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بـرق  پایه هـای  کـه  می دهـد  گـزارش  سـیگار 
ایـن پـروژه بـا خطـر فروپاشـی مواجه اسـت و 
زندگـی مردمـی کـه در مسـیر احـداث برخـی 
از ایـن پایه هـای بـرق زندگـی می کننـد، نیـز با 

خطـر مواجـه اسـت
بـازرس ویـژۀ امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 
دالـر  میلیـون  یـا سـیگار گفتـه اسـت کـه ۶۰ 
امریکایـی صـرف پـروژۀ سـب ستیشـن بـرق 
گلبهـار و پایه هـای تمدیـد ایـن سیسـتم بـرق 
شـده اسـت، اما بـه دالیـل مختلف نمی تـوان از 

ایـن پـروژه اسـتفاده کـرد.
سـیگار بـا تاکیـد بـر سـوء مدیریت ایـن پروژه 
گفته اسـت که سیسـتم بـرق این پروژه بـا ولتاژ 
بـاال نصب شـده اسـت، اما پایـه های بـرق این 
و  اسـت  مواجـه  فروپاشـی  خطـر  بـا  پـروژه 
زندگـی مردمـی را کـه در مسـیر یا اطـراف پایه 
هـای بـرق زندگـی می کننـد، بـا خطـر مواجـه 

. کند
کـه  زمین هایـی  ملکیـت  ناشـدۀ  حـل  مشـکل 
پـروژه در مسـیر آن احـداث شـده اسـت و نیـز 
در نظـر نگرفتـن پایـداری این سیسـتم و اتصال 
دایمـی آن بـا منابـع بـرق، بـه گـزارش سـیگار 

عوامـل عمـدۀ ناکامـی ایـن پـروژه اسـت.
حکومـت افغانسـتان، به اسـتناد گزارش سـیگار 
نظامیـان  بـا  را  تفاهمنامـه ای   ۲۰۱۱ اکتوبـر  در 
کار  کـه  بـود  کـرده  تعهـد  و  امضـا  امریکایـی 
عملـی پـروژه زمانـی آغـاز خواهـد شـد کـه 
حکومـت افغانسـتان زمیـن هـای خصوصـی را 
کـه در مسـیر ایـن پـروژه واقع شـده اسـت، به 

دسـت بیـارود.
حـال  تـا  کـه  می دهـد  گـزارش  سـیگار  امـا 
حکومـت افغانسـتان هیـچ زمینـی را بـه دسـت 
نیاورده اسـت و حـدود ۶۸ در صـد زمین هایی 
کـه در مسـیر راه ایـن پـروژه واقع شـده اسـت، 

زمیـن هـای خصوصـی اسـت.
سـال  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کانگـرس 
بـرای  ویـژه  مفتـش  ادارۀ سـر  میـادی   ۲۰۰۸
بازسـازی افغانسـتان یـا سـیگار را ایجـاد کـرد 
و هـدف اساسـی آن نظـارت مسـتقل از پـروژه 
هـا و فعالیـت های بازسـازی ایـاالت متحده در 

اسـت. افغانسـتان 
مـورد  در  را  گزارش هایـی  همـواره  سـیگار 
کاسـتی ها وناکارآیـی شـماری از پـروژه هـای 
امریکا در افغانسـتان نشـر کرده اسـت که ضیاع 
منابـع، تقلـب و سـؤ اسـتفاده مالـی در پـروژه 
هـای انکشـافی امریکا در افغانسـتان، شـامل آن 

باشـد. می 

ده ها میلیون دالر در پروژه های 
انرژی برق ضایع شده است
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طالبـان حـدود ۳۰ مکتـب را در یکی از ولسـوالی های والیت 
لوگـر بسـته کرده انـد. یـک مقـام محلـی روز جمعه بـا اعام 
ایـن خبـر گفـت که بـا ایـن اقـدام طالبـان، بیـش از ۱۱ هزار 

شـاگرد از مکتـب بـاز مانده اند.
سـلیم صالـح، سـخنگوی والـی لوگـر بـه خبرگـزاری آلمـان 
گفتـه اسـت کـه شورشـیان این مکاتـب را به انتقـام قتل یکی 
از فرماندهانشـان در ولسـوالی »چـرخ« بـه دسـت حکومـت، 

مسـدود کـرده اند.
ایـن مقـام گفت که در جمع شـاگردانی کـه از مکتب بازمانده 

اند، حدود ۲۰۰۰ شـاگرد دختـر حضور دارند.
در همیـن حـال، بـزرگان قومـی و اداره محلـی چندیـن روز 
اسـت کـه برای بازگشـایی ایـن مکاتب بـا شورشـیان مذاکره 

مـی کنند.
گزارش هـای مشـابه از بسـته شـدن شـماری از مکاتـب در 
والیـت شـمالی کنـدز خبـر می دهنـد. »رادیـو اروپـای آزاد« 
گـزارش داده اسـت کـه نیمـی از ۵۰۰ مکتب ایـن والیت در 

حـال حاضـر از فعالیـت بـاز مانـده اند.
غـام ربانـی ربانـی، یک عضـو شـورای والیتـی می گوید که 
از آغـاز سـال نـو تحصیلـی در افغانسـتان، شورشـیان طالبان 
مکاتـب را در مناطـق تحت کنترول خود مسـدود نگه داشـته 
انـد. ربانـی می گویـد که طالبـان مـی خواهند تـا بودجه این 

مکاتـب از طریـق آنهـا به مصرف برسـد.
سـید عبـداهلل سـادات، یک عضو دیگـر شـورای والیتی کندز 
مـی گویـد کـه مشـکل هنگامی بـه وجـود آمد کـه حکومت 

تصمیـم گرفـت تـا معـاش کارمنـدان معـارف، به جـای پول 
نقـد، از طریـق حسـاب هـای بانکـی به آنـان پرداخته شـود. 
او توضیـح مـی دهـد: »ایـن مسـئله بـه مـذاق طالبـان خوش 

آید«. نمـی 
محمـد رسـتم احمـدی، رییس ریاسـت معـارف والیت کندز 

مـی گویـد: »ما می خواسـتیم تـا سیسـتم بانکـی را در منطقه 
فعـال بسـازیم تا از فسـاد جلوگیـری کنیم«.

بـه گفتـه سـخنگوی وزارت معارف در کابـل، در حال حاضر 
۱۰۵۷ مکتـب در ۲۴ والیت از ۳۴ والیت افغانسـتان مسـدود 

. هستند

طالبان در واکنش به مرگ یک فرمانده شان در لوگر

30 مکتب را بستند
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شاهد خاقان عباسی در دیدار با سران حکومت افغانستان:

بـرای صـلح آمـده ام



یـک بـار دیگـر، رفت وآمـِد سـران پاکسـتانی 
دوره  یـک  تجربـۀ  از  پـس  افغانسـتان  بـه 
روابـط سـرد، بـا سـفر شـاهد خاقـان عباسـی 
نخسـت وزیر پاکسـتان بـه کابـل از سـر گرفته 
کـه  مدعی سـت  ریاسـت جمهوری  ارگ  شـد. 
ایـن سـفر از اهمیـِت خوبـی برخوردار اسـت 
در  بـا دولـت  آغـاز گفت وگوهـای دولـت  و 
تروریسـم، گفت وگوهـای  بـا  مبـارزه  عرصـۀ 
صلح و مسـایل منطقـه می تواند به شـمار رود. 
نفـس گفت وگوهـای دو دولـت کـه بـر سـر 
مسـایل زیـادی بـا یکدیگـر اختـاف دارنـد و 
به ویـژه این کـه یکـی از ایـن دولت هـا متهم به 
دخالـت در امـور کشـور همسـایۀ خود اسـت 
و جنـگ را در ایـن کشـور حمایـت می کنـد، 
باشـد.  می  توانـد  اهمیـت  دارای  بـدون شـک 
دولـت افغانسـتان از ۱۵ سـال بـه این سـو در 
حـاِل گفت وگـو بـا سـران پاکسـتان در محـور 
حداقـل  اسـت.  شـده  ذکـر  مسـایل  همیـن 
چهـار نخسـت وزیر در طـی ایـن سـال ها در 
پاکسـتان تغییـر کرده انـد امـا محـور و محتوای 
گفت وگوهـای دیپلوماتیـک افغانسـتان بـا ایـن 
بـه کوچک تریـن  آن کـه  بـدون  کشـور هنـوز 

نتیجـه رسـیده باشـد، همچنـان ادامـه دارد. 
دولت افغانسـتان طی پانزده سـال چـه در زماِن 
آقـای کـرزی و چـه حـاال در سـایۀ حکومـت 
ایـن  کـه  اسـت  خوش بیـن  ملـی،  وحـدت 
گفت وگوهـا روزی بـه نتایـج مطلـوب خواهد 
زمـان  از  خوش بینی هـا  نـوع  البتـه  رسـید. 
آقـای کـرزی تـا حکومـِت فعلـی تفاوت هایی 
را هـم بـه نمایـش می گذارنـد. آقـای کـرزی 
فکـر می کـرد کـه دخالت هـای امریـکا سـبب 
شـده اسـت کـه تروریسـم در منطقـه همچنان 
بـه حیـاِت خـود ادامـه دهـد و گفت وگوهـای 

پاکسـتان بـا افغانسـتان بـه نتیجـه نرسـد. 
و  جنـگ  معضـل  راه حـل  کـرزی  آقـای 
افراط گرایـی را در منطقه و افغانسـتان، در عدم 
مداخلـۀ امریـکا سـراغ می کـرد؛ امـا حکومـت 
وحـدت ملـی دیـدگاه نسـبتًا تازه یـی را بنیـاد 
گذاشـته اسـت. آقـای غنـی کـه دوسـت دارد 
همه چیـز را از نـگاهِ خـود دو دو تـا چهـار و 
به اصطـاح فرمول بنـدی کنــد، برای نخسـتین 
بـار ادعـا کرد کـه جنـگ فعلـی در افغانسـتان 
ریشـه در مناسباِت دو کشور دارد و این جنگ، 
جنـِگ دو دولـت اسـت. آقـای غنـی همچنین 

ادعـا کـرد کـه از چهار دهـه به این سـو جنگی 
اعام ناشـده میـان پاکسـتان و افغانسـتان آغـاز 
شـده و تـا زمانـی کـه بـه ایـن جنـگ پایـان 
داده نشــود، گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان 
نتیجه بخـش نخواهنـد بـود. بـه همیـن دلیـل، 
او در نخسـتین روزهـای حکومـت دارِی خـود 
اعـام کـرد کـه پـس از ایـن بـه جـای طالبان، 
بـا دولت پاکسـتان بر سـِر موضوع صلـح وارد 
گفت وگـو می شـود. ایـن گفت وگوهـا بـدون 
آن کـه واقعًا آغاز شـده باشـند، آقـای غنی مثل 
همیشـه کـه دو دو تاهای خود را به فراموشـی 
می سـپارد، دوبـاره بـه سـمت طالبـان کشـیده 
شـد و تمایـل خـود بـه گفت وگو با ایـن گروه 
را از سـر گرفـت. همیـن مواضـِع کودکانـه و 
سـردرکم سـبب شـدند که پاکسـتانی ها متوجه 
ضعف هـای بـزرِگ دومیـن مغـز متفکـر جهان 
شـوند و حتـا او را رییـس دولتـی ضعیف تر از 

کـرزی تشـخیص دهند. 
بـه بـاور پاکسـتانی ها، غنی ضعف هایی داشـت 
و دارد کـه زودتـر می شـود او را قانـع کـرد. به 
نظـر آن هـا، کـرزی حداقـل حکومتـی را اداره 
می کـرد کـه قـدرت بـه شـکلی در دسـِت تنها 
خـودش بـود، ولـی حـاال چنیـن هم نیسـت و 
آقـای غنـی رقیبی مهم در حکومـت دارد که به 
انـدازۀ خـودش قـدرت سیاسـی را از آِن خود 
می دانـد. بـه همیـن دلیـل، نـه گفت وگوهـای 
صلـح بـا طالبـان شـکل گرفـت و نه هـم آقای 
غنـی موفــق شـد کـه گفت وگوهـای دولت با 
دولـت را آغـاز کنـد و به اصطـاح بـه جنـگ 
چهل سـالۀ افغانسـتان و پاکسـتان پایان بخشـد. 
تنهـا کارِ فـوق العـادۀ آقـای غنـی ظـرف سـه 
سـاِل گذشـته این بـوده کـه پاکسـتان را هارتر 
از گذشـته بـه جـاِن افغانسـتان سـاخته اسـت. 
ایـن کشـور حـاال ضمـن مداخله هـای آشـکار 
هوایـی  حریـم  تروریسـتان،  از  حمایـت  و 
افغانسـتان را با هواپیماهـای جنگِی خود نقض 
می کنـد و بـه تافـی از شکسـت های طالبـان، 
مناطـق مـرزی را زیـر هـدِف بمـب و راکـت 
قـرار می دهـد . آقـای غنـی خوشـحال بـود که 
بر اسـاس سیاسـت های واقع گرایانـۀ او، جهان 
و بـه ویـژه امریـکا متوجـه وخامـت اوضاع در 
منطقه از ناحیۀ پاکسـتان شـده اند و فشــارهای 
در  بیشـتر  هرچـه  را  پاکسـتان  کشـورها  ایـن 
منطقـه و جهـان بـه انـزوا کشـانده اسـت. امـا 

ایـن سیاسـت های ظاهـراً واقع گرایانـه موجب 
شـدند کـه پاکسـتان بـه روسـیه، ایـران و چین 

بیشـتر از گذشـته نزدیـک شـود. 
سیاسـت های غنـی نه پاکسـتان را مهـار کرد و 
نـه به جنـگ طالبـان پایـان بخشـید. حـاال هم 
کـه دورِ تازه یـی از سـفرهای ُحسـن نیت میان 
دو کشـور آغـاز شـده، هیچ امیدی بـرای بهبود 
ایـن  تلـخ  واقعیـِت  نـدارد.  وجـود  وضعیـت 
اسـت کـه پاکسـتانی ها ده تـا مثـِل آقـای غنـی 
را در جیـب دارنـد. آن هـا به آسـانی می تواننـد 
بـا دیپلوماسـی عمیـق و نهادهـای اسـتخباراتی 
خطرنـاک خـود، حتا اطرافیاِن آقـای غنی را نیز 
بـه جـاِن او بیندازنـد. مگـر سـخناِن گیانی هـا 
)حامـد گیانی و اسـحاق گیانی( نشـان دهندۀ 
ایـن نیسـت کـه نزدیک تریـن متحـدان آقـای 
پاکسـتان  منافـع  تأمین کننـدۀ  می تواننـد  غنـی 

 . شند با
مسـالۀ افغانسـتان و پاکسـتان بـا رفت وآمـد و 
بـه گفتـۀ مشـاور پیشـین شـورای امنیـت ملی 
و  خـورد  و  دادن  مهمانـی  بـا  اسـپنتا،  دکتـر 
خـوراک حـل نمی شـود. رفـِع ایـن تنش هـا به 
مدیریـت و برنامـه نیاز دارد که متأسـفانه هنوز 
در محورهـای پنجگانـۀ سیاسـت های خارجی 
آقـای غنـی بی پاسـخ گذاشـته شـده اند. آقـای 
غنـی فکـر می کنـد بـا چنـد جملـۀ کلیشـه یی 
و پُـر از ارقـام و اعـداد نادرسـت می توانـد بـه 
حـل قضایـای کشـور موفـق شـود، در حالـی 
سیاسـت  پویایی هـای  بـا  پاکسـتانی ها  کـه 
خارجـِی خـود حتـا امریکا را تحت فشـار قرار 
می دهنـد. آن هـا می داننـد کـه چگونـه منافـع 
خـود را جسـت وجو کننـد و بـرای حامیـاِن از 
گزینه هـای  بین الملـل،  نظـام  در  رفتـه  دسـت 
بدیـل تـدارک ببینند. امـا آقای غنی و دسـتگاه 
صدمتأسـفانه  افغانسـتان،  خارجـی  سیاسـت 
کـه هنـوز بـر سـِر تعاریـِف مهم تریـن مسـایل 
به سـر  سـرگردانی  و  حیـرت  در  مفاهیـم  و 
می برنـد. پنج حلقۀ سیاسـت خارجـی ارگ، به 
شـعری بی قافیـه و شـعاری بی پشـتوانه شـبیه 
اسـت که فقط بـه درد حفظ کردِن دانشـجویان 
در  اخـذ وظیفـه  متقاضیـان  و  علـوم سیاسـی 
وزارت خارجـۀ افغانسـتان می خـورد؛ وزارتـی 
که بـه یُمـن فرهمندی های)!( آقـای غنی، فقط 
سـاختماِن مرمریـن و بـاغ و آالچیـِق زیبا دارد! 

