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کته قلعــۀ  مناطــق  در  طالبــان 
و  قلعــه  ســوزمه  ولســوالی 
ــتاناِت  ــوالی کوهس ــهر ولس قلعۀ ش
خریــد  آزاد  بازارهــای  ســرپل 
مــواد  و  جنگ افــزار  فــروش  و 

کرده انــد. ایجــاد  مخــدر 
سیداســداهلل دانــش، عضو شــورای 
ــرخ  ــد، ن ــرپل می گوی ــی س والیت
ــنیکوف  ــل کالش ــک می ــروش ی ف
ــزار  ــا 80 ه ــا 50 ت ــن بازاره در ای
افغانــی اســت و بهــای فــروش 
ــز در  ــام نی ــاک خ ــو تری ــک کیل ی
ایــن بازارهــا بــه هفــت هــزار 

افغانــی می رســد.
تازه گــی  بــه  کــه  عبدالصمــد 
از زیــر دودوبــاروت طالبــان از 
کوهســتاناِت ســرپل بــه جوزجــان 
بیشــتر  می گویــد،  شــده  آواره 
ــری پســر  ــه رهب اوزبیکســتانی ها ب
ــک  ــر تحری ــداش، رهب ــر یول طاه
اســالمی اوزبیکســتان دادوســتد 
ــواد مخــدر و ســالح و مهمــات  م

ــد. ــت دارن را در دس
 17 نوجــوان  بســم اهلل، 
جــای  بــه  کــه  ساله یی ســت 
رفتــن بــه مکتــب طالبــان او را 

ــرد  ــنگرهای داغ نب ــال در س دو س
شــاهراه  و  صیــاد  ولســوالی  در 
شبرغان-ســرپل علیــه نیروهــای 
امنیتــی بــه وظیفــه گماشــته بودنــد. 
ایــن نوجــوان کــه بــه تازه گــی بــه 
ــته  ــان پیوس ــح جوزج ــد صل رون
و  پاکســتانی ها  کــه  می گویــد 
در  اوزبیکســتانی   جنگجویــان 
گروه هــای 15 تــا 20 نفــری در 
ــالت  ــرای حم ــراد را ب ــرپل، اف س

می دهنــد. آمــوزش  انتحــاری 
ــی  ــی، ســخنگوی وال ــح اهلل امان ذبی

مخــدر،  مــواد  قاچــاق  ســرپل 
خریــد و فــروش جنگ افزارهــا 
و گســترش فعالیــت گروه هــای 
طالبــان و داعــش در ایــن والیــت 
امــا  می خوانــد،  نگران کننــده  را 
عملیــات  زودی  بــه  می گویــد، 
و  طالبــان  نابــودی  بــرای 
ــرپل  ــی در س ــان خارج جنگجوی

راه انــدازی خواهــد شــد.
ایــن  دربــارۀ  تاکنــون  طالبــان 

نگفته انــد. چیــزی  بازارهــا 

یـک کانادایـی کـه بـا همسـر و ۳ کودکـش 
روز پنجشـنبه 20 میـزان از اسـارت طالبـان 
شـدند،  آزاد  پاکسـتان  کـرم  منطقـه  در 
می گویـد گـروه طالبان دخترش را کشـته و 

بـه همسـرش تجـاوز کـرده اسـت.
همسـرش  و  کانـادا  اهـل  بویـل،  جوشـوا 
کایتلن کلمن در سـال 2012 برای سـیاحت 
بـه افغانسـتان رفتـه بودنـد کـه در والیـت 
میـدان وردک در غـرب کابل ربوده شـدند.
او بعـد از 5 سـال اسـارت همـراه بـا سـه 
فرزنـد و خانمـش بـه کانـادا تـازه رسـیده 

اسـت.
پـدر خانـم کلمـن گفتـه کـه تصمیم گیـری 

آقـای بویـل بـرای دیـدار از خطرناک تریـن 
 « بـاردارش  همسـر  بـا  جهـان  کشـور 

اسـت. بـوده  نابخردانـه« 
خانـواده  از  ویدئویـی  حقانـی  شـبکه 
آمریکایـی کانادایـی گـروگان منتشـر کـرد

»تجاوز به همرسش«
بـه  تورنوتـو  فـرودگاه  در  بویـل  آقـای 
رسـانه ها گفتـه که این زوج در نظر داشـتند 
کمک هـای قابلگـی را بـه روسـتائیانی کـه 
تحـت کنتـرل طالبـان بودنـد، ارائـه کننـد، 
بـه گفتـه او، »جای کـه نه دولت افغانسـتان 
در آنجـا حضـور داشـت و نـه نهادهای غیر 
دولتـی؛ ایـن زمانـی بـود کـه آنـان ربـوده 

. شدند«
خانـم کلمن در آن زمان در انتظار نخسـتین 
فرزنـدش بـود. ایـن زوج اکنون دارای سـه 
دوران  در  آنهـا  همـه  کـه  هسـتند  فرزنـد 
اسـارت شـان متولـد شـده اند. رسـانه های 
کـودک  کـه  کرده انـد  گـزارش  کانادایـی 
کوچـک آنهـا »ضعیـف« بـه نظـر می رسـد.
آقـای بویـل گفتـه کـه آنهـا چهـار فرزنـد 
فرزنـد  ولـی  باشـند  داشـته  می توانسـت 
چهـارم آنهـا کـه یـک دختـر بـود توسـط 
گـروگان گیران کشـته و همسـرش توسـط 
نیروهـای وابسـته بـه شـبکه حقانـی مـورد 

تجـاوز قـرار گرفتـه اسـت.
›حماقت و شرارت گروه طالبان‹

بـه گفتـه ایـن گـروگان کانادایـی، تجـاوز 
بـه همسـرش بـه خاطـر تالفـی در برابـر 
رد پیشـنهادهای مکـرر شـبکه حقانـی بود. 
او دربـاره اینکـه گـروه طالبـان از او چـه 

نـداد. اطالعـی  می خواسـت 
آقـای بویـل در بیانیه ای گفت کـه »حماقت 
و شـرارت« شـبکه حقانـی بـه ربـودن یک 
زائـر... زمانـی آشـکار شـد کـه قتـل دختـر 

نـوزادش را صـادر کرد.
او گفـت کـه تجاوز بر همسـرش کار فردی 
نبـوده بلکـه محافـظ بـا کمـک کاپیتانش و 
زیـر نظارت فرمانـده خـود آن را انجام داد.

وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر هشدار داده 
که برجسته بودن نقش هند در افغانستان، وضعیت 

در منطقه را پیچیده تر خواهد کرد.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زکریا  نفیس 
پاکستان گفته که نقش پررنگ هند در افغانستان به 

نفع ثبات منطقه نیست.
آقای زکریا افزوده که مقام های پاکستانی در دیدار 
با جدیت  این مساله را  نیز  امریکایی  با مقام های 

مطرح کرده اند .
امریکایی  هیات  یک  سفر  از  پس  وی،  گفته  به 
به پاکستان، روابط واشنگتن- اسالم آباد بار دیگر 

بهبود یافته است.
پاکستان همچنان  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
امریکایی  مقام های  به  اسالم آباد  که  کرده  تاکید 
اطمینان داده اند که علیه گروه های تروریستی در 

خاک خود با قدرت اقدام خواهند کرد.
امور خارجه  در همین حال خواجه آصف وزیر 
به  پاکستان  که حکومت  است  گفته  نیز  پاکستان 
بر ضد گروه های  متعهد است و  منطقه  ثبات در 

تروریستی اقدامات جدی خواهد کرد.
خواجه آصف همچنان گفته است که پاکستان از 

پروسه صلح افغانستان حمایت می کند.
برجسته  از  حالی  در  پاکستان  که  است  گفتنی 
که  افغانستان هشدار می دهد  در  هند  نقش  بودن 
بود  گفته  پاکستان  خارجه  وزیر  نیز  این  از  پیش 
در  نقشی  هیچ  هند  که  نمی خواهد  کشورش  که 

افغانستان داشته باشد.

بازارهای خریدوفروش 
»مواد مخدر و اسلحه« طالبان در سرپل
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افغانســتان  در  برخی هــا 
رســیده اند  نتیجــه  ایــن  بــه 
کــه دموکراســی یــک نظــام 
همیــن  بــه  و  وارداتی ســت 
بــه  کشــور  ایــن  در  دلیــل 
اســت.  رســیده  بن بســت 
ایــن  کــه  کســانی  اتفاقــًا 
روزهــا  ایــن  را  دیــدگاه 
ــان  ــه طالب ــد، ن ــج می کنن تروی
عقب گــراِی  گروه هــای  و 
ــازمان ها  ــه س ــد و ن ــنتی ان س
سیاســی یی  تشــکل های  و 
از  فعلــی  نظــام  منتقــد  کــه 
زمــان ایجــاد آن بوده انــد. ایــن 
افــراد کســانی انــد که خــود در 
ــکان  ــته، س ــال گذش ــیزده س س
امــور سیاســی افغانســتان را 
ــود از  ــته اند و خ ــت داش به دس
می شــوند.  شــناخته  فعلــی  نظــام  معمــاران 
ــای  ــه ارزش ه ــا علی ــن روزه ــه ای ــانی ک کس
ــا  ــته حت ــته اند، در گذش ــا خاس ــک به پ دموکراتی
دیدگاه هــای چــِپ رادیــکال داشــته اند و در 
ــرب  ــت های غ ــاِن سیاس ــم از مروج ــی ه زمان
ــه  ــا چ ــن روزه ــا ای ــد. ام ــتان بوده ان در افغانس
ــبت  ــه نس ــراد این گون ــن اف ــه ای ــده ک ــش آم پی
بــه ارزش هایــی کــه خــود منادیــاِن آن  بوده انــد، 
ــا  ــد ب ــاًل بای ــرا اص ــد و چ ــت می ورزن مخالف

ایــدۀ دموکراســی مخـــالف بــود؟ 
گــروه  ایــن  مخالفــِت  کــه  می شــود  فکــر 
ــم  ــِر درد و فه ــه از س ــتر از آن ک ــراد، بیش و اف
ارزش هــای مــدرن باشــد، از ســر مخالفت هــای 
سیاســی بــا زمــام داراِن فعلــی و کشــورهای 
متحــد افغانســتان اســت. آنانــی کــه ایــن 
روزهــا دموکراســی را پدیــدۀ »وارداتــی« عنــوان 
می کننــد، اکثــراً بــه دور دســترخوان رییــس 
و  نشســته اند  افغانســتان  پیشــیِن  جمهــوری 
ســخنانی را بــر زبــان می آورنــد کــه فقــط 
بایــد بــه ذایقــۀ ایشــان متناســب باشــد. هرچنــد 
ــی  ــته و در زمان ــراد در گذش ــن اف ــی از ای برخ
کــه متصــدی ســمت های کلیــدی در نظــام 
بودنــد نیــز چنــدان بــه ارزش هــای دموکراتیــک 
روی خــوش نشــان نمی دادنــد؛ بــه گونــۀ مثــال، 
کریــم خــرم وزیــر پیشــیِن اطالعــات و فرهنــگ 
ــن  ــگام تصــدی ای ــه در هن ــتان اســت ک افغانس
ــداً  ــه بع ــی ک ــت خصوص ــک نشس ــام در ی مق
ــه  ــرد، دموکراســی را ب ــدا ک ــه رســانه ها راه پی ب
ــر،  ــای دیگ ــرد و در ج ــبیه ک ــار تش ــگ بخ دی
آزادی بیــان را »قصــۀ مفــت« خوانــد. آیــا 
ــام  ــای نظ ــا ارزش ه ــاًل ب ــراد عم ــن اف ــی ای وقت
ســازگاری نداشــته باشــند، می تــوان از مخالفــان 
مســلِح دولــت توقــع داشــت کــه ارزش هــای آن 

ــد؟  را بپذیرن
ــه  ســوال ایــن اســت کــه چــرا دموکراســی را ب

ــاد  ــم و از آن انتق ــی بدانی ــوان ارزشــی واردات عن
کنیـــم؟ آیــا کشــورهای دیگــِر جهــان و منطقــه 
ــای  ــه نظام ه ــبت ب ــی نس ــن دیدگاه ــز چنی نی
سیاســِی خــود دارنــد. مثــاًل همیــن کشــور 
ــه  ــد ب ــود را متعه ــه خ ــران ک ــا ای ــایۀ م همس
ــی و  ــی واردات ــد، آن را نظام ــی می دان دموکراس

غربــی می خوانــد؟
 مــن ســخناِن حســن روحانــی رییــس جمهوری 
ــد  ــخنان دونال ــه س ــش ب ــه در واکن ــران را ک ای
ــورد  ــکا در م ــوری امری ــس جمه ــپ ریی ترام
ــا آخــر  ــان شــد، از آغــاز ت ــۀ برجــام بی توافقنام
ــخنرانی  ــن س ــاِی ای ــک ج ــردم. در ی ــال ک دنب
ــی  ــام واردات ــی را نظ ــی دموکراس ــای روحان آق
ــد.  ــده باش ــل ش ــا تحمی ــر آن ه ــه ب ــد ک نخوان
آقــای روحانــی به شــدت از نظــام سیاســی ایــران 
حمایــت کــرد و گفــت کــه افتخــار می کنـــد کــه 
ــه  ــان را ارای ــی در جه ــام دموکراس ــن نظ بهتری
کــرده انــد. او گفــت کــه انتخابــات ایــران، 
یکــی از بهتریــن انتخابات هــای جهــان اســت و 
تفکیــک قــوا بــه بهتریــن نحــِو ممکــن در ایــران 

انجــام شــده اســت.
را  دموکراســی  ایــران  سیاســیون  چــرا   
برخــی  امــا  نمی خواننــد  وارداتــی  نظــام 
سیاســت مداراِن افغانســتان آن را نظامــی وارداتــی 
ــه  می داننــد؟ از جانــب دیگــر، نظــام وارداتــی ب
چــه معناســت؟ اگــر در افغانســتان بســاط نظــام 
ــه  ــان ب ــن آقای ــود، ای ــده ش ــک برچی دموکراتی
جــای آن چــه نظامــی را پیشــنهاد می کننــد؟ آیــا 
نظــام طالبانــی کارکــرد بهتــری نســبت بــه نظــام 
ــل  ــد و حداق ــته باش ــد داش ــک می توان دموکراتی
می تــوان ادعــا کــرد کــه برخاســته از درون 

ــت؟ ــه اس جامع
 ایــن آقایــان یــا متوجــه تبعــاِت ســخناِن خــود 
ــد  ــر زده ان ــیِم آخ ــه س ــر ب ــا دیگ ــتند و ی نیس
حمایــت  طالبانــی  دیدگاه هــای  از  عمــاًل  و 
ــما در  ــه ش ــض این ک ــه مح ــرا ب ــد. زی می کنن
ــرار  ــی ق ــا دموکراس ــت ب ــتان در مخالف افغانس
ــه  ــود ک ــن می ش ــادۀ آن ای ــر س ــد، تعبی بگیری
ــد.  ــنهاد می کنی ــرای آن پیش ــی را ب ــام طالبان نظ
دموکراســی در جهــاِن امــروز دیگــر یــک نظــام 
ــداد  ــک تع ــرای ی ــرد ب ــه ف ــر ب و ارزِش منحص
کشــورهای خــاص نیســت. عمومیــت و فراگیــر 
ــن  ــان روش ــک چن ــای دموکراتی ــودِن ارزش ه ب
ــاب  ــد در کت ــد هل ــۀ دیوی ــه گفت ــه ب ــت ک اس
ارزشــمند »مدل هــای دموکراســی«، »امــروزه 
تقریبــًا همــه ـ بــدون توجــه بــه دیدگاهــی 
ــد  ــه دارن ــا میان ــت ی ــپ، راس ــارۀ چ ــه درب ک
انــواع  بــودن هســتند.  ـ مدعــی دموکــرات 
رژیم هــای  جملــه  از  سیاســی،  رژیم هــای 
امریــکای  بلــوک شــرق و  اروپــای غربــی، 
بــه  می نامنــد.  دموکراســی  را  خــود  التیــن 
ــی در حــول و حــوش  ــد دموکراس ــر می رس نظ
ــن، »فضــای مشــروعیت«  زنده گــی سیاســی نوی

ــت ها،  ــن، سیاس ــن، قوانی ــد: فرامی ــاد می کن ایج
ــودن«،  ــک ب ــورت »دموکرایت ــات در ص تصمیم

ــوند.« ــی ش ــداد م ــب قلم ــه و مناس منصفان
غیردموکراتیــک،  کشــورهای  حتــا  امــروزه   
می داننــد،  دموکراســی  را  خــود  نظام هــای 
ــان  ــه در جه ــاده ک ــِل س ــن دلی ــه ای ــم ب آن ه
می توانــد  تنهــا  دموکراســی  متضــاد  امــروز 
ــا مخالفــان دموکراســی  رژیــم مســتبد باشــد. آی
ــان  ــه خواه ــد ک ــد بگوین ــتان می توانن در افغانس

ــتند؟  ــتبدادی هس ــم اس رژی
معلــوم می شــود کــه پای بســت های فکــرِی 
ــه  ــف و نخ نماســت ک ــان ضعی ــان چن ــن آقای ای
حتــا نمی تواننــد از دیدگاه هــای طالبانی شــان 
به خوبــی دفــاع کننـــد. موضــوع دیگــر امــا ایــن 
ــدِن  ــی خوان ــا واردات ــان ب ــن آقای ــه ای ــت ک اس
کــه  را  توهینــی  افغانســتان  در  دموکراســی 
بــه شــهروندان کشــور روا می دارنــد، حــس 
ــرای  ــتان ب ــهروندان افغانس ــر ش ــد. مگ نمی کنن
ــد  ــده ان ــاخته نش ــک س ــای دموکراتی ارزش ه
و یــا دموکراســی از انــدازه و شــعورِ آن هــا 

ــت؟  باالس
دموکراســی بــه هیــچ صــورت یــک ارزش 
وارداتــی در افغانســتان نیســت و نــه مــردمِ آن بــا 
ــد،  ــت دارن ــِر مخالف ــی س ــای دموکراس ارزش ه
ــکلی  ــتان مش ــی افغانس ــر در دموکراس ــل اگ ب
ــرد  ــی از عملک ــکل ناش ــن مش ــود دارد، ای وج
ــک  ــای دموکراتی ــه ارزش ه ــت ک زمام دارانی س
ــه نفــع تفکــراِت  را در شــانزده ســال گذشــته ب
کردنــد.  قبیله یــِی خــود مصــادره  و  قومــی 
ــورهای  ــکا و کش ــا امری ــه ب ــد ک ــا بودن همین ه
توافق نامــۀ  و  شــدند  تعامــل  وارد  غربــی 
اســتراتژیک امضــا کردنــد. همین هــا بودنــد کــه 

دخالت هــای  بــا  انتخابــات  از 
ســاختند،  مضحکــه  خــود 
همین هــا بودنــد کــه فســاد را 
بــه تمــام شــریان های جامعــه 
بــرای خــورد و بردهــای کالِن 
خــود رخنــه دادنــد و حــاال هــم 
کــه از قــدرت افتــاده انــد، شــعار 
وارداتــی بــودِن دموکراســی را 

ســر می دهنــد. 
در آخــر، می خواهــم بــه ایــن 
آقایــان یــک مشــورۀ رایــگان 

ــم:  ــه کن هدی
حــاال کــه بیکاریــد و حوصلۀتــان 
جــای  بــه  رفتــه،  ســر 
ــا  ــار ت ــد چه ــی بروی جفنگ پراکن
کتــاِب درست وحســابی بخوانیــد 
تاریک تــان  ذهن هــای  تــا 

اندکــی جــال یابــد! 
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دمـوکراسـی 
»نـظام وارداتـی« است؟!

