
در  بـرف  شـدید  بـارش  نتیجـۀ  در 
 12 مسـیر  غزنـی  و  غـور  والیت هـای 
ولسـوالی بـا مراکـز والیت ها مسـدود شـد. 
حجـم بـرف در ولسـوالی نـاور، اجرسـتان، 
مالسـتان، جاغـوری و جغتـوِی غزنی از 30 
اسـت. شـده  گـزارش  سـانتی متر   50 تـا 

خالـق داد اکبـری، رییـس شـورای والیتـی 
ایـن  بیشـتر خانوادهـای  می گویـد،  غزنـی 
ولسـوالی ها بـا کم بود مـواد سـوخت، دارو 

و مـواد غذایـی روبه رو انـد.
ولسـوالی ها  ایـن  در  محلـی  مقام هـای 
می گوینـد که برف بـاری ادامـه دارد و مردم 
پـاک کاری برخـی راه هـای متنهـی بـه بازار 
امکانـات  تـا  کرده انـد  آغـاز  را  ولسـوالی  
زمسـتانی و مـواد غذایـی را انتقـال دهنـد.
عامـۀ  فوایـد  رییـس  ذهیـن،  محمدآصـف 
غزنـی می گویـد، قرارداد پـاک کاری راه های 

مواصالتـی ایـن ولسـوالی ها با شـرکت های 
پیمـان کار نهایی شـده و این شـرکت ها کار 

پـاک کاری راه هـا را آغـاز کرده اند.
بـه گفتـۀ رییـس فوایـد عامـۀ غزنـی، تنهـا 
کار پـاک کاری راه ولسـوالی نـاور بـه دلیـل 
بـا  توفـان  و  بـرف  شـدید  بـارش  شـدت 

مشـکل مواجـه شـده اسـت.
سـخنگوی  خطیبـی،  عبدالحـی  همچنـان 
والـی غور به سـالم وطندار می گویـد که در 
نتیجـۀ ریـزش باران و برف شـب گذشـته، 
تمـام راه هـای مواصالتی 7 ولسـوالی غربی 
ایـن والیت به شـمول ولسـوالی چهارسـده 

با مرکز، بسـته شـده اسـت.
می گوینـد  غـور  عامـۀ  فوایـد  مسـؤوالن 
کـه بـر اسـاس قـرارداد آنـان بـا شـوراهای 
توسـعه یی روسـتاها، ایـن شـوراها مکلـف 

بـه پـاک کاری راه هـا انـد.

بامردمباش!حق،هميشهبامردماست؛آنهاهرگزكسيراگمراهنميكنند.

آبراهام لينكلن

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامةصبحافغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2143   چها  ر  شنبه        24 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   26صفرالمظفر     y 1439  15 نوامبر     2017

یـک منبع در دادسـتانی کل کشـور 
فسـاد  پرونـده  کـه  اسـت  گفتـه 
زاخیلـوال  عمـر  حضـرت  علیـه 
وزیـر پشـین مالیـه و سـفیر فعلـی 
افغانسـتان در پاکسـتان به زودی به 

افتـاد. جریـان خواهـد 
کـه  دادسـتانی کل  در  منبـع  یـک 
نخواسـته نامـی از او گرفتـه شـود 
بـه ویـب سـایت خبریـال ویـب 
پانـی گفته اسـت که پرونده فسـاد 
مالـی و اداری علیه عمـر زاخیلوال 
بـه زودی بـاز خواهـد شـد و تمام 
اتهامات علیه او بررسـی می شـود.
زاخیلـوال  آقـای  وی،  گفتـه  بـه 
میلیون هـا  اختـالس  بـه  متهـم 
دالراسـت و ایـن مسـاله نیـاز بـه 

دارد. جـدی  بررسـی 
گفتنـی اسـت کـه در سـال 1391 
گزارش هایـی بـه نشـر رسـید کـه 
گویـا یک میلیـون دالر به حسـاب 
زاخیلـوال  عمـر  بانکـی شـخصی 
وزیـر پیشـین مالیـه سـرازیر شـده 
هایـی  گـزارش  آن  از  اسـت.پس 
دیگـر از فسـاد اداری و مالی آقای 

زاخیـوال به نشـر رسـید.
ه. ش،  اسـد سـال 1391  مـاه  در 

عزیـزاهلل لودین رییـس وقت اداراه 
مبـارزه بـا فسـاد اداری از ریاسـت 
وظیفـه  کـه  خواسـت  جمهـوری 
عمـر زاخیلـوال بـه حالـت تعلیـق 

درآورد.
آقـای لودیـن گفـت کـه اتهامـات 
گسـترده ای در مورد فسـاد و رشوه 
موجـود  مالیـه  وزارت  در  سـتانی 
اسـت که بـرای بررسـی بی طرفانه 
آقـای  پسـت  تـا  اسـت  نیـاز  آن 
زاخیلـوال بـه حـال تعلیـق درآید.
امـا بـه دالیـل نامعلـوم بـا وجـود 
مبـارزه  اداره  مکـرر  اسـرارهای 
آقـای  وظیفـه  اداری،  فسـاد  بـا 

درنیامـد. تعلیـق  بـه  زاخیلـوال 
مجلـس  در  مسـاله  ایـن  امـا 
نماینـدگان بـا جدیـت مطرح شـد 

مجلـس  در  زاخیلـوال  آقـای  و 
زاخیلـوال  آقـای  شـد.  اسـتیضاح 
در نشسـت مجلـس بـه افشـاگری 
علیـه اعضـای مجلـس نماینـدگان 
اعضـای  از  شـماری  و  پرداخـت 
مجلـس را متهم به دسـت داشـتن 
قاچـاق  مـواد مخـدر،  قاچـاق  در 
و  الکولـی  مـواد  قاچـاق  آرد، 

کـرد. مالـی  فسـادهای 
آقـای  افشـاگری  ایـن  از  پـس 
زاخیلـوال کـه بعـد از آن اعضـای 
مجلـس آن را اتهامـات بی اسـاس 
علیـه خودشـان خواندنـد، دوبـاره 
اعتمـاد  رای  زاخیلـوال  آقـای  بـه 
دادنـد و او ابقـا شـد. پـس از آن 
پرونـده فسـاد علیـه زاخیلـوال بـه 

گونـه ای بسـته شـد.

احمدولـی مسـعود در سـفر خـود بـه بریتانیـا با 
شـماری از شـخصیت ها و گروپ هـای مختلـف 
افغانسـتان در شـهرهای لنـدن، ادینبره، گالسـکو 
در سـکاتلند، بـا مسـوول کمیتـۀ روابـط خارجی 
پارلمـان بریتانیـا، رییس دفتر مهاجریـن دفتر ملل 
متحـد، و پارلمـان سـکاتلند دیدارهـای جداگانه 
افغانسـتان،  موجـود  بحـران  پیرامـون  و  داشـته 
مشـکالت پناهــنده گان، آیندۀ انتخابات و راهبرد 

وفـاق ملی صحبت هــایی داشـت.
افغانسـتان در اذهـان عامـه، محافـل دیپلماتیـک 
و نظـر بسـیاری از دولتمـردان در غـرب، اکنـون 
در حـد یـک مجبوریت بـه خاطر مهـار تروریزم 
هرچنـد  اسـت.  باقـی  مخـدر  مـواد  معضـل  و 
حلقـات ذیدخـل، برنامه هایـی در سـطح منطقـه 
دارنـد، امـا بـرای آیندۀ افغانسـتان هیچ نـوع نگاه 
اسـتراتیژیک در غـرب وجـود نـدارد و جایـگاه 
مشـخص و تعریف شـده برای کشـور ما متصور 
نیسـت. حکومـت موجـود چنانچـه در داخـل از 
محـور اعتمـاد ملـی فـرو پاشـیده اسـت، از مدار 

اعتبـار بیـن المللـی نیـز خـارج گردیده اسـت.
رهبـری حکومـت اخیـراً تالش های پوپولیسـتی 
خـود را از سـر گرفتـه اسـت تـا بـا تبلیـغ روابط 
بیرونـی تنگاتنـگ با غـرب و تهدیـدات تروریزم 
روانـی  بـا جنـگ  را  مـردم  روحیـۀ  داخـل،  در 
کـه  اسـت  ایـن  امـا  واقعیـت  سـازند.  درگیـر 
افغانسـتان حتـی از تریبون رسـانه ها و مطبوعات 
غـرب کامـاًل بزمین افتاده اسـت. رهبـری موجود 
پیهـم از بـی بدیـل بودن خود و وابسـتگی سـایر 
نیروهــا اطالع رسـانی نموده، ازین رهــگذر در 
صـدد حفظ قـدرت، منافع گروهــی و شـخصی 

میباشـند.  خود 
رهــبری  موضـع  فشـرده،  ارزیابـی  یـک  در 
حکومـت موجود مبتنی اسـت بر اتخاذ سیاسـت 
غیـر صادقانـه در قبـال مـردم در داخـل و ارایـۀ 

تصویـر غیـر واقعـی بـه جهـان بیـرون.

در اذهان عامۀ غرب، افغانستان 
در حد یک مجبوریت نگه داشته 

شده است
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رییس جمهـور غنـی معتقـد اسـت کـه ریشـه های 
فسـاد در بـاال خشـکانده شـده و حـاال تنها مشـکِل 
پایینـِی  الیه هـای  در  ناحیـه،  ایـن  از  باقی مانـده 
حکومت پابرجاسـت. این سـخن با همـۀ بی بنیادِی 
خـود امـا سـخنی تازه نیسـت. ایـن تنها آقـای غنی 
باالیـِی  نبـود فسـاد در بخش هـای  از  نیسـت کـه 
نیـز  گذشـته  در  بـل  می گویـد،  سـخن  حکومـت 
حامـد کـرزی رییس جمهـوری پیشـین وقتـی مورد 
انتقـاد قـرار می گرفـت که چـرا فسـاد در حکومتش 
بیـداد می کنـد، او در پاسـخ می گفـت کـه فسـاد در 
الیه هـای پایینـی و میـان خارجی ها خانـه دارد و نه 

در الیه هـای باالیـی حکومـت. 
بـا  غنـی  رییس جمهـور  گفته هـای  تفـاوت 

رییس جمهـوری پیشـین در مـورد فسـاد این اسـت 
کـه آقـای کـرزی اصاًل باور نداشـت که مـوردی از 
فسـاد در بخش هـای باالیـی حکومت وجـود دارد، 
امـا آقـای غنـی می پذیـرد کـه فسـاد در بخش های 
باالیـی حکومـت قبلـی، کـه خـودش نیـز یکـی از 
کارگـزاراِن مهـم و اصلـی آن بـوده، وجـود داشـته، 
ولـی در زمـاِن او از ایـن بخش هـا بـه یُمـِن مبارزۀ 

بی امـاِن او پـاک شـده اسـت. 
امـا واقعًا این ادعا چقــدر می تواند دقیق و درسـت 
در بخش هـای  فسـاد  دیگـر  واقعـًا  آیـا  و  باشـد؟ 
باالیـِی حکومـت یعنـی در میـان وزیـران، معینان و 

رؤسـای بلندپایـه وجـود ندارد؟ 
بـه نظـر نمی رسـد کـه هیـچ سـند و دلیـِل محکـم 
و محکمه پسـندی در ایـن خصـوص وجود داشـته 
باشـد کـه بتوانـد ایـن ادعـاِی مقام هـای کشـور را 
تأییـد کنـد امـا خـالف آن، در تأییـد و موجودیـِت 
فسـاد در بخش هـای باالیـِی حکومـت بـه انـدازۀ 
کافـی می تـوان دلیل و سـند ارایه کـرد. همین حاال 
ده ها و شـاید هـم صدها پروندۀ معلـق در نهادهای 
عدلـی و قضایـی و در ادارۀ مبـارزه با فسـاد وجود 
دارد کـه اکثـر آن هـا بـه فسـاد گسـترده در میـان 

بلندپایـه گاِن دولـت اختصـاص یافته اسـت. 
آقـای غنـی وقتـی می گویـد کـه فسـاد در الیه های 
باالیـی حکومـت وجـود نـدارد و یـا بـه گفتـۀ او 
از بیـن رفتـه اسـت، بـه ایـن دلیل اسـت کـه تأیید 
آن می توانـد انگشـت اتهـام را متوجـه خـودش و 
نزدیکانـش سـازد. اگر آقـای غنی قبـول کند که در 
الیه هـای باالیـی حکومت فسـاد هنوز پابرجاسـت، 
بـه این معنـا می تواند باشـد که خودش نیـز در این 

فسـاد دسـت دارد و از جانـب دیگـر، تالش های او 
در مبـارزه بـا ایـن پدیـده، دروغ بوده اسـت.

 آقـای غنـی بـرای این کـه هـم از خـود اتهام زدایی 
را موفقیت آمیـز  باشـد و هـم تالش هایـش  کـرده 
نشـان دهد، مدعی می شـود که دیگر مشـکل فسـاد 
اداری در الیه هـای باالیـی حکومـت رفـع شـده و 
حـاال هـر کاری کـه در این عرصه باید انجام شـود، 
متوجـه الیه هـای پایینـی اسـت. بـه ایـن صـورت، 
آقـای غنـی عمـاًل دسـت فسادپیشـه گان را در میان 
مقام هـای ارشـد بـاز می گـذارد کـه بـدون دغدغـه 

بـه فعالیت های شـان ادامـه دهنـد. 
امـا اگـر چنین ادعایی درسـت باشـد، پـس این همه 
در  فسـاد  موجودیـت  از  جهانـی  جامعـۀ  انتقـاد 

همـواره  چـرا  چیسـت؟  بـرای  دولـت  دسـتگاه 
کمک هـای جهانـی به افغانسـتان به مبارزه با فسـاد 
در ایـن کشـور مشـروط سـاخته می شـود؟ آیـا در 
الیه هـای پایینی آن قدر فسـاد گسـترده وجـود دارد 
کـه کمک هـای جهانـی را بـه مخاطره مواجـه  کند؟ 
فقـط نگاهـی گـذرا بـه گزارش هایـی که از سـوی 
بـازرس ویـژۀ امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان 
منتشـر می شـود، باید نگاهی انداخته شـود تـا ابعاد 
فسـاد در کشـور و در الیه هـای باالیـی حکومـت 
مشـخص گردد. فسـاد تنهـا در نهادهـای غیرنظامی 
یـا  »سـیگار«  پیـش  چنـدی  همیـن  نیسـت.  هـم 
بـازرس ویـژۀ امریکا برای بازسـازی افغانسـتان در 
گـزارش تـازۀ خود اعـالم کرد که فسـاد در وزارت 
دفـاع افغانسـتان بـه پیمانـۀ وسـیع وجـود دارد، بـه 
حـدی کـه حتـا از جیـرۀ غذایـِی سـربازانی کـه در 
می رزمنـد،  کشـور  دشـمناِن  علیـه  جنـگ  میـدان 

می شـود. اختـالس 
 فسـاد اداری در افغانسـتان نه تنهـا ریشـه کن نشـده 
کـه حتـا ابعاد تازه کسـب کرده اسـت. گزارش های 
متعـددِ نهادهـای بین المللـی کـه هرازگاهی منتشـر 
می شـوند، نشـان می دهنـد کـه عامـل اصلی فسـاد 
در  و  دارد  قـرار  باالیـی  الیه هـای  در  کشــور  در 
این جاسـت کـه میلیون هـا دالـر مـورد اختـالس و 

چپـاول قـرار می گیـرد. 
فسـاد در الیه هـای باالیـی وجـود دارد کـه هنوز با 
سـخت جانی در الیه هـای پایینـی بـه حیـاِت خـود 
ادامـه می دهـد. حکومت اگـر موفقیتـی در مبارزه با 
فسـاد می داشـت، بـدون شـک امـروز در الیه هـای 
الیه هـای  فسـادِ  نمی شـد.  شـکایت  آن  از  پایینـی 

باالیـی اسـت کـه پایینی هـا را نیـز آلـوده سـاخته 
اسـت. آقـای غنـی بـا تغییـر چنـد وزیـر و آوردِن 
برخـی چهره هـای جـوان ایـن شـایبه را می خواهد 
باالیـی  الیه هـای  در  را  فسـاد  کـه  کنـد  تقویـت 
حکومت خشـکانده اسـت، در حالی که ریشـه های 
فسـاد همچنـان در ایـن بخش هـا بـه حیـاِت خـود 

ادامـه می دهـد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه آقای غنـی با گفتـن این که 
اغفـال  بـه  عمـاًل  ریشـه کن شـده،  بـاال  در  فسـاد 
می پـردازد.  افغانسـتان  مـردم  و  جهانـی  جامعـۀ 
او بیـش از همـه خبـر دارد کـه تالش هـای او در 
مبـارزه با فســاد چنـان ثمربخـش نبوده کـه بتواند 
جلـِو ایـن پدیـده را در الیه هـای باالیـی حکومـت 

بگیـرد. فسـاد هم دیـروز در نهادهـای حکومتی در 
بلندتریـن سـطِح آن وجـود داشـت و هـم حـاال در 
عالی تریـن سـطوح وجـود دارد، تنهـا تغییـری کـه 
در ایـن راسـتا بـه میـان آمـده این اسـت کـه دولت 
بـه شـکل گسـترده از نشـر گزارش های مربـوط به 
پرونده هـای فسـاد بلندپایـه گاِن دولـت جلوگیـری 

می کنـد.
و  دروغ گویـی  بـا  نه تنهـا  فسـاد  بـا  مبـارزه 
الف وگـزاف ممکن نیسـت، بلکه چنیـن رویکردی 
خود نوعی از فسـاد محسـوب می شـود که بخشـی 
و  فسـاد  ادامـۀ  بـه  تشـویق  را  فسادپیشـه گان  از 
اختـالس می سـازد. آقـای غنـی باید چشـمۀ فسـاد 
را از الیه هـای باالیـِی حکومـت و حتـا از دایـرۀ 
دوسـتان و رفقـای اسـتراتژیِک خویـش پـی بگیرد 
و در نهایـت آن را بخشـکاند. وقتـی چشـمۀ فسـاد 
خشـکید، فسـاد در الیه هـای پایینـی خود بـه خود 

 ! می خشـکد
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احمــد عمران

فسـاد؛
 معضِل دیروز و امـروز

 

شاهد  کشور  شرِق  در  مناطقی  دیگر  بار  روزها،  این 
این  اگرچه  است.  پاکستان  شدیِد  بسیار  راکتی  حمالِت 
اما در  دارد،  ادامه  این طرف  به  از سال ها  راکت پرانی ها 
نهایت پاکستانی ها می گویند که راکت ها به منظور نابودِی 
تروریست ها شلیک می شود. اما مردماِن محل مدعی اند 
که این حمالت سال هاست که از مردم تلفات می گیرد. 

