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ــس در  ــای پولیـ ــروف نیروهـ ــده معـ ــک فرمانـ یـ
ــان  ــوی طالبـ ــل از سـ ــه در کابـ ــا شـــب جمعـ پکتیـ

تـــرور شـــده اســـت. 
ــه  ایـــن فرمانـــده معـــروف پیـــش از ایـــن از سـ
حملـــه انتحـــاری و ســـه میـــان گـــذاری و چنـــد 
مـــورد ســـوی قصـــد جـــان بـــه ســـامت بـــرده 
ــز کاروان در  ــروال عزیـ ــدن دگـ ــته شـ ــود. کشـ بـ
ــی  ــارک تفریحـ ــک پـ ــه اش در یـ ــک خانـ نزدیـ
خانواده گـــی در مکروریـــان کابـــل، ســـوال های 
ـــه  ـــه اینک ـــت. از جمل ـــاخته اس ـــرح س ـــادی را مط زی
ــه  ــا گرفتـ ــه کننده هـ ــه هیـــچ ردی از حملـ چگونـ
ـــد  ـــخ بده ـــه پاس ـــی ک ـــاال مرجع ـــت. ح ـــده اس نش
ـــه  ـــک خان ـــه نزدی ـــان را ب ـــان خودش ـــه طالب چگون
ــانده  ــه امکانـــات رسـ ــا آن همـ ایـــن فرمانـــده بـ

بودنـــد وجـــود نـــدارد.
ـــت  ـــه هدای ـــد ک ـــی گوی ـــی م ـــت مل ـــا مشـــاور امنی ام
داده اســـت تـــا قضیـــه قتـــل عزیـــزاهلل کاروان 
ــورد  ــکا مـ ــاص در پکتیـ ــای خـ ــده نیروهـ فرمانـ

بررســـی و تحقیـــق همـــه جانبـــه قـــرار گیـــرد.
ــی  ــت ملـ ــاور امنیـ ــر مشـ ــف اتمـ ــد حنیـ محمـ
می گویـــد کـــه عزیـــزاهلل بـــرای تحکیـــم امنیـــت 
در کشـــور تاشـــهای الزم نمـــوده و افـــزود کـــه 

نامبـــرده یـــک ســـرباز مســـلکی بـــود و ســـربازان 
بیشـــتر دیگـــر را نیـــز امـــوزش داده اســـت.

ــن  ــهادت ایـ ــر شـ ــال حاضـ ــزود: ))در حـ وی افـ
قومانـــدان دلیـــر و شـــجاع یـــک ضایعـــۀ بـــزرگ 
اســـت امـــا همســـنگران و یارانـــش راه تقـــدس و 
غیـــرت وی را بـــه شـــهامت و مردانگـــی کامـــل 

تعقیـــب خواهنـــد کـــرد.((
اتمـــر می گویـــد، بـــه تمامـــی ارگانهـــای کشـــفی 
و نظامـــی هدایـــت داده اســـت کـــه قضیـــه قتـــل 
عزیـــزاهلل کاروان را بـــه دقـــت و بـــه طـــور همـــه 
جانبـــه مـــورد بررســـی و تحقیـــق قـــرار داده، 
ــون  ــه قانـ ــه پنجـ ــخیص و بـ ــن آن را تشـ عاملیـ

بســـپارند.
ــه رویدادهایـــی ایـــن  ایـــن در حالـــی اســـت کـ
چنینـــی در افغانســـتان مـــورد بررســـی و تحقیـــق 
قـــرار نمـــی گیرنـــد و یـــا نتایـــج آن بـــا مـــردم 
شـــریک ســـاخته نمـــی شـــود. در گذشـــته نیـــز 
تحقیقـــات مقامـــات و نهادهـــای امنییتـــی کشـــور 
ـــاال  ـــت و ح ـــداده اس ـــه ن ـــابهی نتیج ـــوارد مش در م
ـــت  ـــه دول ـــدارد ک ـــود ن ـــدواری وج ـــن امی ـــم ای ه
ـــه دادگاه  ـــده را ب ـــن فرمان ـــرور ای ـــان ت ـــد عام بتوان

بکشـــاند. 

یکـی از شـهروندان بربتانیایـی کـه مسـوولیت 
سـاختن بمب بـرای طالبان را به عهده داشـت، 
در لنـدن محکـوم شـده اسـت. ایـن فـرد خالد 
علـی نـام دارد و همچنـان متهـم بـه انجـام و 

طراحـی حمله هایـی در بریتانیـا اسـت.
 این بمبم سـاز شـغل لوله کشـی داشـته اسـت. 
علـی در دادگاهـی در بریتانیـا بـه طراحـی یک 
حملـه تروریسـتی در قلـب لنـدن و سـاختن 

بمـب بـرای طالبـان محکوم شـده اسـت.
سـپری  افغانسـتان  در  را  سـال  چندیـن  علـی 
کـرده، وقتـی پلیـس از او پرسـید کـه آیـا برای 
جهـاد بـه بریتانیـا برگشـته اسـت، او در پاسـخ 
گفـت: »مـا مجاهدیـم و کار مـا جهـاد اسـت«

 ۲۰۱۷ آوریـل   ۲۷ در  سـاله   ۲۸ علـی،  خالـد 
در حالـی کـه سـه قبضـه کارد بـا خـود حمـل 
می کـرد، در خیابـان پارلمـان بریتانیـا در لنـدن، 

دسـتگیر شـد.
دادسـتان ها گفته انـد علـی، سـاکن ادمینتـون در 
شـمال لنـدن، قصـد داشـت »حملـه مرگباری« 

علیـه سیاسـتمداران و پلیـس انجـام دهد.
علـی در هنـگام بازجویـی بـه پلیـس گفت که 
بریتانیایـی  مقام هـای  بـه  »پیامـی«  می خواسـته 
برسـاند. امـا او مدعی شـده که کاردهـا را برای 

محافظـت از خـود، بـه همراه داشـته.

را  او  لنـدن  کیفـری  دادگاه  در  داوران  هیـات 
اقـدام  یـک  بـرای  برنامه ریـزی  بـه  محکـوم 
تروریسـتی در بریتانیـا و همچنیـن در دو فقـره 
جداگانـه، محکـوم بـه حمـل مـواد انفجـاری، 
دانسـت امـا او در جریان اعام حکم، واکنشـی 

نداد. نشـان 
حکـم نهایـی دادگاه در مـورد علـی قرار اسـت 

۲۰ ژوئیـه اعام شـود.
در روز ۲۲ آوریـل سـال گذشـته، یـک ماه پس 
سـاختمان  نزدیکـی  در  تروریسـتی  حملـه  از 
دوربین هـای  در  علـی  بریتانیـا،  پارلمـان 
مداربسـته در حالـی دیـده شـد کـه از مقابـل 
سـاختمان سـرویس اطاعات خارجـی بریتانیا 
)ام آی ۶( پـل وست مینسـتر، سـاختمان پارلمـان 

می گذشـت. زنـان  قـدم  وایت هـال  و 
پنـج روز بعـد، مـادر او بـه پلیـس زنـگ زد و 
خبـر داد کـه در اتـاق خـواب پسـرش چهـار 
از ظهـر  بعـد  اسـت.  پیـدا کـرده  کارد  قبضـه 
همـان روز، پلیـس او را در چنـد قدمـی دفتـر 

کار نخسـت وزیـر بریتانیـا گرفتـار کـرد.
دیـن هایـدن، معـاون اداره پلیس لنـدن علی را 
»یـک شـخص فوق العـاده خطرنـاک« توصیف 

. کرد
آزمایش های دی ان ای

علـی در سـال ۲۰۱۱ بـه افغانسـتان رفت و پنج 
سـال در آنجـا مشـغول سـاختن بمـب با هدف 

کشـتن نیروهای ائتـاف بود.
در اواخر اکتبر ۲۰۱۶، به کنسـولگری بریتانیا در 
اسـتانبول ترکیـه مراجعه کرده و مدعی شـد که 
گذرنامـه خـود را گم کـرده و خواهـان مدارک 

فـوری موقت برای مسـافرت به بریتانیاسـت.
او در اوایـل مـاه نوامبـر سـال ۲۰۱۶ بـه بریتانیا 
را  او  پلیـس  هیتـرو  فـرودگاه  در  بازگشـت، 
متوقـف کـرد. اثرانگشـت و نمونـه دی ان ای از 

وی گرفتـه شـد.
اثرانگشـت و دی ان ای گرفتـه شـده بعدتـر بـه 
فرسـتاده  )اف بـی آی(  آمریـکا،  فـدرال  پلیـس 

. شد
اثـر  اطاعاتـی حـاوی  بانـک  اف بـی آی یـک 
انگشـت روی تمـام قطعات بمب هایـی را دارد 
کـه در مناطـق جنگـی جهـان بـه دسـت آمده.
مـدرک   ۴۲ آمریـکا،  فـدرال  پلیـس  مامـوران 
مبتنـی بـر اثـر انگشـت را پیـدا کردند کـه علی 
را بـا مین هـای کنـار جـاده در افغانسـتان ربـط 

می دهـد.
آقـای هایـدن در دفـاع از ایـن انتقادهـا که چرا 
علـی در آوریـل ۲۰۱۷ زمانـی کـه مسـلح و در 
چنـد متری پارلمان بریتانیا بود، دسـتگیر نشـد، 

گفـت کـه پلیـس و نهادهـای اطاعاتـی »آماده 
برخـورد بـا هـر نـوع خطـر احتمالـی از جانب 
او بودنـد و او در مناسـب ترین زمان بازداشـت 

» شد.
در جریـان بازجویـی پـس از بازداشـت، علـی 
اعتـراف کـرد کـه در افغانسـتان علیه سـربازان 

بریتانیایـی جنگیـده امـا حاضر نشـد بپذیرد که 
سـربازی را کشـته است.

در نـوار ویدیویـی که جریـان بازجویـی پلیس 
از علـی را نشـان مـی داد و در صحـن دادگاه 
پخـش شـد، او گفت که بیشـتر از ۳۰۰ بمب را 

منفجـر کرده اسـت.