 

ــوص  ــان به خص ــای طالب ــانه ها از تالش ه ــا رس ــن روزه  ای
ــش  ــان و داع ــدِن طالب ــرای یکی ش ــروه ب ــن گ ــرِی ای رهب
ــش  ــد روز پی ــا، چن ــاد گزارش ه ــر بنی ــد. ب ــخن می گوین س
رهبــر طالبــان بــه مناطقــی در هلمنــد رفتــه و بــا فرماندهــاِن 
طالبــان دیــدار کــرده اســت. در ایــن دیــدار، رهبــر طالبــان 
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــه اس ــان گفت ــه فرماندهان ش ــاب ب خط
داعــش یکــی شــوند و در برابــِر نیروهــای خارجــی بجنگنــد.

ــن در  ــش از ای ــه پی ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــه در حال  این هم
ــی  ــرق، جنگ های ــوص در ش ــور به خص ــاط کش ــی نق برخ
میــان طالبــان و داعشــیان صــورت گرفتــه بــود. اما در شــمال 
ــر  ــق به س ــکاری مطل ــیان در هم ــان و داعش ــه طالب همیش
ــگ  ــۀ میرزاولن ــه منطق ــه ب ــه در حمل ــد؛ چنان ک ــرده بودن ب
از همــکاری ایــن گروه هــا بــا همدیگــر ســخن رفتــه 
ــش  ــکاری داع ــر از هم ــِق دیگ ــی مناط ــز در برخ ــود و نی ب
ــری  ــه رهب ــا حــاال ک ــا شــده اســت. ام ــان حکایت ه و طالب
ــی  ــش یک ــان و داع ــد طالب ــه بای ــرده ک ــالن ک ــان اع طالب
ــاِی  ــت ها و تحلیل ه ــد آن برداش ــز تأیی ــزی ج ــند، چی باش
مــا نیســت کــه بارهــا گفتــه بودیــم: داعشــیان و طالبــان یــک 
ــان در وجــود داعــش  ــد و روزی طالب ــام ان ــا دو ن ــروژه ب پ

ــد شــد! خالصــه خواهن
ــی از  ــان در برخ ــیان و طالب ــان داعش ــه می ــی ک  جنگ های
مناطــق کشــور صــورت گرفتــه، بیشــتر به خاطــر قطــع شــدن 
و یــا کاهــش منابــع مالــی از یــک گــروه بــه نفــِع گــروه دیگر 
ــن دو  ــان ای ــزاع می ــی ن ــبب اصل ــورد س ــن م ــوده و همی ب
گــروه همســان شــده بــوده اســت. برداشــِت دیگــر ایــن بــود 
ــق  ــان را خل ــه طالب ــازمان هایی ک ــورها و س ــان کش ــه هم ک
کردنــد و بــرای حفــظ آن تــالش نمودنــد، اکنــون داعــش را 
ــد  ــت می کنن ــق و حمای ــا خل ــان برنامه ه ــۀ هم ــز در ادام نی
ــن  ــه در پشــِت ای ــن کشــوری اســت ک ــتان مهم تری و پاکس

ــرار دارد.  ــا ق برنامه ه
ــی  ــرای یک ــالِش او ب ــان و ت ــری طالب ــخنان رهب ــون س اکن
ــد  ــان می ده ــح نش ــکِل واض ــه ش ــروه ب ــن دو گ ــدِن ای ش
ــاال  ــد و ح ــت می کن ــروه حمای ــر دو گ ــتان از ه ــه پاکس ک
ــِر ایــن  ــه ســطوح پایین ت ــاال زده اســت کــه ب هــم آســتین ب
ــد  ــد و بای ــد ان ــم متح ــا ه ــه ب ــد ک ــزد کن ــا گوش گروه ه

ــند. ــم باش ــِب ه مواظ
ــه  ــز ب ــان نی ــای طالب ــطح گروه ه ــه در س ــم ک ــکی نداری  ش
ــا  ــه اســت. ام ــا صــورت گرفت ــِن صحبت ه ــامِ داعــش عی ن
ــاد  ــالم اتح ــم اع ــا ه ــان ب ــش و طالب ــه داع ــی ک در صورت
بکننـــد، ســخن مهم تــر ایــن اســت کــه بــرای دولــت و مردم 
افغانســتان کــدام صفحــۀ جدیــد بــاز نمی شــود و اگــر روزی 
همــۀ طالبــان داعــش شــوند و همــۀ داعشــیان طالــب، وضــع 
همــان خواهــد بــود کــه اکنــون اســت. امــا ســخِن اساســی 
ــادی را در  ــال های زی ــا س ــا و حت ــتان ماه ه ــه: افغانس این ک

ــد. ــا همچنــان در بســتر جنــگ باقــی بمان پیــِش رو دارد ت
ــادِ  ــاق و اتح ــد و اتف ــه می جنگن ــی ک ــامِ گروه های ــر ن  تغیی
ــد  ــگ نخواه ــن جن ــِت ای ــر وضعی ــری ب ــچ تأثی ــا هی آن ه
گذاشــت. امــا تنهــا نکتــۀ مثبــِت ایــن تعامــالت ایــن اســت 
کــه دولــت افغانســتان به خصــوص ریاســت جمهــوری 
بــه ایــن درک برســد کــه از برخوردهــای دوگانــه در برابــر 
ــم  ــک میکانیس ــد و ی ــودداری کن ــتی خ ــای تروریس گروه ه
ــروه روی  ــر دو گ ــر ه ــی ـ سیاســی را در براب ــِن نظام روش
ــر  ــرای ه ــو را ب ــن دروازۀ گفت وگ ــرد و همچنی دســت بگی

ــاز بگــذارد. ــه شــکل همســان ب دو گــروه ب
ــچ  ــه هی ــان و داعشــیان ک ــان طالب ــل شــدن می ــاوت قای  تف
نکتــۀ متمایــزی از یکدیگــر ندارنــد، جــز یــک اشــتباه 
مرگبــار، چیــِز دیگــری نیســت. اگــر گفتــه شــود کــه طالبــان 
ــد  ــد، بای ــور ان ــن کش ــتاهای همی ــا و روس ــداِن قریه ه فرزن
ــز  ــرا آن هــا نی ــد؛ زی ــن ان ــز چنی پاســخ داد کــه داعشــیان نی
ــی از  ــداِن پدران ــد و فرزن ــد یافته ان ــور تول ــن کش در همی
ــیاری  ــه بس ــا ک ــه بس ــد و چ ــرزمین ان ــاک و س ــن خ همی
ــان  ــروز بیرق ش ــه ام ــد ک ــروز ان ــاِن دی ــان طالب ــا هم از آن ه
را ســیاه ســاخته اند و برنامــۀ تازه محول شــده بــه خــود 
ــه  ــی ب ــای غن ــت آق ــگاه دول ــن ن ــد. بنابرای ــش می برن را پی
طالبــان و داعــش بایــد تغییــر کنـــد؛ زیــرا نــگاه پاکســتان در 
برابــر طالبــان و داعــش اکنــون مبتنــی بــر اتحــاد آن هاســت؛ 
چیــزی کــه مــردم یــک قــدم پیــش از دولــت بــر آن واقــف 

بوده انــد.

سـرانجـام داعـش 
و طـالب یکـی ست
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ــا کمیســیون های  ــه ب حکومــت برخــورد دوگان
ــکایات  ــیون ش ــه کمیس ــاور دارد ک ــته و ب داش
انتخاباتــی در مســایل انتخابــات نقــش کلیــدی 
ــز و توجــه را نســبت  ــدارد و بیشــترین تمرک ن

ــات دارد. ــه کمیســیون مســتقل انتخاب ب
ــی و نهادهــای ناظــر  شــماری از نهادهــای مدن
ــبت  ــت نس ــد: حکوم ــات می گوین ــر انتخاب ب
ــن  ــی کمتری ــکایات انتخابات ــیون ش ــه کمیس ب
ــیون  ــن کمیس ــه ای ــه  را دارد، در حالی ک توج
آخریــن مرجــع بــرای رســیده گی بــه تخلفــات 

انتخاباتــی و حــل منازعــات انتخاباتی می باشــد.
بــه بــاور آنــان: اگــر ایــن بــار انتخابات بــا تقلب 
و تخلــف صدمــه ببینــد، بدون شــک افغانســتان 
ــه  ــه و قبیله گرایان ــتم های کهن ــرف سیس ــه ط ب
ــار  ــورت مه ــن ص ــه در ای ــت ک ــد رف خواه
ــد  ــن خواه ــکل و غیرممک ــیار مش ــران بس بح

ــود. ب
ایــن واکنش هــا در پــی اظهــارات اخیــر رییــس 
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی ابــراز می شــود.

رییــس کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

اعــالم کــرد کــه در صــورت برکنارنشــدن 
عامــالن تقلــب و عــدم تحقــق اصالحــات در 
ــده از ســمت  ــاه آین ــا م ــات ت کمیســیون انتخاب

خــود کناره گیــری خواهــد کــرد.
کمیســیون  رییــس  آریایــی  عبدالعزیــز 
ــا وجــود  ــه ب ــه ک ــی گفت شــکایت های انتخابات
ــه در  ــانی ک ــم کس ــوز ه ــان هن ــت زم گذش
تقلــب انتخابات گذشــته دســت داشــتند بــه کار 
ــد. ــه می دهن ــی ادام ــون های انتخابات در کمیس

ــدار داد  ــی هش ــدت مل ــت وح ــه حکوم وی ب
ــات در  ــق اصالح ــدم تحق ــورت ع ــه در ص ک
کمیســیون های انتخاباتــی افغانســتان از ســمتش 

ــاره گیــری خواهــد کــرد. کن
رییــس کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 
ــب  ــالن تقل ــاری عام ــدم برکن ــه ع ــا اشــاره ب ب
انتخابــات گذشــته افغانســتان گفــت: اگــر ایــن 
موضــوع را بــا دولــت افغانســتان تــا مــاه آینــده 
ــی  ــف مدیریت ــه ضع ــم ب ــل نکن ــل و فص ح
خــود اعتــراف کــرده و از ســمت خــود اســتعفا 

ــرد. ــم ک خواه
یوســف رشــید رییــس فیفــا یــا بنیــاد انتخابــات 
ــارات  ــد: اظه ــه افغانســتان می گوی آزاد و عادالن
ــی  ــکایات انتخابات ــیون ش ــس کمیس ــر ریی اخی
ــته  ــد گذش ــت مانن ــه حکوم ــد ک نشــان می ده
توجــه چندانــی بــه کمیســیون شــکایات نــدارد.
ــز توجــه  ــد دارد کــه در گذشــته نی رشــید تاکی
ــود  ــکایات وج ــیون ش ــه کمیس ــبت ب الزم نس
ــک  ــوان ی ــه عن ــیون ب ــن کمیس ــت و ای داش
ــفانه  ــود و متاس ــرح نب ــدی مط ــیون کلی کمیس
ــک  ــوان ی ــه عن ــیون ب ــن کمیس ــم ای ــون ه اکن
ــکایات  ــه ش ــیده گی ب ــرای رس ــدی ب ــاد کلی نه

ــت. ــرح نیس ــی مط انتخابات

وی افــزود: بیشــترین تمرکــز و توجــه نســبت 
ــا  ــت؛ ام ــات اس ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ب
متاســفانه کمتریــن توجــه نســبت به کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی صــورت می گیــرد، در 
حالی کــه ایــن کمیســیون آخریــن مرجــع بــرای 
رســیده گی بــه تخلفــات انتخاباتــی و حــل 

ــد. ــی می باش ــات انتخابات منازع
ــه  ــت برخــورد دوگان ــه رشــید: حکوم ــه گفت ب
ــه  ــی دارد ک ــکایات انتخابات ــیون ش ــا کمیس ب
متاســفانه ایــن برخــورد دوگانــه در گذشــته نیــز 
وجــود داشــت، زیــرا این کمیســیون در مســایل 

ــات نقــش کلیــدی دارد. شــفافیت انتخاب
امــا او بــاور دارد کــه دادن صالحیــت شناســایی 
جرایــم انتخاباتــی از جملــه مــوارد بســیار مهــم 
اســت کــه بــه ایــن کمیســیون داده شــد؛ بنابراین 
وضعیــت کمیســیون شــکایات نســبت بــه 
گذشــته بهتــر شــود و مســووالن این کمیســیون 

بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده خوبــی کننــد.
وی گفــت: امــا اگــر مســووالن این کمیســیون از 
ایــن فرصــت خــوب اســتفاده درســت نتواننــد، 
بــدون شــک نشــان دهنده ضعــف، ناتوانایــی و 

عــدم مدیریــت آنــان خواهــد بــود.
ــز رفیعــی رییــس مجتمــع  ــن حــال، عزی ــا ای ب
ــد: متاســفانه  ــی افغانســتان می گوی ــه مدن جامع
هــردو کمیســیون ضعف هــا و چالش هــای 
فــراوان دارد و اگــر ایــن وضعیــت دوام پیدا کند 
ــل  ــی ح ــیون های انتخابات ــکالت کمیس و مش
نشــود، حکومت مشــروعیت خــود را از دســت 

ــد داد. خواه
رفیعــی تاکیــد دارد کــه حکومــت افغانســتان  و 
کمیســیون های انتخاباتــی بایــد متوجــه وضعیت 
ــار  ــن ب ــر ای ــه اگ ــند ک ــور باش ــی کش بحران

دموکراســی مشــروعیت خود را از دســت بدهد، 
مــا در یــک بــن بســت بســیار خطرنــاک قــرار 

خواهیــم گرفــت.
بــه گفتــه او: اگــر ایــن بــار دموکراســی و 
ــد،  ــه ببین ــا تقلــب و تخلــف صدم ــات ب انتخاب
بــدون شــک افغانســتان بــه طــرف سیســتم های 
ــه در  ــت ک ــد رف ــه خواه ــه و قبیله گرایان کهن
ــار بحــران بســیار مشــکل و  ــن صــورت مه ای

ــود. ــد ب ــر ممکــن خواه غی
وی افــزود: اگــر انتخابــات و دموکراســی صدمه 
ببینــد، مــا نظــام متمــدن را از دســت خواهیــم 
داد و بــه ســمت یــک رژیــم دیکتاتــوری 

ــت. ــم رف ــوده خواهی ــه و فرس قبلیه گرایان
رفیعــی می گویــد: بــدون شــک مشــکالتی 
ــود دارد،  ــیون وج ــردو کمیس ــه در درون ه ک
ــی  ــی و دموکراس ــام فعل ــی، نظ ــون اساس قان
در افغانســتان را تهدیــد می کنــد؛ بنابرایــن 
حکومــت بایــد ایــن مشــکالت را جــدی گرفته 

ــد. ــه کن ــه آن توج و ب
ایــن در حالــی اســت که اخیــرا احزاب سیاســی، 
نماینــدگان مجلــس و نهادهــای ناظــر بــر 
انتخابــات افغانســتان نیــز نســبت بــه عمل کــرد 
کمیســیون انتخابــات، مداخلــه حکومــت و 
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــود عــزم جــدی ب نب
پارلمانــی و شــورای ولســوالی ها ابــراز نگرانــی  

کرده انــد.
ــد  ــزاب منتق ــی، اح ــه تازگ ــر ب ــوی دیگ از س
حکومــت وحــدت ملــی بــا تشــکیل شــورایی 
ــای  ــم جریان ه ــورای تفاه ــوان »ش ــت عن تح
سیاســی« افغانســتان خواســتار تحقق اصالحات 
اساســی و یــا منحــل شــدن کمیســیون انتخابات 

