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برگـزاری  روزهـای  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا 
و  حـدس  کابـل،  بین المللـی  نشسـت 
گمان هـای فراوانـی پیرامـون مسـایل مورد 
بحـث در ایـن نشسـت مطـرح شـده و در 
چندیـن نوبت، مسـووالن حکومـت وحدت 
راهبـرد جدیـد  اعـام کرده انـد کـه  ملـی 
گفت وگـو بـا طالبـان در این نشسـت برما 

خواهـد شـد.
ملـی  وحـدت  حکومـت  ریاسـت  ارگ 
گذشـته  هفتـۀ  شـنبۀ  پنـج  روز  بـه 

بـه سلسـلۀ  غنـی  آقـای  کـه  کـرد  اعـام 
نشسـت های مشـورتی بـا رهبـران جهـادی 
دیـدار  کشـور  سیاسـی  شـخصیت های  و 
کـرده و جویـای نظریات آن بـرای برگزاری 
نشسـت کابـل شـد و گفـت کـه دیـدگاه 
آنـان در اعامیـۀ ایـن نشسـت، گنجانیـده 

. د می شـو
رییـس  غنـی،  محمداشـرف  تازه گـی  بـه 
سـخنان  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
هشـدارآمیزی بـه طالبـان گفـت: اگـر وارد 
مذاکـرات صلـح با دولت افغانسـتان نشـوید 
بـا بسـیج عمومـی مـردم مواجـه خواهیـد 

. شد
تـا چنـد روز دیگـر کابـل گـواه برگـزاری 
نشسـت بین المللـی خواهـد بود کـه در آن 
پیرامـون چالش هـای موجود در افغانسـتان 
صحبـت  طالبـان  بـا  گفت وگوهـا  رونـد  و 
می شـود. آقـای غنـی پیرامون این نشسـت 
می گویـد کـه در نشسـت بین المللـی کابل، 
راهبـرد جنـگ و صلـح دولت افغانسـتان را 
از  آن  در  کـه  راهبـردی  می کنیـم،  اعـام 
طالبـان خواسـته خواهـد شـد که یـا جنگ 

را انتخـاب کننـد یـا صلـح را برگزیننـد.
آقـای غنـی همچنـان می گویـد کـه هـدف 
صلح که خواسـت همـه مردم افغانسـتان را 
تـا رسـیدن بـه این هـدف تعقیـب می کند.

بـه گفتـۀ رییـس حکومـت وحـدت ملـی: 
ایـن سـرمایه بـزرگ سیاسـی و اجتماعـی 

کـه همـه بـه صلـح...     ادامـه صفحه 3

راهبرد دولت برای طالبان در نشست بین المللی کابل

صــلح  یا  جنــگ

صفحه 6

آمارهای ترسناک 
از وضعیت افغانستان

کشـور  دومیـن  افغانسـتان  یونسـکو:   -1
اسـت. جهـان  بی سـواد 

بدتریـن  افغانسـتان  جهانـی:  بانـک   -٢
کشـور آسـیایی برای سـرمایه گذاری اسـت. 
افغانسـتان  جهانـی:  شـفافیت  سـازمان   -٣

اسـت. جهـان  کشـور  فاسـدترین 
٤- نهـاد تحقیقاتی میپل کرافت: افغانسـتان 

سـومین کشـور بی ثبات جهان می باشـد.
بزرگتریـن  افغانسـتان  ملـل:  سـازمان   -٥
کشـور تولیـد کننـده مـواد مخـدر در جهـان 

اسـت.
٦- بنیـاد صلـح: افغانسـتان هفتمین کشـور 
نـاکام در جهـان اسـت. ٧- نـی: افغانسـتان 
خونبارترین کشـور بـرای خبرنگاران اسـت.

سـارنوالی(:  )لـوی  کل  دادسـتانی   -٨
و  زنـان  بـرای  کشـور  بدتریـن  افغانسـتان 

اسـت. کـودکان 
افغانسـتان  صلـح:  و  اقتصـاد  بنیـاد   -٩
چهارمیـن کشـور ناامـن و خطرنـاک جهـان 

شـد. می با
 :)WEF( اقتصـاد  جهانـی  مجمـع   -1٠
افغانسـتان بدتریـن کشـور جهان بـرای زنان 

. ست ا
افغانسـتان  اسـپکتیتور:  اینترنشـنال   -11
افگنـی  هـراس  قربانـی  کشـور  دومیـن 

. شـد می با
و  افغانسـتان  کـودک:  نجـات  بنیـاد   -1٢
سـومالی بدتریـن کشـورها بـرای مادرشـدن 

هسـتند.
1٣- بـی بی سـی: پس از سـوریه بیشـترین 
شـهروندان افغانسـتان، در کشـور های جهان 

شـده اند. پناهنده 
)سـه    ٪١١ عامـه:  صحـت  وزارت   -1٥
میلیـون( شـهروند افغانسـتان معتـاد بـه مواد 

مخـدر اسـت.
یـک  افغانسـتان  طلـوع:  تلویزیـون   -1٦
ملیـارد دالـر از کشـورهای بیرونـی قرضـدار 

اسـت.
درصـد(   ٧۵( میلیـون  بیسـت  آوا:   -1٧
شـهروندان افغانسـتان زیر خط فقـر زنده گی 

می کننـد.
1٨- وزارت صحـت عامـه: شـصت درصد 
مـردم افغانسـتان از افسـردگی رنـج می برند. 
١٩- شـفقنا: ٧٢٪  زنان افغانسـتان افسـردگی 
بزرگـی  بخـش  میدیـا:  انتـی   -٢٠ دارنـد. 
بـه مـواد مخـدر رو  افغانسـتان  از کـودکان 

آورده انـد.

فســاد در افغـــانستان 

در حـــال گستـــرش است

د »کابل پروسې« غونډې، او دسولی 

شورا تک الره

افغانسـتان 
و مـقاِم تـازه در فسـاد اداری

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 2

هارون مجیدی

رهبران منطقه در مراسم افتتاح »تاپی« در هرات:

تاپـی فـراتـر از یـک پـروژۀ 
اقتـصادی است

بحث روی تاپی اولین بار در سال  ۱۹۹۰ صورت 
توسط  پروژه  این   ۱۹۹۵ سال  در  گرفت. 
ترکمنستان و پاکستان امضا شد. در سال ۱۹۹۸ 
ناکام  بعدا  اما  شد؛  امضا  توافقنامه  طالبان  با 
بین  تاپی  درباره  موافقنامه  در سال ۲۰۰۲  شد. 
شد.  آغاز  پاکستان  و  ترکمنستان  افغانستان، 
انکشاف  بانک  حمایت  با  هند   ۲۰۰۳ سال  در 
آسیایی وارد مذاکره شد و از هندوستان خواسته 
سال  در  کند.  اشتراک  پروژه  این  در  تا  شد 
در  شد.  تاپی  شامل  رسمی  هندوستان   ۲۰۰۸
ریس جمهور  توسط  توافقنامه  یک   ۲۰۱۰ سال 
پاکستان  ریس جمهور  کرزی،  حامد  افغانستان 
آصف علی زرداری، ریس جمهوری ترکمنستان و 
وزیر پترولیم هندوستان امضا شد. در سال ۲۰۱۲ 
تصویب  را  پروژه  این  افغانستان  ملی  شورای 
کرد. در ماه جوالی سال ۲۰۱۳ توافقنامه خرید و 
فروش بین چهار کشور )افغانستان، ترکمنستان، 
ماه  در  رسید.  امضا  به   ) پاکستان  و  هندوستان 
نومبر سال ۲۰۱۳ قرارداد خدمات مشورتی مالی 
پروژه امضا شد. در سال ۲۰۱۴ قرارداد ابتدایی 
دسمبر سال  ماه  در  امضا شد.  کشور  چهار  بین 
۲۰۱۵ کار عملی این پروژه توسط محمد اشرف 
غنی، ریس جمهور افغانستان و سران سه کشور 

دیگر آغاز شد. 



ــن  ــی در تازه تری ــفافیت بین الملل ــازمان ش س
مالــی،  فســاد  مــورد  در  گــزارِش خــود 
ــان،  ــور جه ــان ١8٠ کش ــتان را از می افغانس
ــی  ــه فســاد معرف ــوده ب ــن کشــور آل چهارمی
ــومالی و ســوریه،  ــودان، س ــس از س ــرد. پ ک
ــه فســاد  ــوده ب افغانســتان بدتریــن کشــورِ آل
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــان اســت. ای در جه
ــای  ــژه آق ــی و به وی ــدت مل ــِت وح حکوم
غنــی از نخســتین روزهــای آمدنــش بــر ســِر 
اقتــدار تعهــد ســپرده بــود کــه در مبــارزه بــا 

ــی ورزد.  ــغ نم ــی دری ــچ تالش ــاد از هی فس
یــادم هســت کــه در ســال ٢٠٠٩ وقتــی 
آقــای غنــی خــود را در برابــِر حامــد کــرزی 
رییــس جمهــوری پیشــین بــه عنــوان نامــزد 
ــرد،  ــالم ک ــوری اع ــات ریاســت جمه انتخاب
ضمــن  بی بی ســی  بــا  گفت وگویــی  در 
ــرزی  ــای ک ــِت آق ــاد از کارکردهــای دول انتق
گفــت کــه »بــه دلیــل ضعــف حکومــت داری 
در افغانســتان، ایــن کشـــور پنجمیــن کشــور 
ــورد  ــن م ــت و ای ــده اس ــان ش ــد جه فاس
زمــان  طــول  در  امــا  نیســت«.  قبــول 
در  افغانســتان  رتبــۀ  ایشــان،  زمــام داری 
ــان حفــظ شــد و در دو  ــی همچن ــاد مال فسـ
ــام  ــن مق ــام چهارمی ــن مق ــته، ای ــال گذش س
در میــان کشـــورهای فاســد شــد. حــاال چــه 
بایــد گفــت و آقــای غنــی کــه یکــی از 
مهم تریــن هدف هــای خــود را ریشــه کن 
ســاختن فســاد اعــالم کــرده بــود، چــه 

ــد؟  ــردم بده ــه م ــه ب ــخی دارد ک پاس
ســخنگویاِن او بــه شــکِل لجوجانــه در حالــی 
ــد،  ــت را رد کنن ــن واقعی ــد ای ــه نمی توانن ک
بــا  مبــارزه  در  ارگ  ارادۀ  کــه  می گوینــد 
فســاد پابرجاســت و اقدام هــای الزم و از 
جملــه ایجــاد مرکــز عالــی مبــارزه بــا فســـاد 
نیــز اتخــاذ شــده اســت. امــا تحلیل گــران بــا 
انتقــاد از روش هــا و ارادۀ آقــای غنــی در امــر 
مبــارزه بــا فســاد می گوینــد کــه هیــچ کســی 
نمی توانــد در افغانســتان در برابــر فســاد 
بــه شــمول دادســتان  ایســتاده گی کنــد، 
ــر  ــان، اگ ــۀ آن ــه گفت ــرا ب ــتان. زی کل افغانس
ــارزۀ  ــه مب ــر فســاد ب ــد در براب کســی بخواه
صادقانــه دســت بزنــد، یــا کارش را از دســت 
ــد.  ــد ش ــدان خواه ــی زن ــا راه ــد و ی می ده
بــا ایــن حســاب، چــه کســی مقصــر وضعیِت 
ــم ارگ  ــا بازه ــت؟ آی ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــارزه  ــود در مب ــِم خ ــد از ارادۀ مصم می توان

ــد؟  ــا فســاد اداری ســخن بگوی ب
در طــی ســه ســال گذشــته کــه حاکمیــت بــه 

دســِت عده یــی محــدود در ارگ ریاســت 
جمهــوری افتــاده، هــر روز شــاهد یــک 
مشــکِل تــازه بــرای افغانســتان هســتیم. 
یــک روز بحــث افزایــش ناامنــی اســت، 
روز دیگــر از افــت میــزان ســرانۀ اقتصــادی 
از  بعدتــر،  روز  یــک  و  می رســد  خبــر 
ــا  ــی ب ــای غن ــیدۀ آق ــه اوج رس ــات ب اختالف
دولتــی  مقام هــای  و  افــراد  نزدیک تریــن 
و حکومتــی گــزارش می شــود. در چنیــن 
ــار  ــوان انتظ ــه می ت ــی، چگون فضــا و وضعیت
داشــت کــه مبــارزه بــا فســـاد، اصلی تریــن و 

مهم تریــن دســتور کاری ارگ باشــد؟ 
ــا فســاد، در  آقــای غنــی بــه جــای مبــارزه ب
ــه ســیطرۀ خــود را  تــالش اســت کــه چگون
ــه همــه ســو بگســتراند و قــدرِت سیاســی  ب
را کامــاًل در ارگ ریاســت جمهــوری متمرکز 
ســازد. او بــه همیــن هــدف، معــاون اوِل خود 
را مجبــور بــه تبعیــد از افغانســـتان کــرد و به 
دنبــال آن، پرونده هــای متعــددی بــرای یــک 
ــزرِگ  ــخصیت های ب ــران و ش ــداد از رهب تع
کشــور جعــل کــرد تــا بــه ایــن وســیله، کارِ 

ــازد. ــره س ــود را یک س ــاِن خ حریف
ــاد اداری  ــران فس ــچ گاه نگ ــی هی ــای غن  آق
و مالــی در افغانســتان نبــوده اســت. بــه 
ــی،  ــی و قضای ــز عدل ــووالن مرک ــۀ مس گفت
ــن اداره  ــی در ای ــدۀ جرم ــش از ١٣٠ پرون بی
ــا  ــک از آن ه ــچ  ی ــه هی ــه ب ــود دارد ک وج
ــده  ــیده گی نش ــوم رس ــِل نامعل ــه دالی ــا ب بن
ــراد  اســت. بســیاری از ایــن پرونده هــا، از اف
بلندپایــۀ حکومــت اســت کــه بــه شــکلی از 
ــه آن هــا از طریــق  انحــاء جلــو رســیده گی ب

ارگ گرفتــه می شــود.
 ارگ ریاســت جمهــوری خــالف آن چــه 
ــۀ در  ــچ اراده و برنام ــد، هی ــا می کن ــه ادع ک
ــود  ــه می ش ــدارد. گفت ــاد ن ــا فس ــارزه ب مب
ــر  ــا دال ــال گذشــته میلیون ه ــه س طــی س
ــده  ــتان ش ــف وارد افغانس ــای مختل از راه ه
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــورد حیف ومی و م
بــدون آن کــه بــه یکــی از ایــن مــوارد 
پرداختــه شــود. بســیاری از تحلیل گــران 
فســاد  اصلــی  مرکــز  ارگ  می گوینــد 
ــن  ــۀ ای ــه گفت ــت. ب ــتان اس اداری در افغانس
ــر  ــدارکات کــه زی تحلیل گــران، کمیســیون ت
ــت  ــوری فعالی ــس جمه ــخص ریی ــر ش نظ
دارد، منشــای اصلی تریــن مــوارد فســاد و 

اختــالس شــناخته می شــود. 
بخــش  بیشــترین  کــه  می شــود  گفتــه 
ــه  ــرد ک ــق می گی ــانی تعل ــه کس ــا ب قرارداده

ــوری  ــا ارگ ریاســت جمه ــی ب ــه گونه های ب
روابــط نزدیــک و حتــا ســری دارنــد. از 
ــاونداِن  ــا خویش ــور ت ــِت کش ــوی نخس بان
ــه گرفتــن قراردادهــای  آقــای غنــی، متهــم ب
ــوان  ــا بازهــم می ت ــد. آی ــزرگ اقتصــادی ان ب
ــاد  ــا فسـ ــارزه ب ــی در مب ــای غن از ارادۀ آق

ــت؟ ــخن گف س
 آقــای غنــی خــالف آن چــه کــه شــعار 
بــرای  برنامه یــی  و  اراده  هیــچ  می دهــد، 
ُکِل  نــدارد.  اداری  فســاد  بــا  مبــارزه 
و  عدلــی  مرکــز  ایجــاد  وی،  برنامه هــای 
قضـــایی در مبــارزه بــا فســاد و تدویــن 
ــه  ــه ب ــا فســاد اســت ک ــارزه ب اســتراتژی مب
ــچ  ــا فســاد، هی ــارزه ب ــس ادارۀ مب ــۀ ریی گفت
ــاد اداری  ــش فس ــی در کاه ــی و نقش کارای
در کشــور نداشــته اســت. وقتــی رییــس 
ــه  ــی ب ــن نگاه ــاد چنی ــا فس ــارزه ب ادارۀ مب
برنامه هــای آقــای غنــی داشــته باشــد، آن گاه 
از نهادهایــی مثــل شــفافیت بین المللــی چــه 

