
مشاور امنیت ملی و سیاست  خارجی پاکستان گفت، کمپین 
گروه های  تمام  نابودی  بر  کشور  این  تروریسم  با  مقابله 
شبه نظامی و بدون تمایز میان آن ها صورت می گیرد و البته 
میان  خوب  روابطی  برقراری  آن ها  با  اساسی  مقابله  برای 

اسالم آباد و کابل ضرورت دارد.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی پاکستان 
درمصاحبه یی گفت: حمله اخیر شبه نظامیان طالبان به مکتب 
آزمودن  برای  رخداد  نخستین  پاکستان  پیشاور  در  نظامی 
با  مقابله  برای  مشترک  صورت  به  کشور  دو  همکاری 
محسوب  طرف  دو  هر  برای  تهدیدی  که  است  تروریسم 

می شود.
این  به  حمله  به  مربوط  شواهد  آباد  اسالم  داد:  ادامه  وی 
زمینه  این  در  همکاری  کرد،  ارایه  افغانستان  به  را  مدرسه 

از اهمیت خاصی برای اسالم آباد و کابل برخوردار است.
مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی پاکستان به این مساله 
اشاره کرد که دولت اسالم آباد مدت هاست مساله سیاست 
خوب و بد بودن طالبان را کنار گذاشته وتمایزی میان  آن ها 
طالبان  دارد  تاکید  که  مدت هاست  پاکستان  نیست.  قایل 

سازش  و  مذاکرات صلح  روند  در  اصلی  عامل  افغانستان 
در افغانستان و مقابله با افزایش اقدامات شبه نظامی است.

این درحالی است که شماری از تحلیلگران باور دارند که 
پاکستان در مبارزه با تروریسم دو رویه بازی می کند. 

به گفتۀ آن ها، اسالم آباد طی روزهای اخیر طالبان پاکستانی 
را تار و مار کرده است؛ اما یک طالب افغانی را هم نکشته 

است. 
در  آی  آس  آی  سایۀ  در  افغانی  طالبان  رهبران  برعکس 

پشاور، کراچی و اسالم آباد به سر می برند.
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از نظر من، معادله ]=برابري و توازن[ مهم تر از سیاست است؛ زيرا سیاست 
براي اكنون است و معادله براي ابد.
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ناتـو مأمـوریتش را در افغـانستان 
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فرمانده ناتو:     ما مردم افغانستان را از تاریکی بیرون آوردیم

پولیس  آموزش  امور  در  اروپا  اتحادیه  نماینده 
امنیتی  نیروهای  تلفات  از  نگرانی  ابراز  با  افغانستان 
کشور در عملیات های رزمی گفت: عملیات های ضد 

شبه نظامیان باید بر عهده ارتش باشد نه پولیس.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، در شرایطی که 
می خواهند  بین المللی  و  امریکایی  جنگی  نیروهای 
افغانستان خارج  از  طالبان  با  سال جنگ   13 از  پس 
شوند، طبق گزارش رییس کمیسیون اروپایی آموزش 
در  کشور  پولیس  تلفات  آمار  پولیس،  نیروهای 
عملیات های نظامی ویژه...               ادامه صفحه 6

چکیدۀ نظریات تعدادی از تاریخ نگاران و محققین جهانی:
سرخ  ارتش  چهلم  سپاه  فرمانده  گروموف  بوریس  جنرال 
می نوسید: در دوران حضورمان در افغانستان متوجه شدیم که 
از رهبران افغانی، احمد شاه مسعود بی تردید انسان نهایت با 
اراده و پرشوری است. در حل مسایل از هدف مندی و پیگیری 
خارق العاده کار می گیرد. هنگام رزم، اوضاع و توازن قوا را با 
فراست ارزیابی می کند و توانایی آن را دارد که به طور مستقل 
تصمیم گیری کند. در ساده پوش...                ادامه صفحه 6

در آخرین روزهای ماموریت جنگی ناتو در افغانستان، 
سناتوران و نماینده گان پارلمان از کشورهای عضو این 
سازمان خواستند تا با تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان، 

این نیروها را در مبارزه با تروریسم کمک کنند.
پایان  به   2014 سال  که  آینده  روز  سه  تا  است  قرار 
می رسد، ماموریت نظامی ناتو در افغانستان رسمًا پایان 
یابد. پارلمان افغانستان از هم اکنون نگرانی مبارزه با 
با  می گویند  نماینده گان  و  سناتوران  است.  تروریسم 
با تروریسم  ناتو، جنگ  پایان ماموریت جنگی  وجود 
و  حمایت  به  افغانستان  نیروهای  و  نرسیده  پایان  به 

تجهیزات نظامی نیاز دارند.
سال  در  ناتو  نیروهای  نظامی  حمایت های  هرچند 
2014 به صورت محدود ادامه یافت و نیروهای افغان 
اما  می جنگیدند،  تنهایی  به  جنگ  جبهات  بیشتر  در 

مقام های امنیتی بارها گفتند که عدم دسترسی نیروهای 
سنگین،  سالح های  و  جنگی  طیاره های  به  افغانستان 

مبارزه با تروریسم را با چالش هایی مواجه می کند.
جدی   7 یکشنبه،  روز  عمومی  جلسه  در  سناتوران 
1393، از حمایت ها و قربانی های ناتو در سیزده سال 

اخیر نیز قدردانی کردند.
گفت:  سناتوران  از  تن  یک  جمشیدی،  اکبر  علی 
»خواست مردم افغانستان این است که جامعه جهانی 
امضا  به  افغانستان  جانب  با  که  امنیتی  قرارداد  مطابق 
رسانده، در سال های آینده به کمک های مادی خود و 

کمک های تسلیحات و آموزشی ادامه دهند«.
ایاالت  و  ناتو  امنیتی،  موافقتنامه های  متن  در  هرچند 
متحده امریکا متعهد به تجهیز نیروهای افغان شده اند 
معلوم  و  نشده  مشخص  تجهیزات  این  نوعیت  ولی 

مجهز  وسایلی  چه  با  افغانستان  نیروهای  که  نیست 
خواهند شد.

نثار حارس سناتور دیگر گفت: »امیدوارم همان طوری 
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جنگ با طالبان وظیفۀ ارتش باشد نه پولیس

سی وپنجمین سالروز تجاوز شوروی در افغانستان

 نقش احمدشاه مسعود در مقابل تجاوز
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جناب آقای دکتر اشرف غنی آن چه اکنون می نگارم، 
بیشتر با توجه به مرتبۀ علمِی شما نگاشته می شود؛ 
زیرا یکی از صفات و ویژه گی های صاحبان دانش، 

»سعۀ صدر«ِ آن هاست.
نگارنده به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی، این 
دردنامه را بر محورِ دو مسالۀ بسیار بااهمیت که از 
یک سو ذهن همه گانِی ما را به خود معطوف داشته، 
بسیار  ما  روزمرۀ  زنده گی  روند  بر  دیگرسو  از  و 
به مالحظۀ شما  امید می برم  اثرگذاراند، می نگارم و 

برسد.
ارزشمند  کتاب  در  غزالی  محمد  امام  دکتر!  آقای 
او  که  نکته  این  به  دارد  اشاره یی  »نصحیت الملوک« 
انتظار  مستبد  و  جائر  و  جابر  از حکام  حتا  مردم  و 
قبال مردم توجه جدی  به وظایف شان در  دارند که 
کنند. امام غزالی به آن ها با تأکید می گفت که نخست 
به مسالۀ مهِم برقراری امنیت همت بگمارند تا بقیۀ 

کارها در اجتماع سامان یابند.
از جایگاه  برخوردار  عنوان شخصیتی  به  اینک شما 
و  امنیت  سرراسِت  رابطۀ  از  بی تردید  اکادمیک، 
جوامع  علمی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شگوفایی 
به خوبی آگاهید. اجازه دهید صادقانه عرض کنم که 
من و مردمِ صاحب صبر و بصیرِت افغانستان، از شما 
انتظار معجزه نداریم؛ بلکه خواهش ما این است که 
و  حقایق  بنیاد  بر  فوریت ها  و  اولویت ها  تعیین  در 

عینیت های هرچند ناخوشایند عمل کنید.
در  خورشیدی،  هجری   1391 سال  در  دکتر،  آقای 
برادر جوانم شهید شدند.  فاصلۀ زمانی شش ماه دو 
نخست احمد بهزاد پاییز، و سپس سیالب در حادثۀ 
مستقر  امریکایی  نیروهای  مرکز  به  طالبان  حملۀ 
یک  در  بیایید  است،  چنین  وقتی  وردک.  میدان  در 
شهیدان  افغانستان،  مقیاس  به  و  بزرگ تر  تصویر 
روزانۀ حادثات بی پایان و رو به افزایِش انتحاری را 
این سرزمین،  کنیم! می توان گفت همه در  شمارش 
شهروندان  انسانیت اند.  ضد  مهاجماِن  آن  زیان مند 
بی گناه و بی دفاعی که به سختی از ضرب کیبِل طالب 
و جوقه جوقه  دسته  دسته  اینک  بردند،  در  به  جان 
انتحاری آن گروه می شوند. شما به  قربانی حمالت 
عنوان کسی که مسوولیت رهبری دولت را به عهده 
بی پرده  بگذارید  مسوولید.  مردم  و  خدا  نزد  دارید، 
به شما بگویم که هر بار که آقای کرزی، طالبان را 
برادر ناراضی خطاب می کرد، تعبیر من از آن حرف 
و رویکرد این بود که کرزی، به خوِن پاک دو برادرِ 
من و صدها و هزاران جوان و پیِر دیگر که به دست 
طالب کشته شدند، بی حرمتی می کند و خانواده های 
شهدا را نادیده می گیرد و به آن ها اهانت روا می دارد. 
اینک که جناب شما به طالبان مرتبۀ سیاسی قایل شده 
و آن ها را »مخالفان سیاسی« خطاب می کنید، بدانید 

که سرهای شوریدۀ بسیاری را با ناخن می خارید.
به خاطر دارم که شما در جریان مبارزات انتخاباتی، 
خطاب  و  خویش  سخنرانی های  از  یکی  در  باری 
چیزی  »مدیریت  که:  بودید  فرموده  مقابل  طرف  به 
نیست که من نو یاد بگیرم...«. بنابراین، از شما توقع 
حد  در  را  امنیتی  بحران  مدیریت  مسالۀ  تا  می رود 
خوانش قومی ـ تباری آن فرو نکاهید و آن را تابع 
خشنودی و نارضایتی اطرافیان و یا هم آن هایی که از 
آدرس قوم و تبار مشخصی حرف می زنند، نسازید. 
شما می دانید که نیروهای امنیتی ما باید از »حقانیت« 
ورنه  باشند،  مطمین  دشمن  برابر  در  خویش  نبرد 

امنیتی  نیروهای  سرباز  و  افسر  از  می توان  چه گونه 
انتظار ایستاده گی در برابر طالب را داشت. زمانی که 
سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور و رییس دولت 
صراحت  مردم  به  او  معرفی  و  دشمن  تعریف  در 
و  افسر  یک  از  مي توان  توقعی  چه  ندارند؛  را  الزم 
سرباز عادی داشت؟ آیا بر بنیاد کدام تعریف علمی 
را  طالبان  گروه  می توان  سیاسی  فلسفۀ  تیوریِک  و 
شما  که  ندارم  تردید  داد؟...  لقب  سیاسی«  »مخالف 

پاسخ به این پرسش را بهتر از من می دانید. 
فرمان جناب شما برای ایجاد گارنیزیون امنیتِی شهر 
کابل را اگر اقدام نخستیِن شما برای سامان بخشی به 
بحران امنیت ارزیابی کنیم، باز باید گفت که در نبود 
یک راهبرد روشن و تعریف روشن تر از دوست و 
دشمن، آن گارنیزیون نیز چون سدی استوار در برابر 
طالبان نمي تواند بایستد. زیرا هر جنگ جوی صاحب 
معنویت و اخالق تنها در برابر دشمن مي جنگد، نه 

در برابر مخالف سیاسی.
و  خشونت باوری  اصالح ناپذیری،  هرچند 
نبود؛ ولی حادثۀ  انسان ستیزی طالبان، امری پوشیده 
دانش آموزان  کشتار  و  استقالل،  مکتب  در  انفجار 
امکان  درمورد  را  امیدها  پاکستان،  در  طالبان  توسط 
گفت وگوهای  راه  از  طالبان  با  تفاهم  به  رسیدن 

سیاسی به یأس مبدل کرد.
بوی این درد که امسال به همسایه رسید / ز آتشی 

بود که در خرمن من پار گرفت!
غم شریکی  و  همدردی  ابراز  برای  که  شما  جناب 
امِر  در  کاش  ای  شدید،  پیشگام  پاکستان  مردم  با 
طالباِن  مهار  و  امنیتی  مشکل  برای حل  چاره سنجی 
افغانی نیز راه و روش تازه و کارآمدی اختیار کنید 

که صالح ملک و ملت در آن نهفته باشد. 
نظریۀ  قلِب هر  نظریۀ عدالت،  بی تردید می دانید که 
سیاسی است و مردم نیز خواهان صلِح عادالنه اند. اما 
قربانی کردن عدالت به بهانۀ صلح، جز کنار آمدن با 
استبداد و توجیه استبداد، کمترین مفهوم و دستاورد 

دیگری نخواهد داشت.
این  در  هویت  بحران  و  هویت  مسالۀ  دوم،  مسالۀ 
این جا  است.  می  خوانندش،  افغانستان  که  جغرافیا 
نیز سخنی از شخِص شخیِص شما را مد نظر قرار 
مي دهم: باری جناب شما برای ابراز انزجارِ خویش 
بودید  بیماری »تعصب« در حضور جمع فرموده  از 
ندارید،  خوبی  میانۀ  متعصب  افراد  با  بس  از  که 
خانۀ  در  از  آزگار  سال  چهار  را  خویش  تنی  برادر 
خویش به درون راه نداده اید. به باور این قلم، بحران 
هویِت حاکم در این سرزمین که پس از شکل گیری 
که  همان گونه  است؛  برداشته  سر  معاصر  افغانستان 
تجربه و تاریخ معاصر گواهی می دهد، با روش از باال 

به پایین و کاربرد زور حل شدنی نیست.
خدمت رسان،  بیروکراتیک  دستگاه  عنوان  به  دولت 
وظیفه دارد تا در خدمت همۀ شهروندان باشد، بدون 
بر برخی دیگر ترجیح دهد. دولت  این که برخی را 
وظیفه دارد بستر مناسِب زیسِت باهمی مردمان این 
سرزمین را با توجه به گوناگونی تباری و فرهنگی و 
برابرحقوق را به  زبانی شان فراهم کند و شهروندان 
رسمیت بشناسد. این ها را نیز شما که تجربۀ کار و 
زنده گی در جوامع پیشرفته و آسودۀ غرب را دارید، 
بهتر از من می دانید و تفاوت و توفیر میان توده های 
»اتباع« و »شهروندان« برابرحقوق نیز بر شما مبرهن 
ایجادشده  معضل  در جریان  کجا  تا  نمی دانم  است. 

قومی  هویت  ذکر  و  برقی  شناس نامه های  سِر  بر 
شهروندان در آن قرار دارید.