این که پاکستان چرا در این چند سال به راکت پراکنی در 
این که:  آن  و  است  روشن  کاماًل  می پردازد،  مناطق  این 
پاکستانی ها در تالش ایجاد یک منطقۀ خالی از سکنه در 
آن ساحات اند و ممکن است برخی از حلقاِت خارجی 

نیز در پی ایجاد چنین حیاط خلوتی باشند.
 داشتن مناطِق خالی از سکنه، منافِع کالنی را در بازی های 
استخباراتی برای پاکستان و چه بسا منفعت هایی را برای 
حلقاتی در دولِت ما و برخی شبکه های خارجی به دنبال 
که  منفعتی  نیز  و  تروریسم  با  پیچیده شدِن جنگ  دارد. 
از این رهگذر نصیِب کشورهای مختلف می شود، سبب 
در  اقداماتی  تروریسم  نابودِی  نامِ  به  همواره  که  شده 
چندین  هم  یا  و  خاص  کشورهای  منافع  تأمین  جهت 

سازمان استخباراتی صورت  گیرد. 
اثر اصابِت راکت  بر  از ساحاتی که  اکنون برخی  همین 
داعشیان  توسط  بود،  شده  خالی  سکنه  از  پاکستانی ها 
ساحات  آن  بر  راکتی  هیچ  دیگر  اما  است،  شده  اشغال 
راکت پراگنی های  که  می دهد  نشان  خود  این  نمی بارد. 
پاکستان در راستای اهدافی پیچیده و منافعی چندجانبه و 
برای رضایِت خاطِر طرف هاِی متعددی صورت می گیرد. 
از  مناطقی  سال هاست  که  است  این  اساسی  نکتۀ  اما 
کشور زیر شلیِک راکت پاکستانی ها قرار دارد اما تا هنوز 
اقدامی از جانب دولت افغانستان برای توقِف آن صورت 
برای  که  خارجی یی  نیروهای  همچنین  و  است  نگرفته 
تأمین امنیت در افغانستان حضور دارند، هرگز در برابِر 
این  نداده اند.  نشان  واکنش  پاکستانی  نیروهای  اقداماِت 
امر نشان می دهد که در پشِت این راکت پرانی ها، بازی ها 
و بازوهاِی نیرومندی وجود دارد؛ ورنه پاکستان در مقابل 
این همه  به  قادر  بین المللی  صلح باناِن  و  جهان  چشماِن 

جسارت و بی باکی نیست. 
این  افغانستان،  در  حاضر  جهاِن  که  دارد  یقین  پاکستان 
طرف  از  و  کرد  نخواهد  سرکوب  را  پاکستان  اقدامات 
نیز  افغانستان  دولِت  که  یافته  اطمینان  این کشور  دیگر، 
این  نمی دهد.  نشان  واکنش  راکت پرانی ها  این  برابر  در 
پاکستان  هرگاه  که  می شود  تقویت  آن جا  از  برداشت 
خواسته یک سنگ در خطوط مرزی ِ بین المللی اش با ما 
بگذارد، با اعتراِض بلنِد حکومت افغانستان مواجه شده؛ 
اما در برابر راکت های پاکستان نوعی سکوت و مماشات 

در دستگاه سیاسِت کشور حاکم بوده است.
نشان  مشابه  واکنِش  افغانستان  دولت  که  نمی گوییم  ما 
رویکرد  این  مسلمًا  کند،  راکت باران  را  پاکستان  و  دهد 
این  می تواند  دولت  اما  می سازد؛  بزرگ تر  را  مشکالت 
حمالت را ثبت و مستند سازد و آن را به مجمع سازمان 
از  رسمًا  و  دهد  گزارش  امنیت  شورای  و  متحد  ملل 
پاکسـتان در این خصوص شکایت کند. از جانب دیگر، 
دولت افغانستان همچنین می تواند از کشورهای خارجی 
به خصوص امریکا که با آن  پیمان استراتژیِک نظامی امضا 
کرده و موظف به تأمین امنیت افغانستان هست، بخواهد 

که حداقل مانِع این اقدامات پاکستان شوند.
به  پاسخ دهی  برای  امکان  و  زمینه  این همه  وقتی 
راکت پراکنی هاِی پاکستان وجود داشته باشد اما همچنان 
و  سطحی  واکنش هاِی  و  گپ ها  به  کشور  مقاماِت 
تجاوزاِت  با  اصولی  مقابلۀ  از  و  کنند  اکتفا  بی پشتوانه 
این کشور بپرهیزند، بدیهی ست که این برداشت به میان 
می آید که پشِت این حوادث، بازی و بازوهاِی توانمندی 
در کار است که حکومِت افغانستان نیز در برابِر آن ها سِر 

تعظیم و تمکین فرود آورده است.   

سکوِت حکومت 
در برابر راکـت های پاکسـتان

مبارزه با فساد نه تنها با دروغ گویی 
و الف وگزاف ممکن نیست، بلکه 
چنین رویکردی خود نوعی از فساد 
محسوب می شود که بخشی از 
فسادپیشه گان را تشویق به ادامۀ 
فساد و اختالس می سازد. آقای 
غنی باید چشمۀ فساد را از الیه های 
باالیِی حکومت و حتا از دایرۀ دوستان 
و رفقای استراتژیِک خویش پی بگیرد و 
در نهایت آن را بخشکاند. وقتی چشمۀ 
فساد خشکید، فساد در الیه های پایینی 
خود به خود می خشکد! 
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اتحادیـۀ حقـوق  دانـان افغانسـتان می گویـد: در 
صورتـی کـه حکومـت و مجلـس نماینـده گان 
در رابطـه بـه لغـو فرمـان تقنینـی 15۸ رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی تصمیـم نگیرنـد، آنان 
در نهادهـای قضایـی در برابر ایـن فرمان پروندۀ 

دعـوا بـاز می کننـد. 
اتحادیـۀ حقوق دانـان افغانسـتان، نهـاد دیده بـان 
مدافـع  وکالی  مسـتقل  انجمـن  و  شـفافیت 
افغانسـتان، دیـروز سـه شـنبه )23 عقـرب( در 
یک نشسـت مشـترک، فرمان تقنینی 15۸رییس 
حکومـت وحـدت ملـی، مبنـی بـه تعیین سـن 
تقاعـد افسـران و بریدمـالن را خـالف قانـون 

اساسـی کشـور دانسـتند. 
آنـان تأکید داشـتند که فرمان 15۸ مـورخ ۶/1۴/ 
9۶ در مخالفـت بـه مادۀ 29 و 79 قانون اساسـی 

کشـور است.
 فرمـان تقنینـی 15۸رییـس حکومـت وحـدت 
ملی به تاریخ 1۴ سـنبلۀ سـال روان صادر شـده 
و در آن سـن تقاعـد دگـرواالن 5۴ سـال، تـورن 
جنـراالن 5۸ سـال و دگـر جنـراالن، ۶0 سـال 
و بـرای سـترجنراالن ۶2 سـال پیش بینـی شـده 
اسـت. امـا براسـاس قانـون امـور ذاتی افسـران 
کـه ۸ سـال پیش توشـیح شـده، سـن تقاعد ۶5 

سـالگی گفته شـده اسـت.
اتحادیـۀ حقـوق  دانـان افغانسـتان بـا اشـاره بـه 
ایـن چالـش می گوید که ایـن فرمـان معیارهای 
نظامـی را در کشـور بـه اسـتهزا گرفتـه و در 
آن سـن تقاعـد جنـراالن کمتـر از سـن تقاعـد 

سـاتنمن ها تعیـن شـده اسـت.
 اتحادیـۀ حقـوق دانـان افغانسـتان، از حکومت 

و  بگـذارد  ارج  قانـون  بـه  کـه  می خواهـد 
مکلفیت هـای خود را نسـبت به دفـاع از حقوق 

و امتیـازات شـهروندان ادا کنـد.
بـه بـاور این اتحادیۀ، در فرمان فوق 3 – 9 سـال 
حـق کار از افسـران و بریدمـالن گرفتـه شـده و 

سـبب کاهش امتیازات شـان گردیده اسـت. 
مسـووالن ایـن اتحادیـۀ می گوینـد کـه در مـادۀ 
79 قانـون اساسـی آمـده اسـت: »حکومـت تنها 
در حالـت تعطیـالت شـورای ملی، به اسـتثنای 
امـور مالـی و بودجـه، می توانـد فرمـان تقنینـی 
صـادر کنـد«. امـا فرمـان 15۸ رییـس حکومت 
وحـدت ملـی بـا  این که خـالف ماده هـای فوق 
قانـون اساسـی اسـت، در حالتی صادر شـده که 

ضـروت آن قابـل توجیه نیسـت. 

اعضـای این اتحادیۀ فرمـان 15۸ را از صالحیت 
رییس حکومت ندانسـته و آن را دخالت آشـکار 
در کار شـورای ملـی می دانند. و ابـراز امیداوری 
می کنـد کـه بـا حرمـت بـه قانـون اساسـی باید 

ایـن فرمـان از طـرف حکومـت و شـورای ملی 
لغو شـود.

اتحادیـۀ حقـوق دانان افغانسـتان تأکیـد می کند: 
جـاری  سـال  قـوس   15 تـا  کـه  درصورتـی 
حکومـت و شـورای ملـی در رابطـه بـه لغو این 
فرمـان تصمیـم نگیرنـد، اتحادیـۀ حقوق دانـان 
افغانسـتان، مجبـور اسـت به خاطر تأمیـن قانون 

و دفـاع از حقـوق شـهروندان در برابر این فرمان 
در نهادهای قضایی کشـور پروندۀ دعوا تشـکیل 

دهد.
بـه بـاور اتحادیۀ حقـوق دانان افغانسـتان فرمان 

15۸رییـس حکومـت و حـدت ملـی از نمونـۀ 
فرمان هاسـت کـه بیشـتر از هر فرمان هـای دیگر 
در مخالفـت با قانون اساسـی کشـور قـرار دارد.
ایـن  در  شـفافیت  دیده بـان  نهـاد  هم چنـان، 
رییـس  فرمان هـای  بـه  اشـاره  بـا  نشسـت، 
حکومـت وحـدت ملـی، می گویند که تـا هنوز 
بیـش از چنـد فرمـان این چنینـی صادر شـده که 
درمخالفـت صریح با قانون اساسـی کشـور قرار 

دارد. 
ایـن نهاد خاطر نشـان می کند کـه در بیش از 15 
سال سـال عمر حکومت افغانسـتان، هیچ قانون 
مکمـل مبنـی بـه مبـارزه بـا فسـاد اداری وجود 
نـدارد. تمـام قانون هـای که در رابطه بـا مبارزه با 
فسـاد اداری اسـت، توسـط فرمان های تقنینی به  

اجرا گذاشـته شـده اند. 
دیده بان شـفافیت افغانسـتان می گوید: نخستین 
فرمـان تقنینی مبنـی برایجاد نهاد مبارزه با فسـاد 
اداری 9 سـال پیـش صـادر شـد تـا هنـوز روی 
کاغـذ باقـی مانده اسـت. هم چنـان، مرکز عدلی 
مبـارزه با فسـاد اداری، شـورای عالـی حاکمیت 
قانـون و چنـد نهـاد بـزرگ دیگر هسـتند که به 

اسـاس فرمان هـای تقنینـی ایجاد شـده اند. 
بـه گفتـۀ مسـووالن ایـن نهـاد، این نهادهـای به 

دلیـل این کـه بـا فرمـان تقنینـی ایجـاد شـده اند، 
هیچ اسـتقاللیت ندارند و به همین سـبب اسـت 
کـه افغانسـتان در عرصـۀ مبـارزه با فسـاد اداری 

هیـچ دسـت آوردی قابل مالحظۀ نـدارد.
دیده بـان شـفافیت افغانسـتان تأکیـد می کنـد که 
حکومـت افغانسـتان ارادۀ جـدی بـرای مبـارزه 
بـا فسـاد اداری نـدارد و به همیـن سـبب تالش 
بـرای مسـتقل بـودن نهادهـای مبـارزه بـا ایـن 
پدیـدۀ شـوم را ایجـاد نکـرده  اسـت. در حالـی 
کـه حکومـت وحـدت ملـی وعـدۀ ایجـاد نهاد 
مسـتقل مبـارزه بـا فسـاد اداری را داده  بـود کـه 

نشـد.  عملی 
مدافـع  وکالی  مسـتقل  انجمـن  هم چنـان، 
افغانسـتان، در این نشسـت با حمایت از موضع 
اتحادیـۀ حقوق دانان افغانسـتان، بیان داشـت که 
فرمـان  تقنینـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
مبنی بر تعین سـن تقاعد افسـران خـالف قانون 

اساسـی کشـور است. 
ایـن نهاد بـاور دارد کـه فرمان تعین سـن تقاعد 
از طـرف رییـس حکومت وحدت ملـی دو روز 
پیـش از آغـاز کار پارلمان کشـور صورت گرفته 

الزامیت نداشـته است. 

ــم در انگلســتان،  ــن از افغانســتانی های مقی ــروز صدهــا ت دی
در برابــر دفتــر مرکــزی شــبکۀ جهانــی »بی بی ســی« از بهــِر 
ــرای افغانســتان«  ــام صفحــۀ فیســبوک »بی بی ســی ب تغییــر ن

ــد. ــراض کردن ــی دری« اعت ــه »بی بی س ب
نوار هــای تصویــرِی ایــن تظاهــرات کــه در شــبکه های 
ــتانی های  ــود، در آن، افغانس ــت می ش ــی دست به دس اجتماع
مقیــم در لنــدن شــعارهای »زبــان فارســی، تمــدن تاریخی« و 

»مســووالن متعصــب، اســتعفا اســتعفا« ســر می دادنــد.
آنــان می گفتنــد کــه دفتــر مرکــزی ایــن رســانه بایــد 
مســووالن بخــش »بی بی ســی بــرای افغانســتاِن« ایــن شــبکه 
را از وظایف شــان برکنــار کننــد، زیــرا بــه گفتــۀ آنــان، ایــن 
مســووالن بــا تغییــر نــامِ ایــن صفحــه، در برابــر زبان فارســی 

تبعیــض روا داشــته انــد.
ــن  ــان بخــش مرکــزی ای ــده گاِن لنــدن هم چن تظاهــرات کنن
شــبکه را بــه »جانــب داری« و »سیاســی بــودن« متهــم کــرده و 
گفتنــد، اگــر مســووالن بخــش مرکــزی ایــن شــبکه سیاســی 
ــرد  ــد، کســی جــرأت نمی ک ــه عمــل نمی کردن و جانب داران

زبــان فارســی-دری را دو زبــان جداگانــه معرفــی کنــد.
یکــی از بانــواِن اشــتراک کننــده در ایــن تظاهــرات می گویــد: 

زبــاِن مــا هویــت مــا اســت و هیچکــس دیگــری نمی توانــد 
ــا  ــاالی م ــزی را ب ــد و چی ــان بکش ــط و نش ــا خ ــرای م ب

تحمیــل کنــد.
در ســویی دیگــر، ظهــوراهلل ظهــوری یکــی از شــاعران زبــان 
فارســی مقیــم در کانــادا بــه تظاهــرات کننــده گان لنــدن گفته 
ــماری از  ــدن، ش ــی لن ــت مردم ــتای حرک ــت: »در راس اس
فرهنگیــان بــه پیشــنهاد ایــن جانــب، دیــروز اجالســی را در 
ــد  ــی را طــرح کردن ــراض نامه ی ــو ترتیــب و در آن اعت تورنت
ــی«  ــر »بی بی س ــه دفت ــا، ب ــع آوری امض ــس از جم ــه پ ک

ارســال می گــردد«.
آقــای ظهــوری می گویــد: اگــر تغییــری بــه میــان نیامــد، مــا 
ــا در نظرداشــت  ــم کــرد. ب ــل خواهی ــه مظاهــره تبدی آن را ب
و  تورنتــو  در  مهاجــر  افغانســتانی های  شــمار  این کــه 
شــهرک های اطرافــش از یک صدهزارتــن بیشــتر شــده 
اســت، ایــن جنبــش را تــا پیــروزی کامــل پیگیــری و ادامــه 

ــم داد.  خواهی
ــی  ــان قطع نامه ی ــرِ تظاهراتِ ش ــده گان در اخی ــرات کنن تظاه
ــی  ــۀ بی بی س ــازی صفح ــراض »دری س ــه اعت ــه ب در رابط

افغانســتان« صــادر کردنــد.