سـازندۀ بـم برای طالبـان 
در لنـدن محـکوم شـد

طالبـان چگـونه 
فرمـانده کـاروان را تـرور کـردند؟

اگر از خودخواهي کسي به تنگ آمده اي ،
 او را خوار مساز؛ بهترين راه آن است که چند روزي رهايش کني.

اُرد بزرگ

به در می گـویم، دیـوار بشـنو!نشانه ها از تامینصلح یا برگشت طالبان
)تیر مرتضوی به سمت اشرف غنی(



مجلــس  در  گذشــته  هفتــه  چهارشــنبه  روز 
نماینــده گان بــر ســر حوزه یــی شــدن رای در 
ــات  ــیون انتخاب ــد. کمیس ــا ش ــوبی برپ ــی، آش غزن
ــی  ــه رای ده ــه ک ــم گرفت ــتور ارگ تصمی ــه دس ب
در ایــن والیــت را بــرای نخســتین بــار حــوزه یــی 
ــه در  ــده ک ــه ش ــن گفت ــم ای ــل آن ه ــازد. دلی بس
ــط  ــی فق ــودن غزن ــی ب ــک حــوزه ی ــت ی موجودی
از یــک قــوم افــرادی بــه کرســی های پارلمــان راه 
پیــدا می کننــد و ایــن جفــا بــه حــق آن قــوم دیگــر 
مــی توانــد باشــد. داوود ناجــی از نامــزدان احتمالی 
ــزد  ــل نام ــود را از کاب ــه خ ــش رو ک ــات پی انتخاب
ــت در  ــت اس ــن والی ــل از همی ــا در اص ــرده ام ک
ــن تصمیمــی در صفحــه فیســبوک  ــه چنی پاســخ ب
ــرا  ــس چ ــت پ ــن اس ــر چنی ــه اگ ــته ک اش نگاش
ــرار  ــوم ق ــک ق ــار ی ــی در اختی کرســی هــای دولت
ــام  ــه تم ــرده ک ــنهاد ک ــت. او پیش ــده اس داده ش
ــر  ــوم دیگ ــار آن ق ــس در اختی ــای مجل ــی ه کرس
قــرار داده شــود ولــی حکومــت در ازای آن والــی، 
ــده پلیــس، رییــس معــارف و دیگــر کرســی  فرمان
ــه قــوم هــزاره بدهــد. پاســخ  هــای حکومتــی را ب
ظاهــرا مجــاب کننــده اســت امــا کــو گــوش شــنوا! 
در همیــن حــال در مجلــس نماینــده گان نیــز 
برســر ایــن مســاله غوغایــی برپــا شــد و مخالفــان 
ــی آن را جفایــی در  طــرح حــوزه یــی کــردن غزن
حــق دیگــر اقــوام و کاری ناشاســیت و بــه دور از 
اساســات دموکراتیــک دانســتند. در ایــن میــان البتــه 
عبداللطیــف پــدرام عضــو مجلــس نماینــده گان از 
والیــت بدخشــان بــا دیــدگاه هــای خــاص خــود 
ــا  ــمکش او ب ــه کش ــه ب ــرد ک ــال ک ــث را دنب بح
برخــی از نماینــده گان منجــر شــد. برخــی نماینــده 
گان قصــد لــت و کــوب آقــای پــدرام را کردنــد که 
بــا موجــی از واکنــش هــا رو بــه رو شــد. اگرچــه 
برخــی از از نماینــده گان گفتــه انــد کــه اعتــراض 
شــماری از نماینــده گان در برابــر پــدرام فقــط بــه 
هــدف ممانعــت از ســخنرانی اضافــی او در پشــت 

ــه جــان  ــه حملــه فیزیکــی ب ــوده اســت ن اســتیژ ب
ــه او  ــن اســت ک ــا همی ــاال برداشــت ه ــا ح او. ام
قــرار بــوده مــورد حملــه قرابــر بگیــرد. حتــا انانــی 
کــه بــا نظــرات آقــای پــدرام همراهــی نمی کننــد، 
ــه »  ــتند ک ــتند و نوش ــاع از او برخاس ــه دف ــز ب نی
ــه  ــه ســخن و منطــق اســت و ن ــت، خان ــه مل خان

ــه ضــرب و شــتم و لوچکــی.«  خان
ــب از  ــاله جال ــن مس ــر ای ــای دیگ ــیه ه ــا حاش ام
متــن آن تمــام شــده اســت. چنانکــه بســیاری هــا 
ــخنگوی  ــاون س ــوی مع ــین مرتض ــاه حس ــه ش ک
رییــس حکومــت، امــا بحــث را کــه هیــچ ربطــی 
هــم بــه او نمــی گیــرد، از منظــری دیگــر در فضای 
مجــازی داغ تــر کــرد. او در صفحــه فیســبوک اش 
عمــا بــه توهیــن و تحقیــر آقــای پــدرام پرداخــت 
ــا بیشــتر از آن  ــر ه ــن و تحقی ــه توهی ــی ک در حال
کــه دامــن آن عضــو مجلــس را بگیــرد، دامــن اقای 
ــته  ــدرام نوش ــه پ ــوی ب ــرد. مرتض ــی را می گی غن
ــش را  ــل جنجال ــی ح ــه توانای ــی ک ــت: » کس اس
ــژن را در حــزب کنگــره  ــاون اش، بشــیر بی ــا مع ب
ملــی نــدارد، چگونــه مــی خواهــد مشــکات کان 
ــن جــای حــرف  ــا ای ــد«. ت ــر کشــور را حــل کن ت
کامــا بــه جــا و منطقــی اســت. واقعــا کســی کــه 
ــد  ــی توان ــرده نم ــل ک ــه اش را ح ــکات خان مش
ــه می خواهــد مشــکات کوچــه و شــهراش  چگون
ــر مگــر  ــن و تحقی ــن توهی ــا همی ــد. ام را حــل کن
ــای مرتضــوی  ــه آق ــی ک ــس حکومت ــورد ریی در م
ــا آقــای  از آن دفــاع مــی کنــد، صــادق نیســت. آی
مرتضــوی بــه صــورت حــاال ناآگاهانــه به ســاحت 
قدســی جنــاب دومیــن متفکــر جهــان اهانــت روا 
ــا آقــای غنــی موفــق شــده کــه  نداشــته اســت. آی
مشــکل خــود را بــا معــاون اش جنــرال عبدالرشــید 
دوســتم حــل کنــد؟ آیــا آقــای غنــی موفــق شــده 
کــه مشــکات اش را بــا داکتــر عبــداهلل بــه عنــوان 
یکــی از طــرف هــای اصلــی قــدرت سیاســی حــل 
کنــد؟ آیــا آقــای غنــی موفــق شــده کــه مشــکات 

اش را بــا وزرای کابینــه و هــم تیمــی هایــش حــل 
کنــد. وقتــی انگشــت بــه ســوی کســی مــی گیریــم 
بایــد متوجــه باشــیم کــه چهــار انگشــت دیگــر بــه 
ســوی خــود مــا نشــانه رفتــه انــد. آقــای مرتضــوی 
کســی را کــه موفــق بــه حــل مشــکات خــود بــا 
ــه  ــه ب ــد ک ــاون اش نشــده در حــدی نمــی دان مع
مشــکات کشــوری بپــردازد در حالــی کــه طــرح 
همیــن مســاله نیــز مشــکل دارد، امــا او چــرا چشــم 
هــای خــود را مــی بنــدد و عیــن همیــن مشــکل را 
در نزدیــک تریــن محــل کاراش نمــی بیینــد؟ و یــا 
ــی  ــای غن ــکل آق ــه مش ــد ک ــی کن ــر م ــان فک ایش
بــا جنــرال دوســتم از نــوع دیگــری اســت؟ جــای 
ــایل  ــن کشــور مس ــه در ای ــس تاســف اســت ک ب
اساســی و بنیــادی چنیــن دســتخوش ســطحی 
نگــری هــا و ســطحی بــاوری هــا مــی شــود. آقــای 
ــه  ــی مای ــواد و ب ــم س ــاس آدم ک ــوی از اس مرتض
ــدون  ــطر ب ــک س ــتن ی ــوان نوش ــا ت اســت. او حت
ــه  ــدارد چ ــی ن ــیرین فارس ــان ش ــه زب ــتباه را ب اش
برســد کــه بــه تحلیــل مســایل کشــوری و سیاســی 
از خــود توانایــی نشــان دهــد. همیــن کــم ســوادی 
بیــش از حــد باعــث مــی شــود کــه او حتــا جایگاه 
ســخنگو را بــا جایــگاه هــوادار اشــتباه کنــد و بــه 
ــه  ــداری ب ــدون جانب ــات ب ــاندن اطاع ــای رس ج
ــور  ــده و سانس ــت کاری ش ــات دس ــردم، اطاع م
شــده را کــه بــه مــزاج اهــل قــدرت خــوش مــی 
آیــد، در اختیــار دیگــران قــرار مــی دهــد. از جانب 
ــد  ــود آم ــه وج ــان ب ــه در پارلم ــی ک ــر بحث دیگ
حــاال چــه درســت و چــه نادرســت چیــزی نبــود 
کــه ریاســت جمهــوری بــه آن از صفحــه فیســبوک 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــخ ده ــخنگویش پاس ــاون س مع
ــان  ــه در می ــی شــد ک ــوط م ــردم مرب ــه وکای م ب
ــکل را  ــد مش ــی خواهن ــه م ــه ک ــر گون ــود ه خ
حــل ســازند. همیــن موضــع گیــری غیراخاقــی و 
غیرمعیــاری ســبب مــی شــود کــه بــه اراده و برنامه 
ــا را در  ــه مشــکوک شــوند و آن ه ــای ارگ هم ه
ــک  ــی ی ــدرت و هژمون ــازی ق ــی س ــتای قوم راس
ــر دیگــران تعبیــر کننــد. متاســفانه  قــوم و دســته ب
موضــع گیــری هــای ارگ از دیگــر زمانــی دیگــر 
رنــگ ملــی بــه خــود نــدارد. ایــن موضــع گیــری 
هــا بــه جــای ایــن کــه بــه وحــدت و یــک پارچــه 
ــتر  ــانند، بیش ــک رس ــتان کم ــردم افغانس ــی م گ
ســبب نفــاق و تفرقــه مــی شــوند. فاصلــه بیــش از 
حــد مــردم از ســران حکومــت یکــی پیامــد هــای 
اصلــی چنیــن سیاســتی اســت. چــرا هــر روز مقــام 
هــای کشــور از ســمت هــای شــان یــا اســتعفا مــی 
دهنــد و یــا کنــار گذاشــته مــی شــوند. حکومــت 
ــال کاری  ــج س ــه پن ــک ب ــی در نزدی ــدت مل وح
ــل  ــه اش را تکمی ــه کابین ــق نشــد ک ــا موف اش حت
کنــد. آن وقــت آقــای مرتضــوی بــه آقــای پــدرام 
ــا معاونــت مشــکل  تکــه مــی انــدازد کــه وقتــی ب
داری حــق نــداری در مســایل دیگــر دخالــت 
داشــته باشــی! واقعــا بایــد آفریــن گفــت بــه چنیــن 
ــد  ــای مرتضــوی نبای ــق آق ــاس منط ــی! براس منطق
ــور  ــایل کش ــک از مس ــچ ی ــه هی ــی ب ــای غن آق
دســت بزنــد و یــا دیدگاهــی داشــته باشــد، چــون 
ــا  ــاون اش و حت ــا مع ــکل اش را ب ــوز مش او هن
ــای آن  ــام ه ــام و مق ــا کل نظ ــکات اش را ب مش
حــل نکــرده اســت. کــی هســت کــه بــا آقــای غنی 
مشــکل نداشــته باشــد؟ حتاهمــان هایــی کــه گویــا 
ــد و شــب و روز برایــش  در اطــراف او قــرار دارن
تصویــر جادویــی از کشــور مــی کشــند، نیــز تــاب 
شــنیدن چیــغ هــا و بــی حرمتــی هایــش را ندارنــد. 
امــا چــه بایــد کــرد کــه بــه گفتــه شــاملوی بــزرگ 
ــت  ــاخته اس ــور س ــا را مجب ــر« آن ه ــه ناگزی »نوال