ــده اند. ــتان ش افغانس
ــی  ــدات اساس ــی از تعه ــه یک ــود اینک ــا وج ب
حکومــت وحــدت ملــی تحقــق اصالحــات در 
کمیســیون انتخابــات و نظــام انتخاباتــی در ایــن 
ــال از  ــه س ــت س ــا گذش ــا ب ــت؛ ام ــور اس کش
تشــکیل ایــن حکومــت افــرادی کــه بــه تقلــب 
متهــم هســتند در کمیســیون شــکایت های 

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــی ب انتخابات

ــر  ــد ب ــا تأکی ــده گان ب ــس نماین ــای مجل ــماری از اعض ش
ــه  ــی نشــانی فســاد را اشــتباه گرفت ــه محمداشــرف غن این  ک
اســت، می گوینــد: ارگ ریاســت جمهوری منبــع فســاد 

ــت. اس
عمومــی  جلســۀ  در  نماینــده گان  مجلــس  اعضــای 
ــه  ــه توطی ــم ب ــی را مته ــای غن ــان آق ــان هم چن دیروزی ش
ــد کــه حکومــت  ــد و گفتن ــده گان کردن ــه مجلــس نماین علی
متمرکــز اســت و اگــر وکال فســاد کننــد، رییس جمهــور نیــز 

ــت. ــریک اس ــاد ش در فس
هفتــۀ گذشــته محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحدت 
ــه  ــراِن پیشــنهادی ب ــزد وزی ــه نام ــه ب ــی در نشســت کابین مل
مجلــس نماینــده گان ُهشــدار داد کــه وارد معاملــۀ پولــی بــا 

نماینــده گان مجلــس نشــوند.
ــا  ــه ب ــری ک ــزد وزی ــر نام ــه ه ــه اســت ک ــی گفت ــای غن آق
نماینــده گان مجلــس معاملــۀ پولــی انجــام دهــد، از فهرســت 

ــود. ــذف می ش ــه ح ــران کابین ــزد وزی نام
عبدالــرووف ابراهیمــی، رییــس مجلــس نماینــده گان گفــت: 
»اتهــام علیــه نماینــده گان مجلــس از آدرس رییس جمهــور به 
عنــوان رییــس ســه قــوۀ دولــت، هتــک ُحرمــت و کم بینــی 

نســبت بــه خانــۀ ملــت اســت«.
ــس  ــاون دوم مجل ــون، مع ــون همای ــر، همای ــویی دیگ در س
نماینــده گان نیــز گفــت کــه محمداشــرف غنــی بایــد خودش 
مشــخص کنــد کــه در دورۀ قبلــی بــه کــدام نامــزد وزیــران 
پــول داده اســت کــه آنــان معاملــه کردنــد و وزیــر شــدند و 

بــه کــدام نامــزدان پــول نــداد و آنــان هــم وزیــر نشــدند.
ــار  ــترده یی که در چه ــاد گس ــد: »فس ــون می گوی ــای همای آق
اطــراف آقــای غنــی وجــود دارد، در هیــچ نهــاد دیگــر دولتــی 

وجــود نــدارد«.
ــس  ــر مجل ــمی، عضــو دیگ ــر قاس ــن، علی اکب ــان باای هم زم
ــرده  ــم ک ــاد را ُگ ــانی فس ــی نش ــای غن ــه آق ــد ک می گوی
اســت. او می گویــد: »بایــد برایــش نشــان داده شــود کــه ارگ 
ــردم  ــم های م ــت؛ چش ــاد اس ــت جمهوری آدرس فس ریاس
کــور و گوش های شــان کــر نیســت، همــه می داننــد در 

ــذرد«. ــه می گ ــی چ ــدت مل ــت وح حکوم
در عیــن حــال، شــماری از اعضــای مجلــس اظهــارات محمد 

اشــرف غنــی را در مفایــرت بــا منافــع ملــی و قوانیــن نافــذۀ 
ــد. کشــور می دانن

جعفــر مهــدوی، نماینــدۀ مــردمِ کابــل در مجلــس می گویــد 
کــه گفته هــای محمداشــرف غنــی نشــان می دهــد کــه نــگاه 
او بــه منافــع ملــی و قانــون چگونــه اســت؛ متهــم کــردن یک 
ــا هیــچ منافــع کشــوری مطابقــت  بخــش نظــام بــه فســاد ب

نــدارد.
ــت  ــتی اس ــتان ریاس ــام افغانس ــزود: نظ ــدوی اف ــای مه آق
ــود  ــد، خ ــاد کنن ــان فس ــای پارلم ــد اعض ــرار باش ــر ق و اگ

ــت. ــاد اس ــن فس ــوول ای ــز مس ــور نی رییس جمه
او هم چنــان تأکیــد کــرد: »مرکــز فســاد و تعصــب ارگ 

ریاســت جمهوری اســت، نــه خانــۀ ملــت«.
هم چنــان، عبدالرحمــان رحمانــی، نماینــدۀ مــردم بلــخ 
ــذاری  ــه دام گ ــم ب ــی را مته ــد اشــرف غن ــس، محم در مجل
ــد  ــه می کن ــران کابین ــرل وزی ــن کنت ــت گرفت ــه دس ــرای ب ب
و می گویــد: »اشــرف غنــی می خواهــد وزیــران آینــده 

کارهای شــان را بــه خواســت او انجــام دهنــد«. 
اظهــارات رییــس حکومــت وحــدت ملــی در حالــی مطــرح 
می شــود کــه پیــش از ایــن برخــی نماینــده گان مجلــس نیــز 
ــا  ــه معامله گــری ب برخــی دیگــر اعضــای ایــن مجلــس را ب

نامــزد وزیــران جدیــد کابینــه متهــم کــرده انــد.
بــه گفتــۀ شــماری از اعضــای مجلــس، برخــی از نماینــده گان 
بــا نامــزد وزیــراِن پیشــنهادی حکومــت معاملــه کــرده انــد تــا 
در بــدل پــول، کرســی و یــا امتیازهــای دیگــر، بــه آنــان رأی 

ــاد دهند. اعتم
هم چنــان گفتــه می شــود کــه برخــی از نماینــده گان مجلــس 
بــرای نامــزد وزیــران جدیــد پیشــنهادی کابینــه ضیافت هــای 
بــزرگ شــام گاهی در هوتل هــای مجلــل کابــل برگــزار 

کــرده انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه قــرار اســت هشــت نامــزد وزیــر 
جدیــد کابینــه در جریــان همیــن هفتــه جهــت کســب رأی 

اعتمــاد رســماً بــه مجلــس نماینــده گان معرفــی شــوند.
نگرانی از راهبرد امریکا

ــت  ــده گان در نشس ــس نماین ــس مجل ــال، ریی ــن ح در عی
عمومــی دیــروز مجلــس در پیونــد بــه راهبــردِ تــازۀ امریــکا 

ــرد. ــی ک ــار نگران ــرای افغانســتان اظه ب
عبدالــرووف ابراهیمــی، رییــس مجلــی نماینــده گان می گوید: 
»در شــماری از والیت هــای افغانســتان پیوســته جنــگ 
ــود  ــده می وش ــرد. دی ــی می گی ــردم قربان ــان دارد و از م جری
کــه راهبــرد جدیــد امریــکا تغییــری در ایــن زمینــه بــه میــان 

نیــاورده اســت«.
آقــای ابراهیمــی می گویــد: بــا اعــالم راهبــرد جدیــد امریــکا، 
ــد کــه شــاید شــاهد یــک  مــردم افغانســتان تصــور می کردن
وضعیــت بهتــر در میدان هــای نبــرد بــا تروریســم بین المللــی 
ــای  ــله نگرانی ه ــک سلس ــا ی ــم م ــا بازه ــند، ام ــته باش داش
جــدی را از طــرف دشــمن داریــم کــه واقعــاً قابــل بازپــرس 

و دقــت از طــرف نماینــده گان اســت.
او خاطرنشــان ســاخت کــه ســران نهادهــای امنیتــی را 
ــش های  ــه پرس ــا ب ــرد ت ــد ک ــوت خواهن ــس دع ــه مجل ب

ــد. ــه کنن ــخ ارای ــده گان پاس نماین
ایــن در حالی ســت کــه طالبــان یــک شــب پیــش توانســتند 
ــای  ــرپل را از نیروه ــت س ــِگ والی ــر درۀ میرزااولن ــار دیگ ب
امنیتــی تصــرف کننــد. چنــدی پیــش جنگ جویــان مربــوط 
بــه گــروه داعــش و طالبــان مشــترکاً در ایــن دره دســت بــه 
قتــل عــام مــردم زده و ده هــا تــن بــه شــمول زنــان و کــودکان 
ــد. را پــس از کشــتار، در گورهــای دســته جمعی دفــن کردن

کرزی و هم گرایی با طالبان
ــد  ــارات حام ــه اظه ــروز ب ــس دی ــای مجل ــماری از اعض ش
ــش نشــان  ــز واکن ــور پیشــین کشــور نی ــرزی، رییس جمه ک
ــا  ــرزی در تضــاد ب ــای ک ــای آق ــه گفته ه ــد ک ــد و گفتن دادن

منافــع ملــی افغانســتان اســت.
ظهیــر ســعادت، نماینــدۀ مــردمِ پنجشــیر در مجلــس در ایــن 
رابطــه گفــت: حکومــت وحــدت ملــی دشــمنان را دشــمن 
خطــاب می کنــد و هم زمــان دروازۀ صلــح را بــاز گذاشــته و 

پالیســی اش روشــن اســت.
ــار  ــین اظه ــور پیش ــای رییس جمه ــه گفته ه ــاره ب ــا اش او ب
ــف  ــای مختل ــه بهانه ه ــد ب ــه می خواهن ــانی ک ــت: »کس داش
هم گرایــی و هم نوایی شــان را بــا طالبــان نشــان دهنــد، 
ــان  ــای طالب ــان برنامه ه ــال گذشتۀش ــیزده س ــت س در سیاس
ــا  ــه در مغاره ه ــی ک ــه طالبان ــد و ب ــق کردن ــو تطبی را موبه م

زنده گــی می کردنــد، مشــروعیت بخشــیدند«.
ــر  ــو دیگ ــری، عض ــین ناص ــالم حس ــه، غ ــن رابط در همی
ــان داشــت:  ــرار داده بی مجلــس آقــای کــرزی را مخاطــب ق
هرکســی کــه بــه عنــوان رییس جمهــور بــه قــدرت می رســد 
تمــام می شــود، مصــروف  از آن دورۀ کاری اش  بعــد  و 
ــم  ــی ه ــایل سیاس ــر در مس ــود و اگ ــر می ش ــای دیگ کاره

ــد اســت. ــع ملــی کشــور پابن ــه مناف ــد، ب ــه کن مداخل
ــای  ــش آق ــد روز پی ــای چن ــزود: »گفته ه ــری اف ــای ناص آق
کــرزی، خــالف تمــام مصالــح ملــی افغانســتان اســت. تمــام 
زیرســاخت های فســاد، بی بندوبــاری، آدم کشــی و قتــل، 
مــواد مخــدر و بــه یغمــا رفتــن خزانــۀ، ملــی در چارچــوب 
ــود، صــورت  ــن آدم در راســش ب ــی کــه ای ســاختار حکومت

گرفتــه اســت«.
ــس  ــرزی، ریی ــد ک ــته حام ــۀ گذش ــه هفت ــت ک ــی اس گفتن
جمهــوری پیشــین کشــور در یــک نشســت خبــری گفــت 
ــه اعمــال دهشــت افگنی می زننــد، امــا  کــه طالبــان دســت ب
تروریســت نیســتند، بلکــه مــردم افغانســتان هســتند و او بــه 
ایــن گــروه نامــۀ نوشــته تــا بــه مذاکــرات صلــح رو بیاورنــد.
ایــن اظهــارات کــرزی در حالــی مطــرح شــد کــه بــه بــاور 
آگاهــان، حکومــت وحــدت ملــی موقــف متفاوت تــری دارد. 
چنــدی پیــش رییــس حکومــت وحــدت ملــی اعــالم کــرد 

کــه طالبــان ماننــد فســاد، دشــمن مــردم افغانســتان هســتند.

شماری از نهادهای مدنی و ناظر بر انتخابات:

حکومت با کمیسیون های انتخاباتی برخورد دوگانه دارد

پاسخ مجلس به غنی:

به پیمانه ارگ هیچ نهادی 
فاسد نیست

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری 
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بخش نخست

۱( خوابیدن 
ــارم عمــر  ــش از یک چه ــه بی ــم ک ــت کنی ــزی صحب ــارۀ چی ــم درب در این جــا می خواهی
ــورت  ــه ص ــم ب ــن ه ــواب رفت ــه خ ــل ب ــوز دلی ــود. هن ــرِف آن می ش ــان ص ــر انس ه
معمــا باقــی مانــده اســت. چیــزی کــه دانشــمندان می داننــد ایــن اســت کــه: خوابیــدن 
ــر  ــه تغیی ــد ب ــده می توان ــی فزاین ــی دارد. بی خواب ــۀ حیات ــتانداران جنب ــای پس ــرای بق ب
ــود.  ــر ش ــرگ منج ــه م ــا ب ــاص، حت ــای خ ــی و در حالت ه ــو، توّهم زده گ خلق وخ
خــواب دارای دو وضعیــت اســت: حــرکات غیرســریع چشــم )NREM( کــه در خــالل 
ــم  ــریع چش ــرکات س ــد و ح ــام می ده ــازی انج ــم  سوخت وس ــت ک ــز فعالی آن، مغ
)REM( کــه در خــالل آن، مغــز بســیار فّعــال اســت. برخــی دانشــمندان فکــر می کننــد 
ــه بــدن اســتراحت می دهــد و شــبیه خــواب زمســتانی باعــث  کــه خــواب NREM ب
ــرات  ــازمان دهی خاط ــه س ــد ب ــواب REM می توان ــردد و خ ــی گ ــرژی م ــرۀ ان ذخی
ــه در خــالل  ــی ک ــات نشــده اســت و رویاهای ــوز اثب ــده هن ــن ای ــه ای ــد. البت کمــک کن

ــدارد.  ــه خاطــرات ن ــدد، همیشــه ارتباطــی ب ــوع می پیون ــه وق خــواب REM ب
۲( خواب دیدن 

ــای انســان از چــه تشــکیل شــده اند،  ــا و رویاه ــه خواب ه ــید ک ــر بپرس ــر از 10 نف اگ
ــمندان  ــه دانش ــت ک ــن اس ــش ای ــد. علت ــت می کنی ــاوت دریاف ــخ متف ــاالً 10 پاس احتم
ــق  ــدن از طری ــواب دی ــال: خ ــک احتم ــتند. ی ــا هس ــن معم ــف ای ــرگرم کش ــوز س هن
ــه تمریــن دادن مغــز می پــردازد.  تحریــک حرکــت ســناپس ها بیــن ســلول های مغــز، ب
ــی  ــف و هیجانات ــارۀ وظای ــراد درب ــای اف ــه خواب ه ــن اســت ک ــر ای ــۀ دیگ ــک نظری ی
اســت کــه در طــول روز بــه آن پرداختــه و ایــن فراینــد می توانــد بــه اســتحکام افــکار 
ــه  ــد ک ــق دارن ــه تواف ــن نکت ــی، دانشــمندان در ای ــد. به طــور کّل و خاطــرات کمــک کن
ــم  ــریع چش ــرکات س ــه ح ــواب ک ــش خ ــن بخ ــالل عمیق تری ــدن در خ ــواب دی خ

)REM( خوانــده می شــود، اتفــاق می افتــد. 
۳( احساسات خیالی 

تخمیمــن زده می شــود کــه در حــدود 80 درصــد حس هایــی کــه در ناحیــۀ اندام هــای 
قطــع شــدۀ بــدن وجــود دارد ماننــد گرمــا، خــارش، فشــار و درد، برآمــده از “اندام هــای 
گمشــده” هســتند. افــرادی کــه ایــن پدیــدۀ “انــدام خیالــی” را تجربــه می کننــد، حســی 
ــدن آن هاســت. یــک  ــی از ب ــدام جزی ــه آن ان ــن اســت ک ــد ای ــد درســت مانن ــه دارن ک
توضیــح کــه در ایــن مــورد وجــود دارد ایــن اســت کــه عصب هــای ناحیــه عضــو قطــع 
شــده، ارتبــاط جدیــدی بــا نخــاع برقــرار می کننــد و بــه فرســتادن عالیــم )ســیگنال( بــه 
مغــز ادامــه می دهنــد، درســت ماننــد هنگامــی کــه عضــو قطــع شــده ســرجایش وجــود 
داشــت. احتمــال دیگــری کــه داده می شــود ایــن اســت کــه مغــز طــوری برنامه ریــزی 
ــارت دیگــر، احتمــال داده می شــود  ــه عب ــد. ب ــل کار کن ــدن کام ــا ب ــه ب شــده اســت ک
کــه مغــز، الگویــی از یــک بــدن کامــل بــا تمــام اجــزا و اندام هــا را در خــود نگهــداری 

می کنــد. 
۴( کنترل مأموریت 

برنامه ریــزی  دارد،  قــرار  مغــز  هیپوتاالمــوس  در  کــه  بــدن  بیولوژیــک  ســاعت 
ــر  ــن اث ــده دارد. واضح تری ــر عه ــاعته را ب ــم 2۴ س ــک ریت ــرای ی ــدن ب ــای ب فعالیت ه
ایــن ریتــم، چرخــۀ خــواب و بیــداری اســت، اّمــا ســاعت بیولوژیــک بــر روی دســتگاه 
ــا  ــد هورمون ه ــون و تولی ــار خ ــدن، فش ــای ب ــوارش، دم گ
ــور  ــّدت ن ــه ش ــد ک ــران دریافته ان ــر دارد. پژوهش گ ــز تأثی نی
ــد از طریــق تنظیــم هورمــون مالتونیــن، ایــن ســاعت  می توان
را عقــب یــا جلــو ببــرد. تحقیقــات بــر روی ایــن مســأله کــه 
آیــا مکمل هــای غذایــی حــاوی مالتونیــن می تواننــد از 
خســتگی پــرواز ناشــی از اختــالف ســاعت جلوگیــری کننــد 