ــتراک  ــا اش ــت: »م ــده اس ــی آم ــن گردِهم آی ــۀ ای در قطع نام
ــی  ــه »بی بی س ــا درک این ک ــروز ب ــی ام ــده گان گردهم آی کنن
ــرای  ــراتی ب ــتگاه نش ــن دس ــا اعتبارتری ــی از ب ــی« یک فارس
پارســی زبان در  بیننــده گان و خواننــده گان  شــنونده گان، 
ــده  ــده، شــنونده و خوانن ــوده و میلیون هــا بینن ــا ب ســطح دنی
ــتان«  ــی افغانس ــۀ »بی بی س ــل صفح ــتان دارد، تبدی در افغانس
بــه »بی بی ســی دری« توســط چنــد عنصــری کــه خودشــان 
اصــاًل پارســی زبان نیســتند را یــک اقــدام متعصبانــه و 
مغرضانــه در راســتای اهــداف قوم گرایانــۀ دولــت افغانســتان 

ــم«. ــوم می کنی ــدیداً محک ــته و آن را ش دانس
در ادامــۀ قطع نامــه گفتــه شــده اســت کــه اشــتراک کننــده گاِن 
ــا  ــی تقاض ــد بی بی س ــووالِن ارش ــی از مس ــن گردهم آی ای
ــی  ــه بی بی س ــاره ب ــی دری دوب ــۀ بی بی س ــه صفح ــد ک دارن
افغانســتان تبدیــل شــود تــا از یک طــرف بــه اعتبــار، پرســتیژ 
ــان  ــی زباناِن جه ــطح پارس ــتگاه در س ــن دس ــی ای و بی طرف
صدمه یــی نرســد و از طــرف دیگــر، از شــمار دوســت داران 

نشــرات آن کاســته نگــردد.
ــا رســیده گی  ــه درخواســت م ــه: »اگــر ب ــه نقــل از قطع نام ب
نشــود، اشــتراک کننــده گان گردهم آیــی امــروز و تمــام 
ــه از  ــالوۀ این ک ــر ع ــان، ب ــتان و جه ــی زبانان افغانس پارس
نشــرات ایــن دســتگاه قطــع رابطــه می کننــد، مــا شــهروندان 
ــتگاه  ــن دس ــردازاِن ای ــه مالیه پ ــا ک ــم بریتانی پارســی زباِن مقی
ــا  ــش ت ــق وکالی خوی ــوع را از طری ــتیم، موض ــزرگ هس ب
ــری  ــال و پیگی ــط دنب ســطح پارلمــان و ســایر مراجــع ذیرب
ــا  ــردازان بریتانی ــول مالیه پ ــا از یک طــرف پ ــرد ت ــم ک خواهی

ــردد«. ــرف نگ ــه مص ــرات قوم گرایان ــت نش در جه
ــه مســووالن  ــردد ک ــزار می گ ــی برگ ــرات درحال ــن تظاه ای
ــی،  ــی بی بی س ــبکۀ جهان ــتاِن« ش ــی افغانس ــش »بی بی س بخ
نــام ایــن بخــِش را اخیــراً بــه »بی بی ســی دری« تغییــر 
دادنــد. ایــن اقــدامِ بی بی ســی در دو هفتــۀ گذشــته واکنــِش 
ــان، نویســنده گان و در ُکل فارســی زاباِن حــوزۀ  ــد فرهنگی تن
ــی  ــن کار را »اقدام ــان ای ــان فارســی را در برانگیخــت. آن زب
تفرقه افگنانــه« خواندنــد کــه موجــب راه انــدازی کارزار 

»آنالیــک« در برابــر ایــن رســانه توســط کاربــران شــبکه های 
اجتماعــی شــد.

ــن  ــه ای ــی ب ــان فارس ــوزۀ زب ــی زباناِن ح ــان و فارس فرهنگی
ــن  ــان اســت و ای ــان مشــترک آن ــه فارســی زب ــد ک ــاور ان ب
ــاد  ــرم و ایج ــازی ن ــرای جداس ــی ب ــانۀ بی بی س ــدام رس اق

ــان فارســی اســت. ــان زبان ــی می ــه و جدای تفرق
گفتنــی اســت کــه ایــن بــرای نخســتین بار نیســت کــه زبــان 
فارســی در افغانســتان مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت. بــه 
ــن دســت  ــی از ای ــته اقدامات ــۀ گذش ــخ، در ده ــت تاری روای
ــوان  ــه ایــن مــوارد می ت ــه اســت کــه از جمل صــورت گرفت
ــان ورود  ــگاه ها و همچن ــی از دانش ــان فارس ــذف زب ــه ح ب
ــه کتاب هــای درســی دانش  آمــوزان اشــاره  ــه ب واژه گان بیگان

کــرد. 

افغانستان: حقوق دانان  اتحادیۀ 

اگر فرمان 1۵۸ غنی لغو نشود
اقامۀ دعوا می کنیم!

ابوبكر صدیق

»اگر به درخواست ما رسیده گی نشود، اشتراک 
کننده گان گردهم آیی امروز و تمام پارسی زبانان 
افغانستان و جهان، بر عالوۀ این که از نشرات این 
دستگاه قطع رابطه می کنند، ما شهروندان پارسی زباِن 
مقیم بریتانیا که مالیه پردازاِن این دستگاه بزرگ هستیم، 
موضوع را از طریق وکالی خویش تا سطح پارلمان 
و سایر مراجع ذیربط دنبال و پیگیری خواهیم کرد تا 
از یک طرف پول مالیه پردازان بریتانیا در جهت نشرات 
قوم گرایانه مصرف نگردد«.

این تظاهرات درحالی برگزار می گردد که مسووالن 
بخش »بی بی سی افغانستاِن« شبکۀ جهانی بی بی سی، 
نام این بخِش را اخیراً به »بی بی سی دری« تغییر دادند. 
این اقدامِ بی بی سی در دو هفتۀ گذشته واکنِش تند 
فرهنگیان، نویسنده گان و در ُکل فارسی زاباِن حوزۀ 
زبان فارسی را در برانگیخت. آنان این کار را »اقدامی 
تفرقه افگنانه« خواندند که موجب راه اندازی کارزار 
»آنالیک« در برابر این رسانه توسط کاربران شبکه های 
اجتماعی شد

دیده بـان شـفافیت افغانسـتان تأکید می کند کـه حکومت افغانسـتان ارادۀ جدی بـرای مبارزه با 
فسـاد اداری نـدارد و به همین سـبب تـالش برای مسـتقل بودن نهادهـای مبارزه بـا این پدیدۀ 
شـوم را ایجـاد نکـرده  اسـت. در حالـی کـه حکومت وحـدت ملی وعـدۀ ایجاد نهاد مسـتقل 

مبـارزه بـا فسـاد اداری را داده  بود که عملی نشـد. 
هم چنـان، انجمـن مسـتقل وکالی مدافـع افغانسـتان، در ایـن نشسـت بـا حمایـت از موضـع 
اتحادیـۀ حقـوق دانان افغانسـتان، بیان داشـت که فرمـان  تقنینی رییس حکومـت وحدت ملی 

مبنـی بـر تعین سـن تقاعد افسـران خالف قانون اساسـی کشـور اسـت. 
ایـن نهـاد بـاور دارد که فرمان تعین سـن تقاعد از طـرف رییس حکومت وحـدت ملی دو روز 

پیش از آغاز کار پارلمان کشـور صورت گرفته الزامیت نداشـته اسـت

تظاهرکننده گان در برابر دفتر بی بی سی:

مسووالن متعصب را برکنار کنید
روح اهلل بهزاد
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۱۰ـ زوجین وقت کمی را در کنار یکدیگر می گذرانند
شما باید زنده گی مشترِک خود را همانند یک گل بدانید؛ 
پژمرده  مراقبت  و  آفتاب  آب،  بدون  گل ها  که  همان طور 
می شوند، زنده گی زناشویی نیز نیاز به مراقبت دارد. طوری 
کنار همسرتان  در  را  مفیدی  اوقات  که  کنید  برنامه ریزی 

بگذرانید.
۱۱ـ زوجین برای فرزنددار شدن شتاب می کنند

برخی از زوجین بالفاصله پس از ازدواج صاحب فرزند 
دارید؛  نگه  امکان، مدتی دست  اما در صورت  می شوند. 
زیرا پس از فرزنددار شدن، دیگر فرصتی برای تنها ماندن 
در  فرزندان  باشد  هرچه  کرد،  نخواهید  پیدا  همسرتان  با 

کانون توجه خانواده قرار دارند!
۱2ـ زوجین زیر بار قرض می روند

مشکل ساز  بسیار  ازدواج  ابتدای  در  رفتن  قرض  بار  زیر 
خواهد بود. با برنامه ریزی درست، هرچه زودتر قرض های 

خود را بپردازید تا شب ها راحت تر بخوابید!
۱۳ـ زوجین انتظارات غیرواقع گرایانه از ازدواج دارند

قدم  صرفًا  ازدواج  می کنید  فکر  اگر 
زدن در پارک است، در اشتباه هستید! 

زنده گی زناشویی فراز و نشیب زیادی دارد و مدتی طول می کشد که 
پایه های ازدواِج شما مستحکم شود. فکر نکنید تمام مشکالت پس از 
ازدواج حل می شوند؛ برخی از مشکالت هرگز حل نمی شوند، ولی 

مسالۀ مهم نحوۀ کنار آمدن با آن هاست.
۱۴ـ زوجین اجازه می دهند اوضاع بدتر شود

هرگز اجازه ندهید مشکالت پیچیده تر شوند. اگر از مسأله یی ناراحت 
تمام  بار  که  می کنید  احساس  اگر  آورید.  زبان  به  را  آن  هستید، 
بردارید.  کارها  این  انجام  از  دست  شماست،  دوش  به  مسوولیت ها 
بدترین کار این است که اجازه دهید رنجش از همسرتان در وجود 

شما رشد کند. این مسأله نتیجه یی جز از بین رفتِن عشق ندارد.
۱۵ـ زوجین نسبت به احساسات همسر خود بی تفاوت هستند

واکنش های  مختلف  شرایط  در  و  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  انسان ها 
از  برخی  می توانید  مدتی  از  پس  شما  می دهند.  نشان  متفاوتی 
واکنش های همسرتان را حدس بزنید. ولی هرگز درمورد کارهای او 
قضاوت نکنید، بلکه آن ها را بپذیرید و برای آرام کردِن همسرتان هر 

کاری که از دست تان برمی آید، انجام دهید.
۱۶ـ زوجین بدون مشورت با همسرشان تصمیم گیری می کنند

تصمیم گیری  مختلف  مسایل  مورد  در  شخصًا  تجرد  زمان  در  شما 
از کار به کجا بروید،  این که پس  می کردید، به عنوان مثال در مورد 
چه  صرف  را  خود  پول  بگذرانید،  چه گونه  را  خود  تعطیالت 
کارهایی کنید،... ولی پس از ازدواج همسرتان نیز حق دارد در این 

تصمیم گیری ها سهیم باشد.
۱۷ ـ زوجین نسبت به تفاوت ها یا اشتباهات همسرشان بردباری 

به خرج نمی دهند
وقتی ازدواج می کنید، در واقع همسرتان را با تمام ویژه گی های مثبت 
جزیی  مسایل  برابر  در  که  نیست  انصاف  پس  پذیرفته اید.  منفی  و 

عصبانی شوید.
۱۸ـ زوجین به حریم خصوصی یکدیگر احترام نمی گذارند

هر کسی نیاز دارد زمانی را صرف خودش کند و در فضایی آرام به 
فراهم  همسرتان  برای  را  امکانی  چنین  بپردازد.  عالقه اش  مورد  کار 

کنید.
۱۹ـ زوجین قدر همسرِ خود را نمی دانند

به یاد آوردن تمام دالیل عالقۀ شما به همسرتان و قدردانی از زحماِت 
او نیاز به زمان دارد، ولی این کار برای پایه ریزِی یک زنده گی زناشویی 
موفق ضروری است. اگر زحمات همسِر خود را از یاد ببرید و یا از او 

توقعات بیش از حد داشته باشید، مشکالت آغاز می شود.
2۰ـ زوجین در برطرف کردن نیازهای عاطفِی همسر ِخود کوتاهی 

می کنند
به همسر  از نظر عاطفی  این است که  از وظایف مهم زوجین  یکی 
خود توجه کنند و زمینۀ رضایِت او را فراهم آورند؛ ولی متأسفانه این 

نکته نادیده گرفته می شود.
ترجمه از آذر شایان
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شناخت طالبان 
بـرای  طالبـان  شـناخت  مـن،  نظـر  بـه      -
جهانیــان بسـیار دشـوار نبود. آن ها کسانی اند 
کـه مـادران و خواهـراِن خود را بـه حیث کنیز 
و بـرادراِن خـود را بـه عنـوان غـالم می گیرند. 
امـا سیاسـت های پاکسـتان چنـان غربی هـا و 
عرب هـا را اغفـال کـرده بـود کـه نتوانسـتند 
چنیـن واقعیت هاِی برجسـته را مشـاهده کنند. 

)احمدشـاه مسـعود شـهید، ص  119(
-     مـردم جهـان بایـد بدانند کـه خطر طالبان 
بـه هیچ وجـه کمتر از خطر کمونیسـم نیسـت. 

)احمدشاه مسعود شـهید، ص 131(
-     طالبـان فاشیسـِم مذهبـی هسـتند. حرِص 
نه تنهـا  آن هـا  مقصـد  اسـت.  بی کـران  آنـان 
افغانسـتان اسـت، بلکـه سـرزمین های همجوار 
آن تاجیکسـتان، ترکمنسـتان، ازبکسـتان و اگر 
فرصـت بیابنـد، بـه قزاقسـتان هـم می رسـند. 

)مـرد اسـتوار، ص 3۸7(
بیدادگـر  طالبـان، حاکمیـت  -     حاکمیـت 
زور  بـه  نمی توانـد  حکومتـی   هیـچ  اسـت. 
اسـلحه دوام بیـاورد. )مـرد اسـتوار، ص ۴۴۸(
-     طالبـان کاری می کننـد کـه نـه فقـط ایران 
کـه جهـان در مقابـِل مـا جبهـه  بگیرنـد: آن ها 
مـواد مخدر تولیـد و صادر می کنند؛ افغانسـتان 
را بـه پرورشـگاه تروریسـم بین المللـی تبدیـل 

کرده انـد. )مـرد اسـتوار، ص ۴5۶(
پیش بینی در مورد طالبان 

هـدف از ایجاد گـروه طالبان، توهیـن و تحقیر 
افغانسـتان  مـردم  ذلیـل سـاختن  مجاهـدان و 
اسـت تـا فرصـت مناسـبی بـرای بـه قـدرت 
رسـیدِن عوامـِل مـورد نظِر کشـورهای مغرض 
خارجـی فراهم شـود. این گروه تنهـا به عنوان 
وسـیلۀ به قدرت رسـیدِن عوامل بیگانه پرسـت 
بـه کار گرفته شـده اسـت. )مصاحبـه با خیراهلل 

) شفیعی
خطر القاعده 

-    خطر القاعده در مورد عملیات تروریسـتی 
غـرب  بـرای  بـزرگ  خطـر  القاعـده  اسـت. 
می  باشـد. )احمدشـاه مسعود شـهید، ص3۴1(

-      قسـم یـاد می کنـم عمـل اسـامه بـن الدن 
اسـالمی  جامعـۀ  فـردای  و  امـروز  نفـع  بـه 
و مسـلمانان نیسـت. عمـل آن هـا را بـه خیـر 
اسـالم و جهـان نمی دانـم. )احمدشـاه مسـعود 

)۴72 شـهید، ص 
مسعود و پاکستان

-     پاکسـتان و جنـراالن نظامـی آن، چیـزی 
اگـر  دارنـد.  توقـع  مـا  از  دوسـتی  از  باالتـر 
ملـِت  دوسـتی  تنهـا  پاکسـتان  درخواسـت 
افغانسـتان می بـود، پرابلمی وجود نمی داشـت. 