2سا  ل    y   10 شما  رة     مسلسل    y 2238  شنبه       18 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   21 رجب المرجب    y 1439  7 ا پر  یل    2018 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

ده تا اشـرف غنی 
در جیب پاکستـان!

 

 9  ،۱۳9۷ سـال  حمـل   ۱۷ تاریـخ  بـه  مانـدگار  روزنامـۀ 
سـاله گی اش را کامـل کـرد و ایـن نخستین شـماره در سـال 

هسـت.   نشـراتی اش  دهـِم 
9 سـال کار و پیـکار در مانـدگار، بـدون شـک بـا تجربه هاِی 
تلـخ و شـیرینی همـراه بـوده اسـت کـه می توانـد بـرای همۀ 
ماندگاریـان از اهمیـِت وافـر برخـوردار باشـد. ورود ماندگار 
بـه دهمیـن سـال نشـراتی ، به سـاده گی میسـر نشـده اسـت. 
تهدیدهـا، اخطارهـا، ارعاب هـا و توقیف هـا و محاکمه هـای 
غایبانـه و نیمه صحرایـِی حکومـت در برابـر ایـن روزنامـه، 
و  انتقـادی  هدفمنـد،  روزنامه نـگارِی  کـه  می کنـد  حکایـت 
روشـن گرایانه در افغانسـتان بـا چـه خطراتـی همـراه اسـت 
و روزنامـۀ مانـدگار چـه آزمون هـاِی دشـواری را پشـِت سـر 
بـه  ایـن روزنامـه توانسـته  گذاشـته و می گـذارد. همین کـه 
راهـش ادامـه دهـد و زیـر بارِ فشـارها قامـت خم نکنـد، کارِ 
بزرگـی اسـت. امـا آن چـه دردنـاک و قابـل تذکـر می  نمایـد 
این  کـه: همـۀ ایـن دشـواری ها در شـرایطی بـوده کـه دولـت 
از دموکراسـی و آزادی  افغانسـتان همـواره  و حکومـت در 
بیـان دم زده و حتـا آزادی بیـان و رسـانه هاِی آزاد را یکـی از 

بزرگ تریـن دسـتاوردهاِی خـود  خوانـده اسـت. 
بـر  عـاوه  گذشـت،  کـه  سـالی  نُـه  در  مانـدگار  روزنامـۀ 
فشـارها و تهدیدهایـی کـه از سـوی حکومت بـا آن ها مواجه 
از  تبعیض آمیـِز بسـیاری را  بـوده، حـرکات و سیاسـت های 
نهادهـای حمایت کننـده از رسـانه ها بـه شـیوه های گوناگـون 
تجربـه کـرده اسـت. ایـن رسـانۀ نوشـتاری بـا پیشـه کـردِن 
روزنامه نـگاری راسـتین و مردم محـور، بـا بیانـی تنـد و قلمی 
صریـح، از مناسـبات و زدوبندهـاِی معامله گرانـه پرهیـز کـرد 
و بـه سـرمایه های معنـوِی مـردم و دعاهـاِی خیِر آنان بسـنده 

 . د نمو
مانـدگار 9 سـال در هیـأِت یـک روزنامـۀ انتقادی، به افشـای 
نارسـایی ها و بی عدالتی هـاِی رایـج در سیسـتم حکومت داری 
افغانسـتان پرداخت. 9 سـاِل تمـام بر مبارزۀ فرهنگی با فسـاد 
اداری، تعصـب قومـی و جعل کاری هـای تاریخـی و سیاسـی 
تمرکـز کـرد. در این مـدت اگـر از یک طرف آمـاج حمات، 
دسیسـه ها و تهدیدهـای گوناگـون قـرار گرفـت، از سـوی 
دیگـر اذهـاِن تاریـِک بسـیاری ها را روشـن و وجدان هـای 
خوابیـدۀ فراوانـی را در درون و بیـروِن حکومـت بیـدار کرد. 
9 سـاِل آزگار اعتـراض کـردن، نقـد نوشـتن و افشاسـازِی 
خیانت هـا در افغانسـتاِن مبتـا به غم نان و جان، کارِ سـاده یی 
نبـوده و نیسـت؛ مانـدگار و اهالـی آن، ایـن رشـته را بـه نقد 
جوانـی و محرومیت هـاِی فـراوان خریـده و متقبـل شـده اند. 
از همیـن رهگـذر، ایـن رسـانه در ایـن نُه سـال توانسـت در 
زمینه هـای سیاسـی، اجتماعـی، تاریخـی و فرهنگـی، ادبیـات 
و سـبِک تازه یـی را در روزنامه نـگاری کشـور خلـق کنـد؛ 
ادبیاتـی کـه مورد قبـول و تقلیِد جمعیـِت فراوانـی از جوانان 
و دانشـجویان قـرار گرفتـه و با همکاری و همدلـِی آن ها روز 

بـه روز بالیـدن گرفته اسـت.
البتـه شـکی نیسـت کـه مانـدگار هماننـد هـر رسـانۀ دیگـر 
نوشـتاری، خالـی از اشـتباه و مبـرا از عیـب نبـوده اسـت. 
دسـت اندرکاراِن روزنامـۀ مانـدگار همـواره توقعاتـی فراتر و 
باالتـر از این هـا از خـود داشـته و دارنـد، امـا محدودیت های 
طبیعـی و تحمیلـی توامـان اجـازه نداده انـد کـه ایـن توقعات 

به طـور کامـل بـرآورده شـوند. 
و  داده  ادامـه  باوقفـه  را  خـود  سـفِر  مانـدگار  کـه  اکنـون 
بـه سـاِل دهـِم آن عـروج نمـوده، بـه عنـوان مدیـر مسـؤول 
روزنامـه بـر خـود الزم می بینـم کـه بـه نماینده گـی از همـۀ 
دسـت اندرکاران و همچنیـن خواننده گاِن روزنامـۀ ماندگار، از 
آقـای احمدولـی مسـعود، صاحب امتیـاز محترمِ ایـن روزنامه 
سـپاس گزاری کنـم کـه ایـن بنــای مسـتحکم را 9 سـال قبل 
با اخاص و ارادۀ راسـخ بنیــان گذاشـتند و برای نکوداشـت 
و نگهداشـِت آن در سـخت ترین شـرایط، از هیـچ تـاش و 
ایثـاری دریـغ نکردنـد. این روزنامـه در واقع امر، با اسـتعانت 
از خداونـد و تمسـک بـه اهـداِف عالـی و مردم پسـنِد آقـای 
عرصـۀ  در  پلشـتی ها  و  زشـتی ها  همـۀ  معتـرِض  مسـعود، 
اجتمـاع و سیاسـت، و ُمنـادی وحدت و وفــاِق ملی در همۀ 

بزنگاه هـای سیاسـی بـوده اسـت.
مانـدگار آرزو دارد کـه سـاِل دهـِم فعالیِت خویـش را از نظر 
اخـاص و اراده، هماننـِد سـال های قبل در محـور ارزش ها و 
آمـاِل نیـک مردم به سـر برسـاند ولـی از نظِر فحـوا و کیفیت، 
بیـش از پیـش بـه سـمِت کارِ معیـاری و ژورنالیسـِم حرفه یی 

حرکـت کند. 

روزنامۀ مـاندگار 
و آغاز سـال دهم
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مسـووالن در وزارت عدلیـه اعـام کرده انـد که قانـوِن »برگزاری 
مراسـم عروسـی« نافذ شـده است.

امـان ریاضـت، سـخنگوی وزارت عدلیـه کـه بـه روز پنج شـنبۀ 
هفتـۀ گذشـته در یـک نشسـت خبـری در کابل صحبـت می کرد، 
گفـت کـه هـدف از نافـذ شـدن ایـن قانـون، »از بین بردن رسـومِ 

مغایـر اسـام« و جلوگیـری از مصـارف گزاف اسـت.
سـخنگوی وزارت عدلیـه هم چنـان اعـام کـرد کـه بربنیـاد قانون 
منـع آزار و اذیـت بانـوان و اطفـال، کمیسـیون عالـی جلوگیری از 
آزار و ادیـت بانـوان و کـودکان بـه رهبـری وزارت کار و امـور 

اجتماعـی ایجـاد می شـود. 

قانون برگزاری مراسم عروسی
رسـوم  بـردن  بیـن  از  کـه  می گویـد  عدلیـه  وزارت  سـخنگوی 
مغایـر احـکام اسـام، جلوگیری از مصـارف گـزاف، فراهم آوری 
تسـهیات بـرای برگـزاری مراسـم، حفـظ ارزش هـای اسـامی 
قانـون  عمـدۀ  اهـداف  از  اخاقـی  انحرافـات  از  جلوگیـری  و 

»برگـزاری مراسـم عروسـی« اسـت.
امـان ریاضـت می گویـد که براسـاس ایـن قانـون، والدین 
و نزدیـکان عـروس اجـازه ندارنـد بـه مناسـبت عروسـی، 
پرداخـت پـول و یـا امتعـه، اقام و اجنـاس دیگـری را به 
نام هـای »طویانـه، شـیربها، ولـور، قلیـن، گلـه، پیشـکش، 
جهیزیـه و امثـال آن« بـه صـورت اجبار بـر خانـوادۀ داماد 

کند. تحمیـل 
آقـای ریاضـت می افزایـد کـه این قانـون تحمیـل و جبری 
سـاختن هدیه هایـی بـه نام هـای »عیـدی، براتـی، رمضانی، 
نـوروزی و امثـال آن« را بیـن خانواده هـای نامزدهـا ممنوع 

سـاخته است.
ایـن مسـووِل وزارت عدلیـه می گویـد کـه این قانـون مانع 
برگـزاری محافـل عروسـی در هتل هـا نمی شـود، امـا در 

مـورد چگونه گـی برگـزاری آن توصیـه کرده اسـت.
سـخنگوی وزارت عدلیه اظهار داشـت که کمیسـیونی زیر 
نـام »کمیسـیوِن نظارت از مراسـم عروسـی ها« کـه اعضای 
آن را مسـووالن وزارت خانه هـای امـور زنـان، اطاعات و 
فرهنـگ، کار و امـور اجتماعی، حج و اوقاف و شـهرداری 
کابـل شـکل می دهند، تشـکیل شـده اسـت کـه مطابق این 
قانـون، از مراسـم عروسـی ها و داد و سـتد طویانـه نظارت 

می کننـد.
گفتنـی اسـت کـه ایـن قانـون نزدیـک بـه سـه سـال پیش 
از سـوی پارلمـان تصویـب شـد، امـا بـه توشـیح رییـس 
ایـن  بـا  عده یـی  آن زمـان  در  بـود.  نرسـیده  جمهـوری 
قانـون مخالفـت کـرده و آن را مداخلـه در حریـم خصوصـی 
خانواده هـا دانسـتند، امـا موافقـان آن تأکید داشـتند که ایـن قانون 

مطابـق احـکام اسـام تنظیـم شـده و بایـد نافـذ شـود.
چنـد مـاه پیـش وزارت عدلیه گفته بـود که تدوین قانـون دیگری 
از قانـون  نـام »خانـواده« زیـر دسـت دارد کـه بخشـی  را زیـر 
برگـزاری مراسـم عروسـی را نیـز در آن شـامل خواهند سـاخت.
گفتـه می شـود کـه ایـن قانـون شـمار مهمانان مراسـم عروسـی و 
قیمـت منـوی )فهرسـت( غذایـی را نیـز تعییـن کـرده اسـت. در 
قانـون تصویب شـدۀ مجلس سـنا شـمار مهمانـان تـا پنجصد نفر 
و قیمـت منـوی غـذا بـرای هـر نفـر حداکثر تـا چهارصـد افغانی 

تعییـن شـده بود.
کمیسیون عالی منع آزار و اذیت

سـخنگوی وزارت عدلیـه در بخشـی از سـخنانش گفـت کـه بـر 
بنیـاد قانـون منـع آزار و اذیـت زنـان و اطفـال، کمیسـیون عالـی 
جلوگیـری از آزار و اذیـت زنـان و اطفال به رهبـری وزارت کار و 

امـور اجتماعـی ایجـاد می شـود.
آقـای ریاضـت افـزود کـه برپایـۀ ایـن قانـون، اداره هـای دولتـی، 
شـوراهای والیتـی و ولسـوالی ها مکلف بـه ایجاد کمیتـۀ مبارزه با 

آزار و اذیـت زنـان و کودکان شـده اسـت.
او تأکیـد دارد کـه هدف این قانون پشـتیبانی از قربانیان خشـونت، 
فراهـم کـردن محیط مصـون کار، آمـوزش و پرورش و دسترسـی 

زنـان و کـودکان بـه خدمات صحی بـدون آزار و اذیت اسـت.
برپایـۀ ایـن قانـون، قربانیـان آزار و اذیـت خـود یـا نمایندۀ شـان 
می تواننـد بـه پولیس، دادگاه، شـورای والیتی و شـورای ولسـوالی 

شـکایت کتبـی درج کنند.
آقـای ریاضـت می افزاید کـه با نافذشـدن قانون منـع آزار و اذیت 
زنـان و کـودکان، مقـررۀ منـع آزار زنـان و کـودکان و همچنـان 
ماده هـای قانونـی مرتبـط بـه آزار زنان و اطفال باطل شـده اسـت.
در قانـون منـع آزار و اذیت زنـان و اطفال، تماس بدنی، خواسـت 
نامشـروع، آزار کامـی و غیرکامـی و هـر عملـی کـه موجـب 
صدمـۀ جسـمی و روانی شـود، آزار و اذیت تعریف شـده اسـت.
بـه گفتـۀ این مسـوول وزارت عدلیه، قانون منـع آزار و اذیت زنان 
و اطفـان بـر بنیـاد ماده هـای ۲۴ و ۵۴ قانون اساسـی در سـه فصل 

و ۲9 ماده تهیه شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه پارلمـان کشـور، قانـون منـع آزار و اذیـت زنان 
و کـودکان را بـا اکثریـت آرا بـه تاریـخ ۱9 عقـرب سـال ۱۳9۵ 
تصویـب کـرد. براسـاس ایـن قانون، کسـانی کـه مرتکـب آزار و 
اذیـت زنان و کـودکان در محـات عمومی، وسـایل نقلیۀ عمومی 
و محـات دیگـر گردنـد بـه جریمۀ نقـدی پنج هـزار تـا ده هزار 
افغانـی محکـوم می شـوند. مرتکبـان آزار و اذیت زنـان و کودکان 
در محـل کار، مراکـز صحـی و مراکـز تعلیمـی و تحصیلـی بـه 
جریمـۀ نقـدی ده هـزار تا بیسـت هـزار افغانـی محکـوم خواهند 

. شد
در ایـن قانـون آمـده اسـت کـه آزار و اذیـت زنـان و کـودکان در 
حاالتـی کـه جرم مکـرراً صورت گیرد، مجـرم اسـتاد، مربی، دکتر 
یـا آمـِر شـخص باشـد یا جـرم منجـر به صدمـۀ جسـمی و روانی 
شـخص گـردد، حالـت مشـدده را به خـود گرفتـه و مجـازات به 

سـه مـاه تا شـش مـاه حبـس تبدیل می شـود.

محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
می گویـد، همانگونـه کـه تأخیـر در انتخابـات بـرای 
احـزاب سیاسـی پذیرفتنی نیسـت، بـرای حکومت و 
مـردم نیـز قابـل قبـول نمی باشـد و بایـد انتخابات در 

زمـان معینـه آن برگزار شـود.
همزمان بااین، رییس کمیسـیون انتخابات گفته اسـت 
کـه آنان بـرای برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 

دارند.  آماده گـی 
کـه  می شـوند  مطـرح  آن  از  پـس  گفته هـا  ایـن 
برگـزاری  زمـان  انتخابـات  کمیسـیون  تازه گـی  بـه 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها را ۲۸ 

اسـت. کـرده  نشـانی  میـزان 
بـا  آقـای غنـی، شـام روز پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته، 
شـماری از رهبـران و نماینده گان احزاب سیاسـی در 
ارگ دیـدار و پیرامـون چه گونگی برگـزاری انتخابات 

آینـده بحـث و گفت وگـو کرده اسـت.
در ایـن دیـدار، رهبران و نماینده گان احزاب سیاسـی، 
انتخابـات  برگـزاری  مـورد  در  را  شـان  پیشـنهادات 
مجلـس نماینـده گان و شـوراهای ولسـوالی در زمـان 
از  سراسـری  و  همه جانبـه  نظـارت  شـده،  تعییـن 
رونـد انتخابـات، فراهـم کـردن زمینه رأی دهـی برای 
تمامـی شـهروندان واجد شـرایط، گشـایش گسـترده 
مراکـز رأی دهـی و برخـی مسـایل حقوقـی مرتبط به 

انتخابـات، بـا آقـای غنـی شـریک سـاخته اند.
در ایـن حـال، محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت 
وحـدت ملی با اسـتقبال از این طرح احزاب سیاسـی 
گفـت کـه ایـن یـک گام تاریخـی و ارزنده اسـت که 
احـزاب سیاسـی افغانسـتان بـا تفاهـم و اتفـاق، روی 

مسـایل مهـم ملـی کشـور بحـث می کنند.
بـه گفتـۀ آقـای غنـی: انتخابات شـفاف، سراسـری و 
عادالنـه، خواسـت مـردم افغانسـتان اسـت و از اینکه 
احزاب سیاسـی در فضای تفاهـم روی آن بحث کرده 
و پیشـنهادات شـان را بـه حکومـت ارایـه می کننـد، 

قابل سـتایش اسـت.
او، تفاهـم احـزاب و حکومـت را در مسـایل ملـی 

یکـی از اهداف اساسـی دانسـته و آن را در خصوص 
نظـارت از روند برگـزاری انتخابات ارزنـده خواند و 
از احزاب سیاسـی و مردم خواسـت تا سـهم شـان را 

در ایـن راسـتا ادا کنند.
رییـس حکومـت وحدت ملـی در این دیـدار خطاب 
بـه مسـووالن احـزاب و جریان هـای سیاسـی گفتـه 
بـرای  انتخابـات  در  تأخیـر  کـه  همانگونـه  اسـت: 
احـزاب سیاسـی پذیرفتنی نیسـت، بـرای حکومت و 
مـردم نیـز قابـل قبـول نمی باشـد و بایـد انتخابات در 

زمـان مشـخص شـدۀ آن برگـزار شـود.
افغانسـتان  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  رییـس 
ثبـت  روز  جـوزا  اول  در  دارد  احتمـال  می گویـد 
و  نماینـده گان  مجلـس  انتخابـات  نامـزدان  نام هـای 

شـود. آغـاز  ولسـوالی ها   شـورای های 
مجلـس  در  کـه  انتخابـات  کمیسـیون  مسـووالن 
دوازده  انـد:  گفتـه  میکردنـد،  صحبـت  نماینـده گان 
هـزار کارمنـد  بـرای رونـد ثبت نـام رأی دهنـده گان 
از سـوی ایـن کمیسـیون بـه کار گماشـته شـده اند و 
قراراسـت  در دور بعـدی بیـش از بیسـت هـزار تـن 

دیگـر نیـز اسـتخدام شـوند.

کـه  می سـپارد  وعـده  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
بـه هیچ کسـی اجـازده مداخلـه در کار انتخابـات را 

داد. نخواهـد 
عبدالبدیـع صیـاد، رییس کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
گفـت: »تعهـد داریم کـه رأی مردم نزد مـا یک امانت 
اسـت و ایـن امانـت را منحیـث یک امانـت نگه داری 

. می کنیم«
آقـای صیـاد بـا اشـاره بـه مداخلـه در رونـد کاری 
شـان امـا گفـت کـه اجـازه  نمی دهد کـه اسـتقالیت 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات زیـر پرسـش بـرود.
رییـس کمیسـیون انتخابـات همچنـان می گویـد کـه 
اعضـای ایـن کمیسـیون صادقانـه کار می کننـد، اجازه 
جلوگیـری  بـرای  و  نمی دهنـد  را  فسـاد  و  تقلـب 
رأی  دهنـده گان،  رأی  فهرسـت  تهیـه  در  تقلـب  از 

در  شـان  شـناس نامه های  براسـاس  را  دهنـده گان 
دیتابیـس ایـن کمیسـیون ثبـت می کننـد تا کسـانی که 

دوبـار رأی دهنـد شناسـایی شـوند.
متقلبـان  صورتی کـه  در  می گویـد،  صیـاد  آقـای 
شناسـایی شـوند زیـر پیگـرد قضایـی قـرار خواهنـد 

گرفـت.
آغـاز  از  همچنـان  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری  بـرای  آماده گی هـا 

داد. خبـر  نیـز  جمهـوری 
آقـای صیـاد گفت کـه از همین اکنون یک کمیسـیون 
انتخابـات ریاسـت  بـرای  موظـف شـده اسـت کـه 
جمهـوری کـه قـرار اسـت پـس از انتخابـات مجلس 
نمایندگان و شـورای ولسـوالی برگزار شود، آماده گی 

بگیـرد. او گفـت: »مـا آماده گـی خـود را داریم«.
ثبـت نـام رأی دهنـده گان قـرار اسـت در دو مرحلـه 
و از ۲۵ حمـل امسـال آغـاز شـود و ادارۀ مرکـزی 
میلیـون  ده  تـا  اسـت  مکلـف  نفـوس  احـوال  ثبـت 
شـناس نامۀ کاغـذی بـرای شـهروندان کشـور توزیـع 
کننـد تا واجدان شـرایط بتواننـد کارت رأی دهی را از 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات دریافـت کننـد.
آقایـان غنـی و عبـداهلل برگـزاری انتخابـات پارلمانی 
را در جریـان امسـال از اولویت هـای کاری حکومـت 

گفته اند. ملـی  وحـدت 
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـرووف  همچنـان، 
نماینـده گان می گویـد که برگـزاری انتخابات شـفاف 
و سراسـری حـق مـردم افغانسـتان اسـت و در زمینۀ 
اختصاصـی  کمیسـیون  مجلـس  نگرانی هـای  رفـع 
مجلـس با کارمنـدان تخنیکـی انتخابـات کار خواهند 

. د کر

وزارت عدلیه پس از نافذشدن قانون »برگزاری مراسم عروسی«:

می شود گزاف جلوگیری  ز مصارف  ا

رییس حکومت:
برگزار شود باید در زمان معین شده  انتخابات 
کمیسیون انتخابات:
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده گی می گیریم

روح اهلل بهزاد

هارون مجیدی
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5ـ مشکالت زیست محیطِی افغانستان در سایۀ تماس با جهانی شدن 
تأثیـرات جهانی شـدن  از  از اعضـای جامعـۀ جهانـی،  بـه عنـوان یکـی  افغانسـتان 
بی نصیـب نمانـده و در ۱۶ سـال اخیـر جنبه هایـی از جهانـی شـدن در عرصه هـای 
سیاسـت، اقتصـاد و فرهنـگ را تجربـه کرده اسـت. پس از وقـوع حادثۀ ۱۱ سـپتمبر 
۲۰۰۱ و قـرار گرفتـن افغانسـتان در کانـون توجهـاِت جامعـۀ جهانـی، مـا شـاهد 
شـکل گیری ارتباطـات و وابســته گی های پیچیـده میـان جامعـۀ خودمـان و نظـام 
جهانـی و متعاقبـًا صورت بنـدِی جدیدی در حیاِت سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی مان 
بوده ایـم. در ایـن شـانزده سـال، روابـط سیاسـی و دیپلماتیـِک افغانسـتان بـا جهـان 
خـارج، وسـعت و شـدت و پیچیده گی هـای فراوانـی را تجربـه کـرده و از همیـن 
رهگـذر، در عرصـۀ اقتصـاد و فرهنـگ نیـز پیوسـِت خود را بـا نظام جهانـی و جهاِن 

شـبکه یی بـه گونـۀ ملمـوس احسـاس نمـوده اسـت.
حضور نماینده گی های سیاسـِی کشـورهای مختلف جهان در افغانسـتان و همین طور 
گشـایش نماینده گی هـای سیاسـی افغانسـتان در کشـورهای گوناگون دنیـا، حضور و 
فعالیـِت شـرکت های تجـاری بین المللـی در افغانسـتان و باز شـدِن بازارهـای جهانی 
بـه روی مـا، ظهـور و توسـعۀ رسـانه های آزاد، شـبکه های اطاع رسـانی و مخابراتی، 
انترنـت و تلیفون هـای همـراه، جلب وجـذِب سـرمایه گذاری های خارجی در شـهرها 
و والیـات مختلـف کشـور، اسـتفادۀ انبـوه از کاالهایی که هـزاران کیلومتـر دورتر از 
خـاِک مـا تولیـد می شـوند و در خانه هـای ما بـه مصرف می رسـند، احـداِث هوتل ها 
و مجتمع هـای تجـاری پُـرزرق و بـرق، شـیوع انگیـزه بـرای یادگیـرِی زبان هـای 
خارجـی، ایجـاد تغییـراِت مسـتمر در ابزارها و الگوهـای زنده گی، اعمـار بلندمنزل ها 
و شـهرک های آپارتمانـی، رشـد جمعیـِت شـهری و محـدود شـدِن فضاهـای سـبز، 
اشـاعۀ تجمـات و مصرف گرایـی، همـه و همـه نشـانه های بـارزِ تأثیـراِت جهانـی 

شـدن بـر زنده گی مردم افغانسـتان اسـت.
 ایـن نشـانه ها در یـک نگاه سـطحی، در مقایسـه بـا دوراِن انـزوا و فراموش شـده گی 
افغانسـتان در حصـار اندیشـه های طالبانـی و حاکمیـت قرون وسـطایی آنان، از رشـد 
و جهـِش بلنـِد کشـور در یک دورۀ نسـبتًا کوتـاه و تبعـاِت کامًا مثبِت جهانی شـدن 
خبـر می دهنـد؛ امـا در نگاهـی عمیق تـر و بازاندیشـانه، وجـوهِ منفـی و ناخوشـاینِد 
زیـادی را نیـز در امـِر رشـد و توسـعه برجسـته می نماینـد. تخریِب محیط زیسـت و 
توسـعۀ سـطحی و کم عمـق و در واقـع توسـعۀ ناپایـدار، خاصـۀ مفیـِد ایـن وجـوه 

منفـی بـه شـمار می آید. 
از سـال ۱۳۸۰ خورشـیدی تـا اکنـون، کمک هـا و حمایت هـای وسـیِع مالـِی جامعـۀ 
جهانـی بـه افغانسـتان و فرصت هـا و امتیـازاِت اسـتثنایِی در اختیـار قـرار گرفتـۀ این 
کشـور، به دالیل مختلف از جمله فسـاد و نبود ظرفیت، در مسـیِر یک توسـعۀ کامًا 
ناپایـدار، نامتـوازن، سـطحی و شـکننده بـه جریـان افتاده اسـت؛ به نحوی کـه از یک 
طـرف بـرای ما یـک اقتصـادِ کاذب و پوقانه یی به بـار آورده و از سـوی دیگر طبیعت 
و محیـط زیسـت افغانسـتان و به ویـژه پایتخـت را در معـرِض آسـیب ها و تهدیداِت 

گوناگـون قرار داده اسـت. 
سـهِم انسـاِن افغانسـتانی از جهانـی شـدن، بـا نسـیِم حادثـۀ یازدهـم سـپتمبر کلیـد 
خـورده اسـت. ایـن حادثه توانسـت فصل جدیـدی از حیـاِت اجتماعـی را در مقابِل 
دیـده گاِن مـا بگشـاید. انسـاِن افغانسـتانی در ایـن دوره، نیازهـای جدیـد و الگوهای 
متفاوت تـری از مصـرف و زنده گـی را تماشـا و تجربـه کـرد. قدرِت اقتصـادی مردم 
بـه یک بـاره ارتقـا یافـت. غذاهای کنسـرو شـده، بوتل هـای آب معدنـی، خریطه های 
پاسـتیکی، نوشـابه های گازدار بـا قوطی هـای فلـزی و هـزاران شـی ء و کاالِی دیگر 
مقابـل چشـمانِ ِ مـا رژه رفتنـد و خودنمایـی کردنـد. این اجناس و اشـیا شـامل سـبد 

خریـد افغانسـتانی ها شـد و به تدریـج نوعـی وابسـته گی را بـه میـان آورد.

بخش هشتم

هشــت. احیــاء یــا بازســازی میــراث 
گســتردۀ حنفــی 

ــاء،  ــه احی ــاال روشــن شــد ک ــای ب در گفتاره
ســنت الهــی، رســالت انســانی و نبــوی، 
مفهومــی پیامبرانــه و صحابــی و تابعــی، و 
ــۀ  ــلمانان در هم ــِی مس ــنت علم ــرانجام س س

عصر هــا و نســل ها بــوده اســت.
ــتردۀ  ــراث گس ــاء می ــا از احی ــه م ــه ک آن چ

ــم: ــر داری ــی در نظ حنف
الف. الهامات ما:  

ــانی و  ــالت انس ــی، رس ــنت اله ــام از س ۱. اله
نبــوی، مفهــوم پیامبرانــه و صحابــی و تابعــی، 
در  مســلمانان  علمــی  ســنت  ســرانجام  و 
ــاء   ــور احی ــه منظ ــا و نســل ها، ب ــه عصره هم
ــان  ــه در می ــداری همه جانب ــن داری و دین م دی

ــلمانان. مس
از  الهــام  روش شناســی،  نظــر  از   .۲
ــدم  ــد در ق ــه می بای ــت ک ــی اس باستان شناس
نخســت بــه شــناخت دقیــق از مهندســی 
ــردن  ــا دور ک ــپس ب ــیم، س ــتانی برس ــر باس اث
گردوغبــار از آن مطابــق نقشــه بــا اســتفاده از 
ــم. ــه بازســازی آن بپردازی وســایل امــروزی ب
ــی،  ــام از مهندس ــی اله ــر روش شناس ۳. از نظ
کــه بازســازی کلمــۀ مترادفــی می باشــد بــرای 
ــی  ــه یعن ــن کلم ــومِ ای ــی و مفه ــت. معن مرم
این کــه شــخص و یــا گروهــی بــر روی یــک 
ــی  ــی و تخصص ــۀ فن ــت و مداخل ــر، فعالی اث
انجــام می دهنــد تــا بتواننــد تــداوم وجــود آن 
اثــر را بــرای زمــان بیشــتری تضمیــن نماینــد. 
ــن  ــازی ای ــی بازس ــر از مهندس ــف دیگ تعری
اســت کــه:  طبــق تعریــف مرمــت یا بازســازی 
ــده و  ــم قســمت های خســارت دی ــی ترمی یعن
یــا صدمــه دیــده بــه صــورت و حالــِت اولیــه 
بــدون هیچ گونــه دخــل و تصــرف در ُفــرم و 
ــوری  ــه ط ــح ب ــی و مصال ــت و چگونه گ حال
ــه  ــاختمان را ب ــا س ــیء و ی ــوان آن ش ــه بت ک