کــه بــه هــر توهنــی گــردن کــج کننــد.
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به در می گـویم، دیـوار بشـنو!
)تیر مرتضوی به سمت اشرف غنی(

 

از  افغانسـتان  در  صلـح  اسـتقرار  بـرای  امریـکا  خوشـبینی 
کجـا آب می خـورد؟ آیـا واقعـا چنـان زمینه هایـی بـه وجـود 
آمـده کـه صلـح تامیـن شـود و یـا آنچـه کـه گفته می شـود، 
بیشـتر جنبـه تبلیغـی دارد؟ اگـر قـرار باشـد بـه سـخنان مقام 
هـای امریـکا اتـکا شـود، بـه نظر نمـی رسـد کـه حداقل در 
کوتـاه مـدت بتـوان از صلـح حـرف زد. جمیزمتیـس وزیـر 
دفـاع امریـکا در تـازه تریـن اظهـارات خـود گفتـه که نشـانه 
هـای دلگـرم کننـدۀ از ایجـاد صلـح در افغانسـتان بـه چشـم 
مـی خـورد. او بـا اشـاره بـه آتش بـس سـه روزه طالبـان در 
روزهـای عیـد فطـر و آمـدن شـماری از آن هـا را بـه داخـل 
شـهرها و نـان خـوردن شـان با شـهروندان کشـور را بخشـی 
از همیـن نشـانه هـای دلگـرم کننـده خوانـده اسـت. اگر کل 
نشـانه هـای دلگـرم کننده  صلـح همین ها باشـند، پـس باید 
گفـت وای به حـال بزرگترین قـدرت تسـلیحاتی و اقتصادی 
جهـان بـا ده هـا متحـد اقتصـادی و نظامـی دیگـر آن. اما اگر 
ایـن دلگرمی هـا چیزهای دیگری باشـند که نمـی خواهند از 
آن هـا در حـال حاضـر پـرده بردارنـد، حرف دیگری اسـت. 
امـا در خوشـبینی های فعلی کـه مقام هـای امریکایی از خود 
ظاهـر مـی سـازند، هیـچ گونـه نشـانۀ روشـن و قابـل اتکای 
بـرای تامیـن صلـح وجـود نـدارد.. در زمانـی کـه بـرج های 
دوگانـه از سـوی القاعـده هـدف قـرار گرفـت، امریکایـی ها 
بـه چیـزی کمتـر از نابـودی تروریسـت ها قانـع نبودنـد، اما 
زمـان نشـان داد کـه در ادبیـات ابر قـدرت ها حتا تروریسـم 
هـم مـی توانـد معنا هـای متفاوتی داشـته باشـد. تروریسـت 
هایـی را کـه روزی امریکایـی هـا به خون شـان تشـنه بودند 
و زنـدان گوانتانامـو را از وجـود شـان پر کـرده بودند، پس از 
چند سـال از فهرسـت تروریسـم بیرون کرده و در صدد قانع 
کردن شـان برای دسـت کشـیدن از جنگ برآمدنـد. به برکت 
همیـن سیاسـت ها ظاهـر جنگ هـر روز در افغانسـتان تغییر 
مـی یابـد، بـدون آن کـه در ماهیـت آن دگرگونـی یـی ایجاد 
شـده باشـد. اما طـرف دیگـر جنگ که تـا دیروز تروریسـت 
بـود، بـا حامیـان منطقـه یـی خود چـه می گویـد؟ طالبـان نه 
تنهـا کـه به آتـش بس دولـت اعتنایـی نکردنـد، بـل آن را به 
سـود خـود مصادره هم کردنـد. آن ها در اعامیه شـان متذکر 
شـدند کـه سـه روز آتـش بـس براسـاس فراخـوان دولت نه 
بـل بـرای رعایت حال مردم اعام شـده اسـت. پـس از آتش 
بـس نیـز حمات شـان را به شـدت از سـرگرفتند. پاسـخ آن 
هـا حتـا بـه کاروان صلـح مردمی نیز بسـیار زیرکانـه صورت 
گرفـت. طالبـان ایـن حرکـت را بخشـی از سیاسـت هـای 
امریـکا خوانـده و پاسـخ رد بـه برگـزار کننـده گان آن دادند. 
حـاال کـدام دلگرمـی بـرای آغـاز مذاکـرات سـازنده کـه بـه 
آتـش بـس دایمـی و صلـح بینجامـد مـی تواند وجود داشـته 
باشـد. امریـکا بـه ایـن دل خـوش کـرده اسـت که بـه کمک 
دولـت هـای پاکسـتان، عربسـتان، امـارات و قطر موفق شـود 
کـه طالبـان را راضی بـه گفتگوهای صلح سـازد. در حالی که 
ایـن گـروه بـا سرسـختی ادعا مـی کند کـه دولت کابـل را به 
رسـمیت نمـی شناسـد و اگر قـرار باشـد روزی بـه مذکرات 
صلـح تـن در دهـد، آن مذاکـرات را بـا مقـام هـای امریکایی 
انجـام خواهـد داد. امریکایـی هـا هرچنـد به این درخواسـت 
پاسـخ رد نـداده انـد امـا هنـوز آمـاده گـی شـان را هـم برای 
چنیـن گفتگوهـای ابراز نکـرده اند. اگر روزی چنین نشسـت 
هـای بـه صـورت علنـی آغاز یابـد، چـون گمان مـی رود که 
در سـطوح بسـیار پاییـن گفتگوهـای میان طالبـان و امریکایی 
هـا صـورت می گیـرد، آن گاه باید عما از شکسـت رسـمی 
امریـکا در جنگ با تروریسـم سـخن گفـت. مردم افغانسـتان 
بـدون شـک صلـح مـی خواهنـد ولـی ایـن مسـاله نیـز برای 
شـان اهمیـت دارد کـه ایـن صلـح بـا چـه بهایـی قرار اسـت 
تامیـن شـود. اگر صلـح به بهایی از دسـت رفتـن ارزش های 
فعلـی باشـد، آن گاه نمـی تـوان بـرآن نـام صلـح گذاشـت. 
دولـت افغانسـتان همیـن لحظـه آمـاده گـی خـود را بـرای 
تحویـل دادن قـدرت بـه طالبان نشـان دهد این گـروه از فردا 
دیگـر جنـگ نخواهـد کـرد. آیـا بـه چنیـن حرکتـی بایـد نام 
صلـح داد؟ هراسـی کـه در میـان مـردم وجـود دارد ناشـی از 
چنیـن تصمیـم هایـی اسـت. مـردم مـی هراسـند کـه روزی 
همـان تروریسـت هـای کـه بـه بـرداران ناراضـی و مخالفان 
سیاسـی تغییـر نام دادنـد، دوباره بـه حاکمان افغانسـتان مبدل 

ند. نشو

نشـانه ها از تامیـن 
" كسی كه توانایی حل جنجالش را با معاون اش، بشیر بیژن را در حزب كنگره ملی ندارد، چگونه می خواهد مشکالت صلـح یا برگشت طالبـان؟

كالن تر كشور را حل كند". تا این جای حرف كامال به جا و منطقی است. واقعا كسی كه مشکالت خانه اش را حل كرده 
و تحقیر مگر در مورد رییس  اما همین توهین  را حل كند.  تواند چگونه می خواهد مشکالت كوچه و شهراش  نمی 
حکومتی كه آقای مرتضوی از آن دفاع می كند، صادق نیست. آیا آقای مرتضوی به صورت حاال ناآگاهانه به ساحت 
قدسی جناب دومین متفکر جهان اهانت روا نداشته است. آیا آقای غنی موفق شده كه مشکل خود را با معاون اش 
جنرال عبدالرشید دوستم حل كند؟ آیا آقای غنی موفق شده كه مشکالت اش را با داكتر عبداهلل به عنوان یکی از 
طرف های اصلی قدرت سیاسی حل كند؟ آیا آقای غنی موفق شده كه مشکالت اش را با وزرای كابینه و هم تیمی 
هایش حل كند. آقای مرتضوی كسی را كه موفق به حل مشکالت خود با معاون اش نشده در حدی نمی داند كه به 