)3۸ آزادی، ص  بـر چـکاد  )تندیسـی 
حکومـت  یـک  می خواهـد  پاکسـتان       -
مزدور داشـته باشـد. مـن بارها به پاکسـتانی ها 
گفتـه ام : از مـا افغان هـا آرزوی غـالم شـدن 
شـما  بـا  می توانیـم  مـا  باشـید.  نداشـته  را 
پاکسـتانی ها بهتریـن دوسـت باشـیم. منفعـت 
اگـر خواسـته  امـا  شـما در دوسـتی ماسـت. 
باشـید این جـا غـالم پیـدا کنیـد، ایـن خیـال 

اسـت و محـال اسـت و جنـون. )تندیسـی بـر 
)39 ص  آزادی،  چـکاد 

-     تـا پاکسـتان در اسـتراتژی خـود تغییـر 
نیـاورد، مشـکل افغانسـتان بـا آن کشـور حـل 
نخواهـد شـد. )احمدشـاه مسـعود شـهید، ص 

)۶13
-     پاکسـتانی ها بدیـن بـاور انـد کـه ایجـاد 
یـک افغانسـتان تحت الحمایـه می توانـد منافع 
ذیـل را بـرای آن هـا داشـته باشـد: پیـدا کردن 
عمـق اسـتراتژیک، اسـتفاده از افغانسـتان بـه 
حیـث پایگاه نفـوذ به آسـیای میانه، دسترسـی 
بـه راه مواصالتـی آسـیای میانـه، از بیـن بردن 
خـط دیورنـد.  )احمدشـاه مسـعود، ج 1، ص 

)113

روشن فکران 
ایـن روشـن فکران چـراغ جامعـه هسـتند، نور 
چشـِم همـه هسـتند، در هرنـوع طرح سیاسـی 
و در هـر نـوع تشـکل سیاسـی این هـا جـای 
به خصـوِص خـود را خواهنـد داشـت. )امیـد، 

شـمارۀ ۴7۴، ص 9(
تشیع

در  کـه  هرکسـی  بلکـه  تشـیع،  اهـل  نه تنهـا 
افغانسـتان زنده گـی می کنـد و مسـلمان اسـت 
و در جهـاد برضد اشـغال گران سـهمی داشـته، 
بایـد حقوق شـان داده شـود. )مرد اسـتوار، ص 

)207
جمعیت 

از نظـر مـن هرکـس کـه بخواهـد در داخـل 
روی  بیـاورد،  به وجـود  انشـعابی  جمعیـت 
هرعلـت و بهانه یـی کـه باشـد، ایـن خـود یک 
خیانـت اسـت به جهـاد افغانسـتان. ما ابـداً در 
ایـن فکـر نیسـتیم و بـه کسـی ایـن اجـازه را 
هـم نمی دهیم. )احمدشـاه مسـعود شـهید، ص  

)۴03
سرچشمه ها 

-     امیـد، نشـریۀ افغان هـا، چـاپ بیـرون از 
افغانسـتان

-   رحیمي، مجیب الرحمن، احمدشـاه مسـعود 
مسـعود،  احمدشـاه  بنیـاد  انتشـارات  شـهید، 

 کابـل: 13۸2
-     سـیداحمد هاشـمي )اهتمـام(، مسـعود 
کابـل:   بنیـاد مسـعود،   نشـر  مرزهـا،   از  فراتـر 

و  13۸۴  13۸3
-     داکتـر سـیداکبر زیوري )اهتمام(،  مسـعود 
فراتـر از مرزهـا، نشـر بنیـاد شـهید احمدشـاه 

کابل: 13۸2 مسـعود،  
-     غیاثـي، توریالـي )اهتمـام(،  مـرد اسـتوار، 

تهـران:  13۶۸
-    فاضـل، فضل الرحمـن،  تندیسـي بـر چکاد 
آزادي، نشـر بخش فرهنگي سـفارت افغانستان 

در قاهـره، مصر: 139۴ 
-    مصاحبه با خیراهلل شفیعی

-    سـخنرانی احمدشـاه مسـعود در مسـجد 
مسـتند  فلـم   ،1377 پنجشـیر:   رخـۀ  جامـع 

مقاومـت 
-    زنده گی نامۀ مسعود، چاپ فرانکفورت. 
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۱۴ـ زوجین اجازه می دهند 
اوضاع بدتر شود

هرگز اجازه ندهید مشکالت 
پیچیده تر شوند. اگر از 
مسأله یی ناراحت هستید، 
آن را به زبان آورید. اگر 
احساس می کنید که بار 
تمام مسوولیت ها به دوش 
شماست، دست از انجام 
این کارها بردارید. بدترین 
کار این است که اجازه 
دهید رنجش از همسرتان در 
وجود شما رشد کند. این 
مسأله نتیجه یی جز از بین 
رفتِن عشق ندارد

- پاکستان می خواهد یک حکومت 
به  بارها  من  باشد.  داشته  مزدور 
پاکستانی ها گفته ام : از ما افغان ها آرزوی 
غالم شدن را نداشته باشید. ما می توانیم 
با شما پاکستانی ها بهترین دوست باشیم. 
اگر  اما  ماست.  دوستی  در  شما  منفعت 
خواسته باشید این جا غالم پیدا کنید، این 

خیال است و محال است و جنون
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موضـوع دیگـري کـه در اظهـارات رشـید رضـا در روزنامه 
انعـکاس یافتـه، قابـل تأمـل و دقـت اسـت ایـن اسـت کـه 
می گوینـد اندیشـۀ مهدویـت موجـب شـده کـه در طـول 
کننـد و همیـن  مهدویـت  ادعـای  بسـیاری  افـراد  تاریـخ، 
بیـن  موضـوع، زمینـۀ اختالف هـا و درگیری هـای زیـادی 
جوامـع اسـالمی فراهـم کـرده اسـت. پاسـخ ایـن اظهـار 
و سـخن ایـن اسـت کـه: اگـر وجـود شـماری از مدعیـان 
مهدویـت و پیامدهـای منفـی ایـن ادعـا، باعث انـکار و رد 
اعتقـاد بـه امـام مهـدی بشـود، در جایـی که افـرادی مدعی 

نبـوت شـده یـا می شـوند، چـه بایـد گفـت؟
 آیـا می تـوان بـه دلیـل ادعـای واهی تعـدادی افـراد، نبوت 
انبیـا و به ویـژه رسـول خـدا را مـورد تردیـد و انـکار قـرار 
ایـن  از  صاحب نظـران،  برخـی  این کـه  توجـه  قابـل  داد؟ 
سوءاسـتفاده ها، عکـِس مطلـِب فـوق را نتیجـه گرفته انـد و 
گفته انـد خـود ایـن سوءاسـتفاده ها را بایـد مؤیـد دانسـت 
بـرای اثبـات حقانیـت اعتقاد و اندیشـۀ مهدویـت؛ زیرا این 
حرکـت، بیانگـر رفتـار ناپسـند و غیرعلمـي عده یـی شـده 
اسـت کـه می خواهنـد بـا نیرنـگ و ظاهر سـازی، از یـک 
حقیقـِت مسـلِم اسـالمي و اعتقـاد ریشـه دار دینـی در میـان 
دین مـداران، بـه نفـع مطامـع و هواهـاي خـود بهره بـرداری 

 . کنند
در این جـا یـک امر مهـم و کارسـاز قابل توجـه و یادآوري 
اسـت کـه بـرای تشـخیص مهــدی واقعـی از مهدی هـای 
مدعـی و خیالـی، در احادیـث و روایات اسـالمی نشـانه ها 
و عالیـم روشـنی ذکـر شـده اسـت کـه بـا توجه بـه آن ها، 
تطبیـق آن چـه با عنوان مهدی در احادیث ذکر شـده اسـت، 
بـر مهـدی واقعـی و تشـخیص آن از مدعیـان دروغیـن کار 
دشـواری نیسـت. هیچ یک از نشـانه های ظهـور مهدی، در 
زمـان حیـات افـراد مدعـی رخ نـداده اسـت؛ پـس چگونه 

می تـوان بـه هر نـدای غیرواقعی گـوش فرا داد؟ اگر کسـی 
بـه چنیـن ادعایـی گـوش فـرا دهـد و دنبـال ایـن مدعیـان 
بیفتـد، ناشـی از کم خـردی و بی اطالعـِی خـود او اسـت و 
ربطـی بـه اعتقـاد و اندیشـۀ مهدویـت و امام مهـدی عجل 

اهلل تعالـی فرجـه الشـریف ندارد.
د( خرافی  بودن اندیشه مهدویت

نویسـندۀ مقالـه در مقـام یـک پژوهشـگر، به نقد اندیشـه ها 
مي گویـد:  و  پرداختـه  اسـالمي  اندیشـمندان  باورهـاي  و 
از  را  خرافاتـي  کـه  نمي بیننـد  مانعـي  هیـچ   ... »برخي هـا 
مجوسـیان و یهودیـان بگیرنـد و وارد دیـن اسـالم کننـد«ـ 
کـه در نهایـت اندیشـۀ مهدویـت را جـزو خرافـات تلقـي 
مي کنـد! خـود رشـید رضـا در عبارتـی کوتـاه می نویسـد: 
»بـرای شـیعه درباره مهدویـت، خرافاتی هسـت که مخالف 

بـا اصـول دیـن می باشـد«. 

نقد و پاسخ خرافي بودن مهدویت
ایـن  اندیشـۀ مهدویـت در  اوالً، تأکیـد بـر خرافـه بـودن 
نوشـته ها، یـک ادعـا بیش نیسـت و هرگـز نباید یـک دلیل 
تلقـی شـود؛ چـون این امکان وجـود دارد که هـرگاه فکر و 
اندیشـه یی بـر مذاق کسـی خـوش نیامد، به راحتـی آن را به 
خرافـی بـودن متهـم کنـد. اگر به صـرِف این اتهام، اندیشـه 
عقایـد  می تـوان  به راحتـی  بـرود،  سـؤال  زیـر  فکـری  و 
دیگـران را بـا همیـن بهانه مردود دانسـت که واضح اسـت 
ایـن نـوع برخـورد بـا افـکار و اندیشـه ها، هرگـز نمی تواند 

مـورد تأییـد اهل اندیشـه و تحقیق باشـد.
ثانیـًا: آیـا همـۀ احادیثـی کـه از غیب خبـر داده یـا حوادث 
و  جعلـی  انـد،  کـرده  ذکـر  را  آینـده  پیش آمدهـای  و 
غیرصحیح انـد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه حجـم فراوانی از 
احادیـث اسـالمی، اعـم از آنچـه از طریـق اهـل سـنت یـا 
شـیعه وارد شـده اسـت را احادیث حاکی از غیب تشـکیل 
اخبـار،  چـه  ایـن حجـم  واقعـًا جعلی دانسـتن  می دهنـد؟ 

توجیهـی می تواند داشـته باشـد؟ بیشـتر کتاب هـای حدیثی 
اهـل سـنت ایـن گونه اسـت. 

البتـه بایـد گفت که کسـاني بـا انگیزه هاي مختلـف احادیث 
وارد  اسـالمی  موضوعـات  از  بخش هایـی  در  را  جعلـی 
کرده انـد؛ ولـی هنـر، پاالیـش ایـن احادیـث اسـت، نـه ردِ 
همـۀ آن هـا. در پاسـخ این کـه گفته انـد احادیـث مهـدی بـا 

عقـل سـازگاری نـدارد بایـد گفت:
هنگامـی کـه احادیـث و روایـات صحیـح از رسـول خـدا 
صـل اهلل علیـه و آلـه و سـلم وارد شـده اسـت، کـدام عقل 
منظـور نظـر اسـت کـه ایـن را نمی پذیـرد؟  در حالـی کـه 
اتفاقـًا اندیشـۀ مهدویـت بـا سـنت الهـی و عقـل بشـری 
در سـازگاری کامـل اسـت؛ بـدان سـبب کـه سـنت الهـی 
ایـن اسـت کـه حـق در جهـان بایـد پیـاده شـود و عدالـت 
گسـترش یابـد. معلـوم نیسـت مـراد ایشـان از عقلـی کـه 
احادیـث و فکـر مهدویـت را نمی پذیـرد کدام عقل اسـت؟ 
بـودن مهدویـت،  پنـدار و گمانه گویـي خرافـه  بـه دنبـال 
نویسـندۀ مقالـه در چنـد جـا ریشـۀ اندیشـه مهدویـت را 
در مجـوس جسـتجو مي کنـد و بـه دنبـال راه گـم شـده 
مي گـردد و مي نویسـد: »برخي هـا ... هیـچ مانعـي نمي بینند 
کـه خرافاتـي را از مجوسـیان و یهودیـان و ... بگیرنـد و 
وارد دیـن اسـالم کننـد« در جـاي دیگـر اظهـار مـي دارد: 
»بـا اسـتناد بـه گفته هـاي قاضـي عبدالجبـار، آنچـه را کـه 
مي خواهـم خدمـت خواننـده گان عـرض کنم این اسـت که 
مهـدي منتظر، اسـطورۀ فارسـي قدیمي اسـت کـه تاریخ آن 
بـه پیـش از اسـالم برمي گـردد. مجوسـیان فارس بـه وجود 
منتظـر ایمـان داشـته اند و اورا زنـده مي دانسـتند ...« و در 
ادامـه مي گویـد: »شـیعیان بـه این بـاور  اند که مهـدي منتظر 
االن زنـده اسـت. ایـن نفـس بـاوري اسـت کـه مجوسـیان 

قدیـم داشـته اند«. 

در پاسـخ بـه ایـن پنـدار و گمانه گویـي بایـد به قـرآن کریم 
مراجعـه  کنیـم و دیدگاه مفسـران بـزرگ اهل سـنت دربارۀ 
مهـدي موعـود )عـج( را از منظر قـرآن دنبال نماییـم؛ آنگاه 
روشـن خواهد شـد کـه اندیشـۀ مهدویـت ریشـۀ وحیاني، 
یـا ریشـۀ مجوسـي یـک حقیقـت  قرآنـي و روایـي دارد 

اسـالمي و عقالنـي اسـت یـا خرافاتي؟
اندیشـۀ مهدویـت در قـرآن کریـم از منظـر مفسـران اهـل 

سنت
تعـدادي قابـل توجهـي از مفسـرین اهـل سـنت در تفسـیر 
آیاتـي از غلبـه و پیـروزی اسـالم بـر دیگـر ادیـان در زمان 
ظهـور حضـرت مهدي)عـج( خبـر داده انـد که بـه برخي از 

ایـن آیـات و تفسـیر آن هـا اشـاره مي نماییم:
الـف( »هـو الـذي ارسـل رسـوله باالهـدي و دیـن الحـق 
لیظهـره علـي الدیـن کلـي و لـو کره المشـرکون«  او کسـی 
اسـت کـه رسـولش را با هدایـت و آیین حق فرسـتاد، تا آن 
را بـر همـۀ آیین ها غالـب گرداند، هرچند مشـرکان کراهت 

باشند!  داشـته 
فخر رازي:   .۱

وي در تفسـیر آیـه شـریفه از سـدي روایتـي را بـه ایـن 
: َذلِـَک ِعنْـَد ُخُروِج  يُّ ـدِّ مضمـون نقـل مي کنـد: »َوَقـاَل السُّ
أَدَّی  أَْو  اْلِْسـاَلمِ  فِـي  َدَخـلَ  إاِلَّ  أََحـٌد  یَبَْقـی  اَل   ، الَْمْهـِديِّ
الَْخـَراَج.« ایـن امـر )غلبـه اسـالم بر سـایر ادیـان( در زمان 

مي یابـد.   تحقـق  مهدي)عـج(  ظهـور حضـرت 
قرطبي  .2

ایشـان نیـز در ذیـل آیه مـورد بحث از سـدي عیـن روایت 
فـوق را نقـل مي کنـد و اضافـه بـر آن، مي گویـد: مـا، اخبار 
صحیـح در حـد تواتـر داریم کـه مي فرمایـد: مهدي)عج( از 
عتـرت رسـول اهلل)ص( اسـت. »ألن األخبـار الصحـاح قـد 
تواتـرت علـی أن المهـدي مـن عتـرۀ رسـول اهلل صلـی اهلل 
علیـه وسـلم«  دو تـا از شـخصیت هاي مهـِم تفسـیري بـه 
اندیشـۀ مهدویـت اعتـراف مي کننـد و بـا اسـتناد بـه روش 

تفسـیر  روایـي، مي گوینـد اخبـار متواتـر داریـم 
کـه مهدي)عـج( از عترت رسـول اهلل اسـت و در 
زمـان ظهـور او غلبۀ اسـالم بر سـایر ادیـان اتفاق 

مي افتـد. 
ب( »هو الذي ارسـل رسـوله بالهدي و دین الحق 
لیظهـره علـي الدیـن کله و کفـي باهلل شـهیدا«  او 
کسـی اسـت کـه رسـولش را بـا هدایـت و دیـن 
حـق فرسـتاده تـا آن را بر همـۀ ادیان پیـروز کند؛ 
و کافـی اسـت کـه خدا گـواه این موضوع باشـد!