داشــت؟ می تــوان  انتظــاری 
 مبــارزه بــا فســاد در افغانســتان بــه گاو 
ــینان  ــرای ارگ نش ــه ب ــد ک ــیری یی می مان ش
ضمانــت بقــای بیشــتر در قــدرت و بــه 
دســت آوردن میلیون هــا دالــر کمک هــای 
می ســازد.  فراهــم  را  جهانــی  جامعــۀ 
ــس  ــخص ریی ــاد و ش ــن نه ــًا ای ــر واقع اگ
ــی در  ــورِت واقع ــه ص ــی ب ــوری ذره ی جمه
ــد،  ــی کاهــش فســاد در افغانســتان می بودن پ
و  کابل بانــک  پرونده   هــای  شــک  بــدون 
ــدۀ دیگــر  ــه و ده هــا پرون ــد عام وزارت فوای

ــدند.  ــته نمی ش ــوز بس ــورِت مرم ــه ص ب
ــۀ  ــی از چرخ ــودش بخش ــی، خ ــای غن آق
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــور اس ــاد در کش فس
ــکل  ــه ش ــتان ب ــوع در افغانس ــن موض ــه ای ب
ــر  ــای دیگ ــود، اقدام ه ــه نش ــی پرداخت واقع
ــد. آن   ــی ان ــت و ناکام ــه شکس ــوف ب معط
ــت  ــواِن حکوم ــه در خ ــدودی ک ــمارِ مح ش
امانــت دارِی  و  پاکــی  از  و  نشســته اند 
یــا  می گوینــد،  ســخن  اشــرف غنی 
ــی  ــازاِت حکومت ــاش و امتی چشم شــان را مع
کــور کــرده و یــا این کــه خــود ســهم 
و نقــِش بــارزی در فســادی کــه از ارگ 
ــان  ــه میـ ــد ب ــد. بای ــه، دارن سرچشــمه گرفت
مــردم فقیــر و از همه چیزمحــروم ســفر کــرد 
ــا بتــوان حجــِم ظلــم و بی عدالتــِی جــاری  ت

بــر افغانســتان را اندازه گیــری کــرد.
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افغانسـتان 
و مـقاِم تـازه در فسـاد اداری

 

سـرانجام در تاریـخ ٢٣ فبـروری ٢٠١8، ساخت وسـازِ پـروژۀ 
تاپـی در افغانسـتان گشـایش یافـت. دو سـال قبل، نخسـتین 
کلنـِد ایـن پـروژه بر زمیـِن ترکمنسـتان فـرو رفت امـا اکنون 
کارِ ایـن پـروژه در افغانسـتان آغـاز شـده و از ایـن رهگـذر، 
خبـِر خـوش و امیدوارکننده یـی بـرای مـردمِ مـا بـه ارمغـان 

اسـت.  آمده 
مسـلمًا منفعـِت اساسـِی پـروژۀ تاپی کـه همان دسـت یابی به 
گاز ترکمنسـتان اسـت، بـه هندوسـتان و پاکسـتان بـه عنـوان 
خریـداراِن عمـدۀ آن تعلـق می گیـرد، ولـی افغانسـتان نیـز با 
نقـش محـورِی ترانزیتـِی خود می توانـد از مزایـاِی جانبِی آن 

بهره منـد گردد.  عمیقـًا 
»تاپـی« بیست وسـه سـال قبل مطرح شـده بود، امـا کارِ آن در 
سـال های پسـین در ترکمنسـتان آغاز شـد و روز گذشـته نیز 
افغانسـتان و به ویـژه والیـت هرات بـا اسـتقباِل زایدالوصف، 
نخسـتین کلنـِد احـداِث ایـن پـروژه را در خود حـس کردند. 
در  پـروژه  ایـن  از  کـه  مسـّرت باری  نکتـۀ  مهم تریـن  امـا 
افغانسـتان متصـور اسـت این کـه: خـط تاپـی می تواند سـبِب 
تحقـِق نسـبِی امنیت در افغانسـتان و اشـتغال برای بخشـی از 

لشـکِر بیـکار در ایـن سـرزمین گردد.
 ایـن نکتـه، توجـه مـردم افغانسـتان را بیـش از سـایِر مزایاِی 
ایـن پـروژه بـه خـود جلب کـرده اسـت. پاکسـتان کـه خود 
شـمرده  گاز  ایـن  عمـدۀ  مصرف کننـده گاِن  و  خریـداران  از 
می شـود، چاره یـی نـدارد ُجـز این کـه در تأمیـن امنیـِت ایـن 
خـط در افغانسـتان همـکاری بـه خـرج دهـد. اگرچـه انتظار 
نمـی رود کـه رقابت هـا و خصومت هـاِی دیرینـۀ پاکسـتان و 
ِ شـان در منطقـه از میـان برود،  هنـد و دامنـۀ جنگ هـای نیابتی 
اقتصـادِی مشـترکی کـه میـان دو  منافـِع  به دلیـِل  تاپـی  امـا 
کشـور ایجـاد می کنـد، بـه خطی سـرخ بـرای عـدمِ تعرض و 
یـا منطقه یـی سـبز برای همـکاری تبدیـل خواهد شـد. با این 
حسـاب، ایـن امیــدواری قویًا وجـود دارد که هر دو کشـور 
در تأمیـن امنیت در افغانسـتان در مسـیر تاپی همـکاری کنند.
 اطالعیـۀ طالبـان در خصـوص حمایـت از تاپی، ایـن نکته را 
ثابـت می کنـد کـه پاکسـتان اراده ندارد کـه امنیِت ایـن پروژه 
را مختـل بسـازد. طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه مهـِم نظامی 
در افغانسـتان، یکـی از طرف هـاِی فرعـِی قـراردادِ تاپـی در 
حصـۀ تامیـن امنیِت آن به شـمار می آیـد و عوایـد اقتصادی و 
فرصت هـاِی سیاسـیِ ِ جدیـدی را بـرای خود از ایـن رهگذر 

می سازد. مسـاعد 
افـزون بـر این هـا، پـروژۀ تاپی بـه عنـوان یکـی از متغیرهای 
بـزرِگ شـکل گیرِی روابط اقتصـادی میان کشـورهای منطقه، 
می توانـد بار دیگر افغانسـتان را در کانـوِن توجهاِت منطقه یی 
قـرار بدهـد. زیـرا اگر قرار باشـد کـه افغانسـتان ناامن باشـد 
و جنـگ در مسـیر ایـن خط قطع نگـردد، نخسـتین کلندهای 
ایـن پـروژه ابـداً نمی تواند به کلندهـاِی سرنوشت سـازِ بعدی 
وصـل گـردد. پیشـنهاد ما بـه دولت افغانسـتان این اسـت که 
بـا حـزم و درایِت کامـل، از فرصِت پیش آمده نهایِت اسـتفاده 
را بـرده و بـرای تحقِق صلِح ریشـه دار در افغانسـتان و منطقه 

تـالش کند. 
سـِر  بـر  رقیـب  قدرت هـای  تعامـل  منطـق  می توانـد  تاپـی 
میـدان  بـه چشـم  ایـن کشـور  بـه  اکثـراً  کـه  را  افغانسـتان 
ایـن  بسـازد.  متحـول  کرده انـد،  نـگاه  نیابتـی  جنگ هـای 
تحـول به شـرط دیپلماسـی فعـال و دوراندیشـانۀ حکومِت ما 
می توانـد صفحـۀ سـفیدی را بـرای همکاری هـای منطقه یـی 
و شـکل گیرِی یـک نظـم امنیتـِی جدیـد در محور افغانسـتان 

بگشـاید.
اکنون دیپلماسـی و ظرفیِت دولِت افغانسـتان، شـرط اساسـی 
بـرای سمت وسـودهِی مطلـوب بـه ایـن پـروژه و اسـتفاده از 
آن در جهـت رسـیدن بـه امنیِت پایـدار در همـکاری منظم با 
کشـورهای منطقه اسـت. افغانسـتان، چشـمۀ دومِ تاپی پس از 
ترکمنسـتان محسـوب می شـود. یک دیپلماسـی کارا می تواند 
تاپـی را از زمیـِن افغانسـتان بـه سـمِت همکاری هـای بیشـتر 
و دامنه دارتـِر اقتصـادی، امنیتـی، فرهنگـی و سیاسـی سـوق 
دهـد و در نهایـت از دِل ایـن پـروژه، یک الگـوی نوین برای 
مجموعه هـای امنیتـی و نظم هـای منطقه یـی تعریف و ترسـیم 

 . کند

»تاپـی«
 و کلنـد بر زمیـن

 »الـف«



صـلح یا جنـگ... 
باور دارند را باید در خدمت روند صلح استفاده کنیم.

او گفـت، پـس حکومـت بـا قـوت بـه نماینده گـی از مردم 
گفتـه می توانـد که ملت افغانسـتان در صلـح اجماع کامل 

دارد.
آقـای غنـی بـا بیـان ایـن کـه دولـت در حالـت امتحـان 
اراده و عـزم اراده خـود اسـت، گفـت: وقتـی کـه مخالفان 
مـا را می کشـند جـواب مـا جنـگ اسـت و یا صلح باشـد. 
مـا هـدف صلـح را تعقیـب می کنیم بـه نتیجه می رسـیم.

داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحدت 
ملـی نیـز می گویـد کـه حکومـت بـرای آرودن صلـح عزم 

راسـخ دارد.
از سـویی هـم، محمـد کریم خلیلـی رییس شـورای عالی 
صلـح گفتـه اسـت: »مـا نیـز هیچ گاهـی متوقـف نخواهیم 

» شد.
بـه گفتـۀ آقـای خلیلـی: هیچ چیـزی مانع تاش و سـعی 
شـورای عالی صلـح در راسـتای ادامـه گفت وگوهای صلح 
»بین االفغانـی« در کشـور نخواهـد شـد تـا حداقـل جنگ 

در کشـور کاهش پیـدا کند.
صلح با دولت افغانستان

خارجـۀ  وزارت  سـخنگویان  از  یکـی  باایـن،  همزمـان 
امریـکا می گویـد: بیانیـه طالبـان را دیده ایـم، زمانـی برای 
بـه  حاضـر  کـه  اسـت  جـدی  صلح آمیـز  گفت وگو هـای 
مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان شـوند و بـه حمـات خـود 

نیـز پایـان دهنـد.
بـه گفتـۀ سـخنگوی وزارت خارجـۀ امریکا: بیانیـۀ طالبان 
بـه تنهایـی نشـان دهنـدۀ تمایل بـرای ورود بـه مذاکرات 
اخیـر  و وحشـتناک  تروریسـتی  نیسـت. حمـات  صلـح 
طالبـان در کابل بسـیار واضح اسـت. در ایـن مرحله، همه 

جـز طالبـان آمـاده صلح هسـتند.
ایـن مقـام امریکایـی می گوید که دولـت افغانسـتان بارها 
بـرای از سـرگیری مذاکـرات صلـح اعـام آماده گـی کرده 

اسـت. اگـر شـماری از اعضـای طالبان هسـتند کـه آمادۀ 
می تواننـد  آنهـا  شـدند،  متمـدن  جامعـه  بـه  پسوشـتن 
بخشـی از روند آشـتی شـوند. بربنیاد راهبـرد ترامپ برای 
جنوب آسـیا، شـرایطی بـرای ایجاد یک سـازش سیاسـی 
بـرای پایـان جنـگ مشـخص شـد و اکنـون طالبـان بایـد 
مسـووالنه عمـل کـرده و نشـان دهـد بـرای صلـح آمـاده 

ست. ا
طالبـان اخیـراً بـا انتشـار نامه یـی سرگشـاده خطـاب بـه 
کنگـرۀ و مـردم امریـکا خواسـته بود تـا دولت این کشـور 

را بـرای خـروج از افغانسـتان تحـت فشـار قـرار دهند.
در ایـن نامـه آمده بـود طالبـان ترجیح می دهد تا مسـأله 
افغانسـتان از راه های صلح آمیز حل شـود و برای رسـیدن 
بـه چنیـن راه حلـی امریـکا باید بـه »اشـغال« افغانسـتان 
پایـان دهـد و بـه مـردم اجـازه دهد تـا دولتی را تشـکیل 

دهـد کـه مطابق بـا باور هـای آن ها اسـت.
امریـکا  جمهـور  رییـس  ترامـپ  دونالـد  ایـن،  از  پیـش 
بـا اشـاره بـه تـاش خـود بـرای شکسـت طالبـان گفـت: 
نمی خواهیـم بـا طالبان صحبـت کنیـم، می خواهیم کاری 
را تمـام کنیـم کـه بایـد بـه آن پایـان دهیـم، چیـزی که 

کسـی قـادر بـه پایـان دادن آن نبـوده اسـت. 
شـرایط  دربـاره  متحـد  ملـل  سـازمان  اخیـر  گـزارش 
افغانسـتان نشـان می دهـد طالبـان مسـوول ۴۲ درصـد 
بیـش از ۱۰ هزار تلفات غیرنظامی در سـال ۲۰۱۷ اسـت. 
پـس از حمـات ماه گذشـته دونالد ترامپ بـا رد مذاکرات 
صلـح بـا طالبـان گفـت: مـا خواسـتار گفت وگو بـا طالبان 
نیسـتیم. آنچـه بایـد بـه اتمـام برسـانیم، تمـام می کنیم، 
همـان چیـزی را کـه دیگـران از اتمـام آن بازماندنـد و ما 

می توانیـم ایـن کار را کنیـم.

صلح با طالبان بدون دوستم
بـا پیـش کشـیده شـدن بحـث گفت وگوهـای صلـح بـا 
طالبـان و اعـام راهبـرد حکومت وحدت ملی در نشسـت 
کابـل، معـاون نخسـت رییـس حکومـت وحـدت ملـی که 
در ترکیـه بـه سـر می بـرد، می گویـد کـه صلح بـا طالبان 

بـدون حضـور او صـورت گرفتـه نمی توانـد. 
مراسـم  در  تلفـن  طریـق  از  کـه  دوسـتم  عبدالرشـید 
از  یکـی  امیرعلـی  شـیرنوایی  تولـد  ۵۷۷ میـن  سـالروز 
شـاعران ترک تبـار و ظهیرالدیـن محمـد بابـر، بنیان گـذار 
بابریـان صحبـت می کـرد، گفـت: در ترکیـه  امپراتـوری 
بیـکار نیسـت و تمـام اوضـاع افغانسـتان را زیر نظـر دارد.

آقـای دوسـتم می گویـد کـه او نیـز همیشـه بـه پایـان 
جنـگ در افغانسـتان از راه گفت وگـو تاکید داشـته اسـت.