مشکالت كشوری بپردازد
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کشـورهای عضـو گروه تمـاس حمایت 
قاطعانـه خـود را از پروسـه صلـح بـه 
افغانسـتان  دولـت  رهبـری  و  مالکیـت 
اعـان نمودنـد. اما مـردم در افغانسـتان 
ایـن آتـش بـس را یـک اقـدام سیاسـی 
و خـاف صلـح و ثبـات تلقـی کرده اند.
 نشسـت گـروه تمـاس بین المللـی برای 
نماینـدگان  اشـتراک  بـا  کـه  افغانسـتان 
بلندرتبـه بیـش از ۵۲ کشـور و نهادهای 
مشـترک  ریاسـت  تحـت  بین المللـی 
افغانسـتان و آذربایجـان کـه ریاسـت آن 
را حکمـت خلیـل کرزی، معین سیاسـی 
وزارت امـور خارجـه بـه عهده داشـت، 
دیـروز در شـهر باکو برگـزار گردید؛ اما 
نتایـج واضحـی بـرای صلـح بـه ارمغان 

نداشت.
در ایـن نشسـت، معـاون دفتـر شـورای 
رییـس  افغانسـتان،  ملـی  امنیـت 
داراالنشـای شـورای عالـی صلح، سـفیر 
کمیشـنر  آبـاد،  اسـام  در  افغانسـتان 

اعضـای  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 
نمایندهـای  و  صلـح  عالـی  شـورای 

داشـتند. اشـتراک  مدنـی  جامعـه 
همچنـان اعضـای ایـن گـروه برگـزاری 
در  عادالنـه  و  آزاد  شـفاف،  انتخابـات 
مشـروعیت  بتوانـد  کـه  را  افغانسـتان 
را  افغانسـتان  آینـده  دولـت  و  پارلمـان 
تضمیـن کنـد و باعـث بازگشـت اعتبار 
ملـت افغانسـتان بـه پروسـۀ انتخابـات 
گـردد را بـرای بهبـود شـرایط امنیتـی و 
اقتصـادی افغانسـتان ضـروری دانسـته، 
اعـان حمایـت و همـکاری همه جانبـه 

نمودنـد.
نشسـت گـروه بیـن المللی تمـاس برای 
برگـزار  باکـو  در  حالـی  در  افغانسـتان 
شـد کـه دور تازه خشـونت هـای گروه 
طالبـان پـس ازیـک آتـش بـس موقتـی 
سـه روزه از سـر گرفته شـد. به تازه گی 
طالبـان دگروال غزیـز کاروان را فرمانده 
معـروف نظامـی در پکتیـا را در کابـل 
پایتخـت افغانسـتان و در نزدیکـی منزل 
در پـارک فردوسـی مکروریان سـوم در 

پیش چشـم خانـواده اش کشـتند. 
گـروه تماس نشسـت های متعـددی در 
بـارۀ افغانسـتان و صلـح برگـزار کـرده؛ 
امـا هیـچ دسـت آوردی بـه ایـن هـدف 

نداشـته اسـت. بـدون توجـه بـه نتایـج 
گـروه  نشسـت  برگـزاری  از  حاصـل 
صلـح  موضـوع  بـا  تمـاس  بین المللـی 
در افغانسـتان و خاتمـه جنـگ، میزبانـی 
ایـن اجـاس در چندین نوبـت در چند 
کشـور هیـچ تاثیـری بـه جـا نگذاشـته 

 . ست ا
همچنـان برگـزاری نشسـت بیـن المللی 
در  افغانسـتان  بـرای  تمـاس  گـروه 
ازربایـی جـان نیـز نمـی توانـد بـه نقطه 
اعتمـاد مـردم افغانسـتان تبدیـل شـود. 
برگـزاری نشسـت های مختلف منطقه ای 
و بیـن المللی درباره صلح در افغانسـتان 
کـه در سـال هـای اخیـر تـداوم یافتـه 
اسـت، بـه دلیـل آنکـه نقـش محـوری 
و  صلـح  رونـد  در  افغانسـتان  دولـت 
گفتگوهـا بـا گـروه طالبان نادیـده گرفته 
امیـدوار  نتایجـی  نتوانسـته  شـود،  مـی 
کننده داشـته باشـد در عین حـال دولت 
واضحـی  برنامـه  هیـچ  هـم  افغانسـتان 
بـرای دسـت یافتـن بـه صلـح کـه بـه 
اجمـاع ملی و مردمی رسـیده باشـد، در 
اختیـار نـدارد و بـه همیـن دلیـل بحـث 
جنـگ و صلـح افغانسـتان را بـا چالـش 

هایـی مهمـی مواجـه کـرده اسـت.

بر اسـاس یـک گـزارش جهانی، افغانسـتان دومین کشـور 
خطرنـاک بـرای زنـان ثبـت شـده اسـتپ و هندوسـتان بـا 
کسـب مقـام اولـی اولیـن کشـور خطرنـاک برای زنـان در 

صـدر ایـن فهرسـت قـرار دارد.
 بـه اسـاس ایـن گـزارش، امریـکا دهمین کشـور خطرناک 

بـرای زنان اسـت.
 ایـن نظر سـنجی و گزارش نسـبت به گـزارش همین نهاد 
در سـال گذشـته، جایـگاه افغانسـتان را در موقعیت بهتری 

می هد.  نشـان 
در گـزاش قبلـی بنیـاد تامسـون در همین مورد، افغانسـتان 
تخسـتین کشـور خطرناک برای زنان قلم داد شـده بود. در 
آن زمـان از هنـد بـه عنوان پنجمین کشـور خطرنـاک برای 

زنـان نـام برده شـده بود. 
را  هنـد  زنـان،  مسـایل  جهانـی  کارشناسـان  حـاال  امـا 
یـک  در  نامیدنـد.  زنـان  بـرای  کشـور  خطرناک تریـن 
انجـام  رویتـرز  تامسـون  بنیـاد  از سـوی  کـه  نظرسـنجی 
هنـد  زنـان،  بـه  مربـوط  مسـایل  کارشـناس   ۵۵۰ شـده، 
دانسـته اند.  زنـان  بـرای  جهـان  کشـور  را خطرناک تریـن 
افغانسـتان و سـوریه در رده های دوم و سـوم و سـومالی و 

دارنـد. قـرار  از آن هـا  بعـد  عربسـتان سـعودی 
در این بررسـی از کارشناسـان خواسـته شـد پنج کشـور از 
مجمـوع ۱۹۳ کشـور عضـو سـازمان ملـل را نـام ببرند که 
در آنهـا زنـان از ناحیـه دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی، 
منابـع اقتصـادی، عادات و رسـوم سـنتی، آزارهای جنسـی 
و غیرجنسـی و قاچـاق انسـان در خطرناک تریـن وضعیت 

. هستند
نظـر سـنجی تـازه از ۲۶ مـارس تـا ۴ مـه سـال جـاری 

اسـت. انجـام شـده  میـادی 
فهرسـت ده کشـوری کـه در آنهـا زنـان زندگـی پرخطری 

دارند

مشابهت های خطر
۱.هنـد - در صـدر جدول قـرار دارد. در این کشـور میزان 

خشـونت علیـه زنـان همچنان باالسـت، پنج سـال و اندی 
پیـش یـک دختـر دانشـجو در اتوبوسـی در دهلـی مـورد 
تجـاوز جنسـی قـرار گرفـت و بعد به قتل رسـانده شـد و 
ایـن خبـر خشـم عمومـی را برانگیخت و دولـت هند قول 
داد کـه بـا این مسـئله برخـورد کنـد. در حال حاضـر زنان 
هنـد از سـه ناحیـه در وضعیت پرخطری قـرار دارند: خطر 
خشـونت جنسـی و آزار، خطـر ناشـی از رفتارهـای مبنتی 
بر رسـوم و سـنت ها و خطـر قاچـاق انسـان، کار اجباری، 

بردگـی جنسـی و کنیز بـودن در خانه.
۲.افغانسـتان - کارشناسـان شـامل در نظرسـنجی می گویند 
هنـوز و ۱۷ سـال پـس از شکسـت حکومت طالبـان، زنان 
در این کشـور با مشـکات هولناکی روبروینـد. زنان افغان 
از سـه ناحیـه در معـرض خطر قـرار دارند: خشـونت های 
غیرجنسـی، دسترسـی به خدمات بهداشـتی و دسترسـی به 

منابـع اقتصادی.
هفـت  در  کشـور  ایـن  در  داخلـی  جنـگ   - ۳.سـوریه 
سـال گذشـته ادامـه داشـته. کارشناسـان سـوریه را از نظـر 
دسترسـی زنـان بـه خدمـات بهداشـتی و قرار داشـتن آنان 
)شـامل خشـونت های  غیرجنسـی  معـرض خشـونت  در 
مرتبـط بـه سـتیزه گری های مسـلحانه و خشـونت خانگی( 
در جایـگاه دوم قـرار داده انـد امـا از نظر قرار داشـتن زنان 
در معـرض سوءاسـتفاده جنسـی شـبیه آمریـکا دانسـته اند 

کـه جایـگاه سـوم را در میـان کشـورهای جهـان دارد. 
۴.سـومالی - از سـال ۱۹۹۱ تـا حـاال متحمـل جنـگ و 
سـتیزه جویی بـوده. سـومالی از نظـر دسترسـی زنـان بـه 
خدمـات بهداشـتی و واقع شـدن آنان در معـرض خطرات 
ناشـی از رسـوم و عادات سـنتی، سـومین کشـور خطرناک 
جهـان شناسـایی شـده. امـا از نظـر محدودیـت دسترسـی 

زنـان بـه منابـع اقتصـادی، در جایـگاه پنجـم قـرار دارد.
۵.عربسـتان سـعودی - بـه صـورت کلـی پنجمیـن کشـور 
خیلـی خطرنـاک جهـان بـرای زنـان دانسـته شـده امـا از 
نظـر دسترسـی زنـان بـه منابـع اقتصـادی و نیـز تبعیـض 
علیـه زنـان، دومین کشـور بسـیار خطرنـاک بـرای زنان در 