نباید اجازه دهد کس یا کسانی  هرچه باشد، دولت 
دیگِر  انساِن  میلیون ها  به  تبار شریف  آدرس یک  از 
از  صحبت  وقتی  بدارد.  روا  اهانت  سرزمین  این 
وحدت ملی می شود و شما خویش را بانی وحدت 
ملی می دانید؛ در فراهم شدِن بستر و پیش زمینه های 
سعی  باید  نیز  ملی  وحدت  شکل گیری  برای  الزم 
کنید. آیا اطالع دارید که کسی از آدرس رییس مرکز 
از  افغانستان و  مطالعات علمی و استراتژیِک دولت 
افغانستان  شهروند  میلیون  چند  به  تلویزیون  روزنۀ 
که هم نظر و هم تبار او نیستند دشنام داد؟ آن هم نه 
برای بار نخست، که برای دومین بار. جالب این که: 
همین آقا که یک سال قبل صاحب وظیفۀ رسمی و 
دولتی نبوده و به نام رهبر حزب وطن، به آدرس اقوام 
افغانستان، عقده گشایی و دشنام پراگنی می کرده است؛ 
اهانت بار  برخورد  از  پس  سال  یک  و  گذشته  هفتۀ 
و  علمی  مطالعات  کانون  رییس  نام  به  نخستین، 
بود!  شده  دعوت  بحث  به  افغانستان،  استراتژیک 
گذشتۀ  سال  تخریش آورِ  سخنان  پاداش  چه؟  یعنی 
ایجاد تنش و بحث های جنجال برانگیز  او که سبب 
میان اقوام شریف ساکن کشور شد را با گماشتن او 
به ریاست چنان مرکزی داده اند؟!... به کسی که او را 

به آن سمت گماشته است، آفرین باید گفت! 
جایگاه  می بینم  وقتی  است  دردآور  نگارنده  برای 
دانش و دانشمند در این سرزمین و در میان مسوولین 
اگر  افتاده است.  تا چه حد خوار  اوِل کشور  دست 
که  کسی  چنان  گماشتِن  سبب  آیا  نیست،  چنین 
تفاوت میان »هندو« و »هندی« را به درستی نمی داند، 
در کرسی رهبری مرکز مطالعات علمی و استراتژیک 

کشور ما چه می تواند باشد؟ 
گماردن یک فرد نظامی که سابقۀ کار در دستگاه های 
تنها خالف  نه  کانون،  آن  رأس  در  دارد،  اطالعاتی 
نیز  اسالمی  آموزه های  با  مغایرت  در  بلکه  اصول 
که  )ص(  اکرم  پیامبر  از  داریم  حدیثی  هست. 
می فرماید :»مِداد الُعلماءأفَضُل من دماء الشهداء« یعنی 
ُمرَکب قلم عالمان، فضیلتش بیشتر از خون شهیدان 
حدیث  این  پرتو  در  و  نمایید  بزرگواری  است. 
و  علمی  مطالعات  مرکز  رییس  مورد  در  شریف، 
استراتیژیک، تجدید نظر فرمایید. این چه بساطی ست 
که نه حرمتی به خون شهید قایل است و نه ارزشی 

به علم و عالم؟
اگر کسی  را  آفرینی  تنش   چنان سخنان سخیف و 
و  بیان  آزادی  سلسله جنبان  که  کشورهایی  در  حتا 
اندیشه اند، بیان کند با او مدارا نمی کنند و جناب شما 
چنان  تکرار  که  می رود  آن  بیِم  می دانید.  نیز  را  این 
قبال  در  مسوولین  بی تفاوتِی  و  عقده آلود  گفته های 
جوانان  به ویژه  و  مردم  تعصب،  و  تبعیض  اصحاب 
بیندازد که عاقبت  را به فکر واکنش ها و چاره هایی 

خوشی نخواهد داشت!
و »دل لبریز گفتن است، مگر زباِن درماندۀ زمان را 
یارای سخن نیست.« حال که سکان کشتی طوفان زده 
دستان شماست،  در  مردم  این  و شکستۀ سرنوشِت 
آرزو می برم در سایۀ لطف الهی و تدبیر خردمندانه به 
ساحل امن و رفاه رهنمایش باشید و از جمله به دو 

نکتۀ مورد اشارۀ نگارنده توجه فرمایید!
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احمد بهار چوپان

سرهای شوریده را با ناخن نخارید!
دردنامه یی رسگشاده به رییس دولت

 

پیش  از  سفِر  یک  در  افغانستان  رییس جمهوری  محمداشرف غنی 
رفت.  کشور  غرب  در  هرات  والیت  به  شنبه  روز  ناشده،  اعالم 
سفر آقای غنی به دنبال ناامنی ها و مشکالت حکومتی در این شهر 
صورت گرفت که در روزهای اخیر اعتراض های گستردۀ مردمی را 

باعث شده بود. 
هرات هرچند در ده سال گذشته با نابسامانی های گسترده یی به ویژه 
هفته های  در  مشکالت  این  ولی  بود،  روبه رو  امنیتی  عرصۀ  در 
به دنبال قتل مرموز عزیزاهلل  افزایش گذاشت.  به  اخیر به شدت رو 
هرات،  والیتی  شورای  پیشین  عضو  و  سرشناس  روحانی  نجفی، 
که  شد  باعث  و  آمد  به وجود  شهر  این  در  گسترده  اعتراض های 
این  وضعیِت  به  مرکزی  دولت  توجِه  خواهان  هرات  شهرونداِن 
گفت وگو  و  هرات  به  رسیدن  از  پس  رییس جمهوری  شوند.  شهر 
از  تن  سی  دست کم  کم سابقه،  تصمیم  یک  در  مختلف،  اقشار  با 
میان،  این  در  کرد.  سبک دوش  وظایف شان  از  را  هرات  مقام های 
آقای غنی روسای معارف، گمرک، دادستانی و نفت و گاز را به دلیل 
غفلت کاری به دادگاه معرفی کرده است. در همین حال، فرماندهان 

پولیس پانزده ولسوالی را نیز برکنار کرده است. 
در سیزده سال گذشته این کم سابقه ترین برخورد رییس جمهوری با 
یک والیت بوده است. آقای غنی به شهرونداِن هرات وعده داده که 
اقدام های فوری را برای تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادِی این 
شهر انجام خواهد داد. او هم چنین وعده سپرده که والی جدید هرات 

را در کم ترین زمان ممکن معرفی می کند. 
در این که هرات در سیزده سال گذشته محِل قدرت نمایی های برخی 
مقام ها و از جمله دولت مرکزی بوده، جای شک نیست. هرات به 
دلیل ظرفیت های اقتصادِی خود همواره مورد توجه بوده است و به 
همین دلیل، نوعی ساختار مافیایی در آن شکل گرفته که نمی گذارد 
وضعیت تغییر کند. والی های زیادی به هرات با پیام تغییر آمدند، اما 
دیری نگذشت که یا خود به عامل فساد تبدیل شدند و یا در برابِر 

مافیای سیاسی و اقتصادی زانو زدند. 
از  است.  نداشته  مساعدتی  شرایط  گذشته  سال  ده  در  هرات 
اختطاف های سازمان یافته گرفته تا فساد و ناامنی، شهروندان هرات 
هرات،  تجارت  اتاق های  رییس  گفتۀ  به  است.  آورده  ستوه  به  را 
دوماه گذشته سرمایه های خود  بازرگان، ظرف  و  کارخانه دار   150
از آن  بیرون کرده اند. شهرک صنعتی هرات که زمانی  از هرات  را 
حال  در  حاال  می شد،  برده  نام  افغانستان  اقتصادی  قطب  عنوان  به 
به  نزدیک  شهرک  این  در  زمانی  دارد.  قرار  ورشکسته گی  و  رکود 
از  شرکت هایی  به  که  می کرد  فعالیت  تولیدی  کارخانۀ  چهارصد 
سراسر افغانستان تعلق داشت، اما حاال گفته می شود که این رقم به 

چیزی زیر پنجاه کارخانه تقلیل یافته است.
اقتصادی بوده  هرات در ده سال اخیر، شهر زدوبندهای سیاسی و 
است؛ شهری که سیاست و اقتصاد در آن به گونۀ مافیایی عمل کرده 
است. ساختار اجتماعی هرات، فرصت چنین وضعیتی را فراهم کرده 
بود. هرات همواره تالش کرده که دستی دور بر آتش داشته باشد 
قرار  دلیل همواره مورد سوءاستفادۀ قدرت طلبان  به همین  و شاید 
این قاعده مستثنا  از  نیز  گرفته است. قدرت های موجود در هرات 
دشمنی  و  خود خصومت  میان  در  این که  افراد ضمن  این  نیستند. 
ابزاری  استفاده های  دشمنی ها  تشدید  برای  نیز  دیگران  از  دارند، 
می کنند. یکی به نام دین، دیگری به نام ارزش های جهادی و سومی 

به نام روشن فکری از هرات باج می ستانند. 
هرات روی خط سرخ بوده و این مورد بدون دست هایی در کابل 
تقسیم  مختلف  جناح  سه  به  که  تن  سه  هرات  در  نمی شد.  میسر 
شده اند، قدرت اصلی را در اختیار دارند. خانواده ها و افراد نزدیک 
تصرف  را  هرات  اقتصادی  و  سیاسی  شاهرگ های  تن،  سه  این  به 
کرده اند. این وضعیت بدون تردید می تواند عامل ناامنی، اغتشاش و 

نابسامانی های سیاسی و اجتماعی شود. 
هرات قربانی مافیای کابل و خودش است. به صراحت باید گفت که 
افتاد، چیز غیرمنتظره یی  اتفاق  آن چه که در روز شنبه در این شهر 
نبود. روزی باید این عقده می ترکید و خود را برمال می کرد. آن چه 
شد،  تن  سی  حدود  برکناری  باعث  و  افتاد  اتفاق  هرات  در  که 
عقده یی بود که طی سالیان در این شهر تراکم کرده بود. اما این اقدام 
رییس جمهوری چه قدر می تواند برای هرات و حتا دیگر شهرهای 

کشور موثر باشد؟ 
رییس جمهوری  تصمیم  به  نسبت  در حال حاضر  که  است  مشکل 
حرکت  شک  بدون  اما  گیرد؛  صورت  عادالنه  و  دقیق  قضاوِت 
تا اصالحات ساختاری  بوده  نمایش شبیه  به یک  بیشتر  آقای غنی 
نگرانی هایی  آقای غنی  و دوام دار در یک والیت. فکر می شود که 
نسبت به وضعیِت هرات داشت و به همین دلیل تصمیم گرفت به 
انقالبی و  اقدام آقای غنی شاید در نظر اول بسیار  این شهر برود. 
مافیای موجود در هرات  اذعان کرد که  باید  تلقی شود، ولی  موثر 
بیرون  موفق  آزمونی  چنین  از  بتواند  که  هست  سخت جان  آن قدر 
شود. مافیای هرات تنها در یک حلقه و تعداد معینی از افراد خالصه 
نمی شود. این مافیا از کابل آغاز می شود و تا بدنۀ ساختار اداری و 
حکومتِی هرات گسترش می یابد. تا زمانی که نتوان ریشه های مافیای 
این دست  از  با حرکت هایی  داد،  قرار  را هدف  هرات  در  موجود 

نمی توان موفق به ایجاد تغییرات بنیادی در این شهر شد.

هـرات؛ 
نیازمند اصالحات عمیق و ساختاری 
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محمود عباس اعالم کرد که پارلمان ها و کشورهای اروپایی مهم به 
کشور فلسطین رای مثبت دادند که این مساله گام ها را برای مراجعه 
به شورای امنیت مستحکم تر می کند تا قطعنامه ای که جدول زمانی 
تعیین  تشکیل کشور مستقل  اشغالگری ها و  به  دادن  پایان  برای  را 

می کند، صادر شود.
رییس  عباس،  محمود  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
تشکیالت خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در سومین کنفرانس 
جنبش فتح در نابلس گفت: علی رغم چالش ها و اعمال فشارها و 
در  و جهان  داریم  قرار  قدرتمندی  در جایگاه سیاسی  ما  توطئه ها، 

کنار ما ایستاده  است.
وی این مساله را یادآوری کرد که در سال 2012 در مجمع عمومی 
در  فلسطین  کشور  شناختن  رسمیت  به  با  کشور   9 تنها  سازمان 

مرزهای سال 1967 به پایتختی قدس شرقی مخالفت کردند.
عباس تاکید کرد: مسئوالن فلسطینی برای نشان دادن واکنش ها عمل 
نمی کنند بلکه تصمیم ها در زمانی مناسب و از آنجا که در خدمت 
رویکردی  دلیل  به همین  می شود  اتخاذ  باشد،  فلسطین  ملی  مساله 
بین المللی  توافق های  و  سازمان ها  از  تعدادی  به  پیوستن  جهت 
توافق های  و  سازمان ها  دیگر  به  پیوستن  راه  و  گرفت  صورت 

بین المللی باز است.
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین عنوان داشت: ما منتظر می مانیم 
تا ببینیم تالش های فلسطینی، عربی و بین المللی در شورای امنیت 

به چه خواهد انجامید تا پس از آن تصمیمات آتی اتخاذ می شود.
شد:  مدعی  حماس  جنبش  با  فتح  آشتی  مساله  خصوص  در  وی 
جنبش حماس آشتی ملی و تالش برای پایان دادن به دودستگی ها 
را به شکست کشاند و به منافع شخصی و تنگ نظرانه خود اصرار 

ورزید.
وی همچنین این ادعا را مطرح کرد: این امر که حماس به دولت 
توافق ملی این امکان را نمی دهد تا به نقش خود در نوار غزه عمل 

کند مانعی بزرگ در مقابل بازسازی نوار غزه به شمار می آید.
و  وطن  بخش  دو  میان  وحدت  اصل  به  پایبندی  کرد:  تاکید  وی 
شورای  و  خودگردان  تشکیالت  ریاست  انتخابات  برگزاری 

قانونگذاری اموری تعیین کننده هستند.
تشکیالت  ارشد  کننده  مذاکره  عریقات،  صائب  دیگر،  سوی  از 
عضو  و  صهیونیستی  رژیم  با  صلح  روند  در  فلسطین  خودگردان 
کمیته اجرایی در سازمان آزادی بخش فلسطین عنوان داشت: شورای 
امروز )دوشنبه( پیش نویس قطعنامه ای در خصوص تشکیل  امنیت 

کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رای می گذارد.
وی افزود: 8 اصالحات مهم در متن این پیش نویس اعمال شده است 
و در صورتی که این قطعنامه در شورای امنیت شکست بخورد طرف 
فلسطینی هر چه سریعتر خواهان پیوستن به 15 سازمان و معاهده 

بین المللی و عضویت در دادگاه کیفری بین المللی می شود.