او در ادامـۀ سـخنانش امـا گفـت: »مذاکـره با طالبـان، در 
نبـود جنرال دوسـتم به آسـانی صـورت نمی گیـرد. نه این 
شـورای عالـی صلـح می تواند و نه کسـی دیگـر می تواند.«

او  تاکیـد کـرد کـه  معـاون نخسـت محمداشـرف غنـی 
تجربـه کافی بـرای به میز صلح کشـاندن مخالفان مسـلح 

بـه خصـوص رهبـران طالبـان را در سـطح بـاال دارد.
امـا او بـه ایـن بـاور اسـت که بـرای گفت وگـو بـا مخالفان 
مسـلح، نخسـت بایـد مقامات و رهبـران دولتـی بین خود 
صلـح کننـد و »نزاکت هـا و اختافاتـی« کـه اکنـون بیـن  

شـان وجود دارد، برداشـته شـود.
گفتنـی اسـت که تا چنـد روز دیگر، کابل شـاهد برگزاری 
ایـن نشسـت  بین المللـی خواهـد و در  دومیـن نشسـت 
حکومـت وحـدت ملـی جزییـات بیشـتر راهبـرد خـود بـا 

طالبـان را اعـام خواهـد کـرد.
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گزارش سـاالنۀ )٢٠١٧( دیدبان شـفافیت بین المللی در 
مورد فسـاد اداری در کشـورهای مختلف نشـر شد. در 
این گزارش از افغانسـتان به عنوان چهارمین کشـور از 

نظر فسـاد اداری یاد شـده است.
مسـووالن ایـن سـازمان کـه کشـورهای مختلـف دنیا 
را در ١8٠ رده طبقه بنـدی کـرده انـد، گفتـه انـد کـه  
افغانسـتان بـا کسـب ١۵ امتیـاز، در رتبـۀ ١٧٧ قـرار 

اسـت. گرفته 
همزمـان با این، دیدبان شـفافیت افغانسـتان در واکنش 
بـه نشـر این گـزارش می گویـد که اقدامـات حکومت 
وحـدت ملـی در امر مبارزه با فسـاد اداری »نامسـتقل« 

و »غیر سیاسـی« است.
یک درجه تغییر

در گـزارش دیدبـان شـفافیت بین المللـی هـر چنـد از 
برخـی اقدامـات حکومت وحدت ملی سـتایش شـده 
اسـت، امـا در آن گفتـه شـده اسـت کـه ایـن اقدامات 

»کافـی نبوده« اسـت.
هم چنـان در ایـن گـزارش از ایجـاد مرکـز عدلـی و 
قضایـی و دادگاهی شـدن چنـدن مقام ارشـد دولتی به 
عنـوان اقدامـات خـوب حکومت افغانسـتان یاد شـده 

اسـت و گفته شـده اسـت که جایگاه افغانسـتان در امر 
مبـارزه بـا فسـاد نسـبت به سـه سـال پیش یـک دجه 

تغییـر کرده اسـت.
در گـزارش هم چنان آمده اسـت که افغانسـتان نسـبت 
بـه سـال ٢٠١٣ دو قـدم پیشـتر آمده اسـت. براسـاس 
ایـن طبقه بنـدی، افغانسـتان پـس از سـومالی، سـودان 
جنوبـی و سـوریه، فاسـدترین کشـور جهان شـناخته 

است.  شـده 
در ایـن گزارش، کشـور نیوزیلند و دانمارک با کسـب 
امتیازهـای ١8٩ و ١88، بهتریـن کشـورها از نظر میزان 
کم فسـاد اداری در جهان و سـومالی با کسب ٩ امتیاز، 

فاسـدترین کشـور جهان شناخته شدند.
در تدویـِن فهرسـت کشـورها از لحـاظ فسـاد اداری، 
سـازمان شـفافیت بین المللی بـه هر کشـور نمره یی را 
اختصـاص می دهـد کـه از نمـرۀ ١٠٠ )بـه طـور ُکلـی 

فاقـد فسـاد( تـا صفر )کامـاًل فاسـد( تغییـر می کند.
گفتنـی اسـت کـه سـازمان شـفافیت بین المللـی یـک 
سـازمان غیردولتی و غیرانتفاعی مسـتقر در آلمان است 
کـه از سـال ١٩٩٣ فعالیـت خـود را در سـنجش میزان 
فاسـد در کشـورهای مختلف آغـاز و دو سـال پس از 

آن، بـه محاسـبۀ شـاخص فسـاد و رتبه بندی کشـورها 
پرداخت.

بـا  مبـارزه  بین المللـی،  شـفافیت  دیدبـان  هـدِف 
فسـاد در تشـکیالت دولتـی و همچنیـن موسسـات 
عمـدۀ خصوصـی خوانـده شـده و موضوعاتـی مانند 
رشـوه خواری، قانون شـکنی و موارد دیگر سوء استفاده 
از قـدرت را در رده هـای مختلـف دولتـی و اقتصـادی 

زیـر نظـر دارد.
ناتوانی و فسادِ در حال گسترش

همزمـان بـا نشـر ایـن گـزارش، مسـووالن در دیدباِن 
شـفافیت افغانسـتان در یـک نشسـت خبـری بـه روز 
پنج شـنبۀ هفتۀ گذشـته گفتند که سـقوط افغانستان در 
شاخص سنجِش فسـاد اداری، بیانگرِ ناتوانی حکومت 

وحـدت ملـی در امر مبـارزه بـا این پدیده اسـت.
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان هم چنـان تأکیـد دارد کـه 
مبـارزه بـا فسـاد اداری در حکومـت وحـدت ملـی، 

»نامسـتقل« و »سیاسـی« بـوده اسـت.
محمداکـرام افضلـی، رییـس اجرایی دیدبان شـفافیت 
ملـی  وحـدت  حکومـت  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
نتوانسـته مبـارزه در برابـر فسـاد اداری را نهادینه و در 
گسـترش دهد و مبارزۀ در برابر فسـاد اداری برای این 

حکومـت، تنهـا در حـد شـعار بوده اسـت.
آقـای افضلـی با بیـان این که وضعیـِت مبارزه با فسـاد 
اداری در افغانسـتان »خـوب نیسـت و فسـاد در حـال 
گسـترش« اسـت، می گویـد: »نهادهایـی کـه بـه نـام 
مبـارزه بـا فسـاد اداری از سـوی حکومت ایجاد شـده 
اسـت، تنهـا پول دریافـت می کنند و کارکـرد موثری از 

خود نشـان نـداده اند.
در سـویی دیگـر، عین الدیـن بهـادری، عضـو هیـأت 
موسسـۀ دیدبـان شـفافیت افغانسـتان در این نشسـت 
گفـت کـه حکومـت وحـدت ملـی در امـر مبـارزه 
بـا فسـاد اداری نـاکام بـوده اسـت؛ زیـرا بـه بـاور او: 
»نهادهـای امنیتـی، دادسـتانی کل و دیگـر نهادهـا بـه 

نحـوی از سـوی ارگ زیـر فشـار انـد«.
در حیـن حـال، ناصـر تیمـور، عضـو دیگـر دیدبـان 
شـفافیت افغانسـتان می گویـد کـه اعضـای مجلـس 
نماینـدگان نیـز در جابه جایی هـا و تأییـدی مقام هـای 
ارشـد حکومتـی دسـت دارند کـه این موضوع سـبب 

گسـترش فسـاد شـده است.
مسـووالن در دیدبان شـفافیت افغانسـتان بـرای مبارزه 

جـدی بـا فسـاد، پیشـنهاد دادند تا کمیسـیون مسـتقل 
مبـارزه بـا فسـاد و کمیسـیون دسترسـی بـه اطالعات 
ایجـاد شـده، قوانیـن جدیـد تدویـن و قانـون فعلـی 

دسترسـی بـه اطالعـات نیـز تعدیل شـود.
بـه بـاور آنـان، حکومت وحـدت ملی باید فسـاد را به 
عنـوان تهدیـد در برابر امنیت ملی تلقی کـرده و مبارزه 

بـا آن را همانند مبـارزه در برابر ناامنـی اولویت دهد.
مسـووالن ایـن نهـاد هم چنـان از حکومـت خواسـتارِ 
ایجـاد کمیسـیون مسـتقل مبـارزه بـا فسـاد براسـاس 
»اصـول جاکارتا« شـده تا به گفتۀ آنـان: »از فعالیت های 
مبـارزه بـا فسـاد، راهنمایی هـای اسـتراتژیک، راه های 
جلوگیـری، روند رسـیده گی به قضایـا در مرکز عدلی 
مبـارزه بـا فسـاد و هماهنگی تمـام تالش هـای دولتی، 
بـرای مبارزه در برابر فسـاد را مورد نظـارت قرار دهد«.
از سـویی هـم، شاه حسـین مرتضوی، سرپرسـت دفتر 
سـخنگوی ریاسـت جمهوری در یک نشسـت خبری 
در واکنـش بـه این گزارش گفت، شـکی وجـود ندارد 
کـه فسـاد در ادارات دولتی افغانسـتان وجـود دارد، اما 
ارادۀ قـوی هـم برای مبارزه بـا این پدیده وجـود دارد.
آقـای مرتضـوی می گویـد که ترتیـب اسـتراتژی ملی 
مبـارزه بـا فسـاد اداری، برنامـۀ عمل این اسـتراتژی در 
وزارت هـای پُـر درآمد و پُر مصرف، شفاف سـازی کار 
گمـرکات و ایجـاد مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا 

فسـاد تالش هـای حکومـت در این راسـتا اسـت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه در سـال 
٢٠١6، افغانسـتان بـا کسـب عیـن امتیاز یعنـی ١۵، در 
ردۀ ١6٩ در میـان ١٧6 کشـور قـرار داشـت و در سـال 
٢٠١۵ در ردۀ ١66 در میـان ١68 کشـور و در سـال 
٢٠١4 پـس از کشـورهای سـودان، کوریای شـمالی و 

سـومالی، در ردۀ ١٧٢ قـرار گرفتـه بـود.
برابـر  از مهمتریـن چالش هـا در  اداری یکـی  فسـاد 
دولـت افغانسـتان در چند سـال گذشـته بوده اسـت و 
برخـورد جـدی بـا آن، یکـی از اصلی ترین شـعارهای 

حکومـت فعلـی و پیشـیِن افغانسـاتن بوده اسـت.
محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملی 
دو روز پیـش در یـک نشسـت گفـت کـه در گذشـته 
فسـاد  بـا  او می خواسـتند  از  روز  هـر  خارجی هـای 
مبـارزه کنـد، اما حـاال به سـرعت او اعتـراض دارند و 

می خواهنـد ایـن سـرعت کـم شـود.

در آستانۀ نشر گزارِش تازۀ دیدبان شفافیت بین المللی مطرح شد:

فساد در افغانستان در حال گسترش است
روح اهلل بهزاد



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2212  شنبه        5حو ت  /   بهمن      y    1396   7 جما  د ی الثانی    y 1439  24 فبر و ر ی    42018 www.mandegardaily.com

کـه  اسـت  بـاور  بدیـن  تبلیـغ  جماعـت      
مخصوصـی  محـِل  هیـچ گاه  الهـی،  پیامبـران 
از  بلکـه همـواره  نداشـتند،  بـرای دعوت شـان 
شـهری بـه شـهر دیگـر سـفر می کردنـد و بـه 
دعـوت مـردم بـه سـوی خیـر می پرداختنـد و 
تقالیـد زشـت و  از سـنن و  را  اهالـی شـهرها 
ناپسـند، منـع می فرمودنـد؛ چنان کـه حضـرت 
ابراهیـم از عـراق بـه فلسـطین و از آن جـا بـه 
مصـر و شـام و جزیرۀ عرب سـفر کـرد و پیامبر 
خاتـم صلـی اهلل علیـه وسـلم نیـز در جریـان 
حیـات مکـی و مدنی، همواره بـه قبایل مختلف 
در جزیـرۀ عـرب سـفر نمـود و عرب هـا را بـه 
اسـام فـرا خواند و تـا َدم مـرگ، لحظه یی آرام 

ننشسـت.
    از نـگاه جماعـت، مـردم همـه بیمـار اند و به 
بیماری شـان نیز پـی نمی برند؛ آن هـا کودکانی 
انـد کـه رنـگ و بـوی و شـیرینِی خوردنی هـا و 
آشـامیدنی های کودکانۀ در قفس دکان، سـخت 
توجه شـان را بـه  خـود جلـب کـرده اسـت و به 
آسـیب های آن هرگـز نمی اندیشـند. کودکانـی 
کـه اگر لعـل و اخگر را برای شـان نشـان دهی، 
به سـوی اخگـر دسـت دراز خواهند کـرد! پس 
وظیفـۀ ایمانـی  علما اسـت که به سـان طبیبان 
دلسـوز و مهربـان، به حـال بیماران رسـیده گی 
کـه  اسـت  بـزرگان  انسـانی  وظیفـۀ  و  کننـد 
را  رنگ هـا  دلبسـتۀ  و  کوته اندیـش  کـودکان 
از افتـادن در آتـش و خـورد و نـوِش چیزهـای 
مضـر و هـاک کننـده، با مهـرورزی و عطوفت، 
بازداشـت نماینـد و در ایـن راسـتا مسـوولیت 
ایشـان اسـت کـه از هیـچ نـوع سـعی و تـاش 

انسـانی دریـغ نورزند.

الیـاس، مؤسـس جماعت  موالنـا محمـد 
تبلیغ

     موالنـا محمـد الیـاس فرزنـد موالنـا محمـد 
اسـماعیل در سال ۱3۰3هـ ق در شهر کاندهله 
خانواده یـی  آغـوش  در  دهلـی  توابـع شـهر  از 
چشـم بـه جهـان گشـود که بـر فضـای آن، نور 
درخشـنده یی از ذکـر و فکـر و تـاوت قـرآن 
پرتـو افکنـده بـود؛ هر لحظـه کتاب هایـی میان 
در  کـه  فضایـی  و  علمـا  و  خانـواده  اعضـای 
رفت وآمـد بودنـد، دسـت بـه دسـت می شـد و 
سـخنانی در پیونـد بـه دیـن و ایمـان و زهـد و 

معرفـت بـه میـان می آمـد. 
    موالنـا در آواِن کودکـی بـه رسـم زمـان بـه 
فراگیـری مبـادی علـوم متـداول نـزد عالمـان 
محـل در شـهرکاندهله پرداخت و قرآن کریم را 
حفـظ کرد و در ده سـاله گی به شـهر »گنگوه« 
رفـت و به محضر عامه رشـید احمـد گنگوهی 
حاضـر گردیـد و بـا وی دسـت بیعـت داد و ده 
سـاِل تمـام تحـت ارشـاد و تربیت ایشـان باقی 

ند. ما
    در سـال ۱3۲6هــ ق جهـت فراگیـری علوم 
فقـه و حدیـث وارد دارالعلـوم دیوبنـد گردید و 
به نـزد عامه محمود الحسـن دیوبنـدی زانوی 
تلمـذ خـم کـرد و در عیـن زمـان، زیـر نظـر 
موالنـا خلیـل احمد سـهارنپوری بـه طی طریق 

در مراحـل سـلوک پرداخـت؛ در سـال هایی که 
تحت ارشـاد و تربیت موالنا سـهارنپوری به سـر 
می بـرد، اوقـات خـود را صرف عبـادت می کرد؛ 
نمازهـای طوالنـی  می خوانـد و زبانـش همـواره 
بـه ذکـر الهی تـازه بود؛ در سـیمایش آثـار درد 
و انـدوه بزرگـی دیـده می شـد امـا دردش را به 

جـز خـودش، کسـی درک نمی کرد.
     ابوالحسـن نـدوی می گویـد: عشـق و عاقـه 
بـه ایـن شـخص مـرا بـه دیـدارش سـوق داد 
و بـه قصـد دیدنـش بـه دهلـی آمـدم؛ دیـدم 
مـردی اسـت الغرانـدام بـا رنگـی گندم گـون و 
قامتـی کوتـاه و مـوی و محاسـنی بلنـد کـه از 
زیرکـی فوق العاده یـی برخـوردار اسـت و همِت 
بلنـد از چشـمانش می درخشـد و بـر چهره اش 
اف و سـخنران هم  آثـار غم دیده می شـود، حـرَّ
نیسـت بلکه بسـا لکنت زبـان دارد و سـینه اش 
نمی گـردد.  روان  زبانـش  و  می شـود  تنـگ 
مـن بـا ایـن شـخص مـدت زیـادی مجالسـت 
نمـودم و در سـفر و اقامـت در کنـارش بـودم. 
دیـدم،  او  در  کـه  چیـزی  شـگفت انگیزترین 
قـوۀ یقیـِن او بـود کـه توانسـتم از آن بـه یقین 
صحابـه پـی ببـرم. گویـا کـه جنـت و جهنم را 
به چشـِم خود مشـاهده می کـرد. او را در حالِت 
عجیبـی از درد و ناراحتـی می دیدم. تنها مثالی 
کـه می توانـم برایـش بزنـم ایـن اسـت کـه او 
ماننـد شـخصی بود کـه آتـش را می بیند که در 
منزلـش شـعله ور اسـت و خانـواده و فرزندانش 
را در خـود فـرو پیچیـده اسـت و او در حالـت 
اضطـراب و ناراحتـی فریاد میزنـد و برای نجات 

کمـک میطلبـد... )۵ص۴۲-۴3(.
    موالنـا محمـد الیـاس در سـال ۱336هــ 
ق بـه مسـند وعـظ و تدریـس بـه جـای پـدر 
نشسـت و چنـد سـالی بـه تربیـت و آمـوزش 
توابـع  از  »مینـوات«  قریـۀ  در  دیـن  طـاِب 
دهلـی پرداخـت و بـرای اصـاح عقاید و سـنن 
اجتماعـی باشـنده گان »مینـوات« کـه بنـا بـه 
گفتـۀ ابوالحسـن نـدوی نسـبت بـه هـر شـهر 
دیگـر، شرارت پیشـه و جاهـل و بیگانـه از دیـن 
و شـریعت بودنـد، ضـرورت دیـد تـا چندیـن 
ایجـاد  در سـاحات مختلـِف شـهر  را  مدرسـه 

