود یا 
محیط، دانشمندان به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد پاسخ این سوال یکی یا هر 
دوی آن هاست! قابلیت مطالعۀ ژن های یک فرد، بسیاری از خصوصیات و ویژه گی های 
در  حال،  عین  در  و  داریم  آن ها  روی  بر  اندکی  کنترل  ما  که  است  داده  نشان  را  انسان 
بسیاری از زمینه ها، نشان داده شده است که تربیت، تأثیری قوی بر این که ما که هستیم و 

چه می کنیم، داشته است. 
۸( میرایی 

به راستی سوال این است که چرا انسان پیر می شود؟ همۀ ما با یک جعبۀ ابزار عالی به دنیا 
می آییم که پر است از سازوکارهای مقابله با بیماری ها، به نحوی که ممکن است فکر کنیم 
می تواند ما را در مقابل انواع بیماری ها محافظت کند. اّما با افزایش سن، سازوکار ترمیمی 
بدن از ُفرم خارج می شود. در واقع، مقاومت ما در برابر صدمات جسمی و استرس کاهش 
می یابد. نظریه هایی که در مورد عّلت سال خورده گی انسان وجود دارد را می توان به دو 
دسته تقسیم کرد: اول این که پا به سن گذاشتن مانند سایر ویژه گی های انسان، ممکن است 
بخشی از ژنتیک انسان باشد که طبق برنامه ریزی خاصی اتفاق می افتد و دوم این که در 
یک دیدگاه کم تر خوش بینانه، پا به سن گذاشتن، عّلت خاصی ندارد و در نتیجۀ صدمات 
سّلولی که در طول زنده گی به وقوع می پیوندد، پیش می آید. تعداد زیادی از دانشمندان 
فکر می کنند که علم نهایتًا پا به سن گذاشتن را به تأخیر خواهد انداخت و حداقل طول 

عمر را به دو برابر طول عمر فعلی خواهد رساند. 
۹( انجماد 

زنده گی جاوید ممکن است واقعیت نداشته باشد، اّما یک رشتۀ جدید به نام کرایونیکس 
)Ceyonics( می تواند به برخی از انسان ها دو بار حیات اعطا کند. در مراکز کرایونیکس، 
بدن انسان ها را پس از مرگ در خمره هایی پر از نایتروژن مایع در دمای منهای ۷8 درجۀ 
سانتیگراد قرار می دهند. ایده یی که وجود دارد این است که فردی که بر اثر یک بیماری که 
فعًا العاج است فوت شده، می تواند در آینده هنگامی که درمان آن بیماری کشف شد، 
یخ گشایی و احیا شود. هم اکنون بدن تد ویلیامز، بازیکن شاخص و معروف بیس بال در 
یکی از مراکز کرایونیکس در آریزونا منجمد شده است. البته فعًا هیچ یک از بدن هایی که 
بدین ترتیب منجمد شده اند، احیا نشده اند؛ زیرا این فناوری هنوز به وجود نیامده است، 
ولی دانشمندانی که در این زمینه کار می کنند، امیدوارند در آینده به این فناوری دست 

یابند. 
۱۰( ُهشیاری و آگاهی 

هنگامی که صبح از خواب برمی خیزید، متوجه می شوید که خورشید طلوع کرده است، 
صدای پرنده گان را می شنوید و هوای تازه را بر روی پوست صورت خود حس می کنید. 
به عبارت دیگر، هوشیار هستید. این موضوِع پیچیده از دیرباز در جوامع علمی مطرح بوده 
است. اخیراً دانشمندان علم اعصاب، هشیاری را به عنوان یک موضوع پژوهشِی واقعی 
مورد توجه قرار داده اند. بزرگ ترین معما در این حوزه توضیح این مسأله بوده است که 
توانسته اند  دانشمندان  کنون  تا  می انجامند.  ذهنی  تجربیات  به  مغز  در  فرایندها  چه گونه 

فهرست بلندباالیی از پرسش ها را تهیه کنند.

نویسنده: علی
منبع: انترنت

اندیشــۀ سیاســی دوران جدیــد بــا بنیادگــذاری 
در  جمهوری خواهــی  نوآییــن  نظریــۀ 
جمهــوری فلورانــس ایتالیــا، بــا نظریــات 
آغــاز  ماکیاولــی  نیکولــو  نوشــته های  و 
می شــود. ماکیاولــی، شــهروند و از دبیــران 
و سیاســت مردان ســدۀ پانزدهــم فلورانــس 
ــی  ــی، وطن خواه ــایل سیاس ــه در مس ــود ک ب
امــری  هــر  از  باالتــر  را  میهن دوســتی  و 
می دانســت. ماکیاولــی کــه »نجــات میهــن 
ــد،  ــتگاری روح« می دان ــر از رس ــود را برت خ
در کتــاب خــود “تاریــخ فلورانــس” بــا شــرح 
حــوادث جنگ هــا و نبردهــای تاریخــی ایتالیــا 
و مقاومــت و ایثارگــری بی نظیــر مــردم، ایــن 
دوران  در  کــه  می کنــد  برجســته  را  نکتــه 
جدیــد، میهــن جــای جــان را گرفتــه اســت و 
ایــن ســخن، از دیــدگاه تحــول مفاهیــم، در آن 

ــد.  ــمار می آم ــه ش ــی ب دوره انقاب
ــات سیاســی خــود  ــدگاه و نظری ــی دی ماکیاول
“گفتارهــا”  “شــهریار”،  رســالۀ  ســه  در  را 
ــت.  ــرده اس ــان ک ــس” بی ــخ فلوران و “ تاری
وی برخــاف فیلســوفان دوران قدیــم کــه 
نظریه پــردازان بهتریــن شــیوۀ فرمانروایــی 
و  سیاســی  قــدرت  اندیشــمند  بودنــد، 
نگاهداشــت  و  آوردن  به دســت  شــیوه های 
آن اســت و از ایــن رو، بــا بســیاری از اصــول 
اخاقــِی اندیشــۀ سیاســی قدیــم بــه مخالفــت 

برخاســت. 
ــاله را  ــن مس ــهریار ای ــالۀ ش ــی در رس ماکیاول
ــارۀ  ــران درب ــه دیگ ــه اگرچ ــد ک ــان می کن بی
سیاســت بســیار نوشــته انــد، امــا او از روشــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. او ب ــت می کن ــن تبعی نوآیی
نوآییــن بــودن کوشــش خــود در قلمــرو 
ــبیه  ــی” تش ــه “راه ــی، آن را ب ــۀ سیاس اندیش
می کنــد کــه پیــش از او کســی در آن گام 
 modi ed ordini ــر ــود، و از تعبی ــاده ب ننه
ــوان آن را  ــه می ت ــد ک ــتفاده می کن nuovi اس
“شــیوه ها یــا نهادهــای جدیــد” ترجمــه کــرد. 
ــن در اندیشــۀ  ــۀ جمهوری خواهــی نوآیی نظری
ــای  ــام نهاده ــۀ نظ ــی، نظری ــی ماکیاول سیاس
شــورایی و مشــارکت مــردم اســت. از ایــن رو، 
برخــی از نظام هــای ســلطنتی بــه اعتبــار 
نهادهــای آن هــا، جمهــوری و بســیاری از 
جمهوری هــای جدیــد، ســلطنتی مطلقــه انــد. 
خاســتگاه و بنیــاد نظریــۀ جمهوری خواهــی در 
اندیشــۀ سیاســی ماکیاولــی، وجــود دو گــروه 
بــزرگ اجتماعــی و تنــش میــان آن دو اســت. 
کــه نظام هــای سیاســی از آرایــش رابطــۀ ایــن 

دو نیــرو به وجــود می آینــد. 
فصلــی  در  شــهریار  رســالۀ  در  ماکیاولــی 
نیــز  نوبنیــاد  ســلطنتی  نظام هــای  دربــارۀ 
ــا  ــا ی ــد از قدم ــای تقلی ــارۀ معن توضیحــی درب
ــح  ــی آورد و توضی ــان م ــزرگان آن ــد از ب تقلی
سرمشــق های  ذکــر  بــه  او  کــه  می دهــد 
ــر  ــه ه ــرا ب ــرد؛ زی ــد ک ــنده خواه ــزرگ بس ب
ــای  ــد در راه ه ــح می دهن ــردم ترجی ــال، م ح

ــه  ــود را ب ــال خ ــد و اعم ــوار گام بگذارن هم
ــد.  ــد از کارهــای دیگــران برگــزار می کنن تقلی
ــران  ــوان راه دیگ ــی، نمی ت ــر ماکیاول ــه نظ ب
ــد از  ــود. او تقلی ــال نم ــدف دنب ــدون ه را ب
ــری  ــد، ام ــر ان ــه از دیگــران برت کســانی را ک
ــه  ــی ک ــل کس ــد. َمثَ ــد می دان ــد در تقلی مفی
از بــزرگان گذشــته تقلیــد می کنــد، مثــل 
ــه  ــل ب ــرای نی ــی اســت کــه ب ــداز کاردان تیران
هــدف دور، بــا شــناختی کــه از تــوان و بــرد 
ــر از هــدف را نشــانه  کمــان خــود دارد، باالت
ــد.  ــدف برس ــه ه ــر ب ــاید تی ــا ش ــرد ت می گی
ــد از گذشــته گان را  ــر تقلی ــی ب ــد ماکیاول تأکی
این گونــه می تــوان فهمیــد: از قدمــا بایــد 
ــرا  ــرد؛ زی ــد ک ــد، تقلی ــد بودن در آن چــه جدی
ســده های  ارزش هــای  شــدن  چیــره  بــا 
ــردم  ــی م ــان در رگ و پ ــی چن ــه، تباه میان
ایتالیــا رســوخ پیــدا کــرده و بی توجهــی 
ــی  ــه مرتبه ی ــد ب ــای دوران جدی ــه ارزش ه ب
ــا  ــد قدم ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــیده اس رس
ــر”  در بســیاری از امــور از متأخریــن “جدیدت
بودنــد، چنان کــه رومیــان باســتان در پرداختــن 
ــه از  ــه شــکوه و افتخــاری ک ــر کاری ب ــه ه ب
ــی  آن ناشــی می شــد، توجــه داشــتند، در حال
ــا  ــا ســیطرۀ فضیلت هــای معنــوی از دنی کــه ب
ــل شــده  ــه شــهروند آخــرت تبدی ــده و ب بری
ــد  ــا، تقلی ــد از قدم ــن تقلی ــای ای ــت. معن اس
ویژه گی هــای  زیــرا  اســت؛  تاســیس  از 
قدمــا نوآیینــی بنیادهــای آنــان بــود و بنابریــن 
ــده  ــه درســتی فهمی ــد از تأســیس، اگــر ب تقلی
شــده باشــد، خــود می توانــد تأسیســی نوآییــن 
ــی  ــد ماکیاول ــه را از تأکی ــن نکت ــد و همی باش
ــوروش  ــد ک ــی مانن ــای بنیادگذاران ــر کاره ب
ــی و دیگــر پادشــاهان  ــوس رم پارســی، رمول
موفــق کــه هــر یــک دولتــی نوبنیــاد گذاشــتند 
و بایــد سرمشــق شــهریاران دوران جدیــد 