کاهش قیمت نفت
 چگونه توازن قدرت جهانی را تغییر می دهد؟

»کاهش شدید قیمت نفت که در عرض 6 ماه گذشته 
اقتصادی و  تقریبًا نصف شده، باعث بروز بحرانی 
تا  اسکاتلند  از  و  امریکا  تا  روسیه  از  تاثیرگذاری 
تعیین  به شکلی  که  بحرانی  است؛  خاورمیانه شده 

کننده توازن قدرت جهانی را تهدید می کند.«
»همان طور که روسیه در آستانه یک بحران اقتصادی 
به دلیل کاهش قیمت نفت قرارگرفته است، امریکا 
نفت  زده  بحران  بازار  از  استفاده  با  عربستان  و 
تالش می کنند تا به دشمنان شان ضربه بزنند. تبعات 
می شود  حس  ما  مرزهای  نزدیکی  در  بحران  این 
سقوط  آستانه  در  شمال  دریای  نفت  صنعت  و 
قرارگرفته است اما خبر خوب برای ما این است که 
پرکردن باک بنزین خودروهایمان در پمپ بنزین ها 
این  که  است  این  سوال  اما  می شود  تمام  ارزان تر 
بحران کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر امنیت ملی 

انگلیس می گذارد؟
روسیه در حال ذوب شدن

رییس  پوتین،  والدیمیر  که  کرده  عادت  جهان 
جمهوری روسیه درباره شکوه دوران مدرن روسیه 
سخنرانی های پرطمطراق ایراد کند. کنفرانس خبری 
مساله  این  از  نیز  پنج شنبه گذشته  در  او  3 ساعته 

استثنا نبود.
پوتین با انتقاد شدید علیه تحریم های اعمال شده از 
سوی امریکا و اتحادیه اروپا در پاسخ به الحاق شبه 
جزیره کریمه شدیدا نسبت به تالش ها برای کشیدن 
کشورهای  سوی  از  روسیه  خرس  پنجه  و  دندان 
به  اخیر خود  او در جریان سفر  داد.  دیگر هشدار 
و  گرفته  پیش  در  متفاوت  لحنی  مجبور شد  ترکیه 
در اظهاراتی ستیزه جویانه بگوید که طرح خط لوله 
گاز جریان جنوبی از سوی روسیه که به اروپا ختم 
 25 لوله  این خط  کرد.  نخواهد  پیدا  ادامه  می شود 
بالکان  منطقه  و  سیاه  دریای  از  که  پوندی  میلیارد 
عبور می کند باعث می شد که کرملین گلوگاه تامین 
انرژی چند کشور اروپایی شامل ایتالیا، بلغارستان، 
و  مجارستان  اسلوونی،  کرواسی،  صربستان، 
همچنین  لوله  این خط  بگیرد.  دست  به  را  اتریش 
بر  برتری روسیه  نشان دهنده  تحقیرآمیز  به طرزی 
اتحادیه اروپا بود که اخیرا حکم به غیرقانونی بودن 
بازار  قوانین  )براساس  داد  لوله  این خط  طرح های 
قرار  انگلیس  اروپا که شدیدا مورد حمایت  انرژی 
مالک خط  هم  نمی تواند  یکسان  دارد یک شرکت 
لوله گاز و هم مالک گازی که درون آن جریان دارد 
در  این شرکت  به  از حدی  بیش  کنترل  زیرا  باشد 

زمینه تولید و قیمت گذاری اعطا می کند.(
اما پوتین باید فروتنی به خرج داده و کل این پروژه 
سراسر  در  نفت  قیمت  سقوط  چرا؟  کند.  لغو  را 
جهان که از ژوئن تاکنون به نصف کاهش پیداکرده 
در حال خالی کردن خزانه کرملین است. روسیه به 
به  در جهان  نفت  بزرگ  تولیدکننده  عنوان سومین 
شدت به قیمت باالی نفت وابسته بوده و بیش از 
نیمی از درآمدهای بودجه خود را با اتکا به نفت و 

گاز می بندد.
به  روسیه  بروکراسی  حفظ  برای  کرملین  مقامات 
اما  هستند.  متکی  گاز  و  نفت  صادرات  به  شدت 
با رسیدن به  چند روز پیش قیمت هر بشکه نفت 
58.5 دالر، پایین ترین قیمت خود در 5 سال گذشته 
را تجربه کرد و اگرچه کمی قیمت افزایش یافته اما 
همچنان برای دولت والدیمیر پوتین به ویژه با توجه 
به تحریم های اعمال شده از سوی غرب ناکافی به 

نظر می رسد.
ارزش واحد پول روبل روسیه نیز به یکباره کاهش 
یافته و سبب فرار سرمایه از این کشور شده و حتی 
نرخ  رساندن  با  تا  واداشته  را  کشور  این  مقامات 
بهره به 17 درصد جلوی خارج شدن هرچه بیش تر 
ارز از کشورشان را بگیرند. شرایط برای روسیه بد 
است و هیچ کس در این کشور فراموش نکرده که 
پایین آمدن قیمت نفت با ضربه به اقتصاد شوروی 
اتحاد شوروری در سال 1991  سابق سبب سقوط 
شد. امروز نیز این شرایط برای تالش های پوتین به 
است.  بد  بسیار  شوروی  امپراطوری  احیای  منظور 
بر  را  آینده  برای 3 سال  بودجه خود  او طرح های 
پایه قیمت نفت حدودا 100 دالر در هر بشکه بسته 

است. در حالی که اکنون این قیمت بسیار خوشبینانه 
شده  ضعیف  کرملین  اگرچه  حال  این  با  است. 
باشیم  خوش خیال  نباید  )انگلیسی ها(  ما  اما  است 
زیرا هنوز این خطر وجود دارد که روسیه با انجام 
اقدامی نظامی توجه مردم تحت فشار خود را به یک 
ماجراجویی سیاست خارجی با هدف تحقیر ناتو در 

اروپا معطوف کند.
احتمال  این  درنظرگرفتن  با  ما  مقامات  از  برخی 
به  که  رسیده  آن  زمان  اکنون  که  می کنند  احساس 
پوتین آسان بگیریم. آن ها استدالل می کنند که پوتین 
از برخورد با واقعیات درس سختی گرفته و ما نباید 
بیش از حد او را تحت فشار قرار دهیم و به جای 
آن باید به او توافقی در زمینه وضعیت اوکراین به 
منظور بازیابی وجهه، برداشتن تحریم ها و جلوگیری 
از سقوط هرچه بیشتر اقتصاد روسیه پیشنهاد دهیم.

توافق  خواهان  پوتین  مخالفم.  استدالل  این  با  من 
اروپا  امنیت  قوانین  می خواهد  او  نیست.  غرب  با 
هنگامی  تنها  کرملین  مقامات  کند.  بازنویسی  را 
کشورهایی  بپذیریم  ما  که  بود  خواهند  راضی 
این  شوند.  روسیه  کنترل  تسلیم  اوکراین  همچون 
اگر  بدهیم.  نباید  و  نمی توانیم  ما  امتیازی است که 
ما اوکراین را واگذار کنیم در آن صورت این سوال 
پیش می آید که اگر پوتین تالش کند ترفندهایش را 
درباره کشوری دیگر )شاید کشورهای حوزه بالتیک 
که هم پیمان ما در ناتو هستند( به کار ببندد در آن 

صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سرخم کردن اوپک

همچنین  ما  روسیه  درباره  ما  نگرانی های  رغم  به 
نباید از تغییر یک نیروی قدرتمند دیگر در عرصه 
سیاست جهان یعنی سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت موسوم به اوپک غافل شویم. زمانی که اوپک 
40 سال پیش در جهان تشکیل شد باعث ترس و 
وحشت غربی های پرمصرف و اسراف کار شد. در 
چند دهه گذشته ما غربی ها به نفت فراوان و ارزان 
خاورمیانه  تولیدکنندگان  سوی  از  اغلب  که  قیمتی 
می شد  تولید  بودند  کمی  جهانی  نفوذ  دارای  که 
با این حال اوپک این وضعیت  عادت پیدا کردیم. 
را تغییر داد. این سازمان با محدودکردن تولید نفت 
شده  برابر   4 نفت  قیمت  شد  سبب  پیش  مدت ها 
قیمت  این  اگرچه  برسد.  دالر   12 به  دالر   3 از  و 
اما  است  امروز  نفت  قیمت  از  کوچکی  کسر  تنها 
بحران افزایش قیمت نفت در سال 1974 سبب شد 
تا در انگلیس صف های طوالنی مقابل پمپ بنزین ها 
آماده  که  غرب  صنعتی شده  جهان  و  شده  تشکیل 

چنین بحرانی نبود دچار وحشت شود.
از  یکی  به  تبدیل  عربستان  بعد  دهه  چهار 
ارزی  ذخیره  با  جهان  کشورهای  ثروتمندترین 
جمعا حدود 900 میلیارد دالر شد. همچنین مصرف 
انرژی ما در انگلیس نیز درنتیجه افزایش بهره وری 
انرژی، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بسیاری 
اما  می کنند  تولید  نفت  اکنون  دیگر  کشورهای  از 
نظیر  دیگری  سوخت های  با  جایگزینی  قابل  نفت 

گاز طبیعی است که اوپک قادر به کنترل آن نیست. 
همچنین اوپک دیگر آن انضباط و نفوذ گذشته خود 
برای تسلط بر بازار را نداشته و ما انگلیسی ها یکی 
از اصلی ترین برندگان این وضعیت بوده با بهره بردن 
از وضعیت کاهش قیمت سوخت خودروهای مان را 
پرکرده و صنایع مان را قدرتمند می کنیم. سران اوپک 
در نشست ماه گذشته خود در شهر وین با انتخابی 
درصد   40 که  اوپک  شدند.  روبرو  ساز  سرنوشت 
از تولید نفت جهان را در اختیار دارد باید انتخاب 
بازگرداندن  برای  نفت  تولید  کاهش  با  که  می کرد 
قیمت نفت به قیمت سابق و رساندن آن به بشکه ای 
اعضای  اکثر  از  که  قیمتی  یعنی  دالر   100 حدودا 
اوپک برای توازن بودجه خود نیاز دارند اقدام کند 
یا اجازه دهد رویه فعلی ادامه یابد. 12 کشور عضو 
اوپک شامل عربستان، ایران، عراق، کویت ، ونزوئال 
و نیجریه تصمیم گرفتند که هیچ کاری انجام نداده و 
این ثابت کرد که قدرت این نهاد کاهش یافته است.
متعاقب این نشست قیمت نفت هرچه بیشتر کاهش 
یافت. یکی از مشکالت اصلی اوپک این است که 
یکدیگر  با  مختلف  دالیل  به  آن  کشور عضو  چند 

خصومت دارند.
آینده چه خواهد شد؟

قیمت  کاهش  اگرچه  که  است  این  خوب  خبر 
داده  قرار  فشار  تحت  را  نفت  تولیدکنندگان  نفت 
متفاوت  نفت  مصرف کنندگان  برای  وضعیت  اما 
است. کاهش 40 دالری قیمت نفت سبب می شود 
جیب  از  سال  هر  در  دالر  تریلیون   1.3 حدود  که 
پیدا  راه  مصرف کنندگان  جیب  به  تولیدکنندگان 
بنزین  قیمت  هستند  معتقد  انگلیس  مقامات  کند. 
در  پوند  یک  زیر  به  است  ممکن  کشور  این  در 
هر لیتر برسد؛ قیمتی که از مه 2009 تاکنون سابقه 
این سبب می شود که میلیون ها پوند  نداشته است. 
در جیب خودروسواران پس انداز شود. البته آن ها 
نباید همچنان این پول را صرف خوشگذارانی کنند. 
به چند  از طرف دیگر متکی  تولید نفت در جهان 
کشور بی ثبات و شکننده است. عراق روزانه 3.4 
دیگر  بشکه  میلیون  یک  نیز  لیبی  و  بشکه  میلیون 
نفت تولید می کنند. این حدود نصف مجموع نفت 
اما هر دو کشور  امریکا است  از سوی  تولید شده 
لیبی دیگر  ندارند.  پرتگاه سقوط  با  فاصله چندانی 
درگیری   دستخوش  و  نیست  کارآمد  کشور  یک 
خونین میان نیروهای پارلمانی و شبه نظامیان افراط 

گر شده است.
درگیر  داعش  گر  افراط  نظامیان  شبه  با  نیز  عراق 
است. تصویر کلی نشان می دهد که جهان در حال 
الخصوص  علی  کشورها  از  برخی  است.  تغییر 
روسیه که وابسته به منابع طبیعی خود است با یک 
است  این  سوال  هستند؛  رو  روبه  ناگوار  وضعیت 
اینکه  یا  و  پذیرفته  را  آن ها سرنوشت خود  آیا  که 
آشوب های  افتادن  راه  به  سیاه سبب  قدرت طالی 
خشونت آمیزی می شود که ما را وارد جنگ ساخته 

و جهان را تکان خواهد داد. 

عباس: 

جــهان در کــنار مــاست

مشرف:
آصف علی زرداری بزرگترین ذی نفع 

ترور بی نظیر بوتو بوده است

رییس  جمهوری پیشین پاکستان، آصف علی زرداری را یکی از 
ذی نفع های کشته شدن بی نظیر بوتو خواند.

به نوشته روزنامه نیشن، پرویز مشرف، رییس جمهوری پیشین 
پاکستان که در حال حاضر رهبری »مسلم لیگ تمام پاکستان« 
بدانیم  مقصر  را  کسی  آنکه  از  پیش  گفت:  دارد،  عهده  به  را 
بهتر است آصف علی زرداری، رییس جمهوری سابق پاکستان 
کالهش را قاضی کند تا به خاطر متهم کردن دیگران وجدانش 

ناراحت نشود.
ذی نفع  بزرگترین  به  را  زرداری  علی  آصف  ادامه  در  مشرف 

کشته شدن بی نظیر بوتو، همسرش متهم کرد.
حمله ای  در  میالدی   2007 سال  دسمبر   27 در  بوتو  بی نظیر 

تروریستی در راوالپیندی ترور شد.
قاتالن  دنبال  به  ابتدا  باید  پاکستان  افزود: حزب مردم  مشرف 
مرتضی و بی نظیر بوتو بگردد تا از تمامی مسائل رفع ابهام کند.