صــورِت اولیــه مشــاهده نمــود.
بدین گونــه »بازســازی« مرحلــۀ اول، بــرای 

ــت. ــازی« اس »نوس
ب. هدف و روش کار ما:

بازســازی میــراث گســتردۀ حنفــی از دیــدگاه 
مــا عبــارت اســت از:

ــی و  ــتردۀ حنف ــراث گس ــی می ۱. باستان شناس

ــوای  ــرم و محت ــتین در ف ــت نخس ــظ حال حف
ــه مخاطــب؛ ــناختاندن آن ب موجــود و ش

و  باستان شناســی  تاریخمنــد:  بازســازی   .۲
بازســازی میــراث گســتردۀ حنفــی، در داخــل 
دوره هــای تاریخــی ماننــد: ۱. دورۀ بذرپاشــی؛ 
۲. دورۀ زایــش و پیدایــش؛ ۳. دروۀ تدویــن و 
اســتقرار؛ ۴. پخــش و گســترش؛ ۵. ایســتایش؛ 

۶. نوســازی.
پرســش های اصلــی بازســازی تاریخمنــد: 
ــه کــدام علمــاء اعــام حضــور  در هــر مرحل
ــا  ــد؟ ب ــد آوردن ــاری را پدی ــه آث ــتند؟ چ داش
ــو  ــب فکــری گفت وگ ــدام مذاهــب و مکات ک

ــد؟ و... ــوده ان نم
ــه  ــوان نمون ــه عن ــی: ب ــازی موضوع  ۳. بازس
در حــوزۀ کام چــه فرآورده هــای دانشــی 
داشــته اســت؟ در حــوزۀ عبــادات و در حــوزۀ 
معامــات، چــه فرآورده-هــای علمــی داشــته 

اســت؟ و... .
۴. بازســازی نظام منــد: در حــوزۀ نظــام فــرد، 
نظــام خانــواده، نظــام اجتمــاع، نظــام اقتصــاد، 
نظــام حقوقــی، نظامــی قضایــی، نظام سیاســی 
ــا  ــام میراث ه ــد از تم ــۀ نظام من ــه گون و... ب
پژوهش گــر  بــرای  تــا  گــردد  گــردآوری 
ــردد  ــاده گ ــی آم ــواد کاف ــاز م ــرا و نوس نوگ
ــی  ــش مبتن ــد دان ــد جدی ــه تولی ــد ب ــا بتوان ت
ــب  ــت مکت ــردازد و هوی ــراث بپ ــن می ــر ای ب

ــد. ــظ کن را حف
ــد  ــۀ تاریخ من ــه گون ــد ب ــا بای ــن فرآورده ه ای
ــه در  ــم ک ــد بدانی ــد شــوند، چــون بای نظام من
مرحلــۀ ظهــور و اوج چــه پیام هــا داشــته 
ــود و  ــف خم ــتایش و توق ــۀ ایس و در مرحل

ــت؟ ــته اس ــا داش ــه پیام ه ــود چ جم
ــم:  ــه معتقدی ــه دو مرحل ــا ب ــر، م ــن نظ از ای
مرحلــۀ  و  بازســازی  یــا  إحیــاء  مرحلــۀ 
ــی کــه علمــای  ــا نوســازی. در حال ــد ی تجدی
ــرق  ــد ف ــاء و تجدی ــان إحی ــا،  می ــل از م قب

ند. شــته ا نگذا
Moderniza� ــازی ، ــد ، نوس ــه. التجدی  نُ

tion
الف: مفهوم واژه گانی 

نظــر ریشه شناســی  از  واژه شناســی:  یــک. 
برگرفتــه از ریشــۀ )ج د(، بــه معنــای نــو 
ســاختن اســت. تجدیــد ]مفــرد[: مصــدر 
د،  ــو ُمجــدِّ ــًدا، فه د، تجدی ــدِّ َد یُج َد. جــدَّ جــدَّ

ي(. د )للمتعــدِّ والمفعــول ُمجــدَّ
دو. معناشناســی: کاربــرد آن عمومیــت داشــته 
ــاختِن  ــای نوس ــه معن ــره ب ــوم روزم و در مفه

هــر چیــزی اســت. 
یعنــی  دانش واژه یــی: تجدیــد  مفهــوم  ب: 
ــیدن.  ــد بخش ــم جدی ــوآوری، نظ ــکار و ن ابت
ــکار.  ــا در اف ــد ی ــیا می باش ــا در اش ــد ی تجدی
در اشــیاء تبدیــل چیــزی قدیــم بــه نــو اســت 
ــات اســت. ــر ایســتایی و ثب ــد در براب و تجدی
بــه معنــای آوردن چیــزی اســت کــه مألــوف و 
مأنــوس نباشــد، ماننــد ابتــکار موضوعــات یــا 
اســالیب کــه از روش معــروف و متفــق علیــه 
ــای  ــه معن ــان ب ــد. همچن ــرون باش ــی بی جمع
آوردن  و  رایــج  موضوعــات  در  بازنگــری 
ــده  ــب و گیرن ــزد مخاط ــه ن ــل در آن ک تعدی
ــرد  ــد کارب ــود. چن ــوم ش ــو معل ــر و ن مبتک

ــت از: ــارت اس ــدۀ آن عب عم

۱. کاربــرد ادبــی: هــر نــوع نــوآوری در روش 
ژانر هــای ادبــی را در بــر می گیــرد. ماننــد 
ــد در  ــو و...  حرکــت تجدی ــر ن ــو و نث شــعر ن

ــوده و اســت. ــات همیشــه ب شــعر و ادبی
ــد  ــد تجدی ــی: مانن ــی حقوق ــرد سیاس ۲. کارب
انتخــاب  و  پیمان نامــه  تجدیــد  ویــزه، 
رییس جمهــور جدیــد... )عبــد الحمیــد عمــر، 

 )۳۴9 ص  ج۱،   :۱۴۲9
معتزلــۀ  ماننــد  فلســفی:  فکــری  ۳.کابــرد 

و... جدیــد  لیبرالیســم  جدیــد،  
ج. تجدیــد دیــن: دربــارۀ دانــش واژۀ »جدیــد« 
ــی  ــنت علم ــوی و س ــی، نب ــدگاه قرآن از دی
ــار  ــن گفت ــم. در ای ــث نمودی ــلمانان بح مس
فقــط روی تجدیــد دیــن و اندکــی شــرح 
حدیــث نبــوی وارده در در مــورد تجدیــد 

دیــن بحــث می نماییــم.
مســلمانان تجدیــد دیــن را یــک ســنت الهــی 
ــرت  ــث حض ــن حدی ــد و آن را از ای می دانن
پیامبــر صلــی اهلل علیــه وســلم الهــام می گیرنــد 
کــه در ســنن أبــی داُود آمــده اســت: َعــْن أَبـِـي 
ــی  ِ َصلَّ ــوِل اهللَّ ــْن َرُس ــُم، َع ــا أَْعَل ــَرَۀ، فِیَم ُهَریْ
ــِذهِ  ــُث لَِه َ یَبَْع ــاَل: »إِنَّ اهللَّ ــلََّم َق ــهِ َوَس اهللُ َعَلیْ
ُد  ــدِّ ــْن یَُج ــنٍَۀ َم ــِۀ َس ــی َرأِْس ُکلِّ مِائَ ــۀِ َعَل اْلُمَّ
ِجْســتاني، بیتــا: ج۴،  لََهــا دِینََهــا.« )أبــو داود السِّ
ص ۱۰9، ح رقــم ۴۲9۱(؛ از حضــرت ابــی 
ــه از  ــه ک ــه از آن چ ــت ک ــت اس ــره روای هری
ــت. او  ــته اس ــم  دانس ــر اعظ ــرت پیامب حض
ــا اهلل  ــود: »همان ــلم فرم ــه وس ــی اهلل علی صل
ــت  ــرای ام ــر صــد ســال ب ــال در رأس ه متع
برمی انگیزانــد  گروه هایــی(  یــا  )اشــخاص 

ــد.« ــد می کنن ــت را تجدی ــن ام ــه دی ک
ایــن حدیــث در گام نخســت چهــار موضــوع 

ــد: ــان می کن را بی
ــی  ــنت اله ــک س ــن ی ــد دی تجدی  .۱

. ســت ا
ــی  ــت یعن ــا بعث ــن ب ــد دی تجدی  .۲
انگیــزش، خیــزش و رســتاخیز همــراه اســت 

نمی گیــرد. صــورت  به آرامــی  و 
یــک  توســط  دیــن  تجدیــد   .۳
شــخص یــا گــروه یــا حرکــت صــورت 

. د می گیــر
تجدیــد دیــن ضمانتــی بــرای   .۴
اســت. اســامی  امــت  تداومــت 
از نظــر مــا علــی قــاری حدیث شــناس 
حنفــی، عمــل تجدیــد دیــن عبــارت اســت از: 
ــم را  ــد، عل ــدا می کن ــت ج ــنت را از بدع س
ــل آن را  ــد و اه ــترش می ده ــش و گس افزای
ــرد  ــان می ب ــد و بدعــت را از می عــزت می ده

ــد. ــرکوب می کن ــل آن را س و اه
ــد؟ از  ــام می ده ــد را انج ــی تجدی ــه کس چ
نظــر ابــن کثیــر و مــا علــی قــاری: شــخص 
ــت  ــراد از آن جماع ــه م ــت، بلک ــد نیس واح
اســت کــه در یکــی از ســرزمین ها و کشــورها 
ــرعی  ــای ش ــون و تخصص ه ــی از فن در یک
ــردازد.  ــن می پ ــد دی ــه تجدی ــزد و ب برمی خی
بــه گفتــۀ ابــن کثیــر در برگیرنــدۀ صنف هــای 
ــاف  ــت و اصن ــرعی اس ــوم ش ــون عل گوناگ
ــان،  ــن، فقیه ــرین، محدثی ــد مفس ــاء مانن علم
نحویــون و لغت شناســان و غیــره را در بــر 

می گیــرد.

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش نهــمدكتر هجرت اهلل جبرییلی

روح اهلل یوسف زاده
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باشـد،  نوشـتن  او  اصلـي  دغدغـۀ  کـه  نویسـنده یی  هـر 
سـعي مي کنـد از تجربیـات نویسـنده گان دیگـر بـراي بهتر 
شـدن کارش اسـتفاده کنـد و ایـن تاش اسـت کـه نبوغ و 
اسـتعداد یـک فـرد را برجسـته مي کنـد. چـه بسـا آدم هایي 
کـه اسـتعدادهاي زیادي داشـتند، ولـي چون از آن اسـتفاده 
نکردنـد و آن را تربیـت نکرده انـد، اسـتعداد آنهـا هیـچ گاه 

بـروز نکرده اسـت. 
شـاید بنـا بـه گفتـۀ بوفـس، اسـتعداد و نبـوغ رنج سـالیان 
باشـد و اینکـه نویسـنده یی بخواهـد بـدون تربیـت کـردن 
اسـتعداد نویسـنده گی خود و بدون بهـره گرفتن از تجارب 
و مهـارت نویسـنده گان دیگـر بـه جایـي برسـد، خیالـي 

اسـت.  واهي 
چـون مـا مشـاهده مي کنیـم کـه نویسـنده گان بـزرگ مـا با 
رنـج کشـیدن زیـاد و خواندن و نوشـتن فـراوان توانسـتند 
بـاب  در  اکنـون  برسـانند.  ثبـت  بـه  ادبیـات  در  را  خـود 
نویسـنده گی از نظرهـاي نویسـنده گان مختلـف در اینجـا 
بهـره مـي بریـم. شـاید بارهـا نویسـنده گان مـا ایـن چیزها 
را شـنیده باشـند، امـا اگـر مـا بـا نگاهـي تـازه نـگاه کنیم؛ 

مطمئنـًا مطلـب تازه یـی را دریافـت خواهیـم کـرد. 
لئونـارد بیشـاپ مي گویـد: »وقتـي مـن کار نویسـنده گی را 
شـروع کـردم از همـه بي تجربه تـر بـودم. اما پیـش از آن و 
پـس از راحـت شـدن از دبیرسـتان، ولگـرد و بیـکار بودم. 
در سـال ۱9۴9 و پـس از مدت هـا دوره گـردي و کارگـري 
بـه نیویورک سـیتي برگشـتم؛ چـون احسـاس مي کـردم آدم 
بدقـدم و بدبیـاري هسـتم. بارهـا نزدیـک بود فلج یا کشـته 
شـوم. در اینجـا بود کـه تصمیم گرفتم آدم درسـتي بشـوم. 
تنهـا دارایـي ام یـک فنـدک، یک سـاعت جیبي، سـي و دو 
دالـر پـول و یـک ماشـین تحریر قراضـه بـود؛ خاصه بعد 
از کارکردن هـاي زیـاد- و مشـکات زیادي کـه برایم پیش 
آمـد آدم بیسـوادي بـودم اما تصمیم گرفتـم درس بخوانم و 
باالخـره به دانشـگاه راه یافتم و در کاس هاي نویسـنده گی 
خـاق ثبـت نـام کـردم و عاقبت مقهـور دانـش هنرجویان 
و اسـاتید نویسـنده گی شـدم. روزهـا کار مي کـردم و کتاب 
مي خوانـدم و شـب ها مي نوشـتم و بعد دسـت نوشـته هایم 
دکتـر  نویسـنده گی مان  اسـتاد  بـه  و  مي کـردم  ماشـین  را 

چارلـز گلیکزبـرگ مي دادم. 
باالخـره بعـد از تـاش زیـاد توانسـتم آثـارم را چـاپ کنم 
دربـارۀ  درس هایـي  کتـاب،  ایـن  اکنـون  شـوم.  موفـق  و 
داستان نویسـي را کـه حاصـل تجربیـات سـالیان من اسـت 
خـود  مخاطبیـن  بـراي  داسـتان  بـزرگ  اسـاتید  کنـار  در 

نوشـته ام.« 
مي کنیـم:  مـرور  را  کتـاب  ایـن  از  نکاتـي  اکنـون  آري 
ایشـان در مـورد دادن اطاعـات از زبـان شـخصیت اصلي 
مي گویـد: »نویسـنده همیشـه نمي توانـد بگذارد شـخصیت 
اصلـي همه چیـز را راجـع بـه خـودش بداند. شـخصیت ها 
هـم مثـل آدم هـاي واقعـي ادراکـي محـدود دارنـد. بـا این 
حـال اگر اطاعـات مهمي دربـارۀ شـخصیت اصلي وجود 
دارد کـه وي نمي توانـد بدانـد ولي براي داسـتان یـا روابط 
متقابـل اشـخاص ضروري اسـت خواننده را نیـز باید از آن 
مطلـع کـرد. شـیوۀ مؤثر براي ایـن کارهـا دادن اطاعات از 

زاویـه دیـد شـخصیت دیگر اسـت. 
در ایـن گونـه مواقـع مي تـوان نکاتـي را کـه بـه گمـان یـا 
طبـق قضاوت شـخصیت فرعـي در رفتار شـخصیت اصلي 

معنـي دار اسـت یـا حداقـل ممکـن به حسـاب آورد.« 
ایـن نویسـنده درجاي دیگـري از کتابش مي گویـد: »هرگاه 
شـخصیتي در بیـش از ده صفحـه از رمان غایب باشـد، حتا 
اگـر ایـن غیبـت فقط بـه مدت دو سـاعت یا دو روز باشـد 
دوبـاره از جنبـه ي دیگـر او را توصیـف کـرد تـا نویسـنده 
بدیـن وسـیله ارتبـاط تنگاتنـگ خـود را بـا مخاطبین خود 
داشـته باشـد. بـه هـر حـال، نویسـنده گی بـه مهارت هایـي 
نیـاز دارد، و بیشـتر از هرچیـز بـه تحمـل زمان زیـرا برخي 
از چیزهـا الزم اسـت، بـراي تعالي یافتن زمـان خود را طي 