نمایـد.
    در سـال ۱3۴۴هــ ق بـا مرشـدش موالنـا 
خلیل احمـد سـهارنپوری بـه سـفر حـج رفـت 
و در روزهـای اقامـِت نزدیـک بـه پنج مـاه در 
مدینـۀ منـوره تحـول عجیبـی در ایشـان رونما 
برگشـت  از  بعـد  آن،  نتیجـۀ  در  کـه  گردیـد 
دعوتـی  دسـته های  ق(،  )۱3۴۵هــ  هنـد  بـه 
مخصوصـی را ایجـاد کرد و شـهر به شـهر و ِده 
بـه ِده پیوسـته به سـفرهای تبلیغـی پرداخت و 
بدیـن ترتیب، رفتـه رفته جماعت تبلیغ شـکل 

 . فت گر
از  را  دعوتـش  رح  الیـاس  محمـد  موالنـا      
و  دینـی  نظـر  از  کـه  کـرد  آغـاز  »مینـوات« 
و  جهالـت  نظـر  از  و  پسـت ترین  اخاقـی 
شـمار  بـه  هنـد  منطقـۀ  بدتریـن  گمراهـی، 
می رفـت. ابتـدا مـردم را بـه ترک کارهای شـان 
و بیـرون شـدن از محیط شـان بـرای مدت های 

دعـوت  بیشـتر  و  یک مـاه  ماننـد  محـدودی 
مـردم  کـه  می دانسـت  به خوبـی  او  می کـرد. 
عـوض  را  اخاق شـان  و  عـادات  نمی تواننـد 
کننـد و دیـن را یـاد بگیرنـد و چاره یـی جـز 
ایـن نیسـت کـه مدتی را بیـرون از ایـن محیط 
بگذراننـد و بـه تمرین عادات و اخاق اسـامی 

بپردازنـد.
    بدیـن منظور، صدهـا و هزارها نفر از منطقه، 
خـدا  راه  در  ماه هـا  و  پذیرفتنـد  را  دعوتـش 
بیـرون آمدنـد و مسـافت های طوالنـی را سـوار 
و پیـاده طـی نمودنـد کـه در نتیجۀ ایـن عمل، 
اخاق شـان تغییـر یافـت و حالت شـان خـوب 
گردیـد  برانگیختـه  دینی شـان  عاطفـۀ  و  شـد 
و بـه برکـت همیـن نقـل و حرکت هـا، دعـوت 
در هنـد و پاکسـتان بـدون خرجهـای هنگفـت 
و کمک هـای مـادی و همـکاری دسـتگاه های 

اداری پیشـرفت کـرد. )۵ص۴۵( 
    باآلخـره بعـد از یـک عمر تـاش در راه خدا، 
علمـای زیـادی را ماننـد: موالنـا محمد یوسـف 
کاندهلـوی، یگانـه پسـر و دومین امیـر جماعت 
تبلیـغ، موالنا عبدالرحیم شـاه دیوبنـدی، موالنا 
احتشـام الحسـن کاندهلـوی، موالنا ابوالحسـن 
نـدوی، موالنـا محمـد زکریـا کاندهلـوی، موالنا 
غـوث  غـام  مولـوی  بنـوری،  یوسـف  محمـد 
هـزاروی، مفتـی محمـد شـفیع عثمانـی، موالنا 
صـِف  در  را  غیـره  و  نعمانـی  احمـد  منظـور 
جماعـت در کنـار خـود جـذب کـرد تـا آن کـه 
در سـال ۱363هــ ق برابر بـا ۱9۴۴م جهان را 

بـدرود گفـت و بـه رحمـت حق پیوسـت.
می نویسـد:  نـدوی  ابوالحسـن  عامـه     
آخـر  در  کـه  کاری  شـگفت انگیزترین 
ایـن بـود کـه در مـرض  زنده گانـی اش دیـدم 
و  نداشـت  را  ایسـتادن  قـدرت  اصـًا  وفـات 
همیشـه توسـط دو نفـر بـه صـف نمـاز آورده 
تکبیـر  امـام  این کـه  بـه مجـرد  ولـی  می شـد 
و  می کردنـد  رهـا  را  او  نفـر  دو  آن  می گفـت، 
و  رکـوع  و  قیـام  و  میایسـتاد  خـودش  دیگـر 
سـجده را بـدون کمـک به جـا مـی آورد؛ انـگار 
کـه شـخص دیگـری شـده بـود و همیـن کـه 
اول  بـه حالـِت  امـام سـام می گفـت، دوبـاره 
دسـت  از  را  ایسـتادن  قـدرت  و  برمی گشـت 
مـی داد و تـا ماه هـا ایـن حالـت ادامه داشـت و 
هیـچ نمـازی در حالـت بیماری تا شـب وفاتش 

)۵ص۴6(  نشـد.  فـوت  او  از 

اصول شش گانۀ جماعت تبلیغ
    دعـوت جماعـت تبلیـغ در محور شـش اصِل 
تربیتـی می چرخـد کـه به لحـاظ ظاهـر خیلی 
سـاده امـا در معنـا، فضایـل زیـادی را در بـاب 
اصـاح عقیدتـی و اخاقـی در شـخصیت فـرد 
پـرورش می دهـد؛ چنان که از یک طـرف رابطۀ 
انسـان را بـا خالـق تأمیـن و تقویـت می نمایـد 
و از جانـب دیگـر بـا َخلـق؛ و از ایـن رهگـذر، 
تحمـل سـختی ها و چالش هـا در مسـیر دعوت 

بـرای راهیـان جماعـت را آسـان می سـازد.

جماعِت 
تبلیـغ و روش دعوِت آن

بخش دوم

استاد عزیز احمد حنیف

بخش نهـم

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری ۵( سنت تجربه گرایان

جنبـۀ دیگـری از تفکـر دکارتـی عاقـه بـه مفاهیـِم خودآگاهـی، بـه یک انـدازه از 

طریـق خردگرایـان و تجربه گرایـان گسـترش پیـدا کـرد. تجربه گرایـان بـه ماننـد 

ی دربـارۀ معرفـت و آگاهی مشـغول 
خردگرایـان حقیقتـاً ذهـِن خـود را بـه مسـایل

کـرده بودنـد. آن گونـه کـه جان الک بیـان می کند، آن ها سـخت دل مشـغول اصل، 

دامنـه و حقیقـِت آگاهـی انسـان بودنـد. اگرچـه آن هـا معتقـد بودنـد کـه اسـاس 

ن. امـا بـا ایـن وصف، 
آگاهـی تجربـه اسـت نـه در احسـاس وقـوف کامـل بـر جهـا

اور دربـارۀ جهـان اسـت کـه صحـت و کـذِب آن باید به وسـیلۀ 
قصـد مـا کسـب بـ

مقایسـۀ آنهـا بـا پدیده هـای قابـل مشـاهده روشـن شـود، گرچـه ایـن سـنجش با 

ِت مـا از ایـن جهان از 
احساسـی فوق العـاده نامطمیـن تـوأم باشـد، چـرا کـه تصورا

دربـارۀ دامنه 
ایـن احسـاس تجربه انـدوزی نشـأت می گیـرد. بنابراین پرسـش هایی 

و حقیقـِت آگاهـی بـرای پاسـخ یابی، بـه تأماتـی دربـارۀ چه گونه گـی بـه وجـود 

آمـدِن تصـورات گرایش داشـتند. چرا که پیـروان آن چه که »شـیوۀ تصورات«)۲۵( 

خوانـده می شـود، اعتقـاد داشـتند کـه تصـورات واقعـی بایـد مسـیر برداشـت های 

ربـارۀ معنـای 
حسـی را دنبـال کنـد. نتیجـه ایـن بـود کـه پرسـش های فلسـفی د

عبـارات و زمینه هـای آگاهـی به صورتـی نظـام وار بـا پرسـش هایی در روان شناسـی 

ژنتیکـی دربـارۀ خاسـتگاه آگاهـی درهـم آمیختـه شـد. ایـن قضیـه به قـرن نوزده 

ختـم نشـد. زمانـی کـه اف. اچ. برادلـی اعـام کـرد کـه »در انگلسـتان نگرش های 

روان شناسـانه قدمـت زیـادی دارنـد« میـراث پریشـان و بی نظمـی از الک تا جیمز 

میـل و الکسـاندر بیـن برجـای مانـده بـود، به شـکلی منظـم و پیوسـته در معرض 

دیـد همـه گان قـرار گرفت.

نتیجـۀ نهایـی ایـن پیونـد و درهم آمیخته گـی ایـن بـود کـه کارهـای تجربه گرایان 

ی دربـارۀ موجبـات و زمینه و دامنۀ آگاهی شـد 
هـم در بـر گیرنـدۀ فرضیاِت فلسـف

دربارۀ کارکرد ذهن را در بر می گرفت. تیــوری فلسـفی 
و هم نظریۀ روان شناسـان 

ت. او معتقـد بـود که بـرای ایجاد آگاهـی، ابتدا 
از فرانسـیس بیکـن نشـأت می گرفـ

بایـد اطاعـات سـادۀ غیرتفسـیری یا برداشـت های حسـی ایجـاد شـود و نباید در 

این جـا فرضیه هـای عجوالنـه یـا تـدارکات طبیعی وجـود داشـته باشـند. تعمیم ها 

هـا را بازتـاب دهد. بیکـن جداول 
بایـد بـه گونه یـی باشـد کـه بتواند محتـوای داده 

نمونه هـای باهم آیـی)۲6( باهم نیایـی)۲۷( )در غیـاب هـم( و باهم تغییـری)۲۸( را 

تـدارک دیـد تـا مطمیـن شـود کـه ایـن تعمیم ها مسـتند هسـتند. این جـداول را 

بعدهـا جـان اسـتوارت میل در روش معـروِف خود دربارۀ پژوهش آزمایشـی بسـط 

داد. ایـن مسـأله اهمیتـی اساسـی داشـت. در این فرآینـد تعمیم هـای حاصله نباید 

از خـود داده هـا فراتـر می رفتنـد و هیچ منبعـی نباید مشاهده نشـده باقـی می ماند. 

روابـط متقابـل بیـن تمام آن چـه قابل مشـاهده بود، توسـط قوانین تبییـن و بازگو 
می شـود.

ی دربـارۀ موجبـات و دامنۀ آگاهی 
نظریـۀ روان شناسـی کـه همـگام با نظریۀ فلسـف

گسـترش پیـدا کـرد، دو ویژه گـی اصلـی داشـت. نخسـت آن کـه اعتقاد داشـت که 

آزمایـش، تفکـر و کنـش تبعـی از هیـچ پدیـد می آینـد و محیـط مسـبِب تصورات 

سـاده )عقیـدۀ الک( و برداشـتها )عقیـدۀ هیـوم( بـه وجـود آورنـدۀ ویژه گی هـای 

فردی انـد. کالبـد شـخص نیـز همچـون بخشـی از جهـان بیرونـی به شـمار می رود 

کـه برداشـت های بازتابـی مثـل لـذت و درد را بـه وجـود مـی آورد کـه از میـان 

گیرنده هـای متفـاوت وارد ذهن می شـوند)این مسـأله بعدهـا از سـوی رفتارگرایان 

محیـط درونـی نامیده شـد(. دوم این کـه آن ها اعتقاد داشـتند تصـورات و ایده های 

ه از دو منبـع محیطـی از طریـق قواعـد تداعی ماننـد مجاورت و تشـابه یا 
برخاسـت

جابه جایـی پیونـد می یابنـد. 



نویسـنده های قرن بیسـتم قطعـًا در سـاختار و تکنیِک 
خـود از غول هـای ادبـی روس تأثیـر گرفته انـد، منتهـا 
سیاسـی  و  اجتماعـی  فضـای  بـه  »نـگاه«  ضـرورت 
پیرامـون دهه هـای اخیـر، روش های دیگـری در تاریخ 
داستان نویسـی پیش روی نویسـنده گان قرار داده است 
کـه تقسـیم بندی دوگار را با توجه بـه نگاه هنرمندان به 
آن دوره موجـه می کند. دهۀ شـصت در روسـیه تحت 
تأثیـر اوج حکومـت اسـتالینی )دهـۀ چهـل و پنجـاه( 
اسـت. دوره یی که مسـلمًا نمی توانسـت نویسـنده گانی 
بـا حال وهـواِی طبیعت  گرایـی و رمانتیسـم پـرورش 

دهـد. امـا همواره اسـتثنا وجـود دارد. 
از  و سرشـار  نویسنده یی سـت خـالق  مکیـن  آنـدره 
تخیـل که زادۀ این دوره اسـت. با مطالعۀ مجموعۀ آثار 
وی می تـوان گفـت، وی در آثارش مانند تولسـتوی به 
بازسـازی جهـان کنونـی می پـردازد و تفسـیر فلسـفی 
خـود را از جامعـه بـا تلفیق زبان شـاعرانه به شـیوه یی 
مـدرن بیـان می کنـد. عمدۀ آثـار مکین به زبان فرانسـه 
اسـت. تصاویری که مکین از گذشـته در ذهن داشـت، 
زبـان جدیـد می طلبیـد و همین نیاز او را از روسـیه به 
فرانسـه رسـاند. بـه قـول سـارتر »بـه زبـان مادری مان 
حـرف می زنیـم، ولـی بـه یـک زبـان خارجـی دیگـر 
می نویسـیم.« بـه همیـن دلیل مکیـن در اولین داسـتان 
خـود دختـر یـک قهرمـان اتحـاد شـوروی ١٩٩٠ بـا 
برخـورد سـرد ناشـران فرانسـوی روبه رو شـد. دومین 
کتـاب وی »اعترافات یـک پرچمدار شکسـت خورده« 
نیـز بـه همیـن سرنوشـت دچـار شـد تـا جایـی کـه 
مکیـن مجبـور شـد دوبـاره بـه عنـوان مترجـم آثـار 
خـود، آن هـا را از زبـان روسـی ترجمـه و چـاپ کند. 
سـومین رمـان او »بـه یـاد رودخانـۀ عشـق« ١٩٩4 بـا 
نـام خـودش منتشـر شـد. چـاپ ایـن داسـتان، توجه 
منتقـدان و جامعـۀ رمان خـوان فرانسـه را برانگیخـت 
تـا حضور این نویسـندۀ روسـی ـ فرانسـوی را جدی 
بگیرنـد و کم کـم نثـر فوق العـاده اش را تحسـین کنند. 
مکیـن در »وصیت نامـۀ فرانسـوی« ١٩٩۵ کـه بـدون 
شـک بهتریـن و فنی تریـن اثـر اوسـت، با قلمـی توانا 
از سـال های قبـل از جنـگ جهانـی اول تـا فروپاشـی 
شـوروی می گویـد. ربـودن دو جایـزۀ معتبر فرانسـه ـ 
گنکـور و مدیسـی ـ جایـگاه او را میـان نویسـنده گان 
کنـار  در  آن،  از  پـس  و  کـرد  تثبیـت  فرانسـوی 
نویسـنده گان مهاجـری قـرار گرفـت که جـزو ادبیات 

فرانسـه شـده اند ماننـد کونـدرا، بکـت و... . 