                                                                                                                                             ادوارد لوکاس-اکونومیست 
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نويسنده: دكتر مرتیمر آدلر
برگردان: منیره محمدی

چیست؟  “فلسفه”  اصطالح  معنی  راستی 
دیگر  مانند  فلسفه  که  نمی رسد  نظر  به 
پژوهش گرانه،  و  علمی  تحقیقات 
فلسفه  آیا  باشد.  داشته  معینی  موضوع 
را  علمی  زمینه های  و  موضوع ها  همۀ 
موضوع  هر  از  فارغ  یا  می گیرد؟  بر  در 
خاصی، فقط اندیشیدن را معنی می دهد؟ 
دانشی  ما  به  که  است  علمی  فلسفه  آیا 
منسجم و دقیق ارایه می دهد یا فقط هنر 
اندیشه ورزی است؟ چرا ما نمی توانیم بر 
سال  هزاران  که  بشر  کوشِش  غایت  سر 

است ادامه دارد، به توافق برسیم؟

مسأله یی که تعریف فلسفه را بس مشکل 
گوناگون  بسیار  نظرات  وجود  می سازد، 
در رابطه با موضوعات اصلِی مورد توجه 
فلسفه و وظیفۀ آن است. از یک سو فلسفه 
ماهیت  مورد  در  پایه یی  دانش  عنوان  به 
از سوی دیگر،  چیزها تعریف می شود و 
سعادت مند  زنده گی  برای  راهنمایی 
پای دو  فلسفه  وسطا،  قرون  در  بشری. 
است  امدادی  امروزه  ولی  بود،  الهیات 

برای علوم طبیعی و اجتماعی.
کلمه،  واقعی  معنای  به  “فلسفه”  عبارت 
فلسفه  تعبیر،  این  با  است.  به خرد  عشق 
به  است  کنکاش گری  و  اشتیاق  یک 
انتقال  قابل  دانش های  و  یافته ها  گنجینۀ 
آنانی  فیلسوفان  می گوید  سقراط  بشری. 
را  خرد  به  عشق  ادعای  فقط  که  هستند 

دارند و نه ادعای برخورداری از آن.
“زنده گی  که  عبارت  این  بیان  با  سقراط 
آزمایش نشده به درد زیستن نمی خورد” و 
باید بحث را تا هرجا که بخواهد ما را با 
خود ببرد ادامه داد، راه را برای اهل فلسفه 
و  پویایی  دیدگاه،  این  می کند.  روشن تر 
ضرورت  که  برمی انگیزد  را  پرسش گری 

اخالقی  آیین های  و  است  فلسفه  اصلی 
یک زنده گی نیک را در بر دارد که خود 

مورد تأکید همیشه گی فلسفه بوده است.
جاودانۀ خویش،  و  پُربار  آثار  در  ارسطو 
فلسفه  او  کرد.  تدوین  را  فلسفه  محتوای 
نمود  تقسیم  متعددی  شاخه های  به  را 
یا  اولی”  “فلسفۀ  را  آن ها  مهم ترین  و 
اصول  همان  که  گذاشت  نام  متافیزیک 
و علِل غایی است. این تأکید متافیزیکی، 

نقش اصلی را در فلسفه بازی می کند.
بر  اصلی  تأکید  مدرن،  دوران  در 
ذهِن  ساختار  و  شناخت  ماهیت  روی 
شناساست. امانوئل کانت که پیشگام این 
در  که  را  تجربی  شناخت  است،  فلسفه 

شناخت  از  را  است  طبیعی  علوم  حوزۀ 
منطقی که با آموزش فلسفه قابل حصول 
امروز  است.  ساخته  مجزا  هم  از  است، 
نسبی  نقش  مورد  در  فراوانی  بحث های 
فلسفه و علوم وجود دارد. در حال حاضر، 
به  پایه یی،  دانش های  تحصیل  برای  بشر 
علوم رجوع می کند و نه به فلسفه. یکی 
مدرن،  فلسفۀ  شاخه های  قوی ترین  از 
ادعا  که  است  )اثبات گرایی(  پازیتیویسم 
دانش  تنها علوم تجربی است که  می کند 
فلسفه  نقش  و  می شوند  واقعی محسوب 
علوم  این  نقد  و  تفسیر  به  منحصر  فقط 

است.
به نظر من، فلسفه برای ما دانش مجزایی 
خردورزی  کیفیِت  که  می آورد  فراهم 
دارد. فلسفه، دانایی الزم را برای شناخت 
و  زنده گی،  خدا،  جهان،  بشر،  ماهیت 
فلسفه  می سازد.  میسر  جامعۀ سعادت مند 
چیزها  ماهیت  چون  اساسی  مسایل  با 
بر  بنا  دارد.  کار  و  سر  زنده گی  وهدف 
از  هم  و  فکری  نظر  از  هم  فلسفه  این، 
نظر عملی، واالتر از علم است؛ علمی که 
بیشتر با مواردی بس سطحی که از اهمیت 

کمتری برخوردارند، سر و کار دارد.
مربوط  فلسفه  نظر،  این  به  توجه  با 
حرفه یی  فلسفه  است.  بشریت  کل  به 
علم  یک  در  تخصص  مستلزم  که  نیست 
یا  باال و  پیچیده، ریاضیاِت سطح  اصولی 
فیلسوف  باشد.  مخصوص  ماشین آالت 
واقعی، یک پرندۀ نادر است و دلیلش این 
است که در این دنیای پریشان، انسان هایی 
دنبال  به  مداوم  به طور  و  دل  ته  از  که 
و  کمیاب اند  باشند،  پویایی  و  خردورزی 
تفکر  توانایی  همه  که  حالی ست  در  این 
همانا  نیاز،  مورد  چیز  تنها  و  دارند  را 
ذهن خدادادِی انسان و اشتیاق به دانستِن 

حقیقِت محض است.
فیزیولوژی  و  کیمیا  فیزیک،  مانند  فلسفه 
تفکر  علم  بلکه  نیست؛  تجربی  علم  یک 
است که به مانند ریاضیات توسط تجزیه 
تکامل  به  رو  سیستماتیک  تحلیِل  و 

می رود. ریاضی دانان و فیلسوفان به غیر از 
تجربیات عادی، به هیچ واقعیِت مشاهده 
شده یی متوسل نمی شوند. هر دو می توانند 
آزمایش های خود را از پشت میز و چوکِی 
راحتِی خود به انجام برسانند. به عبارتی، 

هر دو متفکران پشِت میز نشین اند.
هنرهای  از  ولی  نیست،  هنر  یک  فلسفه 
استفاده  استدالل  هنِر  به خصوص  آزاد 
می کند. فلسفه الهیات نیست، ولی با توسل 
به عقل سلیم، از همان جا شروع می کند 
مقاالت  از  را  الهیات توضیحاِت خود  که 
در  سعی  فلسفه،  می کند.  متوقف  مذهبی 
که  دنیا  از  بشر  فهم  ژرفابخشِی  و  تصفیه 

همانا در عقل سلیم نهفته است، دارد.
دوران  به  مربوط  فلسفه  که  همان طور 
مربوط  هم  پساعلم  به  است،  علم  ماقبِل 
می شود. گرچه طبق واقعیت های تاریخی، 
پرسش های فلسفی، خیلی قبل از تجربیات 
علمی شروع شده است. حتا زمانی که ما به 
حد نهایی خود در تجربیات علمی برسیم، 
فلسفه هم چنان ادامه خواهد داشت. علوم 
در  و  جاافتاده  هستند  علومی  تجربی 
بسیاری از موارد ثابت شده که این علوم 
اما  نخواهند رفت.  آن چه هستند  از  فراتر 
به سر  کودکی اش  دوران  در  هنوز  فلسفه 
هزار  هزاران  به  همه جانبه  رشد  و  می برد 

سال نیاز دارد.

مترجم: ناديا زكالوند
۹ـ گفت وگو با آینه

دو عالمِت هم سطح با چشمان خود روی آینه بگذارید و تصور کنید که 
آن ها چشمان انسان دیگری است که به شما خیره شده است. صورت تان 
را مقابل آینه قرار دهید و مراقب باشید سرتان را تکان ندهید. به چهرۀتان 
خیره شده و تصور کنید آن زن یا مردی است که می توانید به او اعتماد کنید 
و دوستش داشته باشید. اجازه ندهید فکر دیگری به ذهن تان بیاید. در همان 
حال چند بار نفس عمیق بکشید و هوای تازه وارد شش های تان کنید. با این 
روش، آرام آرام احساس آرامش و قدرت وجودتان را می گیرد. سپس با فرد 
درون آینه صحبت کنید. این کار را روزانه سه تا پنج دقیقه انجام دهید. پس 
از مدتی متوجه می شوید هر زمان که الزم باشد، به راحتی می توانید روی 

موضوعی تمرکز داشته باشید.
۱۰ـ کنترل احساسات

برای  دهید.  افزایش  را  تمرکزتان  قدرت  می توانید  احساسات تان  کنترل  با 
این که بتوانید روی احساسات تان تسلط داشته باشید، این تمرین را انجام 
دهید: با خود تصور کنید در هوای خنک قرار دارید، چه احساسی دارید؟ 
اکنون تصور کنید هوا سردتر شده است و باالخره از سرما دارید یخ می زنید. 
اگر با تمام نیروی تان این گونه فکر کنید مطمین باشید که از سرما به لرزش 
می افتید. حاال، برعکس این کار را انجام دهید. فکر کنید در محیطی گرم 
غیرقابل  که  آن جا  تا  می شود  افزوده  گرمایش  بر  لحظه  هر  که  نشسته اید 
انجام  این نوع تمرین در حالت های مختلف می توانید  از  تحمل می شود. 
دهید. مثاًل اگر گرسنه یا تشنه اید و بنا به دالیلی نمی توانید چیزی بخورید، 
می توانید تصور کنید که تازه یک وعده غذای گرم و نوشیدنی خورده اید 
یا اگر جایی در بدن تان درد می کند، می توانید با منحرف کردن ذهن تان به 
سمت چیز دیگری تاحد زیادی از حس درد بکاهید. این نوع تمـــــرین را 
اگر هر روز انجام دهید، پس از مدت کوتاهی متوجه می شوید خیلی زود و 
راحت هر زمان که خواستید می توانید روی موضوعی متمرکز شده و بدون 

حواس پرتی کارتان را انجام دهید.
۱۱ـ کنترل امیال

میل و خواسته چیزی است که کنترِل آن بسیار سخت بوده و نیروی زیادی 
تسلط  خواسته های تان  روی  توانستید  که  زمانی  نکنید  فراموش  می طلبد. 
یابید، لحظه یی است که می توانید به طرز اعجاب آوری روی مسایل مورد 
نظرتان تمرکز داشته باشید. در واقع با فکر نکردن به موضوعات دیگر، تمام 
وجودتان متمرکز کاری می شود که در حال انجام دادن آن هستید. فرض 
کسی  اولین  به  آن  مورد  در  دارید  دوست  و  اید  شنیده  جالبی  خبر  کنید 
تمام  باید  این که  یعنی  بگویید. تمرین تان االن شروع می شود.  که می بینید 
نیروی تان را به کار ببندید و آن را به کسی نگویید. یا مثاًل هنگام انجام دادن 
کاری هوس می کنید با کسی تلیفونی صحبت کنید یا نوشیدنی بخورید. به 
جای گوش دادن به فرمان امیال تان، آن کارها را تا وقتی که کار اصلی تان 
انجام نشده است، انجام ندهید. با این روش می توانید بر امیال خود مسلط 
شوید؛ زیرا کنترل امیال و خواسته های بی حد و حساب، قدرت تمرکز را 

باال می برد.
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فلسفه مانند فیزیک، کیمیا و 
فیزیولوژی یک علم تجربی 
نیست؛ بلکه علم تفکر است که 
به مانند ریاضیات توسط تجزیه 
و تحلیِل سیستماتیک رو به تکامل 
می رود. ریاضی دانان و فیلسوفان 
به غیر از تجربیات عادی، به هیچ 
واقعیِت مشاهده شده یی متوسل 
نمی شوند. هر دو می توانند 
آزمایش های خود را از پشت میز 
و چوکِی راحتِی خود به انجام 
برسانند. به عبارتی، هر دو 
متفکران پشِت میز نشین اند

فلسفه هنوز در دوران کودکی اش 
به سر می برد



نويسنده: محمد مختار الشنقیطی
برگرداننده به فارسی: مهران موحد

پیدایش و شکل گیری فقه سیاسی اسالم با دو ویژه گی 
مهم همراه بود. یکی آن که فقه سیاسی اسالم، مربوط 
به جهان امپراتوری ها می شد و نه به جهان امروزی که 
در آن، دولت-ملت ها شکل گرفته اند. هیگل، فیلسوف 
آلمانی، گفته  است که: »یگانه شهروند آزاد در گسترۀ 
رو،  این  از  است.«  امپراتور  همانا شخص  امپراتوری، 
چیز شگفت آوری نیست اگر می بینیم که عمدۀ بحث ها 
و افاضات فقیهاِن ما در گذشته بر محور این »شهروند 
آزاد« می چرخیده و این که باید این شهروند آزاد دارای 
بودن  مسلمان  آن ها  مهم ترین  که  باشد-  صفاتی  چه 
است. فقیهان ما در گذشته چندان اعتنایی به توده های 
می زده اند،  حلقه  آزاد«  »شهروند  پیرامون  که  مردمی 

نداشته اند و زیاد به آن ها نپرداخته اند.
آغاز  در  اسالم  سیاسی  فقه  ویژه گی  دومین 
بر  اجتماعی یی که  قرارداد  بود که  این  شکل گیری اش 
پایۀ آن، امپراتوری های کهن و از جمله امپراتوری های 
و  عباسی  و  اموی  )امپراتوری های  گوناگون  اسالمی 
عثمانی( شالوده گذاری شده بودند، قانون کشورگشایی 
و برادری در عقیده را اساِس کار خود قرار داده بود و 
برابری میان شهرونداِن آزاد را به رسمیت نمی شناخت؛ 

اتفاقی که در دموکراسی های معاصر رخ داده است.
امپراتوری ها به گونۀ مستمر گسترش می یابند  معموالً 
و مرزهای آن در جایی متوقف می شود که ارتش های 
آن ها بایستند یا شکست بخورند. در نظام امپراتوری ها 
دست  به  را  سیاسی  حاکمیت  دارند  حق  فاتحان  تنها 
بگیرند و ملت های شکست خورده و مغلوب، فقط دو 
بُن ریشه کن  از بیخ و  یا این که  گزینه پیش رو دارند: 
این که در  برده گی کشانده شوند بدون  به  یا  شوند و 
داشته  خود  وضعیت  دگرگونی  به  امیدی  حالی  هیچ 
برابر  فاتحان  با  روزی  باشند  داشته  امکان  و  باشند 
چنین  از  مغول ها  و  رومی ها  شوند)کشورگشایی های 
مقابل  در  این که  بود(. گزینۀ دوم  برخوردار  صبغه یی 
مالیاتی که از آن ها ستانده می شود، شهروندِی درجه دوم 
را به دست بیاورند و اگر آیین قوم فاتح را گردن گزار 
شوند، می توانند با فاتحان برابر شوند)وضعیتی که بر 

فتوحات اسالمی حاکم بود(. 
اسالمی،  فتوحات  دربارۀ  داوری  این گونه  شاید 
اسالم،  تاریخ  به  که  برانگیزد  را  آن هایی  اعتراض 
نگاهی خوش بینانه دارند و می خواهند به همۀ آن چه 
ظاهر  به  و  افتخار  کنند  داده،  روی  اسالم  تاریخ  در 
به  نمی خواهند  و  می چسبند  تاریخی  رویدادهای 
تاریخ عبرت  از  تاریخی وارد شوند و  عمق قضایای 
خوش برخوردترین  مسلمانان،  مسلمًا  بیاموزند. 
قرون  در  شکست خورده  ملت های  به  نسبت  فاتحان 
وسطا بوده اند و این، چیزی ست که شمار فراوانی از 
فرانسوی،  مورخ  همچون   - غربی  باانصاف  مورخان 
آن  به   - مسلمانان«  »تمدن  کتاب  در  گوستاولوبون 
اعتراف کرده اند. با این همه، ما باید این قضاوت را در 
کانتکست زمانی آن مورد بررسی قرار دهیم. برخورد 
وحشی گری  با  مقایسه  در  مسلمانان  نسبِی  خوب 
به طور  را  مغلوب  ملت های  که  دیگر  فاتِح  ملت های 
آن ها  ریشۀ  و  اند  می سپاریده  نابودی  دست  به  کامل 
را برمی انداخته اند، واقعیتی ست انکارناپذیر. ولی این 
واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که امپراتوری اسالمی 
- همانند هر امپراتوری دیگر در آن زمان - بر اساس 
میان  که  بود  نشده  شالوده گذاری  اجتماعی یی  قرارداد 
و  دینی  تسامح  کند.  برقرار  مساوات  شهروندان  همۀ 
بر فضای جامعۀ مسلمانان در آن دوره  سیاسی یی که 
حاکم بود - که قابل افتخار و ستایش در همان سیاق 
با آن چه در دورۀ  تاریخی آن است - شباهت فراوانی 

معاصر به نام »شهروندی« یاد می شود، ندارد.