ــت.  ــوان دریاف ــد، می ت ــرار گیرن ق
بــه  مــردم  عاقــۀ  بــر  ماکیاولــی  تاکیــد 
برقــراری و پایــداری نظــام آزادی، ناشــی 
مــردم و  بــه فطــرت خــوب  او  بــاور  از 
پتیاره گــی ذاتــی شــهریاران و فرمانروایــان 
نیســت؛ بلکــه مبتنــی بــر ایــن اصــل بنیادیــن 
ــت های  ــه خواس ــت ک ــی اوس ــۀ سیاس اندیش
هــر فــردی، محــرک کارهــای اوســت و او در 
هــر کاری، پیوســته، ســودی را کــه از انجام آن 
خواهــد بــرد، در نظــر می گیــرد. نظــام آزادی، 
ــه ســبب  ــه ب ــی اســت ک ــا شــیوۀ حکومت تنه
ــی  ــع خصوص ــوب نف ــای خ ــود قانون ه وج
افــراد در هماهنگــی بــا خیــر همگانــی تأمیــن 
ــه،  ــای خودکام ــه خــاف نظام ه می شــود و ب
ــه گان،  ــد پای ــزرگان و بلن ــا ب ــچ کســی حت هی
ــه حقــوق فــردی از عامــۀ مــردم  ــد ب نمی توان

ــد.  تجــاوز کن
ــالۀ شــهریار  ــی در رس ــر آن، ماکیاول ــاوه ب ع
ــردازان  ــی نظریه پ ــد اندیشــه های سیاس ــه نق ب
در قلمــرو خیــال و حــوزۀ اخــاق می پــردازد. 

فرمانروایــی  شــیوه های  از  وی،  نقــادی 
ــی  ــای افاطون ــهر زیب ــر ش ــر ب ــی، ناظ خیال
رســالۀ  در  یونانــی  فیلســوف  کــه  اســت 
جمهــوری، توصیفــی از آن را بیــان کــرده 
اســت. اّمــا اعــراض از خیــال بــرای بازگشــت 
ــی،  ــی ماکیاول ــۀ سیاس ــت در اندیش ــه واقعی ب
ــه واقعیــت در تــداول  ــه معنــای بازگشــت ب ب

ــت.  ــۀ آن نیس عامیان
ماکیاولــی در رســالۀ گفتارهــا، بــه بحــث 
نیکــی و بــدی پرداختــه و از ایــن نظــر دفــاع 
ــدی  ــی و ب ــدازۀ نیک ــه ان ــه اگرچ ــد ک می کن
در جهــان همیشــه یک ســان بــوده اســت، امــا 
ــد،  ــان نمی مان ــته یک س ــانی پیوس ــور انس ام
بلکــه نیکــی و بــدی از ســرزمینی بــه ســرزمین 
ــور  ــر ام ــد ب ــد. وی تأکی ــوچ می کن ــر ک دیگ
دنیــا را در تعــارض آن بــا امــور آخــرت 
ــد او، اگــر دیانــت در مباحــث  ــد. از دی می دان
سیاســی داشــته باشــد، در پیونــد آن بــا امــور 

ــود.  ــد ب ــدودۀ آن خواه ــا و در مح دنی
بخش هایــی از تاریــخ فلورانــس ماکیاولــی 
ــا  ــاط سیاســی ایتالی ــۀ انحط ــه بررســی نظری ب
ــۀ  ــث اندیش ــی ترین مباح ــی از اساس ــه یک ک
در  او  دارد.  اختصــاص  اوســت،  سیاســی 
ــارۀ  ــاله یی درب ــه رس ــز ک ــهریار نی ــالۀ ش رس
اســت،  شــهریاری  نظام هــای  بنیادگــذاری 
آورده  ایتالیــا  انحطــاط  بــه  اشــاره هایی 
در  تأملــی  گفتارهــا  به ویــژه  امــا  اســت، 
ــل و اســباب تباهــی  ــوری و عوام نظــام جمه

نهادهــای آن اســت. 
ــی  ــه ماکیاول ــی ک ــات و ویژه گی های خصوصی
از شــهریاران و پادشــاهان ارایــه می دهــد، 
ــای  ــته و در دنی ــی داش ــی و خیال ــۀ آرمان جنب
ــد از  ــی تقلی ــدارد. ماکیاول ــود ن ــی وج واقع
بــزرگان را در مســایل جدیــد و متفــاوت 
از ســنت می دانــد، در حالــی کــه حفــظ 
اخاقــی  و  علمــی  از جنبه هــای  بســیاری 
ــن  ــه و که ــابقه یی دیرین ــه س ــته گان ک گذش
داشــته و ربطــی بــه تجــدد و نــوآوری ندارنــد، 
بهبــود و رشــد جامعــه  باعــث  می توانــد 

ــردد.  گ
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آن  در  که  نسبت می دهد  به رسول خدا  را  بخاری حدیثی 
آمده است: »آگاه باشید که دجال اعور است و پرودگار شما 
اعور نیست«! به این معنا که اگر دو نفر در پیش روی شما 
ایستادند و در شناختن شان متحیر بودید، در آن صورت به 
چشم آن ها نگاه کنید، پس مردی که اعور است، او دجال و 

مردی که چشم سالم دارد، پروردگار شماست! 
ظاهراً کسی  که این حدیث را ساخته است، از قرآن کریم 
آگاهی نداشته که می فرماید: »هیچ چیز همانند او نیست« و 

»چشم ها او را نمی بینند«.
ام المؤمنین  به  را  حدیثی  بخاری  فوق،  با حدیث  تضاد  در 
عائشه نسبت داده است که وی گفت: »کسی که برایت گفت 
محمد صلی اهلل علیه وسلم پروردگارش را دیده است، به 
او را  تحقیق دروغ گفته است. خداوند می فرماید: چشم ها 

نمی بینند«. )صحیح البخاري، ۱۴۰/۶(
فرموده  خدا  رسول  که  کرده اند  گمان  برخی ها  همچنان 
را  خود  قوم  این که  مگر  است  نیامده  پیامبري  »هیچ  است: 
البخاري(.  است«)رواه  ترسانیده  یک چشم  دجال  فتنۀ  از 
پژوهش گراِن زیادی کتاب های یهود را جست وجو کرده اند 
و اثری از انذار پیامبران برای قوم خویش در ارتباط به دجال 
نیافته اند. پس آن انبیایی که قوم خویش را بیم داده اند، کی ها 
بوده اند؟... شاید بگویند کتاب های یهود تحریف شده است. 
اما قرآن کریم که تحریف نشده است؛ آیا سخنی از دجال در 
قرآن کریم وجود دارد؟ یک منبِع دیگر به غیر از احادیثی که 
حتا امامان حدیث آن ها را دروغ و باد هوا گفته اند، بیاورند!

خاصۀ سخن این که: نامی از دجال در کتاب های آسمانِی 
در  مسیحی  یوحنای  شاگردان  از  یکی  و  است  نرفته  دیگر 
رسایلی که به او نسبت داده شده است، از آن سخن گفته 
مجموعه یی  که  می فهمد  بخواند،  را  سخنان  آن  هرکس  و 
از خیاالت و اوهامی ست که توسط شخص مذکور ساخته 

شده ـ و من از خوِف اطالۀ کام آن ها را نقل نمی کنم. 
و  بیهوده  سخناِن  و  خرافات  و  آمدند  مسلمانان  سپس 
مضحِک مسیحی را نقل کرده و بر آن چیزهای زیادِ دیگری 
افزودند و این افسانه به مرور زمان، شکل و شمایِل دیگری 
به خود گرفت و آن قدر پیش رفت که برای دجال قدرتی 
مشابِه قدرت خداوند سبحانه وتعالی ساختند و این سخناِن 

بی پایه و اساس را به رسول خدا نسبت دادند!  
افسانه هایی  چنین  کعب االحبار  که  است  این  امر  واقعیِت 
را ساخته و وارد دین مبین اسام کرده است. سپس مردم 
بر گفته های او چیزهایی را افزودند و در وصف و قدرت 
خارق العادۀ او مبالغه نمودند. به همین لحاظ در موطای امام 
به  کتاب  این  زیرا  است؛  آمده  از دجال  مالک یک حدیث 
زمان پیامبر نزدیک تر بود و حدیث دجال در موطاء عبارت 
از خواب و رؤیایی ست که به پیامبر نسبت داده شده و در 
آن آمده است که پیامبر در خواب، مسیح بن مریم و مسیح 
دجال را دید، پس پرسید که این کیست؟ برایش گفته شد 
که مسیح بن مریم است، و گفت آن دیگر کیست؟ گفته شد 
که دجال است. و تمام آن چه در موطاء آمده است، همین 
رؤیاست و بس. اما این رؤیا بعدها مبدل به حقیقت شد و 
ده ها حدیث دربارۀ دجال در بخاری و مسلم ذکر گردید و 
به دجال قدرت و امکاناِت خیالِی زیادی دادند، طوری که او 
می تواند انسانی را بمیراند و زنده کند و فقیر و یا غنی بسازد 

و طعام و شراب بدهد و... . 
کریم  قرآن  که  چیزهایی ست  تنها  قیامت  نشانه های  مسلمًا 
از آن سخن گفته است و احادیثی که در این زمینه پس از 
بیشتر از دوصد سال از نزول قرآن کریم جمع آوری شده، به 
قول یحیی بن معین، همه دروغ و باد هواست. اگر رسول 
خدا از آن چه در آینده واقع می شد اطاع می داشت، هرآیینه 
باهای سختی  از  را  ابی طالب  بن  علی  و  عفان  بن  عثمان 
هرآن چه  می داد.  خبر  پیوست،  وقوع  به  آن ها  زمان  در  که 
ذکر آن در قرآن نیامده است، خداوند ما را بر آن محاسبه 
نخواهد کرد؛ پس خودتان را به چیزی که از شما خواسته 
نشده، به زحمت نیاندازید: »ای کسانی که ایمان آورده اید، 
از مسایلی سؤال نکنید که اگر برای شما آشکار گردد شما 
را ناراحت می کند، و اگر به هنگام نزول قرآن از آن ها سؤال 
کنید برای شما آشکار می شود خداوند آن ها را بخشیده )و 
که  هرآن چه   .)۱۰۱ است«)المائدۀ  کرده(  صرف نظر  آن  از 
قرآن کریم درباره اش سکوت کرده، عفو است؛ اما همه گی 
اجتهاد  و  کنند  تاش  کریم  قرآن  فهِم  زمینۀ  در  می توانند 
نمایند که دروازۀ آن تا روز قیامت باز است، ولی هیچ کس 
حق ندارد که اجتهاداِت خویش را پاره یی از دین بسازد و 