آثـار بعـدی او عبـارت انـد از: جنایـت اولـگا آربلینـا 
)١٩٩8(، مرثیـه بـرای شـرق )٢٠٠٠(،  موسـیقی یـک 
زنده گـی )٢٠٠١(،  زمین و آسـمان ژاک دورم )٢٠٠٣( 

و زنـی کـه منتظر بـود )٢٠٠4(.
وصیت نامـۀ فرانسـوی اولیـن رمـان از سـه گانۀ مکین، 
حـول محـور گفت وگـوی شـارلوت، پیرزنـی روسـی 
از جملـۀ  مکیـن  نـوه اش می چرخـد.  و  فرانسـوی  ـ 
هدایـت  داسـتان  فضـای  بـه  را  خواننـده  آغازیـن، 
می کنـد و مهم تریـن سـوژۀ فکـری خـود را آشـکار 
کـه  مـی زدم  حـدس  بچه گـی  همـان  »از  می کنـد: 
ایـن تبسـم شـگفت انگیز می بایسـت بـرای هـر زنـی 
نمایانگـر یـک پیـروزی کوچـک و فوق العاده باشـد.«
راوی، شـارلوت و موقعیـت او را در شـروع جنـگ 
جهانـی و وضعیـت بحرانـی کـه بارهـا بـا تـرس و 
وحشـت از شـروع جنـگ تا پایـان آن با خود این سـو 
آن سـو می بـرد، بدین گونـه مختصـر و مفیـد تصویـر 
همسـرش  و  اصیـل  فرانسـوِی  »شـارلوت  می کنـد: 
روسـی بود. جنگ شـروع شـد و هواپیماها به بمباران 
منطقـۀ زنده گـی و شـهر آن هـا پرداختنـد. سـوار تـرن 
صبـح نشـدند، چـون ترسـیدند. شـب کـه داشـتند از 
را  له شـده یی  قطـار  راه  فـرار می کردنـد، سـر  آن جـا 
دیدنـد! شـارلوت فهمیـد همـان تـرن صبـح اسـت که 
نتوانسـتند سـوارش شـوند. شـارلوت در آشـفته حالی 
خـود، بـه جـای چمـدان پُـر از لبـاس و بیسـکویت 
چمـدان پـر از کاغذهـای قدیمـی را بـا خـود آورده 

بـود... .« )١4٢(
زنده گـی بـرای شـارلوت کـه در چنـد دهـه از عمـر 
طوالنـی اش شـاهد جنـگ و صحنه هـای دل خـراش 
فراوانـی بوده، در روسـتای دورافتاده یی در سـیبری به 

آرامـش و سـکون رسـیده اسـت.
بـا  همیشـه  کـه  شـارلوت  داسـتان های  بـه  راوی 
لبخنـدی بـر لـب آن هـا را تعریـف می کند، با اشـتیاق 
گـوش می سـپارد. مادربزرگـی کـه توجـه ویـژۀ خـود 
را از نـوه اش دریـغ نمی کنـد و روشـن بینی خـود را 
فرانسـه  تاریـخ  از  بی شـمار  روایت هـای  قالـب  در 
بودلـر  اشـعار  می کنـد،  تعریـف  برایـش  روسـیه  و 
می خوانـد، از معضـالت پـس از جنـگ )و پـدر راوی 
شبانه شـان  گپ هـای  در  دوسـتانش،  اتفـاق  بـه  کـه 
داده  »سـماور«  لقـب  بی دسـت و پا  سـربازان  بـه 
بودنـد( می گویـد. صحنـۀ نـزاع »سـماورها« یکـی از 
درخشـان ترین و غم بارتریـن بخش هـای کتاب اسـت 

کـه پوچـی جنگ وحماقـت آن را بـه تصویر می کشـد. 
گـو این کـه ایـن تصاویـر را می تـوان در هـر جایی که 

داد. تعمیـم  باشـد،  جنگ وخونریـزی 
راوی، چنـد بـار متحـول می شـود و بـا داسـتان های 
بـه  کـه  آن قـدر  می شـود.  فرانسـه  عاشـق  شـارلوت 
قـول خودش وقتـی مـرض فرانسه پرسـتی در مقطعی 
خـاص او را رهـا کـرد، سـرانجام توانسـت سـرزمین 
رؤیاهایـش را بهتـر توصیـف کنـد )٢٣١( امـا پـس از 
آن دیگر دلش نمی خواسـت چیزی بشـنود: »افسـوس 
دیگـر در چانتـۀ شـارلوت چیز قابل ارزشـی کـه یادم 
بدهـد، باقی نمانـده...« )١٧١( دلیل پرحرفی شـارلوت 
ریشـه در سـکوتی داشـت کـه از سـال های جنـگ و 
ایـام جوانـی او نشـأت می گرفـت و اینـک بـا نقـل 
خاطـرات خـود، حقیقـت را بـا روشـنگری خاصی به 
راوی منتقـل می کـرد. پـس از مرگ مادربـزرگ، راوی 
مجـدداً او را در رسـتوران می بینـد. اختـالط ریـال و 
سـوریال و تبحـر در پرداخـت داسـتان، خواننـده را به 
کیـف مـی آورد. این کـه نویسـنده، چه گونـه راوی را 
بیـن لبخنـدی کـه از ابتدای داسـتان با آن درگیر شـده 
)در آخـر متوجـه می شـویم لبخند در عکـس متعلق به 
مـادرش اسـت( و لبخنـد جادویـی مادربزرگـش نگـه 

مـی دارد، بایسـت بـا خوانـدن رمـان تجربـه کرد.
شـارلوت را بایـد جـزو آن دسـته از شـخصیت ها بـه 
فرامـوش  نمی تـوان  را  لبخنـدش  کـه  آورد  حسـاب 
کـرد. زنـی که با قلم مکین، روح سرسـخت روسـی و 
ظرافـت فرانسـوی را در خود جمع کرده و در هشـتاد 
سـاله گی همان قـدر زیباسـت کـه در جوانـی بـود و 
لبخنـد معجزه آسـای او از چهـره اش محـو نمی شـود: 
»بعـد از بـاران، روسـری سـفید شـارلوت گـم شـد و 
موهـای خاکسـتری خیـس و به هم بافتـه اش بـه نـوک 
و  زیباسـت  چـه  واقعـًا  برمی خـورد...  شـانه هایش 

مهم تـر از همـه چه قـدر جـوان!« )٢٩۵(
مکیـن در داسـتان خوش فـرم و پـر از ایجـاز خـود، 
بـه اوج می رسـاند و شـیفته گی اش را در  فرانسـه را 
ایـن جملـه می نمایانـد: »امـا دسـتگیرم شـده بـود کـه 
ایـن زبـان زیبا و کامـل، انگار فقط و فقط بـرای تقریر 

شـاهکارهای ادبـی بـه وجـود آمـده بود.«
یـک  موسـیقی  مکیـن  سـه گانۀ  از  رمـان  دومیـن   
زنده گـی اسـت. رمانـی کوتـاه کـه نویسـنده دربـارۀ 
آن اظهـار می کنـد: »بـه مـدت پانـزده سـال آن را در 
خـود پرورانـده و یـک سـال و نیم وقت صرف نوشـتن 

آن کـرده و خواننـده احتمـاالً در سـه سـاعت آن را 
می خوانـد.«

بـا ایـن رمـان در عیـن کوتـاه بـودن بایـد بـا احتیـاط 
برخـورد کـرد. چـرا که جایـگاه محکمی در میـان آثار 
مکیـن دارد. راوی یـک موسـیقیدان اسـت و منتظـر 
قطـار اسـت. در آن محـل پرازدحـام پرسـروصدا بـا 
خـود می گویـد: »این جـا چـه جـای خوبـی اسـت تـا 

آدم خـواب موسـیقی ببینـد.« ص. ١۵
در سـالونی کـه هـر گوشـۀ آن مسـافری منتظـر قطـار 
اسـت، راوی بیدار است و خوابش نمی برد، به تماشای 
مـردی می نشـیند کـه او هـم منتظـر اسـت. در آن بین، 
در اتاقـی نیمه تاریـک بـه مـرد میان سـالی برمی خـورد 
کـه پنهانـی پیانـو می نـوازد. اتفاقـًا راوی چنـد دقیقـه 
قبـل، میـان خواب وبیـداری خـواب موسـیقی دیـده. 
فـردا صبـح در قطـاری که به سـمت مسـکو مـی رود، 
تعریـف  راوی  بـرای  را  زنده گـی اش  داسـتان  مـرد 
می کنـد. او که نامش »آلکسـی برگ« اسـت، پیانیسـتی 
ماهـر و از خانواده یی روشـنفکر اسـت و سـال ها قبل، 
کنسـرت پیانویـی را در برنامـۀ هنـری خـود داشـت. 
امـا قبل از شـروع کنسـرت، مـادر و پدرش بازداشـت 
می شـوند و او کـه چاره یـی جـز فـرار نـدارد، بـه نزد 
عمـه اش مـی رود و بعـد از آن جنگ شـروع می شـود. 
آلکسـی، هویـت یکـی از سـربازانی را کـه شـباهت 
ظاهـری زیـادی بـه او دارد، اختیـار می کنـد و آزادی 
اش را در قبـال ایـن تغییـر نام از دسـت می دهد. حاال 
او »سـرگیی ملتسـف« اسـت کـه نـه هدفـی دارد و نه 
خانواده یـی. نـه پیانـو می توانـد بزند نـه از خانواده اش 
خبـر دارد و از همـه مهم تـر دیگـر خـودش نیسـت. 
آلکسـی ـ سـرباز بی هویـت ـ در طی جنـگ و در یک 
نمایـش صرفـًا قهرمانانـه، جنرالـی را از مـرگ نجـات 
می دهـد و پـس از آن راننـدۀ او می شـود. در آن خانـه 
»اسـتال« دختر ژنرال، عاشـق او می شـود، اما آلکسـی/
سـرگیی نمی تواند متقاباًل عاشـق اسـتال شـود. برای او 
دوبـاره از اول شـروع کـردن محـال اسـت و این که با 
زنده گـی گذشـته اش چـه کنـد، او را از هرگونه عشـق 
بـر حـذر مـی دارد. مهم تـر این کـه آلکسی/سـرگیی که 
سـابق بـر این عاشـق موسـیقی و پیانو بـود، درمی یابد 
کـه دیگـر موسـیقی هـم نمی توانـد وی را مجـدداً بـا 

زنده گی یـی کـه داشـته، پیونـد دهـد.  

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2212  شنبه        5حو ت  /   بهمن      y    1396   7 جما  د ی الثانی    y 1439  24 فبر و ر ی    2018

هی  نگا
تریلوژی  به 

آندره 
مکین
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شارلوت را باید جزو آن دسته از شخصیت ها به حساب آورد که لبخندش را نمی توان فراموش کرد. زنی که با قلم مکین، روح 
لبخند  و  بود  در جوانی  که  زیباست  ساله گی همان قدر  در هشتاد  و  کرده  در خود جمع  را  فرانسوی  و ظرافت  روسی  سرسخت 
معجزه آسای او از چهره اش محو نمی شود: »بعد از باران، روسری سفید شارلوت گم شد و موهای خاکستری خیس و به هم بافته اش 

به نوک شانه هایش برمی خورد... واقعًا چه زیباست و مهم تر از همه چه قدر جوان!«

 بخش نخست
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بخــش نخســت پــروژۀ »خــط لولــه انتقــال گاز تاپــی« 
ــا حضــور داشــت رییــس  دیــروز جمعــه )۴ حــوت( ب
حکومــت وحــدت ملــی، رییــس جمهــور ترکمنســتان، 
نخســت وزیــر پاکســتان و وزیــر دولــت در امــور 

خارجــه هنــد در والیــت هــرات افتتــاح شــد.
محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
ــی  ــروژۀ تاپ ــت پ ــش نخس ــایش بخ ــم گش در مراس
ــی  ــاد همکار های ــا ایج ــام م ــت: پی ــتان، گف در افغانس

منطقه یــی اســت. 
آقــای غنــی افــزود کــه هــرات در گذشــته ها چهــارراه  
ــادی  ــارراه اقتص ــه چه ــاره ب ــوده و دوب ــادی ب اقتص

ــل خواهــد شــد.  تبدی
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، بــا اشــاره بــه مزیت ها 
و تأثیــرات پروژه هــای اقتصــادی در افغانســتان به ویــژه 
ــی پیــش از این کــه یــک  ــروژۀ  »تاپــی« گفــت: تاپ پ
ــادی  ــز( اقتص ــدور« )دهلی ــک  »کری ــد، ی ــروژه باش پ

متصــل کننــدۀ کشــورهای منطقــه اســت. 
آقــای غنــی بــا تأکیــد افــزود کــه افغانســتان در رابطه 
ــی  ــچ  کوتاه ــی هی ــروژۀ تاپ ــدن کار پ ــی ش ــه عمل ب
نخواهــد کــرد و همــۀ مــردم افغانســتان خــود را بــرای 
عملــی کــردن و تأمیــن امنیــت آن دخیــل می داننــد 
ــد داد.  ــرچ خواهن ــود به خ ــه خ ــۀ جانب ــاش هم و ت
او هم چنــان افــزود کــه سیاســت افغانســتان اقتصــاد 

محــور اســت. 
آقــای غنــی بــا بیــان این کــه بــا »کریــدور اقتصــادی 
ــرق ۵۰۰  ــال ب ــوری، انتق ــری ن ــروژۀ فایب ــی« پ تاپ
ــدی  ــه و تورغن ــن آقین ــاپ« و خــط آه ــت »ت کیلوول
ــز از برنامه هــای اقتصــاد محــور افغانســتان اســت،  نی
ــات  ــاد و زحم ــای زی ــتان رنج ه ــردم افغانس ــت: م گف
ــده  ــا آین ــردم م ــا م ــده اند، ام ــل  ش ــادی را متحم زی

نگــر هســتند. 
آقــای غنــی تصریــح کــرد کــه مــا بــا هیــچ  کشــوری 
دشــمنی نداریــم و امــا منافــع ملــی خــود را همیشــه 
ــور  ــه مح ــم ک ــاش می کنی ــم و ت ــت می دهی اهمی

همکاری هــای منطقه یــی باشــیم.
ــکار  ــورهای هم ــکر از کش ــراز تش ــا اب ــی ب ــای غن آق
در پروژ ه هــای منطقه یــی به ویــژه »تاپــی« افــزود: 
امیــد مــی ورد کــه ایــن پــروژه بتوانــد تحــوالت خوبــی 
ــه  ــادی در منطق ــی و اقتص ــای منطقه ی در همکاری ه

داشــته باشــد.
آقــای غنــی خطــاب بــه شــهروندان افــزود کــه پــروژۀ 
تاپــی تغییــرات زیــاد در زنده گــی  مــردم رونمــا 
ــای  ــه  خانه ه ــرق  را ب ــروژۀ ب ــن پ ــرد، ای ــد ک خواه

ــی آورد.  ــد م ــتان و هن ــتان، پاکس ــک افغانس تاری
هم  چنــان، در ایــن مراســم، ام جــی اکبــر، وزیــر دولت 
ــان  ــی هم ــروژه تاپ ــت: پ ــد، گف ــۀ هن ــور خارج در ام
ــازۀ  ــرد ت ــک رویک ــا ی ــه ب راه ابریشــم قدیمی ســت ک
»فایبریتیــک« زنــده  می شــود کــه در پهلــوی انتقــال 
ــال  ــز انتق ــوری را نی ــری ن ــبکه فایب ــرق و ش گاز، ب

می دهــد. 
او گفــت: پــروژۀ تاپــی خــط تعریــف شــدۀ اقتصــادی 
ــای  ــد در همکاری ه ــه می توان ــت ک ــرن ۲۱ اس در ق
ــه  ــد. ب ــودار باش ــی برخ ــگاه ویژه ی ــی از جای منطقه ی

ــب آســیا اســت و تاش هــا و  ــۀ او، افغانســتان قل گفت
مقامــت مــردم ایــن کشــور قابــل قــدر اســت. 