جغرافیا و قرارداد اجتماعی
بر  را  دولت ها  معاصر،  دوران  در  بیاییم  ما  این که 
کنیم  بنا  نژادی  هم بسته گی های  و  غلبه  قانون  پایۀ 
)امپراتوری های رومی و مغولی( یا بر اساس قانون فتح 
و برادری دینی )فتوحات اسالمی(، نه از نظر اخالقی 
مناسب است و نه از لحاظ عملی، امری ممکن؛ چرا که 
دولت ها در روزگار معاصر نه بر اساس اشتراک در دین 
پایه گذاری می شوند و نه بر مبنای وحدت نژادی، بلکه 

بر پایۀ جغرافیا و سرزمین شکل می گیرند.
اگر بخواهیم به زبان فقیهاِن مسلمان حرف بزنیم، باید 
قراردادِ  جدید،  اجتماعی  قرارداد  که  بگوییم  این طور 

این »عقار«،  مالکان  از  ملکیت زمین است و هر کدام 
حق دارد از این »عقار« بهره ببرد و حق شفعه و حسن 
عقار  این  از  که  است  الزم  او  بر  و  دارد  همسایه گی 
صیانت کند و به دفاع از آن بپردازد و آن را بازسازی 
کند. اختالف در عقیده یا نژاد و قوم، تأثیری بر روی 
وجه  نمی گذارد.  مشخص شده  تکالیف  و  حقوق 
که  است  همین  نوین  دولت- ملت های  میان  مشترک 
عامل جغرافیا بر عوامل دیگری که پایۀ قرار اجتماعی 
را در امپراتوری های کهن تشکیل می داد مثل اشتراک 

در عقیده یا نژاد، برتری و ارجحیت دارد.
جالب توجه آن که قرار اجتماعی نوین که اساس آن، 
بیشتری  توافق  جغرافیا و سرزمین است، هماهنگی و 
با تجربۀ نخستیِن مسلمانان در دولت مدینه در روزگار 
پیامبر دارد. تجربۀ دولت مدینه پیشتر از دورۀ امپراتوری 
اسالمی بوده و از همین رو، شایسته تر است که اخالق 
اسالمی و قوانین سیاسی اسالمی را از آن برگیریم و 

اقتباس کنیم.
را  اسالمی  دولت  نخستین  اسالم،  پیامبر  که  موقعی 
پایه گذاری کرد، در میان شهروندان آن، هم  در مدینه 
دولت  این  یهودیان.  هم  و  داشتند  حضور  مسلمانان 
برای یهودیان به طور کامل، آزادی دینی بخشید و آن ها 
چرا  ساخت،  برخوردار  شهروندی  حقوق  همۀ  از  را 
که آن ها از اعضای مؤسِس قرارداد اجتماعی یی بودند 
بود.  شده  پایه گذاری  مدینه  دولت  آن،  اساس  بر  که 
دولت مدینه از یهودیان، »جزیه« نستاند، در حالی که 
مسلمانان در دوره های بعدی از اتباع غیرمسلماِن دولت 
اسالمی برخالف روش پیامبر اسالم جزیه می ستاندند.

اندکی دقت در قانون اساسی دولت مدینه نمایان کنندۀ 
به  را  هویت  تعدد  قانون،  این  که  است  حقیقت  این 
را  »امت«  چندگانۀ  معانی  همۀ  و  شناخته  رسمیت 

»امت«  دو  به  قانون،  این  است.  داده  قرار  تأیید  مورد 
را  اعتقادی  امت  هم  قانون،  این  است.  کرده  اعتراف 
در  چه   - مسلمانان  همۀ  که  بود  کرده  شالوده گذاری 
داخل مدینه و چه در خارج آن - را زیر چتر خود گرد 
مساویانه  به طور  که  را  »امت سیاسی«  نیز  و  می آورد 
بنیادگذاری  می شد،  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  شامل 

کرده بود.
در همین راستا قانون مدینه تصریح کرده که »یهودیان 
می دهند،  تشکیل  را  امت  یک  مسلمان  با  عوف  بنی 
یهودیان، دین خود را دارند و مسلمانان دین خود را«. 
فراتر  این  از  را  گام  معاهده  این  سپس تر،   .)25 )مادۀ 
ساکن  یهودی  قبایل  همۀ  بر  را  حکم  این  و  گذاشته 
در مدینه تعمیم بخشیده و آن ها را با مسلمانان »امت 
واحد« تلقی کرده است. بدین گونه، قانون اساسی مدینه 
اعتقادی  نظر  از  را  مسلمانان  و  یهودیان  از  کدام  هر 
امتی جداگانه شمرده اما هر دوی این دو گروه را در 
»امت سیاسی« گرد آورده که جغرافیا و حقوق سیاسی 

مشترک دارند.
»یهود  که  این است  وظایف  و  حقوق  این  جملۀ  از 
هزینه  را  خود  دارایی  جنگ ها  در  مسلمانان  همانند 
یثرب  به  که  »هرکسی  این که  و   )24 )مادۀ  می کنند.« 
)مدینه( حمله آورد، باید یهودیان و مسلمانان یکدیگر 
را در امر دفاع از یثرب یاری رسانند« )مادۀ 44( »باید 
هم یهودیان و مسلمانان، به یاری کسانی را که شامل 

به  نسبت  گروه  دو  هر  باید  بشتابند.  پیمان اند  این 
یکدیگر خیرخواهی داشته باشند و به یکدیگر نیکویی 
کنند و در حق یکدیگر مرتکب گناه و خیانت نشوند« 

)مادۀ 37(.
سیاقی،  و  سبک  چنین  با  قانون گذاری یی  بی گمان، 
هویت های  به  که  چرا  عادالنه یی ست  قانون گذاری 
چندگانه در پهنۀ دولتی یگانه اعتراف می ورزد در کنار 
میان  برادری   که  می کند  اعتراف  نکته  این  به  این که 
افراد بشر، در مقایسه به گرایش های اعتقادی آن ها بهتر 
اعتقادی،  گرایش های  و  کند  تمثیل  را  آن ها  می تواند 
این  و  است  ملی  و  قومی  هویت های  از  فراخ دامن تر 
نکتۀ عبرت آموزی ست که با در نظرداشت آن می توانیم 
رابطۀ اسالم و هویت های ملی )عربی، ترکی، فارسی( 
را به شکل درست تری تعریف کنیم و نیز در صورتی 
قادر  باشیم،  داشته  مسأله  این  از  درستی  درک  که 
غیرمسلمان  و  مسلمان  شهروندان  رابطۀ  بود  خواهیم 
را در کشورهای اسالمی مورد بحث و واکاوی مجدد 

قرار دهیم.
فرد نامسلمان و بر عهده گیری ریاست دولت اسالمی 
بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسالمی، مسلمان 
بودن را شرط رییس دولت شدن قرار داده است. این 
مسأله به خوبی اشکاِل مساوات سیاسی میان شهروندان 
از  مهم تر  منعکس می کند و  اسالمی  را در کشورهای 
آن، قرارداد اجتماعی یی را که بر آن دولت های معاصر 
در کشورهای اسالمی بنیادگذاری شده، دچار ابهام و 

پیچیده گی می سازد.
وقتی ریشه های این دیدگاه را در میراث اندیشۀ سیاسی 
اسالمی مورد مطالعه قرار دادم، دریافتم که اساس آن، 
پایۀ  بر  امپراتوری ها و  رأی یی فقهی ست که در عصر 
مصلحتی واقعی و نیازی ملموس شکل گرفته، عصری 

که مردم، پیرو آیین زمام داران خود بودند. مسلمًا این 
رأی فقهی، برگرفته از نصوص وحیانی اسالم نیست. آن 
آیۀ قرآنی که در بسا موارد، طرف داران نظریۀ وجوب 
رییس شدن مسلمان به ناروا به آن استناد می کنند )ولن 
یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال( )سورۀ نساء، 
آیۀ 141( پیوندی به موضوع مورد بحث ما ندارد چرا 
که این آیه از سرنوشت و تقدیر تاریخی حرف می زند 

و در مقام تبیین حکمی شرعی نیست.
فقیهان معاصر مسلمان هرگاه در زمانۀ ماوردی و ابن 
دیدگاه  این  به  اگر  نداشت  ایرادی  می زیستند،  تیمیه 
سیاسی تمسک می جستند و ریاست دولت اسالمی را 
منحصر به مسلمانان می ساختند چرا که در آن زمانه ها 
نیز  امپراتور، خواه ناخواه آیین کشور و ملت را  آییِن 
اکنون،  ما  که  حالی است  در  این  می ساخت.  مشخص 
در عصر امپراتوری ها زنده گی نمی کنیم و در زمانه یی 
یک سره متفاوت نفس می کشیم. در زمانۀ ما هیچ خطری 
متوجه اسالم نمی شود که رییس دولت اسالمی، فردی 
نامسلمان باشد چرا که در جهان امروز، رابطۀ دولت با 
نه عقیدۀ دینی  اساسی مشخص می کند  قانون  را  دین 
رییس دولت یا سلیقۀ شخصی او. در روزگار کنونی، 
مردم، پیرو قانون های اساسی خود استند نه پیرو سران 
دولت های خود. ممکن  است دیدگاهی فقهی در یک 
دیگر  عصر  در  ولی  کند  برآورده  را  مصلحتی  عصر 
را  مصلحت  آن  نتواند  احوال  و  اوضاع  تغییر  به  نظر 

محقق گرداند. واقعیت امر آن  است که در جهان امروز، 
عدالت و مصلحت در ساختن دولت های دموکراتیِک 
آزادی که در سایۀ آن، مردم در امن و امان زنده گی کنند 
و با همۀ شهروندان - قطع نظر از اعتقاد و نژادشان - 
به طور مساویانه برخورد صورت پذیرد، بیشتر محقق 

می شود.
تأسف آور این است که اندیشۀ سیاسی اسالمی معاصر 
بپردازد،  مسأله  این  به  قاطعیت  با  نتوانسته  هنوز  تا 
و  این جا  در  ناکافی یی  اما  محتاطانه  اقدام های  هرچند 
آن جا صورت گرفته است. نمونه هایی از این اقدامات 

را اینک از نظر می گذرانید:
سازمان  بنیان گذار  البنا،  حسن  شهید  یک: 
در  که  دستورالعمل ها«  »رسالۀ  در  اخوان المسلمین، 
ضمن رساله های دیگرش به چاپ رسیده چنین نوشته: 
»حکومت تا زمانی اسالمی ست که اعضای آن مسلمان 
به  مجاهر  و  بیاورند  جا  به  را  اسالم  فرائض  و  باشند 
فسق و معصیت نباشند و حکومت، احکام و آموزه های 
غیر  از  که  ندارد  اشکالی  البته  کند.  اجرا  را  اسالم 
مسلمانان در هنگام ضرورت در غیر مناصبی که مربوط 

به والیت عامه می شود، کمک گرفته شود.«
شهروند  که  ورزیده  غفلت  نکته  این  از  البنا  حسن 
فقط  که  نیست  خارجی  و  بیگانه  آدمی  غیرمسلمان، 
»در هنگام ضرورت« از او یاری جسته شود بلکه یکی 
از اعضای مؤسس در »قرارداد اجتماعی« یی است که 
پایه گذاری  معاصر  ملی  حکومت های  آن،  مبنای  بر 
چنین  ساختن  در  اصلی  شرکای  از  یکی  و  می شود 
حکومتی ست. حکومت های معاصر شبیه حکومت های 
سابق نیست که شهروندانش به دو گروهِ پیروز و غالب 

و شکست خورده و مغلوب تقسیم بندی شوند.
دو: عالمه یوسف قرضاوی در کتابی که به عنوان »غیر 
مسلمانان در جامعۀ اسالمی« تألیف کرده چنین نوشته 
است:» اهل ذمه حق دارند همچون مسلمانان، عهده دار 
مسؤولیت هایی شوند جز در مواردی که صبغۀ دینی 
دارد مثل امامت و ریاست دولت و فرماندهی لشکر و 
قضاوت در میان مسلمانان و سرپرستی مسایل مربوط 
به جمع آوری و توزیع عشر و زکات و مانند این ها.«

نکته  این  و سیاست«  »دین  کتاب  در  قرضاوی  شیخ 
و حساس  مهم  منصب  این  »جز  که:  کرده  اضافه  را 
آوردن  دست  به  برای  فرصت  دولت(  )ریاست 
جامعۀ  در  مسلمانان  غیر  برای  منصب های حکومتی 
اسالمی مهیاست به شرط این که شایسته گی به دست 
آوردن این گونه منصب ها را داشته باشند. اقلیت های 
شوند  وزارت خانه ها  عهده دار  می توانند  دینی 
همان گونه که امام ابوالحسن ماوردی و ابویعلی الفراء 
در »االحکام السلطانیه« نوشته اند که اهل ذمه می توانند 
وزارت تنفیذ را به دست بگیرند. در این میان، برخی 
در  و  هستند  حساس  که  هستند  وزارت خانه ها  از 
مالحظات  وزارت خانه ها  این  برای  افراد  گزینش 
معینی در نظر گرفته می شود همانند وزارت های دفاع 

و داخله )وزارت کشور(.«
مجتهدی  که   - قرضاوی  شیخ  رویکرد  این 
تجدیدگراست - ناشی از اتکای بیش از حد وی به 
کند.  ریشه یابی  را  مسأله  این که  بدون  سنتی ست  فقه 
مالحظه می شود که او در این جا مفهوم وظایف دینی را 
بدون هیچ دلیلی خیلی گسترده ساخته است. ما امروزه 
نیاز خیلی مبرم داریم به این که خود را از اسارت فقه 
سیاسی سنتی رهایی بخشیم و فضای تاریخی یی را که 
در سایۀ آن، فقه سیاسی سنتی شکل گرفته، به درستی 
بشناسیم و فقه سیاسی نوینی را شالوده گذاری کنیم که 
هم مقاصد کلی اسالم را در نظر بگیرد و هم تحوالت 

و نیازمندی های دورۀ معاصر را.
سه: شیخ راشد غنّوشی در کتاب »آزادی های عمومی در 
دولت اسالمی« نوشته است: »همۀ فقیهان بر این نکته 
و  است  شریعت  آن  از  علیا  سیادت  که  هم داستان اند 
نیز والیت غیرمسلمان بر مسلمان روا نیست مخصوصًا 
در  باشند.«  مسلمان   آن  مردم  اکثریت  که  کشوری  در 
به  که  »آنانی  می نویسد:  کتاب  همین  از  دیگری  جای 
اسالم باورمند نیستند، راه و چاره یی ندارند جز این که 
عمومی  حقوق  از  می توانند  آن گاه  شوند،  مسلمان 
این که صالحیت  از جمله  برخوردار شوند  شهروندی 
رییس دولت اسالمی یا رییس مجلس شورا یا فرمانده 

ارتش یا قاضی القضات شدن را پیدا می کنند.«
شدن  عهده دار  مورد  در  گذشته  فقیهان  اجماع  اما 
اجماع  نیست.  درستی  ادعای  اسالمی،  دولت  ریاست 
آن ها در بارۀ مشروط ساختن ریاست دولت اسالمی به 
مسلمان بودن، برخاسته...                 ادامه صفحه 6
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جهان نو و ضرورت بازسازِی فقه سیاسِی اسالم
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جنگ با طالبان وظیفۀ ارتش...
خروج  با  افغانستان  جنگ  است.  افزایش  به  رو 
پایان  دسمبر   31 در  بین الملل  عملیاتی  نیروهای 
می یابد و پس از آن نیروهای امنیتی بومی رسمًا تمام 

عملیات ها را عهده دار می شوند.
هیات  رییس  روگه،  آکه  کارل  حال  همین  در 
افغانستان گفت، در جریان  اروپا در  اتحادیه  پولیس 
هزار  پنج  حدود  طالبان،  علیه  امسال  عملیات های 

نیروی امنیتی افغانی کشته شده اند که شامل پولیس، 
نیروی ارتش و یگان های دفاعی روستایی.