دیگران را به پیروی از آن ملزم سازد. 
رشید رضا و دفاع از اسالم 

فراموش نباید کرد که رشید رضا به ساِن هر عالم و دانشمند 
دیگری، خالی از عیب و ایراد نیست؛ طوری که دیگران در 
از جمله  اما وی در عصر حاضر  تاریخ چنین بودند.  طول 
و  تجدید  روِح  توانست  که  انگشت شماری ست  علمای 
علمای  از  گروهی  علی االقل  رواِن  و  روح  در  را  نوگرایی 
اسام که بعد از وی آمدند، بدمد و با این کارش در حقیقت 
بزرگ ترین خدمت را به اسام و مسلمانان کرده است. وی 
از اسام و قرآن سخت دفاع کرده و به تمام شبهاِت دشمنان 
اسام پاسخ داده و زبان، قلم، مجله و تفسیر خویش را در 
خدمت قرآن و تعالیم واالی اسام قرار داده است که این 
از برجسته گی ها، دستاوردهای مثبت و سازنده،  را می توان 
در  اخاقی  اجتماعی،  راهبردهای  و  تفسیری  نوآوری های 
جهت پیشرفت و سربلندی جوامع اسامی و احیای هویت 

اسامی در عصِر گریز از دین، به حساب آورد.
بزرگ ترین ایرادها بر رشید رضا

۱-  زیاده روی در عقل گرایی
از بزرگ ترین ایرادهایی که بر مکتب عقلی نوین به طور عام 
گرفته می شود، موضع گیری مبالغه آمیِز آن ها در تقدیم عقل 
بر نقل است. رشید رضا از استاد خود محمد عبده بارها این 
سخن را نقل کرده است که: اهل ملت اسامی - جز اندکی 
که مخالفت شان هم اهمیتی ندارد - به این امر متفق اند که 
وقتی عقل و نقل تعارض کنند، به آن چیزی می گیریم که 
عقل داللت می کند و برای نقل دو راه باقی می ماند: این که 
اما  هستیم،  تسلیم  آن  به  و  است  درست  شده  نقل  آن چه 
اعتراف می کنیم که از فهِم آن عاجز مانده ایم و آن را به خدا 
می سپاریم؛ راه دوم این که به تأویل نقل با نظرداشت قوانین 
زبان می پردازیم تا معنای آن به آن چه که عقل ثابت ساخته 

است، جور بیاید.
2-  نوگرایی افراطی

فقهی  مذاهب  با  رویارویی  در  این که  برخاف  رضا  رشید 
و مشرب های فلسفی و کامی رایج میان مسلمانان، تحت 
عنوان شعار بازگشت به اسام نخستین و سیرۀ سلف صالح، 
آن ها  نقد  و  رد  به  و  کرده  اتخاذ  شدید  و  سخت  موضع 
نوپیدای  اندیشه های  با  رویارویی  در  اما  است،  پرداخته 
تجربی موضع نسبتًا نرمی اتخاذ کرده و تاش نموده آیات 
قرآن را به گونه یی تفسیر کند که نه تنها با اندیشۀ رایِج زمان 
ناسازگاری پیدا نکند، بلکه مؤید آن نیز باشد، که با خواندن 

صفحاتی از این کتاب می توان به صحِت این ادعا پی برد. 

اندیشۀ سیاسی رشید رضا
رشید رضا در عصری زنده گی می کرد که خافت عثمانی 
به مرحلۀ ضعف و ناتوانی رسیده بود و توطیۀ جهانی هم 
برای اسقاط آن در راه بود. رشید رضا برای اصاح خافتی 
که داشت آهسته آهسته نقِش خود را از دست می داد، تاش 
نجاِت  برای  لحاظ  همین  به  کند؛  احیا  دوباره  را  آن  کرد 
خافِت عثمانی از استبداد و خودکامه گی و سوق دادِن آن 

مقاالتی  نوشتن  به  راشد،  خافت  سوی  به 
پرداخت   ... شورا  و  خافت  زمینه های  در 
که اندکی پیش از الغای خافت عثمانی زیر 
نام »الخافه أو االمامه العظمی« انتشار یافت. 
رشید رضا در این کتاب به عنوان یک فقیه 
سیاسی، با نگرش به خلفای راشدین و الگو 
به عنوان خافت صحیح و  آن ها  دادن  قرار 
این  نظرِی  مبانی  تا  می کند  تاش  آرمانی، 
این  نوشتن  در  او  کند.  تعریف  را  حکومت 
نبوده،  گذشته گان  از  محض  مقلد  مقاالت، 
بلکه با در نظرداشت شرایط عالم اسامی آن 
ترکیه  در  که  رویدادهایی  و مخصوصًا  روز، 
در حال شکل گیری بود، الزم دید که برخی 
موضوعات فقه سیاسی را از نو طراحی کرده 
و بروزرسانی کند؛ به همین لحاظ مطالبی را 

در صفات اهل حل وعقد، شروط بیعت با خلیفه و وظایف 
خلیفه نوشت که با فقه سیاسی کاسیک تفاوت هایی داشت، 
تا زمینه را برای احیای مجددِ خافت اسامی فراهم سازد.

حکومت  قالب  در  را  خافت  نظریۀ  بازسازی  رضا  رشید 
اسامی تعقیب می کند. نخست عوامل انحراف در خافت 
اسامی را مورد بررسی قرار می دهد. از منظر وی، خافت 
و  شد  مبدل  سلطنت  به  راشدین  خلفای  از  پس  اسامی 
معاویه نخستین کسی بود که دو بدعت در این راستا گذارد؛ 
یکی این که حکومت و حکمرانی را براساس قوۀ عصبیت 
بنا نهاد و دوم این که خافت را میراثی ساخت که از پدر 
این عامل، رشید رضا  کنار  منتقل می شود. در  فرزندش  به 
فساد علما را یکی از علِل عمدۀ انحراف و تباهی خافت 
از صورت آرمانی عهد خلفای راشدین به صورِت استبدادی 

می داند.
ناسازگاری  در  که  می کند  تاش  کتاب  این  در  رضا  رشید 
اسام و استبداد، با مراجعه به اصل شورا، بر اصل حاکمیِت 
دیِن  را  اسام  نخست  زمینه،  این  در  کند. وی  تأکید  مردم 
را  الهی  پیامبران  وظایف  از  یکی  و  می کند  معرفی  آزادی 
آزادی انسان از قید بنده گی و برده گی غیر اهلل می داند. عاوه 
بر این، رشید رضا امکان وضع قوانین از جانب انسان را نیز 

مورد توجه قرار می دهد و به باور وی، در حکومت اسامی 
در  عدل  اقامۀ  برای  نیاز حکومت  مورد  احکام  است  الزم 
سرزمین های  صیانِت  و  نظم  و  امنیت  حفظ  و  مردم  میان 
اسامی و مصالح امت و دور کردن فساد و تباهی از آن ها 
وضع و استنباط شوند و این احکام با تغییر زمان و مکان 
و وضعیت و شرایط دینی و مدنی مردم تغییر پیدا می کند. 

)محمد رشید رضا، الخافه او االمامه العظمی، ص ۱۳۶(
گردید،  ذکر  که  مهم  مبنای  دو  این  اساِس  بر  رضا  رشید 
به طرح نظریۀ شورا می پردازد و از این طریق، ناسازگاری 
اسام و استبداد را ثابت می کند. رشید رضا شورا را واجب 
و الزام آور می داند. از منظر وی، مشورت دربارۀ هر چیزی 
که نصی از خدا و سنت رسول نداشته و اجماع صحیحی 
بر آن نبوده و یا نص اجتهادی قطعی نداشته باشد، بر حاکم 

اسامی الزم و ضروری است. )همان ۶8(
در  که  بود  کلی یی  کردم، سخناِن  ذکر  باال  در  که  را  آن چه 
ارتباط با کتاب رشید رضا و محتویاِت آن بیان کردم. اینک 
به گونۀ  در صفحات ذیل، نظریۀ حکومت اسامِی وی را 

فشرده خدمت خواننده گاِن گرامی تقدیم می دارم.
الگوی حکومت اسالمی

اندیشۀ  در  مؤلفه هایش  اگرچه  اسامی  حکومت  الگوی 
مانند سید جمال الدین  از متفکریِن نوگرای مسلمان  برخی 
افغانی و محمد عبده وجود داشت، اما به شکِل منسجم و 
به گونۀ مفصل در اندیشۀ محمد رشید رضا مطرح شد؛ زیرا 
ـ  کردم  اشاره  باال  در  چنانچه   - رشید رضا  اصلی  دغدغۀ 

حفظ و بازسازی و احیای خافت اسامی بود.
حمید عنایت، طرح نظریۀ حکومت اسامی از سوی رشید 

رضا را در سه مرحله می داند:
۱-  مبانی خافت را در نظریه و نگرش سیاسی پی جویی 

می کند؛
میان  در  را  سیاسی  عمل کرد  و  نظر  آن  بین  شکاف    -۲

مسلمانان سنی نشان می دهد و بررسی می کند.

۳-  اندیشۀ خود را دربارۀ این که حکومت اسامی چگونه 
باید باشد، مطرح می سازد. )حمید عنایت، اندیشۀ سیاسی در 

اسام معاصر، ص ۱۳۱(
را  شرعی  خافت  مبانی  نخست،  مرحلۀ  در  رضا  رشید 
توضیح می دهد. او در رسالۀ خود به نام »الخافه او االمامه 
حکومت  »ریاست  به  خافت  تعریف  از  پس  العظمی« 
اسامی دربرگیرندۀ دنیا و آخرت« )الخافه، ص۵۳(، شرعی 
بودِن آن را با ادلۀ شرعی از قبیل اجماع ثابت می کند. مرحلۀ 
است  عملی  مشکاِت  از  تعدادی  وارسی  از  عبارت  دوم 
یافتن  ویژه  به  می شود.  خافت  حیثیت  اعادۀ  از  مانع  که 
فردی مناسب برای آن که خلیفۀ مسلمانان شود و نیز شهری 
مناسب به عنوان پایتخت او)حمید عنایت، ۱۳۷(. در نهایت 
این  در  می گوید.  سخن  اسامی  حکومت  از  سوم  مرحلۀ 
خافت  نهاد  بازسازی  با  اسامی  حکومت  نظریۀ  مرحله، 

مطرح می شود.
نظریۀ حکومت اسامی دربرگیرندۀ سه عنصر است:

عنصر نخست: شریعت )قانون( 
عنصر  نخستین  )قانون(  شریعت  رضا،  رشید  منظر  از 
باور دارد که حکومت اسامی  او  حکومت اسامی است. 
نمی تواند احکام مخالِف شریعت وضع کند. از این رو، وی 

مقید  را  آن  و  می داند  شریعت  قانون  به  محدود  را  شورا 
به ماالنص فیه می کند. وی در توضیح دیدگاه خود دربارۀ 
شورا می نویسد: »و مهم ترین چیزی که بر امام واجب است، 
و رسولش  ناحیۀ خداوند  از  که  آن چه  تمامی  در  مشورت 
یا  بر آن وجود ندارد و  منصوص نیست و اجماع معتبری 
در آن چه که نص اجتهادی غیرقطعی وجود دارد، به ویژه 
در امور سیاسی و نظامی مبتنی بر مصلحت عمومی واجب 
بسیاری  که  آن گونه  نیست،  مطلق  حاکم  امام  پس  است... 
می پندارند، بلکه مقید به ادلۀ کتاب و سنت و سیره خلفای 