کننـد و نبایـد شـتابي در این مورد داشـت.« 
او دربـاره نویسـنده گی مي گویـد: »همـۀ نویسـنده گاني کـه 
اثـري منتشـر نکرده انـد، گاهـي اعـام کـرده انـد کـه اگـر 
تـا یـک یـا دو سـال دیگـر اثـري منتشـر نکنـم دسـت از 
نویسـنده گی خواهـم کشـید حداقل ایـن بار دیگـر مي دانم 
کـه سـعي خـودم را کـرده ام. ایـن مهلـت مهلتـي کوتـاه و 
بـي معنـي اسـت. هیـچ عامـت مشـخص یـا مبهمـي کـه 
حاکـي از ادامه یا توقف نویسـنده گی باشـد، وجـود ندارد. 
دو صفـت بـاارزش نویسـنده گان همانـا اعتمـاد بـه نفس و 

پایداري سرسـختانه اسـت. 
تـا  بیاموزیـد  را  داستان نویسـي  فـن  بایـد  صرفـًا  اگـر 
نویسـنده حرفـه اي و معتبـري شـوید، مدتـي تمریـن کنید 
و بعـد آثارتـان را بـراي ناشـران بفرسـتید و بعـد مي بینیـد 
تقریبـًا  شـود.  حرفـه اي  نویسـندۀ  مي توانـد  هرکـس  کـه 
همیشـه بزرگترین دشـمن نویسـنده گان که دائـم باید با آن 

اسـت.  »شـخصیت« خودشـان  درآویزنـد 
نویسـنده سـاعات کارش مثـل آدم هـاي معمولـي محـدود 
نیسـت. او همـواره در جـدال با تغییر سـریع و نامشـخص 
اوضـاع اسـت و بـراي فائق آمدن براي دشـمن غـدار، باید 

اعتمـاد بـه نفـس داشـته باشـد، و صبـر پیشـه کنـد.« )ص 
۳۴ و ۳۵( 

نویسـنده بایـد مراقـب اوضاع روحي خود باشـد، و نگذارد 
عوامل و رویدادهاي خارجي او را از نوشـتن عقب بکشـد 

و تحت هیچ شـرایطي نگذارد حواسـش پرت شـود. 
بـا  چگونـه  کـه  گرفته انـد  یـاد  نویسـنده گان  از  برخـي 
سـروصداي اطراف شـان کنـار بیاینـد. مثـًا کایوکاسـلر، 
مدعـي اسـت کـه خانه شـان همیشـه آن قـدر شـلوغ اسـت 
کـه دائم حواسـش پرت مي شـود ولـي با این حال همیشـه 

سـعي مي کنـد تمرکـز خـود را در نوشـتن حفـظ کنـد. 
»بـه هـر حـال سـعي کنیـد زیـاد تحـت تأثیـر اتفاقـات و 
عواملـي کـه ذهن تـان را منحـرف مي کنـد، قـرار نگرفتـه 
و سـریع کارتـان را از سـر بگیریـد. گاهـي از اوقـات رمـز 
موفقیـت در مواجهـه بـا عوامـل مزاحـم ایـن اسـت کـه 
عـوض آن کـه مأیـوس شـویم و وقت مـان را تلـف کنیـم؛ 
ببینیـم که چطور مي شـود دوبـاره آهنگ یکنواخت نوشـتن 

را از سـر گرفـت. 
بـراي نوشـتن رمـان، نویسـنده نباید تـرس به خـودش راه 
دهد »فقدان اسـتعداد، مهارت، اراده و یا وقت؛ نویسـنده را 
از نوشـتن رمـان بازنمـي دارد. بلکه وقتي وي بـه کل رماني 
کـه مي خواهـد بنویسـد فکـر مـي کنـد تـرس وجـودش 
را مـي گیـرد. و وقتـي بـه خـط طرح هـا- شـخصیت ها، 
بـه  بایـد  کـه  درگیري هایـي  و  انگیزه هـا،  هـا،  پس زمینـه 
برایـش  کار  مي اندیشـد،  بیـاورد  رمـان  در  کامـل  نحـوي 

پرهیبـت و وحشـتناک مي شـود. 
نویسـنده بایـد خلـق رمـان را بـه تعمیـر خانه یـی مخروبه 
تشـبیه کنـد. او نیـز همچـون نجاري اسـت که ابـزار، زمان 
را در دسـت دارد و مـي دانـد که از کجا شـروع به کار کند. 
او از همـان اول و فـوري بـه همـه جـاي خانـه حمله نمي 
بـرد، بلکـه روي جـزء جزء خانـه کار مي کنـد. مي تواند در 
کـج را درسـت و کـف چوبي لـق و پر سـروصداي اتاق را 
سـفت کنـد. موقعیتـي براي شـروع بیابـد، یعني شـخصیتي 

را خلق کنـد. )ص۴۴ و ۴۵( 
او کـه قبـا دیـوار را رنـگ زده و صحنه یـی ۱۰ صفحه اي 
را نوشـته اسـت. رمـان نیـز ماننـد خانـه ملمـوس اسـت و 

ماهیتـي انتزاعـي و مرمـوز ندارد. 
نجـار مي دانـد کـه هـر قسـمت خانه را کـه تعمیرمـي کند؛ 
بـه کل خانـه تعلـق دارد و نویسـنده مي داند کـه هر صحنه 
از رمانـي کـه مـي نویسـد، بـا کل رمـان ارتبـاط و پیونـد 
دارد. همـۀ رمـان در وجـود اوسـت و او تکـه تکـه آن را 

خلـق مي کنـد. 
نویسـنده هرگـز نبایـد از افسـانه هاي عامیانه یی کـه درباره 
زندگي نویسـنده گان بـزرگ و پرهیبت که به دسـتاوردهاي 
شـگفت انگیـزي رسـیده انـد و شـایع کـرده انـد بیمـي به 

رمـز  و  بودنـد  نویسـنده  صرفـًا  هـم  آنهـا  دهـد.  راه  دل 
اسـت. حرفـه اي کـه  بـوده  موفقیت شـان در تصمیم شـان 

پیوسـته بـدان مشـغول بودند. 
»بنابرایـن نویسـنده موظـف اسـت کـه مهارت هـاي الزم 
در حیطـه نویسـنده گی را بدانـد و ایـن فکـر را نکنـد کـه 
نویسـنده گان موفـق همیشـه در گوشـه دنجـي بـوده انـد؛ 
بسـیاري از آنهـا در محیط هـاي شـلوغي بـه نوشـتن خـود 
ادامـه داده انـد؛ البتـه گاه پیـش مي آیـد کـه مسـایلي باعث 
حواس پرتـي نویسـنده مي شـود در ایـن مورد نویسـنده گان 
مختلـف از شـیوه هاي متفاوتـي اسـتفاده مي کننـد. برخـي 
مدتـي قـدم مي زننـد یا آن قدر به آسـمان خیره مي شـوند 
تـا دوبـاره از نگراني هاي دنیـوي و روزمـره فاصله بگیرند 
و دوبـاره به همـان خیاالت خاق بازگردنـد. بعضي ها هم 
بـا نـگاه کـردن به عکـس، طراحـي تصویر یـا صحنه یی که 
دارنـد چیـزي دربـاره اش مي نویسـند؛ دوبـاره پـا بـه درون 
همـان فضـا و وضعیتي که تجسـم کـرده بودنـد مي گذارند. 
نویسـنده گاني هـم هسـتند کـه با اسـتراحت، فکـر کردن و 

یـا مختصـر خوابي دوبـاره سـرذوق و شـوق مي آیند. 
اسـتیون برمینـگام مي گویـد: »مـن نویسـنده گی را موقعـي 
شـروع کـردم کـه در یکـي از ادارات آگهـي کار مي کـردم 
و در طـول روز مجبـور بـودم، دائـم بـه تلفـن و کارگـران 
همـکارم جـواب بدهـم و بـه جلسـات مختلـف بـروم. اما 

حـاال بـه ایـن نـوع وقفه ها عـادت کـردم.« 
لئونـارد بیشـاپ در مـورد کیمیـاي نویسـنده گی مي گویـد: 
»همـان گونـه کـه کیمیاگـران قدیم رنجـي بر خـود هموار 
مـي کردند تا سـرب را تبدیل به طا کنند و نمي توانسـتند؛ 
نویسـنده نیـز سـعي مـي کنـد بـا رنـج و زحمـت چیزهاي 

بـي ارزش را تبدیـل به گنـج کند. 
کیمیاگـران نـاکام مي ماننـد امـا نویسـنده موفـق مي شـود. 
ناگهـان در کمتـر از یـک چشـم بـه هـم زدن نوشـته شـما 
دگرگـون مـي شـود و عجیـب آنکه دقیقـًا به همـان چیزي 
تبدیـل مـي شـود کـه مـي خواسـتید. امـا چـرا ایـن تغییـر 

ناگهانـي ایـن قـدر طـول مي کشـد؟ 
دلیـل آن کـه تـن بـه تجزیـه و تحلیـل نمي دهـد، اما شـیوه 
دسـت یابي به آن قابل درک اسـت؛ سخت کوشـي، پایداري 

و ایمـان نویسـنده به کارش. 
خود نویسـنده همیشـه بـه پیشـرفت کارش واقف نیسـت، 
چـرا کـه ذهنـش آن قـدر مشـغول نوشـتن اثـر اسـت کـه 
تمـام مهارت هایـي را کـه آموخته اسـت و بـه کار مي بندد، 

نمي فهمـد. 
گاهـي اوقـات یـک سـال تمـام از وقـت نویسـنده صـرف 
نوشـتن و پرداختـن از این تغییـر ناگهاني به تغییـر ناگهاني 
دیگـر و از ایـن کیمیاگـري بـه کیمیاگـري دیگر مي شـود و 
فقـط اگـر پایداري کنـد و اعتماد به نفس داشـته باشـد، آن 

کیمیـا ناگهـان رخ خواهـد نمود. 
البتـه نویسـنده بایـد بسـیار هوشـیارانه عمـل کنـد و خیلي 

هـم تحـت تأثیـر توانایي هـاي ذاتـي خـود قـرار نگیرد. 
زیرا چنانچه لئونارد بیشاپ مي گوید:

دو نـوع توانایـي وجـود  »در عالـم نویسـنده گی معمـوالً 
دارد، ذاتـي و اکتسـابي آنچـه بـه طـور طبیعـي و یـک ریز 
بـه قلـم نویسـنده جاري مي شـود ممکن اسـت براي رشـد 
او مضـر باشـد چـرا کـه نویسـنده بـر ایـن توانایـي هـاي 
طبیعـي تکیـه مـي کند و ایـن توانایـي ها همچـون صندلي 
چرخـدار او را بـه طـرف ناکامـي مـي رانـد، نویسـنده گان 
بایـد دائمـًا مهارت هاي نویسـنده گی خـود را ارزیابي کنند 

تـا مهارت هـاي جدیـدي را کسـب کننـد. 
تـا چـه حـد  رمان نویسـي  اینکـه  بـا  رابطـه  در  فورسـتر 
مي توانـد شـخصیت هاي، داسـتان خـود را محـرم اسـرار 
خـود بدانـد مي گویـد: »ایـن کاري اسـت خطرنـاک کـه 
رمان نویـس اغلـب خواننـدگان خـود را محـرم راز خویش 
مـي انگارنـد و از آن مقـام دانـاي کل کـه احـراز کرده انـد، 
اسـرار قهرمانـان اثرشـان را نزد آنـان فاش مي کننـد و این 
خطرنـاک اسـت چرا که سـبب مي شـود فضاي رمـان گرما 
و حـرارت خـود را از کـف بدهـد و بیفسـرد و یـخ بزنـد 
و ذهـن و عاطفـت تـن آسـان گردنـد و سسـتي گیرنـد، 
و از اینهـا بازهـم بدتـر نویسـنده نیـز بـازي و ظرافـت و 

بذله گویـي پیشـه کنـد... 
فلوبر در رابطه با چگونه نوشتن مي گوید:

»آدم نبایـد بـا قلبـش بنویسـد و خـودش را شـخصًا وارد 
صحنـه کنـد من بـر آنم کـه هنرمتعالـي پدیده یـی علمي و 
غیرشـخصي اسـت، مـا باید بکوشـیم و به مغز خود فشـار 
بیاوریـم تـا بـه سـوي قهرمانـان خـود برویـم و نـه این که 

آنـان را واداریـم تـا به سـوي مـا بیایند. 
هنرمنـد بایـد چنـان در اثرش حضور داشـته باشـد که خدا 
در خلقتـش نامریـي ولـي قـادر متعـال، همه جا بایـد او را 

حـس کنیـم. و هیچ جـا نبایـد او را ببینیم.« 
البتـه ایـن را مي دانیـم که فلوبر بین نویسـنده گان بسـیار در 
نوشـته هایش وسـواس داشـته اسـت و مثل جیمـز جوئیس 
کلمـه بـراي او خیلي مهـم بوده اسـت. آنچنان بـا کلمه ور 
مي رفتـه و آن را زیـر و رو مـي کـرده تـا بـه بهتریـن وجه 
وارد داسـتان کنـد. و نثر بسـیار جـذاب و به قـول معروف 

دارد.  چکش خورده یـی 
ایـن نویسـنده بـزرگ مطـرح مي کنـد که بـراي بیـان خیلي 
از صحنه هـا در داسـتان نبایـد حتمـًا آن را تجربـه کـرده 
باشـید. بنابرایـن وظیفه داسـتان، رسـاندن خواننـده دردمند 
اسـت به ریشـۀ درد، به کجایي درد، چرایـي درد و راه هاي 

درمان. 
نقـش ادبیـات داسـتاني، »عاطفـي- احساسـي- عاشـقانه، 
جهـت  او  آماده سـازي  و  اسـت.  مخاطـب  روح  تلطیـف 
ادراک دردهـاي مشـترک مـا نـه لـذت خالص بخشـیدن به 
مخاطـب و غـرق کـردن او و از خـود بـي خـود کردنـش 
و بـه فراموشـي مخـدري کشـاندنش. هیـچ یـک از آثـار 
بـزرگ داسـتان جهـان در راه تولیـد لذت خالـص نبوده اند 
و همیـن کافي اسـت که مطمئن شـویم انگیـزه ایجاد لذت 

متعلـق بـه ادبیات داسـتاني نیسـت. 
منابع: 

درس هایـي دربـاره داستان نویسـي لئونـارد بیشـاپ ترجمه 
سـلیماني  محسن 

فن داستان نویسي: ترجمه محسن سلیماني 
رمان به روایت رمان نویسان: میریام آلوت 

معصـومه افراشي
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محمـد اشـرف غنی رییـس حکومت وحـدت ملی و 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی، دیـروز جمعه 
)۱۷ حمـل( در دیـدار جداگانـه  بـا شـاهد خاقـان 
عباسـی نخسـت وزیر پاکسـتان، تأکیـد داشـتند کـه 

تخطی هـای مـرزی بایـد فـوراَ متوقـف شـود.
سـران حکومـت وحـدت ملـی دیـروز گفت وگـوی 
دولـت - دولـت را بـا پاکسـتان رسـمَا آغـاز کردنـد 
کـه تأمیـن روابـط دو جانبـه، مبـارزه بـا تروریسـم، 
رهبـری  بـه  صلـح  مذاکـرات  منطقه یـی،  اتصـال 
امتـداد  در  تخطی هـا  افغانسـتانی ها،  مالکیـت  و 
گـذرگا ه مـرزی دیورند، بازگشـت باعـزت مهاجران، 
پروژه هـای اعمـار جاده  و خـط آهن، تبادلـۀ زندانیان 
و نهایی سـازی« راهبـرد عملـی افغانسـتان- پاکسـتان 
بـرای صلـح و همبسـتگی« محـور ایـن گفت وگوهـا 