وی گفت: تلفات نیروهای پولیس افغانستان در سال 
به  متعلق  آنها  بیشتر  بود که  2014 حدود 3200 تن 
است. همینطور حدود 3500  افغانستان  ملی  پولیس 
در  امریکایی  سرباز   2210 جمله  از  خارجی  نیروی 

جریان 13 سال جنگ کشته شده اند.
این مقام اتحادیه اروپا گفت: این اصلی ترین مشکل 

افغانستان است و مساله اینجاست که آنها می خواهند 
چگونه مسوولیت ها را برای مقابله با طالبان و سایر 
وظیفه  باید  این  کنند.  تقسیم  شبه نظامی  گروه های 
این  هم اکنون  پولیس.  نه  باشد  افغانستان  ملی  ارتش 

وظیفه بر دوش پولیس است.
جنرال جوزف اندرسون، فرمانده عملیات زرمی ناتو 
ماه پیش گفت: تلفات نیروهای افغان بی ثباتی به بار 

می آورد.

پس از 13 سال جنگ، ناتو روز یکشنبه طی مراسمی 
در کابل رسماً به عملیات نظامی اش در افغانستان پایان 

داد.
این مراسم به خاطر خطر حمالت طالبان در کابل به 
صورت محرمانه برنامه ریزی شد و با حضور تعدادی 

از مقام های افغانستان و ناتو برگزار شد. 
نیروهای  امریکایی  فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال 
بین المللی در افغانستان با تقدیر از دستاوردهای 13 
ساله جنگ با طالبان گفت: ما با یکدیگر مردم افغانستان 
را از تاریکی ها و ناامیدی بیرون آوردیم و به آنها امید 
به آینده دادیم. ما افغانستان را قوی تر و کشورمان را 
امن تر کردیم. امیدوارم در این غرور شریک باشیم و 
تاثیر مثبت این پیروزی را شاهد باشیم. راه پیش روی 

ما پرچالش است اما پیروز خواهیم شد.
فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان ) ایساف( یکشنبه 
آمار مثبتی را از اقدامات نیروهای جنگی خارجی در 
زمانی که این نیروها پس از 13 سال مناقشه از این 

کشور خارج می شوند، ارایه کرد.
یانس استولتبرگ دبیر کل ناتو در بیانیه یی اعالم کرد : 
»دراین ماموریت پایان سال، ما ماموریت رزمی خود 
را در افغانستان خاتمه می دهیم و فصل جدیدی را در 

روابط خود با این کشور می گشاییم .«
وی همچنین اعالم کرد:» به مدد، تالش های قابل توجه 
نیروهای ما، ما به هدفی که تعیین کرده بودیم دست 
یافیم. ما این کشور را با محروم کردن تروریست  ای 

بین المللی از یک پناهگاه، امن تر کردیم .«
وی در پایان گفت:» ما با تشکیل نیروهای مستحکم 
این  نداشت،  وجود  افغانستان  در  پیشتر  که  امنیتی 

کشور را قدرتمندتر کردیم .«
نظامی  ماموریت  میالدی   2015 سال  جنوری  اول 
نیروهای بین المللی کمک به برقراری صلح و امنیت در 
افغانستان تحت رهبری امریکا )ایساف( پایان می یابد 
آن  ناتو جایگزین  »آموزشی و حمایتی«  ماموریت  و 

می شود.
را  ماموریت خود  که  میالدی   2001 سال  از  ایساف 
در افغانستان آغاز کرده، 3485 تن از نیروهای نظامی 

خود را از دست داده است.
از  پس  که  خارجی  نیروی   500 و  هزار   12 حدود 
پایان سال  جاری میالدی در افغانستان می مانند به طور 
مستقیم در مبارزات شرکت نخواهند کرد اما به ارتش 
و پولیس افغانستان در مبارزاتشان علیه طالبان کمک 

خواهند کرد.

نیروهای  تعداد  میالدی   2011 سال  در  که  هنگامی 
نیرو  هزار   130 حدود  رسید،  خود  اوج  به  خارجی 
افغانستان  در  ناتو  نظامی  ائتالف  از 50 کشور عضو 

حضور داشتند.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در سخنرانی روز 
ماموریت  آتی  روز  چند  در  گفت:  خود  کریسمس 
نظامی ما در افغانستان پایان خواهد یافت. طوالنی ترین 

جنگ ما به یک پایان مطمئن ختم می شود.
مراسم امروز واگذاری نهایی مسوولیت برقراری امنیت 
به 350 هزار نیروی بومی را تکمیل می کند. نیروهای 
داخلی از اواسط سال گذشته میالدی مسوولیت امنیت 

کشور را به عهده دارند.پ
برخی از مقام های بلندپایۀ حکومت افغانستان، خروج 
نیروهای ناتو را شتاب زده و پیش از وقت خوانده اند. 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی، 

اخیراً گفت که خروج ناتو از کشور عجوالنه است. 
شماری از تحلیلگران نظامی نیز معتقد استند که ناتو 
مأموریت خود را در افغانستان نیمه  تمام گذاشته است. 
هم اکنون طالبان به گونۀ منظم به حمالت شان علیه 
مردم و نیروهای امنیتی کشور ادامه می دهند و روز به 

روز تقویت می شوند.
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نقش احمدشاه مسعود در... 
و ساده زیستی از حواریون خود فرق نمی شد.

افغانستان-  خود،  کتاب  در  را،  اولیوه  پروفیسور 
شکست  می نویسد:  سیاسی  نوگرایی  و  اسالم 
هفتگانۀ رژیم در پنجشیر از مسعود رهبر افسانه یی 
و  کارایی  با  همرا  وی  شخصی  اعتبار  ساخت، 
ساخت  متقاعد  را  بسیاری  نظامی اش  سازمان دهی 

که به سوی او بشتابند.
 Letters« کتاب  در  ایتالوی،  لمباردو،  سلفاتور 
گمشده  قرن  این  در  می نوسید:   »a Massoud
)میان دو قرن 20 و 21( مسعود آخرین مبارز راه 
آزادی، ابتدا در مقابل قشون سرخ و سپس در برابر 

نیروهای طالبان افراطی می باشد.
اسالم  جهان  معروف  شخصیت  عزام  عبداهلل 
می گوید: مسعود بهتر از ناپلیون در مقابل روس ها 

ایستاده گی کرد.
داکتر جنگیز پهلوان محقق و تاریخ نگار ایرانی، در 
کتاب عصر جدید مجاهدین می نویسد: گاهی جهاد 

به نام مسعود خالصه می شود.
دان  تاریخ  و  پژوهشگر  بری،  مایکل  پروفیسور 
امریکایی می نگارد: مسعود، یک نابغۀ استراتیژیک، 
یک  اندیش،  دور  مدار  سیاست  مقاومت،  الگوی 
شخصیت معنوی که قهراً به میدان رزم و سیاست 

کشانیده شده بود.
آرژانتینی،  محقق  و  نویسنده  گراد  مرسیال  خانم 

و  ترین  منظم  سال،  ده  مدت  برای  می نویسد: 
ارادۀ آهنین  موثرترین جنگ های گریالیی را علیه 
آن  متصل  و  کرد  رهبری  شوروی  سرخ  قشون 
مقاومت قهرمانانه یی را در مقابل نیروهای طالبانی 

پرپا نمود.
افغانی  محقق  و  نگار  تاریخ  فرزان  احمدشاه 
دور  افق های  به  امیدوار  و  استوار  مرد  کتاب  در 
تا  پرسیدم،  مسعود  احمدشاه  از  وقتی  می نوسید: 
کی می جنگید؟ بال فاصله با چهرۀ مصمم گفت: تا 
رسیدن به قلۀ آزادی، تارسیدن به یک کشور آزاد 
و آباد، تا رسیدن به یک صلح پایدار و افغانستان 

یکچارچه و متحد.

ناتـو به کمک هـایش...
 داشتند در برابر نیروهای امنیتی افغانستان، این ها را 
باید تجهیز کنند و نیروهای امنیتی افغانستان را باید 

برای مقابله با مخالفان دولت آماده بسازند«.
را  هایی  موافقتنامه  ناتو  و  امریکا  متحده  ایاالت 
آن،  براساس  که  اند  کرده  امضا  افغانستان  دولت  با 
ماموریت جنگی ناتو تا آخر سال 2014 به پایان می 
رسد و پس از آن، ناتو تنها در بخش آموزش، مشوره 
دهی و حمایت مالی از نیروهای افغانستان سهم می 

گیرند.
2015 سال دشوار افغانستان

نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2014 جنگ های 

خونینی را سپری کردند. طالبان نیز با شدت و قدرت 
ولی  کردند  حمله  والیات  از  شماری  بر  بیشتری 
مخالفان  به  سنگین،  تلفات  باوجود  افغان  نیروهای 

دولت اجازه نداد تا برای خود جغرافیا ایجاد کنند.
در سال جاری طالبان حمالت تهاجمی تری را آغاز 
نمودند؛ در حالی که در سال های گذشته این توانایی 
جنگجویان  که  گفتند  افغان  های  مقام  نداشتند.  را 
طالبان به دلیل این که از هوا هدف قرار نمی گیرند و 
نیروهای افغانستان هواپیمای جنگی ندارد، می توانند 
یا پوسته های  بر ولسوالی ها و  به صورت گروهی 

امنیتی حمله کنند.
نیروهای  می گویند  پارلمان  نماینده گان  از  شماری 

امنیتی سال دشواری را در پیش رو دارند.
گفت:  مجلس  نماینده گان  از  یکی  دانش،  حبیبه 
برابر  در  مستقیما  که  را  این  توانایی  »افغانستان 
ظرفیت  ما  که  این  دلیل  به  ندارد،  بجنگد  مخالفین 
ما  تجهیزات  نداشتن  و  نداریم  تجهیزات  ولی  داریم 

را دچار ناکامی می کند، متاسفانه«.
نیز  آینده  سال  در  دارد  وجود  هایی  امیدواری  اما 
خواهند  باقی  افغانستان  در  ناتو  نیروی  از  شماری 
امنیتی  های  موافقتنامه  براساس  دیگر  از سوی  ماند. 
می  ناتو  نیروهای  افغانستان،  در صورت درخواست 
سهم  تروریسم  با  مبارزه  های  ماموریت  در  توانند 

بگیرند.

ناتـو مأمـوریتش را در افغـانستان 
نیمه تمام گذاشت

و ضرورت... نو  جهان 
را  آن  امپراتوری ها  عصر  که  بود  مصلحت سنجی هایی  از 
ایجاب می کرد و موضوعی مستند به قرآن یا سنت نبود که 
ما آن را بخشی از دین تلقی کنیم و مخالفت با آن را جایز 
شرط  را  بودن  مسلمان  غنّوشی  راشد  این که  اما  نشماریم. 
بهره مند شدن از حقوق کامل شهروندی می داند ادعایی ست 
بی بنیاد، عالوه برآن که با مفهوم عدالت اسالمی که به گونۀ 
سازگاری  می شود  نامسلمان  و  مسلمان  شامل  مساویانه 
ألعدل  می فرماید:«وأمرت  مجید  کالم  که  طوری  ندارد، 
بینکم، اهلل ربنا و ربکم، لنا أعمالنا و لکم أعمالکم.«)سورۀ 

شوری، آیۀ 15(«
قربانیان تبعیِض مدافعان تبعیض

دورۀ  در  اسالمی  نظریه پردازان  سخنان  از  نمونه  سه  این 
معاصر، این موضوع را ثابت می کند که در فقه سیاسِی ما 
زودتر  هرچه  باید  که  دارد  وجود  کور  گره های  از  پاره یی 
گشوده شود و گرنه راه آیندۀ ما هموار نخواهد بود. چیزی 
که ما را در این مورد امیدوار می سازد این است که می بینیم 
در  زمینه  این  در  اتفاق های خوشایندی  کنار،  و  گوشه  در 

حال رونما شدن است.
کتاب  در  که  دیدگاهی  آن  از  غنّوشی  راشد  مثال،  برای 
هشتاد  دهۀ  در  اسالمی«  دولت  در  عمومی  »آزادی های 
میالدی طرح کرده بود، رجوع کرده و اکنون به جّد معتقد 
غیرمسلمان است.  و  مسلمان  میان  سیاسی  کامِل  برابری  به 
 / قبطی  شدن  نامزد  در  اشکالی  قرضاوی،  شیخ  همچنین 
نمی بیند  مصر  در  جمهوری  ریاست  احراز  برای  مسیحی 
از  »الشرق االوسط«  )آن گونه که فهمی هویدی در روزنامۀ 
او نقل قول می آورد( و نیز قرضاوی برعهده گرفتن ریاست 
محمد  دکتر  همچنین  است.  پذیرفته  زن  توسط  را  دولت 
یا  زن  گرفتن  قرار  دربارۀ  »می شود  که  است  معتقد  عماره 
به  نظر  اندیشید«  هم  دولت  رأس  در  غیرمسلمان  شخص 
بیخ  از  مدرن  دولت های  با  قدیم  دولت های  نوع  این که 

متفاوت است.
البته این تغییر نگرش های نیم بند در فقه سیاسِی ما باید با 
خود اتفاق های دیگر را به همراه داشته باشد و در همین جا 
به  کار  این  شود.  نهادینه  پیش  از  بیشتر  و  نماند  متوقف 
افرادی نیازمند است که نه از عوام در دل هراسی راه دهند 
چیزی  به  را  کهنه اندیش  فقیهان  برآشفته گی  و  نه خشم  و 
بگیرند. افرادی که در برابر جریان مسلط مقاومت می کنند، 
باید قویًا به این باور باشند که گوهر اسالم عبارت است از 
برپا داشتن عدالت، و دین داری صادقانه که بر مبنای آزادی 

فردی استوار است نه بر بنیاد سیطره و خشونت دولت.
البته این به این معنا نخواهد بود که ما بیاییم برای گشودن 
پناه  غربی  دامن سکوالریسم  به  سیاسی مان  مشکالت  گره 
با  مدنی  دولت  استقرار  زمینۀ  در  می باید  ما  بلکه  ببریم، 
مرجعیت اسالمی بکوشیم. مسلمًا جایگزین ساختن قوانین 
غربی به جای قانون شرع در کشورهای ما بدون سرکوب 
قوانین اند،  این گونه  مخالف  که  مردمی  اکثریت  کردن 
امکان پذیر نیست. ما وقتی مورد ظلم و ستم قرار دادن و 
اجحاف در حق اقلیت های دینی را نمی پذیریم، پس چه طور 
می توانیم نسبت به سرکوبی اکثریت مسلمان و سلب حقوق 
و آزادی های آنان بی اعتنا باشیم. ولی موضوع این است که 
ما وقتی از »مرجعیت اسالمی« سخن می زنیم، می باید میان 
به  اسالم  بدین گونه  تا  شویم  قایل  تفاوت  تاریخ  و  وحی 
عنوان منبعی الهی برای برقراری مساوات و نیک خواهی و 
بیاییم خود را  عدالت میان مردم استفاده شود. ولی این که 
اسیر نمونه های روزگارِ سپری شده بسازیم و بخواهیم جهان 
نخواهیم  کنیم، هرگز  بنا  قدیم  معیارهای جهان  بنیاد  بر  را 
توانست عدالت و مساوات و برابری را برقرار کنیم اگرچه 