ــد  ــی بای ــروژۀ تاپ ــو پ ــورهای عض ــه کش ــزود ک او اف
ــا تروریســم و محقــق  ــرای مبــارزه جــدی ب متعهــد ب
شــدن ایــن پــروژه باشــند، چــون هــر فــرد و خانــواده 
و هــر قلــب خواهــان صلــح و امنیت انــد، صلــح بــدون 

امنیــت و امنیــت بــدون صلــح ممکــن نیســت.
او گفــت: بــه انتقال هــای گاز فــرا مــرزی ، بــرق و 
ــوری بایــد توجــه شــود، چــون عصــر  شــبکه فایبــر ن

ــت.  ــادی اس ــات اقتص ــر ارتباط ــروز عص ام
هم چنــان، شــاه عبــاس حاقانــی، نخســت وزیــر 
ــی از  ــی را یک ــروژۀ تاپ ــم، پ ــن مراس ــتان در ای پاکس
ــزود  ــی دانســته اف ــم اقتصــاد منطقه ی ــای مه برنامه ه
کــه پاکســتان مــی توانــد ده درصــد کاســتی های گاز 

ــد.  ــن کن ــی تأمی ــروژۀ تاپ ــق پ ــود را از طری خ
نخســت وزیــر پاکســتان گفــت کــه پاکســتان متعهــد 
ــی دارد و  ــروژۀ تاپ ــه پ ــه ب ــه جانب ــکاری هم ــه هم ب
ــد گام نخســت  ــروژۀ بتوان ــن پ ــا ای ــد ت ــاش می کن ت
ــا  ــارزه ب ــی و مب ــادی منطقه ی ــای اقتص در همکاری ه

تروریســم را ایفــا کنــد. 
ــس  ــدوف، ریی ــردی  محم ــی ب ــان  عل ــان، قرب هم چن
ــروژۀ  ــت، پ ــن نشس ــز در ای ــتان نی ــور ترکمنس جمه
تاپــی را یکــی از پروژه هــای بــزرگ اقتصــادی در 
ــد  ــروژه می توان ــن پ ــه ای ــزود ک ــته اف ــه دانس منطق

ســبب افزایــش همکاری هــای منطقه یــی شــود.
ــت  ــش نخس ــاح بخ ــر افتت ــاوه ب ــم ع ــن مراس در ای
پــروژۀ تاپــی در افغانســتان، پــروژه  بــرق )تــاپ( ۵۰۰ 
ــه  ــه از مســیر افغانســتان ب ــت ترکمنســتان ک کیلوول
ــدی-  ــن تورغن ــط آه ــوری و خ ــر ن ــتان، فایب پاکس

ــت. ــایش یاف ــرات گش ه
مراسم ختم پروژۀ تاپی در ترکمنستان 

ــال  ــه انتق ــروژۀ خــط لول ــه پ ــروز جمع ــان، دی هم چن
گاز تاپــی در کشــور ترکمنســتان پایــان یافــت، محمــد 
اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی کــه در 
ــروژۀ تاپــی در کشــور ترکمنســتان  مراســم اختتــام پ
صحبــت می کــرد، گفــت: افغانســتان سیاســت وصــل 
ــک  ــش از ی ــا گذشــت بی ــروز ب ــی و ام ــه جدای دارد ن
قــرن جدایــی، آســیای جنوبــی بــه آســیای مرکــزی از 

ــردد. ــق افغانســتان وصــل می گ طری
ــت  ــت، اراده و مدیری ــه از نی ــزود ک ــی اف ــای غن آق
رییــس جمهــور ترکمنســتان و همکاران شــان در 
رابطــه بــه پیشــرفت کار تاپــی کــه شــبانه روز تــاش 
ــروژۀ  ــه پ ــم و از این ک ــی کنی ــی م ــد، قدردان ورزیدن
ــزرگ  ــتۀ ب ــک بس ــز( و ی ــدور )دهلی ــه کری ــی ب تاپ
ــک  ــن ی ــم، ای ــکر می کن ــد، تش ــدل گردی ــا ب پروژه ه
پــروژه نیســت، بلکــه یــک کریــدور انکشــافی اســت.«

بــه گفتــۀ او، »تاپــی نشــاندهنده آن اســت کــه 
و  هنــد«  و  پاکســتان  افغانســتان،  »ترکمنســتان، 
ــک بحــث  ــث ی ــه حی ســایر کشــورها روی اقتصــاد ب
عمــده می نگرنــد، امیــد اســت نســل آینــده بــه ایــن 
بــاور برســند کــه مــا تهــداب یــک دیــدگاه بــزرگ را 
گذاشــتیم و ایــن دیــدگاه می توانــد بــا فقــر، افراطیــت 

ــود.« ــب ش ــکاری غال و بی

شــاهد خــان عباســی، نخســت وزیــر پاکســتان در این 
ــت  ــن امنی ــرای تامی ــورش ب ــه کش ــت ک ــم گف مراس
ایــن پــروژه در خــاک پاکســتان آمادگــی کامــل دارد.
او گفــت کــه ایــن یــک دســت آورد مهــم بــرای چهــار 
کشــور اســت کــه روی اقتصــاد کشــورهای عضــو تاثیر 

ــذارد. ــت می گ مثب
ــز  ــتان نی ــه ی هندوس ــور خارج ــت در ام ــر دول وزی
ــی»آرزوی  ــروژه ی تاپ ــرای پ ــورش ب ــه کش ــزود ک اف

دارد. موفقیــت« 
او گفــت ایــن پــروژه ســبب رشــد اقتصــادی، ســعادت 
و رفــاه  مردمــان چهــار کشــور عضــو تاپــی می شــود.

ــت  ــه دول ــه از منطق ــی ک ــال گاز تاپ ــه انتق ــط لول خ
ــد از ۱۴۷  ــود، بع ــی  ش ــروع م ــتان ش ــاد ترکمنس آب
کیلومتــر در خــاک ایــن کشــور بــه طــول ۷3۵ 
ــد و  ــراه، هلمن ــرات، ف ــات ه ــق والی ــر از طری کیلومت
قندهــار تــا پاکســتان امتــداد مــی  یابــد. ایــن پــروژه 
پــس از ۸۰۰ کیلومتــر در خــاک پاکســتان، از طریــق 
ــن کشــور و ســپس در  ــت پنجــاب ای ــه ایال ــه ب کویت
ــد.  ــان برس ــه پای ــتان ب ــکای هندوس ــه فاضیل منطق

ــه  ــال ۲۰۰۱، ن ــان در س ــروه طالب ــقوط گ ــد از س بع
ســال بعــد در دســامبر ســال ۲۰۱۰ اولیــن موافقتنامــه 
 TAPI: Turkmenistan,(»تاپــی« بــه  موســوم 
در   ،)Afghanistan, Pakistan, India
ــید.  ــا رس ــه امض ــتان ب ــت ترکمنس ــق آباد، پایتخ عش
ــده  ــی اقتصــادی خوان ــن طــرح منطقه ی ــن بزرگتری ای
شــد کــه دولــت حامدکــرزی، رییــس جمهــور ســابق 

ــت. ــارکت داش در آن مش
 ۱99۰ ســال   در  اولین بــار  تاپــی  روی  بحــث 
ــروژه توســط  ــن پ ــت. در ســال ۱99۵ ای صــورت گرف
ترکمنســتان و پاکســتان امضــا شــد. در ســال ۱99۸ 
ــاکام  ــدا ن ــا بع ــد؛ ام ــا ش ــه امض ــان توافقنام ــا طالب ب
ــن  ــی بی ــاره تاپ ــه درب ــال ۲۰۰۲ موافقنام ــد. در س ش
افغانســتان، ترکمنســتان و پاکســتان آغــاز شــد. 
ــاف  ــک انکش ــت بان ــا حمای ــد ب ــال ۲۰۰3 هن در س
آســیایی وارد مذاکــره شــد و از هندوســتان خواســته 
ــال  ــد. در س ــتراک کن ــروژه اش ــن پ ــا در ای ــد ت ش
۲۰۰۸ هندوســتان رســمی شــامل تاپــی شــد. در 
ــور  ــط ریس جمه ــه توس ــک توافقنام ــال ۲۰۱۰ ی س
ــتان  ــور پاکس ــرزی، ریس جمه ــد ک ــتان حام افغانس
ــتان و  ــوری ترکمنس ــی زرداری، ریس جمه ــف عل آص
وزیــر پترولیــم هندوســتان امضــا شــد. در ســال ۲۰۱۲ 
شــورای ملــی افغانســتان ایــن پــروژه را تصویــب 
کــرد. در مــاه جــوالی ســال ۲۰۱3 توافقنامــه خریــد 
و فــروش بیــن چهار کشــور )افغانســتان، ترکمنســتان، 
ــاه  ــید. در م ــا رس ــه امض ــتان ( ب ــتان و پاکس هندوس
نومبــر ســال ۲۰۱3 قــرارداد خدمــات مشــورتی مالــی 
ــی  ــرارداد ابتدای ــروژه امضــا شــد. در ســال ۲۰۱۴ ق پ
بیــن چهــار کشــور امضــا شــد. در مــاه دســمبر ســال 
۲۰۱۵ کار عملــی ایــن پــروژه توســط محمــد اشــرف 
غنــی، ریــس جمهــور افغانســتان و ســران ســه کشــور 

ــاز شــد.  دیگــر آغ

پــه داســې حــال کــې چــې د کابــل پروســې راتلونکــي 

دوهمــې ناســتې جوړېــدو تــه د ګوتــو پــه شــمېر څــو 

ورځــې پاتــې دي، د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا 

وايــي، د ســولې نــوې طرحــه بشــپړه شــوې نــه ده او ال 

هــم پــرې کارونــه روان دي.

د دغــې شــورا یــوه غــړي حاجي دیــن محمــد د جمعې 

ــولې د  ــان د س ــل، دا پ ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي پ

پخوانیــو پانونــو څخــه ځکــه توپیــر لــري چــې پــه دې 

طرحــه کــې د ســولې پــه عمــي اقداماتــو، د ســولې د 

خــرو د پیــل پــر څرنګــوايل، وســله والو طالبانــو او د 

پاکســتان پــه وړانــدې د روښــانه دریــځ پــه تــړاو خــرې 

کېــږي.

نوموړی وايي:

»رسه لــه دې چــې تــردې وړانــدې پــه یــوه اجــاع کار 

شــوی، خــو پــه دې نــوې طرحــه کــې عمــي اقدامــات 

ــږي  ــه دې هــم بحــث کې ــول شــوي، پ ــام کــې نی ــه پ پ

ــه الړ يش،  ــد څــه ډول مخت چــې د ســولې پروســه بای

راتلونکــي پانونــه څــه وي، پــه دې تــړاو زمــوږ خــرې 

ــه  ــع طرح ــو جام ــه ی ــې ب ــه ک ــه نتیج ــې دي او پ روان

ــب يش.« ترتی

نومــوړي وویــل، پــه دې طرحــې امنیــت شــورا، د 

افغانســتان ســولې عــايل شــورا او بهرنیو چــارو وزارت 

ــه ګــډه کار کــوي. پ

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا وايــي، د دې طرحې 

پــه اړه د ســیايس څېــرو، علــاوو، جهــادي مرشانــو او 

مــدين فعاالنــو نظرونــه هم اخېســتل شــوي دي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې تــردې وړانــدې 

ولســمرش غنــي ویــي چــې افغــان حکومــت د کابــل 

پروســې پــه غونــډه کــې د ســولې لپــاره جــوړه شــوې 

ــوي. ــو رسه رشیک ــډون وال ــه ګ ــډې ل ــه د غون طرح

ــادي  ــې می ــډه د روان ــه غون ــې دوهم ــل پروس د کاب

ــږي. ــې جوړې ــل ک ــه کاب ــه پ ــه ۲۸م ــتې پ میاش

دې ناســتې تــه، د ۲۵ هېوادونــو د بهرنیــو چــارو وزارت 

ــتازي  ــازمانونو اس ــو س ــو نړیوال ــتیاالن او د درېی مرس

بلــل شــوي دي.

ــې  ــه دغ ــې ل ــدوي چ ــه څرګن ــت هېل ــان حکوم افغ

ــړ ويش. ــز مات ــر اړخې ــه ه ــې ب طرح

ــزکال د  ــډه د روان ملری ــړی غون ــې لوم ــل پروس د کاب

جــوزا پــه میاشــت کــې پــه کابل کــې جــوړه شــوې وه.

پــه همــدې حــال کــې د ولــي جرګــې دوهــم منــي 

عرفــان اللــه عرفــان رسه لــه دې چــې د ســولې لــه دغې 

طرحــې هرکلــی وکــړ، خــو د ســولې پــه پروســه کــې 

د پاکســتان پــه صادقانــه همکاریــو شــک څرګنــد کــړ.

نوموړی وايي:

»د ســولې طرحــه چــې د کابــل پروســې پــه ناســته کــې 

ــه  ــوږ ورت ــون دی، م ــت بدل ــو مثب ــږي، ی ــدې کې وړان

خوشــبینه یــو او هېلــه منــد یــو چــې عمــي يش، خــو 

ــه ده کــړې  ــه همــکاري ن ــه صادقان ــڅ کل پاکســتان هې

ــرې د ريښــتني همــکارۍ متــه نشــو  او دا ځــل هــم ت

کولــی.«

ــډون  ــد د ګ ــه اړه بای ــې پ ــل، د دې طرح ــوړي ووی نوم

ــل يش. ــت راخپ ــو قناع ــو هېوادون کوونک

ــول  ــې ټ ــه چ ــر هغ ــړ، ت ــګار وک ــان ټين ــاغي عرف ښ

ګــډون کوونکــي هېوادونــه د پاکســتان پــه وړانــدې يــو 

ــه لــري د ســولې دا خــرې اتــرې بــه  واحــد دریــځ ون

ــه رســېږي. ــه ون کومــې نتېجــې ت

د »کابل پروسې« غونډې، 

او دسولی شورا تک الره

رهبران منطقه در مراسم افتتاح »تاپی« در هرات:

تاپی فراتر از یک پروژۀ اقتصادی است
ابوبکر صدیق



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2212  شنبه        5حو ت  /   بهمن      y    1396   7 جما  د ی الثانی    y 1439  24 فبر و ر ی    72018 www.mandegardaily.com

ورزش
میالد نعیمی

ــه در  ــت ک ــی اس ــته ترین مولفه ی ــالق، برجس ــدان اخ فق
فضــای مجــازی افغانســتان بــه چشــم می خــورد. فیســبوک 
کــه محبوب تریــن شــبکۀ اجتماعــی در کشــور بــه حســاب 
می آیــد، مملــو از خشــم و نفــرت عریــان اســت و نمی تــوان کوچکتریــن 
ــت. عــدۀ  ــی را در آن یاف ــه اصــول اخالق ــدی ب ــری از اخــالق و پایبن اث
قلیلــی کــه بــا درنظرداشــت اصــول اخالقــی می نویســند، تعدادشــان بــه 
حــدی انــدک اســت کــه اصــاًل دیــده و شــنیده نمی شــوند. البتــه دلیــل 
ــح انتقــاد در کشــور می باشــد.  ــودن فرهنــگ صحی ــه نب ــن امــر، نهادین ای
فرهنــگ انتقــاد و انتقادپذیــری بــه حــدی در کشــور مــا ضعیــف اســت 
ــردد. دردآور  ــط می گ ــت خل ــک حرم ــراء و هت ــا افت ــاد ب ــه بعضــًا انتق ک
ــه  ــر اســت کــه ن ــه حــدی همه گی ایــن اســت کــه ایــن مــرض شــایع ب
تنهــا مــردم کوچــه و بــازاری، بلکــه حتــا نخبــه گان سیاســی و آکادمیــک 

کشــور نیــز بــه آن مبتــال هســتند.

فرید مزدک

آبـادی رسـید. در  بـه  بـا اسـتبداد و دروغ نمی تـوان 
سـرزمین مـا حـاال اسـتبداد و دروغ حکومـت می کند. 
قبیله گرایـان، امکانـات جامعـۀ جهانی را برای اسـتبداد 
و دروغ مصـرف می کننـد. از هـر اعتـراِض شـهروندی بـا اسـتبداد 
و دروغ بایـد پشـتیبانی شـود. اعتـراض نـورِ بلـخ باید فـرا تنظیمی 
باشـد و سـاختار سیاسـی را بـه سـوی رهایـی از اسـتبداد و دروغ 
رهنمـون گردانـد. اعتـراض نـورِ بلـخ باید بـه دگرگونـی و اصالح 

دولـت و دولـت داری بیانجامـد .