را تشـکیل مـی داد.
در خبرنامه یـی کـه از طـرف ارگ نشـر شـده آمـده 
کـه آقـای غنـی، موضوع تخطی هـا از آن سـوی خط 
دیورنـد را بـه گونـه جدی با نخسـت وزیر پاکسـتان 
مطـرح کـرد و بـا تاکیـد گفته کـه وضعیـت کنونی به 
نفـع هیـچ طرفی نیسـت و بایـد هر نگرانـی از طریق 
مراجع رسـمی شـریک و از راه بحـث و مذاکره، حل 

گردد.
در ایـن خبرنامـه گفتـه شـده کـه هـر دو جانب روی 
اتصـال منطقه یـی بـه ویـژه انتقـال انـرژی از آسـیای 
میانـه از طریـق افغانسـتان بـه پاکسـتان و کار عملـی 
و  هـرات  کندهـار-  کویتـه-  آهـن  خـط  احـداث 
پشـاور- جـال آبـاد و هم چنـان شـاهراه پشـاور- 

جـال آبـاد- کابـل صحبـت کردنـد.
کـه دو طـرف روی  ارگ گفتـه شـده  در خبرنامـۀ 
بازگشـت داوطلبانـۀ و با عزت مهاجـران توافق کرده 
و جـدول زمانـی و میکانیـزم روشـن را  در این مورد 
هیـأت  دو جانبـه ترتیـب می کننـد. هم چنـان، هیاتی 
از دو کشـور به خاطـر انتقـال و تمدیـد انـرژی بـرق 
از آسـیای میانـه بـه پاکسـتان از طریق افغانسـتان، نیز 

گماشـته شـده است.
خبرنامـه افـزوده کـه هـر دو جانـب، ضمـن این کـه 
روی آمـاده سـازی یک سـند به خاطر تبادلـۀ زندانیان 
دو کشـور بـه موافقـت رسـیدند، فیصلـه نمودنـد تـا 
دو  خارجـۀ  وزارت هـای  و  ملـی  امنیـت  مشـاوران 
بـرای  پاکسـتان  افغانسـتان-  کشـور راهبـرد عملـی 

صلـح و همبسـتگی را نهایـی سـازند.
آقـای غنـی در ایـن دیدار افغانسـتان را کلیـد صلح و 
ثبـات منطقـه دانسـته و افـزوده که ما در یک شـرایط 
حسـاس قـرار داریـم کـه تصامیم سـران دو کشـور، 
رفـاه و آسـایش نسـل های آینـده را تضمیـن می کند.
و  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  هم چنـان 
کنفرانـس  بـه  رابطـه  در  پاکسـتان  نخسـت وزیر 
قریب الوقـوع عالمـان دینـی افغانسـتان، اندونیزیـا و 
پاکسـتان کـه در کشـور اندونیزیـا در پیونـد به صلح 

کردنـد. بحـث  می گـردد،  برگـزار 
در ایـن دیـدار شـاهد خاقـان عباسـی نخسـت وزیر 
پاکسـتان، از پیشـنهاد صلـح آقـای غنـی بـه طالبـان، 
اسـتقبال کـرد و ضمـن این کـه صلـح را بـه رهبـری 
و مالکیـت افغانسـتانی ها، یگانـه راه حل دانسـت، از 

همـکاری کشـورش در ایـن راسـتا، اطمینـان داد.
هم چنـان، رییـس اجرایـی در دیـدار با نخسـت وزیر 
پاکسـتان در رابطـه بـه امنیـت و صلح در افغانسـتان، 
مبـارزۀ مشـترک و صادقانـه با تروریسـم، چالش های 
راکت پرانـی   پاکسـتان،  در  افغانسـتان  مهاجـران 
و  دیورنـد  خـط  امتـداد  در  پاکسـتان  نیروهـای 
و  کابـل  میـان  اقتصـادی  و  تجارتـی  همکاری هـای 

اسـام آباد بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.
دوکتـور عبداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی  در این دیدار 
گفـت کـه تروریسـم نـه تنهـا یـک معضـل امنیتی و 
یـک تهدیـد و خطر اسـت؛ بلکه از نـگاه فرصت های 
محسـوب  چالـش  یـک  نیـز  تجـاری  اقتصـادی- 

می شـود و نیازمنـد مبـارزۀ قاطـع می باشـد.
رییـس اجرایـی افـزود کاهـش خشـونت ها و جنـگ 
در افغانسـتان می توانـد فضای اعتماد میان دو کشـور 
را بـه وجـود آورد و در گسـترش روابـط دوجانبـه 

کند. کمـک 
علمـای  مشـترک  فتـوای  پیشـنهاد  عبـداهلل  آقـای 
افغانسـتان و پاکسـتان را بـر ضـد تروریسـم و جنگ 
مطـرح سـاخت و گفت:  حمـات توپخانه یـی از آن 
سـوی خـط دیورنـد روابـط دو کشـور را بیشـتر از 

پیـش خدشـه دار سـاخته و مهـم اسـت کـه جانـب 
پاکسـتان گام هـای الزم را بـرای جلوگیـری از ادامـۀ 

ایـن حمـات روی دسـت گیـرد.
افغانسـتان  بازرگانـان  مشـکات  بـه  اشـاره  بـا  او 
در پاکسـتان گفـت کـه ضـرور اسـت کـه در بخـش 
مشـکات  و  چالش هـا  اقتصـادی  همکاری هـای 
برداشـته شـود تا روابط و مبادالت تجاری- ترانزیتی 

بیشـتر از گذشـته افزایـش یابـد.
رییـس اجرایـی از تمدیـد مهلـت حضـور مهاجـران 
افغانسـتان در پاکسـتان سـتایش کـرد و تأکیـد ورزید 
کـه برگشـت مهاجرین بایـد داوطلبانـه، تدریجی و با 

باشـد. عزت 
در ادامه، شـاهد خاقان عباسـی، نخست وزیر پاکستان 
گفـت که هـدف اصلـی اش از آمـدن به کابـل، صلح 
و ثبات در افغانسـتان اسـت و کشـورش آماده اسـت 
کـه در زمینـۀ مذاکـرات صلح بـه رهبـری و مالکیت 

افغانسـتانی ها، زمینه سـازی و کمـک کند.
داریـم  بـاور  مـا  کـه  پاکسـتان گفـت  نخسـت وزیر 
کـه همکاری هـای منطقه یـی و اقتصـادی در تأمیـن 
امنیـت نقش مهـم دارد و به همین دلیل کشـورش در 
راسـتای تأمیـن صلـح و امنیـت در افغانسـتان تاش 

می  کنـد.
نخسـت وزیر پاکسـتان دربـارۀ تخطی هـا در امتـداد 
خـط دیورنـد گفت کـه چنیـن حماتی در سیاسـت 
آن هـا وجود نـدارد و در زمینۀ جلوگیـری از آن اقدام 

الزم را انجـام می دهـد.
شـاهد خاقـان عباسـی افزود که کشـورش بـه منظور 
بهبـود روابـط بازرگانـی میان دو کشـور، پـس از این 
از تجـار افغانسـتان مالیـۀ تنظیماتـی نخواهـد گرفت. 
او ابـراز امیـدواری کـرد که تسـهیات الزم بـه تجار 

پاکسـتانی در افغانسـتان نیز فراهم شـود.
نخسـت وزیر پاکسـتان هم چنـان گفـت کـه در زمینۀ 
برگشـت مهاجـران، رضایـت خاطر آن ها مهم اسـت 

و بازگشـت عزت منـد مهاجـران اولویت ماسـت.
نخسـت وزیر پاکسـتان در اخیـر از رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی و رییـس اجرایـی دعـوت کـرده تا از 

پاکسـتان دیـدار کنند.
سـفر یـک روزۀ نخسـت وزیـر پاکسـتان در حالی به 
افغانسـتان صـورت می گیـرد کـه دولـت افغانسـتان 
پاکسـتان را بـه نقـض قوانیـن بین المللـی در خـاک 
این کشـور متهـم می کنـد. وزارت خارجه افغانسـتان 
در خبرنامه  یـی گفتـه اسـت کـه جت هـای پاکسـتانی 
روز چهارشـنبه چهـار بـم را بـر ولسـوالی »دانـگام« 

والیـت کنـر افگنده انـد.
وزارت خارجـه گفتـه که افغانسـتان هشـدار می دهد 
کـه تـداوم نقـض نورم هـای بین المللـی عواقب بدی 

را بـر روابط دو کشـور خواهد داشـت.
پاکسـتان در مقابـل ادعای کابل مبنی بـر نقض حریم 

هوایی افغانسـتان را »بی اسـاس« خوانده است.

شاهد خاقان عباسی در دیدار با سران حکومت افغانستان:

بـرای صـلح آمـده ام
دفاع وزارت: 

که د پاکستان حملې تکرار يش، 

په ټول قوت یې ځوابوو

د افغانســـتان دفـــاع وزارت وايـــي چـــې د مـــي اردو 

ـــې  ـــیمو ک ـــدي س ـــه رسح ـــتان پ ـــړ او نورس ـــه د کون ځواکون

ـــتان  ـــه د پاکس ـــې دي او ک ـــو ک ـــه احظارات ـــړۍ درج ـــه لوم پ

حملـــې تکـــرار يش افغـــان ځواکونـــه بـــه یـــې پـــه ټـــول 

قـــوت ځـــواب ورکـــړي.

د دغـــه وزارت د ویانـــد د دفـــر رسپرســـت محمـــد 

ـــل چـــې  ـــه ووی ـــو ت ـــه ورځ ازادي راډی ـــې پ ـــش د جمع رادمن

ـــاع  ـــرۍ د دف ـــه م ـــس پ ـــیون د رئی ـــاع وزارت د اوپراس د دف

وزارت یـــو پـــاوی اســـام اباد تللـــی، څـــو د پاکســـتاين 

ـــړي. ـــرې وک ـــو رسه خ ـــه چارواک ـــه اړه ل ـــو پ حمل

نوموړی وايي:

ــدې  ــې بنـ ــو رسه رسغړونـ ــررسه کولـ ــه تـ ــون پـ »د غرګـ

شـــوي دي او همـــدا راز یـــو دوه ســـتوری پـــاوی 

ـــه د  ـــوب ب ـــرو لومړیت ـــاوي د خ ـــی دی، د پ ـــتان تلل پاکس

ـــه اوږدو کـــې د رسغړونـــو مســـئله وي، دا  ډیورنـــډ کرښـــې پ

ـــو او کـــه  ـــو کـــې ی ـــه لومـــړۍ درجـــه احظارات مهـــال مـــوږ پ

ـــې چـــې  ـــوري هغـــه ډول رسغړون ـــه ل ـــا هـــم د پاکســـتان ل بی

ـــه  ـــې پ ـــه ی ـــوږ ب ـــرار يش، م ـــړي تک ـــررسه ک ـــې ت ـــې ی مخک

ـــیو.« ـــون وښ ـــې غرګ ـــل ک ـــه مقاب ـــوت پ ـــول ق ټ

دا په داســـې حـــال کـــې ده چـــې د افغانســـتان د بهرنیـــو 

چـــارو وزارت وايـــي چـــې د پاکســـتان د مخکنیـــو 

ـــو  ـــټ الوتک ـــه ورځ جې ـــنبې پ ـــه دوام د چهارش ـــو پ رسغړون

د کونـــړ د دانـــګام ولســـوالۍ پـــر یـــوې ســـیمې څلـــور 

ــويل دي. ــه غورځـ مبونـ

ــه  ــو رسه دغـ ــه خپرولـ ــې پـ ــوې اعامیـ ــاد وزارت د یـ یـ

حملـــه غندلـــې او هغـــه یـــې د افغانســـتان پـــر هوايـــي 

حریـــم تېـــری او ځمکنـــۍ بشـــپړتیا ښـــکاره رسغړونـــه 

ــې ده. بللـ

ـــم د  ـــي مصم ـــد عبدالغن ـــړ د وايل ویان ـــوا د کون ـــه بلې خ ل

ـــي چـــې پاکســـتان  ـــه وی ـــو ت ـــه ورځ ازادي راډی پنجشـــنبې پ

پـــه تېـــرو ۲۴ ســـاعتونو کـــې د دانـــګام پـــر ولســـوالۍ 

۶۰۰ راکټونـــه وېشـــتي چـــې لـــه کبلـــه یـــې یـــو ښـــځه 

ـــم اړويل دي. ـــه ه ـــايل زیانون ـــوې او م ـــي ش ټپ

ـــې  ـــوې اعامی ـــارو وزارت د ی ـــو چ ـــتان د بهرنی ـــو د پاکس خ

ـــه  ـــتان پ ـــې پاکس ـــې ګواک ـــړې چ ـــو رسه دا رد ک ـــه خپرول پ

ـــړي دي. ـــات ک ـــې عملی ـــاوره ک ـــان خ افغ

ــتان د  ــې د افغانسـ ــواک یـ ــي ځـ ــي هوايـ ــتان وايـ پاکسـ

ځمکنـــۍ بشـــپړتیا رسغـــړاوی نـــه دی کـــړی

ــتان  ــې پاکسـ ــي چـ ــدا راز راغـ ــې همـ ــه کـ ــه اعامیـ پـ

ـــد  ـــر ض ـــتانو پ ـــه ترورېس ـــې د هغ ـــاورې ک ـــې خ ـــه خپل پ

عملیـــات کـــړي چـــې پـــه خـــره یـــې لـــه افغانســـتانه 

راځـــي.

ـــن  ـــې ن ـــږي چ ـــې کې ـــال ک ـــې ح ـــه داس ـــې پ دا څرګندون

جمعـــه د پاکســـتان صدراعظـــم شـــاهد خاقـــان عبـــايس 

ـــړی دی. ـــفر ک ـــه س ـــل ت کاب

ـــي  ـــمر غن ـــره ولس ـــه خ ـــو پ ـــارو د کارپوهان ـــي چ د پوځ

ــه  ــه صدراعظمـ ــتان لـ ــه د پاکسـ ــدي توګـ ــه جـ ــد پـ بایـ

وغـــواړي چـــې د ډیورنـــډ کرښـــې پـــه اوږدو کـــې 

رسغړونـــې او پـــر افغـــان خـــاوره حملـــې بنـــدي کـــړي.

د کورنیـــو چـــارو وزارت پخوانـــی معیـــن مېـــرزا محمـــد 

یارمنـــد وايـــي، پاکســـتان د افغانســـتان پـــر وړانـــدې لـــه 

ـــاوره  ـــان خ ـــر افغ ـــي او پ ـــو کار اخ ـــتخبارايت تکتیکون اس

ـــي دي. ـــم مؤقت ـــدل ه ـــو بندې ـــې د حمل ی

نوموړی زیاتوي:

ـــږي،  ـــودل کې ـــون ښ ـــوا غرګ ـــتان له خ ـــې د افغانس ـــه چ »کل

پاکســـتانیان خپلـــې حملـــې بنـــدوي ځکـــه چـــې خـــره 

ـــې  ـــل ک ـــه مقاب ـــتان پ ـــېږي او د پاکس ـــه رس ـــه ون ـــړې ت جګ

ــه  ــې لـ ــو دوی چـ ــه يش، خـ ــه نـ ــون رامنځتـ ــي پاڅـ مـ

ـــتخبارايت دي  ـــه اس ـــوي هغ ـــتفاده ک ـــارو اس ـــې الرو چ کوم

ـــې  ـــیي، دوی خپل ـــون ښ ـــتان غرګ ـــې افغانس ـــه چ او هرکل

حملـــې بنـــدوي.«

د ښـــاغي یارمنـــد پـــه خـــره د تـــل لپـــاره پـــر افغـــان 

خـــاورې د پاکســـتان د حملـــو د مخنیـــوي لپـــاره بایـــد 

ـــف  ـــد ص ـــوه واح ـــه ی ـــک پ ـــتان خل ـــیون او د افغانس سیاس

کـــې د پاکســـتان پـــر وړانـــدې ودرېـــږي.