بسیار تالش کنیم و قربانی بدهیم.
قرآن کریم به روشنی به ما اعالم می کند که هدف اصلی همۀ 
است  بوده  عدالت  برقراری  الهی،  رسالت های  و  پیامبران 
والمیزان  الکتاب  معهم  وأنزلنا  بالقسط  رسلنا  أرسلنا  :«لقد 
و  عدالت   .)25 آیۀ  حدید،  )سورۀ  بالقسط«  الناس  لیقوم 
در  اختالف  که  ازلی ست  قانونی  و  مطلق   ارزش  دادگری، 
عقاید یا وطن یا نژاد به آن آسیبی نمی رساند، طوری  که ابن 
تیمیه به روشنی نوشته است که: »عدالت در حق همۀ آدم ها 
بر همۀ آدمی زاده گان در هر حالتی واجب است، و ستم به 
طور مطلق در هر حالتی حرام است و هرگز روا نخواهد 

شد.« )منهاج السنۀ، جلد  پنج، ص 126(
ما شدیداً گرفتار تناقض اخالقی و منطقی در موضع گیری 
به سوی  اگر در عین حالی که مردم را  بود  متهم خواهیم 
تأمین  آزادی  و  مساوات  و  عدالت  آن  سایۀ  در  که  دولتی 
می شود فرا بخوانیم اما آن هایی را که از نظر اعتقاد یا نژاد 
یا کشور با ما مخالف اند، از این ارزش ها محروم نگه داریم. 
از  برخی  پارادوکسیکال  رفتار  این  هویدی  فهمی  استاد 
در  »اخوان المسلمین  می کند:  بیان  این گونه  را  اسالم گرایان 
این که  با  هم زمان  کرده اند،  طرح  که  سیاسی یی  برنامه های 
هم  باید  ما  کی  تا  هستند.«  ظالم هم  واقع شده اند،  مظلوم 
ج و  قربانیان ستم و تبعیض باشیم و هم در عین حال، مروِّ

مبلِّغ ستم و تبعیض؟

یورش 333 و معمای قتِل...
به سر می برد گفت چرا شلیک  اعضای خانواده اش   
که  بود  تصور  این  به  او  این جاست.  امین  می کنید، 
وظیفۀ  که  کاخ  داخل  در  شوروی  نیروهای  شلیک 
دوش  به  را  پدرش  جان  از  حفاظت  و  حمایت 
حفیظ اهلل  دختر  می رساند.  صدمه  امین  به  داشتند، 
امین نمی دانست که نیروهای شوروی موظف هستند 
»تا وقتی که  امین می گوید:  پدرش را بکشند. همسر 
شود.  کاخ  وارد  نتوانست  هیچ کس  داشتیم،  مهمات 
نمی دانستیم  ما  مهاجمین کشته شدند.  از  زیادی  عدۀ 
آن ها  تمام شد،  ما  مهمات  وقتی  هستند.  که روس ها 
مسلسل  با  داخل شدن،  به محض  کاخ شدند.  داخل 
اثر این شلیک ها به  به چهار طرف شلیک کردند. در 

دخترانم ماللی و گاللی و پسرم خوازک گلوله اصابت 
کرد. در حالی که آن ها عکس امین را به دست داشتند، 
آن ها گفت چرا  به  غتی  رفتند.  غتی  دخترم  به سوی 
که  گفتند  این جاست.  صاحب  امین  می کنید،  شلیک 
امین  که  شدند  متوجه  حال  این  در  کجاست؟  امین 
آن،  از  بعد  کردند.  شلیک  او  بر  است.  نشسته  آن جا 
دیدند کس  وقتی  و  شدند  زخمی  دخترانم  و  پسران 

دیگری باقی نمانده، خاموش شدند.« 
حفیظ اهلل امین در حالی با آتش نیروهای شوروی کشته 
شد که نه تنها حمله از سوی آن ها را به محل اقامتش 
نپذیرفت، بلکه آن نیروهارا بدفاع از جانش فراخواند. 
قتل  او که شاهد  معالج  داکتر روسی  داکترالکسی یف 
امین در شامگاه 27 دسمبر1979 بود، می گوید: »امین 

به یاور خود دستور داد به مشاورین نظامی شوروی 
به کاخ حمله شده  آنان را خبر کند که  بزند و  زنگ 
است. و آن گاه گفت که شوروی ها کمک می کنند. یاور 
به امین گفت این شوروی ها اند که آتش باری می کنند. 
این سخنان، دبیرکل )امین( را از خود بی خود ساخت، 
خاکستردانی سیگار را گرفته به سوی یاور پراند و به 
ندارد.«  امکان  این  می گویی،  »دروغ  زد:  فریاد  خشم 
فرمانده قوای  با رییس ستاد کل و  پس خود کوشید 
چهارم زرهدار تماس بگیرد. مگر ارتباطات قطع بود، 
دانستم درست  »دیگر  به آهسته گی غرید:  آن  از  پس 

است.«
نیـروهای شوروی جسد امین را در قالینی پیچاندند و 

در زمین های بیرون از کاخ مدفون کردند. 



جسور مدد
بدخشان والیت علم و فرهنگ 
است  افغانستان  شمال شرق  در 
طبیعی  منابع  داشتن  با  که 
و  لعل  اُستان  را  والیت  این 
فیض آباد  می کنند.  یاد  جواهر 
است،  بدخشان  والیت  مرکز 
به گونۀ  بدخشان  جعرافیای 
دنباله یی و کوه های بلند آسمان خراش دارد. بدخشان 
این  می دهد شهروندان  نشان  این  و  دارد  ولسوالی   28
می کنند  زنده گی  دسته دسته  و  پراگنده  به گونۀ  والیت 
که این سبب شده است تا مردم به گونه های مختلف و 
شیوه های دیرینه به حیات خود ادامه داده و از ارزش ها 

وباورهای متفاوت برخوردار  باشند.
لفظ  و  دارد  تفاوت  دیگر  با دهکدۀ  لهجۀ یک دهکده 
یک محل در محل دیگر بیگانه می نماید که به ساده گی 

نمی توان اهالی بدخشان زمین را با هم شباهت داد.
از  پامیر و دروازها  اشکاشم، راغستان،  واخان، شغنان، 
دوردست ترین شهرستان های این اُستان به شمار می رود. 

درواز
و  نفس گیر  و  دراز  راه  است؛  پیچ  و  پُرخم  منطقه یی  
طاقت فرسا دارد؛ به هرطرف که نگاه بیاندازی کوه های 
آسمان خراش، دریاچه های و دره های باهم چسپیده به 
چشم می خورد. دروازهۀ جایی که هم صبر می گیرد و 
هم لب خند شادی هدیه می دهد؛ روستایی که به تو یاد 
بی عدالتی های  برابر  در  و  باشی  مبارز  چگونه  می دهد 
طبیعت مقابله کنی. اما، مکان پُردرد سر، از این که سخنم 
به دروازها نرود و از پُرگو یی جلوگیری کنم و هم بتوانم 

خوب تر و روشن تر باالی دروازها نگاهی بیاندازم؛
داشتم  شهرستان  این  به  خودم  که  را  سفری  داستان   

باشما شریک می سازم.
مدت دو روز در انتظار بودم تا این که مسافری پیدا شود، 
باالخره پس از دوروز تمام، سواری موترمان مکمل شد، 
دست دعا بلند کردیم تا فال نیک از این سفر برای خود 
داشته باشیم. اما دلم هیچ آرام نمی گرفت چون شنیده 
بودم که: رفتن به دروازها دل را به سنگ ها و کوه ها زدن 

و صبر و توان بیش ازحد می خواهد.
نفس های  از  دم  آخرین  این  نشود  که  بودم  هراس  در 
باقی ماندۀ زنده گیم باشد، در هرساعت یک بار موترمان 
از حرکت باز می ماند؛ راننده شجاع بود و یاهم جاهل 
این خیلی برایم اهمیت نداشت، اما تحمل و بردباریش 
تاریک شد، شب  آهسته  هوا،آهسته  می داد،  انگیزه  مرا 
ما  و  کند  توقف  موترباید  که  رسید  فرارسیدموقعی 

به جایی که باید شب رادرآن روزکنیم برویم.
مانده،  شدیم،  کافی/هوتل  آن  داخل  باهم سفرهایم  
نفِسعمیق  یک  خواستم  بودم  شده  وناتوان  بی انرژی 

»پشه ها«  لشکریاز  بودکه  نگذشته  کوتاهی  زمان  بگیرم؛ 
جلو چشم ها وصورتم را گرفت-فضا آن قدرکثیف بود 
که هرقدرکوشش کردم تااز داشته هایش استفاده کنم،اما 
خیلی  گرفت.ُخلقم  راازمن  فرصت  کافیاین  گند  بوی 
تنگ شدوغم واندوه این که شب راچگونه سپری کنم 

زیادترشد.
نابکارزنده  از سرک های  و  با چنین وضیعت  دوم  روز 
تادرواز  ازکابل  روزمسافرت  ازشش  پس  بدرآمدیم. 
بافرازو نشیب های وحشت ناک و باتنگنا های بین مرگ 
بسامانی ها  نا  همه  این  که  رسیدم؛  منزلم  به  وحیات 
هم قطارانم سخت  و  یاران  وسایر  من  برای  وچالش ها 
دیگر  مشکالت  و  راه ها  دوری  شد.  تمام  فرسا  طاقت 
باعث شده است تا دانشجویان دروازی زمان دیریازخانه 

وفامیل شان فاصله بگیرند.
چالش های  چشم اندازمی توان  یک  در 
فردا  بحران های  و  امروز  دیروز،دست آوردهای 

دروازی هارا این گونه بررسی کرد:
الف: چالش های دیروز

-نبود سرک ها و راه روها؛
-نبود برق و سایر سهولت های اولیه زنده گی؛

- نبود فرصت های شغلی؛
-نبود بازارهای مناسب برای فروشات میوه غلۀ مردمان 

درواز؛

ب: دست آوردهای امروز
برای  را  راه  که  پل چک ها  و  سازسرک ها  و  ساخت   -
وسایل نقلیه برای مدت زمان کوتاه هموارساخته است 
که این زمینه برای کاریابی  بعضی از باشنده گان دروازی 

ایجاد کرده و می کند.
برق  پیش رفتۀ  و  بزرگ  دستگاه های  یک  -ساختن 
روستانشین  اهالی  برای  تاجکستان  دوست  ازکشور 
زنده گی  بهبود  برای  می تواند  فرصت  این  که  دروازها 

مردم درواز موثرباشد.
وتاجکستان  افغانستان  بین  ارتباطی  5پل  ایجاد   -
زمینه  می تواند  پل ها  این  دروازها؛  در5شهرستان 
محلی  وصنایع  میوه  محلی  کاالهای  فروش  رابرای 
دربازارمشترک بین این منطقه فراهم سازد وشهروندان 
افغانستانی به ساده گی می توانند از بازارهای تاجکستان 
کاالهای مورد نیازشان رابه نرخ مناسب وارزان تر بدست 

بیاورند.
برای  مال داری  و  آب یاری  پروژه های  ساختن  -فراهم 
پروژه توسط شبکه  این  مردم؛  زنده گی  انکشاف سطح 
انکشافی آغاخان دردروازها تکمیل شده که فرصت های 

کاری را ایجاد کرده است.
ومذهبی،  دینی  مدارس  و  علمی  مکان های  -ازدیاد   
نشین  اسماعلیه  مناطق  در  جماعت خانه هایی  ساخت 
به شمار  پسین  سال های  دست آوردهای  از  دروازها 

می رود.

ج: بحران های نو برای فردا
-اهالی دروازها از بحران مالی رنج می برند که این مورد 
سبب شده است تا مردم از وسایل نقلی به دلیل گزاف 

بودن کرایه کمتر استفاده کنند.
سرما  فصل  در  که  گونه یی ست  به  دروازها  -موقیعت 
واهالی  مسدودشده  ترافیک  به روی  سرک ها  و  راه ها 
این دست آوردها  از  نمی توانند  درستی  به  نشین  درواز 

به خوبی استفاده کنند.
-پیش از این اشاره کردیم که پُل ارتباطی بین دو درواز-
افغانستان و تاجیکستان-وجودارد،اما دشوار بودن اخذ 
ویزه تاجیکستان و هزینۀ گران این یاری را برای مردم 
نمی کند تااز راه تاجکستان به رفت آمد خود برای حل 

مشکالت شان ادامه دهند.
مردم بی چاره و فقیر مجبور اند با پای پیاده این راهطی 
قدم  را  7روز  6روزتا  شان  مشکالت  حل  وبرای  کنند 

بزنند. 
فرهنگ– زبان و هم  به یک کشورهم  ما  خوش بختانه 
تاجکستان- هم مرز هستیم که این هم فرهنگی و هم دلی 
همکاری های  و  اجتماعی  روابط  برای  باارزشی  نقش 
اقتصادی،امنیتی و انکشاف زنده بین دو درواز می تواند 

داشته باشد.
 به همین دلیل اگر توجه داشته باشیم فرق بین دروازی 
و  می شود  دیده  کم  افغانستانی  دروازی  و  تاجکستانی 
سهولت هایی  افغانستان  درواززمین  سهولت های  همه 
فراهم  دروازهای خود  مردم  برای  تاجکستان  که  است 

ساخته است.
 مثال اهالی دروازها هم از تاجکی و هم از افغانستانی از 
شبکه های مخابراتی  Ltcو ببلیون کار می گیرند که مال 
می کنند،  استفاده  تاجیکستان  برق  از  است.  تاجکیستان 
از یک آب می خورند زیرا برای دروازی های افغانستان 
شده  ساخته  فراهم  آشامیدنی  آب  تاجکستان  درواز  از 

است.
مردم رنج دیده دروازها با همه این مشکالت وچالش های 
به سوی  امید  اما چشم  می کنند  مبارزه  آن  با  که  دیرینه 
دیرینه  درد  برای  دوایی  تا  دوخته  ملی  وحدت  دولت 

این مردم یابند.
وقت  چه  ملی  وحدت  دولت  دورازۀ  که  شود  دیده   
رابرای  خدماتی  تا  می شود  گشوده  دروازها  به سوی 

دروازی ها  انجام دهند.

دروازی ها در انتظار دروازه های باز
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هافبک  جذب  دنبال  به  یوونتوس  سرمربی 
سوئیسی بایرن مونیخ است. به نظر می رسد که 
را  پیرلو  با  خود  اختالف  خواهد  می  دوباره  او 
خود  دوران  بهترین  در  را  بازیکن  این  و  علنی 

نیمکت نشین کند.
در  یوونتوس  سرمربی  آلگری،  ماسیمیلیانو 
ایتالیا  اسپورت«  توتو  شبکه«  با  که  گفت وگویی 
داشت از عالقه خود برای جذب ژردان شکیری، 

هافبک بایرن مونیخ خبر داد.
جذب  به  میانی  خط  در  یوونتوس  گفت:  او 
گزینه  از  یکی  شکیری  و  دارد  نیاز  بازیکن 
فصل  در  را  او  که  دارد  احتمال  و  ماست  های 

جابه جایی زمستانی جذب کنیم.