ــه دارد.  ــان ادام ــه، هم چن ــا ن ی
۵( خاطرات 

انســان ها معمــوالً برخــی اتفاقــات را به ســختی فرامــوش 
ــتین  ــا نخس ــب ی ــه مکت ــن ب ــن روز رفت ــل اولی ــد، مث می کنن
ــا همســر. پرســش ایــن اســت کــه ایــن فیلم هــای  مالقــات ب
ســینمایی چه گونــه در ذهــن انســان نگهــداری می شــود؟ 
دانشــمندان بــا اســتفاده از تکنیک هــای تصویربــرداری از مغــز 
ــازی  ــاد و ذخیره س ــوول ایج ــازوکار مس ــف س ــال کش در ح
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــای کنون ــتند. یافته ه ــرات هس خاط
ناحیــۀ هیپوکامپــوس کــه درون غشــای خاکســتری مغــز قــرار 
ــد.  ــل کن ــرات عم ــۀ خاط ــورت جعب ــه ص ــد ب دارد، می توان

مارکـس تولیـوس سیسـرون در سـال 10۶ قبل 
از میـالد بـه دنیـا آمـد. آغـاز زنده گی سیسـرون 
مصـادف بود با دوران اسـتیالی رومیان بر یونان 
در قـرن دوم قبـل از میـالد. بنابریـن او شـاهد 
واپسـین سـال های جمهوری روم و ظهور قیصر 
بـر مسـند حکومت بـود. در این عصـر، آموزه ها 
و آرای رواقیـان کـه با حوادث روزگار سـنخیت 
و سـازگاری بیشـتری داشـت و نسـبت به دیگر 
مکاتب فلسـفی، گسـترش داشـت. سیسـرون از 
جملـه کسـانی بـود که تـالش زیـادی نمـود تا 
فرهنـگ و تعالیم فلسـفی یونـان را نـزد رومیان 

بشناساند. 
و  خطیـب  معروف تریـن  و  نام دارتریـن  وی 
سـخنور روم قدیـم بـه شـمار می رفـت و اعتقاد 
سیاسـی  نهادهـای  و  سـازمان ها  بـه  راسـخی 
کهـن روم و کارکـرد آن هـا در اجتمـاع داشـت. 
او همـواره در دفـاع از طبقـات متوسـط جامعـه 
می کوشـید، چـرا کـه خود نیـز از طبقـات پایین 
اشـراف بود. در طـول زنده گی سیاسـی خویش 
بـه مبـارزه بـا خودکامه گی خـواه به نام اشـراف 
و خـواه تـودۀ مـردم برخاسـت، ولـی بـا ایـن 
حـال بیشـتر تالش هـا و کوشـش های او به نفع 
طبقـات توانگـر و بازرگانـان رومی بـود تا تودۀ 

مـردم سـتمدیدۀ یونان. 
نخسـتین فعالیت سیاسـی ـ حقوقی او به عنوان 
وکیـل مدافـع در دادگاه آغـاز شـد. در این مدت 
کـه وی بـه شـغل قضاوت مشـغول بود، بیشـتر 
اقدامـات  بـه  معطـوف  را  خـود  فعالیت هـای 
حقوقـی نمـود. وی تـالش نمـود تا شـکل های 
قدیمـی قانـون اساسـی روم را زنـده نـگاه دارد، 
به خصـوص تجـاوزات اسـتبدادی باعـث از یاد 
رفتـن این قوانین می گشـت، ولـی در این هدف 

خـود کامیـاب نبود. 
او همواره سـعی کرد تا رسـیدن سـزار بر مسـند 
اتمـام  و  روزگار  ولـی  کنـد،  درک  را  قـدرت 
حیـات، ایـن اجـازه را بـه او نـداد. سیسـرون با 
رسـیدن سـزار بـه اوج قـدرت مخالفـت کـرد، 
ولی موفق نشـد، سـزار بعد از رسـیدن به مسـند 
حکومـت در اوج قـدرت می توانسـت اقدامات 
مخالفانـۀ سیسـرون را تالفی کند، ولی گذشـت 
و جوان مـردی از خـود نشـان داد. پس از کشـته 
شـدن قیصر، سیسـرون ضمن یک رشـته نطق ها 
کـه بـه فیلیپک معـروف بود، جانشـین او، مارک 

آنتونـی را تخطیـه نمـود و ایـن بی احتیاطـی بـه 
قیمـت جانش تمام گشـت. 

باسـتان،  جهـان  سیاسـی  افـکار  بررسـی  در 
بررسـی مقـام سیسـرون بـه عنـوان فیلسـوفی 
کـه اندیشـه ها و دیـدگاه تـازه و سـنجیده را در 
افـکار سیاسـی دنیای باسـتان مطرح سـاخته، در 
خـور توجـه و بررسـی اسـت؛ ولـی مهم تـر از 
آن، رشـد و تحـول تاریخی کـه از عهد حکمای 
باسـتان تـا عصـر سیسـرون در زمینـۀ تفکـرات 
شـده  بیـان  رسـاله اش  در  سیاسـی  اندیشـۀ  و 
اسـت. سیسـرون در گزینـش نظـرات دیگـران 
و نتیجه گیـری از دیـدگاه آنـان وسـعت نظـر و 
بینشـی خـاص داشـت و در اغلـب آثـاری کـه 
از خـود به جـا گذاشـته، تأثیـرات اندیشـه های 
افالطون و ارسـطو مشـاهده می شـود. در رسـالۀ 
سیسـرون، نظریـات و دیدگاه هـای متنوعـی در 
و  قوانیـن  سیاسـت،  دولـت،  بـاب حکومـت، 
حقـوق وجـود دارد، کـه در این مقالـه به برخی 

از ایـن مسـایل پرداختـه مـی شـود. 
تعریف دولت 

یـک قلمـرو ارضـی مشـترک، دارایـی مشـترک 
یـک ملـت اسـت. ایـن ملـت یـا جمعیـت هـر 
مجموعه یـی از موجودات بشـری نیسـتند که به 
نحـوی از انحا دور هم جمع شـده باشـند، بلکه 
توده هایـی انبـوه هسـتند کـه بـه منظـور اجرای 
عدالـت دربـارۀ هم دیگر و تأمین خیـر و صالح 
عمومـی به هـم پیوسـته انـد. علـت اصلـی بـه 
وجـود آمدن این گونـه اجتماعات، ضعـف افراد 
نیسـت، بلکـه نوعـی روحیـۀ اجتماعـی اسـت؛ 
زیرا انسـان مخلوقـی کناره گیر یا غیـر اجتماعی 
نیسـت، بلکـه بـا طبیعت و سرشـتی خلق شـده 
اسـت کـه حتـی در سـاده ترین شـرایط زنده گی 
بازهم مایل نیسـت کـه دور یا جـدا از هم نوعان 

خـود زنده گـی نماید. 
سیسـرون، یک کشـور یـا دولت را جـزو دارایی 
و امـوال مردمـان آن سـرزمین می داند که جهت 
برقـراری و بسـط عدالـت در یـک اجتمـاع دور 
هـم جمع شـده انـد. از دیـد او، در ایـن قلمرو، 
هـدف برقـراری اصـل عدالـت و جلوگیـری از 
تضییـع حقوق شـهروندان اسـت. او انسـان ها را 
موجـودی اجتماعـی می دانـد کـه خداونـد این 
احسـاس را در سرشـت آن هـا قرار داده اسـت. 

تقدم قانون ازلی بر تمام قوانین 

اصـل اساسـی تفکر سیسـرون در بـاب قانون و 
حقـوق طبیعـی ایـن اسـت کـه سراسـر کاینات 
و موجـودات از یـک قانـون یـا مجموعه قوانیـن 
از روی  بی جـان  پیـروی می کننـد. موجـودات 
خـود،  عقـل  واسـطۀ  بـه  انسـان ها  و  غریـزه 
تابـع ایـن اصـل کلـی هسـتند. او قانـون طبیعی 
بشـری  تفکـر  و  ذهـن  پرداختـۀ  و  سـاخته  را 
نمی دانـد، بلکـه معتقـد اسـت قانون اندیشـه یی 
ازلـی و ابـدی از جانب خداوند اسـت و فرمانی 
اسـت کـه حکمـت الهـی از خـالل آن بـه امـر 
کـردن و نهـی کـردن مـردم و جهان می پـردازد. 
وجـود  عالـم  سرتاسـر  بـر  طبیعـت  قانـون 
سیسـتمی  یـا  واحـد  یـک  و  حکم فرماسـت 
واحد اسـت کـه بر تمام هسـتی و تمـام کاینات 
حاکـم اسـت. قوانین بشـری نیـز بایـد از قوانین 
طبیعـی پیـروی کننـد. در واقـع تمامـی قوانیـن 
بـرای رسـتگاری و تأمیـن آرامش و صلـح افراد 
و جامعـه ابـداع شـده اسـت و تنهـا می تـوان 
بـر اصـول و احکامـی کـه جهـت خوشـبختی 
و سـعادت و حفـظ آرامـش انسـان ها تدویـن 
شـده انـد، نـام قانـون را نهـاد. بدیـن ترتیب در 
کلمۀ قانون، اندیشـه جسـتن حقیقـت و عدالت 
نهفتـه اسـت. از دید سیسـرون، عقل بشـری در 
عالی تریـن سـطحش، انسـان ها را بـه کارهـای 
نیـک و صالح دعوت کرده و از اعمال نادرسـت 
وی،  نظـر  از  عقـل  درجـه  ایـن  می کنـد،  دور 
همـان قانـون اسـت. در واقـع عقل بشـری تنها 
مزیتـی اسـت کـه انسـان را از دیگـر موجودات 
متمایـز سـاخته و او را قـادر کـرده تا نیـک را از 
بـد تمییـز دهـد. حیوانات بـه حکـم غرایزی که 
در وجودشـان نهفته اسـت، کورکورانه از قوانین 
طبیعـی اطاعـت می کننـد، ولـی انسـان فقـط به 
حکـم و فتـوای عقـل مطیـع قوانیـن طبیعـت 

ست.  ا
نقد 

قانـون طبیعـت بـه شـکلی کـه سیسـرون از آن 
تعریـف می کنـد، وضعـی کامـاًل متفـاوت دارد، 
بـه ایـن معنـی کـه موجـودات داراي  عقـل هیچ 
مجبـور نیسـتند کـه خود بـه خـود از آن اطاعت 
کننـد. قانون طبیعی سیسـرون فقط حـدودی که 
موجـودات انسـانی بـه کمک عقـل خـود آن را 
درک و مفهومـش را از روی اراده بـر اعمـال و 
حـرکات خـود تحمیل کننـد، در رفتـار و روش 
انسـان ها موثـر دانسـته و آن هـا را تابـع نظـم و 
ترتیـب مي سـازد. اگـر عقل آدمـی انسـان را در 
تشـخیص تمییـز و بـد یـاری می رسـاند و برای 
هدایـت او بـه سـوی عدالـت و راسـتی کافـی 
اسـت، پـس لزومـی نـدارد کـه وی از قوانیـن 
طبیعـی تعـدی نماید، چـرا که ایـن قوانین، طبق 
تعریفـی که سیسـرون ارایـه داده، قانـون ازلی و 
ابدی هسـتند که انسـان را به سـوی رستگاری و 

درسـتی هدایـت مـی کنند. 
تـا جایـی سـزاوار  او، قوانیـن کشـور  از دیـد 
اطاعـت اسـت که با قانـون طبیعی موافق باشـد. 
قانـون طبیعـی چیـزی نیسـت جـز آن چـه عقل 
آدمـی فتـوا می دهـد، ولـی عقـل هرچنـد بالقوه 
در نهـاد همـۀ آدمـی زاده گان وجـود دارد، بالفعل 
در همـۀ افـراد به یـک اندازه رشـد نمی کنـد، از 
این رو انسـان ها برداشـت های متفاوتی از قوانین 
خواهنـد داشـت، و ایـن مسـاله، تعـدی و عـدم 
پیـروی شـهروندان از قوانیـن یـک کشـور را در 

پـی خواهد داشـت. 
فـرق عمده یـی میـان قوانیـن طبیعـی سیسـرون 
و قانون هـای طبیعـت بـه مفهـوم معاصـر وجود 
دارد، سیسـرون معتقـد اسـت که افـراد می توانند 
از قوانیـن طبیعـت، )بـا مراجعـه به عقـل و خرد 
خویـش(، اطاعـت نکننـد، ولی در حـال حاضر 
تمامـی افـراد ناگزیـر از پیـروی از قوانین طبیعی 

)مثـاًل قانـون جاذبۀ زمین( هسـتند. 
سیسـرون، وفـاداری آگاهانـه بـه شـهر جهانـی 
رسـم  بلندپایه تریـن  را  بشـری  جامعـۀ  یعنـی 
اخالقـی می دانـد و در عین حال تأکیـد می ورزد 
کـه وفـاداری بـه میهـن و زادگاه نیـز احساسـی 
پرارج اسـت؛ ولـی میان ایـن دو گونـه وفاداری 
منافاتـی نمی بینـد، زیـرا بـه نظر او تعهـد فرد در 
برابـر میهـن خـود از تعهـد او در برابـر جامعـۀ 
بشـری ریشـه می گیـرد. در واقع نوعـی اختالط 
سیسـرون  فلسـفۀ  در  ذهـن  گمراه کننده گـِی  و 

وجـود دارد.
منابع:

ابوالقاسـم طاهـری، تاریخ اندیشـه های سیاسـی 
غرب. در 

بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، حمید عنایت.
فاسـتر،  مایـکل  سیاسـی،  اندیشـۀ  خداونـدان 

شیخ االسـالمی. جـواد  برگـردان 
تاریـخ تمـدن، ویـل دورانـت، برگـردان حمیـد 
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ــه  ــلمانان ب ــه مس ــه چگون ــد ک ــب می کنن ــی تعج عده ی
باورهــای مجــوس خــو گرفته انــد!... جــای تعجــب 
ــرف  ــالم مش ــه اس ــه ب ــانی ک ــتِر کس ــرا بیش ــت؛ زی نیس
ــر آن هــا خیلــی  ــد و ب ــن افــکاری بودن شــدند، دارای چنی
ــش را  ــای خوی ــام باوره ــاره تم ــه یک ب ــود ک ــخت ب س
ــه هایی  ــن اندیش ــرای چنی ــد ب ــر بخواهن ــد. و اگ ــا کنن ره
ــِب  ــد آن را در قال ــد، بای ــدا کنن ــالم پی ــی در اس جایگاه
ــه خــورد مــردم بدهنــد. و طوری کــه  ــد و ب حدیــث بریزن
ــروع  ــا ش ــاِن اموی ه ــا در زم ــن خیال پردازی ه ــم، ای گفتی
ــود  ــن نشــده ب ــث تدوی ــوز حدی ــان هن شــد کــه در آن زم
ــه تدویــن  ــود کــه علمــا دســت ب و در زمــان عباســی ها ب

ــد.  ــث زدن احادی
باورهــای  از  ملت هــا  این کــه  اســت  مســلم  آن چــه 
ــت  ــک ام ــای ی ــر باوره ــد. اگ ــر می گردن ــران متأث دیگ
ــا  ــه ب ــی رود ک ــن م ــال ای ــود، احتم ــته نش ــن و نوش تدوی
باورهــای ملت هــای دیگــر خلــط شــود. بــه همیــن 
ــبت داده  ــدا نس ــر خ ــه پیامب ــه ب ــی ک ــاظ در احادیث لح
ــم  ــرآن کری ــه ق ــم ک ــادی را می یابی می شــود، چیزهــای زی
ــه آن اصــاًل اشــاره نکــرده اســت. علــِت آن ایــن اســت  ب
ــد،  ــته ش ــدا نوش ــول خ ــات رس ــم در حی ــرآن کری ــه ق ک
ــر  ــات پیامب ــال از وف ــد از 250 س ــث بع ــه حدی درحالی ک
خــدا نوشــته شــده اســت ـ بــه اســتثنای موطــای امــام مالک 
ــاوی  ــد و ح ــته ش ــری نوش ــال هج ــد س ــد از ص ــه بع ک
ــس، و در آن  ــت و ب ــند اس ــر مس ــث و اث ــش صد حدی ش
خبــری از مهــدی نیســت. امــا بــه مــرور زمــان، احادیــث 
بیشــتر می شــود و معتقــدات نیــز افزایــش می یابــد و 

افســانه ها و خرافــات نیــز بــه آن وارد می گردنــد. 
ــوژی و  ــر تکنول ــامِ »عص ــه ن ــه ب ــا ک ــِر م ــا در عص حت
ملت هــا  باورهــای  می شــود،  یــاد  معرفــت«  و  علــم 
یکــی بــا دیگــری خلــط می شــود؛ بــه گونــۀ مثــال، 
ســاخته های  از   )Armageddon(ارمجــدون جنــگ 
صهیونیســت ها در امریکاســت و در آن، جنگــی میــان 
خیــر و شــر به وقــوع می پیونــدد کــه موقعیــِت آن در 
فلســطین اســت و پــس از آن جنــگ، حضــرت مســیح بــه 