راشدین و مشورت است«. )الخافه، ص ۶8(
بنابراین، از منظر رشید رضا، عنصر اساسی حکومت اسامی 
شریعت است. اما نکتۀ مهمی که در اندیشۀ وی وجود دارد، 
تمامی  شریعت  آیا  است.  بشری  قانون  و  شریعت  رابطۀ 
ضوابط نظام سیاسی شورایی را معین کرده است؟ آیا در این 
میان، جایگاهی برای قانون بشری به رسمیت شناخته است؟
هرچند رشید رضا محدودیِت شورا به شریعت را می پذیرد، 
اما بر این باور است که شریعت نسبت به جزییات شورا، 
احکامی را وضع نکرده و آن را به احوال امت اسامی در هر 
زمان و مکان واگذار کرده است. به عقیدۀ وی، نظام نسبت به 
اختاف احوال و وضعیت امت از جهت کثرت و قلت آن و 
نیز امور اجتماعی و مصالح عمومی آن در زمان های مختلف 
احکام  نظام  این  برای  نمی توانیم  بنابراین  است؛  متفاوت 
باشد،  تحقق  قابل  مکان ها  و  زمان ها  تمامی  در  که  معینی 
تعیین کنندۀ  شریعت  مسلمًا   .)۷۰ ص  )همان،  کنیم  وضع 
حدود و احکام کلی نظام سیاسی است، اما شورا می تواند 
نسبت به تطبیق این احکام کلی در زمان و مکان های مختلف 
به وضع قانون بپرازد. بدین ترتیب، رشید رضا امکان وضع 
قوانین از جانب بشر را می پذیرد. از منظر وی، در حکومت 
اقامۀ عدل در میان مردم و  برای  نیاز  اسامی احکام مورد 
حفظ امنیت و نظم و صیانِت سرزمین ها و مصالح امت و 
دور کردن فساد و تباهی از آن ها وضع و استنباط می شود 

شرایط  و  وضعیت  و  مکان  و  زمان  تغییر  با  احکام  این  و 
شریعت،  اگرچه  می کند.  پیدا  تغییر  مردم،  مدنی  و  دینی 
اساس حکومت اسامی است؛ اما وضع قوانین در حکومت 
اسامی برای تحقق اهداف و منافع مذکور جایز است. به 
باور وی، قانون گذاری از چنان اهمیتی برخوردار است که 
ترتیب،  بدین  ندارد.  امکان  آن  بدون  مدنی  حکومت  قوام 
»در  گفتۀ وی:  به  برخوردار می شود.  تقنینی  نقش  از  شورا 
و  دارد  وجود  خداوند  ناحیۀ  از  مجاز  قانون گذاری  اسام 
به امت واگذار شده است که اهل علم و نظر و مرجعیت 
استنباط  یا  قانون گذاری  می پردازد،  قانون  به وضع  با شورا 
از ضروریات جامعۀ بشری و خافت مصدر قانون گذاری 

است«. )همان،۱۱۵-۱۱۴(
منظر رشید رضا، شریعت  از  که  بگوییم  می توانیم  بنابراین 
دیگر  و  است  اسامی  حکومت  اساسی  و  نخست  عنصر 
این که امکان وضع قانون بشری از طریق شورا وجود دارد. 
اساسی  بشری شورایی، عنصر  قانون  و  نتیجه، شریعت  در 

حکومت اسامِی وی به حساب می آید.

احمـدذكی خاورنیا /////////////////////////////////////////////////بخش هفتــم

محمد رشید رضا 
و اصـالح گری

 دینـــی
ACKU



ــت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
وحــدت ملــی گفتــه اســت کــه مشــکات و 
خواســته های مــردم و مســووالن لغمــان در شــورای 
ــه  ــی گرفت ــث و بررس ــه بح ــور ب ــی کش ــت مل امنی

ــد. ــد ش خواه
ــزان( در راس  ــنبه )۲۳ می ــداهلل روز یکش ــر عب داکت
ــان  ــت لغم ــه والی ــی ب ــه دولت ــات بلندپای ــک هی ی
ســفر کــرد و در جمــع از باشــندگان ایــن والیــت در 

ــرد. ــرالم ســخنرانی ک شــهر مهت
وی کــه بــه منظــور بررســی و تحلیل اوضــاع والیت 
ــه  ــروژه توســعه  ای  ب ــن پ ــان و گشــایش چندی لغم
ــه  ایــن والیــت ســفر کــرده گفــت کــه حکومــت ب

مشــکات مــردم بغــان رســیدگی خواهــد کــرد.
نبــود امنیــت، تجهیــز و تمویــل نیروهــای امنیتــی و 
ــت  ــه امنی ــن مشــکات در زمین دفاعــی از جدی تری

والیــت لغمــان بــه حســاب مــی رود.
داکتــر عبــداهلل بیــان داشــت کــه مشــکات و 
خواســته های مــردم و مســووالن لغمــان در شــورای 
ــه  ــی گرفت ــث و بررس ــه بح ــور ب ــی کش ــت مل امنی
خواهــد شــد. وی تاکیــد کــرد کــه در زمینــه تامیــن 
امنیــت والیــت لغمــان اجــراات الزم صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
ــان  ــت لغم ــی والی ــت امنیت ــه وضعی ــزود ک وی اف
بهبــود یافتــه امــا تامیــن امنیــت کامــل آن بــه زمــان 

ــاز دارد. ــتر نی بیش
رییــس اجرایــی بــا ابــراز خرســندی از افتتــاح 
در  توســعه  ای  مهــم  پروژه هــای  بهره بــرداری  و 
ــن  ــه ای ــاخت ک ــان س ــر نش ــان، خاط ــت لغم والی
اولیــن و آخریــن پروژه هــا در زمینــه ســاخت  و 

ــود. ــد ب ــان نخواه ــت لغم ــاز والی س
داکتــر عبــداهلل تاکیــد کــرد کــه نیازمندی هــا و 
چالش هــای مــردم روشــن اســت و بــرای رســیدگی 
بــه آنهــا اقداماتــی را روی دســت خواهنــد گرفــت. 
وی بــه رســیدگی بــه مشــکات بیجاشــدگان و 

ــد. ــد ورزی ــز تأکی ــن نی مهاجری
رییــس اجرایــی همچنــان در جریــان ایــن ســفرش 
بــه والیــت لغمــان،  در نشســتی فوق العــاده اوضــاع 
امنیتــی ایــن والیــت را  نیــز بررســی و ارزیابــی کرد.
ــی، برخــی از  ــا حضــور وال ــه ب ــن نشســت ک در ای
ــده  ــول  اردو، فرمان ــده ق ــس، فرمان ــد گان مجل نماین
ــی  پولیــس، رییــس امنیــت و ســایر مســووالن محل
در شــهر مهتــرالم برگــزار شــده بــود، روی اوضــاع 
امنیتــی ایــن والیــت بحــث مفصــل صــورت گرفت.
ــاع  ــاره اوض ــان درب ــت لغم ــی والی ــووالن محل مس
ــه  امنیتــی، نیازمندی هــا و مشــکات ایــن والیــت ب

ــد. ــی گــزارش دادن رییــس اجرای
ــی  ــان، اوضــاع امنیت ــت لغم ــی والی مســووالن محل
ــرای  ــرده و ب ــف ک ــوب توصی ــت را خ ــن والی ای
تأمیــن امنیــت بهتــر، خواســتار افزایــش تشــکیات 
ــیاب  ــول اردوی س ــز ق ــس، تمرک ــی پولی فرمانده
ــات  ــدازی عملی ــان راه ان ــت و همچن ــن والی در ای

ــد. ــق گردیدن ــی مناط ــوی در برخ تصفی
ــه  ــپرد ک ــده س ــن نشســت وع ــداهلل در ای ــر عب داکت
لغمــان  امنیتــی  مســووالن  درخواســت های  بــه 

رســیدگی صــورت می گیــرد.
ــتر  ــدت بیش ــی و وح ــر هماهنگ ــی ب ــس اجرای ریی
ــد  ــی تأکی ــی و مســووالن محل ــای امنیت ــان نهاده می
ــت  ــان حکوم ــکاری می ــه هم ــت ک ــد و گف ورزی
ــود  ــت و بهب ــن امنی ــن تأمی ــردم، ضام ــی و م محل

ــود. ــد ب ــی خواه ــت داری محل حکوم

 ۲۳ )یک شــنبه،  دیــروز  ملــی  وفــاق  کنفرانــس 
ــخصیت ها  ــن از ش ــا ت ــور صده ــا حض ــزان( ب می
ــت هــرات  ــه گان فرهنگــی- سیاســی در والی و نخب

ــد.   ــزار ش برگ
ــم مصــون،  ــد ابراهی ــس، محم ــن کنفران ــاز ای در آغ
ــن  ــرات، ضم ــعود در ه ــهید مس ــاد ش ــس بنی ریی
ــی در هــرات،  ــاق مل ــۀ وف ــدازی برنام تشــریح راه ان
دربــارۀ مقدمــات و پیش نیازهــای طــرح وفــاق ملــی 

ــت کــرد.  صحب
اجتماعــی،  بی اعتمادی هــای  بــه  آقــای مصــون 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــی در افغانس ــی و گروه سیاس
ــادی در کشــور،  ــه راه حــل اساســی و بنی ــت ک گف

عملی ســازی طــرح وفــاق ملــی می  باشــد.
در ادامــه، احمدولــی مســعود، مبتکــر طــرح آجندای 
ــاق  ــارۀ اهــداف طــرح وف ــی، درب ــاق مل ــی و وف مل
ــعود  ــای مس ــرد. آق ــت ک ــل صحب ــه تفصی ــی ب مل
ــا تشــریح وضعیــت امنیتــی، سیاســی و اجتماعــی  ب
کشــور گفــت کــه راه حــل بیــرون رفــت از بن بســت 

ــی، اجرایی نمــودن طــرح  و وضعیــت ناهنجــار کنون
ــد.  ــی می باش ــاق مل وف

نشســت  بــه  اشــاره  بــا  مســعود  احمدولــی 
گفت وگوهــای امنیتــی هــرات گفــت کــه متأســفانه 
ــع و اهــداف  ــر مناف ــان درگی کشــورهای منطقــه چن
خــود هســتند کــه اگــر سیاســیون و مــردم افغانســتان 
از  رفتــن  بیــرون  بــرای  طرحــی  روی  نتواننــد 
وضعیــت موجــود بــه توافــق برســند، اوضاع کشــور 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــر از ای ــب بدت ــه مرات ب
رییــس بنیــاد شــهید مســعود عــاوه کــرد کــه وفــاق 
ملــی کــه امــروز بــه عنــوان یــک طــرح پیشــنهادی 
در برابــر مــردم و حاضریــن قــرار گرفتــه اســت و در 
ــث و  ــه مباح ــد، نتیج ــی می باش ــتگی مل ــی همبس پ
دیالــوگ طوالنــی شــخصیت ها و نخبــه گان سیاســی 