بـاز جمعـي از مفسـران محتـرم اهـل سـنت از 
برتـري و غلبـۀ اسـالم بـر سـایر ادیـان بـه هنگام 
و  داده انـد  خبـر  مهدي)عـج(  حضـرت  ظهـور 
تحقـق مفـاد آیـه شـریفه را در زمـان ظهـور آن 
حضـرت دانسـته اند کـه قرار ذیـل از بـاب نمونه 

بـه بحـث مي گیریـم.
محمدبن یوسف اطفیش  .۱

وي در تفسـیر خـود دربـارۀ تفسـیر آیـه شـریفه 
از غلبـۀ اسـالم بـر سـایر ادیـان در زمـان فـرود 
حضـرت  ظهـور  و  عیسـي)ع(  حضـرت  آمـدن 
»لیظهـره  مي فرمایـد:  و  داده  خبـر  مهدي)عـج( 
علـي الدیـن کلـه« لغلبـه اهلـه علي جمیـع الملل 
فـي القتـال و للنـزول عیسـي و مجـئ المهـدي 
و تسـلیط اهلـه علـي شـرایع الکفـر«  فلسـفه و 
حکمت ارسـال رسـول با هدایت و دین راسـتین 
بـا  شـریعت  تمـام  بـر  اسـالم  برتـري  به خاطـر 
نـزول حضـرت عیسـي  بـه خاطـر  و  جنگیـدن 
بـه همـراه آمـدن حضـرت مهـدي و تسـلط اهل 

اسـالم بـر تمـام شـریعت کفـر اسـت.
ابوحیان اندلسي  .2

او در تفسـیر بحرالمحیـط در مـورد تفسـیر آیـه 
شـریفه مي گویـد: مطابق روایت سـدي، برتري و 
غلبـۀ دیـن اسـالم بر دیگـر ادیان در عصـر ظهور 
حضـرت مهدي)عـج( انجـام مي گیـرد؛ بـه ایـن 
معنـا که هنـگام ظهـور مهـدي )عج( کسـي باقي 
نمي مانـد مگـر آنکـه مسـلمان مي شـود یـا خراج 

مي دهـد.  
از مطالـب فـوق روش مي شـود کـه بسـیاري از 
مفسـران اهـل سـنت بـر ایـن باورند کـه در پایان 
روزگار خـذالن و بیچاره گـي دشـمنان اسـالم فرا 
مي رسـد و ایـن رویـداد مهـم هـم زمـان بـا قیام 
مهـدي و ظهـور آن حضـرت رخ مي دهـد. ایـن 
نمونـه اندکـي از انعـکاس دیـدگاه مفسـرین اهل 
تسـنن در ارتبـاط بـه اندیشـه و ظهـور حضـرت 
روح  تفسـیر  در  آلوسـي  همچنـان  و  اسـت  مهدي)عـج( 
المعانـي و ابـن کثیـر در القـرآن العظیـم و محمـد شـوکاني 
در فتـح القدیـر و ... ذیـل آیـات مذکـور و دیگـر آیـات که 
فرصـت طـرح و بیـان آن هـا در اینجـا نیسـت، بـه همیـن 
رویـداد و حقیقـت مهـم تصریح داشـته و اذعـان نموده اند.

همچنیـن راجـع بـه شخصیت شناسـي امـام مهدي)عـج( و 
یـاران او، در برخـي مـوارد بـه تناسـب گفت وگـو دربـاره 
شـخصیت و مقـام امـام مهدي)عـج( و اصحـاب حضرت، 
مطالبـي در ضمـن آیـات بیـان شـده کـه از بـاور آنـان بـه 
مهـدي حکایـت دارد.  بـه این ترتیب، مفسـران اهل سـنت 
ماننـد سـایر اندیشـمندان آنان، اصـل مهدویت را بـه عنوان 
بـاوري اصیـل و اسـالمي پذیرفتـه و بـا نقـل روایـات در 
ذیـل آیـات مربوطـه بـه تحلیـل و بررسـي این آمـوزۀ غني 
پرداختـه و نقـش و جایـگاه اجتماعـي، سیاسـي و فرهنگي 
و  نوشـته ها  مي تـوان  داده انـد.  قـرار  کاوش  مـورد  را  آن 

اهـل  تفاسـیر  بـه مهدي بـاوري در  مربـوط  اظهارنظرهـاي 
سـنت را بـه دو  دسـته تقسـیم کـرد: یکـي مـواردی کـه بـا 
صراحـت باورداشـت بـه مهدویـت را تأیید مي کننـد و دوم 
مـواردی کـه به صورت غیرمسـتقیم بـا بیان یا ذکـر مباحث 
مهدویـت ایـن باورداشـت از آن هـا اسـتفاده مي شـود. بـا 
توجـه بـه دیـدگاه مفسـران بـزرگ اهـل سـنت آیا اندیشـۀ 
مهدویـت ریشـه وحیانـي و قرآنـي دارد یـا مجوسـي؟! بـا 
مهدي)عـج(  حضـرت  دربـاره  روایـات  این همـه  وجـود 
کـه بـه تواتـر آن هـا اعتـراف کرده انـد، مهـدي موعـود یک 
حقیقـت اسـالمي اسـت یـا خیالـي؟! در بیـن علمـاي قدیم 
اهـل سـنت نمي تـوان کسـي را یافـت کـه اصـل مهدویـت 
را انـکار کنـد و در مقابـل آن موضع گیـري نماید. نخسـتین 
مهدویـت  عقیـدۀ  مقابـل  در  صراحـت  بـه  کـه  شـخصي 
موضع گیـري کـرده، ابـن خلدون)م۸0۸ق( اسـت. بسـیاري 
از علمـاي اهـل سـنت بـا ادعـاي وي مخالفـت کـرده و در 
پاسـخ بـه او کتاب هـا و مقاالتـي نوشـته اند.  با ایـن وجود، 
ایـن فکـر اثـر خـود را در افـکار نویسـنده گان بعـد از بـن 
خلـدون –از جملـه مفسـران- گذاشـت و بـه دلیل شـهرت 
وي، آنـان سـخنانش را بـدون تحقیـق پذیرفتـه و احادیـث 
مهدویـت را انـکار کردنـد؛ چنان کـه نویسـندۀ مقالـه دچـار 

همیـن رویـۀ تقلیـدي و یک جانبه نگـري شـده اسـت.  
در پایـان ایـن بخـش، بایسـته و مهـم اسـت کـه از بـاب 
تذکـر بـه برخـي روایـات کـه در منابـع اهل سـنت منکرین 
مهدویـت را سـرزنش کرده، اشـاره یي داشـته باشـیم: برخي 
از علمـاي اهـل سـنت بـا تمسـک بـه روایـات »مـن انکـر 
خـروج المهـدي فقـد کفر بمـا انزل علـي محمـد)ص(«  و 
یـا »مـن کـذب بالمهدي فقـد کفـر«  اعتقاد به ظهـور مهدي 

موعـود را تـا حـد یقیـن تثبیـت کرده اند.
نتیـجه

بحـث شـد،  کـه  آن چـه  بـه  کوتـاه  مـرور  بـا   .1
به خوبـي برمي آیـد کـه اعتقـاد بـه مهدویـت یـک اعتقـاد 
انحصـاري شـیعي نیسـت، بلکه یـک اعتقاد اسـالمي گرفته 
شـده از قـرآن کریـم و روایـات اسـالمي اسـت کـه دارای 
پیشـینه یی کهـن بـوده و همـۀ فـرق اسـالمي بـه آن پایبنـد 
هسـتند. آن گونـه که مالحظـه گردید، تعداد قابـل توجهي از 
علمـاي مذاهب چهارگانۀ اهل تسـنن اعتقاد بـه مهدویت را 
یـک باور اصیل اسـالمي بـا پشـتوانۀ روایات معتبـر در حد 
تواتـر دانسـته و تـا جایـي کـه بعضـي از آنان عـدم پذیرش 

آن را خـروج از اسـالم تلقـي کرده انـد.
و  مفسـران  صریـح  نظـر  راسـتا  همیـن  در   .2
صاحب نظـران معـارف قرآنـي در ذیـل آیات مطرح شـد که 
تأییـد مضاعفـي اسـت از علمـاي اهـل سـنت در اعتقـاد به 

مهدویـت. مسـألۀ 
و  قرن هـا  همـۀ  در  مهدویـت،  بـه  اعتقـاد   .3
زمان هـا، در جایـگاه اعتقـادی سـازنده و قابـل قبـول مطرح 
بـوده و هسـت و نبایـد بـه دلیـل برخـی سوءاسـتفاده ها و 
ناچیـز  خرافـي،  سـاخته گی،  را  مسـأله  ایـن  کج فهمی هـا، 
و دارای عـوارض منفـی دانسـت؛ بلکـه بایـد مقابـل ایـن 
و  ایسـتاد  انصـاف  و  تحقیـق  از  دور  و  غلـط  تفکرهـای 
معیارهـای صحیـح اعتقاد بـه مهدویت و انتظـار را ترویج و 

داد. گسـترش 
بنابرایـن، سـخنانی کـه از سـوی رشـید رضا و   .۴
دیگـران دربـارۀ اعتقاد به مسـألۀ مهدویت بیان شـده، صرفًا 
ادعاهایـی بیـش نیسـتند؛ زیـرا اندیشـۀ مهدویـت بـا سـنت 
الهـی و عقـل بشـری کامـاًل ثابـت، سـازگار و قابـل قبـول 
اسـت کـه از مهم تریـن جلوه هـاي مهدویت در تفاسـیر اهل 

سـنت، غلبـۀ اسـالم بـر ادیـان دیگـر اسـت.
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نقد و بررسِي دیدگاه داك
رضا  محمدرشید 
در مورد اندیشۀ 
مهدویت



ده ها متشـبث روسـتایی از پنج زون کشـور 
کـه بیشترشـان زنان انـد، تولیـدات و صنایع 
روسـتاها را در نمایشـگاه بـازار روسـتایی 
بـه نمایـش گذاشـتند. ایـن نمایشـگاه روز 
گذشـته در بـاغ بابر کابل گشـایش یافت و 

بـرای سـه روز ادامـه خواهـد یافت.
در ایـن نمایشـگاه تولیـدات و محصوالتـی 
ماننـد قالیـن و گلیـم، مـواد غذایـی، ابـزار 
زیـورات،  زراعتـی،  محصـوالت  تزئینـی، 
فرآورده هـای  دیگـر  و  قیمتـی  سـنگ های 
دسـتی و صنعتـی روسـتایی ها بـه نمایـش 

شـده اند. گذاشـته  
مجیب الرحمـن کریمی، سرپرسـت وزارت 
احیا و انکشـاف دهات در مراسـم گشایش 
راه انـدازی  کـه  می گویـد  نمایشـگاه  ایـن 
بازاریابـی  بـرای  نمایشـگاه ها،  گونـه  ایـن 
کیفیـت  افزایـش  روسـتایی،  تولیـدات 
تجارتـی  فرصت هـای  ایجـاد  و  تولیـدات 
میـان متشـبثان روسـتایی و شـهری، ارزنده 

و ثمربخـش اسـت.
به گفتۀ سرپرسـت وزارت احیا و انکشـاف 
از 100  بیـش  نمایشـگاه  ایـن  در  دهـات، 
متشـبث روسـتایی از والیت هـای هـرات، 
بلـخ، بامیـان، پـروان و ننگرهـار اشـتراک 

کرده انـد.
او می گویـد، ایـن وزارت با راه انـدازی این 
گونـه نمایشـگاه ها می خواهـد بـرای بهبود 
وضعیـت کار و اقتصـاد در قریه هـا کار کند 
بـه ویـژه  تـا سـطح معیشـت روسـتاییان، 

زنـان بهتر شـود.
شـماری از متشـبثانی کـه تولیدات شـان را 
در ایـن نمایشـگاه بـه نمایـش گذاشـته اند 

نیـز بـه سـالم وطندار می گوینـد،  برگزاری 
ایـن گونـه نمایشـگاه ها آنـان را در زمینـۀ 
و  محصوالت شـان  بـرای  بازاریابـی 

می کنـد. کمـک  تولیـدات   گسـترش 
روسـتایی  صنایـع  انکشـاف  ملـی  برنامـۀ 
وزارت احیـا و انکشـاف دهـات از آغـاز 
را  نمایشـگاه   127 تاکنـون  فعالیتـش 

اسـت. کـرده  راه انـدازی 

اسـداهلل حنیـف بلخـی، سرپرسـت وزارت 
معـارف دیـروز از وظیفـه اش برکنـار شـد.

محمداشـرف غنـی رییـس جمهـور، طـی 

فرمانـی آقـای بلخی را از وظیفـه اش برکنار 
اسـت. کرده 

در فرمـان ریاسـت جمهـوری آمـده اسـت 

معیـن  شـینواری،  ابراهیـم  محمـد  کـه 
بـا  معـارف  وزارت  عمومـی  تعلیمـات 
حفـظ مقـام کنونی اش بـه عنوان  »وارسـی 
کننـده ای«  ایـن وزارت تعیین شـده اسـت.
ریاسـت جمهـوری مشـخص نکرده اسـت 
کـه آقـای غنی به چـه دلیلی آقـای بلخی را 
برکنـار کـرده اسـت؛ امـا پیش از ایـن گفته 
شـده بود کـه آقای بلخـی به دلیـل بیماری 
کـه دارد قادر به پیشـبرد کارهایش نیسـت.
گفتنـی اسـت کـه آقـای حنیـف بلخـی که 
سـال گذشـته از سـوی مجلـس نمایندگان 
اسـتیضاح و رد صالحیـت شـده بـود، تـا 
کنـون بـه عنوان سرپرسـت در ایـن وزارت 

می کـرد. کار 
در  محمدنـور  عطـا  سـهم  بلخـی  حنیـف 
بـا  نـور  رابطـۀ عطـا محمـد  بـود.  کابینـه 
ریاسـت جمهـوری بـه هـم خورده اسـت.

بر اسـاس نظرسـنجی صـورت گرفته توسـط 
مـردم  از  درصـد   ۶0 از  بیـش  آسـیا،  بنیـاد 
ایـن  باورنـد کـه  ایـن  بـر  افغانسـتان هنـوز 
کشـور در مسـیر اشـتباهی حرکـت می کنـد، 
امـا نشـانه هایی از حکومت بهتر و بازسـازی، 
روحیـه مـردم ایـن کشـور را اندکـی افزایش 

داده اسـت.

از  بیـش  رویتـرز،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نیمـی از 10 هـزار نفر شـرکت کننـده در این 
نظرسـنجی نسـبت بـه دولـت اشـرف غنـی، 
اطمینـان  ابـراز  افغانسـتان  جمهـور  رییـس 
در  کـه  کـرده  تـالش  کـه  دولتـی  کرده انـد؛ 
طالبـان،  فعالیت هـای  افزایـش  بـا  مواجهـه 
امنیـت را برقـرار کنـد. سـال گذشـته، کمتـر 

ابـراز  غنـی  دولـت  از  افغان هـا  از  نیمـی  از 
رضایـت کـرده بودنـد.

شـرکت  از  درصـد   39 وجـود،  ایـن  بـا 
کننـدگان ایـن نظرسـنجی اظهـار کرده انـد که 
در صـورت داشـتن فرصـت مناسـب، تمایل 
دارنـد کشورشـان را تـرک کننـد. ایـن آمـار 
نظرسـنجی ها  میـان  در  را  جایـگاه  دومیـن 
صـورت گرفتـه طـی بیـش از 10 سـال اخیر 

می دهـد. اختصـاص  بـه خـود 
دلیـل اصلـی این افـراد بـرای تمایل بـه ترک 
امنیتـی  روزافـزون  نگرانی هـای  افغانسـتان، 
اعـالم شـد. بیـش از 70 درصـد از افغان هـا 
دربـاره امنیت شـخصی خـود نگران هسـتند.
حـال  در  حمالتـی  افغانسـتان  سراسـر  در 
صـورت گرفتـن اسـت. در مـاه مـه بیـش از 
150 تـن طی انفجـاری در منطقـه دیپلماتیک 
از  یکـی  اتفـاق  ایـن  باختنـد.  جـان  کابـل 
مرگبارتریـن حمـالت از زمان اخـراج طالبان 

در سـال 2001 بـوده اسـت.
روزی کـه ایـن نظرسـنجی صـورت گرفـت، 
بـا  مبـارزه  در  پولیـس  مامـور   20 از  بیـش 
شـبه نظامیان طالبان در  قندهار کشـته شـدند.
در  و  مـاه جـوالی  در  کـه  نظرسـنجی  ایـن 
بـه ویـژه در  افغانسـتان  تمامـی 3۴ والیـت 
مناطـق شـهری صـورت گرفت، بـه تصویری 

مرکـب از دسـتاوردها در زمینه های تحصیلی 
نگرانی هـای  و سـالمت در دهـه گذشـته و 
ادامه دار درخصوص فسـاد، بیکاری و مسـائل 

امنیتـی اشـاره می کنـد.
درصـد  افغان هـا)33  سـوم  یـک  حـدود  در 
از آنـان( بـر ایـن باورنـد کـه کشورشـان در 
مسـیری مثبـت حرکـت می کنـد و ایـن آمـار 
نسـبت بـه سـال گذشـته بـا 29.3 درصـد، با 

اندکـی افزایـش روبـه رو اسـت.
آسـیا  بنیـاد  نماینـده   احمـدزی،  عبـداهلل 
از  پـس  گفـت:  بیانیه یـی  در  افغانسـتان  در 
اعتمـاد   ،201۶ سـال  در  تاریخـی  سـقوطی 
یافتـه  بهبـود  اندکـی  عمومـی  نهادهـای  بـه 
در  اعتمـاد  تثبیـت  نشـان دهنده  کـه  اسـت 
سـال  2017نسـبت بـه نیروهـای امنیـت ملی 

اسـت. افغانسـتان 
افزایـش خوش بینـی در میـان همـه گروه های 

قومـی به جـز ازبک ها مشـاهده می شـود.
در حالـی کـه رشـد اندکی در احسـاس مثبت 
مـردم افغانسـتان بـه وجـود آمـده، میـزان آن 
نسـبت بـه اوج خـود در سـال 2013 و پیـش 
خارجـی،  نیروهـای  بیشـتر  بازگردانـدن  از 
بـه  نزدیـک  زمـان،  آن  در  اسـت.  پایین تـر 
۶0 درصـد از افغان هـا نسـبت بـه آینـده دید 

مثبتـی داشـتند.
ایـن نظرسـنجی در حالی صـورت گرفت که 
در مـاه اگسـت، آمریـکا اعـالم کـرد، شـمار 
سـربازانش در افغانسـتان را افزایـش می دهـد 
و ایـن می توانـد خوش بینی مـردم در ماه های 

آتـی را افزایـش دهد.