زمیــن فــرود می آیــد.
ــت  ــن اس ــد، ای ــر می آی ــه نظ ــب ب ــا جال ــه در این ج آن چ
ــِگ  ــن جن ــارۀ ای ــه صهیونیســت ها درب ــش از این ک ــه پی ک
خیالــی چیــزی بنویســند، برخــی از نویســنده گاِن مســلمان 
ایــن ایــدۀ خیالــی را پذیرفتــه و در این بــاره کتاب هــا 
نوشــته اند. یقیــن دارم اگــر می توانســتند و امــکان داشــت، 
ــه رســول خــدا  ــد و ب ــه تألیــِف احادیثــی می زدن دســت ب
ــر  ــن کاری امکان پذی ــون چنی ــا چ ــد؛ ام ــبت می دادن نس
ــا  ــد ت ــِث قدیمــی زدن ــه تفتیــش در احادی ــود، دســت ب نب
ــی از  ــه از یک ــی ک ــان حدیث ــی می ــا رابطه ی ــه و ی عالق
ــدا  ــگ ارمجــدون پی ــان جن ــد و می ــا ســخن می زن جنگ ه
ــالمی  ــایت های اس ــه وبس ــری ب ــتان س ــر دوس ــد! اگ کنن
ــخن از  ــادی س ــاِن زی ــه کس ــت ک ــد یاف ــد، درخواهن بزنن
ایــن جنــگ می زننــد و چنــان وانمــود می کننــد کــه گویــا 

ایــن جنــگ در احادیــث پیامبــر ذکــر شــده اســت.
پرسشــی کــه این جــا مطــرح می شــود ایــن اســت؛ پیــش 
از این کــه ایــن افســانه در امریــکا ایجــاد شــود، شــما کجــا 
بودیــد؟ آیــا منتظــر بودیــد کــه صهیونیســت ها بــرای شــما 
حدیــِث پیامبرتــان را تفســیر کننــد؟... واقعیــت ایــن اســت 
کــه هیــچ رابطه یــی میــان احادیثــی کــه بــه پیامبــر نســبت 
ــدارد. و  ــِی ارمجــدون وجــود ن ــگ خراف ــده و جن داده ش
اگــر کســی پــی اشــارات بــرود، می توانــد کتــاب هــزار و 
ــرد و در آن اشــاره هایی در این جــا  ــز بگی یــک شــب را نی
ــاره  ــاِی وی اش ــات و رؤیاه ــه توهم ــه ب ــد ک ــا بیاب و آنج
ــی،  ــن عجیبی وغریب ــه ای ــدادی ب ــن روی ــد. این چنی می کن
ــدد،  ــوع می پیون ــت به وق ــم و معرف ــار عل ــان انتش در زم
پــس آیــا حــدوِث چنیــن رویــدادی در عصرهــای گذشــته 

بعیــد خواهــد بــود؟ 
بــا اســتناد بــه ســخن قاضــی عبدالجبار، اندیشــۀ مهــدی در 
اصــل ایــدۀ فارســی اســت کــه در ادیــاِن دیگــر نیــز تأثیــر 
ــه  ــد ک ــان می گوین ــد: یهودی ــت. او می گوی ــته اس گذاش
ــا مســیح اســت کــه مســلمانان برگشــِت  مهدی شــان همان
ــد  ــان معتق ــند. نصرانی ــار می کش ــان انتظ او را در آخرالزم
ــان  ــت. یهودی ــط اس ــان فارقلی ــان هم ــه مهدی ش ــد ک ان
و نصرانیــان در میــان مســلمانان زنده گــی می کردنــد 
ــی  ــور دین ــوگ در ام ــو و دیال ــه گفت وگ ــا ب ــا آن ه و ب
ــام  ــه ن ــزی ب ــلمانان چی ــا از مس ــر آن ه ــد؛ اگ می پرداختن
ــیح و  ــه مس ــب را ب ــن لق ــز ای ــنیدند، هرگ ــدی نمی ش مه
ــد.  ــر اســت، نمی دادن ــان ذک ــه در کتاب های ش ــط ک فارقلی
ایــن خــود گــواه آشــکاری در زمینــۀ تبــادِل باورهــا میــان 
کــه  می دانیــم  نیــز  را  ایــن  امت هاســت.  و  ملت هــا 
مســلمانان در پخــش و نشــِر ایــن افســانه کــه از مجــوس 

ــد. ــا کرده ان ــی ایف ــِش فعال ــد، نق گرفته ان
نکتــۀ دیگــری کــه در ایــن زمینــه قابــل تأمــل اســت، واژۀ 
ــا  ــان فیه ــدی اســت: »ف ــث مه ــی از حدی ــه در جزی خلیف
خلیفــۀ اهلل المهــدی«. بایــد مکثــی بــر واژۀ خلیفــه کنیــم و 
بپرســیم کــه آیــا اصطــالح »خلیفــه« بــه معنــای »حاکــم و 
زمــام دار« در زمــاِن پیامبــر مــروج و شــناخته شــده بــوده یــا 

ــت؟ ــده اس ــاد ش ــد ایج ــای بع ــه در زمان ه این ک
ــات  ــد از وف ــه بع ــد ک ــت می آی ــخ به دس ــی تاری از بررس
رســول خــدا، مســلمانان ابوبکــر را بــه عنــوان فرمانــروای 
خویــش تعییــن کــرده و وی را ملقــب بــه »خلیفــۀ رســول 
خــدا« کردنــد، نــه خلیفــۀ خــدا. پــس از وفــات ابوبکــر و 
ســپردن امــور مســلمانان بــه عمــر بــن خطــاب، مســلمان ها 

بــه حضــرت عمــر خلیفــۀ خلیفــۀ رســول خــدا می گفتنــد. 
ــب  ــارۀ لق ــده و درب ــع ش ــم جم ــلمانان گرده ــپس مس س
حاکــِم جدیدشــان گفت وگــو کردنــد؛ یکــی از حاضریــن 
بــه حضــرت عمــر گفــت: مــا اکنــون شــما را بــه عنــوان 
ــد  ــی که بع ــم و کس ــدا می نامی ــول خ ــۀ رس ــۀ خلیف خلیف
ــۀ  ــۀ خلیف ــۀ خلیف ــوان خلیف ــه عن ــد، او را ب ــما می آی از ش
رســول اهلل خواهنــد گفــت، و بعــد از آن چــه خواهــد شــد؟ 
ــد  ــی، چــه نظــر داری ــب طوالن ــن لق ــه عــوض ای ــس ب پ
کــه شــما را امیرالمؤمنیــن بگوییــم. عمربــن خطــاب لقــِب 
ــه  ــی شــد کــه ب ــد را پذیرفــت و نخســتین فرمانروای جدی

امیرالمومنیــن ملقــب گردیــد. 
ــه:  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط ــه این ج ــی ک پرسش
چــرا عمربــن خطــاب را خلیفــه یــا خلیفــۀ خــدا نگفتنــد؟ 
ــارۀ  ــزی درب ــدا چی ــول خ ــا از رس ــک از آن ه ــا هیچ ی آی
خلیفــه اهلل! مهــدی نشــنیده بودنــد؟ آیــا معقــول اســت کــه 
حتــا یــک صحابــه ایــن لقــب را از پیامبــر نشــنیده باشــد؟ 
برخــی ایــن آیــت قرانــی را کــه می فرمایــد: »إنــي جاعــل 
ــراد  ــه م ــد ک ــیر کرده ان ــن تفس ــۀ« چنی ــي االرض خلیف ف
ــن  ــن چنی ــا ای ــت. ام ــت فرمانرواس ــن آی ــه در ای از خلیف
ــیر  ــرین در تفس ــد. مفس ــت می باش ــاًل نادرس ــی کام حرف
ــات  ــت از آی ــن ای ــد. و ای ــالف کرده ان ــت اخت ــن آی ای
ــن  ــا کمتری ــت و حت ــم اس ــرآن کری ــدۀ ق ــض و پیچی غام

ــدارد. ــام دار ن ــم و زم ــب حاک ــا لق ــی ب رابطه ی
در تفســیر قرطبــی آمــده اســت: »خلیفــه بــه معنــای فاعــل 
اســت، یعنــی این کــه آدم جانشــین مالئکه یــی اســت 
کــه قبــل از وی در زمیــن بــوده انــد، یــا بنــا بــر روایتــی، 
جانشــین کســانی اســت کــه قبــل از وی از غیــر مالئکــه 

ــی، 2۶1/1( ــیر القرطب ــد«. )تفس بوده ان
ــزی  ــا چی ــی، همان ــان عرب ــگ زب ــه در فرهن ــای خلیف معن
اســت کــه خلــف و قائم مقــامِ چیــز دیگــری شــود. 
ــوان خلیفــۀ رســول  ــه عن ــق را ب هنگامی کــه ابوبکــر صدی

خــدا ملقــب کردنــد، بــرای ایــن بــود کــه ایشــان قائم مقــامِ 
رســول خــدا در راه انــدازی امــور حکومــت بودنــد. یقینــًا 
امــکان نــدارد کــه مخلــوِق ضعیفــی کــه خــود مالــک امــر 
ــم  ــرآن کری ــق شــود. در ق خویــش نیســت، قائم مقــام خال
آمــده اســت: »و قــال موســی ألخیــه هــارون اخلفنــي فــي 
قومــي« )االعــراف 1۴2(: »و موســی بــه بــرادرش هــارون 
گفــت: جانشــین مــن در میــان قــوم مــن بــاش«. هــارون 
ــم  ــه در تنظی ــا ک ــن معن ــه ای ــود، ب ــی می ش ــف موس خل

امــور بنی اســرائیل قائم مقــامِ وی می گــردد.
ــد،  ــدا باش ــۀ خ ــای خلیف ــه معن ــه ب ــالح خلیف ــر اصط اگ
ــزاوارتر  ــه گان س ــدا از هم ــول خ ــه رس ــک ک ــدون ش ب
ــورد  ــرش را م ــد پیامب ــا خداون ــد. ام ــب بوده ان ــن لق ای
ــودم  ــرای خ ــن ب ــو م ــد: »بگ ــرار داده می گوی ــاب ق خط
ــه  ــد ب ــه رس ــا چ ــتم )ت ــک نیس ــودی را مال ــان و س زی
ــس  شــما( مگــر آن چــه خــدا بخواهد«)االعــراف 188(. پ
چگونــه پیامبــر، خلیفــۀ خــدا و قائم مقــامِ او تعالــی گــردد 
ــش  ــرای نفــس خوی ــع و ضــرری ب ــک نف ــه مال درحالی ک
نیســت؟ فشــردۀ ســخن این کــه لقــب خلیفــه و خلیفــه اهلل 
ــه  ــی ک ــت و تاریخ ــده اس ــاد ش ــا ایج ــاِن اموی ه در زم
بتوانــد ســال به وجــود آمــدِن ایــن اصطــالح را تشــخیص 
دهــد، وجــود نــدارد؛ امــا از قرائــت تاریــخ می تــوان درک 

ــوی  ــر ام ــای عص ــالح از نوآوری ه ــن اصط ــه ای ــرد ک ک
ــد  ــانی که می خواهن ــرای کس ــأله ب ــن مس ــت. ای ــوده اس ب
ــال:  ــۀ مث ــه گون ــت. ب ــاده یی اس ــالۀ س ــد، مس آن را بدانن
اگــر تاریــخ دولتــی را مطالعــه کنیــد و دریابیــد کــه فــالن 
رییــس وفــات کــرد و بعــد از ایشــان فــالن رییــس زمــام 
ــس... و  ــالن ریی ــپس ف ــت، س ــت گرف ــه دس ــور را ب ام
ــه  ــد ک ــید؛ می دانی ــدرت رس ــه ق ــاه ب ــالن ش ــان ف ناگه
ــرده اســت.  ــر ک ــه شــاه تغیی ــس ب ــروا از ریی ــِب فرمان لق

ــم  ــتین حاک ــه نخس ــت ک ــوان گف ــاس می ت ــن قی ــه همی ب
ــن  ــک ب ــد، عبدالمل ــه گردی ــه خلیف ــب ب ــه ملق ــوی ک ام
مــروان بــود. لقــب خلیفــه بــه عــوض لقــب امیرالمومنیــن 
امیرالمومنیــن اصــل  بــه کار نمی رفتــه اســت؛ زیــرا 
ــه  ــد، و ب ــرادِف آن می باش ــه م ــت و خلیف ــاس اس و اس
ــت  ــه دول ــالمی ک ــت اس ــن دول ــا آخری ــوال ت ــن من همی

ــرد. ــدا ک ــه پی ــب ادام ــن لق ــود، ای ــی ب عثمان
از آن چــه گفتــه آمدیــم، دانســته می شــود کــه رســول خــدا 
بــا لقــب خلیفــه و یــا خلیفــۀ خــدا کــه بــه معنــای حاکــم 
ــه  ــا این ک ــت، کم ــته اس ــنایی نداش ــت، آش ــام دار اس و زم
صحابــه هــم آشــنا نبوده انــد؛ بــه همیــن لحــاظ زمانی کــه 
عمربــن خطــاب متولــی امــور مســلمانان شــد، در لقــِب او 
ــا  ــم کــه رســول خــدا ب ــد. اگــر فــرض کنی ــران ماندن حی
ایــن اصطــالح آشــنا بــود امــا صحابی یــی کــه بــه ســخنان 
ــتند؛ در  ــای آن را نمی دانس ــد، معن ــوش می دادن ــر گ پیامب
ــا  ــیدند. ام ــدا می پرس ــول خ ــًا از رس ــورت حتم ــن ص ای
ــای  ــدی ســاخته اند، گوی ــارۀ مه ــه درب ــی ک ــیاق احادیث س
ایــن اســت کــه ایــن اصطــالح اصــاًل ناآشــنا نبــوده اســت. 
آن  می آیــد:  به دســت  نتیجــه  ایــن  بــاال  تحلیــِل  از 
احادیثــی کــه مهــدی را بــه عنــواِن خلیفــه توصیــف کــرده 
ــای حاکــم  ــه معن ــه ب ــه در آن هــا واژۀ خلیف ــی ک و احادیث
ــای  ــان در زمان ه ــت؛ تمام ش ــه اس ــه کار رفت ــروا ب و فرمان
خیلــی بعــد ســاخته شــده و بــه رســول خــدا نســبت یافتــه 

اســت، در زمانی کــه حاکمــان و فرمانروایــان به طــور 
ــه خلیفــه می شــده اند و مــردم هــم خــوب  عــام ملقــب ب

می دانســته اند. را  آن  معنــای 
امام احمد بن حنبل و احادیث مهدی و دجال

ــل  ــام اه ــی را از ام ــل تأمل ــخن قاب ــا، س ــی از علم برخ
ــه در آن  ــد ک ــل کرده ان ــل نق ــن حنب ــد ب ــث، احم حدی
ــا  ــه در آن ه ــت ک ــه کتاب هاس ــه گون ــت: »س ــده اس آم
ــم  ــیر، مالح ــت؛ تفس ــیده اس ــت نرس ــه صح ــزی ب چی
و مغــازی« )محمــد خلــف ســالم، لســان المحدثیــن، 
ــف  ــن یوس ــداهلل ب ــث، عب ــر علوم الحدی ص ۳۴/2، تحری
و  جنگ هــا  و  فتنه هــا  مالحــم،    .)10۶5 الجدیــع،2/ 
ــول  ــزوات رس ــازی، غ ــت. و مغ ــت اس ــانه های قیام نش
خــدا صلــی اهلل علیــه وســلم اســت. بــا اســتناد بــه ســخن 
امــام احمــد، تمــام احادیثــی کــه در زمینــۀ قیامــت آمــده 
ــوج  ــال و یأج ــدی و دج ــث مه ــامل احادی ــه ش ــت ک اس
وماجــوج و... می شــود،  نبایــد مــورد قبــول قــرار بگیرنــد.
ــد  ــت دهن ــردم را قناع ــد م ــالش می کنن ــا ت ــا برخی ه ام
ــوده،  ــث نب ــام احادی ــل تم ــن حنب ــام احمدب ــراد ام ــه م ک
ــه  ــود ک ــته ش ــا دانس ــا از کج ــت. ام ــِر آن هاس ــه اکث بلک
هــدف ابــن حنبــل تمــام احادیــث نبــوده اســت؟ آن چــه را 
کــه مــا معتقدیــم ایــن اســت کــه او تمــام ایــن احادیــث را 

بــدون اســتثنا گفتــه اســت، حتــا احادیثی کــه در بخــاری و 
مســلم روایــت شــده اســت. 