و علمــی کشــور اســت. 
ــاق و  ــارۀ وف ــاح، درب ــام مصب ــپس، حجت االس س
اتحــاد در پرتــو آیــات قرآن کریــم و احادیــث پیغمبر 
بــزرگ اســام صحبــت کــرد و گفــت کــه اقتــدار و 

عــزت یــک مملکــت و ســرزمین بــدون همبســتگی 
ــود.  ــد ب ــت نیافتنی خواه ــوت دس و اخ

نماینــده  پــدرام،  حبیب الرحمــن  همچنــان، 
ــای  ــه در طرح ه ــت ک ــرات، گف ــی ه شــورای والیت
ــد خواســت ها و  ــرای نجــات کشــور بای ــی ب سیاس
دیدگاه هــای همــۀ مــردم افغانســتان در نظــر گرفتــه 

ــود.  ش
ــان  ــا بی ــرات ب ــی ه ــورای والیت ــده ش ــن نماین ای
غــرب کشــور  بــه حــوزۀ  بی توجهــی  این کــه 
ــات حــوزۀ  ــز و والی ــان مرک ــادی می باعــث بی اعتم
ــرح  ــد در ط ــه بای ــت ک ــده اســت، گف ــرب گردی غ
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــأله در نظ ــن مس ــی ای ــاق مل وف

در ادامــه، بحــث آزاد بــه گرداننده گــی محمــد رفیــق 
ــد و  ــزار ش ــرات برگ ــان ه ــس متخصص ــهیر ریی ش
ــان  ــا و پرسش های ش ــده گان دیدگاه ه ــتراک کنن اش

را مطــرح کردنــد. 
در پایــان، احمدولــی مســعود، بــه گونــۀ مفصــل بــه 
ســوال ها و دیدگاه هــا حاضریــن پاســخ ارایــه کــرد.
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رییس اجرایی:

به خواست های 
مردم لغمان رسیده گی می  کنیم

در برنامۀ وفاق ملی در هرات مطرح شد:

»وفـاق ملـی« در پی ایجـاد همبستـگی
 و شکستـاندن بـن بست کنـونی است

توسعۀ افغانستان در...
ــن  ــن بی ــط راه آه ــداث خ ــای اح ــرای طرح ه ــه اج  ب
ترکمنســتان و افغانســتان و نیــز خریــد و فــروش انــرژی 
ــت  ــه جه ــن زمین ــا در ای ــت: م ــن ۲ کشــور، گف ــرق بی ب
ــق خــاک  ــرق از طری دست رســی خــط ریلــی و انتقــال ب
افغانســتان بــه کشــورهای ثالــث منطقــه نیــز اقدامــات الزم 

ــم. را در دســت اجــرا داری
وی همــکاری در زمینــه آکادمیــک را از دیگــر بخش هــای 
مهــم تعامــات بیــن عشــق آبــاد و کابــل قلمــداد کــرده و 
ــان افغــان در  گفــت: در حــال حاضــر ده هــا نفــر از جوان
ــی و مهندســی  ــی در رشــته های فن ــوزش عال ــدارس آم م
ــتان  ــران در ترکمنس ــرق و عم ــی ب ــوص مهندس ــه خص ب

ــند. ــل می باش ــه تحصی مشــغول ب
ــا اشــاره  حاجــی اف در بخــش دیگــر از ســخنان خــود ب
ــریف  ــزار ش ــتان در م ــی ترکمنس ــاق بازرگان ــاح ات افتت
ــدازی  ــز راه ان ــادی و نی ــاری می ــال ج ــت س در اگوس
ــط  ــتان توس ــی در افغانس ــتی و درمان ــز بهداش ــد مرک چن
ــور و  ــز حض ــده نی ــق آباد در آین ــت: عش ــا، گف ترکمن ه
ــی  ــا اقتصــادی و همگرائ ــه احی ــی در زمین مشــارکت فعال
بیشــتر منطقــه ای در کنــار مجامــع جهانــی خواهد داشــت.
عادلــه راز معــاون وزیــر خارجــه افغانســتان نیــز در 
ســخنانی ضمــن قدردانــی بابــت میزبانــی و مهمــان 
ــتان  ــتان و ترکمنس ــت: افغانس ــرف ترکمنی،گف ــوازی ط ن
ــه  ــد البت ــه ای را دارن ــه و منطق ــکاری دوجانب ــن هم بهتری
ــا بررســی  موانعــی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه ب
ــه خواهــد  ــدی در نظــر گرفت بیشــتر راه حــل هــای جدی

شــد.
وی افــزود: طرح هــای منطقــه ای همچــون خــط لولــه گاز 
»تاپــی«، خطــوط راه آهــن، داالن حمــل و نقــل و ترازیــت 
کاال »الجــورد«، طــرح »کاســا-۱۰۰۰« در همگرایــی بیشــتر 
افغانســتان و کشــورهای منطقــه ای تأثیــر داشــته و ابــل در 
ــبی  ــای مناس ــات از ظرفیت ه ــایر تعام ــه و س ــن زمین ای

ــد. ــوردار می باش برخ
معــاون وزیــر خارجــه افغانســتان گفــت: در اول دســامبر 
ســال جــاری میــادی در آذربایجــان اجــاس کنفرانــس 
ــور خارجــه  ــیا در ســطح وزرای ام ــب آس کشــورهای قل

افغانســتان و کشــورهای منطقــه برگــزار خواهــد شــد.
وی افغانســتان را پــل بیــن آســیای مرکــزی و کشــورهای 
ــر  ــرد و ب ــف ک ــی توصی ــیای جنوب ــی و آس ــوب غرب جن
اهمیــت همایــش آکادمیکــی مذکــور در تحقــق ایــن 

طرح هــا و طرح هــای جدیــد تأکیــد کــرد.
در چارچــوب ایــن انجمــن بــا حضــور هیــأت سیاســی و 
آکادمیکــی بــه سرپرســتی معــاون وزیــر خارجه افغانســتان 
و فرامــرز تمنــا رییــس مرکز مطالعــات اســتراتژیک وزارت 
ــد  ــا و ابزارهــای جدی ــور خارجــه افغانســتان فرصت ه ام
آســیای  در  منطقــه ای  همکاری هــای  تقویــت  بــرای 
ــث  ــورد بح ــیا م ــرب آس ــوب غ ــوب و جن ــزی، جن مرک

قــرار گرفــت.
ــه  ــود ب ــخنانی خ ــش در س ــن همای ــدگان ای ــرکت کنن ش
ــه ای در  ــکاری منطق ــت هم ــون تقوی ــی همچ موضوعات
زمینــه انــرژی، ارزیابــی تعامــات منطقــه ای و بیــن 
و  منطقــه ای  تجــارت  پتانســیل  المللــی، و همچنیــن 

ــد. ــل پرداختن ــل و نق ــهیل حم تس
ــه  ــه مبادل ــادرت ب ــن نشســت مب ــدگان در ای شــرکت کنن
ــه ای  ــای منطق ــکارات و پروژه ه ــاره ابت ــی درب دیدگاه های
ــد  ــای جدی ــه ه ــه، زمین ــات منطق ــت و ثب ــه امنی در زمین
همــکاری و همگرایــی اقتصــادی در منطقــه بــا تأکیــد بــر 

ــد. نقــش افغانســتان مــورد بحــث قــرار دادن
ــات  ــز مطالع ــط مرک ــور توس ــی مذک ــش آکادمیک همای
اســتراتژیک وزارت امــور خارجــه افغانســتان بــا همــکاری 
بــا مؤسســه روابــط بین الملــل وزارت امــور خارجــه 
ــا  ــت و همــکاری اروپ ــز ســازمان امنی ترکمنســتان و مرک
»OSCE« در عشــق آباد ســازمان دهــی و در محــل ســالن 
ــور  ــی وزارت ام ــن الملل ــط بی ــکده رواب ــس دانش کنفران

ــد. ــزار ش ــق آباد برگ ــتان در عش ــه ترکمنس خارج
ــه ای اقتصــادی  ــس همــکاری منطق از ســال ۲۰۰۵، کنفران
افغانســتان )RECCA( بــه عنــوان یــک پلــت فــرم 
ــی، ایجــاد  ــرای گفت وگــوی اقتصــادی بین الملل پیشــرو ب
اعتمــاد و فعالیــت در آســیای مرکــزی، جنــوب و جنــوب 

غــرب آســیا بــوده  اســت.
همایــش آکادمیکــی یــک فرصــت و زمینــه مناســب 
دانشــگاهی بــرای دانشــمندان، تحلیلگــران و سیاســتمداران 
کشــورهای مختلــف منطقــه بــرای بحــث در مــورد 
فرصت هــا، چالش هــا و نیــز اقداماتــی بــرای از بیــن 
بــردن عوامــل و موانــع مؤثــر بــر همکاری هــای اقتصــادی 

ــد. ــیع می باش ــه وس ــن منطق در ای
اقتصــادی  منطقــه ای  همــکاری  کنفرانــس  هفتمیــن 
ــال  ــر س ــتان )RECCA VII( در ۱۴ و ۱۵ نوامب افغانس
ــور  ــت کش ــق آباد پایتخ ــهر عش ــادی در ش ــاری می ج

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ترکمنس
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ورزش
میالد نعیمی

ــکا  ــدند. امری ــارج ش ــکو خ ــرائیل از یونس ــکا و اس امری
دلیــل اصلــی خروجــش از یونســکو را »جانــب داری 
ــع آن،  ــه تب ــرد و ب ــوان ک ــازمان عن ــن س ــرائیلِی« ای ضداس
ــه  ــور ب ــن دو کش ــاف ای ــد. اخت ــارج ش ــکو خ ــز از یونس ــرائیل نی اس
چنــد وقــت پیــش، یعنــی زمانــی کــه یونســکو فلســطین را بــه رســمیت 
ــرد  ــرار گی ــکا دوشــادوش اســرائیل ق شــناخت، برمی گــردد. این کــه امری
و همــراه بــا ایــن کشــور، جنایــات صــورت گرفتــه در قبــال مــردم مظلوم 
فلســطین را تاییــد کنــد و یــا از بــه رســمیت شــناخته شــدن ایــن کشــور 
ــد، تنهــا موجــِب تخریــب وجهــۀ کشــور خــود در عرصــۀ  ممانعــت کن
ــت بی چــون و چــرای خــود  ــا حمای ــکا ب ــد شــد. امری ــل خواه بین المل
ــت  ــن دول ــرم ای ــریک ج ــود را ش ــرائیل، خ ــت کارِ اس ــت جنای از دول
می ســازد. پــس بــا ایــن اوصــاف، امریــکا شــریک جــرم اســرائیل اســت.