سراسـر جهـان شناسـایی شـده.
خطرنـاک بـرای زنـان در جهان اسـت اما از نظر دسترسـی 
آنـان بـه منابـع اقتصـادی، تبعیض و نیـز قرار گرفتـن زنان 
در معـرض خطـرات ناشـی از رفتارهای فرهنگـی، مذهبی 
و سـنتی )بـه شـمول قتل هـای ناموسـی( دومیـن کشـور 
بسـیار خطرناک برای زنان در سراسـر جهان شـمرده شـده.
۷.جمهـوری دموکراتیـک کنگـو - هفتمیـن کشـور بسـیار 
خطرنـاک بـرای زنـان نامیـده شـده، سـازمان ملل هشـدار 
عـدم  و  فرقـه ای  سـاله  چندیـن  کـه خونریزی هـای  داده 
حاکمیـت قانـون، زندگـی میلیون هـا نفـر را در این کشـور 
در »وضعیـت ناگـوار« قـرار داده اسـت. اما کنگـو از ناحیه 
خشـونت  جنسـی علیه زنان دومین کشـور بسـیار خطرناک 

شده. دانسـته 
۸.یمـن - از نظـر محدودیـت دسترسـی زنـان بـه خدمات 
بهداشـتی و منابـع اقتصـادی و میـزان خطـرات ناشـی از 
سـنت و فرهنـگ بومـی و نیـز خشـونت غیر جنسـی، این 
دارای  یمـن همچنـان  اسـت.  در جایـگاه هشـتم  کشـور 
بحرانی تریـن وضعیـت انسـانی اسـت کـه ۲۲ میلیـون نفـر 
در آن بـه کمک هـای فـوری برای زنـده ماندن نیـاز دارند.

۹. نیجریـه - فعـاالن حقـوق بشـر ارتـش ایـن کشـور را 
متهـم کـرده کـه در جریان جنگ ۹ سـاله علیـه جنگجویان 
کشـتار  و  تجاوزجنسـی  شـکنجه،  بـه  دسـت  بوکوحـرام 
غیرنظامیـان زده اسـت. نیجریـه از نظـر قاچـاق انسـان در 
کنـار روسـیه، در ردیـف چهـارم قـرار می گیرد. امـا از نظر 
روبرو شـدن زنـان با رفتارهـای مبتنی بر سـنت های بومی، 

ششـمین کشـور خیلـی خطرنـاک محسـوب می شـود.
۱۰.ایـاالت متحـده آمریـکا - تنهـا کشـور غربی اسـت که 
در فهرسـت ده خطرناک تریـن کشـور جهـان شـامل شـده 
اسـت. آمریکا از نظر خشـونت جنسی، شـامل تجاوز، آزار 
جنسـی، همخوابگـی اجباری و دسترسـی نداشـتن زنان به 
سـومین  سـوریه  ماننـد  تجـاوز،  پرونده هـای  در  عدالـت 

کشـور خیلـی خطرناک بـرای زنان اسـت.
ایـن نظرسـنجی، تکرار بررسـی های مشـابهی اسـت که در 
سـال ۲۰۱۱ از سـوی نهـاد تامسـون رویتـرز انجـام شـده 
بـود و در آن بـه ترتیب افغانسـتان، جمهـوری دموکراتیک 
کنگـو، پاکسـتان، هنـد و سـومالی، کشـورهای خطرنـاک 

بـرای زنـان ثابـت شـده بودند.

افغانستان صلح  به  تماس  گروه  بی نتیجه  تماس 

هند اولین، افغانستان دومین و  امریکا دهمین کشور خطرناک برای زنان
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ــش ها را در  ــن پرس ــخ ای ــطور، پاس ــن س ــندۀ ای ــاور نویس ــه ب ب
»روایــت« نــه بلکــه در »رأی« بایــد جســت وجو نمــود؛ رأی بــه 
مفهــوم گســترده تر آن. روزه و ســایر ارکاِن دیــن تنهــا یــک 
ــه  ــا خاتم ــۀ م ــر وظیف ــردن آن دیگ ــا ادا ک ــه ب ــوده ک فریضــه نب
ــی  ــد زنده گ ــلمان بای ــه مس ــت ک ــی اس ــه روزه روش ــد، بلک یاب
ــۀ آن  ــان را از زاوی ــوده و جه ــم نم ــای آن تنظی ــش را برمبن خوی
ببیننــد. روزه بــا همــۀ ابعــاد آن، تنهــا گرســنه گی کشــیدن نیســت، 
ــح،  ــاز تراوی ــان، نم ــت گیری از بی نوای ــر، دس ــۀ فط ــه صدق بلک
ــی  ــای هویت ــحری و جلوه ه ــار و س ــاِت افط ــق اوق ــم دقی تنظی
ــه  ــخ ب ــه در تاری ــوده ک ــزی ب ــر از آن چی ــال آن، فرات ــد و امث عی
ــۀ اســام دارای  ــن« شــناخته شــده اســت. ارکان پنج گان ــام »دی ن
ــق دارد و دیگــرش  ــا تعل ــه آن دنی ــه یکــی ب ــد ک ــاد دوگانه ان ابع
ــک می شــود و دیگــرش  ــه فیزی ــوط ب ــا، یکــی مرب ــن دنی ــه ای ب
متافیزیــک، یکــی غیــب اســت و دیگــرش شــهادت، یکــی عقیــده 

اســت و دیگــرش عمــل، یکــی قلــب اســت و دیگــرش عقــل، 
ــادی و  ــدی م ــرش بُع ــی دارد و دیگ ــًا روح ــدی کام ــی بُع یک
ــاز را در  ــمانی. نم ــی اســت و دیگــرش آس باالخــره یکــی زمین
ــه در  ــود، بلک ــو ادا نم ــدون وض ــوان ب ــدی می ت ــان یک بُع ادی
برخــی از ایــن ادیــان چیــزی بــه نــام »کثافــت مقــدس« وجــود 
ــد،  ــر باش ــدر کثیف ت ــر ق ــان ه ــه انس ــوم ک ــن مفه ــه ای دارد، ب
نمــاز مفهومــی عمیق تــر می یابــد و طــوری  کــه »برترانــد 
ــار  ــیحی روزگاری افتخ ــان مس ــد راهب ــت می کن ــل« حکای رس
ــا پاهــای شـــان  ــد کــه آب تنهــا هنــگام عبــور نهـــر ب می نمودن
ــت  ــرط اس ــارت ش ــام طه ــی در اس ــت. ول ــه اس ــاس گرفت تم
ــان  ــده و ایم ــزِو عقی ــادی دارد، ج ــردی م ــه رویک ــت ک و نظاف

به شــمار مــی رود.
تعلیمــی  متودهــای  گســترده ترین  و  طبیعی تریــن  از  روزه 
به حســاب آمــده کــه تاهنــوز بشــر تجربــه نمــوده اســت. 
ــود  ــوف می ش ــۀ فیلس ــم وارد خان ــامی ه ــۀ اس روزه در جامع
ــه  ــم ب ــی رود و ه ــاه م ــه کاخ ش ــم ب ــان، ه ــۀ دهق ــم خان و ه
ــد  ــر بُع ــی ب ــای فلک ــا حقیقت ه ــان ب ــد رمض ــوا. پیون ــوخ بین ک
ــِی  ــادی و زمین ــد م ــد. بُع ــن می افزای ــن رک ــِی ای ــادی و طبیع م
جســت وجو  آن  تراویــِح  در  می تــوان  هم چنــان  را  روزه 
نمــود کــه زمینه هــای هماهنگــی و مســاوات و وحــدت را 
ــا  ــارزه ب ــت مب ــت در جه ــی اس ــود تاش ــاخته و خ ــا س مهی
ــوردن در  ــاع از خ ــی. امتن ــی و انزواجوی ــی، منفی گرای فردگرای
لحظــۀ خاصــی و بــاز شکســتن روزه در وقــت مشــخصی بیشــتر 
ــت و  ــم وق ــر تنظی ــد، بیان گ ــی باش ــم فقه ــک حک ــه ی از آن ک
ــن  ــت. پرداخت ــان اس ــی انس ــپلین در زنده گ ــدی و دس قانون من

ــد،  ــمی باش ــت موس ــک حرک ــه ی ــتر از آن ک ــر بیش ــۀ فط صدق
ــه  ــل از آن ک ــنه گی کشــیدن قب ــروژه اســت. گرس ــام و پ ــک پی ی
احســاس باشــد برنامه یــی هم نــوا بــا تعالیــم دیگــر دیــن اســت. 
تنظیــم وقــت و طهــارت و تکافــل و تعــاون اجتماعــی بیشــتر از 
ــا اندیشــۀ  ــد داشــته باشــد، ب ــا احــکام فقهــی روزه پیون آن کــه ب
دنیایــی و طبیعــی ایــن دیــن کــه در ســراپای تعالیــم و اصــول آن 
ــرای  ــدم نخســت ب ــادت در ق ــی دارد. عب جــاری اســت، هم نوای
ــاداش  ــه پ ــت ک ــی اس ــاختن زنده گ ــت س ــا و در جه ــن دنی ای
ــه  ــت ک ــن اس ــزرگ در ای ــد. درد ب ــۀ آن می باش ــروی ضمیم اخ
ــی ارکان  ــکام فقه ــی و اح ــاورای طبیع ــۀ م ــه جنب ــه ب ــا همیش م
دینــی توجــه داشــته و پیــام بــزرگ و زنده گی ســاز آن را نادیــده 
ــده  ــا فهمی ــاز« را در این ج ــر »زنده گی س ــن تعبی ــته ایم؛ م انگاش
ــم کــه برخــی آن را  ــرا می بین ــرده ام، زی ــه کار ب و از روی قصــد ب
نیــز مبتــذل ســاخته اند. در جمــع دانشــمنداِن مســلمان تــا حــدی 

ــدی  ــا ح ــچ« و ت ــا »علی عزت بیگووی ــاع دارم، تنه ــن اط ــه م ک
ــد. ــه دارن ــن زمین ــی در ای ــخنان ژرف ــه س ــد ک »گارودی«ان