نکتــۀ دیگــری کــه در ســخن احمدبــن حنبــل قابــل تأمــل 
ــده  ــم آم ــرآن کری ــیر ق ــه در تفس ــت ک ــت، احادیثی س اس
اســت. مــا همیشــه از علمــا شــنیده ایم کــه حدیــث، 
ــردم  ــد، م ــث نباش ــر حدی ــد، و اگ ــیر می کن ــرآن را تفس ق
ــه  ــل ب ــن حنب ــا احمدب ــد. ام ــرآن را بفهمن ــد ق نمی توانن
ــه  ــاور اســت کــه هیــچ چیــزی در زمینــۀ تفســیر ب ایــن ب

ــیده اســت! صحــت نرس
برخی هــا بــه ایــن باورنــد کــه احادیــث، قــرآن را تفســیر 
نمی کننــد، بلکــه اضافــات و اســتثناهایی اند کــه ذکــر 
ــرآن را  ــث، ق ــر حدی ــت. اگ ــده اس ــرآن نیام ــا در ق آن ه
ــد؛  ــی می بودن ــث مک ــر احادی ــد اکث ــرد، بای ــیر می ک تفس
ــازل شــده اســت. امــا  زیــرا اکثــر قــرآن کریــم در مکــه ن
ــت  ــث یاف ــزار حدی ــا ه ــان ده ه ــث از می ــک حدی ــا ی حت

ــت!  ــی گف ــث مک ــوان آن را حدی ــه بت ــود ک نمی ش
ــن،  ــن معی ــی ب ــاره از یحی ــز در این ب ــابهی نی ــخن مش س
ــا  ــو زکری ــت: »اب ــده اس ــل ش ــل نق ــرح و تعدی ــام ج ام
)یحــی بــن معیــن( گفــت: تمــام احادیثــی کــه از فتنه هــا 
ــاد  ــد، همــه اش دروغ و ب ــا ســخن می گوین ــارۀ خلف و درب
ــق وحــی  ــرا چنیــن ســخنانی را جــز از طری هواســت؛ زی
البغــدادي،  )الخطیــب  دانســت«.  نمی تــوان  آســمانی 

ــامع، 1۶2/2(  ــراوي وآداب الس ــالق ال ــع األخ الجام
ــق  ــز از طری ــد: »ج ــه می گوی ــن ک ــن معی ــخِن اب ــن س ای
ــد  ــز نبای ــن را نی ــل مکــث اســت. ای وحــی آســمانی«، قاب
فرامــوش کــرد کــه هیــچ کســی در »علــم اســناد« هم پایــۀ 
یحیــی بــن معیــن نیســت؛ پــس چــرا او گفــت: »کــه جــز 
بــه وحــی آســمانی« و نگفــت »مگــر بــا ســند صحیــح«؟

ظاهــراً از ســخناِن فــوق چنیــن دانســته می شــود کــه تمــام 
ــه  ــا گفت ــخن از فتنه ه ــا س ــه در آن ه ــی ک ــانید و متون اس

ــه آن هــا اعتمــاد کــرد.  ــوان ب شــده اســت، نمی ت

ــرد، در  ــن مشــخص ک ــن معی ــه اب و حــوزۀ دیگــری را ک
ــن  ــان چنی ــخِن ایش ــراً از س ــود. ظاه ــا ب ــا خلف ــاط ب ارتب
ــه  ــت ک ــا احادیثی س ــدف از خلف ــه ه ــود ک ــته می ش دانس
لفــظ خلیفــه در آن وارد شــده اســت کــه بــه آن اصطالحــًا 
حاکــم و یــا فرمانــروا می گوینــد و در این بــاره قبــاًل 
ســخن گفتیــم کــه ایــن اصطــالح در زمــان پیامبــر شــناخته 
شــده نبــود، بلکــه بعدهــا در عصــر امــوی مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت. 
ــه  ــی ک ــن، احادیث ــن معی ــی ب ــخن یحی ــه س ــتناد ب ــا اس ب
ــاد  ــت شــده، همه گــی دروغ و ب ــز روای ــارۀ دجــال نی درب
ــت  ــاب روای ــدام کت ــه در ک ــد ک ــرق نمی کن ــت، ف هواس
ــی  ــدی حدیث ــارۀ مه ــلم درب ــاری و مس ــند. بخ ــده باش ش
ــت  ــارۀ دجــال روای ــی درب ــا احادیث ــد، ام ــت نکرده ان روای
ــبت  ــدا نس ــول خ ــه رس ــی را ب ــاری حدیث ــد. بخ کرده ان
می دهــد کــه در آن آمــده اســت: »آگاه باشــید کــه دجــال 
ــن  ــه ای ــت«! ب ــور نیس ــما اع ــرودگار ش ــت و پ ــور اس اع
معنــا کــه اگــر دو نفــر در پیــش روی شــما ایســتادند و در 
ــم  ــه چش ــورت ب ــد، در آن ص ــر بودی ــان متحی شناختن ش
آن هــا نــگاه کنیــد، پــس مــردی کــه اعــور اســت، او دجــال 

ــروردگار شماســت!  ــه چشــم ســالم دارد، پ ــردی ک و م

احمـدذكی خاورنیا /////////////////////////////////////////////////بخش ششـم

محمد رشید رضا 
و اصـالح گری

 دینـــی
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یافتن  دست  برای  ید  با سیاسی  نخبه گان 
کنند تالش  ملی  وفاق  به 

ذکـــــي:

 په افغـانستان کـې د بېـکارۍ 

د کچـې راټیټـولو هڅـې پيـل شـوي

متــن ســخنرانی مولــوی عظیمــی یکــی از امام هــای 
ــیع:   ــل تش اه

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
قــواۚ  َواذُكــروا ِنعَمــَت اللَِّ َعَليُكــم  »َواعَتِصمــوا ِبَحبــِل اللَِّ َجميًعــا َوال َتَفرَّ
ــه  ــی ب ــِه« همه گ ــم ِبِنعَمِت ــم َفَأصَبحُت ــَن ُقلوِبُك ــَف َبي ــداًء َفَألَّ ــم َأع ِإذ ُكنُت
ریســمان خــدا ) قــرآن و هرچیــزی کــه وســیله وحــدت اســت( چنــگ 
بزنیــد و پراکنــده نشــوید و نعمــت خــدا را بــر خــود، بــه یــاد آوریــد کــه 
چگونــه دشــمن یکدیگــر بودیــد و او میــان دل هــای شــما الفــت ایجــاد 

کــرد و بــه برکــِت آن بــرای  شــما نعمــِت ارزانــی کــرد.
ــد  ــهید ش ــه ش ــم این ک ــورا به رغ ــاق عاش ــی را در اتف ــن عل ــین اب حس
بدنــش را نیــز پارچــه پارچــه کــرده و جســد او را دفــن نکردنــد، 
ــه انتقــال  ــه کوف ــه به خاطــر نمایــش قــدرت ب ــوادۀ او را ب ــان، خان هم چن
دادنــد. تــالش حکومــت وقــت کــه خواهــان نابــودی نــام و اهــداف امــام 
حســین بــود نــاکام شــد، اکنــون دیــده می شــود کــه بــا گذشــت هــر روز 
شــایقان امــام حســین بیشــتر می شــوند و جغرافیه یــی بیشــتری را منطــق 
ــه  ــام حســین ب ــته های ام ــرد و خواس ــرا می گی ــام حضــرت حســین ف قی

ــود. ــرح می ش ــانیت مط ــان انس ــوان آرم عن
ــت و  ــد جان خ ــی خداون ــرای بنده گ ــورا ب ــاق عاش ــین در اتف ــام حس ام
ــروز  ــاع خــود انجــام داد. ام ــن و اجتم ــر دی مســوولیت خــود را در براب
ــوزۀ  ــد و آم ــت می کن ــریت فعالی ــه های بش ــی در اندیش ــن عل ــین اب حس

ــد دارد.  ــل های جدی ــرای نس ــد ب جدی
ــی  ــر دین ــی و دعوت گ ــه های اله ــان اندیش ــل در می ــۀ وص ــین نقط حس
ــد »ص« در  ــرت محم ــه، حض ــود. چنانچ ــان ب ــان جه ــرای آزاد اندیش ب
“حجــت الــوداع” بــه هم صحبت هــای خــود گفتــه بــود کــه مــن از میــان 
شــما مــی ورم، امــا در ایــن راه پــر خطــر شــما تنهــا نیســتید، قران کریــم 
)کتــاب اهلل( و ســنت رســول اهلل کــه ایــن دو رســمان از اطــرف اهلل بــرای 
ــد  ــان می توانی ــما مومن ــت و ش ــا شماس ــت ب ــده اس ــریت آم ــات بش نج
ــَا امــام  ــد. بن ــه رســتگاری و پیــروزی دســت یابی ــه آن ب ــا چنــگ زدن ب ب
ــام  ــرای تم ــۀ وصــل ب ــت رســول اهلل اســت نطق ــه از اهــل بی حســین ک
مســلمان ها و حتــا بــرای تمــام جامعــۀ بشــریت اســت. ایســتاده گی امــام 

حســین در برابــر اســتبداد افتخــار همــۀ بشــریت اســت.  
نابســامانی ها دیــروز به خاطــر  برابــر  امــام حســین در  ایســتاده گی 
ــر  ــوان رهب ــه عن ــام حســین ب ــوده اســت. ام ــت اجتماعــی ب ــن عدال تأمی
اپوزیســیون در برابــر حکومــت مســتبد کــه مشــروعیت دینــی و انســانی 
ــی در ارکــۀ  ــر قانون ــا حاکــم کــه از مجــرای غی نداشــت ایســتاده شــد ت
ــزار اســتبداد اســتفاده می کــرد  ــه عنــوان اب قــدرت تکیــه زده و از دیــن ب
را بایســت اصــالح و یــا از قــدرت دور ســازد. حرکــت امــام حســین بــا 

ــود.  ــه ب ــاز یافت ــی آغ عتدال گرای
 عالمــه اقبــال الهــوری در تفســیر حرکــت نهضــت امــام حســین 

: یــد می گو
تیغ ال چون در کفش بیرون کشید 

از رگ ارباب باطل خون کشید
ــام  ــا نظ ــرد، ام ــی می ک ــگ و خشــونت را  نف ــام جن ــال، ام ــول اقب ــه ق ب
ــرد را  ــت می ک ــردم حاکمی ــاالی م ــاس زور ب ــه اس ــه ب ــد  ک ــتبد یزی مس
غیــر مشــروع می دانســت و بــه مکــه مــی رود تــا مــردم را جمــع کنــد بــه 
اســاس قانــون و روش »جــدش حضــرت محمــد ص« حکومــت قانونــی 
ــه  ــام آزادی خواهــی او ب را ایجــاد کنــد. در ایــن راه  شــهید می شــود و پی

عنــوان الگــو در اذهــان بشــریت حــک شــده اســت.
هم چنــان، بحــث وفــاق ملــی کــه از طــرف بنیــاد شــهید مســعود طــرح 
ــا  ــام م ــرای تم ــر ب ــال حاض ــک ارزش در ح ــوان ی ــه عن ــت ب ــده اس ش

ــی از  ــاق یک ــم، وف ــتیبانی می کنی ــه از آن پش ــت و هم ــل اس ــل تأم قاب
ــتری  ــن روی بس ــاس دی ــون اس ــت، چ ــی اس ــزرگ اله ــای ب نعمت ه
وحــدت و وفــاق گذاشــته شــده اســت. مــا زمانــی می توانیــم بــه وفــاق 
ملــی برســیم کــه فرهنــگ قانــون پذیــری را در کشــور نهادینــه ســازیم. 
هم چنــان، نخبــه گان سیاســی کشــور بایــد بــرای رســیدن بــه وفــاق ملــی 
ــه دور از همــۀ  ــد ب ــد. ایــن موضــوع بای ــه انجــام دهن تــالش همــه جانب

ــرد. ــوم صــورت گی ــای ســمتی و ق ــادات و باوره اعتق
وفاق ملی هدف برزگ مردم افغانستان است

متن سخنرانی مولوی ضياءالحق بليغ یکی از امام های مساجد کابل: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عالمــان دیــن در تاریــخ افغانســتان کنــار رهبــران کشــور قــرار داشــته اند 
ــتر  ــم بیش ــاز به تفاه ــت بحــران  اســت و نی ــه کشــور در حال ــون ک و اکن
میــان مــردم مااحســاس می شــود نیــز عالمــان در پهلــوی سیاســیون قــرار 
دارنــد تــا در راهبردهــای کــه بــرای نجــات کشــور طــرح  ریــزی می شــود 
ــیر  ــن مس ــکار در ای ــگام و هم ــند و هم ــود را داشته باش ــای خ دید گاه
ــا  ــود ب ــارزات خ ــان مب ــعود در جری ــهید مس ــه ش ــد. چنانچ ــی بمانن باق
رعایــت از اصــول و پرنســیپ های داخلــی عالمــان را به عنــوان مشــاوران 
ــود.  از رهبــران کنونــی نیــز امیــد مــی رود کــه  ارشــد خــود قــرار داده  ب
ــد را در  ــردم می انجام ــی  م ــدت و یک پارچگ ــرای وح ــه ب ــای ک قاید ه
نظــر بگیرنــد و از عالمــان دیــن در راســتا نجــات کشــور از بحران هــای 

قومــی، ســمتی، زبانــی و ...، مشــوره گیرنــد.
ــمنان  ــر دش ــارزه در براب ــه از مب ــود ک ــا شــخصیت ب ــهید مســعود تنه ش
وطــن لحظــۀ درنــگ نکــرد، او مبــارز مســلمان و اعتــدال گــرا بــود و ایــن 
گزینه  هــای بــاالی شــخصیت شــهید مســعود تأثیــر بســزا داشــت کــه او 
را به عنــوان الگــو در جهــان معرفــی کــرد. امــا کســانی کــه در یک ونیــم 
دهــه اخیــر از نشــانی مکتــب شــهید مســعود وارد بدنــۀ حکومــت شــدند 
و  مــردم بــه آن هــا اعتمــاد کــرد، امــا آن هــا بــه آرمان هــای شــهید مســعود 

»جفــا« کردنــد. 
عالمــان دیــن در مشــوره دهــی و پیشــبرد جهــاد و مقاومــت در پهلــوی 
مبــارزان چــون مســعود قرار داشــتند و نقــش برجســتۀ در ایــن دوره ها ایفا 
ــای  ــود ظرفیت ه ــی از نب ــود ناش ــای موج ــی پراکنده گی ه ــد. ول کرده ان
دلســوز بــرای کشــور اســت. درحــال حاضــر  همــه در تــالش پــر کــردن 
ــور  ــتگی در ام ــبب ورشکس ــن کار س ــتند. ای ــود هس ــای” خ “ جیب ه
سیاســی کشــور شــده و بحــران ناشــی از ایــن نابســامانی ها همــه کشــور 
را نگــران ســاحته اســت. در دورۀ مقاومــت کــه شــهید مســعود جبــۀ متحد 
ملــی افغانســتان را اعــالم کــرد در برگیرنــدۀ تمــام مــردم افغانســتان بــود و 
در حــال حاضــر نیــز کــه رییــس بنیــاد شــهید مســعود طــرح وفــاق ملــی 
را اعــالم کــرده  اســت مــورد اســتقبال همــۀ مــردم افغانســتان قــرار گرفتــه 

اســت.
مــا اگــر از هــر مذهــب و قــوم هســتیم، امــا بــرای رســیدن بــه پیــروزی 
ــای  ــتان رنج ه ــردم افغانس ــم. م ــتیبانی می کنی ــی پش ــاق مل ــرح وف از ط
زیــادی را متحمــل شــده اند و بایــد در حــال حاضــر کــه فرصــت بــرای 
پیــروزی و وفــاق وجــود دارد، دور ایــن محــور جمــع شــوند تــا دیگــر 
ــان  ــمتی و ....، در می ــی و س ــتگی قوم ــم کسس ــی از ه ــمانی ها ناش نابس
ــی را  ــت و همدل ــا درس محب ــرای م ــورا ب ــد. عاش ــود نیای ــردم به وج م
ــردم افغانســتان وحــدت و یک پارچگــی  می دهــد و جهــاد و مقاومــت م
ــردم افغانســتان  ــزرگ م ــی از هــدف ب ــاق مل ــوزد. وف ــا می آم ــرای م را ب
اســت، مردمــی کــه تشــنۀ وفــاق و وحــدت هســتند تــا از طریــق آن بــه 

ثبــات دســت یابنــد.

ــارو وزارت  ــو چـ ــهیدانو او معلولینـ ــارو، شـ ــزو چـ ــتان د کار ټولنیـ د افغانسـ

ـــوې  ـــاره د ی ـــې لپ ـــه د کار موندن ـــورې ب ـــتو پ ـــو دوو میاش ـــر راتلونک ـــي، ت واي

ـــويل. ـــس راوب ـــي کنفران ـــو م ـــدف ی ـــه ه ـــو پ ـــارې د جوړول ـــزې کړن ـــر اړخی ه

د دغـــه وزارت رسپرســـت فیـــض اللـــه ذکـــي چـــې د شـــنبې پـــه ورځ یـــې 

ـــه راوړنـــې رشیکولـــې  ـــه وزارت درې کلنـــې الس ت ـــو رسه د دغ ـــه خربیاالن ل

ـــې  ـــوکاټ ک ـــه چ ـــت پ ـــرۍ د دول ـــه م ـــس پ ـــه رئی ـــال د اجرائی ـــل، اوس مه ووی

ـــوې ده. ـــه ش ـــه رامنځت ـــوه کمېټ ـــې ی د کار موندن

نوموړي زیاته کړه:

»د دولـــت پـــه چـــوکاټ کـــې ځوانانـــو تـــه د کار موندلـــو کمېټـــه جـــوړه 

ـــتی،  ـــاړه اخیس ـــه غ ـــؤلیت پ ـــې مس ـــې کمېټ ـــس د دغ ـــه رئی ـــه اجرائی ـــوې، خپل ش

کار او ټـــو لینـــزو چـــارو زارت لـــه اړونـــدو وزارتونـــو رسه د دغـــې کمېټـــې 

عمـــي کار پرمـــخ وړي.«

ـــږي  ـــکاري کړې ـــه بې ـــان ل ـــه افغان ـــا دا مهـــال ۱،۹ میلیون ـــه وین د ښـــاغي ذکـــي پ

ـــو  ـــه او د بهرنی ـــټ ظرفیتون ـــړې، د کار ټی ـــګ جګ ـــې جن ـــه ی ـــده الملون ـــې عم چ

ـــل دي. ـــو وت ځواکون

ـــتان  ـــه افغانس ـــو رسه پ ـــه وتل ـــو ل ـــو ځواکون ـــي، د نړیوال ـــي واي ـــه ذک ـــض الل فی

ـــې وررسه  ـــو ک ـــه بازارون ـــتان پ ـــان وزګار او د افغانس ـــوه زره افغان ـــور س ـــې څل ک

ـــاوړه  ـــې ن ـــټ ی ـــر مارکې ـــې د کار پ ـــی چ ـــتوالی راغ ـــې سس ـــړه ک ـــړه ورک ـــه راک پ

ـــړی. ـــز ک اغې

ـــه د  ـــو ت ـــريب هېوادون ـــو ع ـــړي، څ ـــل ک ـــې پی ـــت هڅ ـــان حکوم ـــوا افغ ـــل خ ب

ـــړي. ـــوين ک ـــږل قان ـــو لې ـــان کارګران افغ

ـــه  ـــوازې ل ـــه دې برخـــه کـــې ی ـــي، تراوســـه پ ـــزو چـــارو وزارت واي د کار او ټولنی

ـــې  ـــې ده چ ـــان ک ـــه پ ـــان پ ـــه ش ـــوی او همدغ ـــلیک ش ـــړون الس ـــر رسه ت قط

ـــلیک يش. ـــم الس ـــو رسه ه ـــريب امارت ـــده ع ـــتان او متح ـــعودي عربس ـــه س ل

ـــتايي  ـــې س ـــت هڅ ـــاره د حکوم ـــې لپ ـــه د کارموندن ـــو جرګ ـــتان مران د افغانس

ــد  ــاره بایـ ــدو لپـ ــه کېـ ــو د رامنځتـ ــې د کاري فرصتونـ ــوي چـ ــګار کـ او ټینـ

پانګوالـــو تـــه د پانګونـــې زمینـــې برابـــرې يش.