عبدالشهید ثاقب

بازی کودکانۀ سیاست
دیــروز در یادداشــتی از فاصلــه میــان لفاظــی و 
واقعیــت در دنیــای سیاســت نوشــتم و یــادآوری کردم 
ــتفاده  ــری اس ــرای کتمان گ ــان ب ــب از زب ــت مداران اغل ــه سیاس ک
ــن  ــخن از ای ــه س ــون ک ــتن. اکن ــار داش ــرای اظه ــه ب ــد، ن می کنن
ــت مداران را  ــای سیاس ــب لفاظی ه ــه فری ــرای آنک ــت، ب ــرار اس ق
نخوریــم، مــن بــازی کودکانــۀ »چشــم پتــکان« را پیشــنهاد می کنــم. 
ــی  ــازی کودکانه ی ــی ب ــک«، نوع ــم باش ــا »قای ــکان« ی ــم پت »چش
اســت کــه در میــان اطفــال افغانســتان رایــج اســت. در ایــن بــازی، 
ــنگی  ــا س ــواری، ی ــی، دی ــت درخت ــود را پش ــال خ ــی از اطف یک
ــت وجو  ــد او را جس ــش می کن ــر کوش ــل دیگ ــد. طف ــت می کن پ
کنــد و پیــدا نمایــد. بــر بنیــاد ایــن بــازی، وظیفــۀ یکــی از اطفــال 
پنهــان کــردن اســت و وظیفــه دیگــری جســت وجوگری و آشــکار 

کــردن. 
اســت:  همین گونــه  نیــز  سیاســت  دنیــای  واقعیت هــای 
ــای  ــی، واژه ه ــد پشــت لفاظ ــب کوشــش می کن سیاســت مدار اغل
ــود را  ــین، خ ــد و آتش ــخنرانی های تن ــند و س ــیک و موردپس ش
ــکار  ــی در اف ــته و رفته ی ــی شس ــود چهره ی ــد و از خ ــان کن پنه
عمومــی ترســیم کنــد. سیاســت مدار اغلــب نقــش همــان کــودک 
ــا  ــکان« را دارد، ام ــم پت ــه »چش ــازی کودکان ــونده در ب ــان ش پنه
ــدا  ــت وجوگری و پی ــا جس ــۀ م ــهروندان، وظیف ــوان ش ــه عن ــا ب م
کــردن اســت. بــه ظواهــر نبایــد فریــب بخوریــم، کوشــش کنیــم 
ــد در پشــت لفاظــی و واژه هــای شــیک و  آنچــه را کــه می خواهن
ــی  ــن بازی ــم. آری، تنهــا چنی ــدا کنی ــد، پی مــورد پســند پنهــان کنن
ــادن در دام پوپولیســم و عوام فریبــی نجــات  ــد مــا را از افت می توان

دهــد.

عبداهلل آزاد خنجانی

ایــن روزهــا درگیــر مــرور تاریــخ معاصــر هنــد 
ــول از  ــک غ ــرا، ی ــته م ــه روز گذش ــتم. س هس
ــود  ــه خ ــرو( ب ــل نه ــر لع ــش )جواه ــر و دان ــه، تدبی اندیش
مجــذوب ســاخته اســت. وقتــی زنده گــی ایــن فرزانــه 
را مــرور می کنــی، بــه ســاده گی متوجــه می شــوی کــه 
ــات در  ــاد و ثب ــت، اتح ــرد، امنی ــن م ــان ای ــن آرم بزرگ تری

ــت. ــر اس ــاردی فقی ــور ملی ــک کش ی
ــلطنت  ــا س ــان ب ــرد همزم ــن م ــت داری ای ــی از حکوم بخش
ــن  ــرد ای ــن دو م ــاوت ای ــاه در افغانســتان اســت. تف ظاهرش
ــرای نجــات یــک کشــورِ  ــده ب ــوده کــه یکــی جــان می کن ب
ــا،  ــت م ــای مل ــا باب ــد، ام ــزرگ هن ــیده و ب ــِر ازهم پاش فقی
تفریــگاه بــرای کنیــزاِن انگلیســی، ایتالــوی و فرانســوی 

ــذرد. ــوش بگ ــش خ ــا وقت ــت ت ــاخته اس می س
جمله یــی از آقــای اکــرام اندیشــمند یــادم آمــد کــه گفتــه بود: 
ــی  ــر توســعه و نوگرای ــگاهِ در برای ــوز در جای »افغانســتان هن
ــان اهلل  ــر ام ــش در براب ــال پی ــه ۱۰۰ س ــی ک ــرار دارد؛ جای ق
ــت  ــد، ثاب ــروزِ هن ــران ام ــۀ رهب ــرار داشــت«. دغدغ ــان ق خ
ــن  ــومین تأثیرگزارتری ــوان س ــه عن ــد ب ــگاه هن ــاختن جای س
کشــور اقتصــادی و سیاســی جهــان اســت، امــا گفتمــان کابــل 
هنــوز ایــن اســت کــه قــوم برتــر کــدام اســت و قــوم بدتــر 
کــدام... درس اخاقــی تاریــخ مــا ایــن اســت کــه مملکــت 
ــی  ــی سیاس ــل و عقب مانده گ ــتگاه جه ــه در ایس ــن گون همی

باقــی خواهــد مانــد.
ــم  ــگار مشــهور آســترالیایی برای ــک خبرن ــط: امشــب ی بی رب
ــرباز  ــت اهلل س ــا هب ــه م ــوز ب ــه هن ــی ک ــت، مردم می گف
فراهــم می کننــد، مســتحق توســعه، آزادی و امنیــت نیســتند.

تنش در فوتبال، هیأت فیفا را 
به افغانستان کشاند

سوارس جای ریوالدو را 
در جدول اللیگا گرفت

فیـسبـوک نـــامــه

فدراسـیون فوتبـال کشـور اعـام کـرده کـه بـرای رفـع تنـش و بررسـی 
فدراسـیون  از  هیأتـی  کشـور،  فوتبـال  در  افـراد  و  اشـخاص  مداخـات 

اسـت. شـده  افغانسـتان  وارد  )فیفـا(  فوتبـال  بین المللـی 
یوسـف کارگـر، سـر مربی تیم ملـی فوتبال افغانسـتان گفته اسـت که هدف 
از سـفر ایـن هیـأت، بررسـی وضعیـت فوتبـال افغانسـتان و تعییـن تاریـخ 

برگـزاری انتخـاِب رییس فدراسـیون فوتبال افغانسـتان اسـت.
قـرار بـود کـه انتخابات فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان برای انتخـاب رییس 
آن، روز ۱۶ حمـِل امسـال برگـزار شـود، امـا بـه دلیـل مداخلـۀ مقام هـای 

دولتـی در ایـن رونـد، فیفـا آن را بـه تعویـق انداخت.
آقـای کارگـر می گویـد کـه تصمیـم ایـن هیـأت دربـارۀ فدراسـیون فوتبال 

افغانسـتان می توانـد بـر رشـد فوتبـال افغانسـتان تأثیرگـذار باشـد.
ریاسـت ایـن هیـأت را علـی کفاشـیان، معـاون فدارسـیون فوتبـال آسـیا 
)AFC( بـه عهـده دارد.  آقـای کفاشـیان در دیدار با عبـداهلل عبداهلل، رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی بـر قطـع مداخـات سیاسـی بـر فوتبـال 
افغانسـتان پافشـاری کـرده و گفتـه اسـت کـه فوتبـال نباید سیاسـی شـود.
آقـای عبـداهلل در ایـن دیـدار وعـده سـپرده کـه نهادهای ورزشـی بـه ویژه 
فوتبـال در کشـور غیـر سیاسـی خواهد شـد و اطمینـان داده اسـت که پس 
از ایـن، جلـو مداخلۀ سیاسـی در کار نهادهای ورزشـی از جمله فدراسـیون 

فوتبـال افغانسـتان را خواهـد گرفت.
قـرار اسـت کـه ایـن هیـأت پـس از ختـم بررسـی هایش دربـارۀ فوتبـال 
افغانسـتان بـه فدراسـیون فوتبال آسـیا گـزارش دهـد. فوتبال افغانسـتان در 
رده بنـدی فیفـا در جایـگاه ۱۵8 قـرار دارد. قبـل از ایـن تنش هـا، فوتبـال 
افغانسـتان توانسـته بـود، رتبـۀ ۱۲۹ را در رده بنـدی جهانـی فیفـا به دسـت 

آورد.

مهاجـم اروگوئه یـی تیـم فوتبـال بارسـلونا بـا گل زنـی در مصاف حسـاس 
ایـن تیـم برابـر اتلتیکـو مادرید یـک رده در جـدول برترین گل زنـان تیمش 

در اللیـگا صعـود کرد.
گلـی کـه لوئیـس سـوارس شـِب شـنبه در ورزشـگاه وانـدا متروپولیتانـوی 
شـهر مادریـد به ثمر رسـاند، نه تنها بارسـلونا را از شکسـت خـارج از خانۀ 
برابـر اتلتیکـو مادریـد نجـات داد، بلکه با یک دسـتاورد انفـرادی برای خود 

او نیـز همراه شـد.
سـوارس که تابسـتان سـال ۲۰۱۴ از لیورپول به بارسـلونا پیوسـت و از آن 
سـال بـه طـور متناوب بـرای آبی و اناری هـا گل زنی کرده اسـت، بـا گلی که 
شـنبه شـب به ثمر رسـاند، شـمار گل های اللیگایـی اش در ۱۰۲ مسـابقه یی 
کـه در ایـن رقابت هـا بـه میـدان رفتـه اسـت را بـه 8۷ گل افزایـش داد و 
بـه ایـن ترتیـب، میانگیـن گل زنـی اش بـه نسـبت تعـداد دقایـق حضورش 
در میـدان را بـه ۰.8۵ گل در هـر بـازی ارتقـا داد کـه از ایـن حیـث او تنها 

پایین تـر از لیونـل مسـی و آنتونیـو مارتیـن قـرار می  گیرد.
سـوارس هم چنـان با ایـن گل در جدول برتریـن گلزنان تاریخ بارسـلونا در 
اللیـگا در جایـگاه نهم قـرار گرفت. رده بنـدی برترین گلزنان تاریخ باشـگاه 

بارسـلونا در اللیـگا را در زیر مشـاهده می کنید:
۱- لیونـل مسـی؛ ۳۵۹ گل در ۳۹۰ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر بـازی 

)۰.۹۲:
۲- سـزار رودریگـس؛ ۱۹۱ گل در ۲8۷ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر 

بـازی: ۰.۶۶(
۳- الدیسـاو کابـوال؛ ۱۳۱ گل در ۱8۶ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر 

بـازی :۰.۷(
۴- سـاموئل اتوئـو؛ ۱۰8 گل در ۱۴۴ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هر بازی 

)۰.۷۵ :
۵- آنتونیـو مارتیـن؛ ۹8 گل در ۱۱۲ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر بازی 

)۰.8۷:
۶- خوسـپ اسـکوال؛ ۹۳ گل در ۱۶۶ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر 

بـازی:۰.۵۶(
۷- پاتریـک کایـورت؛ ۹۰ گل در ۱8۲ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر 

بـازی :۰.۴۹(
8- استانیسـاو باسـورا؛ 8۹ گل در ۲۳۷ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر 