اســام بیشــتر از آن کــه باورهایــی متراکــم در ذهــن باشــد، روش 
ــن  ــا در ای ــی زنده گــی اســت. مشــکل اساســی م ــود عموم و مت
اســت کــه عبادت هــا را به صــورت »مجــرد« درک نمــوده و 
ــادی،  ــی، م ــاد زمین ــه ابع ــی ب ــچ توجه ــم و هی ــا می آوری به ج
ــن همــه  ــوی ای ــم. در پهل ــی آن نداری ــی، اجتماعــی و تمدن عمل
ــی آن را  ــود کم ــا می ش ــی روزه، آی ــاد متافیزیک ــر ابع ــز ب ترکی
زمینــی ســاخت و بــاران وحــی را بــا خــاک واقعیت هــای 
اجتماعــی درآمیخــت و بــر زمیــن آن بهارســتانی طــرح ریخــت؟ 
آیــا می شــود روزه را به راســتی یــک تمریــن گاه ارزش هــای 
ــا  ــه ب ــی ن ــود، ول ــوان نم ــن کار را می ت ــاخت؟ ای ــانی س انس
ــه  ــه یی ک ــارات کلیش ــا عب ــخص و ی ــودِن اورادی مش ــرار نم تک

ــده اند. ــا نش ــعور م ــتگاه ش ــوز وارد دس هن

* روزه؛ در تاريخ سياسی مسلمانان
رویدادهــای  و  مهــم  خاطــرات  یــادآور  رمضــان  مــاه 
سرنوشت ســازی در تاریــخ مســلمانان اســت؛ حوادثــی کــه 
عرصه هــای مختلــف زنده گــی را احتــوا نموده انــد. نــزول 
ــا گل واژه هــای »بخــوان«، »علــم«  نخســتین آیه هــای قــرآن کــه ب
ــن  ــرای ای ــه ب ــود ک ــاه ب ــن م ــد، در همی ــروع گردی ــم« ش و »قل

ــت. ــی اس ــرف کاف ــن ش ــم همی موس
مســلمان ها عــادت داشــتند تــا کارهــای بزرگــی چــون تأســیس 
شــهرها، دانشــگاه ها، مــدارس، مســاجد و امثــال آن را در همیــن 
ــاس«،  ــون »ف ــی چ ــهر های ــد. ش ــام دهن ــبت انج ــم و مناس موس

و  »واســط« 
ــاه تهداب گــذاری شــده اند. مســاجدی چــون  ــره در همیــن م غی
»قیــروان« و »فســطاط« و... نیــز در همیــن مــاه تهــداب گذاشــته 
جهــان  دانشــگاه های  باســتانی ترین  و  مهم تریــن  شــده اند. 
اســام چــون »االزهــر«، »القروییــن« و »الزیتونــه« نیــز در همیــن 

بنیان گــذاری گردیده انــد. موســِم خجســته 
ــورت  ــاه ص ــن م ــز در همی ــلمانان نی ــای مس ــن جنگ ه مهم تری
پذیرفتــه اســت. روزه بــرای همــۀ اقشــار جامعــۀ مســلمان پیامــی 
ــتثنا  ــوان مس ــان را نمی ت ــان نظامی ــن می ــه در ای ــت ک ــته اس داش
ــا کشــمکش های گــرم  ــدی اســت کهــن ب دانســت. روزه را پیون
ــان  ــد از هم ــن پیون ــلمانان. ای ــخ مس ــگ در تاری ــاد و جن و جه
ــاه  ــه روزه در م ــرا زمانی ک ــود، زی ــدا ب ــت هوی ــای نخس روزه
شــوال ســال دوم هجــری فــرض گردیــد، یــک مــاه بعــد از آن 
ــدر  ــگ ب ــه جن ــلمانان رخ داد ک ــخ مس ــگ در تاری ــتین جن نخس
ــاه، در ســال اول  ــن م ــز در همی ــاع مســلحانه نی ــود. اجــازۀ دف ب
ــای  ــخ مســلمانان، پیروزی ه ــود. در تاری هجــری صــادر شــده ب
ــروزی  ــت. پی ــورده اس ــره خ ــام روزه گ ــا ن ــی ب ــی فراوان نظام
ــروزی  ــس، پی ــح اندل ــد، فت ــیه، نهاون ــه، قادس ــح مک ــدر، فت در ب
ــن  ــروزی صاح الدی ــن، پی ــلۀ موحدی ــیس سلس ــیان، تأس عباس
ایوبــی بــر ســپاه صلیبــی، جنــگ عیــن جالــوت و پیروزی هــای 
ســلطان ظاهــر بیبــرس بــر مغل هــا کــه توانســت بــرای 
ــد  ــل را س ــداز مغ ــم تمدن بران ــوج تهاج ــوی م ــتین بار جل نخس
نمــوده و شکســت ســختی بــه آن هــا وارد نمایــد؛ از نمونه هــای 
ــران  ــته اند. رهب ــوع پیوس ــه وق ــان ب ــه در رمض ــد ک مختصری ان
ــت  ــبت در جه ــب ترین مناس ــان را مناس ــامی، رمض ــۀ اس جامع

ــد. ــردم شناســایی نمــوده بودن بســیج م
ــون  ــت. ناپلی ــی اس ــت نظام ــای تربی ــن متوده روزه از مؤثرتری
می گفــت بزرگ تریــن مشــکلی کــه یــک ســرباز بــه آن روبــه رو 
در  روزه  اســت.  تشــنه گی  و  گرســنه گی  مشــکل  می شــود، 
ــنه گی؛  ــنه گی و تش ــرای گرس ــت ب ــی اس ــه تمرین ــوی آن ک پهل
مدرســۀ دســپلین، اطاعــت، تحمــل، ایثــار و فــداکاری نیــز 
ــه  ــری ب ــی نظامی گ ــر اصل ــه از عناص ــی ک ــد؛ ارزش های می باش
حســاب می آینــد. رهبــران امریــکا نیــز در امــر بســیج مردم شــان 

در ســال های جنــگ بــا انگلســتان، فرانســه و جنگ هــای داخلــی 
ــۀ  ــد نمون ــه چن ــه ب ــد ک ــود برده ان ــود روزه س ــان از مت خودش
ــت  ــت اهمی ــا در نظرداش ــاید ب ــود. ش ــاره می ش ــر آن اش مختص
ــکا  ــزرگ امری ــران ب ــه رهب ــود ک ــی ب ــت مل ــر مقاوم روزه در ام
چــون »جــورج واشــنگتن«، »جــان آدمــز« و »ابراهــام لینکلــن« از 
مــردم امریــکا خواســتند تــا بــا ســاح روزه بــه جنــگ انگلیس ها، 
فرانســوی ها و گروه هــای داخلــی خودشــان برونــد. در کشــاکش 
ــون  ــاه ج ــنگتن روز اول م ــه واش ــود ک ــا ب ــا انگلیس ه ــرد ب نب
ــز« روز  ــان آدم ــای »ج ــود، آق ــام نم ــادی را روزه اع ۱۷۷۴ می
ــای »جیمــز مدیســون« روز ۱۲  ــادی را، آقـ ــارچ ۱۷۹۸ می ۲۳ م
جـــنوری ۱۸۱۵ مـــیادی را و »ابراهــام لینکن« هـــم چندین روز 
ــام  ــویش روزه اع ــوری خـ ــت جمه ــر را در دوران ریاس دیگ
نمــود. هـــدِف مــن در ایـــن پاراگراف مطلــق روزه بــوده - امری 
کــه خواننــدۀ باهــوش نیــازی بــه تذکــر در ایــن زمینــه نــدارد ـ 

ــامی آن. ــا ارکان و آداب اس ــه روزه ب ن
قابــل یــادآوری می دانــم.  در این جــا یــک نکتــۀ مهــم را 
ــی  ــن گروه ــاید در ذه ــم، ش ــاد می کنی ــاد ی ــه از جه ــی  ک زمان
یاغــی،  انگیــز گروه هــای  از خواننــده گان ســیمای هــراس 
این جــا  باغــی، خشــونت گرا، بی فرهنــگ و بی برنامه یــی در 
و آن جــا تداعــی شــود کــه نمی تــوان آن هــا را عَلم بــرداران 
جهــاد دانســت؛ گروه هایــی کــه در جهــت خصوص ســازی 
ــی و  ــتخباراِت جهان ــگ اس ــاد، جن ــته اند. جه ــدم برداش ــاد ق جه
ــه  ــل و کشــتاری هــم نمی باشــد ک ــاد، قت ــی نیســت. جه منطقه ی
از ســوی گروه هــای تفنگ به دســـت در این ســو و آن ســوی 
ــروعیت  ــای مش ــر مبن ــا ب ــاد تنه ــردد. جه ــام می گ ــان اع جه

دینــی و سیاســی و در چهارچــوب اصــول فرهنگــی و تمدنــی و 
ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــانی می توان ــای انس ارزش ه

ــرای  ــلمان و ب ــی مس ــوی دولت ــه از س ــت ک ــی اس ــاد، جنگ جه
ــردد؛  ــان می گ ــاع اع ــح و دف ــت، صل ــدل، امنی ــق، ع ــن ح تأمی
ــه و  ــردم و انتخــاب جامع ــای رأی و ارادۀ م ــر مبن ــه ب ــی ک دولت
ــی  ــرارداد اجتماع ــده اســت. ق ــی تشــکیل گردی ــرارداد اجتماع ق
پیــش از آن کــه میــراث »ژان ژاک روســو« باشــد، میــراث سیاســی 
ــوت و رأی و  ــر دع ــا ب ــام بن ــر اس ــت. پیامب ــام اس ــر اس پیامب
ــه مدینــه  ــر مبنــای میثــاق و عقــدی ب انتخــاب مــردم مدینــه و ب
ــر مبنــای قــراردادی ســاکنان مســلمان و  ــود و ب ــرت نم هج
ــه  ــه ب ــد. او زمانی ک ــکیل دادن ــت تش ــه دول ــلمان مدین غیرمس
ــم  ــه ه ــی و ن ــه محافظان ــت، ن ــاحی داش ــه س ــت ن ــه رف مدین
ارتشــی. راهــی جــز ایــن نمی تــوان بــرای تأســیس دولتــی ســالم 