د دغـــې جرګـــې دویـــم مرســـتیال اصـــف صدیقـــي پـــه دې اړه ازادي راډیـــو 

ـــل: ـــه ووی ت

ـــړي  ـــه ک ـــه راټیټ ـــکارۍ کچ ـــې د بې ـــواد ک ـــه هې ـــواړي پ ـــرې دوی غ ـــه چې »ک

ـــې  ـــې د زمین ـــه د پانګون ـــوداګرو ت ـــي س ـــو او م ـــې نړیوال ـــل الره ی ـــۍ ح یوازن

برابـــرول دي، کلـــه چـــې پانګونـــه ويش، نـــو کار او کاري ورځـــې رامنځتـــه 

ـــږي.« کې

د کار او ټولنیـــزو چـــارو وزارت وايـــي، د حکومـــت مرتابـــه پـــه ځانګـــړي 

ډول ولســـمر او اجرائیـــه رئیـــس پـــه دې هڅـــه کـــې دي چـــې پـــه هېـــواد 

ـــه کـــړي. کـــې د بېـــکارۍ کچـــه راټیټ

ـــان  ـــه ش ـــړون او دغ ـــي ت ـــت د ول ـــوي حکوم ـــت زیات ـــه وزارت رسپرس د دغ

ـــدې  ـــه الن ـــه ترالس ـــل پروګرامون ـــې بېابې ـــې د کار موندن ـــه ک ـــه برخ ـــې پ د کرن

ـــه  ـــه دغ ـــې پ ـــوي چ ـــم هڅ ـــوال ه ـــرين پانګ ـــورين او به ـــان ک ـــه ش ـــري او دغ ل

ـــړي. ـــه وک ـــې پانګون ـــواد ک هې

اشــاره: بنیــاد شــهید مســعود قهرمــان ملــی كشــور بــه تاریــخ 11 ســنبله از روز عاشــورا طــی مراســمی گرامــی داشــت 
بــه عمــل آورد، در ایــن مراســم ده هــا تــن از عالمــان دینــی و شــهروندان اشــتراک كرده بودنــد. برخــی از عالمــان دیــن 

در ایــن مراســم ســخنرانی كرده انــد كــه متــن ایــن ســخنرانی ها را روزنامــۀ مانــدگار بــه ترتیــب نشــر می كنــد. 
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ــی، موضــوع بحــث  ــدۀ دولت هــای مل ــون آین ــی پیرام مکث
ــرات! ــی ه ــای امنیت گفت وگوه

ــوم  ــمندان عل ــن اندیش ــًا بی ــی تقریب ــت مل ــای دول در بق
ــرال  ــان لیب ــز بین الملل گرای ــه ج ــود دارد . ب ــر وج ــاق نظ ــی اتف سیاس
افراطــی و طرفــداران افراطــی محیط زیســت، ســایر اندیشــمندان بــه بقــای 
دولــت ملــی امیدوارنــد. بحــث اصلــی موضــوع شــبه دولت هاســت کــه 
ــان ســوم  ــد. بســیاری از کشــورهای جه ــدۀ روشــنی ندارن ــفانه آین متاس
ــاره یی  ــی اش ــن موضوع ــه چنی ــخنرانان ب ــد. س ــی دارن ــن وضعیت چنی

ــد.  روشــن ندارن
ــران  ــا و صاحب نظ ــیاری از دولت ه ــی بس ــتان، نگران ــتقالل کردس ــا اس ب
ــه در شــبه  ــوی تجزی ــل، شــروع دومین ــِط بین المل ــوم سیاســی و رواب عل
دولت هاســت کــه از خاورمیانــه تــا آســیای میانــه ادامــه خواهــد یافــت. 
ــت  ــا وضعی ــی ب ــتان در رویاروی ــدات افغانس ــی، تمهی ــن وضعیت ــا چنی ب
ــی  ــت مل ــه دول ــت ب ــبه دول ــوان از ش ــه می ت ــت؟ چگون ــد چیس جدی
واقعــی گــذر کــرد؟ فکــر می کنــم مهم تریــن ســوال بــرای ایــن 
گفت وگوهــا، آینــدۀ شــبه دولت هــا و آینــدۀ افغانســتان اســت. بایــد بــه 

ــن ســوال جــدی پاســخ داده شــود! ای

عزیز آریافر

کمبود آب، بزرگ ترین تهدید دنیای ما
تــا پنــج ســال آینــده آب هــای زیرزمینــی کابــل در حــدی 
فــرو خواهــد نشســت کــه اســتفاده از آن بــرای مــردم غیــر 
ــا  ــل از رودخانه ه ــن آب کاب ممکــن خواهــد شــد. اگــر پروژه هــای تأمی
و منابــع آب هــای ســطحی بــه زودی بــه بهره بــرداری نرســد، فاجعه یــی 
ــه وقــوع خواهــد پیوســت کــه در پیآمــد آن درصــِد عظیمــی از مــردم  ب
مجبــور بــه تــرک ایــن شــهر خواهنــد شــد. نبــود و کمبــود آب شــیرین، 

ــا اســت! ــای م ــد دنی ــن تهدی بزرگ تری

لینا روزبه حیدری

جهــان بــه کهکشــان رســید، آدم هــا بــه شــکل مجانــی 
ــام تلیفــون از یــک قــاره  ــه ن ــۀ کوچــک ب ــا یــک آل ب
ــی  ــی آن هــم مجان ــه شــکل ویدیوی ــاره دیگــر ب ــا ق ب
ــب  ــا و قل ــد، پوســت و رو و دســت و پ ــت می کنن ــا هــم صحب ب
ــا در  ــود، ام ــد زده می ش ــری پیون ــه دیگ ــان ب ــک انس ــم ی و چش
افغانســتان هنــوز یــک کتلــۀ فرصت طلــب دنبــال کلمــۀ »عنعنــوی« 
ــوی« باشــد،  ــز »عنعن ــرار اســت همه چی ــر ق ــد؛ اگ ــا نمی کنن را ره
ــد و  ــه ببندی ــر نام ــال کفت ــه ب ــد، ب ــفر کنی ــتر س ــا ش ــد ب بفرمای
ــد، شــکار  بفرســتید، در کــوه و صحــرا و غــار کــوه زنده گــی کنی
کنیــد، گوســفند و گاو بچرانیــد، از پشــکل منحیــث منبــع انــرژی 
ــوی«  ــان یکســان »عنعن ــرون و درون ت ــد بی ــد، بگذاری اســتفاده کنی
ــه عنعنــه صــادق باشــید  ــا ایــن شــدت، شــیفته گی تان ب باشــد و ب
و نمــادی شــوید از زنده گــی مطابــق »عنعنه یــی« کــه تبلیــغ 
ــک و راه و  ــاب بان ــه و حس ــر و خان ــه موت ــه این ک ــد، ن می کنی
رســم  خانــواده و عیــال و اوالدتــان بــه ســبک قــرن بیســت ویک، 
ــوی« و  ــر »عنعن ــت بیچــاره و فقی ــک مل ــرای ی ــان ب ــی تجویزت ول
بــدوی تــا بیشــتر آنــان را بــه پرتــگاه بحــران ســوق داده و خودتــان 
ــان  ــا تباهــی آن راه و رســم زنده گــی قــرن بیســت ویک خــود را ب

توســط ترفنــد »عنعنــه«، تمویــل کنیــد.

داكتر خوشحال نبی زاده

کج بنشینیم، راست بگوییم!
روی دیگر سکه کمیشن کاری:

از رییس جمهــوری در خصــوص  از گالیــه  بعــد 
کمیشــن کار خوانــدن تمــام پرســونل پزشــکی، حــاال روی ســخنم 
بــا هم مســلکان عزیــزم اســت. آیــا فکــر نمی کنیــد عده یــی 
از هم مســلکان مــا واقعــًا در مســلک پزشــکی کمیشــن کاری 
ــچ شــاهد  ــد، هی ــا در بیمارســتان هایی کــه کار می کنی ــد؟ آی می کنن
ــوژی  ــوار، رادیول ــان از البرات ــی از همکاران م ــه عده ی ــد ک نبوده ای
و داروخانــه کمیشــن بگیرنــد؟ آیــا بعضــی از همکاران مــان، 
بیمــاران معاینه خانه هــا و بیمارســتان های شــخصی خــود را در 
ــا  ــد؟ آی ــداوی نمی کنن ــس آن ت ــر عک ــی و ب ــتان های دولت بیمارس
ــتید و  ــی هس ــی راض ــتان های خصوص ــر بیمارس ــیوه کار اکث از ش
ــه  ــا ب ــده ت ــا نش ــما تقاض ــتان ها از ش ــن بیمارس ــا ای ــگام کار ب هن
ــوژی و... بیشــتر بدهیــد؟  مریضــان معاینــات البراتــواری و رادیول
ــی  ــفرهای تفریح ــاص، س ــای خ ــرف داروه ــدل مص ــا در ب آی
ــده  ــل نگردی ــور تموی ــرون از کش ــه بی ــان ب ــی از هم کاران م بعض

ــر... ــال دیگ ــا مث اســت؟ و ده ه
پــس بیاییــد صــف ایــن کمیشــن کاران را از صــف پرســونل پــاک 
ــه در  ــی ک ــه آبروی ــا نیم ــم این ه ــم و نگذاری ــدا کنی ــکی ج پزش
جامعــه داریــم را صدمــه بزننــد و ســبب کاهــش اعتمــاد مــردم بــه 
ــت  ــۀ دریاف ــه بهان ــور ب ــرمایه از کش ــرار س ــکی و ف ــکتور پزش س

ــرون شــوند. ــه بی ــات پزشــکی ب خدم

افغانستان در بخش زورخانه یی رقابت های 

جنوب آسیا مقام اول را کسب کرد

امری:
نیـمار روز بـه روز 

هـم آهنـگ تر می شـود

فیـسبـوک نـــامــه

پهلوانــی  ُکشــتی  و  مســابقات ورزش هــای زورخانه یــی  اول  روز 
جنــوب آســیا بــه میزبانــی نپــال، در دو بخــش تیمــی و میانــداری بــا 

ــید.  ــان رس ــه پای ــتان ب ــی افغانس قهرمان
در مــادۀ تیمــی، افغانســتان بــا کســب بیشــترین امتیــاز در ردۀ نخســت 
رقابت هــا قــرار گرفــت. بنــگالدش مقــام دوم را بــه خــود اختصــاص 

داد و تیم هــای نپــال و ســریالنکا بــه مقــام ســوم مشــترک رســیدند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی فدراســیون بین المللــی ورزش هــای 
زورخانه یــی و کشــتی پهلوانــی، در مــواد انفــرادی نتایــج زیــر دســت 

آمــد:
ــد  ــام اول، احم ــتان مق ــریف از افغانس ــن ش ــتاق حس ــز: مش ــرخ تی چ
رانــزو از بنــگالدش مقــام دوم، نــوآم مادوشــانکابا از ســریالنکا و 

ــد. ــت آودن ــه دس ــوم را ب ــام س ــترکًا مق ــتان مش ــت اهلل از پاکس نعم
چــرخ چمنــی: مصطفــی نورســتانی از افغانســتان و ســراج االســالم از 
بنــگالدش بــه ترتیــب در جایــگاه اول و دوم قــرار گرفتنــد و ماهاراجان 
روجیــت از نپــال و گبــی راج راجلــی کــران از ســریالنکا در جایــگاه 

ســوم مشــترک قــرار گرفتنــد.
ــی خــان از  ــر عل ــام اول، ذک ــگ از افغانســتان مق ــم اهلل بی ســنگ: حکی
ــا ری ســری ســاروت  ــت هــان ب ــام جالی پاکســتان دوم و ســیونگ نان

ــگالدش مشــترکًا ســوم شــدند. ــورا از بن چان
کبــاده: چانــورا ســری ســاروت از بنــگالدش و احمــد صمیــم نیــازی از 
افغانســتان بــه ترتیــب بــه مقــام اول و دوم دســت یافتنــد و ماهاراجــان 

راجــا از نپــال در جایــگاه ســوم ایســتاد.
میــل ســنگین: تورویــاالی میــرزاده از افغانســتان، عبدالعزیــز از پاکســتان 
ــا ســوم را کســب  ــه ترتیــب مقــام اول ت و مارامونگنــو از بنــگالدش ب

کردنــد.
ــتان  ــکیب از افغانس ــد ش ــه احم ــاده ب ــن م ــام اول ای ــازی: مق ــل ب می
ــه  ــگالدش ب ــو ری از بن ــتان و دیپ ــان از پاکس ــی خ ــی عل ــید، زک رس

ــد. ــرار گرفتن ــوم ق ــگاه دوم و س ــب در جای ترتی

ــی در تیمــش  ــدی مهاجــم برزیل ــش کلی ــه نق ــرمربی پاری ســن ژرمن ب س
ــا دیــژون  ــازی ب ــای امــری، ســرمربی پاری ســن ژرمن ب واقــف اســت. اون

در هفتــۀ نهــم لوشــامپیونه فرانســه را بســیار دشــوار ارزیابــی کــرد.
ــه و  ــم. دیــژون در خان او گفــت: مســلمًا رقابــت دشــواری در پیــش داری
خــارج از خانــه خیلــی دفاعــی و قدرت مندانــه بــازی می کنــد و مــا نبایــد 
ــن، نیمــار  ــم م ــم. در تی ــان را دســتِ کم بگیری ــی آن ــج قبل ــه خاطــر نتای ب
ــن  ــردن ای ــرای ب ــود. ب ــر می ش ــر و هم آهنگ ت ــر، آماده ت ــه روز بهت روزب
ــاز کــردن هــر چــه زودتــر  ــرای ب ــه صبــوری و تــالش ب ــازی دشــوار ب ب

منافــذ دفاعــی رقیــب نیــاز داریــم.
ــم  ــا ه ــا م ــد، ام ــاع می آی ــرای دف ــژون ب ــه دی ــم ک ــزود: می دانی ــری اف ام
ــفر  ــر س ــه خاط ــوش ب ــان ملی پ ــم. بازیکن ــر گرفته ای ــر الزم را در نظ تدابی
ــتند،  ــته هس ــی خس ــای مل ــام بازی ه ــرای انج ــا ب ــف دنی ــاط مختل ــه نق ب
ــه راحتــی  ــد؛ افــرادی کــه ب امــا خوشــبختانه جایگزین هــای مناســبی دارن
ــم  ــدن ایــن تی ــد. مــن از دی ــر کنن ــی ســتاره گان را پُ می تواننــد جــای خال
پرانگیــزه در تمرینــات بــه وجــد می آیــم. امیــدوارم تــا زمــان رســیدن بــه 