یوونتوس در خط میانی از آرتور ویدال و آندره آ 
پیرلو استفاده می کند. به نظر می رسد که این دو 
اند.  نکرده  برآورده  را  آلگری  انتظارات  بازیکن 
به خاطر آسیب  را  زیادی  بازی های  که  ویدال 
دیدگی از دست داد و این روزها شرایط خوبی 
ندارد اما پیرلو در این فصل هم یکی از بهترین 
های  بازی  او  است.  بوده  یوونتوس  بازیکنان 
بسیار خوبی را برای این تیم به نمایش گذاشته 
را  یوونتوس  پایانی  دقایق  در  بازی  چند  در  و 
نجات داد اما به نظر می رسد که اختالف آلگری 

با پیرلو دوباره در حال زنده شدن است.
پیرلو قبل از آلگری بهترین بازی ها را برای میالن 
به نمایش می گذاشت اما با آمدن آلگری به این 
به همین خاطر تصمیم  نیمکت نشین شد و  تیم 
گرفت که میالن را ترک کند و به یوونتوس برود. 
برگشت  اوج خود  به روزهای  یوونتوس  او در 
درباره  آلگری  و  میالن  که  کرد  ثابت  به همه  و 
آمده  میالن  به  آلگری  که  االن  کردند.  اشتباه  او 
دوباره شایعه اختالف او با پیرلو زنده شده است 
و جذب شکیری هم می تواند هشداری به این 

بازیکن باتجربه باشد.
بایرن مونیخ است. او  شکیری 23 ساله بازیکن 
تا سال 2016 با این تیم آلمانی قرارداد دارد اما 
کمتر در تیم گوآردیوال به بازی گرفته می شود و 
پیش از این اعالم کرد که نمی خواهد قراردادش 
را با بایرن تمدید کند تا جدایی او از این تیم تا 

حدود زیادی قطعی باشد.

انتظار می رود که مهاجم یورگویه ای 
باشگاه بارسلونا این تیم را به زودی 

ترک کند.
باشگاه  بازیکن  سوارز  لوییس 
رغم  علی  پیش  فصل  که  بارسلونا 
لیگ  در  جلسه ای   10 محرومیت 
نژادی،  توهین  دلیل  به  جزیره  برتر 
لیورپولی  برای  درخشانی  بازگشت 
تا حد  را  تیم  این  توانست  و  داشت 
یک مدعی واقعی در لیگ برتر جزیره 
در  لیورپول  که  شکلی  به  ببرد  پیش 
متری  میلی  اختالف  با  فصل  پایان 
از  را  قهرمانی  جام  سیتی  منچستر  با 
دست داد و نایب قهرمان شد، مضاف 
بر اینکه سوارز نیز به آقای گل تبدیل 

شد.
وی پس از تجربه تلخ در جام جهانی 
با  کیلینی  شانه جرجیا  گرفتن  گاز  و 

در  و  شد  اعمال  سنگینی  محرومیت 
با  بارسلونا  راهی  هم  زمان  همان 
تا  و  پیوست  پوند  میلیون   79 مبلغ 
سال 2019 نیز با این باشگاه قرارداد 
بست. اما وی که این روزها در پست 
نمی کند  بازی  بارسلونا  در  همیشگی 
نتوانسته مانند حضورش در لیورپول 

گل به ثمر رساند. 
بازیکن  گولیت  رود  که  مسئله ای 
افسانه تیم ملی هلند نیز به آن اشاره 
من  برای  واقعا  می گوید:  و  می کند 
لویس  که  وقتی  بود  آور  شگفت 
نیوکمپ  مقصد  به  را  آنفیلد  سوارز 
وجود  که  شرایطی  با  اما  کرد،  ترک 
دارد فکر نمی کنم او مدت طوالنی در 
دارم  حتم  و  بماند  باقی  باشگاه  این 
که او به زودی بارسا را ترک می کند.

برترین  اعالم  از  پس  فرانسه  خبری  رسانه  معتبرترین 
ورزشکار جهان این بار برترین فوتبالیست سال 2014 را 

انتخاب کرد.
بان  دروازه  بهترین  نویر  مانوئل   ،L›Equipe از  نقل  به 
جهان پس از انتخاب به عنوان دومین ورزشکار برتر سال 
2014، اکنون عنوان برترین فوتبالیست سال 2014 را از آن 
برتر سال 2014  فوتبالیست  فرانسه 100  اکیپ  خود کرد. 
را انتخاب کرد که در این رده بندی نویر در صدر است، 
رونالدو و مسی به ترتیب در مکان دوم و سوم قرار گرفتند. 
آرین روبن وینگر هلندی بایرن مونیخ هم در جایگاه چهارم 

قرار گرفت و هم تیمی او یعنی فیلیپ الم پنجم شد.
 2014 سال  ورزشکاران  بهترین  اخیرا  اکیپ  است،  گفتنی 
را انتخاب کرده بود و نویر پس از ریناود الویلنی قهرمان 

پرش با نیزه ی جهان در مکان دوم قرار گرفت.

سوارز بارسلونا را ترک می کند نـویر، رونـالـدو و مسـی را 
پشت سـر گذاشت

ورزش
زنده شدن دوبارۀ اختالف  آلگری و پیرلو
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شماره گان: 5000

اكرام انديشمند
)27دسمبر1979(   1358 جدی  ششم  سحرگاه 
به وسیلۀ  کماندو  فرقۀ 103  نیروهای  از  تن  پنج هزار 
صدها پرواز هوایی وارد فروگاه کابل و بگرام شدند. 
تا ظهر این روز، نیروهای زرهی فرقۀ 108 که روز 
25 دسمبر با عبور از فراز آمو راه کابل را در پیش 
گرفته بودند، وارد حومۀ پایتخت شدند و با نیروهای 
کماندوی فرقۀ 103 ارتباط برقرار ساختند. مشاورین 
شوروی در قطعات ارتش افغانستان، ورود این نیروها 
را انجام تمرینات نظامی وانمود می کردند. حفیظ اهلل 
امین، ظهر آن روز در کاخ تپۀ تاج بیگ میزباِن اعضای 
به  امین  بود.  خلق  دموکراتیک  حزب  سیاسِی  دفتر 
به  شوروی  »سفیر  گفت:  سیاسی  بیروی  اعضای 
اطمیناِن  او  به  شوروی  دولت  رهبری  از  نماینده گی 
محکم داده است که دولت شوروی به قدر ویتنام به 
افغانستان مساعدت تخنیکی، نظامی و مالی می رساند 

و کشور ما را در مقابل دخالت و مداخلۀ پاکستان و دیگر 
کشورهای منطقه تنها نمی گذارد.«

دفتر سیاسی حزب دموکراتیِک  اعضای  به  امین در حالی 
از کمک های نظامی و مالِی شوروی اطمینان می داد  خلق 
که آشپز روسی اش در آشپزخانه مصروف زهرآلودساختِن 
غذای او بود و نیروهای شوروی در بیرون از کاخ، خود 
سرنگونی  غرض  نظامی  عملیاِت  یک  انجام  برای  را 
امین  کردِن  مسموم  طرح  می کردند.  آماده  وی  حکومِت 
توسط دیپارتمنِت هشِت کی جی بی تحت رهبری شخص 
اندروپوف اتخاذ شده بود. این دیپارتمنت یکی از اعضای 
کی جی بی را به نام »تالیبوف« به عنوان آشپز وارد قصر امین 
ساخت. امین ظهر روز 27 دسمبر 1979 )6 جدی 1358( 
مسموم شد و پس از صرِف نهار به بیهوشی و کوما رفت. 
از  حزب،  سیاسی  دفتر  اعضای  و  امین  مسمومیِت  خبر 
سوی جانداد قوماندان گاردِ قصر به اطالع جنرال والیت، 
رییس شفاخانۀ چهارصد بستر ارتش، رسید. جنرال مذکور 
سرطبیِب  و  شتافت  امین  اقامت  محل  سوی  به  به عجله 
شفاخانۀ چهارصد بستر را غرض انتقال پزشکاِن شوروی 
کزنیچنکف«  »ویکتور  دگروال  سرطبیب،  ساخت.  موظف 
متخصص امراِض داخلی را با یک متخصِص بیماری های 
گروه  الکسی یف«سرطبیِب  »اناتولی  دگروال  و  میکروبی 
بستر،  چهارصد  شفاخانۀ  در  را  شوروی  نظامِی  داکتران 
می نویسید:  لیخافسکی  ژنرل  آورد.  تاج بیک  تپۀ  کاخ  به 
»پزشکان از پله کان باال آمدند. امین در یکی از اتاق ها با بدِن 

نیمه برهنه به روی زمین افتاده بود. فک و چانه اش آویزان 
شده بود و چشمانش بی نور و سفید چیزی را نمی دیدند. 
سرهنگ  نمی شد.  دیده  وجودش  در  هوش  از  نشانه یی 
کوزنیچنکف و سرهنگ الکسی یف با نجاِت »رهبر کشور 
تا  امین  و  می زنند.  برهم  را  کی جی بی  طرح های  دوست« 
ساعت شش شام به خود آمد و با شگفت زده گی پرسید: 
»چرا در خانۀ ما چنین چیزی رخ داده است؟ چه کسی این 

کار را کرده است؟ تصادفی است یا کدام توطیه؟«
نظامِی  عملیات  که  آمد  هوش  به  زمانی  امین  حفیظ اهلل 
نیروهای شوروی برای قتل او آغاز یافته بود. قوای مهاجم 
بعدازظهر ششم جدی )27 دسمبر( در سه قطار به سوی 
مرکز شهر، تپه تاج بیک و پلچرخی حر کت کردند. آن ها 
به  و  ساختند  منفجر  شهر  در  را  مخابرات  مرکز  نخست 
نیروها مؤظف  این  بردند.  یورش  امین  اقامت  سوی قصر 
کاخ  در  قباًل  که  را  کی جی بی  ویژۀ  واحدهای  تا  بودند 
شده  جابه جا  شوروی  سفارت  و  داراالمان  تاج بیک،  تپۀ 
بودند، کمک کنند: »این جزوتام ها)یگان ها و واحدها( هیچ 
تفاوتی با یک جزوتام افغانی نداشتند. افراد آن که ملبس به 
یونیفورم افغانی بودند، اطراف قصر را مین گذاری کردند. 
آن ها سازمان دهی و چه گونه گی تبدیل پهره داری قصر امین 
از  می شناختند.  به چهره  را  امین  محافظین  می دانستند.  را 
نیز  خصوصیات سیستم مخابراتی و تجهیزات جنگی شان 
آگاه بودند. در پهلوی آن، ساختمان داخلی قصر و نقشۀ 
اتاق های داخل قصر را نیز می دانستند. قطعات مهاجم«الفا« 
را »نیکوالی بریلیف« و »زینت » را »بویا رنیف« ازافسران 

چند  قطعات  این  می کردند.  فرمان دهی  کی جی بی 
اختیار  در  »شلیکا«  دستگاه  و  جنگی  ماشین  عراده 

داشتند.
هجوم به کاخ امین به نام »یورش 333« در شامگاه27 
 25 و   6 ساعت  جدی1358(  )ششم   1979 دسمبر 

دقیقه آغاز یافت.
و  افراد  »برای  افغانستان:  در  توفان  مؤلف  نوشته  به 
پرسونل کندک مسلمانان توضیح داده بودند که امین 
»سیا«  با  بند  و  زد  به  و  کرده  ثورخیانت  انقالب  به 
را کمترکسی  توضیحات  این  راستش  است.  پرداخته 
از خود  بپذیرند و  افسران می توانستند  از سربازان و 
کرده  را دعوت  ما  سپاهیان  امین  می پرسند پس چرا 

است، نه سپاهیان امریکایی را؟«
بودند  نکرده  ترک  را  امین  شوروی  پزشکان  هنوز 
آورد.  لرزه  رابه  کاخ  شوروی  نیروهای  آتش  که 
درحالی که امین و خانواده اش در اتاق های داخل کاخ 
نمیدانستند که مهاجمین چه کسانی هستند، نیروهای گارد 
به  با قوای شوروی  او در محوطه و اطراف قصر  محافظ 
امین به زودی درهم  نبرد پرداختند. مقاومت نظامیان گارد 
شکست و مهاجمین داخل ساختمان اصلی کاخ گردیدند.

امین  از نکات شگفت انگیز در داستان قتل حفیظ اهلل  یکی 
در  امین  عمیق  اعتماد  و  باور  شوروی،  نیروهای  توسط 
محل  که  درحالی  بود.  شوروی  به  عمرش  دقایق  آخرین 
و  هجوم  مورد  بیک  تاج  تپۀ  کاخ  در  امین  کار  و  اقامت 
امین اطالع  آتش نیروهای شوروی قرار گرفت، حفیظ اهلل 
جانداد قوماندان گارد محافظ قصر خود را که آتشباری از 
در  بعد  سال ها  امین  خانم  نپذیرفت.  روس هاست،  طرف 
مصاحبه با رادیو بی بی سی گفت: »امین صاحب به جانداد 
فیر)شلیک( می کند؟ جانداد  ببین که  قوماندان گارد گفت 
طور  این  گفت:  امین صاحب  به  آمد  و  گرفت  معلومات 
امین  اما  باشد.  روس ها  طرف  از  فیر  می شودکه  معلوم 

صاحب گفت: نه!«
امین حتا تا آخرین لحظاِت حیاتش سخنی از بی اعتمادی و 
سوءظن در مورد شوروی به خانوادۀ خود نگفته بود. زیرا 
خانم امین و فرزندانش نیز باور نداشتند که حمله در آن 
نیروهای  از سوی  امین  اقامت  کاخ  به  شامگاه 27 دسمبر 
شوروی باشد. آن ها گمان می کردند که نیروهای شوروی 
یورش  قصر  به  که  می جنگند  کسانی  با  امین  از  دفاع  در 
آورده اند. از این رو دختر امین به نظامیان شوروی که وارد 
اتاقی شدند که او با پدر و...                   ادامه صفحه 6

دبیرکل ناتو: یورش 333 و معمای قتِل حفیظ اهلل امین
چالش های زیادی در افغانستان 

همچنان باقی است

دبیرکل ناتو روز یکشنبه ضمن اعالم اینکه در 
خود  جنگی  ماموریت  ناتو  دسمبر   31 تاریخ 
که  کرد، گفت  تکمیل خواهد  افغانستان  در  را 
باقی  افغانستان  در  همچنان  زیادی  چالش های 
است و هنوز نیز الزم است اقدامات بیشتری در 

این کشور انجام شود.
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در بیانیه یی اعالم 
با  این سازمان  کرد: صفحه جدیدی در روابط 
افغانستان باز می شود. امنیت افغانستان به طور 
پولیس  و  سرباز  هزار   350 دستان  در  کامل 
افغانستان قرار خواهد گرفت اما هم پیمانان ناتو 
با همکاری بسیاری از کشورهای شریک دیگر 
به روند آموزش و اریه کمک ها و توصیه ها به 

نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد.
چالش های  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
دارند  وجود  افغانستان  در  همچنان  بسیاری 
شود.  انجام  بیشتری  اقدامات  باید  هنوز  اما 
نیروهای امنیتی افغانستان همچنان به کمک های 
ما برای گذراندن روند توسعه خود نیاز دارند. 
در ماموریت جدید ما حدود 12 هزار عضو از 
کشورهای ناتو و 14 کشور شریک ناتو حضور 

خواهند داشت.
همچنان  ما  کرد:  تصریح  ادامه  در  استولتنبرگ 
ادامه  افغان  امنیتی  نیروهای  بودجه  تامین  به 

می دهیم.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که با آغاز سال نو میالدی، توزیع 
رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیۀ اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانۀ نوشتاری 
هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامۀ ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس این روزنامه 

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 4۰۰ دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - 3۰۰۰ افغانی  یک ساله - 5۰۰۰ افغانی