استقبال ارگ
ارگ ریاسـت جمهـوری از نظرسـنجی بنیـاد 

آسـیا اسـتقبال کرده اسـت. 
اسـت: حکومـت  گفتـه  اعالمیه یـی  در  ارگ 
تحقیقـی،  گزارش هـای  از  ملـی  وحـدت 
نظرسـنجی ها و سـروی های عمومـی کـه در 
مطابقـت بـا معیارهـا و به صـورت حرفه یـی 
صـورت بگیـرد، اسـتقبال نموده و پیشـنهادها 

را بادقـت تمـام مـورد غـور قـرار می دهـد.
در اعالمیـه ارگ آمـده اسـت: درایـن گزارش 
نـکات مثبتـی مبنـی بـر افزایـش خوشـبینی 
به آینـده، رضایـت از کار حکومـت، افزایـش 
در عوایـد خانواده هـا، مصونیـت در انتقـاد از 
تصمیم گیری هـا  در  تاثیرگـزاری  حکومـت، 
و بهبـود در امنیـت توسـط پولیـس، بازتـاب 

یافته اسـت.
همچنـان  می خوانیـم:  اعالمیـه  ایـن  در 
اشـتغال،  چـون  مشـکالت  بـه  گـزارش  در 
خدمـات  عرضـه  در  کاهـش  بیـکاری، 
برخـی  در  فسـاد  مهاجـرت،  بـرق،  ماننـد 
شده اسـت.  اشـاره  نیـز  دولتـی  دسـتگاه های 
درگـزارش یادشـده در کنـار رضایت مندی از 
حکومـت، نفرت مـردم از طالبان نیـز بازتاب  
یافته اسـت. حکومـت وحـدت ملـی افزایـش 
در میـزان رضایـت شـهروندان را در گـزارش 
اقدمـات صورت گرفتـه در بخـش  از  ناشـی 
زیربناهـا، اصالحـات، مبـارزه بافسـاد و اراده 
سیاسـی بـرای تغییـر در شـیوۀ حکومت داری 

می دانـد.
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نظرسنجی آسیا فوندیشین: 

70 درصد مردم احساس ناامنی می کنند

نمایشگاه صنایع روستایی در کابل گشایش یافت

اسداهلل حنیف بلخی برکنار شد

د روغتیا وزارت:
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روغتیـا  دعامـې  افغانسـتان  د 

د  چـې  ۱۴مـه  نومـر  د  وزارت 

شـکر پرضد د مبارزې لـه نړیوالې 

ورځې رسه برابره ده، د »ښـځې او 

شـکر« ترنامـه النـدې وملانځلـه.

روغتیـا  دعامـې  افغانسـتان  د 

پـه  شـکر  د  مسـؤلین  وزارت 

ناروغـۍ د اختـه کېـدو الملونـه، 

د  غـوړي،  خـواړه،  نامناسـب 

فزیکـي حرکتونـو نـه کـول، د بدن 

غټوالـی او د نشـه يي توکـو کارول 

. ګڼـي

د ښـځې او شـکر ترعنـوان الندې 

پـه دغـو مراسـمو کـې چـې پرون 

لـړم  د  کال   ۱۳۹۶ د  شـنبه  سـې 

کـې جـوړ  کابـل  پـه  مـه  پـه ۲۳ 

د  شـکر  د  مسـؤلینو  وو،  شـوي 

ناروغـۍ پروړاندې پر مبـارزې او 

د مخنیـوي پـر الرو چـارو ټینګار 

. وکړ

غیرسـاري  د  وزارت  دغـه  د 

ناروغیـو د څانګـې مسـؤل ډاکـر 

تـه  رسـنیو  اروال  حبیـب  سـید 

خطرناکـه  یـوه  شـکر  وویـل، 

ناروغـي ده او پـه هېـواد کـې څـه 

بانـدې یـو لـک کسـان لـه دغـې 

رنځېـږي. ناروغـۍ 

نوموړي وویل:

»په خواشـینۍ رسه، په افغانسـتان 

هېوادونـو  نـورو  د  نـړۍ  د  کـې 

ناروغـي شـته  د شـکر  پـه څېـر، 

لپـاره  مخنیـوي  د  خپرېـدو  د  او 

پـه  جوړېـږي،  پروګرامونـه  یـې 

افغانسـتان کـې څه بانـدې یو لک 

اختـه  ناروغـۍ  دغـې  پـه  کسـان 

دي، کومـه رسوې چـې په ۲۰۱۲ 

کې شـوې، ښـيي چې هـرکال ۲۰ 

لـه  ناروغـۍ  دغـې  د  کسـان  زره 

کبلـه مـړه کېـږي.«

ښـاغلی اروال وايي، د افغانسـتان 

نارینـه او ښـځې په مسـاوي توګه 

پـه دغـې ناروغـۍ اختـه دي، لـه 

همـدې املـه سـږکال دغـه ورځ د 

ښـځې او شـکر پـه نامـه نومـول 

شـوې ده.

د عامـې روغتیا د وزارت مسـؤلین 

وايـي، د کابـل او ځنیو والیتونو په 

روغتونونـو کې د یـادې ناروغۍ د 

کنټـرول مرکزونه موجـود دي او ال 

هڅـې کېـږي چـې خلکـو ته ښـه 

خدمتونه ورسـوي.

د دغـه وزارت مسـؤلینو په ۱۳۹۵ 

چـې  وو  ویـي  کـې  کال  ملریـز 

زرو  لسـګونو  د  ناروغـي  شـکر 

کسـانو ژونـد اغېزمـن کـړی او ال 

خپرېـږي. پسـې 

احمـد  مرسـتیال  وزارت  دغـه  د 

جـان نعیـم ویـي وو چـې شـکر 

یـوه غیرسـاري ناروغـي ده او پـه 

فیصـدو   ۳.۷ د  کـې  افغانسـتان 

کېـږي. ګڼـل  مړینـې المـل 

د ډبلیـو، اېـچ ، او یـا د غیرسـارې 

سـازمان  نړیـوال  د  ناروغیـو 

مسـؤلې ډاکـرې سـوپریا د شـکر 

مبـارزې  د  پروړانـدې  ناروغـۍ  د 

کـې  ملانځغونـډه  پـه  ورځـې  د 

شـکر  د  افغانسـتان  پـه  وویـل، 

ناروغـۍ درملنـې تـه الزم پـام نـه 

کېـږي او پـه کار ده چې پـه اړه یې 

ويش. اقدامـات  موثـر 

اغلې سوپریا زیاته کړه:

د  شـکر  د  کـې  افغانسـتان  »پـه 

ناروغـۍ درملنـې ته زیاتـه پاملرنه 

د  کـې  برخـه  دې  پـه  کېـږي،  نـه 

مهمـه  ونـډه  سـکټور  خصـويص 

د  خدمتونـه  عامـه  چـې  کلـه  ده، 

خلکـو اړتیـاوو تـه ځـواب نـي 

ویـای، مـوږ پـه دې برخـه کې د 

خصـويص سـکټور ماتړ کـوو.«

شـکر  وايـي،  ډاکـران  طـب  د 

پټـه ناروغـي ده او د وخـت  یـوه 

سـرګې،  زړه،  رسه  تېرېـدو  پـه 

ريښـې  اوعصبـي  پښـتورګي 

. مننـوي یا ز

دغـې  لـه  کـه  خـره،  پـه  دوی  د 

ويش  پروايـي  بـې  رسه  ناروغـۍ 

او د درملنـې لپـاره یـې پـر وخـت 

مراجعـه  تـه  مرکزونـو  روغتیايـي 

ونـه يش، د نابینايـۍ، د پښـتورګو 

د بېـکاره کېـدو، مغزي سـکتې او 

د بـدن د ځینـو غـړو د پـرې کېدو 

خطرونـه یـې موجـود دي.

وزارت  روغتیـا  عامـې  د  خـو 

ښـې  د  ناروغـۍ  یـادې  د  وايـي، 

لپـاره هڅـې روانـې دي  درملنـې 

او پـه پام کـې لري چـې د کنټرول 

روغتیايـي  یـې  لپـاره  درملنـي  او 

کـړي. زیـات  مرکزونـه 
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ورزش
سخی داد هاتف

چرا مرتضوی نباید مدح بگوید؟
ــط  ــادی غل ــل زی ــه دالی ــن ب ــور گفت ــس جمه ــدِح ریی م
ــا  ــم، ام ــان بده ــن شرح ش ــه م ــت ک ــازی نیس ــت. نی اس
از شاه حســین مرتضــوی می خواهــم کــه در جایــی بنشــیند و بــه 

ــد: ــت کن ــوب دق ــأله خ ــن مس ــم ای ــیار مه ــه بس یک وج
ــدان جــوان  ــد آن فرزن ــوا اســت. او می توان ــده ُکل ق رییس جمهــور فرمان
مــردم را کــه در اردوی ملــی خدمــت می کننــد، بــه جنــگ -یعنــی میــداِن 
ــدهِ ُکل(  ــع فرمان ــد )از موض ــتد. او می توان ــان- بفرس ــر و ج ــن س باخت
ــتاده. در  ــم فرس ــاال ه ــا ح ــتد و ت ــل گاه بفرس ــه قت ــن را ب ــان وط جوان
همیــن شــب ها و روزهــای ســرد، ســربازان بــا شــکم های گرســنه 
ــتور  ــربازان از دس ــن س ــد. ای ــب می جنگن ــتارجویان طال ــر کش در براب

رییس جمهــور اطاعــت می کننــد.
ــه رخ  ــور را ب ــردن رییس جمه ــاعت کار ک ــانزده س ــما ش ــت، ش آن وق
ــا را  ــت ها و گزارش ه ــور یادداش ــه رییس جمه ــید؟ این ک ــردم می کش م
بــه دقــت می خوانــد و می دانــد کــه کــدام خبــر در کــدام صفحــه اســت، 
چــه وزنــی دارد در برابــر آن کــس کــه در ســنگر نشســته و یــک لحظــه 
ــف  ــه دارد و تکلی ــور وظیف ــتاند؟ رییس جمه ــش را می س ــی جان بی دقت
ــورزد و شــکیبا باشــد. او در  ــی اش هســت کــه کار کنــد و دقــت ب قانون
برابــر همــه و مخصوصــًا در برابــر مــردان و زنانــی مســوول اســت کــه 
ــِن  ــون و باخت ــان دادن خ ــد و کارش ــه ان ــف گرفت ــر ک ــود را ب ــان خ ج

ســر اســت.
مــدح رییس جمهــور گفتــن در چنیــن وضعــی بی حیایــی اســت؛ 
بی خبــری از درد کودکــی اســت کــه پــدرش دیگــر از جبهــه بــر 
نمی گــردد. پوزخنــد زدن بــه اشــک زنــی اســت کــه همســرش خونیــن 
ــا  ــت ب ــن دول ــای همی ــد در دهلیزه ــودش بای ــاده و خ ــاک افت ــر خ ب
ــرای  ــد ب ــه از او می خواهن ــود ک ــه رو ش ــی روب ــد مردان ــمان پلی چش
ــان  ــه تســلیم دهــد و هوس هــای شــیطانی آن ــن ب ــن حــق خــود ت گرفت

را فرونشــاند.

عبدالكبير ستوده

کور خود و بینای دیگران نباشیم
ــای  ــروای ارزش ه ــه پ ــم ک ــه کردی ــدان توصی ــه هنرمن ب
دینــی و اخالقــی مــردم را داشــته باشــند تــا از ایــن ناحیــه 
بهانه یــی بــه تروریســتان ندهنــد و نخواســته و ندانســته آب بــه آســیاب 
ــه دیــن داراِن  ــد. امــا حــاال بایــد ب تروریســتان خشــن و خونخــوار نریزن
تنــدرو و ُکنــدرو هــم توصیــه کــرد کــه از آدرس دیــِن خداونــد، چیزهای 
نگوینــد و بــه نــام دیــِن خداونــد کارهــای نکننــد کــه بــه دیگربــاوران و 
ــد و نســبت  ــن او بدهن ــد و دی ــه خداون ــن ب دیگراندیشــان، مجــال توهی
ــان و  ــد و شرافت ش ــی کنن ــاوران بی اعتنای ــن دارن و خداب ــت دی ــه کرام ب

غرورشــان را خدشــه دار کننــد.
ــه  ــه و ظالمان ــه نظــر صاحــب ایــن قلــم، پیامدهــای قرائت هــای ذلیالن ب
ــی،  ــای دین ــواب از آموزه ه ــتفاده های ناص ــن و اس ــانی از دی ــر انس و غی
ــه مراتــب مخرب تــر و خردســتیزتر و ایمان ســوزتر از کارهــای هنــری  ب

چنــد هنرمنــد و آوازخــوان اســت.

عبدالشهيد ثاقب

»حکومِت عقل«
از دیــر گاهــی اســت کــه »حکومــت عقــل« یکــی از 
آرزوهــای  از  اســت.  اســالمی  فالســفۀ  ایدیال هــای 
نیروهــای مترقــی و پیشــرو در جهــان اســالم، همــواره یکــی ایــن بــوده 
کــه بایــد روزی در ایــن حــوزۀ تمدنی-فرهنگــی، عقــل حکومــت کنــد. 
فارابــی وقتــی کتــاب »آرای اهــل المدینــۀ الفاضلــه« را می نوشــت، بــرای 
ــود کــه »رییــس دوم جامعــۀ  اســتقرار حکومــت عقــل پیشــنهاد کــرده ب
ــور  ــه ام ــه هم ــه ب ــوفی ک ــد؛ فیلس ــوف باش ــک فیلس ــد ی ــالمی« بای اس
ــار  ــاده در اختی ــش آم ــی از پی ــی، طرح ــر معضل ــرای ه ــوده و ب آگاه ب
ــرد و  ــا او چــون محدودیت هــای انســانی را درک می ک داشــته باشــد، ام
می دانســت کــه هیچ کســی »عقــِل ُکل« نیســت، ســرانجام طــرح مدیریــت 
گروهــی را ریخــت و گفــت: »چنان چــه ایــن صفــات در گروهــی تجمــع 
شــود کــه یکــی از آنــان دارای حکمــت باشــد و ســایر شــرایط را دیگــر 
ــا یکدیگــر ســازگار باشــند،  ــراد گــروه داشــته باشــند و ایــن گــروه ب اف

ــه هســتند«. ــر مدین ــان حکمــای برت آن
ــدام  ــا ک ــد هســتیم، ام ــل نیازمن ــت عق ــه حکوم ــز ب ــا در افغانســتان نی م
عقــل؟ عقلــی کــه مرتضــوی از آن صحبــت می کنــد؟ غنــی کــه 
مرتضــوی ترســیم می کنــد، یــک »عقــل ُکل« اســت، بــر همه چیــز 
اشــراف دارد، حتــا صفحــات گزارش هــا را فرامــوش نمی کنــد. بــه بــاور 
مــن، یــک چنیــن عقلــی نه تنهــا وجــود نــدارد، بــل کســانی کــه مدعــی 
چنیــن توانایــی هســتند، خیلــی بــرای دموکراســی نوپــای مــا خطرنــاک 
نیــز هســتند. آنــان خــود را عاقــل و بقیــه را دیوانــه می پندارنــد. از بطــن 
ــس.  ــود و ب ــد می ش ــری متول ــتبداد و انحصارگ ــط اس ــی، فق ــن عقل چنی
عقــِل ُکل، نــام دیگــر نهایــِت بی عقلــی اســت. مــا بــه عقلــی نیــاز داریــم 

ــلیم. ــل س ــن. عق ــل متواضــع و فروت ــد.« عق ــه نمی دان ــد ک ــه »بدان ک
مــا بــه حکومــت عقــل جمعــی نیــاز داریــم کــه بزرگ تریــن مظاهــرش 
ــده گان،  ــم مجلــس نماین ــات، همه پرســی، تصامی ــای مــدرن انتخاب در دنی
نظرســنجی و مشــوره اســت، نــه بــه حکومــت یــک عقــل ُکل. ایــن عقــِل 

ُکل بــه مرتضــوی مبــارک باشــد!