ــم. ــدر شــاداب بمانی ــن ق ــن فصــل، همی ــان در ای اهــداف بزرگ م

سـایۀ عشـق مجـازی 
بر سر عـرفان اسالمی

 محمد مرادی
عشــق، ســه حــرف بیشــتر نیســت، امــا بــه انــدازۀ خلقــت انســان 
در زمیــن، حــرف دارد. عشــق نیــروی مافــوق بشــری اســت کــه 
دیگــر نیروهــا را یــارای مقاومــت در برابــر آن نیســت. گرســنه گی، 
ــالم  ــان، غ ــته های انس ــایر خواس ــی، درد و س ــنه گی، بی خواب تش
درگــه عشــق انــد. عشــق فرمــان روای وجــود اســت کــه دســت 
عقــل نیــز از دامــان آن کوتــاه اســت. بــا ایــن وجــود، عشــق تنهــا 
ــوق  ــودی معش ــۀ وج ــق در آیین ــی عاش ــه دارد، تجل ــی ک ضعف
اســت. وقتــی عشــق قــوای پنجگانــه را در اختیــار گرفــت، 
محــال اســت کــه آدمــی جهــان را بــه رنــگ معشــوق نبینــد. در 
ــت را دارد.  ــترین فعالی ــب بیش ــن و قل ــز کمتری ــه، مغ ــن مرحل ای
ــی  ــاالت درون ــل و انفع ــا فع ــه و حت ــش یافت ــب افزای ــان قل ضرب
کــه برخاســته از یــاد معشــوق اســت، در چهــرۀ عاشــق پیداســت.
تپنده تریــن قلــب، قلــب عشــاق اســت کــه در لحظــات خاصــی 
صــدای تپــش آن را نه تنهــا خــود عاشــق، بلکــه اطرافیانــش نیــز 
می شــنوند. در واقــع، زردی صــورت عاشــق بــا اختــالِل گــردش 
ــه،  ــن مرحل ــس از ای ــاط دارد. پ ــدن او ارتب ــب و ب ــون در قل خ
زمــان تعلــق بــه مجــاورت فــرا می رســد، یعنــی عاشــق هــر چیــز 
ــد. از  ــه رنــگ معشــوق می بین ــا معشــوق را ب مجــاور و مرتبــط ب
ــل می شــود و  ــه معشــوق تبدی ــکان ب ــان و م ــدگاه عاشــق، زم دی
ــا  ــد. این ه ــگ معشــوق می بین ــه رن ــز ب ــود را نی ــق، خ ــا عاش حت
وجــوه مشــترک بیــن عشــق حقیقــی و مجــازی انــد، امــا از ایــن 
ــد  ــی می رس ــه دو راه ــق ب ــته عش ــد، آهسته آهس ــه بع ــه ب لحظ
ــوی  ــه س ــر ب ــی و راه دیگ ــه ســوی عشــق حقیق ــک راه ب ــه ی ک
ــه  ــی ب ــق حقیق ــرانجام عش ــود. س ــی می ش ــازی منته ــق مج عش
اصــل »وحدت الوجــود« و »واجب الوجــود« ختــم شــده کــه حتــا 
ــا عشــق  ــد، ام ــدا می کن ــز تضــاد پی ــه نی ــا فق ــی ب ــر اندک در ظاه
ــر اســت. اگــر صاحــب عشــق مجــازی  مجــازی کمــی متفاوت ت
ــا  ــرده ت ــه معشــوق رســید، عطشــش آهسته آهســته فروکــش ک ب
بــه خاموشــی می گرایــد، امــا اگــر بــه معشــوق نرســید، بــه کــوه 
ــوش  ــرگ از ج ــۀ م ــا لحظ ــه ت ــود ک ــل می ش ــانی تبدی آتش فش
ــه  ــس« را ب ــوق، »قی ــه معش ــیدن ب ــتد. نرس ــروش نمی ایس و خ
ــد.  ــاد« می کوب ــرق »فره ــر ف ــد و تیشــه ب ــل می کن ــون« تبدی »مجن
آری بــه خاطــر همیــن نرســیدن ها اســت کــه نــام عشــاق، 

ــود. ــدگار می ش ــه و مان جاودان
عارفــان اســالمی نیــز بــا درِک جاذبــه و قــدرت عشــق مجــازی، 
همــواره تــالش کــرده انــد کــه مضامیــن عرفانــی خــود را در قالب 
و عناویــن داســتان های عشــقی تمثیــل کننــد و بــه منصــۀ ظهــور 
ــان،  ــاعران عرب زب ــالم، ش ــان اس ــتین بار در جه ــانند. نخس برس
ــون  ــی و مجن ــه منظومه هــای عاشــقانه-عرفانی چــون لیل ــدام ب اق
ــی و  ــات فارس ــوج آن، ادبی ــه م ــری نگذشــت ک ــا دی ــد، ام کردن
عرفــان خراســان زمین را نیــز درنوردیــد. در حــال حاضــر، 
حداقــل 100 منظومــۀ عاشــقانه در زبــان و ادبیــات فارســی وجــود 
دارد کــه بخــش بیشــتر آن، حــاوی مضامیــن اخالقــی، عرفانــی و 

معنــوی اســت.
در بیــن شــاعران فارسی ســرا، »نظامــی گنجــوی«، گــوی ســبقت 
را در ســرودن منظومه هــای عاشــقانه از شــاعران مغازله گــوی 
پیــش و بعــد از خــود، ربــوده اســت. »لیلــی و مجنون«، »خســرو و 
شــیرین«، »فرهــاد و شــیرین« و »یوســف و زلیخــا«، منظومه هــای 
عاشــقانۀ نظامــی گنجــوی اســت کــه ثبــت تاریــخ ادبیــات زبــان 

فارســی و درج دیــوان مضامیــن عرفانــی اســت.
ــوی،  ــی گنج ــروی از نظام ــا پی ــز ب ــوی« نی ــروی دهل ــر خس »امی
ــه  ــدنی ک ــارت وصف نش ــا مه ــیرین« را ب ــرو و ش ــۀ »خس منظوم
در نکته پــردازی از گنجــوی کــم نــدارد، ســروده اســت. »وحشــی 
ــور«  ــر و منظ ــقانۀ »ناظ ــای عاش ــرودن منظومه ه ــا س ــی« ب بافق
ــق  ــی« در خل ــعد گرگان ــن اس ــیرین«، »فخرالدی ــاد و ش و »فره
ــرودن  ــی« در س ــوی کرمان ــن«، »خواج ــس و رامی ــۀ »وی منظوم
منظومــۀ »همــای و همایــون«، »عنصــری« در ایجــاد منظومــۀ 
»وامــق و عــذرا« و »جامــی« در خلــق منظومــۀ عاشــقانه »ســالمان 
ــی  ــروی جادوی ــه نی ــه ب و ابســال« از دیگــر شــاعرانی هســتند ک
ــای  ــن، نکته ه ــرای همی ــد و ب ــرده بودن ــی ب ــازی پ ــق مج عش
عرفانــی را در داســتان های عاشــقانه بیــان کــرده انــد. کالم 
ــن  ــط مضامی ــقانه، بس ــای عاش ــت منظومه ه ــه حقیق ــر این ک آخ
ــی  ــچ طعم ــون هی ــت، چ ــرف اس ــه ع ــاس ذایق ــر اس ــی ب عرفان
شــیرین تر و هیــچ لذتــی لذیذتــر از عشــق نیســت. عشــق عصــارۀ 
خواســته های انســانی، رمــز جاودانه گــی، معمــای چیســتی، 
ــه  ــان ب ــال انس ــۀ اتص ــی و نکت ــه زنده گ ــد ب ــتی، امی ــرح کیس ش

هســتی اســت.
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روز  یــک  امریــکا  جمهــوری  رییــس 
پــس از آنکــه پاکســتان یــک خانــواده 
ــبکه  ــارت ش ــی را از اس امریکایی-کانادای

ــاد  ــالم آب ــت، اس ــرد، گف ــی آزاد ک حقان
ــده  ــاالت متح ــته از ای ــال های گذش در س
ســود زیــادی بــرده امــا حــاال رابطــه 

ــکا را آغــاز کــرده اســت. ــا امری واقعــی ب

پی.تــی. خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آی، اظهــارات دونالــد ترامــپ، رییــس 
از  پــس  روز  یــک  امریــکا  جمهــوری 
نفــره  پنــج  خانــواده  یــک  آزادشــدن 
امریکایــی- کانادایــی از دســت شــبکه 
حقانــی گفــت: این اتفــاق در پاکســتان رخ 
ــم کــه پاکســتان ســال های  داد. مــن می دان
ــاال  ــا ح ــرده ام ــود ب ــکا س ــادی از امری زی
یــک رابطــه واقعــی را بــا پاکســتان داریــم 
و آنهــا بــه مــا بــه عنــوان یــک کشــور بــار 

دیگــر احتــرام می گذارنــد.

وی ادامــه داد: آنهــا بــار دیگــر بــه ایــاالت 
ــا  ــد. م ــرام می گذارن ــکا احت ــده امری متح
ــاق  ــه اتف ــت آنچ ــتان باب ــری پاکس از رهب
افتــاده، سپاســگزاریم. بــا ایــن دولــت 
ــارزه  ــه مب ــیطان را ب ــا ش ــتان م در پاکس

. می طلبیــم
ــه  ــی ب ــهروند امریکای ــن، ش ــن کلم کاتلی
همــراه همســر کانادایــی اش »جاشــووآ 
ــج  ــس از پن ــان پ ــه فرزندش ــل« و س بوی
ــای  ــات نیروه ــارت و در عملی ــال اس س
پاکســتان برمبنــای اطالعــات مقام هــای 

امریکایــی آزاد شــدند.

ترامــپ، دولــت پاکســتان را بــه دلیــل 
ــورد  ــتی م ــای ترویس ــت  از گروه ه حمای
ــر  ــه اگ ــود ک ــه ب ــرار داده و گفت ــاب ق عت
اســالم آبــاد بــه ایــن رفتــار ادامــه دهــد بــا 
ــا آزادی  ــود. ام ــه می ش ــش مواج پیامدهای
ــت  ــی از دس ــای امریکای ــن گروگان ه ای
شــبکه حقانــی را مــورد ســتایش قــرار داد 
ــن  ــط بی ــت در رواب و آن را لحظــه ای مثب

دو کشــور دانســت.
ــرای  ــتان را ب ــل پاکس ــن تمای وی همچنی
ــورد  ــه م ــتر در منطق ــت بیش ــاد امنی ایج

ــرار داد. ــتایش ق س

ترامپ: 

با دولـت فعـلی پاکستـان، شیـطان را 
به مبـارزه می طلبـیم

شکوه   قامِت
 مقاومت

ــرودۀ  ــت«، س ــِت مقاوم ــکوه قام ــۀ »ش منظوم
ــاپ  ــه چ ــت ک ــودی اس ــدری وج ــتاد حی اس
ــزار  ــه ســال 1۳85 خورشــیدی در ه دوم آن ب
نســخه بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن منظومــۀ 
حماســی-عرفانی 70 بــرگ را در بــر دارد کــه 
زحمــت صفحه آرایــی آن را احمــد میــالد 
کشــیده و بــه همــت موالنــا محمدقاســم 

ــده اســت. فیضــی نشــر ش
ایــن منظومــه کــه روح حماســی دینــی دارد و 
بــا بینــش عرفانــی و بیــان و پرداخــت شــاعرانه 
شــکل گرفتــه اســت، دارای دو بخش می باشــد. 
بخــش اول، بــا توجــه بــه منظومه هــای فکــری 
ــوی و بیــدل طــرح و پی ریــزی  حضــرات مول
ــوط  ــن بخــش، خط ــو ای ــده اســت. در پرت ش
ــر  ــه تصوی ــتان ب ــردم افغانس ــاد م ــد و جه جه

کشــیده اســت.
بخــش دوم ایــن منظومــه کــه پــس از شــهادت 
ــت،  ــده اس ــته ش ــور نوش ــی کش ــان مل قهرم
ــهروندان  ــای ش ــاد و غوغ ــدۀ فری انعکاس دهن
افغانســتان کــه تحقــق آرمــان خــود را در 
ــد.  ــد، می باش ــهید می دیدن ــعود ش ــود مس وج
حیــدری وجــودی در »ســخنانی پیرامــون ایــن 
منظومــه« نوشــته اســت: مســعود شــهید نه تنهــا 
ــجاعت در  ــر ش ــت و مظه ــدان سیاس ــرد می م
ــه از  ــود، بلک ــی ب ــچ نظام ــر خــم و پی وادی پُ
بــه  اســتقالل  مکتــب  در  شــاگردی  دوران 
ادبیــات عرفانــی کــه در حقیقــت حماســۀ 
ــت  ــری داش ــۀ فط ــت، ذوق و عالق معنوی س
و مبتنــی بــه همــان عالقــه، در دوره هــای 
بیســت وپنچ ســال جهــاد و مقاومــت، هــر 
ــر  ــه حــال و مجــال و فراغــت خاط ــی ک گاه
ــعر و  ــان ش ــل دودم ــا اه ــد، ب ــرش می ش میس
ــث   ــعر و بح ــنیدن ش ــدن و ش ــا خوان ادب ب
و اظهارِنظــر در مــورد شــعر و اندیشــه های 
مشــاهیر قلمــرو ادب و عرفــان، محفــل را حال، 
گرمــی و روشــنی می بخشــید و ایــن ذوِق 
ــۀ   ــر هم ــانِی او ب ــالِم انس ــرِب س ــلیم و مش س
ــا  ــا ب ــه شــب ها و روزه ــتانی ک ــاران و دوس ی

ــت. ــن اس ــد، روش ــور بودن او محش

ــده اســت: شــبی  ــن یادداشــت آم ــۀ ای در ادام
ــی از  ــزل یک ــهید در من ــعود ش ــل مس در کاب
از  بــود.  یــاران هم رزمــش دعــوت شــده 
ــه در آن دعــوت  ــم خواســتند ک ــر ه ــن فقی ای
اشــتراک کنــم. شــعر بلنــدی را کــه زیــر 
عنــوان: »قومانــدان محمــد پنــاه، مــردی از 
مردســتان ســبز شــهادت« ســروده بــودم و 
خطاطــی شــده بــا قطــع جیبــی از ســوی 
»بنیــاد غزالــی« انتشــار یافتــه بــود، بــه مســعود 
ــۀ  ــد از مطالع ــردم. بع ــدا ک ــتنی اه دوست داش
ــد:  ــنده فرمودن ــه نویس ــاب ب ــه، خط آن منظوم
ــات  ــه حی ــدان ک ــی از مجاه ــه یک ــر ب ...اگ
ــه  ــر، کل ــه درد س ــی، ب ــزی بنویس ــد، چی دارن
و رنجش هــای ایــن و آن دچــار می شــوی، 
زیــرا هــر یکــی از ایشــان دعــوا می کننــد کــه 
در میــدان جهــاد، از آنانــی کــه ســتایش شــده 
انــد، چــه دســت و پــای کــم داشــتند و یــا کــم 
دارنــد؟... بعــد بــه تناســب موضــوع صحبــت 
فرمودنــد و فرمودنــد ابیاتــی را از مثنــوی 
موالنــا و بیــدل بخوانــم: مــن هــم ابیاتــی زیــر 

را از غزل هــای بیــدل خوانــدم:
ــن  ــای م ــر تاپ ــت س ــاز معشوق س ــم ن طلس

ــدل بی
غبــارم گــر ز جــا برخاســت زلــف او پریشــان 

شــد
ــاز  ــه چمــن زخــون بســمل، همه جــا بهــار ن ب

اســت
دم تیغ آن تبسم، رگ گل بریده باشد

کــه بحــث مفصلــی پیرامــون تعبیــرات آن 
صــورت گرفــت... بــه همیــن تناســب، اظهــار 
کــرد کــه جنــاب داکتــر ســید مخــدوم رهیــن 
ــای مقطــع  ــه معن ــد ک ــدل خوان ــی را از بی غزل
آن تــا حــال در ذهنــم حــل نشــده اســت و آن 

ایــن اســت:
عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس

ــه  ــم چ ــر نمی دان ــت پیغمب ــا گش ــره دری قط
ــد؟ ش

از همیــن روســت کــه در کنــار کارنامــۀ 
افتخارآمیــز و مبارزاتــی اش ایــن ذوق ادب 

ــه  شــخصیت اش  ــروری ب ــتی و فرهنگ پ دوس
ــور  ــیده و او را در مح ــر بخش ــاخصۀ دیگ ش
ــان و  ــر خودم ــاعران معاص ــا از ش ــه بس توج

کشــورهای دیگــر قــرارداده اســت.
ــاور اســتاد وجــودی: »کنــون کــه شــهید  ــه ب ب
احمدشــاه مســعود در میــان مــا نیســت، نبــود 
ــوت  ــر و پیش کس ــک رهب ــوان ی ــه عن او را ب
مقاومــت، ســپهدار بیــدار، قهرمــان ملــی، 
پــاس دار و ســردار و مدافــع فرهنــگ و ادب ما 
ــاری  ــک ج ــی از اش ــم. توفان ــاس می کنی احس
می ســازیم و چراغــی از عشــق بــر می افروزیــم 
ــینیم و او را  ــتایش اش می نش ــه س ــار ب و بارب
و تــالش او را پــاس می داریــم و شایســته 
می دانیــم کــه در هــر ســپیده پگاهــی بــه 
زبــان شــعر بــه ســتایش اش بــر خیزیــم و نــام 
نامــِی او را در دره هــا و کوه پایه هــا فریــاد 
کنیــم و مهــر خموشــی را از لب هــا بــر کنیــم 
ــانیم  ــم بنش ــه مات ــی را ب ــن فراموش و اهریم
و از شه ســوار عشــق، عاشــق خورشــید و 
فرزانــه مــرد خانــۀ خورشــید، شــهید راه آزادی 

ــم. بگویی
ــِت مقاومــت« را  ــۀ »شــکوه قام شناســۀ منظوم
ــرد شــهید احمدشــاه  ــام غــازی م ــا نقــل »پی ب

ــرم. ــان می ب ــه پای ــعود« ب مس
اال ای رفیقان همگام من

مه و مهر من، صبح من شام من
اگر دوست دارید کاندر جهان

بود نام نیک شما جاودان
بکوشید در حفظ خط جهاد

به جان از ره وحدت و اتحاد
بود راز پیروزی اهل دین

به وحدت به حکم کتاب مبین
بود در کمین شما دشمنان

شب و روز در آشکار و نهان
اگر من بمردم خدا زنده است

به انوار ذاتیه تابنده است
قضا گر کند پیکرم بند بند

از آن به که افتد سرم در کمند

خداوند بادا مددگارتان
به حق باد این رزم پیکارتان
به همدستی دوستان می توان

شکستن سر و گردن  دشمنان
شمایید آیینۀ یکدیگر

بجوشید با هم چو موج و گهر
چو نمرود و فرعون و بوجهل دون

مبینید خود را درین آزمون
به دست و دل و دیدۀ بی غبار

نبینید جز قوت کردگار
پیام من این ست ای هموطن

به خورد و بزرگ و به مرد و به زن
زن و مرد خود را به کشتن دهید
از آن به که میهن به دشمن دهید

هارون مجیدی
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