بـازی: ۰.۳۷(
۹- لوئیـس سـوارس؛ 8۷ گل در ۱۰۲ بـازی )میانگیـن گل بـه ازای هـر 

)۰.8۵ بـازی: 
۱۰- ریوالدو؛ 8۶ گل در ۱۵۷ بازی )میانگین گل به ازای هر بازی: ۰.۵۴(

اصالح یک مغالطه

یکـــی از مغالطه هـــای سیاســـی و ایدئولوژیـــک در جامعـــۀ 
ـــت  ـــا »حکوم ـــامی« ب ـــت اس ـــوم »حکوم ـــردن مفه ـــی ک ـــا، قات م
ـــود  ـــی ب ـــوع حکومت ـــع ن ـــی در واق ـــت دین ـــت. حکوم ـــی« اس دین
ـــون  ـــت و روحانی ـــود داش ـــطی وج ـــرون وس ـــای ق ـــه در اروپ ک
و کلیســـا بـــه نـــام حکومـــت خدایـــی، بی خیـــال بـــر گـــردۀ 
مـــردم ســـواری می کردنـــد. در حکومـــت دینـــی کســـی حـــق 
ـــا و  ـــبۀ کارکرده ـــت، محاس ـــزاران دول ـــان روا، کارگ ـــاب فرم انتخ
ـــایی  ـــی کلیس ـــت دین ـــدارد. حکوم ـــان را ن ـــال آن ـــر اعم ـــارت ب نظ
از جانـــب آســـمان )خـــدا( بـــدون دخالـــت مـــردم برگزیـــده 
می شـــد و تنهـــا در برابـــر خـــدا مســـوول بـــود کـــه آن هـــم 
از چشـــم مـــردم غایـــب بـــود و بـــه بشـــر جواب گـــو نبـــود. 
ـــه  ـــی جامع ـــت سیاس ـــا مدیری ـــایی نه تنه ـــی کلیس ـــت دین حکوم
ـــاِن  ـــی انس ـــاد زنده گ ـــام ابع ـــر تم ـــه ب ـــت، بلک ـــار داش را در اختی

ســـاکِن قلمـــرو خـــود فرمـــان می رانـــد.
ـــه  ـــم ک ـــه نظـــام حاک ـــر علی ـــن فکران ب ـــه روش ـــود ک ـــا ب این ج
از طـــرف روحانیـــون و امپراتـــور مشـــترکًا مدیریـــت می شـــد، 
ـــور(  ـــر )امپرات ـــن قیص ـــود »آخری ـــن ب ـــان ای ـــوریدند و شعارش ش
ـــه دار آویختـــه شـــود!«، امـــا  ـــا رودهـــای آخریـــن کشـــیش ب بایـــد ب
ـــوع  ـــم، از ن ـــود داری ـــخ خ ـــا در تاری ـــه م ـــامی« ک ـــت اس »حکوم
ـــود،  ـــاب می ش ـــردم انتخ ـــط م ـــه توس ـــت ک ـــی اس ـــت مدن حکوم
ـــکام  ـــزل ح ـــا ع ـــبه و حت ـــاد و محاس ـــارت، انتق ـــق نظ ـــردم ح م
را دارنـــد. در نـــوع حکومـــت اســـامی، هیچ کـــس نمی توانـــد 
ـــق  ـــی ح ـــده و کس ـــاب ش ـــدا انتخ ـــب خ ـــه از جان ـــد ک ـــا کن ادع
کنتـــرل، محاســـبه و عـــزل او را نـــدارد. نمونه هـــای بـــارز آن، 
ــاطین  ــر از سـ ــی دیگـ ــدین و برخـ ــای راشـ ــام داری خلفـ زمـ

ـــد. ـــو بودن ـــردم جواب گ ـــر م ـــه در براب ـــت ک ـــلمان اس مس
ـــت:  ـــردم گف ـــه م ـــاب ب ـــر خط ـــراز منب ـــر ف ـــر )رض( ب روزی عم
ـــد  ـــه خواهی ـــن چ ـــا م ـــما ب ـــم، ش ـــراف کن ـــدا انح ـــر از راه خ اگ
ـــی(  ـــلمان فارس ـــاال س ـــردی )احتم ـــران م ـــع حاض ـــرد؟ از جم ک
ـــن شمشـــیر  ـــا ای ـــن ب ـــی، م ـــر انحـــراف کن ـــت: اگ برخاســـت و گف
ـــه  ـــر ب ـــا عم ـــد، آی ـــر می کنی ـــه فک ـــرد! چ ـــم ک ـــت خواه ـــرا راس ت
خشـــم می آیـــد کـــه یـــک تبعـــۀ عـــادی دولتـــش در برابـــر او 
جـــرأت و گســـتاخی کـــرده؟ هرگـــز، بلکـــه عمـــر در جـــواب 
ـــتند  ـــانی هس ـــد کس ـــت محم ـــه در ام ـــدا را ک ـــپاس خ ـــت: س گف
ـــه  ـــیر ب ـــا شمش ـــود، او را ب ـــرف ش ـــه( منح ـــر )خلیف ـــر عم ـــه اگ ک

راه می آورنـــد.
»حکومـــت اســـامی« از نـــوع حکومـــت مدنـــی اســـت کـــه 
ـــامی از  ـــت اس ـــاد دارد. حکوم ـــرق زی ـــی« ف ـــت دین ـــا »حکوم ب
ـــا  ـــت و حت ـــک اس ـــی نزدی ـــام دموکراس ـــا نظ ـــات ب ـــیاری جه بس
ـــی  ـــت دموکراس ـــر و ماهی ـــامی، جوه ـــمندان اس ـــی از دانش برخ
را از صمیـــم اســـام می داننـــد. برخـــی از ســـکوالرهای در 
جوامـــع اســـامی بـــه خاطـــر این کـــه حکومـــت اســـامی را 
ـــد و  ـــه می زننن ـــه مغالط ـــت ب ـــد، دس ـــی کنن ـــه کار معرف ـــام ناب نظ
عمـــداً آن را حکومـــت دینـــی می خواننـــد تـــا تداعـــی کننـــده 
کـــه نظـــام روحانیـــت و کلیســـایی قـــرون وســـطایی بـــوده و 

ـــد. ـــر انگیزن ـــردم را ب ـــرت م نف
ـــه برخـــی از حکومت هـــا -در ظاهـــر اســـامی-  درســـت اســـت ک
ـــۀ  ـــت مطلق ـــی و حاکمی ـــتبداد دین ـــه اس ـــر ب ـــات منج ـــا اوق در بس
ـــده و  ـــی ش ـــت دین ـــام حکوم ـــه ن ـــون ب ـــا و روحانی برخـــی از خلف
ـــته  ـــای آن در گذش ـــه نمونه ه ـــت ک ـــیده اس ـــیت پوش ـــاس قدس لب
ـــه  ـــود دارد ک ـــز وج ـــاال نی ـــن ح ـــه همی ـــود دارد، بلک ـــراوان وج ف
ـــردم  ـــر م ـــد و در براب ـــت می کنن ـــردم حکوم ـــر م ـــن ب ـــام دی ـــه ن ب
ــه از  ــد کـ ــازه نمی دهنـ ــی اجـ ــه کسـ ــتند و بـ ــو نیسـ جواب گـ
آنـــان انتقـــاد کنـــد و هـــر نـــوع انتقـــاد را بی حرمتـــی نســـبت 
بـــه اســـام و شکســـتن شیشـــۀ قدســـیت دیـــن می داننـــد کـــه 
ـــه  ـــام آن را ب ـــت و اس ـــن اس ـــاروا از دی ـــتفادۀ ن ـــن اس ـــه ای البت

ــد. ــدت رد می کنـ شـ
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نوشــتۀ  خاطره هــا«  در  »مســعود  رســالۀ 
ــزان  صالح محمــد ریگســتانی اســت کــه در می
ــیده اســت. ــاپ رس ــه چ ــیدی ب ۱۳8۵ خورش
»مســعود در خاطره هــا« بــه مادرانــی کــه 
داده  دســت  از  را  گوشه های شــان  جگــر 
ــه،  ــره از کارنام ــه خاط ــده و س ــدا ش ــد، اه ان
ــارزات قهرمــان ملــی کشــور را  زنده گــی و مب
ــا«  ــعود در خاطره ه ــالۀ »مس ــر دارد. رس در ب
ــعود  ــهید مس ــاد ش ــانی بنی ــرگ از نش در ۴۴ ب

ــت. ــرده اس ــن ک ــه ت ــاپ ب ــاس چ لب
ایــن  بــر  یادداشــتی  آقــای ریگســتانی در 
رســاله نوشــته اســت: در تاریخ نــگارِی قدیــم، 
ــه مــدح ســلطان وقــت  نویســنده گان بیشــتر ب
و  تحلیــل  می پرداختنــد.  جنگ هــا  ذکــر  و 
ــه  ــدرت ب ــه ن ــع ب ــخاص و وقای ــی اش ارزیاب

قســم آن متبلــور می شــد.
در ادامــۀ ایــن یادداشــت آمــده اســت: از آغــاز 
ــی  ــر پدیده ی ــروز کمت ــا ام ــر ت ــخ معاص تاری
ــه  ــن آن ب ــمان تیزبی ــه از چش ــود دارد ک وج
ــای  ــن پدیده ه ــی از ای ــد. یک ــده باش دور مان
ارزیابــی  و  تحلیــل  جدیــد،  تاریخ نــگاری 
شــخصیت ها و قهرمان هــای وقایــع اســت. 
بــه بــاور آقــای ریگســتانی: ارزیابی شــخصیت 
ــی از  ــث یک ــه حی ــاه مســعود ب واالی احمدش
ــۀ  ــِخ ســه ده ــن شــخصیت های تاری مطرح تری
ــخ  ــه گوشــه های تاری ــا را ب ــد م ــر می توان اخی
ــنا  ــتان آش ــای افغانس ــن دهه ه ــوالت همی تح

ســازد.
ــرگ  ــر م ــعود ب ــدوه مس ــعود، ان ــا مس وداع ب
ســنگ پشــت و فرمانــدۀ خردمنــد و پیــر 
جهان دیــده عنوان هــای خاطــراِت آمــده در 
ــۀ  ــد. شناس ــا« ان ــعود در خاطره ه ــالۀ »مس رس
ــا  ــی از »وداع ب ــل بخش ــا نق ــاله را ب ــن رس ای

ــرم. ــان می ب ــه پای ــعود« ب مس
همه مسافر و من در عجب ز طایفۀ

ــیده  ــد رس ــه مقص ــه ب ــی ک ــر آن کس ب
ینــد می گیر

حوالــی بعــد از ظهــر نُهــم ســپتمبر ۲۰۰۱ 
ــود. مــن از پنجــره مراســم جشــن اســتقال  ب
تاجیکســتان را تماشــا می کــردم کــه ودود 
ــد  ــد، مانن ــش می لرزی ــگ زد، صدای ــم زن برای
ــن  ــز رفت ــا تی ــدن ی ــت دوی ــه در حال کســی ک
بــا کســی تلفونــی صحبــت کنــد. گفــت: 
هرچــه عاجــل آمــادۀ رفتــن شــو، پاســپورتت 
ــپ  ــه گ ــم: چ ــر. گفت ــود بگی ــا خ ــم ب را ه

ــم،  ــت می گوی ــک برای ــت: از نزدی ــده؟ گف ش
ــر  ــۀ دیگ ــد لحظ ــا چن ــتم و ت ــن در راه هس م

می رســم...
مــن در همــان هفتــه بــه دوشــنبه رفتــه 
آمرصاحــب  را  او  مــا  –کــه  مســعود  از 
ــکا  ــه امری ــا ب ــتم ت ــازه خواس ــم– اج می گویی
ــم  ــل کن ــکو منتق ــه مس ــواده ام را ب ــه خان رفت
کــه اجــازه داد و گفــت: »در آنجــا دیــر نمــان 
ــیده از  ــاس پوش ــه لب ــه عجل ــرد«. ب و زود برگ
بالکــن نــگاه کــردم، ودود هنــوز نیامــده بــود، 
ــاره برایــش زنــگ زده  ــم آرام نگرفــت، دوب دل
پرســیدم چــه خبــر اســت؟ گفــت: یــک دقیقــه 
بعــد می رســم. گفتــم: همیــن حــاال بگــو چــه 
خبــر اســت؟ گفــت: آمرصاحــب زخمــی 
ــت:  ــم؟ گف ــا ک ــاد ی ــم: زی ــت. گفت ــده اس ش
کــی گفــت؟ گفــت:  پرســیدم:  نمی دانــم. 