فاجعه یی بزرگ؛

جام  جهانی بدون ایتالیا برگزار می شود

زالتان برای حضور در جام جهانی 
به تیم ملی سویدن برمی  گردد؟

فيـسبـوک نـــامــه

اتفــاق باورنکردنــی تحقــق یافــت و ایتالیــا بعــد از نزدیــک بــه ۶0 ســال 
ــی  ــم مل ــد. تی ــل ش ــی 201۸ تبدی ــب جام جهان ــن غای ــه بزرگ تری ب
ــت  ــازی رف ــر ب ــر صف ــک ب ــران شکســت ی ــی در جب ــا ناکام ــا ب ایتالی
ــوئد  ــۀ س ــا در خان ــارۀ اروپ ــی 201۸ در ق ــی جام جهان ــی آف انتخاب پل
ــد. ــاز مان ــی ب ــه جام جهان ــی ب ــار از ســال 195۸ از راهیاب ــرای اولین ب ب
ــگاه  ــت در ورزش ــازی برگش ــذاب ب ــدان ج ــۀ نچن ــس از 35 دقیق پ
ــد  ــۀ اول چن ــی نیم ــق پایان ــا در دقای ــالن، ایتالی ــهر می ــیروی ش سن س
موقعیــت داشــت، امــا بــا بی دقتــی مهاجمانــش و درخشــش مدافعــان 

ــرد. ــی نب ــه جای ــب راه ب ــان رقی و دروازه ب
در نیمــۀ دوم هــم ایتالیــا بــر جریــان بــازی تســلط داشــت و ســوئد بــا 
بــازی منطقــی و ضدحمالتــش خطرســاز می شــد. ســرمربی ایتالیــا هــر 
3 تعویــض خــودش را انجــام داد، امــا نتیجه یــی نگرفــت و در نهایــت 
ــت  ــر شکس ــه خاط ــا ب ــول، ایتالی ــدون گ ــاوی ب ــکل گیری تس ــا ش ب
ــد و  ــوئد ش ــوب س ــوع مغل ــت در مجم ــازی رف ــر در ب ــر صف ــک ب ی
بــرای اولین بــار از ســال 195۸ )نزدیــک بــه ۶0 ســال( از راهیابــی بــه 

ــد. ــاز مان ــی ب جام جهان

بـا صعود زردپوشـان اسـکاندیناوی بـه جام جهانی 201۸ احتمال بازگشـت 
کاپیتـان سـابق آن بـه این تیم وجـود دارد.

تیـم ملـی سـوئد بـا متوقـف کـردن ایتالیـا در سن سـیرو بـا تسـاوی بـدون 
گـول، بـه لطـف تک گولـی کـه در بازی رفـت پلی آف بـه ثمر رسـانده بود، 
جـواز حضـور در جهانی جهانـی 201۸ را کسـب کرد و به ایـن ترتیب برای 
دوازدهمیـن بـار در مهم تریـن تورنمنت دنیـای فوتبال شـرکت خواهد کرد.
برخـالف  کـه  کردنـد  کسـب  شـرایطی  در  را  دسـتاورد  ایـن  سـوئدی ها 
حریـف پُرآوازه شـان، سـتارۀ چنـدان بزرگی در ترکیـب ندارند، هـر چند با 
صعودشـان بـه جام جهانـی ممکـن اسـت یکـی از سرشـناس ترین بازیکنان 

تاریـخ فوتبـال ایـن کشـور دوبـاره بـه این تیـم ملحق شـود.
پـس از ایـن بـازی، یـان اندرسـون، سـرمربی زردپوشـان اسـکاندیناوی از 
احتمـال بازگشـت زالتـان ابراهیموویچ، کاپیتان سـابق سـوئدی ها به ترکیب 

تیمـش بـرای حضـور در جام جهانـی سـخن گفت.
ابراهیموویـچ 3۶ سـاله، تابسـتان سـال گذشـته پـس از رقابت هـای یـورو 
201۶ بـه دوران بازیگـری خـود در رده ملـی پایـان داد، امـا حـاالً احتمـال 
دارد که او وسوسـه شـود و بخواهد تیم ملی کشـورش را در سـفر تابسـتان 

سـال آینده بـه روسـیه همراهـی کند.
اندرسـون پـس از بـازی تیمـش مقابـل ایتالیـا در میـالن، به خبرنـگاری که 
از او پرسـید آیـا ممکـن اسـت زالتـان بـه تیـم ملی سـوئد برگـردد، گفت: 
ایـن بـاور نکردنـی اسـت. ابراهیموویـچ تنهـا یـک سـال اسـت کـه بـا تیم 
ملـی سـوئد خداحافظـی کـرده اسـت و مـا هنـوز داریـم دربـاره اش حرف 
می زنیـم. فکـر می کنـم کـه مـا بایـد دربـارۀ بازیکنـان بزرگـی کـه حـاال در 

تیم مـان داریـم صحبـت کنیـم.
اندرسـون ادامـه داد: چیـزی کـه مـن می خواهـم بگویـم این اسـت کـه این 
موفقیـت نشـان دهنـده آن اسـت کـه کار گروهی مـا چقدر پیشـرفت کرده 
اسـت و ایـن همـان چیـزی بـود کـه در هـر دو بازی مـان در پلی آف نشـان 
دادیـم. مـا امشـب قهرمانـان زیـادی در تیم مان داریـم. من کمی احساسـاتی 
شـده ام، امـا مسـلمًا از نتیجـه راضـی ام.  با توجه بـه این که زالتـان از فوتبال 
ملـی کناره گیـری کـرده بـود و بـا این کـه او قهرمانی بزرگی اسـت، مـا باید 

خودمـان را بـه شـیوه یی دیگـری از بـازی تطبیـق می دادیم.

انگلستان برای بار دوم 
بین ایران و افغانستان جدایی افگند

)پشت پردۀ شیطنِت بی بی سی(

امــا بــه راســتی چــرا بایــد چنیــن گالیه یــی را از بی بی ســی بــه عنــوان 
ــی  ــا از بی بی س ــآ م ــع، گالی ــیم؟ در واق ــته باش ــه داش ــانه یی بیگان رس
ــت.  ــخص اس ــی مش ــانۀ انگلیس ــن رس ــا ای ــان ب ــه تکلیف م ــت ک نیس
ــا  ــود م ــه خ ــه ب ــی، ک ــه بی بی س ــه ب ــد، ن ــراد و نق ــن ای ــوربختانه ای ش
ــه در  ــان ک ــردد، آن چن ــاز می گ ــانه یی مان ب ــی و رس ــووالن فرهنگ و مس

ــح خواهــم داد. ــر بیشــتر توضی زی
ــران  ــه ای ــق خاطــری ب ــچ تعل ــا هی ــه بی بی ســی نه تنه ــم ک همــه می دانی
ــور  ــه وزارت ام ــته ب ــه وابس ــطۀ این ک ــه به واس ــدارد، بلک ــان ن و ایرانی
ــای  ــران ج ــع ای ــا مناف ــاد ب ــش در تض ــت، منافع ــس اس ــۀ انگلی خارج
می گیــرد. بــا ایــن وجــود، جــزو حرفه یی تریــن رســانه های دنیــا 
اســت. شــما در ایــن رســانه بــا اخبــاری کــه آشــکارا ســوگیری بــه نفــع 
یــک گــروه یــا کشــور بــا علیــه گــروه و کشــوری دیگــر داشــته باشــد، 

ــوید. ــه رو نمی ش روب
ــانده«،  ــر«، »دست نش ــوق بش ــان حق ــون »مدعی ــی همچ ــا اصطالحات ی
»دروغگــو«، »جنایــت کار« و... کــه روزانــه از اخبــار صــدا و ســیمای مان 
بارهــا می شــنویم، در بی بی ســی بــه گــوش نمی خــورد. بــا ایــن 
وجــود، همــه می دانیــم کــه بی بی ســی هــم بــه نفــع جریان هــا 
و  گروه هــا  زیــرآب  هــم  و  دارد  گروه هایــی خــاص ســوگیری  و 
کشــورهای مقابــل را می زنــد، امــا ایــن کار را آن چنــان حرفه یــی انجــام 

ــد. ــه می کن ــزاد رخن ــودآگاهِ آدمی ــه در ناخ ــد ک می ده
ــانه،  ــن رس ــه ای ــده ک ــبب ش ــی س ــر حرفه ی ــه ظاه ــارِ ب ــن رفت همی
پُرمخاطب تریــن رســانه در حــوزۀ زبــان فارســی باشــد. هــم ایرانیــان و 
ــانۀ  ــاد، رس ــیار زی ــی بس ــا فاصله ی ــی را ب ــتانی ها، بی بی س ــم افغانس ه
ــد. بیــش از چهــار میلیــون و ســیصد  نخســِت خبررسانی شــان کــرده ان
ــد  ــتاگرام، نهص ــم در اینس ــون و نی ــک میلی ــبوک، ی ــر در فیس ــزار نف ه
ــر،  ــم در تویت ــدازه ه ــن ان ــه همی ــرام و ب ــر در تلگ ــزار نف ــاه ه و پنج
در  سال هاســت  کــه  بی بی ســی یی  می کننــد.  دنبــال  را  بی بی ســی 

ــده دارد. ــال کنن ــه دنب ــود، این هم ــن وج ــا ای ــده و ب ــر ش ــران فیلت ای
ــای  ــان دیدگاه ه ــکان بی ــه ام ــت ک ــانه یی اس ــن رس ــی همچنی بی بی س
سیاســت های  راســتای  در  اگرچــه  می کنــد.  فراهــم  را  مختلــف 
انگلســتان، همیشــه بــه یــک گــروه امــکان بســیار بیشــتری در ایــن راه 
ــت  ــای ثاب ــان و خارج نشــینان، پ ــه تجزیه طلب ــی ک ــا در حال می دهــد؛ ام
برنامه هــای بی بی ســی هســتند، ایران دوســتان و شــهروندان داخــل 
کشــور نمی تواننــد بــه راحتــی در برنامه هــای بی بی ســی شــرکت 
ــدن  ــا خوانن ــنونده گان ی ــده گان، ش ــا بینن ــان را ب ــرده و دیدگاه های ش ک

ــد. ــان بگذارن در می
بنابرایــن، تنهــا یــک گــروه از دیدگاه هــا یکه تــازِ میــدان انــد و 
خواه ناخــواه پیامدهــای ویران گرشــان را بــر اندیشــۀ مــردم ایــران باقــی 
ــتقالل  ــی اس ــزاری همه پرس ــان برگ ــه، در جری ــرای نمون ــد. ب می گذارن
ــود،  ــه ظاهــر بی طــرف ب عــراق، بی بی ســی همچــون دولــت انگلیــس ب
ــن  ــت و همچنی ــه داش ــن زمین ــه در ای ــیعی ک ــری وس ــش خب ــا پوش ام
ــًا  ــه عموم ــرد )ک ــوت می ک ــناس دع ــوان کارش ــه عن ــه ب ــرادی ک اف
جدایــی و اســتقالل را حــق طبیعــی ُکردهــا می دانســتند(، نشــان مــی داد 

ــت. ــس چیس ــت انگلی ــی و دول ــِت بی بی س ــه خواس ک
ــل  ــد در مقاب ــران بخواه ــل ای ــی از داخ ــه کس ــان، چنان چ ــن می در ای
جریان هــای جدایی طلــب بایســتد، دیــر یــا زود بایــد پاســخگوی 
ــن  ــده ای ــخصی نگارن ــۀ ش ــتِ کم تجرب ــد. دس ــی باش ــای امنیت نهاده
را نشــان می دهــد. گمــان نمــی رود در هیــچ کشــور دیگــری در 
دنیــا، نویســنده یی را بازخواســت کننــد کــه چــرا از میهن دوســتی 
ــدرت  ــت و ق ــی جذابی ــچ رســانۀ داخلی ی ــی هی ــًا وقت می نویســد. طبیعت
ــه  ــی ب ــد در بی بی س ــا بای ــدارد، ی ــانه هایی را ن ــن رس ــا چنی ــت ب رقاب
مقابلــه بــا جریان هــای تفرقه افکــن رفــت یــا رســانه های داخلــی 
ــا بتواننــد مخاطبــان  معیارهــای حرفه یی شــان را آن چنــان ارتقــا دهنــد ت
گســترده تری بــه خــود کشــانده و امثــال بی بی ســی را از یکه تــاز 

ــد. ــر آورن ــه زی ــودن ب ــدان ب می
بــه  را  افغانســتانی  مخاطبــان  نتوانســته ایم  مــا  این کــه  حــاال 
رســانه های مان جــذب کنیــم، دیگــر جــای خــود دارد. بســیاری از 
رســانه های داخلــی، بــه  ویــژه آن هایــی کــه قــدرت و ســرمایۀ بیشــتری 
دارنــد، اصــوالً مخالــف مباحثــی دربــارۀ نزدیکی هــای فرهنگــی 
غیرمذهبــی )بــر پایــۀ زبــان و تاریــخ و...( هســتند و آن را بــه نادرســت 

در مقابــل اســالم می بیننــد.
بــا ایــن اوضــاع، بایــد هــر روز بــه جــای این کــه رســانه های مان 
ــه چــرا  ــل این ک ــه تحلی ــد، ب ــه ســوی خــود جــذب کنن ــان را ب مخاطب
ــان  ــا مخاطب ــرا »آمدنیوز«ه ــد و چ ــاری دارن ــن رفت ــی ها چنی بی بی س
زیــادی دارنــد، بپردازنــد و نویســنده گانی کــه در خــاک کشــور 
می تواننــد در خدمــت ایــران باشــند، گاهــی از ســر ناچــاری کشــور را 
ــِم  ــه چش ــد ک ــانه هایی می افتن ــه دام رس ــا زود ب ــر ی ــرده و دی ــرک ک ت

ــد. ــران را ندارن ــدن ای دی
از  ایــران جــزو معــدود کشــورهایی اســت کــه بخــش زیــادی 
از  بــه کشورشــان را  شــهروندانش، اخبــار و تحلیل هــای مربــوط 
ــر  ــد. ب ــت، می خوانن ــتقر اس ــر مس ــورهای دیگ ــه در کش ــانه هایی ک رس
ــته  ــًا مســتقل و آزاد نداش ــانه های واقع ــه رس ــی ک ــا زمان ــه ت ــن پای همی

ــت. ــن داش ــز ای ــاری ج ــد انتظ ــیم، نبای باش

امير هاشمی مقدم /////////////// بخش دوم و پایانی



روزنامه مستقل رای اليوم 
عجیـب نمی دانیـم کـه نـام محمـد بـن سـلمان، 
موتورهـای  در  روزهـا  ایـن  عربسـتان،  ولیعهـد 
جسـتجو هماننـد گـوگل بیـش از هـر موضـوع 
دیگـری جسـتجو شـده و اخبـار مربوط بـه او در 
صـدر اخبـار بیشـتر روزنامه هـای جهـان تقریبًا به 

تمامـی زبان هـا درج شـده باشـد.
و  براسـاس حکـم سیاسـی  بـن سـلمان  محمـد 
جایگاهـی کـه دارد در طـول دو سـال توانسـته 
نـه فقـط عربسـتان بلکـه کل منطقـه را به شـکلی 
مثبـت و یـا منفـی تغییر دهد. شـعله جنگـی را در 
یـک جا روشـن نکرده سـراغ جای دیگـر می رود 
و طرحـی را آغـاز نکـرده طرحـی دیگـر را کلیـد 
بازداشـت هایی  سلسـله  راسـتا  ایـن  در  می زنـد، 
از جملـه  عربسـتان  داخـل  در  دشـمنانش  علیـه 
بـه  و  شـده  آغـاز  وزرا  و  تاجـران  شـاهزادگان، 
خـارج ایـن کشـور نیـز منتقـل می شـود تـا اینکه 
یـک رئیـس عربـی )محمـود عبـاس( فراخوانـده 
شـده و چهـره سیاسـی دیگـری )سـعد حریـری( 
تحـت اقامـت اجبـاری قـرار می گیـرد و بـه جمع 
ایـران و هم پیمانانـش در  علیـه  کـردن طرف هـا 
یمـن و لبنـان ادامـه می دهد و اقدام بعـدی بزرگتر 