احمدذكی خاورنیا

جهاِن خردمندستیز!
دنیــای جدیــد، دنیــای عقالنیــت اســت، دنیایــی اســت 
کــه خردمنــدان و دانشــمندان حــرف اول را می زننــد و 
فرآورده هــای عقلــی در عرصه هــای گوناگــون، خریــداران زیــادی 
ــای  ــه در زمینه ه ــی ک ــا و تحوالت ــه دگرگونی ه ــن هم دارد و ای
ــی  ــات عقالن ــالت و تجربی ــۀ تأم ــود، نتیج ــده می ش ــف دی مختل
ــرام  ــود ح ــر خ ــوراک را ب ــواب و خ ــه خ ــت ک ــمندانی اس دانش
ــا  ــد، ام ــی بکنن ــود خدمت ــان خ ــرای هم نوع ــد ب ــا بتوانن ــد ت کردن
ــان  ــاط جه ــرافکنده گی و انحط ــرمنده گی، س ــۀ ش ــه مای ــه ک آنچ
اســالم شــده اســت، آن عــده گروه هایــی انــد کــه بــه نــام دیــن و 
دیانــت، تیشــه بــر ریشــۀ عقــل می زننــد و بــا ایــن کار، بزرگتریــن 

ــد. ــت می کنن ــن و دیان ــه دشــمنان دی ــت ب خدم
ــدن اســالمی و  ــخ تم ــادی در تاری ــای زی ــه علم ــد ک ــدون تردی ب
ــل  ــرای عق ــه ب ــد ک ــا در عصــر حاضــر وجــود داشــته و دارن حت
ــم  ــی ه ــا گروه های ــد، ام ــل ان و خــرد ارزش بی حــد و حصــر قای
در جهــان اســالم بــه ســر می برنــد کــه موضع گیــری خصمانــه در 
ــد؛ زیــرا ایــن طیــف از مدعیــان  ــر عقــل و علــوم عقلــی دارن براب
دیــن داری، می داننــد و تجربــه کــرده انــد کــه اگــر بــا دیگــران از 
ــد،  ــل و منطــق وارد بحــث شــوند، شکســت می خورن ــق عق طری
ــا  ــمنی ب ــش دش ــرای خوی ــان ترین راه ب ــاظ، آس ــن لح ــه همی ب
عقــل و عقالنیــت را قــرار داده انــد تــا بدیــن وســیله، راه شکســت 
خویــش را بســته باشــند؛ بــه همیــن لحــاظ، می توانیــم گروه هــای 
اســالمی را بــه دو گــروه تقســیم کنیــم: گروه هایــی کــه بــرای عقــل 
اهمیــت قایــل انــد و از عقــل بــرای فهــم نــص اســتفاده می برنــد 
ــا  ــمارند و ب ــز می ش ــل را ناجای ــتفاده از عق ــه اس ــی ک و گروه های

آن، سرســتیز و جنــگ دارنــد.
ــانی  ــا کس ــه ب ــرد؛ بلک ــل کار نمی گی ــا از عق ــر نه تنه ــروه اخی گ
کــه از امــت اســالمی راه عقالنیــت را در پیــش گرفتــه انــد، 
ــویۀ  ــر و تش ــن، تحقی ــودی، توهی ــرای ناب ــده و ب ــمنی ورزی دش
چهــرۀ پُــر افتخــار آن هــا از هیــچ جنایتــی دریــغ نمــی ورزد. پــس 
هــرگاه وضعیــت مــا این گونــه اســت کــه بــا علمــا و دانشــمندان 
و خردمنــدان دشــمنی می ورزیــم و از جاهــالن و بی خــردان 
ــد شــد  ــر خواه ــن بدت ــا از ای ــه روز م ــًا ک ــم، یقین ــروی می کنی پی
ــی  ــرۀ خاک ــن ک ــان های ای ــه انس ــرای هم ــار ب ــگ و ع ــۀ نن و مای

ــد. ــم گردی خواهی
ــن و  ــۀ درازی در توهی ــه مقال ــتم ک ــی نوش ــزه را زمان ــن وجی ای
تحقیــر رهبــران مکتــب احیــا و تجدیــد و بانیــاِن رنســانس 
ــده را  ــد عب ــی و محم ــن افغان ــید جمال الدی ــد س ــالمی مانن اس
خوانــدم و خواســتم بــا ایــن کوتــاه نوشــته، درد دلــی بــا دوســتان 
ــدان  ــا خردمن ــه ب ــی ک ــرده باشــم. امت ــت اســفبار ک ــن وضعی از ای
خویــش در ســتیز باشــد و از جاهــالن پیــروی کنــد، بــدون تردیــد 
راه کامیابــی و موفقیــت را نخواهــد دیــد.  نگــران کننده تــر از همــه 
این کــه چنیــن طــرز تفکــری در تاروپــود جامعــۀ مــا رخنــه کــرده 
اســت کــه اصــالح آن هــم کار آســان و ســهلی نیســت، خداونــد 
ــرطانی را  ــه های س ــن اندیش ــا چنی ــد ت ــق ده ــان را توفی مصلح
ــا علــم وحکمــت بخشــکانند! نتیجــۀ چنیــن طــرز تفکــری کــه  ب
دامن گیــر جهــان اســالم و بــه ویــژه جامعــۀ مــا شــده اســت، جــز 
ــری  ــزی دیگ ــاط، چی ــی و انحط ــوایی، عقب مانده گ شکســت، رس

ــود. نخواهــد ب

بانواِن برفی افغانستان
فیـسبـوک نـــامــه

محمد مرادی
ــکی  ــی اس ــک مرب ــورگ«، ی ــت بی ــان »هنری ــزارش از زب ــن گ ای
ــه،  ــکی آموخت ــتانی اس ــر افغانس ــو و دخت ــه ١٠ بان ــه ب ــروژی ک ن
ــاروی  ــل ن ــی اســکی ٣8 ســالۀ اه ــک مرب ــه شــده اســت. او ی تهی
اســت کــه بــرای آمــوزش اســکی بــه بانــوان، بــه افغانســتان رفتــه 
ــور  ــدا او مجب ــد. در ابت ــش می گوی ــم از تجربیات ــن خان ــت. ای اس
بــود آمــوزش خــود را در حالــی آغــاز کنــد کــه شــاگردانش هیــچ 
ــا  ــت ب ــا او توانس ــتند، ام ــکی بازی نداش ــرای اس ــی ب ــاس ویژه ی لب
ــا  ــه آن ه ــکی ب ــاس اس ــۀ لب ــد و تهی ــدازی کارزاری، در خری راه ان

ــد. کمــک کن
ــی  ــتند. منطقه ی ــان هس ــۀ بامی ــل منطق ــتان، اه ــکی بازان افغانس اس
ــان  ــد. بامی ــکیل می دهن ــا تش ــت آن را هزاره ه ــتر جمعی ــه بیش ک
حــدود پنــج ســاعت از کابــل فاصلــه دارد کــه خارجی هــا بــه دلیــل 
امــن نبــودن راه هــا، معمــوالً از هواپیمــا بــرای تــردد بیــن دو شــهر 
اســتفاده می کننــد. منطقــۀ بامیــان، رشــته کوه های وســیعی دارد 
کــه تقریبــًا ٩٠ درصــد ایــن والیــت را در برگرفتــه اســت. زمســتان 
در ایــن منطقــه بــه ویــژه در مناطــق کوهســتانی آن بســیار ســخت 
ــرای اســکی بازی  ــای آن ب ــه کوه ه ــن موجــب شــده ک اســت. همی
محــل مناســبی باشــد. بســیاری از دامنه هــا بــه راحتــی از شــهر قابــل 
ــوزان و  ــرای نوآم ــی ب ــۀ خوب ــد گزین ــه می توان ــی اســت ک دسترس
ــن  ــه اولی ــه خاطــر این ک ــن ب ــه همچنی ــن منطق ــا باشــد. ای مبتدی ه
سیاســت مداران زن افغانســتان را داشــت نیــز شــهرت دارد. از دیــد 
ــه در دل  ــی ک ــر تپه های ــه خاط ــان را ب ــۀ بامی ــری، منطق گردش گ
ــن  ــند، ای ــود، می شناس ــه ب ــرار گرفت ــودا ق ــمه های ب ــا مجس آن ه
جهــان  در  بــودا  مجســمه های  بزرگ تریــن  از  کــه  تندیس هــا 

بودنــد، توســط طالبــان منهــدم شــدند.
اکنــون منطقــۀ بامیــان کــه زمانــی تحــت ســلطه طالبــان بــود، میزبــان 
زنــان اســکی باز اســت. چیــزی کــه تــا چنــد ســال پیــش نمی شــد 
ــه  ــت ک ــب اس ــرد. جال ــور ک ــتان تص ــد افغانس ــوری همانن در کش
بدانیــد، شــاگردان بیــورگ اکثــراً دخترهــای روســتایی هســتند کــه 
بیشــتر اوقــات خــود را صــرف آشــپزی و تمیــز کــردن خانــه کــرده 
انــد، امــا آن هــا حــاال قدمــی برداشــته انــد تــا تجربــۀ جدیــد کســب 
ــای  ــا چوب ه ــه و ب ــان رفت ــای بامی ــات و کوه ه ــه ارتفاع ــد و ب کنن

ــه روی برف هــا اســکی کننــد. اســکی خــود ب
ــی  ــران بوم ــه دخت ــا ب ــرده ت ــرک ک ــود را ت ــغل خ ــه ش ــورگ ک بی
افغانســتان اســکی بازی بیامــوزد، بــه ایــن منطقــه آمــده تــا در رشــد 
و گســترش کلــوپ اســکی بامیــان کمــک کنــد. او عالقه منــد  اســت 
ــز اســت و  ــدر هیجان انگی ــح چق ــن تفری ــد ای ــردم نشــان ده ــه م ب
ــکی  ــوب اس ــد. کل ــش باش ــان لذت بخ ــد برای ش ــدر می توان چق
بامیــان در ســال ٢٠١١ توســط یــک ژورنالیســت سوئیســی تأســیس 
شــده اســت و حــاال بیــورگ بــه این جــا آمــده تــا بانــوان بیشــتری 
را در ایــن تفریــح زمســتانی ســهیم کنــد. او در ابتــدا بــرای این کــه 
زنــان ایــن منطقــه را بــه اســکی دعــوت کنــد، بــا آن هــا بــه گــردش 
ــان  ــه روز از می ــس از س ــت، پ ــراف رف ــای اط ــای کوه ه در دامنه ه
6٠ زن، ١٠ نفــر بــرای یادگیــری اســکی ثبــت نــام کردنــد. او بــرای 
ــران جــوان  ــه ایــن دخت ــری ب ــرای یادگی ــزۀ بیشــتری ب این کــه انگی
ــرای مســابقات اســکی افغانســتان  ــا ب ــا خواســت ت ــد، از آن ه بده
آمــاده شــوند. تــا پیــش از ایــن، مســابقه اســکی فقــط بیــن مــردان 
ــکی باز  ــران اس ــکی، دخت ــوزش اس ــار آم ــد. در کن ــزار می ش برگ
افغانســتان آموزش هایــی دربــارۀ نحــوه مواجهــه بــا حوادثــی 
ــوازم  ــت از ل ــه داری و مراقب ــن نگ ــوچ و همچنی ــر بهمن/برف ک نظی

ــد. ــان دیدن ورزشی ش
ــد در مســابقات  ــد کــه روزی بتوانن ــن امی ــا ای ــران اســکی باز ب دخت
ــا  ــد. آن ه ــکی می پردازن ــری اس ــه یادگی ــد، ب ــرکت کنن ــک ش المپی
معتقدنــد کــه اســکی ســبب شــده تــا در زمســتان تفریــح جدیــدی 
داشــته باشــند، زیــرا زمســتان بخشــی از ســال اســت کــه آنــان کاری 
بــرای انجــام دادن ندارنــد، امــا حــاال یــک تفریــح جدیــد دارنــد کــه 
ــه  ــر این ک ــخن آخ ــد. س ــر می کن ــان جذاب ت ــتان را برای ش زمس
ــدم  ــن تر ق ــدۀ روش ــوی آین ــه س ــتان ب ــد افغانس ــر می رس ــه نظ ب

برمــی دارد.
»Dailymail« به نقل از »lastsecond« منبع: پایگاه توریستی

درج واژۀ »افغان« در شناس نامه های 
دیجیتالی خالف قانون اساسی است!

عزیز آریانفر
مــن بارهــا نوشــته ام کــه در مــادۀ چهــارم قانــون اساســی میــان مفاهیــم »ملــت« 
ــردرگمی  ــل س ــه دلی ــن رو، ب ــت؛ از ای ــده اس ــث ش ــط مبح ــت«، خل و »تابعی
ــش آن  ــرای ویرای ــا ب ــه راه ه ــون هم ــت و چ ــتناد جس ــر آن اس ــوان ب نمی ت
ــن  ــا ای ــت. ب ــته اس ــز بس ــاد نی ــه، َدرِ اجته ــت، در نتیج ــده اس ــدود ش ــم مس ه
ــتناد  ــر آن اس ــته ب ــی پیوس ــال دولت ــماری از رج ــه ش ــود ک ــده می ش ــم، دی ه
ــم  ــی ه ــران خارج ــیاری از پژوهش گ ــه بس ــت ک ــزی اس ــن چی ــد. ای می جوین

ــد. ــده ان ــه آن ش متوج
در مــادۀ چهــارم آمــده اســت: »ملــت افغانســتان عبــارت اســت از تمــام افــرادی 
ــت  ــخن از »مل ــت س ــا نخس ــند.« در این ج ــتان را دارا باش ــت افغانس ــه تابعی ک
افغانســتان« بــه میــان آمــده اســت. یعنــی نظــر بــه تعریــف قانــون اساســی، ملــت 
ــام  ــه ن ــزی ب ــده می شــود کــه چی ــه افغــان. آشــکارا دی ــا افغانســتان اســت، ن م
»ملــت افغــان« در قانــون اساســی نداریــم. از ایــن رو، هــر گونــه ســخن گفتــن از 

ملتــی بــه نــام »افغــان« براســاس قانــون اساســی جــواز نــدارد.
ــا  ــزی ب ــن چی ــل داده شــده اســت. چنی ــراد تقلی ــرز اف ــه م ســپس هــم ملــت ب
ــی  ــان، هم خوان ــده در جه ــه ش ــیک پذیرفت ــای کالس ــک از تعریف ه ــچ ی هی
ــه  ــی ک ــد زده شــده اســت. در حال ــت پیون ــه تابعی ــز ب ــدارد. وانگهــی همه چی ن
»تابعیــت« و »ملیــت« دو چیــز متفــاوت انــد. تابعیــت تعلــق شــخص را بــه یــک 
کشــور و دولــت معیــن نشــان می دهــد. یعنــی مــا همــه اتبــاع جمهــوری اســالمی 
افغانســتان هستیم-افغانســتانی. در حالــی کــه ملــت غیــر از ایــن اســت. چگونــه 
می شــود ملیــت و تابعیــت را عیــن چیــز پنداشــت؟ ایــن خلــط مبحــث آشــکار 

میــان مفاهیــم حقوقــی مختلــف اســت.
ــی از  ــت را مجموعه ی ــود و مل ــه می ش ــت ارائ ــری از مل ــف دیگ ــپس تعری س
ــک،   ــتون، تاج ــوام پش ــکل از اق ــتان متش ــت افغانس ــد: »مل ــرداز می کن ــوام پ اق
ــز،  ــرب، قرغی ــاق، ع ــتانی، ایم ــه یی، نورس ــوچ،  پش ــن،  بل ــک، ترکم ــزاره، ازب ه
ــر  ــار دیگ ــا ب ــد.« در این ج ــوام می باش ــایر اق ــوی و س ــر، براه ــاش، گوج قزلب
ــن  ــی در ای ــه ملــت افغــان. یعن ــان اســت، ن ســخن از »ملــت افغانســتان« در می
ــبتی  ــا »ی« نس ــه ی ــت ک ــتان اس ــا افغانس ــت م ــام مل ــکارا ن ــون، آش ــادۀ قان م

افغانســتانی می شــود.
ــت افغانســتان را  ــد و تابعی ــک خارجــی بیای ــه ی ــد ک خــوب، حــاال تصــور کنی
ــاد  ــوام ی ــک از اق ــچ ی ــه هی ــت او ب ــود؟ قومی ــه می ش ــف او چ ــرد، تکلی بپذی
شــدۀ باشــندۀ کشــور مــا تعلــق نــدارد، امــا او تابعیــت کشــور را پذیرفتــه اســت. 
یعنــی چنیــن شــخصی بــه دلیــل داشــتن تابعیــت کشــور افغانســتان، عضــو ملــت 
افغانســتان شــمرده می شــود، امــا چــون بــه هیــچ یــک از اقــوام باشــندۀ کشــور 
ــون  ــی قان ــد. یعن ــت افغانســتان نامی ــردی از مل ــدارد، نمی شــود او را ف ــق ن تعل
ــد. در  ــردرگمی می آفرین ــکار س ــه آش ــدارد، بلک ــت ن ــه وضاح ــا در زمین نه تنه

ایــن مــورد تکلیــف اتبــاع جدیــد روشــن نیســت.
ــارۀ کســانی کــه تــرک تابعیــت کــرده باشــند، صــدق می کنــد.  عیــن چیــز در ب
یعنــی مادامــی کــه شــخصی تــرک تابعیــت نکــرده باشــد، عضو ملــت افغانســتان 
پنداشــته می شــود، امــا بــه محــض تــرک تابعیــت، ایــن عضویــت را از دســت 
ــارج  ــه در خ ــا ک ــان م ــده از هم میهن ــس آن ع ــد، پ ــن باش ــر چنی ــد. اگ می ده
ــت کــرده باشــند، از ملــت افغانســتان شــمرده  ــرک تابعی ــد و ت زنده گــی می کنن
نمی شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه میــان تــرِک تابعیــت و ســلب تابعیــت کــه 
ــد. روشــن اســت  دو مفهــوم حقوقــی مختلــف اســت، تفکیــک قایــل نشــده ان
کــه تــرک تابعیــت اختیــاری اســت، امــا ســلب تابعیــت امــر ســاده یی نیســت و 