ــون او- ــوول تلف ــید -مس جمش
تــا آمــدن ودود، زمــان زیــادی بــر مــن 
هیچ وقــت  مــا  چــرا  نمی دانــم  گذشــت، 
دربــارۀ شــهادت مســعود یــا زخمــی شــدن او 
زیــاد فکــر نمی کردیــم. شــاید بــه خاطــری کــه 
ــن  او را بســیار دوســت داشــتیم و هرگــز چنی
افــکاری را بــه ذهــن خــود راه نمی دادیــم، یــا 
او را مطمینانــه بــه خــدا ســپرده بودیــم و بــاور 
ــن  ــد. م ــدی نمی رس ــه او گزن ــه ب ــتیم ک داش
فکــر می کنــم علــت دیگــری هــم داشــت کــه 
گاه گاهــی چنیــن بــه زبــان آورده می شــد: اگــر 
خدانخواســته یــک لحظــه آمرصاحــب نباشــد، 
همه چیــز...! مــا بــر ایــن نکتــه خــوب واقــف 
بودیــم کــه چگونــه همــه رشــته ها بــه او گــره 
ــه طــرف  ــودود رســید و ب ــود. عبدال خــورده ب
ــم. از  ــت کردی ــنبه حرک ــی دوش ــدان هوای می
ســفارت امــراهلل کارمنــد وزارت خارجــه و 
ــا  ــز ب ــا مقــداری دوا نی ــر عصمــت اهلل را ب داکت
ــه از  ــات حادث ــم. در راه از جزیی ــود گرفتی خ
او پرســیدم، گفــت: همین قــدر گفتنــد کــه 
دو نفــر عــرب عملیــات انتحــاری انجــام داده 
ــر  ــب منفج ــی آمرصاح ــود را در نزدیک و خ
کــرده انــد. وقتــی بــه فــرودگاه رســیدیم، 
ســوار  بــود.  رســیده  نیــز  مــا  هلیکوپتــر 
هلیکوپتــر شــده بــه طــرف افغانســتان حرکــت 
ــا  ــیدن م ــش از رس ــب را پی ــم. آمرصاح کردی
بــه شــفاخانۀ کوچکــی در ســرحد تاجیکســتان 
ــای  ــداوی زخمی ه ــت ت ــه جه ــتان ک –افغانس
عاجــل جنــگ احــداث کــرده بودیــم- انتقــال 

ــج  ــا چهل وپن ــا آنج ــنبه ت ــد. از دوش داده بودن
ــی وجــود داشــت. ــۀ هوای ــه فاصل دقیق

ــدیم،  ــوار ش ــر س ــه هلیکوپت ــه ب ــی ک هنگام
پیلوتــان مــرا بــه کابیــن ســه نفــری خودشــان 
ــان  ــود کــه پیلوت ــد. ایــن کاری ب دعــوت کردن
ــد.  ــا دوســتان خــود می کردن ــان ی ــرای مهمان ب
ــع)بعداً  ــه عبدالواس ــوت ک ــان پیل ــوی کپت پهل
ــرو  ــر ف ــه فک ــته ب ــود، نشس ــد( ب ــهید ش ش
رفتــم. ده هــا ســوال در ذهنــم خطــور می کــرد. 
بیشــتر ایــن ســواالت در بــارۀ ایــن نبودنــد کــه 
ــه احمدشــاه مســعود  چطــور دو تروریســت ب
ــی  ــات امنیت ــا از ترتیب ــد و ی ــده ان ــک ش نزدی
ــرا او  ــد، زی ــه عبــور شــده ان مســعود موفــق ب
ــه  ــبت ب ــی اش نس ــر بی باک ــه خاط ــه ب همیش
ــرار داشــت.  ــا ق ــاد م ــورد انتق امنیــت خــود م
مــن بازرســی یــا تاشــی هیــچ خبرنــگار و یــا 
مهمانــی را کــه بــه ماقــات مســعود رفتــه انــد، 

ــدارم. ــاد ن ــه ی ب
ــات  ــده و نج ــه ش ــر مواج ــه خط ــا ب او باره
بــه  کمتــر  مــورد  ایــن  در  بــود،  یافتــه 
ــه  ــتانش توج ــای  دوس ــورت ها و تقاضاه مش
می کــرد. ســال های زیــادی از دوران جهــاد 
ــان  ــچ کــدام آن ــا دو-ســه محافــظ کــه هی را ب
ــده  ــاره ندی ــن ب ــاص در ای ــوزش خ ــدام آم ک
ــفر  ــیر و س ــذار و س ــت و گ ــه گش ــد، ب بودن
می پرداخــت. مــا یــک تعــداد جوانانــی کــه از 
ــتان های  ــم، داس ــور بودی ــا او محش ــک ب نزدی
زیــادی از او داریــم کــه در بســا مــوارد خــود 
ــود... ــه ب ــه و نجــات یافت ــر انداخت ــه خط را ب
ــه  ــم، آنچ ــر می گردی ــر ب ــل هلیکوپت ــه داخ ب
ــه  ــود ک ــن ب ــی داد، ای ــدت آزار م ــه ش ــرا ب م
اگــر خــدای ناخواســته او در اثــر همیــن 
خواهــد  چــه  شــود،  شــهید  جراحت هــا 
ــارۀ آن، رنــج آور  ــا فکــر کــردن در ب شــد؟ حت
ــه  ــه مواج ــد ب ــه رس ــود؛ چ ــده ب و تکان دهن
ــا  ــودم ت ــگ ب ــا خــودم در جن ــه آن. ب شــدن ب
فکــرم را بــه چیــز دیگــری مشــغول کنــم، امــا 
موفــق نمی شــدم. نمی دانــم چــرا رویــم را 
ــده از او  ــع گردانی ــان عبدالواس ــرف کپت ــه ط ب
ــود؟ او  ــا چطــور ب پرســیدم: وضــع مریــض م
کــه گوشــی ها در گوشــش بــود، مثــل این کــه 
درســت نشــنید یــا متوجــه نگرانــی مــن نشــد، 
گوشــی را از گوشــش کمــی دور کــرده گفــت: 
ــا  ــض م ــع مری ــردم وض ــرار ک ــدم. تک نفهمی

چطــور بــود؟ گفــت: کــدام مریــض؟ متوجــه 
شــدم کــه او از جریــان بی خبــر اســت، بــرای 
ــده  ــی متوســل ش ــه دروغ ــت ب ــرار از حقیق ف
ــی  ــر اســتاد ربان ــداری کــه موت ــر ن ــم: خب گفت
در بدخشــان چپــه شــده و کمــی زخمــی 
شــده اســت؟ گفــت: نــی خبــر نــدارم، بلکــه 
ــه  ــتیم خواج ــده می خواس ــیر آم ــا از پنجش م

بهاالدیــن پاییــن شــویم، قومانــدان امیــر جــان 
گفــت: مســتقیم بــه دوشــنبه رفتــه ریگســتانی 
نمی دانــم  هــم  حــاال  بیاوریــد،  را  ودود  و 
ــر  ــم: نخی ــان؟ گفت ــم، بدخش ــد بروی ــا بای کج
ــکوت  ــای س ــس فض ــم. پ ــار می روی ــه فرخ ب
ــا  ــان ب ــن هم چن ــا شــد و م ــا حکم فرم ــن م بی

ــودم... ــگ ب ــان در جن ــکار پریش اف
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ترکمنســتان  خارجــه  وزیــر  معــاون 
ــن  ــکاری بی ــش هم ــه افزای ــاره ب ــا اش ب

همگرایــی  گفــت:  کابــل  و  عشــق آباد 
و  مهــم  ابزارهــای  از  یکــی  منطقه یــی 

ــات  ــح، ثب ــراری صل ــه برق ــر در زمین مؤث
ــتان  ــه و افغانس ــدار در منطق ــعه پای و توس

ــت. اس
ــای  ــی همکاری ه ــاس آت ــیه اج در حاش
افغانســتان  منطقــه  ای  اقتصــادی 
)ریــکا( نشســتی بــا حضــور معاونــان 
وزارت خارجــه افغانســتان و ترکمنســتان و 
نیــز هیــأت اعزامــی کشــورهای منطقــه و 
ســازمان های بین المللــی در »عشــق آباد« 

ــد. ــزار ش برگ
امــور  وزیــر  معــاون  وفــا حاجــی اف 

ــه  ــم افتتاحی خارجــه ترکمنســتان در مراس
ــن  ــیه هفتمی ــی در حاش ــش آکادمیک همای
ــادی  ــی اقتص ــکاری منطقه ی ــس هم کنفران
افغانســتان کــه قــرار اســت بــه تاریخ هــای 
ــادی  ــاری می ــال ج ــر س ۱۴ و ۱۵ نوامب
گفــت:  شــود،  برگــزار  عشــق آباد  در 
ــای  ــی از ابزاره ــی یک ــی منطقه ی همگرای
ــح،  ــراری صل ــه برق ــر در زمین ــم و مؤث مه
منطقــه و  پایــدار در  ثبــات و توســعه 

می باشــد. افغانســتان 
وی افــزود: ترکمنســتان پایبنــد بــه اصــول 

ــاختی،  ــزرگ زیرس ــای ب ــرای طرح ه اج
در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
زمینــه  ایــن  در  و  اســت  افغانســتان 
ــه  ــط لول ــرح خ ــه ط ــت ک ــوان گف می ت
گاز »تاپــی« نقــش مهمــی را در زمینــه 
مشــاغل،  ایجــاد   ، اقتصــادی  احیــای 
ــن کشــور  ــذاری در ای ــرمایه گ جــذب س
و برقــراری صلــح و ثبــات در منطقــه ایفــا 

ــرد. ــد ک خواه
معــاون وزیــر خارجــه ترکمنســتان در ایــن 
همایــش بــا اشــاره...     ادامــه صفحــه ۶

مقام ارشد ترکمنستان: 
توسعۀ افغانستان در گرو همگرایی منطقه یی است
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