پیش بینــی نمــود.
بــه هــر حــال، هــر گاه حــوادث مربــوط بــه رمضــان را در تاریــخ 
مســلمانان جســت وجو نماییــم، بــه فهرســت طوالنــی فتوحــات و 
کشــمکش های نظامــی برمی خوریــم کــه بــه بــاور نویســندۀ ایــن 
ــه رمضــان را منحصــر  ــوط ب ــای مرب ــوان رویداده ــطور نمی ت س
ــم  ــام را ه ــر اس ــیرت پیامب ــای س ــت. کتاب ه ــگ دانس ــه جن ب
ــوا  ــگ احت ــا %۷۰ آن را جن ــه می گشــاییم، در حــدود %۶۰ و ی ک
ــرم در  ــی رســول اک ــا %۱ زنده گ ــه تنه ــوده اســت، در حالی ک نم
جنــگ صــرف شــده اســت. از نظــر مــن، پیــش از این کــه ایــن 
ــۀ  ــه روحی ــه جوهــر و اصــل دیــن، برمی گــردد ب امــر برگــردد ب
ــبات آن  ــکان و مناس ــان، م ــردم آن زم ــای م ــر روان ه ــلط ب مس
ــته و  ــی وجــود داش ــه پرســش های فراوان ــن رابط ــع. در ای جوام
ــوان در  ــه نمی ت ــت ک ــده اس ــوده مان ــی ناگش ــای گوناگون گره ه

ایــن مختصــر بــه تمامــی آن هــا پرداخــت.
ــه ایجــاد  ــی را در جامع خاصــۀ ســخن، رمضــان و روزه، فضای
ــا  ــلمان ره ــاِن مس ــی را در درون انس ــرژی و نیروی ــد و ان می کن
ــرو گاهــی در یــک ســمت اســتقامت داده  ــن نی می ســازد کــه ای

شــده اســت و زمانــی در ســمت دیگــر.

* ادب گاهی به نام سفرۀ افطار 
ســفره و یــا »مائــده« مفهومــی اســت کــه چندیــن بــار در قــرآن 
ــرآن  ــد. ق ــورۀ آن می باش ــن س ــده و پنجمی ــرار گردی ــم تک  کری
 کریــم میــان دســترخوان و روزه رابطه یــی قایــل بــوده و در ایــن 
ســـوره بــه روزۀ ســی روزۀ عیســی )؛( و پیــرواِن او و نزول ســفرۀ 

ــمانی اشاره دارد. آسـ
ســفره در فرهنــِگ مــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت کــه 
ــدر« بیان گــر همیــن مفهــوم  ــاالی »دســترخوان پ ــزرگ شــدن ب ب

ــد.  ــی می باش ــی و فرهنگ ــزرگ تربیت ب
مــردمِ مــا ســخت بــه حریــم ســفره احتــرام دارنــد. ســفره ابــزاری 
ــواده را در عصــر جدایی هــای  ارتباطــی اســت کــه اعضــای خان
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــرار می ده ــم ق ــار ه ــر روز در کن ــدرن ه م
پیشــتر گفتیــم، رمضــان امتنــاع از خــوردن و آشــامیدن نــه، 
ــی  ــا زنده گ ــد ت ــا می خواه ــن از م ــه دی ــت ک ــودی اس ــه مت بلک
ــا،  ــن متوده ــار ســازیم. یکــی از ای ــای آن عی ــر مبن ــش را ب خوی
پــاس داشــتن صنــف »کاس«هــای تربیتــی مدرســۀ رمضــان و یــا 

ــد. ــار می باش ــفرۀ افط س
ــواده  ــی خان ــای تربیت ــن کانون ه ــی از گرم تری ــار یک ــفرۀ افط س
ــیمای  ــد س ــاک و چن ــِب پ ــد قل ــتن چن ــار نشس ــه انتظ اســت ک
ــوی  ــای آرام معن ــو و فض ــر از یک س ــار همدیگ ــی در کن نوران
رمضــان از ســوی دیگــر، ایــن کانــون را نکهــِت دیگــری 
می بخشــد. ســفرۀ افطــار اگــر به خوبــی مدیریــت شــود، خاطــرۀ 
ــودکان را  ــن و رواِن ک ــر، ذه ــر عم ــا آخ ــاید ت ــیریِن آن ش ش

ــد. ــی نمای همراه
ــی  ــی و روان شناس ــدی تربیت ــایل ج ــب از مس ــذای ش ــفرۀ غ س
ــگاه ها  ــوی دانش ــی از س ــات فراوان ــه تحقیق ــوده ک ــکا ب در امری
ــه اســت. یکــی از  و نهادهــای پژوهشــی روی آن صــورت گرفت
ــانی  ــوادۀ انس ــه خان ــر ب ــدن معاص ــه تم ــی ک ــیب های بزرگ آس
رســانیده، دور کــردن اعضــای خانــواده از همدیگــر اســت. 
ــادران  ــدران و م ــام داده، پ ــه نیلســن انج ــی ک ــای تحقیق ــر مبن ب
بــا کودکان شــان صحبــت  امریکایــی هفته یــی ۳۸.۵ دقیقــه 

می کننــد. 
روزنامــۀ نیویورک تایمــز در شــمارۀ ۳ مــارچ ۲۰۰۵ میــادی 
ــذای  ــدس ســفرۀ غ ــد تشــریفات مق ــوان »فوای ــر عن ــش زی خوی
شــب« می نویســد: در گذشــته ها دســترخواِن غــذای شــب 
ــاالی  ــه ب ــی ک ــی پژوهش ــود، ول ــی ب ــت و همدل ــمبوِل محب س
۴۷۴۶ کــودک -۱۱ ۱۸ ســاله صــوت گرفتــه اســت نشــان می دهــد 
ــان  ــد، فرزندان ش ــظ نموده ان ــنت را حف ــن س ــه ای خانواده هایی ک
اندیشــه های  افســرده گی،  هیروییــن،  الکــول،  بــه ســگرت، 
ــی  ــج تعلیم ــوده و به نتای ــا ب ــر مبت ــال آن کمت ــی و امث خودکش
بهتــری دســت می یابنــد. پژوهــش علمــی دیگــری کــه از ســوی 
ــا صــورت  ــودآزاری« دانشــگاه کولمبی ــاد و خ ــی اعتی ــز مل »مرک
ــر  ــن ویب ــر کیری ــد. داکت ــد می کن ــج را تأیی ــن نتای ــه، همی گرفت
ــتن  ــهر هیوس ــال« در ش ــی اطف ــات غذای ــز تحقیق ــس »مرک ریی
ــر ایجــاد  ــذای شــب در ام ــفرۀ غ ــت س ــر اهمی ــم ب تکســاس ه

ــد.  ــد می نمای ــواده تأکی ــای خان ــان اعض ــت می صمیمی
بــر مبنــای تحقیقــی کــه داکتــر »کاثریــن ســنو« پروفیســور آموزش 
و پــرورش در دانشــگاه هــاروارد انجــام داده اســت، ســفرۀ غــذای 
شــب مهم تــر از بازی هــا و قصــه گفتن هــا در امــر تقویــت 
ذخیــرۀ لغــوی کــودکان می باشــد. بــر اســاس تحقیقــات متعــددی 
کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه، کودکانــی کــه بیشــتر بــر ســر 
ــت  ــر مثب ــاوۀ تأثی ــد، برع ــت یافته ان ــواده تربی ــترخوان خان دس
ــد. ــر بوده ان ــز مصون ت ــار نی ــای زیان ب ــیب غذاه ــی، از آس اخاق
در حالــی  کــه پژوهش هــای ارزش منــد دانشــگاه ها و مراکــز 
بــزرگ تحقیقاتــی جهــان بــر اهمیت ســنت مقــدس »دســترخوان« 
ــه  ــم ک ــد، می بینی ــد می کنن ــودکان تأکی ــالم ک ــت س ــر تربی در ام
ــا  ــر پ ــفره را زی ــِت س ــم و حرم ــا حری ــاِن م ــی از هموطن گروه
ــرب  ــروز در غ ــه ام ــی ک ــی بی کیفیت ــبک زنده گ ــه س ــوده و ب نم

ــد. ــج اســت، رو آورده ان رای
دســترخوان نمــاد صـــفا، صمیمیــت، تربیـــت، احتــرام، صحـــت، 
موفقیــت، مدیریــت و نــزول رحمــت الهــی اســت. آیــا می توانیــم 
از ســفرۀ خاطره انگیــز افطــاری در جهــت احیــا، تقویــت و 
تــداوم کانــون فرهنگــی »دســترخوان خانــواده« اســتفاده نماییــم؟

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
بخش بیستمبشیراحمد انصاری



عبدالحفیظ منصور
یـا  مسـلمان  اندیشـمندان  از  زیـادی  شـمار  کـه  آن  وجـود  بـا 
به صـورت مسـتقل و مشـخص و یـا بـه گونـۀ ضمنـی در تولیـد 
اندیشـۀ سیاسـی سـهم گرفتـه  و حجـم بزرگـی از اندیشـه های 
سیاسـی را رقم زده اند، اندیشـۀ سیاسـی مسـلمانان در عصر کنونی 
یـا عقیـم اسـت و یـا قـادر بـه پاسـخ گویی در برابـر چالش هـای 
نظـری عصـر حاضـر نمی باشـد. ایـن نقیصـه موجـب گردیـده تا 
کثیـری از سیاسـی اندیشـان مسـلمان وقتـی بـه پرسـش چیسـتی 
پرسـیده  از چرایـی آن  اسـامی روبـه رو می شـوند و  حکومـت 
می شـوند، »دشـمنان اسـام«، »غـرب« و »یهود و نصـارا« را مقصر 
می شـمارند کـه راه را بـرای تأسـیس »حکومـت اسـامی« بسـته 
انـد. بـه بـاور آنان »دشـمنان سـوگند خـوردۀ اسـام« نمی گذارند 
تـا مسـلمانان صاحـب اقتـدار گردنـد و بـه فـوز و فـاح برسـند. 
در دشـمنی غرب با مسـلمانان تردیدی نیسـت و حتـا در مخالفت 
آنـان بـا نامسـلمانان نیـز شـکی وجـود نـدارد، امـا پرسـش ایـن 
اسـت کـه آیـا همـۀ چالش هـا در برابر تأسـیس حکومت اسـامی 
در مخاصمـت و معانـدت غـرب و دشـمنی یهـود و نصـارا بـا 
مسـلمانان خاصـه می شـود؟ و یـا ایـن کـه چالش هـای دیگـری 
هـم در ایـن بـاب وجـود دارد و در کنـار غرب کسـان دیگری هم 