شــرایط خــاص خــود را دارد.
امــا نظــر بــه تعریــِف ســردرگِم مــادۀ 4 قانــون اساســی، چــون ملــت افغانســتان 
ــد، روشــن اســت  ــد کــه دارای تابعیــت افغانســتان ان ــرادی تعریــف شــده ان اف
ــت  ــک از مل ــۀ اتوماتی ــه گون ــت افغانســتان، ب ــدن از تابعی ــه محــض برآم ــه ب ک
ــود  ــده می ش ــیار پیچی ــی بس ــوند. موضــوع هنگام ــارج می ش ــم خ ــتان ه افغانس
کــه در محاســبه بگیریــم کــه اقوامــی چــون ازبیــک، تاجیــک، پشــتون، قــراق، 
ــد. در  ــاش دارن ــم بودوب ــایه ه ــورهای همس ــوچ در کش ــان و بل ــز، ترکم قرغی
ــندۀ  ــوام باش ــر اق ــر س ــه ســخن ب ــد ک ــر می ش ــق ذک ــد دقی ــون اساســی بای قان

ــایر کشــورها. ــندۀ س ــار باش ــوام هم تب ــه اق ــتان اســت، ن کشــور افغانس
ــان  ــتان اســت، افغ ــس از افغانس ــر ک ــه »ه ــانۀ عامیان ــان افس ــم هم ــان ه در پای
اســت«، تکــرار شــده اســت: »برهــر فــرد از افــراد ملــت افغانســتان واژۀ افغــان 
ــن  ــی چنی ــه کس ــه چ ــت ک ــن نیس ــم روش ــا بازه ــود.« در این ج ــالق می ش اط
ــده  ــده ش ــان »واژه« خوان ــه افغ ــم از این ک ــد؟ می گذری ــالق می کن ــزی را اط چی
اســت، نــه این کــه هویــت ملــی تعریــف شــده باشــد. در ایــن حــال، از ایــن واژه 
ــن  ــه در ای ــایان توج ــۀ ش ــا نکت ــود، ام ــی داده نمی ش ــف مشــخص و معین تعری
اســت کــه ملــت افغانســتان همچــون اصــل آمــده اســت و اطــالق واژۀ افغــان 
بــر آن، فــرع اســت، یعنــی ملــت افغانســتان همچــون نهــاد و اطــالق واژۀ افغــان 
بــر ایــن ملــت همچــون گــذاره آمــده اســت و روشــن اســت کــه بایــد همــواره 
ــه بــر فــرع. تــازه مرجــع تعبیــر و تفســیر کننــده هــم  تکیــه بــر اصــل شــود، ن
روشــن نیســت. یعنــی هــر کســی می توانــد مطابــق میلــش هــر چــه خواســت، 

بیندیشــد.
ــاع  ــه می شــود اتب ــان باشــد، چگون ــه این کــه: هــرگاه بحــث تابعیــت در می طرف
ــت،  ــتان اس ــن آن افغانس ــخص و معی ــام مش ــه ن ــت را ک ــا دول ــور ی ــک کش ی
افغــان خطــاب کــرد؟ نــام ایــن کشــور افغانســتان اســت، نــه افغــان. از ایــن رو، 
مــا همــه اتبــاع کشــور افغانســتان هســتیم. نــام ملــت را هــم آشــکارا افغانســتان 
نوشــته انــد، نــه افغــان. موضــوع هنگامــی بســیار پیچیــده می شــود کــه شــماری 
ــد کــه پشــتون های پاکســتان هــم افغــان خوانــده  از رجــال دولتــی اصــرار دارن

شــوند.
خــوب؛ گیریــم هــرگاه براســاس قانــون اساســی، هویــت ملــی مــا افغــان باشــد و 
ملیــت مــا هــم افغــان، چگونــه می تــوان ایــن هویــت را بــر اتبــاع یــک کشــور 
ــتانی  ــتون های پاکس ــه پش ــود ک ــه می ش ــال: چگون ــرای مث ــم داد؟ ب ــر تعمی دیگ
را افغــان خطــاب کــرد؟ ایــن در حالــی اســت کــه خــود مــا فاقــد هویــت ملــی 
ــا را  ــه درســت اســت کــه کشــور م ــوز ملــت نشــده ایم. البت هســتیم؛ چــون هن
در چهارچــوب فرماســیون دولت-ملــت آفریــده انــد، امــا مــا فاقــد دولــت ملــی 
هســتیم و بــا توجــه بــه این کــه هنــوز ملــت نشــده ایم، هــر گونــه ســخن گفتــن 
ــت  ــش از وق ــردن پی ــاد ک ــدارد، خاک ب ــوز وجــود ن ــه هن ــی ک ــت ملی ی از هوی

ــت. ــل اس و آذان بی مح
ــۀ  ــه گون ــی ب ــاد اساس ــوِن نام نه ــادۀ قان ــن م ــه ای ــی ک ــخن، مادام ــک س در ی
ــر منطقــی و  ــر آن، غی علمــی و اکادمیــک اصــالح و ویرایــش نشــود، اســتناد ب
ناموجــه اســت. نظــر بــه تعاریفــی کــه از ملــت افغانســتان و کشــور افغانســتان 
در قانــون اساســی داده شــده اســت، همــۀ مــا افغانســتانی هســتیم، نــه افغــان. در 
نتیجــه، درج واژۀ افغــان در شــناس نامه های برقــی )کــه بنــا بــه تعریــف قانــون 

ــون شــمرده می شــود. ــن قان ــا اصــل(، خــالف ای ــرع اســت ت اساســی، ف



شــماری از چهره هــای سیاســی کشــور 
شــام روز پنجشــنبه )٣ حــوت( وارد شــهر 
مــزار شــریف مرکــز والیــت بلــخ شــدند.
مــردم  نماینــده  قدیــر  ظاهــر  حاجــی 
ــون  ــون همای ــس، همای ــار در مجل ننگره
نــازک  جنــرال  مجلــس،  اول  معــاون 
ــده  ــرازق فرمان ــرال عبدال ــده ژن ــر نماین می
ــاون  ــی مع ــم اهلل نقیب ــار، کلی ــس قنده پولی
جمعیــت اســالمی، حاجــی حضــرت علــی 
ــردم ننگرهــار در مجلــس شــام  ــده م نماین
پنجشــنبه وارد شــهر مــزار شــریف شــدند.
ایــن شــخصیت های سیاســی در میــدان 

هوایــی بیــن المللــی موالنــا جــالل الدیــن 
ــور  محمــد بلخــی، از ســوی عطامحمــد ن
ــی بلــخ، احمــد شــاه رمضــان نماینــده  وال
از  بلــخ در مجلــس و شــماری  مــردم 
قــرار  اســتقبال  مــورد  شــخصیت ها 

ــد. گرفتن
ــای  ــن چهره ه ــخ و ای ــی بل ــدار وال در دی
مــورد وضعیــت سیاســی  در  سیاســی؛ 
ــات و  ــی، انتخاب ــای مل ــی، فرآینده و امنیت
و  گســترده  راهپیمایی هــای  انــدازی  راه 
سراســری در آینــده نزدیــک بحــث و روی 
تشــکیل زود هنــگام ائتــالف بــزرگ، بحث 

ــد. ــو ش و گفتگ
ــی در  ــرقی و جنوب ــی مش ــزرگان سیاس ب
حالــی وارد بلــخ شــدند کــه پیــش از 
ــرات  ــدازی تظاه ــخ از راه ان ــی بل ــن وال ای
ــه  ــه آنچ ــی علی ــی مردم ــترده و میلیون گس
کــه سیاســت های انحصارگرایانــه و تفرقــه 
می خوانــد  حکومــت  رهبــری  افکنانــه 

ــت. ــر داده اس خب
والــی بلــخ بــه رهبــری حکومــت هشــدار 
داده کــه اگــر بــه صــدای عدالــت خواهــی 
مــردم توجهــی نشــود و حکومــت بــه 
بــرای  جمعیــت  حــزب  خواســته های 
ــت  ــخ مثب ــی پاس ــت اجتماع ــن عدال تامی
و  مدنــی  بــزرگ  حرکت هــای  ندهــد، 
آغــاز  کشــور  در  مدنــی  نافرمانی هــای 

ــد. ــد ش خواه
بــا  بلــخ  والــی  مخالفــت  از  پــس 
ــت وحــدت  ــری حکوم سیاســت های رهب
ملــی، تاکنــون میلیون هــا شــهروند از نقــاط 
ــی  ــان را از وال ــور حمایت ش ــف کش مختل
ــک و  ــا در ی ــد. تنه ــرده ان ــالم ک ــخ اع بل
نیــم مــاه گذشــته، صدهــا هــزار شــهروند 
خــود را از والیت هــای مختلــف بــه مــزار 
شــریف رســانیده اند و در همایش هــای 
بــزرگ مردمــی حمایــت شــان را از والــی 

ــد. ــرده ان ــالم ک ــخ اع بل
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وکیــل دیکتاتــور ســابق عــراق کــه بــا مــرگ دســت و پنجــه نــرم 
ــه  ــه ب ــرده برداشــت ک ــورد صــدام پ ــد از »راز« مهمــی در م می کن

ــه اســت. ــون هیچ کــس از آن ســخن نگفت ــه وی تاکن گفت
ــل  ــارف، وکی ــع ع ــوم«، بدی ــه مســتقل »رأی الی ــه نوشــته روزنام ب
برجســته تیــم دفــاع صــدام و نماینــده قانونــی خانــواده دیکتاتــور 
ســابق عــراق پیــام صوتــی را بــه ایــن روزنامــه داد و در آن دربــاره 
ســر مقاومــت نکــردن صــدام در برابــر نیروهــای امنیتــی آمریکایــی 

صحبــت کــرد.
ــه عــارف، وی تنهــا کســی اســت کــه در حیــن محاکمــه  ــه گفت ب

ــاط داشــت. ــا او ارتب ــار ب ــن ب صــدام پیــش از اعدامــش چندی
ــدون  ــدام ب ــد ص ــگان می دانن ــه هم ــور ک ــد: همانط وی می گوی
مقاومــت در برابــر نیروهــای آمریکایــی بازداشــت شــد زیــرا او بــر 
ایــن بــاور بــود کــه بــا نــام دولــت عــراق بــا اشــغالگران آمریکایــی 

ــرد. ــد ک ــو خواه گفت وگ
عــارف می افزایــد: زمانــی کــه از صــدام علــت ایــن امــر را جویــا 
ــت  ــام مل ــه ن ــت ب ــرده اس ــر می ک ــت، او فک ــخ گف ــدم در پاس ش
ــو  ــت گفت وگ ــور اس ــس کش ــه رئی ــاس اینک ــر اس ــراق و ب ع

ــا  ــردن کشــتار عراقی ه ــف ک ــد و هــدف در ذهــن وی متوق می کن
ــت. ــوص اس ــن خص ــغالگر در ای ــروی اش ــا نی ــو ب و گفت وگ

ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــل خانوادگــی صــدام در ادام وکی
آگاهــی صــدام از چالش هــای ایــن مرحلــه، عــدم مقاومــت وی بــا 
هــدف ابــراز تمایــل بــه مذاکــرات میــان رئیــس جمهــوری عــراق 

و نیــروی اشــغالگر بــود.
ــه  ــود ک ــه ب ــه وی گفت ــان ب ــدام در آن زم ــد: ص ــارف می گوی ع

ــود. ــاد ش ــی ایج ــد از او خلئ ــد بع نمی خواه
بــر اســاس ایــن گــزارش، ویدیــوی منتشــر شــده از لحظــه 
دســتگیری صــدام توســط نیروهــای آمریکایــی کــه بــدون 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــام ب ــوی وی انج ــی از س ــه مقاومت هیچ گون
اینکــه صــدام اســلحه شــخصی داشــت و بــه عنــوان فــردی خشــن 

شــناخته می شــد، تعجــب ناظــران را برانگیخــت.
امــا عــارف بــه رای الیــوم گفــت: مــرگ نزدیــک اســت و چــاره ای 
ــون  ــرد چ ــت نک ــدام مقاوم ــت. ص ــت نیس ــای حقیق ــز افش ج

ــد. ــره کن ــت مذاک می خواس

نهـاد بین المللـی نظـارت بـر مقابلـه بـا پولشـویی 
بـار  پاکسـتان را یـک  تامیـن مالـی تروریسـم،  و 
دیگـر در فهرسـت کشـورهای تامییـن کننـده مالی 

تروریسـم قـرار داده اسـت.
گـروه ویـژه اقدام مالـی، یک نهاد بین المللی اسـت 
کـه بـا هـدف مقابلـه بـا پول شـویی و تامیـن مالی 
تروریسـم در سـال ١٩8٩ ایجـاد شـد. ٣٧ کشـور 
عضـو این نهاد هسـتند و مقر آن در پاریس اسـت.
از  فهرسـت  ایـن  در  پاکسـتان  دادن  قـرار  طـرح 
سـوی امریـکا ارائـه شـده و کشـورهای بریتانیـا، 
فرانسـه و آلمـان از آن حمایـت کردنـد. گـزارش 
شـده اسـت کـه چیـن، ترکیـه و کشـورهای عضو 
شـورای همـکاری خلیـج فـارس، ابتـدا بـا قـرار 
گرفتـن پاکسـتان در ایـن فهرسـت مخالـف بودند. 
امـا گفته می شـود در لحظـات آخر روز پنجشـنبه، 

بـا ایـن طـرح موافقـت کردنـد.
دولـت امریـکا از چنـد مـاه به این سـو فشـارها بر 

دولـت پاکسـتان را افزایش داده اسـت.
در  امریـکا  جمهـوری  رییـس  ترامـپ،  دونالـد 
اسـتراتژی جدیـدش در قبـال افغانسـتان فشـار بر 
پاکسـتان را یکـی از رویکردهـای دولتـش اعـالم 
کـرده بـود. او پاکسـتان را متهـم کـرد کـه همزمان 
بـا دریافـت میلیاردهـا دالر کمک از امریـکا به این 

می گویـد. دروغ  کشـور 
امریـکا  دولـت  گذشـته  مـاه 
تمامـی  کـه  کـرد  اعـالم 
بـه  خـود  نظامـی  کمک هـای 
کـه  زمانـی  تـا  را  پاکسـتان 
بـه  دسـت  پاکسـتان  دولـت 
اقـدام عملـی علیـه گروه هـای 
پیکارجـو ماننـد گـروه طالبـان 
قطـع  نزنـد،  حقانـی  شـبکه  و 

کـرد. خواهـد 
هـم  پاکسـتان  مقابـل  در 
و  نظامـی  همکاری هـای 

اطالعاتـی بـا امریـکا را به حالـت تعلیـق در آورد.
ایـن فهرسـت کـه گفتـه  قـرار دادن پاکسـتان در 
می شـود از مـاه ژوئـن سـال جـاری آغـاز خواهـد 
شـد، به اقتصـاد و سـرمایه گذاری های اقتصادی در 

پاکسـتان ضربـه شـدیدی وارد خواهـد کـرد.
پاکسـتانی ها از پیامدهـای منفـی قـرار گرفتـن در 
ایـن فهرسـت بـر بانکـداری و روابط اقتصـادی با 

بقیـه جهـان نگرانند.
در هفته هـای گذشـته امریـکا مشـغول چانه زنـی با 
کشـورهای مختلف بود تا پاکسـتان را در »فهرست 
خاکسـتری« کشـورهای متهم به کم کاری در مقابله 

بـا تامین مالی تروریسـم قـرار دهد.
یکـی از دیپلمات هایـی که از این روند آگاه اسـت، 
در صحبـت بـا رویتـرز گفته:«پیامدهـای اقتصـادی 
ژوئـن  مـاه  تـا  فهرسـت،  ایـن  در  گرفتـن  قـرار 
محسـوس نخواهد بـود و این برای پاکسـتان زمینه 
بازنگـری و درسـت کـردن ایـن خـالء را می دهد. 
امـا در سـالی کـه انتخابـات در پاکسـتان پیـش رو 

اسـت، انجـام ایـن کار بعیـد بـه نظر می رسـد.«
پاکسـتان قبـال هـم تـا سـال ٢٠١۵ بـه مـدت سـه 

سـال در ایـن فهرسـت بـود.
قرار اسـت تـا چند سـاعت دیگر گروه ویـژه اقدام 

بیانیـه ای در این زمینـه صادر کند.

پاکستـان در فهرست کشورهـای متـهم
 به تأمیـن کننـده مالـی تروریسم قـرار می گیـرد

افشای »مهمترین راز« صدام از زبان وکیلش

آماده گی ها برای تظاهرات سراسری
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