. ست ا
و  نگرانـی  ابـراز  در  کسـی  شـرق  و  غـرب  در 
تـرس خـود از بابـت سـرعت ایـن تغییـرات و 
پیامدهـای منفـی احتمالـی آن تردیـد نـدارد، البته 
ایـن نگرانی هـا بـه جاسـت زیـرا این تغییـرات بر 
پایـه تفـاوت اسـتانداردها و مالک هایی اسـت که 
در گذشـته اعمال می شـد چون در طول ۸0 سـال 
بـا ریتمـی ُکند و هشـدار شـدید و تـرس از تغییر 
و اقدامـات احتمالـی علیـه امنیـت کشـور و ثبات 
آن کـه اولویت مسـؤوالن عربسـتانی اسـت، ادامه 

شتند. دا
ثبـات حکمرانـی و تـوازن قـدرت در عربسـتان 
بـر پایـه سـه اصـل اسـت: اول انسـجام و تـوازن 
در خانـدان حاکـم، دوم تکیـه بـر نهادهـای دینـی 
بـرای  آسـایش  و  رفـاه  تامیـن  سـوم  و  وهابـی 
از  دور  بـه  دولـت  توسـط  عربسـتانی  شـهروند 

هرگونـه مالیاتـی در مقابل اطاعت از دسـتور ولی 
. مر ا

هـم جـدا  از  و  متلزلـزل  اکنـون  پایـه  ایـن سـه 
حاکـم  خانـدان  در  تـوازن  و  انسـجام  شـده اند، 
تغییـر کـرده و یا در اثـر »کودتا«یی که بن سـلمان 
آغـاز کـرد، کامـال متحـول شـد، در جریـان ایـن 
عبـد  نـوادگان  از  شـاهزاده   11 از  بیـش  کودتـا 
العزیـز آل سـعود، بنیانگـذار عربسـتان سـعودی 
از جملـه محمـد بـن نایـف، ولیعهد برکنار شـده، 
چهـره   مهم تریـن  و  میلیـاردر  طـالل،  بـن  ولیـد 
اقتصـادی عربسـتان از منظـر بسـیاری در غـرب، 
متعـب بن عبـداهلل بـه عنـوان فرمانـده گروهی به 
نـام پـدرش، فرمانـده گارد ریاسـت جمهـوری و 
قـدرت نظامـی مـوازی کـه شـامل بیـش از 100 
هـزار سـرباز بـا مهمـات سـنگین و هلی کوپترهـا 
کـه بـه منزلـه چتـر حمایتـی بـرای شـاهزادگان 
محسـوب  قبایـل  روسـای  برخـی  و  دو  درجـه 

شـدند. سـرکوب  می شـد، 
بـا گذشـت بیـش از 10 روز از تحـوالت پـی در 

پـی ایـن کودتـا یعنی بازداشـت بیـش از  200 تن 
از شـاهزادگان، وزرا و تاجـران بـه بهانـه مبـارزه 
بـا فسـاد و بلوکـه بیـش از ۴00 میلیـارد دالر از 
دارایی هـا و موجـودی حسـاب های بانکـی آنهـا 
بـدون هیـچ گونـه محاکمـه و یـا دفـاع حقوقـی، 
کـه ضربـه  باورنـد  ایـن  بـر  کارشناسـان  بیشـتر 
محکمـی کـه علیـه شـاهزادگان عربسـتانی آغـاز 

شـده نتیجـه داده اسـت.
تنهـا گامـی که بـرای بن سـلمان باقی مانـده و او 
هنـوز برنداشـته جهـش روی کرسـی پادشـاهی و 
به دسـت گرفتـن تمامی مسـؤولیت ها و اختیارات 
حاکمیتـی به صورت رسـمی پس از آن اسـت که 

در عمـل بـر آنها کنتـرل یافت.
در ایـن راسـتا دو دیـدگاه وجـود دارنـد کـه هـر 

کـدام متناقـض بـا یکدیگرنـد:
اول: ایـن رویکـرد می گویـد، راه برای بن سـلمان 
جهـت تکیـه زدن بـر تخـت پادشـاهی همـوار و 
پادشـاهی مبنـی بـر  بحـث روز اسـت و حکـم 
پادشـاه  العزیـز،  عبـد  بـن  سـلمان  کناره گیـری 

هـر  در  می توانـد  ولیعهـدش  نفـع  بـه  عربسـتان 
لحظـه ای اتفـاق بیفتـد، شـبکه ماهـواره ای العربیه 
همسـو بـا ولیعهـد عربسـتان نیـز اخیرا خبـری با 
ایـن مضمـون را در خروجـی سـایتش قـرار داد 
امـا دوبـاره آن را حـذف کـرد، همچنیـن نزدیکان 
به کاخ پادشـاهی عربسـتان توئیت هایی را منتشـر 
کردنـد کـه تاییـد می کـرد کناره گیـری سـلمان بن 
عبـد العزیـز احتمـاال ظـرف چنـد سـاعت آتـی 
انجـام شـود امـا سـاعت ها و شـب ها گذشـت و 
ایـن پیش بینی هـا درسـت از آب درنیامدند و هیچ 
گونـه اطالعـات و یـا بیانیه ای در شـرح دالیل آن 

نشـد. صادر 

قـدرت رسـم  از  کناره گیـری  کـه  می بینیـد  دوم: 
و سـنت خانـدان حاکـم در عربسـتان نیسـت و 
ایـن امـر تنهـا یـک بـار در دهـه ۶0 قرن گذشـته 
بزرگتریـن  سـعود،  ملـک  زمـان  آن  در  داد،  رخ 
پسـر بنیانگـذار عربسـتان سـعودی بـه نفـع برادر 
کوچکتـر و ولیعهـدش، فیصـل بن عبـد العزیز از 

قـدرت کنار گذاشـته شـد، ایـن اتفاق بـا حمایت 
نهـاد مذهبـی )هیئـت علمـای برجسـته وهابی( و 
بیشـتر اعضـای خانـدان حاکـم کـه تعـداد آنها در 
آن زمـان در مقایسـه بـا امـروز بسـیار انـدک بود، 

شـد. انجام 
پیـروان ایـن دیـدگاه در تاییـد رویکـرد آنها ملک 
فهـد بـن عبد العزیـز را مثـال می زنند کـه بیماری 
او را 10 سـال از سـال 1995 تـا 2005 از قـدرت 
دور کـرد اما با ایـن حال او از قـدرت کناره گیری 
نکـرده و شـاهزاده عبد اهلل، ولیعهـدش را به جای 
ایـن  فهـد در طـول  ملـک  نکـرد،  تعییـن  خـود 
10 سـال امـور کشـور را از داخـل بسـترش و از 
طریـق پسـرش عبدالعزیـز کـه بـه نظـر می رسـد 
اکنـون بازداشـت شـده و یا تحت اقامـت اجباری 
اسـت، مدیریـت کـرد، چه بسـا شـاید همیـن امر 
باعـث شـد ملـک عبـداهلل هیئـت بیعـت متشـکل 
از جمعـی از شـاهزادگان خانـدان حاکـم را برای 
جلوگیـری از تکـرار ایـن مسـاله تاسـیس کند اما 
در ادامـه فعالیـت ایـن هیئـت به صورت مسـتقیم 

یـا غیرمسـتقیم متوقف شـد.
دیگـری  بـر  دیدگاهـی  دادن  ترجیـح  مـا  بـرای 
دشـوار اسـت امـا مـا بعیـد نمی دانیـم کـه دیدگاه 
اول فرصت هایـی بـرای موفقیـت داشـته باشـد و 
از دیـدگاه دوم پیـش بیفتد چراکه عربسـتان تغییر 
کـرده و آنچـه در دهه هـای ۶0 یـا 90 صـالح بود 
اکنـون نمی توانـد مـالک و معیـاری باشـد، عالوه 
بـر ایـن بن سـلمان علی رغـم اختیـارات مطلقش 
و در حالـی کـه هیـچ گونـه نشـانه آشـکاری از 
مخالفتـی جـدی در مقابلـه بـا او و رویکردهـای 
و  خانـدان  داخـل  در  سیاسـی اش  و  اقتصـادی 
بیـرون آن حداقـل تـا ایـن لحظـه وجـود نداشـته 
بـرای بـه دسـت گرفتـن امور کشـور شـتاب دارد 
و مـا بـر ایـن باوریم که سیاسـت مشـت آهنین و 
عـدم تردیـد در بازداشـت دشـمنان و مخالفان در 
هـر جایـگاه سیاسـی که هسـتند، نقـش مهمی در 

ایـن چارچـوب ایفـا می کنـد.
در  و  تاریخـی  چهارراهـی  در  اکنـون  عربسـتان 
مقابـل گزینه هـای متعـددی قـرار دارد کـه اگـر 
خطایـی در محاسـبات رخ دهـد، برخـی از آنهـا 
می تواننـد بسـیار پرخطـر باشـند، مـا در پیش بینی 
و صـدور حکـم هرگـز شـتاب نخواهیـم کـرد و 
را  تحـوالت  و  بمانیـم  منتظـر  می دهیـم  ترجیـح 

دنبـال کنیـم ببینیـم چـه می شـود.

ضيا دانش
درهفتمین نشسـت ریکا که در کشـور ترکمنستان 
جریـان دارد، موافقت نامـه نهایـی بهره بـرداری از 
راه الجـورد نیز میان کشـورهای عضـو این دهلیز 

از جملـه افغانسـتان به امضا خواهد رسـید.
ایجـاد ایـن مسـیر ترانزیتـی تجارتـی از ابتکارات 
افغانسـتان و بعـد از مذاکرات متعدد، سـرانجام در 

ایـن اجـالس نهایی می شـود.
افغانسـتان بـه عنوان کشـوری که بـه آب های آزاد 
بین المللـی راه نـدارد، تقویت و توسـعه مناسـبات 
بـه  یافتـن  دسـت  و  تجـارت  رشـد  و  تجارتـی 
دهلیزهـای مختلـف و متعـدد تجارتـی و ترانزیتی 
بـه منظـور رسـیدن بـه آب هـای آزاد بین المللـی 
از اولویت هـای اصلـی سیاسـت خارجـی اقتصـاد 
محـور حکومـت وحـدت ملـی اسـت کـه نتایـج 
درخشـانی ماننـد افتتـاح چابهار، خط آهـن اقینه-

اتـا مـراد و… را به دنبال داشـته اسـت.
حکومـت کنونـی در دو سـال اخیـر، در عرصـه 
ترانزیتـی،  دهلیزهـای  و  زیربناهـا  بـه  دسترسـی 
اسـت؛  داشـته  امیدوار کننده یـی  دسـتاوردهای 
بـه  اتصـال  چابهـار،  بنـدر  از  بهره بـرداری 
از کشـورهای آسـیایی و  خطـوط ریلـی برخـی 
آسـیای مرکـزی، نزدیـک شـدن بـه بهره بـرداری 
مـورد  در  رایزنی هـا  اسـتمرار  و  الجـورد  راه  از 
عملی شـدن مسـیر ترانزیتـی یـک کمربنـد یـک 
راه، اتصـال مسـتقیم از طریـق خط آهـن به چین، 
و…  هنـد   بـا  هوایـی  دهلیـز  از  بهره بـرداری 
بخشـی از ایـن دسـتاوردها بـه حسـاب مـی رود؛ 
هرچنـد احسـاس می شـود کـه ایـن موفقیت هـا، 
تحمیـل فشـار بـر کشـور را نیز شـدیدتر سـاخته 

اسـت.
افغانسـتان و نیـاز بـه دهلیزهـای متعـدد تجارتی- 

نزیتی ترا
تبدیـل کردن افغانسـتان به دهلیـز ترانزیتی منطقه، 
یکـی از ایـن اهـداف و تالش هاسـت کـه نتایـج 
قابـل مالحظه یـی هـم در پی داشـته اسـت. افتتاح 
پـروژه تاپـی، بهره بـرداری از بندر چابهـار، افتتاح 
پـروژه کاسـا یک هـزار، افتتاح و تـدوام کار پروژه 

تاپـی، و… نمونه هایـی از ایـن موفقیت هاسـت.
از طـرف دیگـر، بـه زودی افغانسـتان از طریـق 
خطـوط آهن بـه کشـورهای ایـران، ترکمنسـتان، 
ازبکسـتان، تاجیکسـتان و چیـن وصـل خواهـد 
شـد کـه بـه نوبه خـود، تحـوالت چشـم گیری در 
عرصـه ترانزیـت و تجـارت کشـور بـه حسـاب 

می رود.
یـک  ترانزیتـی  مسـیر  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
حـال  در  نیـز  ابریشـم(  )راه  راه  یـک  کمربنـد 
پیگیری و مطالعه هسـتند. کشـورهای تاجیکستان، 
نیـز  و  ترکمنسـتان  قزاقسـتان،  ازبیکسـتان، 
مناطـق  و  عـراق  ایـران،  افغانسـتان،  کشـورهای 
جنوبـی روسـیه و منطقـه شـام قفقـاز کـه توسـط 
ایـن مسـیر ترانزیتی بـا یکدیگر پیونـد می خورند، 
حـدود چهـار میلیـارد و چهارصـد میلیـون نفر را 
در بـر می گیـرد. جاده ابریشـم قرار اسـت با عبور 
از دره واخـان بدخشـان، افغانسـتان را بـه چیـن 

وصـل کنـد.
دهلیز راه الجورد؛ اهمیت و مزیت

الجـورد  راه  کـه  اروپـا  آسـیا-  ترانزیتـی  مسـیر 
نام گذاری شـده، قرار اسـت از مسـیر ترکمنستان، 

آذربایجـان و گرجسـتان بـه دریـای سـیاه و بعـد 
بـا گذشـتن از ترکیـه، افغانسـتان را بـه آب هـای 
آزاد وصـل  کنـد. ایـن مسـیر ترانزیتـی از بنـادر 
آقینـه و تورغنـدی در افغانسـتان آغـاز، بـه بنـدر 
و  شـده  ختـم  ترکمنسـتان  کشـور  ترکمن باشـی 
سـپس از مسـیر شـهر باکوی آذربایجان بـه منطقه 
تفلیـس گرجسـتان وصـل می شـود و از تفلیـس 
نیـز بـه طـرف قـارس ترکیـه مـی رود و از آنجا به 

اسـتانبول و بعـد بـه اروپـا وصـل می گـردد.

ترانزیـت امـوال از مسـیر ترکمنسـتان، آذربایجان، 
گرجسـتان و ترکیـه از طریـق جـاده و خـط آهن، 
مناسـب ترین راه تجارت میان افغانسـتان، آسـیای 
بـوده  مرکـزی  اروپـای  و  بالـکان  قفقـاز،  میانـه، 
و وسـیله موثـر بـرای وصـل آسـیای جنوبـی بـه 

کشـورهای اروپایـی به حسـاب مـی رود.
در کنـار منافع سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی این 
مسـیر برای کشـورهای عضـو، بهره بـرداری از آن 
نیـز بـا چالش هـای چندانـی روبـرو نیسـت؛ زیرا 

از کشـورهای  راه الجـورد، دهلیـزی اسـت کـه 
همسـایه شـمالی افغانسـتان می گذرد؛ کشورهایی 
تنـش  و  رقابـت  در  کمتـر  گذشـته  در  کـه 
سیاسـی افغانسـتان درگیـر بوده انـد، کوتاه تریـن، 
بـه  ترانزیتـی  راه   سـاده ترین  و  مطمین تریـن 
آب هـای آزاد بـرای افغانسـتان شـناخته می شـود 
و جاده هـا و خطـوط آهـن آن نیـز آمـاده اسـتفاده 

می باشـد.
بـا ایـن وجـود البتـه نیـاز اسـت کـه در مسـایلی 
چـون حـل مشـکالت گیچ هـای متعـدد خطـوط 
عملیـات  کـردن  هماهنـگ  افغانسـتان،  در  آهـن 
گمرکـی از کشـور مبـدآ تـا مقصد، معرفـی تعرفه 
واحـد، مدیریـت چالش هـای امنیتـی و…  نیـز 
گفتگوهـا و توافقات بیشـتری صـورت بگیرد. در 
تازه تریـن نشسـت نماینـدگان کشـورهای شـامل 
توافقـات حقوقـی خوبـی صـورت  ایـن مسـیر، 
گرفتـه اسـت، ولی مـواردی هنوز حل نشـده باقی 
مانـده کـه قـرار اسـت در جلسـه آینده در کشـور 

ترکیـه بیشـتر مـورد بحـث قـرار بگیرد.
راه  طریـق  از  کـه  می دهـد  نشـان  ارزیابی هـا 
الجـورد، کاالهـای تجارتـی سـه تـا چهـار روز 
زودتـر از سـایر مسـیرهای ترانزیتـی انتقـال یافته 
و هزینـه انتقـال آن نیـز میـان یک تا دو هـزار دالر 

در هـر موتـر الری کاهـش خواهـد یافـت.
ایجـاد این جاده از مسـیر ترکمنسـتان، آذربایجان، 
گرجسـتان و ترکیه نـه تنها باعث رونـق اقتصادی 
در میـان کشـورهای منطقـه می شـود، بلکـه باعث 
رونـق تجـارت و فعالیـت بازرگانی با کشـورهای 
اروپایـی نیـز خواهـد شـد. افغانسـتان بـه طـور 

گسـترده از ایـن راه تجـاری سـود خواهـد برد.
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