ابوبکر صدیق
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بشیر احمد انصاری

سخنی با تروریستان بالقوه:
در واکنش به بمبارد کندز چند نکته را قابل ذکر می دانم:

ــی از  ــروه بزرگ ــی گ ــاس و آگاه ــزان احس ــی، می ــۀ هوای ــر آن حمل ــش در براب - واکن
هموطنــان مــا را بازتــاب داد. کســانی کــه کشــتن کــودکان را در هــر حالــت و همه جــا محکــوم کــرده 

انــد. ایــن امــر بیانگــر زنــده بــودن احســاس انســانی اســت.
ــه  ــرده را ب ــدان م ــف و وج ــان نماهای کثی ــری از انس ــروه دیگ ــاق گ ــان نف ــه همچن ــن حادث - ای
ــا،  ــا، فاتحه ه ــتان ها، جاده ه ــاجد، قبرس ــای مس ــی انفجاره ــه در تمام ــانی ک ــت. کس ــش گذاش نمای
ــاس  ــدا احس ــام خ ــروز ن ــی ام ــتند، ول ــان می گذاش ــر ده ــکوت ب ــر س ــال آن مه ــا و امث جنازه ه

ــرده اســت. انســانی شــان گل ک
- ایــن موجــودات بی آبــرو، حمــات انتحــاری و کشــتار مــردم ملکــی و اطفــال و زنــان و مریضــان 
را منافقانــه توجیــه کــرده و از جنایــت و تــرور حمایــت کــرده و زیــر نــام مبــارزه بــا »دولــت کافــر« 

و »جامعــۀ فاســق«، از حمــات انتحــاری بــه شــیوه های خــود شــان پشــتیبانی کــرده انــد.
امــا کســانی کــه کشــتن کــودکان معصــوم را بــه حجــت این کــه آن هــا نیــز تروریســت بــار خواهنــد 

آمــد، جشــن می گیرنــد، در انســان بــودن شــان بایــد شــک کــرد. 
- چهــرۀ منافقانــه و دروغیــن ایــن تروریســتان بالقــوه وقتــی عریــان می شــود کــه در مناســبتی داد و 
ــد.  ــوش می گذارن ــه در گ ــر، پنب ــد و در مناســبت های دیگ ــر می کن ــک را ک ــوش فل ــان گ ــاد ش فری

ــن: غافــل از این کــه ایــن دی
در ضمیرش هیچ خونی آب نیست
هیچ خونی هم ز خونی ناب نیست

چطور می شود که مسجد و مدرسه یکروز حرمت و حصانت پیدا کنند و روز دیگر نه.
- یکــی از فتواهایــی کــه گروه هــای تروریســتی و آدمکــش در حــوزۀ مــا بــه آن اســتناد می جوینــد، 
ــود، در آن  ــان ب ــا پنه ــان ملکی ه ــمن در می ــر دش ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــرس« اس ــوای »تت فت
ــن  ــود ســازند. حــاال ای ــراد ملکــی را ناب ــد هــم دشــمن و هــم اف ــن« حــق دارن صــورت »مجاهدی
جانورانــی کــه زیــر نــام »عالــم« و »عمامــه« و »شــوری« و لوحه هــای دینــی خــود را پنهــان کــرده 
و در مناســبتی بــا آب و تــاب اعامیــه صــادر می کننــد و در مناســبت های دیگــری از ســنگ صــدا 
ــر  ــد و اگ ــم گذشــته ان ــم از کوچــه عل ــر راســتی ه ــه؛ اگ ــن موجــودات ن ــرون می شــود و از ای بی

ــد؟  ــزی نمی گوین ــن فتواهــا چی ــد، چــرا در مــورد چنی راســتی هــم احســاس انســانی دارن
ــن خــود در ذات  ــد. ای ــدارد از کــودکان معصــوم چــون ســپر اســتفاده کن ــچ گروهــی حــق ن - هی

خویــش یــک جنایــت جنگــی اســت.
ــد، خوشــی  ــم می آمیزن ــم در ه ــا ه ــم ب ــد و خوشــی و غ ــی، اشــک و لبخن ــن حالت های - در چنی
ــرای  ــم ب ــد و غ ــم شــده ان ــا ک ــن دنی ــده از ای ــوزی و درن ــه شــماری از موجــودات م ــرای این ک ب
آنکــه شــگوفه های معصومــی پرپــر شــده انــد. مــن اشــک تمســاح تروریســتان بالقــوه را بــه پشــیزی 

نمی خــرم.

روح اهلل بهزاد

واقعیــت ایــن اســت کــه نیروهــای ارتــش در حملــۀ هوایــی بــه تجمــع طالبــان در کندز، 
ــت  ــه، از موجودی ــش از حمل ــد پی ــش بای ــای ارت ــتباه شــده اســت. مقام ه مرتکــب اش
غیرنظامیــان و کــودکان در آن تجمــع اطاعــات دقیــق بــه دســت می آوردنــد. بــه نظــر 
ــان  ــودکان و غیرنظامی ــورد ک ــش در م ــی ارت ــات بخــش هوای ــه، اطاع ــن حمل ــه در ای ــد ک می رس
ناقــص بــوده اســت. ایــن حملــه بایــد بســیار دقیــق و ســنجیده شــده انجــام می شــد. ایــن واقعیــت 
را نبایــد انــکار کــرد کــه در ایــن حملــۀ ناســنجیده، ده هــا کــودک نیــز کشــته شــده انــد کــه شــاید 
ــا گــروه طالبــان نداشــتند. نیروهــای ارتــش می توانســتند ایــن عملیــات را بــه خاطــر  هیــچ ربــط ب
حضــور کــودکان در آن تجمــع، بــه گونــۀ دیگــری و در جــای دیگــری ســازماندهی کننــد. از دســت 
رفتــن فرصــِت حملــه بــه دشــمن، شــاید بــار دیگــر بــه نیروهــای هوایــی ارتــش فراهــم می شــد، 

امــا کشــتن ده هــا کــودک را نمی تواننــد جبــران کننــد.
ــاه کــه کــودکان کشــته شــده روزی طالــب می شــدند، هــم نادرســت اســت. هیــچ کســی  ایــن انتب
ــی  ــتند. کس ــان می پیوس ــروه طالب ــه گ ــده ب ــودکان در آین ــن ک ــه ای ــد ک ــرده نمی توان ــن ک تضمی
ــش  ــب و داع ــه طال ــًا روزی ب ــد، حتم ــظ می کنن ــرآن حف ــه ق ــی ک ــد کودکان ــرده نمی توان ــا ک ادع
می پیوندنــد. شــاید در آینــده دشــت ارچــی بــه دســت دولــت بیفتــد و معادلــه بــه کلــی تغییــر کنــد.
واقعیــت دیگــر ایــن اســت کــه هــر باشــندۀ ایــن ســرزمین از کشــته شــدن طالبــان خرســند می شــود 
ــون  ــا خ ــروه ب ــن گ ــت ای ــون دس ــد؛ چ ــت می کن ــان، حمای ــر آن ــات در براب ــه عملی و از هرگون
بســیاری از مــردم آلــوده اســت، امــا چیــزی کــه بســیار مهــم اســت، ایــن اســت کــه مــردم نبایــد 
ــش  ــای ارت ــوی نیروه ــم از س ــان و ه ــوی طالب ــم از س ــد ه ــردم نبای ــوند. م ــنگ آرد ش ــن دوس بی
قربانــی شــوند. نیروهــای هوایــی ارتــش بایــد در حمــات این چنینــی شــان دقــت بیشــتر بــه خــرچ 

دهنــد تــا از قربانــی شــدن غیرنظامیــان تــا حــِد آخــر جلوگیــری شــود.

فیـسبـوک نـــامــه

افغانستان،  اتباع و شهروندان  به  نباشد،  اگر قصد بدی در کار 
به هم  زمین  و  آسمان  بگوییم  »افغانستانی«  و چه  »افغان«  چه 
که  کرد  پافشاری  آن قدر  این موضوع  نباید روی  و  نمی خورد 
با  باشند  اگر کسانی خواسته  اما  ملی خدشه دار شود،  وحدت 
و  کنند  مسخ  را  نفر  میلیون ها  هویت  افغان،  کلمۀ  از  استفاده 
به مسایل قومی دامن بزنند، به هر طریقی شده باید جلو آنان 
متوجه  را  منطق  اگر  البته  گرفت.  باید  منطق  و  استدالل  با  را 
شوند. در توضیح و معنای واژه های »افغان«، »افغانی«، »افاغنه« 

و »افغانستانی« باید به نکات ذیل توجه کرد:
مترادف هم  پشتون  و  افغان  نخواهیم،  بخواهیم و چه  ۱- چه 
اشعار  کلیات  به  است  کافی  سخن،  این  اثبات  برای  هستند. 
برجستۀ  شاعران  از  »خوشحال خان ختک«  و  »درویزه«  آخوند 
نتوانست  پشتوزبان  شاعر  دو  این  اگر  کنیم.  مراجعه  پشتون 
قناعت ما را حاصل کند، به دو منبع معتبر تاریخی دیگر یعنی 
و  گنداپوری«  »شیرمحمدخان  نوشته  »خورشیدجهان«  کتاب 
»تاریخ نامه هرات« تألیف »سیف هروی« رجوع شود. بازهم اگر 
تا  بزنیم  را ورق  »پته خزانه«  کتاب  نداریم،  قبول  را  منابع  این 

بدانیم کلمۀ افغان برای چه کسانی به کار رفته است.
فرض را بر این می گیریم که منابع تاریخی قابل استناد نیستند، 
خان،  امان اهلل  دوره  نشریات  به  که  است  این  راه  کوتاه ترین 
نادرخان، ظاهرشاه و داوودخان مراجعه کنیم. مثًا در روزنامه 
»طلوع افغان« که توسط جریان حاکم اداره می شد، کلمه افغان، 
هزاران بار مترادف پشتون به کار رفته و مختص این قوم استفاده 
افغان در شماره ۸۶  شده است. به عنوان مثال: روزنامه طلوع 
سال ۱۳۰۶ نه تنها کلمه افغان را مترادف پشتون ذکر کرده بلکه 
زبان پشتو را نیز »لسان افغانی« دانسته است. شاید گفته شود که 
در حال حاضر کلمه افغان، از حالت اختصاصی خارج شده و 
هر کسی را که در افغانستان زندگی کند، افغان می نامند. خوب 
تا اینجا درست اما چه اصراری وجود دارد که این کلمه را در 
نیست؟  کاسه زیرنیم کاسه  کار،  این  با  آیا  کنیم؟  درج  شناسنامه 
این  شهروندی  نشانه  و  تابعیت  سند  افغانستان،  شناسنامه  اگر 
افغان هم  کلمه  که  می کنیم  که هست چرا تاش  باشد  کشور 
روی آن درج شود؟ در پاسخ می گویند که افغان همان افغانستان 
است، پس اگر این طور هست، چرا فقط به درج کلمه افغانستان 
روی شناسنامه به عنوان وثیقه ملی شهروندان افغانستان، بسنده 
نمی کنند و می خواهند کلمه افغان هم به آن اضافه شود؟ این 

پافشاری نشان می دهد که حتمًا یک خبرهای هست.
۲- واژۀ »افغانی« واحد پول افغانستان است. انتخاب اصطاح 
ماجرایی  خود  برای  هم  افغانستان  پول  واحد  برای  افغانی 
امان اهلل  زمان  در  مرکه«  »پشتو  اسم  به  انجمنی  دل  از  که  دارد 
خان برآمد. به بحث تاریخی آن کاری نداریم اما از این کلمه 
نمی توانیم برای شهروندان افغانستان استفاده کنیم. نمی شود که 
یک واژه هم واحد پول و هم بازگوکننده هویت شهروندان یک 
کشور باشد. افغانی ضمن این که واحد پول است از نگاه لغوی 

درست  اشخاص  و  افراد  برای  آن  از  استفاده  نیز  دستوری  و 
نیست. مثًا به یک عرب نمی توانیم بگویم که عربی است، بلکه 
نمی توانیم  نیز  بلوچ  و  ترک  فارس،  به  است.  عرب  می گوییم 
که  می گوییم  بلکه  است  بلوچی  و  ترکی  فارسی،  که  بگوییم 

فارس، ترک و بلوچ است.
۳- اصطاح »افاغنه« در آستانه سقوط سلسله صفوی به دست 
از  موّرخین  برخی  و  کرد  پیدا  رواج  ایران  در  محمود هوتک، 
این کلمه استفاده کردند. در آن زمان به تبریزی ها نیز »تبارزه« 
این واژه ها  »ارامنه« می گفتند. علت اصلی رواج  ارمنی ها  به  و 
مشخص نیست اما به نظر می رسد که طبق قاعده »قِّلۀ« عربی 
جمع بسته شده باشد. در ادبیات عرب از ۳ نفر تا ۱۰ نفر را 
با جمع قّله مشخص می کنند. این نوع جمع بستن، در مقامی 
استفاده می شود که عدد افراد را کم حساب کنیم و گاهی هم 
قِّلۀ  قاعده جمع  البته  کار می رود.  به  توهین  و  تحقیر  مقام  در 
نیز داراي چهار وزن است که به بحث ما ربطی ندارد. هر چه 
باشد، استفاده از کلمه افاغنه برای شهروندان افغانستان، از نگاه 
دستور زبان فارسی اشتباه و غلط است و شهروندان افغانستان 

نیز دوست ندارند از این کلمه برای آنان استفاده شود.
۴- »افغانستانی« به کسی اطاق می شود که با داشتن هر قومیتی، 
عبارت  به  باشد.  کشور  این  ساکن  و  افغانستان  سرزمین  اهل 
دیگر، افغانستان و افغانستانی، ظرف و مظروف هستند. بنابراین 
به صورت عموم برای همه شهروندان افغانستان از نگاه جز بر 
بیان  باب  از  البته  کنیم.  استفاده  افغان  کلمه  از  نمی توانیم  کل، 
همه  برای  افغان  کلمه  از  استفاده  سیاسی،  جغرافیای  و  محیط 
اساسی  قانون  که  همان طور  است  مجاز  افغانستان  شهروندان 
که  بخواهیم  اگر  اما  است  گذاشته  صحه  آن  بر  نیز  افغانستان 
هویت قومی همه شهروندان را در قالب کلمه افغان تعریف و 
سپس آن را درج شناسنامه کنیم، مشکلی پیش می آید که اکنون 
قانون  افغان در  البته درج کلمه  ملت را سرگردان کرده است. 
اساسی به هر دلیلی، به معنای آن نیست که روی پیشانی مان نیز 

کلمه افغان را خالکوبی کنیم. 
در خصوص  که  باال  اشکاالت  به  توجه  با  این که  آخر  سخن 
همه  برای  »افاغنه«  و  »افغانی«  »افغان«،  کلمه های  از  استفاده 
شهروندان افغانستان مطرح شد، اطاق کلمه افغانستانی به همه 
و  منطقی تر  علمی تر،  ادبی تر،  موجه تر،  افغانستان؛  شهروندان 
ارجح تر است، زیرا به کسی که اهل هند، عربستان، پاکستان و 
مجارستان است، هندوستانی، عربستانی، پاکستانی و مجارستانی 
اطاق می کنیم. حاال فرض کنیم که استفاده از واژه افغانستانی 
باعث خدشه دار شدن وحدت ملی در افغانستان می شود و از 
طرف دیگر، اصل را بر این می گیریم که اطاق کلمه افغان برای 
شهروندان افغانستان، با غرض و مرضی همراه نیست، می توانیم 
به افغانستانی ها، افغان هم خطاب کنیم، اما درج کلمه افغان در 
این  از سوءنیت اصرارکننده گان  شناسنامه ها، مشکوک است و 

طرح حکایت دارد.

محمد مرادی

حمـله بر دشت ارچـی... 
ــش  ــد، ارت ــد و می گوی ــه را رد می کن ــن حمل ــی در ای ــای آمریکای ــت نیروه ــز دخال ــند. او نی ــان باش در ام

ــت. ــرده اس ــرا ک ــزی و اج ــه را طرح ری ــن حمل ــتان ای افغانس
روســتای تفتانــی در جنوب غــرب مرکــز ولســوالی دشــت ارچی در فاصلــۀ حــدودن ۴ کیلومتــری مرکــز شــهر 

قــرار دارد؛ در موقعیتــی مابیــن مرکــز کنــدز و ولســوالی خواجه غــار.
ــای باشــندگان مناطــق  ــی شــهرکی ســاخته اند و نیازمندی ه ــردم محــل در تفتان ــه کمــک م ــرن ب ــان اخی طالب
تحــت کنتــرل ایــن گــروه از ایــن بــازار مرفــوع می شــود؛ مدرســۀ آخنــدزاده در یــک کیلومتــری ایــن بــازار 
موقعیــت دارد. طالبــان تفتانــی را از نــه ســال بــه این ســو در کنتــرل خــود دارنــد و بــازار ایــن روســتا یکــی از 

ــع درآمــدزای ایــن گــروه در کنــدز محســوب می شــود. مناب
ــهروندان خارجــی  ــی ش ــد، هرازگاه ــه ســام وطندار می گوی ــی ب ــتای تفتان ــندگان روس ــی از باش ــل، یک اجم
ــی  ــی منته ــد، »راه اصل ــد می کنن ــتا رفت وآم ــن روس ــه ای ــز ب ــتانی ها نی ــتانی ها و تاجیکس ــمول اوزبیکس به ش

ــد.« ــن فــرش شــده و مــردم از مســیرهای فرعــی گشــت وگذار می کنن ــان مای ــه ایــن محــل توســط طالب ب
ــل  ــه دلی ــداد را ب ــن روی ــال داشــت. شــماری ای ــه دنب ــدزاده واکنش هــای بســیاری ب ــر مدرســۀ آخن ــه ب حمل
تلفــات غیرنظامیــان محکــوم کردنــد. امــا شــماری بــه ایــن باورنــد کــه ایــن حملــه در نــوع خــود در افغانســتان 

بی نظیــر بــوده و بایــد از نیروهــای امنیتــی حمایــت شــود.

قربانیان رویداد کندز در شفاخانۀ حوزه یی این والیت
ــه توجــه  ــات حمل ــه جزیی ــر ب ــد، اگ ــان می گوی ــات غیرنظامی ــورد تلف ــی در م ــد کوهســتانی، آگاه نظام جاوی
شــود مراســم دســتاربندی هــدف نبــوده و احتمالــن کــودکان بــه دلیــل سراســیمگی از ســوی جمعیتــی کــه 
ــد، آســیب دیده انــد. کوهســتانی می افزایــد، طالبــان بــه خوبــی ارزش جنــگ روانــی را  در حــال فــرار بوده ان
ــه  ــد در حقیقــت ب ــی انتقــاد می کنن ــان از نیروهــای امنیت ــه خاطــر تلفــات غیرنظامی ــد و کســانی کــه ب می دانن

ــد. ــل کرده ان ــان عم ــع طالب نف
امــا عتیــق اهلل امرخیــل، آگاه نظامــی در ایــن زمینــه دیــدگاه متفاوت تــری دارد. بــه بــاور آقــای امرخیــل حملــه 
بــه یــک مــکان مذهبــی »بــازی بــا ریــش باباســت.« او می گویــد، بــا چنیــن حماتــی تاش هــای حکومــت 

افغانســتان بــرای صلــح بــا طالبــان بــه خطــر روبــه رو می شــود.
طالبــان در برابــر ایــن حملــه در زودتریــن فرصــت واکنــش نشــان دادنــد و گفتنــد کــه ایــن حملــه تجمــع 

ــد. ــی بوده ان ــا غیرنظام ــام قربانی ه ــرار داده و تم ــدف ق ــان را ه غیرنظامی
ــرای بررســی بیشــتر ایــن حملــه هیأت هــای جداگانــۀی را  ــا ایــن حــال حکومــت و مجلــس نماینــدگان ب ب

ــد. ــف کرده ان موظ
بــه گفتــۀ مقام هــای امنیتــی، در حملــه بــر مدرســۀ آخنــدزاده دســت کم ۱۸ مقــام ارشــد طالبــان کشــته شــدند 
و ۱۲ فرمانــده دیگــر ایــن گــروه زخمــی. امــا مقام هــای محلــی شــمار قربانیــان را ۱۰۰ کشــته و حــدود ۲۰۰ 

ــد. ــوان می کنن زخمــی عن
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در  آخنــدزاده  مدرســۀ  گذشــته  هفتــۀ 
کنــدز  دشــت ارچی  تفتانــِی  روســتای 
گرفــت.  قــرار  هوایــی  حملــۀ  هــدف 
دقایــق  نخســتین  در  محلــی  مقام هــای 
وقــوع ایــن حملــه آن را بــه نیروهــای 
ــای  ــا مقام ه ــد، ام ــوب کردن ــی منس خارج
امنیتــی چنــدی بعــد مســؤولیت ایــن حمله 
را بــر عهــده گرفتنــد و اعــام کردنــد کــه 
ــان  ــد طالب ــای ارش ــداد مقام ه ــن روی در ای

ــد. ــرار داده ان ــدف ق را ه
ــه  ــی ک ــد حکومت ــع ارش ــک منب ــون ی اکن
ــد  ــود می گوی ــاش ش ــش ف ــت نام نخواس
ایــن حملــه در ده ســال گذشــته  کــه 
بی پیشــینه بــوده و نیروهــای آمریکایــی 
ــه  ــد ک ــع می گوی ــد. منب ــام داده ان آن را انج
ــاد جلســۀی کــه  ــا دقــت زی ــه ب ایــن حمل
ــور  ــان در آن حض ــد طالب ــان ارش فرمانده

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ــتند را ه داش

ــورد  ــه م ــه یی ک ــع، مدرس ــۀ منب ــه گفت ب
مراکــز  از  یکــی  گرفتــه،  قــرار  حملــه 
هراس افگــن  گروه هــای  آموزشــی 
ــام  ــر ن ــه زی ــی ک ــت و قربانیان ــوده اس ب
عضــو  شــده اند،  گــزارش  غیرنظامیــان 

طالبان انــد. گــروه 
امــا کــول لیســا گارســیا، ســخنگوی ارتــش 
افغانســتان  در  آمریــکا  متحــدۀ  ایــاالت 
دخالــت نیروهــای ایــن کشــور در عملیــات 
کــه  می گویــد  و  می کنــد  رد  را  کنــدز 
ــی در  ــچ دخالت ــده هی ــاالت متح ــش ای ارت

ــت. ــته اس ــع نداش ــن تجم ــه ای ــه ب حمل
جنــرال مرتضــا، فرمانــده واحــد ۲۰ ارتــش 
ــد  ــام وطندار می گوی ــا س ــو ب در گفت وگ
ــۀ  ــه بهان ــز ب ــن نی ــش از ای ــان پی ــه طالب ک
ــات  ــی جلس ــم های مذهب ــزاری مراس برگ
ــۀ  ــا از حمل ــد ت ــزار می کردن ــود را برگ خ
ــه صفحــه 7 ــی...       ادام نیروهــای امنیت

حمـله بر دشت ارچـی 
کـاِر کی بـود؟

ــد عربســتان  ــن ســلمان، ولیعه ــد ب »محم
شــد  مدعــی  مصاحبــه ای  در  اخیــرا 
دارد.  موجودیــت  حــق  اســرائیل 
او  اظهــارات  ایــن  انگیزه هــای پشــت 
ــه  ــای او ب ــن صحبت ه ــا ای ــت؟ آی چیس
معنــی روابــط نزدیــک تــر میــان عربســتان 

و اســرائیل اســت؟«
ــن  ــد ب ــه، محم ــه ول ــزارش دویچ ــه گ ب
ســلمان، ولیعهــد عربســتان در مصاحبه ای 
ــا نشــریه آمریکایــی آتانتیــک کــه روز  ب
ــرائیل  ــت: اس ــد، گف ــر ش ــنبه منتش دوش

ــت دارد. ــق موجودی ح
ولیعهــد عربســتان بــه ایــن مجلــه گفــت: 
عربســتان ســعودی هیــچ مشــکلی بــا 

ــدارد. ــود ن ــردم یه م
او خاطرنشــان کــرد کــه حضــرت محمــد 
)ص( پیامبــر اســام »بــا یــک زن یهــودی 

ازدواج کــرده اســت«.
عربســتان  ولیعهــد  بیانیه هــای  ایــن 
ــر  ــک ت ــط نزدی ــی رواب ــه معن ــد ب می توان

میــان اســرائیل و عربســتان باشــد.
او در ادامــه گفتــه اســت: اســرائیل در 
مقایســه بــا انــدازه اش یــک اقتصــاد 
بــزرگ محســوب می شــود و در عیــن 
ــد اســت  ــه رش ــک اقتصــاد رو ب حــال ی
ــا  ــادی ب ــترک زی ــع مش ــا مناف ــه م و البت
اســرائیل داریــم و در صورتــی کــه صلــح 
ــز  ــادی نی ــع زی وجــود داشــته باشــد مناف
عضــو  کشــورهای  و  اســرائیل  میــان 
شــورای همــکاری خلیج فــارس نظیــر 
ــت. ــد داش ــود خواه ــر وج اردن و مص

ــان  ــرائیل خواه ــم اس ــم عربســتان و ه ه
ــران  ــتان، ای ــتند. عربس ــران هس ــار ای مه
ــی خــود  ــب اصل ــک رقی ــوان ی ــه عن را ب
ــه  ــوذ در منطق ــش نف ــال افزای ــه دنب ــه ب ک
ــن  ــوریه و یم ــا در س ــوده و در جنگ ه ب
و کشــورهای دیگــر نقــش دارد، در نظــر 

می گیــرد.
حســن نفعــا، یــک اســتاد علــوم سیاســی 
در قاهــره بــه دویچــه ولــه گفــت: ایــران 
موضــع  تغییــر  ایــن  اصلــی  محــرک 

ــت. ــرائیل اس ــورد اس ــتان درم عربس
ــا  ــش ب ــتان رقابت ــرد: عربس ــار ک او اظه

ــری  ــر رهب ــر س ــت ب ــک رقاب ــران را ی ای
جهــان اســام درنظــر می گیــرد و نگــران 
اســت کــه شــیعیان تحــت رهبــری ایــران 

ــر آن مســلط شــوند. ب
ــه هــم اســرائیل و  ــرد ک ــح ک ــا تصری نفع
هــم عربســتان نگــران هســتند کــه ایــران 
ــی  ــه دســت آورد. حت ســاح هســته ای ب
هرگونــه  از  اســت  ممکــن  عربســتان 
ــران  ــه تاسیســاتی در ای حملــه اســرائیل ب
ــند،  ــته ای باش ــواد هس ــا م ــط ب ــه مرتب ک

ــد. ــتقبال کن اس
روابــط  اســتاد  مکلبــرگ،  یوســی 
بین الملــل در دانشــگاه رجنــت لنــدن 
گفــت: رســمیت یافتن از ســوی عربســتان 
بــرای اســرائیل در ایــن بخــش از جهــان 
ــت دارد  ــت آن خصوم ــا موجودی ــه ب ک

ــود. ــد ب ــم خواه ــیار مه بس
می توانیــم  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  او 
ــن  ــی از ای ــرائیل بخش ــه اس ــم ک بگویی
منطقــه بــوده و نیــاز اســت کــه مذاکراتــی 
فلســطینی ها  بــا  منصفانــه  و  عادالنــه 
وجــود داشــته باشــد امــا همــه گفته هــای 
ــد  ــرائیل بای ــه اس ــر اینک ــی ب ــی مبن قبل
کامــا از بیــن بــرود بایــد متوقــف شــود.
مکلبــرگ اظهــار کــرد: اســرائیلی ها از 
ایــن بیانیه هــا اســتقبال خواهنــد کــرد، در 
ــه فلســطینی ها از آن خوشــحال  ــی ک حال
نخواهنــد شــد، چــون احســاس می کننــد 
ــان  ــوی جه ــی از س ــرائیلی ها در حال اس
ــوند  ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــرب ب ع
ــای  ــه امتیازه ــی ب ــه توجه ــه هیچ گون ک
ــد  ــن فراین ــطینی ها در ای ــرای فلس الزم ب

صلــح وجــود نداشــته اســت.
ــن مواضــع اســرائیلی ها  ــن حــال ای ــا ای ب
در  گوناگــون  واکنش هــای  اعــراب  و 

شــبکه های اجتماعــی داشــته اســت.
عیــاد راتســون، یــک دیپلمــات اســرائیلی 
در لنــدن گفــت: ایــن بیانیه هــای ولیعهــد 
ــتان  ــه عربس ــد ک ــان می ده ــتان نش عربس
داخــل  در  اســرائیل  سیاســت های  از 

ــد. ــت می کن ــه حمای منطق
یاســر الزعتــره، یــک نویســنده فلســطینی 
بــه  واکنــش  در  نیــز  غــزه  نــوار  در 

صحبت هــای محمــد بــن ســلمان گفــت: 
نســبت  حقــی  هیــچ  صهیونیســت ها 
ــطین  ــای فلس ــک از بخش ه ــچ ی ــه هی ب
ــه از  ــتند ک ــی هس ــا مهاجمان ــد. آنه ندارن
ــغال  ــرای اش ــان ب ــه های جه ــر گوش دیگ
ــان  ــد و مردمش ــر آمدن ــور دیگ ــک کش ی
ــت  ــه صحب ــد و اینگون ــرون انداختن را بی
کــردن دربــاره »حــق« کامــا یــاوه گویــی 

ــت. اس
ــری،  ــان ک ــا، ج ــاراک اوبام ــت ب در دول
وزیــر امــور خارجــه اســبق آمریــکا 
ســفرهای زیــادی بــه اســرائیل و فلســطین 
در  داشــت.  مذاکــرات  تســریع  بــرای 
ــوازن را  ــکا ایجــاد ت ــت ترامــپ آمری دول
ــت  ــدس را پایتخ ــهر ق ــش داده و ش کاه
اســرائیل دانســته در حالــی کــه ایــن 
ــه  ــای جامع ــر اعض ــوی اکث ــه از س بیانی

بین المللــی رد شــده اســت.
ــوان یــک  ــه عن ــون شــاید عربســتان ب اکن
قــدرت منطقــه ای تصمیــم گرفتــه خــود را 
بــه عنــوان یــک میانجــی گــر مهــم بــرای 

صــح جــا بینــدازد.
ــق  ــک تواف ــد ی ــت: بای ــلمان گف ــن س ب
صلــح بــرای تضمیــن ثبــات بــرای همــه 
و داشــتن روابطــی عــادی داشــته باشــیم.
در حــال  عربســتان  گفــت:  مکلبــرگ 
تجدیــد  و  مهــم  تغییــرات  گذرانــدن 
ــت  ــر ممنوعی ــت هایی نظی ــر در سیاس نظ
رانندگــی بــرای زنــان و همچنیــن موضــع 
ــت. ــرائیل اس ــال اس ــود در قب ــمی خ رس
او گفــت: ایــن تغییــرات عربســتان را 
قــرار اســت تبدیــل بــه یــک کشــور قــرن 

ــد. ــی کن ــت و یکم بیس
وی افــزود: بــه جــای چســبیدن بــه 
لزومــا  کــه  قدیمــی  سیاســت های 
ــلمان در  ــن س ــد ب ــتند محم ــر نیس موث
ــی  ــا و بازگوی ــاره آنه ــی دوب ــال ارزیاب ح
ــع  ــن مقط ــه ای ــد ک ــت و می گوی آنهاس
زمانــی منافــع عربســتان و اســرائیل باهــم 
مرتبــط هســتند پــس چــرا نبایــد آن را بــه 

رســمیت شــناخت؟

راهبرد ملک سلمان در به رسمیت شناختن
 اسراییل چیست؟