در ایـن راسـتا مقصـر اند؟
بـه بـاور نویسـنده، چالش هـای نظریـی کـه در ایـن مـورد وجود 
دارد، بسـی موثرتـر و جـدی تـر از توطئـه اسـتعمار و زورگویـی 
اسـتکبار اسـت؛ ایـن چالش هـا از درون، مسـلمانان را درمانـده 
سـاخته اسـت و چنـان آنـان را زمین گیـر کـرده کـه گاه راه از چاه 

نمی شناسـند.
روزگار مسـلمانان در این مسـأله به سـان آن فسـاد پیشـه یی اسـت 
کـه مولـوی داسـتانش را در مثنـوی بیان می دارد و آن همان کسـی 
اسـت کـه پـس از هـر جنایتی بـه ابلیس لعنـت می فرسـتاد و همه 
کاسـه و کـوزه را بـر سـر او می شکسـت. تـا ایـن کـه ابلیـس در 
چهـرۀ آدمـی ظاهـر شـد و خطـاب بـه او گفـت، جنایت هایـی 
کـه از دسـت تـو بـر می خیـزد، نـه تنهـا اجـرای آن در تـوان مـن 
نیسـت، بلکـه در مخیلـۀ من هـم نمی گنجـد، ولی بازهم مـرا به باد 
مامـت می گیـری و بـر مـن لعنـت می فرسـتی. درسـت وضعیت 
مسـلمانان به همین داسـتان شـباهت می رسـاند که نزد آنان ریشـۀ 
هـر مصیبتـی بـه غـرب می رسـد و باقی همه سـامت انـد و هیچ 

عیـب و نقصی در کار خودشـان نیسـت.
درد بزرگـی اسـت کـه دشـمن بیـرون دیده شـود و خصـم درون 
نادیـده گرفتـه آیـد؛ آن کـه حرفی می زنـد و یا طرحـی می ریزد، با 
شـدیدترین شـیوه ها بـه نکوهـش گرفته شـود، اما آن کـه از درون 
نظـم و سـامان ملـک را برهـم می ریـزد، بـه هیـچ گرفته آیـد. نزد 
همـه خردمندان، خطر دشـمن درونی همیشـه جدی تر از دشـمنان 
بیرونـی اسـت، ولی دریغا که مسـلمانان هنـوز آن را چندان جدی 

نگرفتـه اند.
مقصـد از چالش هـای نظـری فـرا راه تأسـیس حکومـت اسـامی 
آن اسـت که اندیشـمندان مسـلمان طرحی مشـخص برای تشکیل 
حکومـت اسـامی ارایه نداشـته انـد، اگـر طرحی هم ارایه شـده، 
شـعاری، یـک پهلـو و نـا پُخته بوده اسـت. چه بسـا که دانشـوران 
مسـلمان روی موضوعـات بنیـادی هـم به اتفـاق نظر نرسـیده اند؛ 
لـذا در چنیـن وضعیتـی، انداختـن بـار همـه تقصیـرات بـه دوش 
دیگـران، کار غیرمنصفانـه و نابه جایـی اسـت و از همین جا اسـت 
کـه نکوهش هـای غرب از سـوی مسـلمانان سـودی را عاید حال 

مسـلمانان نکرده اسـت. 
عمده چالش هایی که در این مورد، وجود دارد عبارت اند از:

وجوب عقلی يا وجوب شرعی  .1
اهـل حدیـث و اشـعریان بـه وجوب شـرعی حکومـت معتقد اند، 
در حالـی کـه معتزلـه و سـکوالرها بـر وجـوب عقلـی حکومـت 

اسـتدالل می ورزنـد.
اعتقـاد بـه وجـوب عقلی حکومـت، دروازۀ آزادی عمـل را در امر 
حکومـت داری می گشـاید و بـاور بـه وجـوب شـرعی حکومـت 
قیـد و بندهایـی وضـع مـی دارد. در صـورت اعتقـاد بـه وجـوب 
عقلـی حکومـت کلمـۀ امـر در »وشـاور هـم فـی االمـر« معنـای 
امـور دنیـوی را می رسـاند کـه در آن رأی و مشـورت جمعـی 
خـط و نشـان تعییـن مـی دارد، در آن خیـر و مصلحـت مسـلمانان 
به حیـث قطب نمـا عمـل مـی دارد، امـا وقتـی پای وجوب شـرعی 
حکومـت در میـان می آیـد، پیش از همـه در کنار وظایـف دنیوی، 
مسـوولیت های اخـروی مسـلمانان نیز بـه امام و زمام دار مسـلمان 
تکیـه می کنـد؛ بـه این معنـا که زمـام دار مسـلمان مسـوولیت امور 

اخـروی مسـلمانان را نیـز عهـده دار می گـردد. 
تمـدن اسـامی گواه کار مشـترک مسـلمانان با پیروان سـایر ادیان 
و مذاهـب اسـت؛ خافت عباسـی خافت مسـلمانان در اندلس و 
حتـا سـلطنت بابری هـا در هند نشـان می دهـد که پیـروان مذاهب 
کار  یک جـا  و  بودنـد  فعـال  مسـلمانان  محوریـت  در  گوناگـون 
می کردنـد، از زمانـی کـه حکومـت پسـوند »اسـامی« پیـدا کـرد، 
مسـلمانان به شـدت بی تحمـل شـده و کار جمعـی و مشـترک را 
از یـاد برده انـد. همـه کشـورهایی که مسـلمانان در آن جـا اکثریت 
را می سـازند، فکـر تـک روی و انحصارطلبـی مـوج می زنـد؛ یا به 
یـک مذهـب می اندیشـند و یـا روی یـک حـزب سیاسـی فکـر 
می کننـد، چـه رسـد بـه ایـن کـه نوبـت بـه پیـروان سـایر ادیـان 
برسـد و یـا زمینـه بـرای حضـور احـزاب و گروه هـای سیاسـی 

متعـدد فراهم آورده شـود.
حاکميت خدا  .2

امـا  اهلل«،  اال  الحکـم  »ان  خداسـت،  آن  از  حاکمیـت  اسـام  در 
حاکمیـت از آن خـدا بـه چـه معنـا اسـت؟

مـودودی و سـید قطـب »حاکمیـت خـدا« را حاکمیـت قوانیـن 
شـرعی در جامعـه دانسـته انـد. از نظـر آنـان، قوانین شـرعی باید 
در همـه سـطوح، زنده گـی مسـلمانان را تنظیـم بـدارد و حتـا بـه 
عقیـدۀ سـید قطـب، بـر پـا داشـتن، نمـاز، زکات، حـج و جهـاد 

نمی توانـد بـه تنهایـی جامعـه را اسـامی سـازد.
دشـواری مسـأله از ایـن جا آغـاز می گردد کـه هر زمـام داری نظر 
دل خـواه خـود را موافـق شـرع می دانـد و بـر آن پـا می فشـارد. 
اسـامی  را  خـود  قوانیـن  اسـامی،  کشـور  هـر  حـاال  همیـن 
می خوانـد و بـر حقانیت آن اسـتداالل مـی ورزد، در ایـن صورت، 
کـدام یکـی را می توان درسـت شـمرد؟ و کـدام یکی را نادرسـت 
خوانـد؟ از آن فراتـر، گـروه طالبـان، داعش، القاعـده و بوکوحرام؛ 
هـر یکـی بـرای تطبیق شـریعت اسـامی)؟( خـود جـان می دهند 
و جـان می سـتانند، تفسـیر کـدام یـک از این هـا، بـر حاکمیت اهلل 

مـی ورزد؟ داللت 
معضلـۀ دیگـر، تعییـن جایـگاه شـورا در یک نظام اسـامی اسـت 
کـه بایـد روشـن شـود کـه چـه مسـایلی اجتهـادی اسـت و چـه 
موضوعاتـی غیـر اجتهادی؟ در »حاکمیـت اهلل« حدود و صاحیت 
شـورا تـا کـدام حـد اسـت؟ مرجعـی کـه ایـن صاحیت هـا را 

مشـخص می سـازد، کجاسـت؟
توحيد و عدالت  .3

»توحیـد« و »عدالـت« دو رکـن عمـدۀ نظـام اسـامی اند. کسـانی 
همچـون ابـن تیمیـه، رشـید رضا و ابوالحسـن ندوی بـه صراحت 
زیـرا  می گوینـد؛  عدالـت سـخن  بـه  نسـبت  توحیـد  برتـری  از 
حکومـت اسـامی، حکومتـی توحیـد محور اسـت. به بـاور آنان، 
عدالـت از دل توحیـد بـر می آیـد و بـدون توحیـد، عدالتـی در 
میـان نیسـت. پایۀ اسـتدالل آنان سـخن عمـر بن عبدالعزیز اسـت 
کـه در نامه یـی بـه والیـان خـود نوشـت: »پیامبـر بـرای هدایـت 
بشـر مبعـوث گردیـد، نـه بـرای مالیه گیـری«. او، والیـان خـود را 
بـه رسـانیدن معـارف دینـی مکلـف گردانیـد و آن را مسـوولیت 
اساسـی شـان خوانـد. در مقابـل آنان، کسـان دیگری انـد که منبع 
مشـروعیت نظـام اسـامی را »امـت« می داننـد، از دید این دسـته، 
جایـگاه عدالـت در نظـام اسـامی مقدم تـر از توحیـد قـرار دارد. 
ایـن طایفـه از ابـن قیم جـوزی الهـام گرفته انـد که فرموده اسـت: 

»نظـام اسـامی جایـی اسـت کـه آنجـا عدالـت حاکم باشـد«.
امـروزه ایـن سـوال در دل هـر جـوان مسـلمان وجـود دارد کـه 
در یـک نظـام اسـامی توحیـد و خداپرسـتی مقـدم اسـت و یـا 
عدالـت اجتماعـی اداراتـی که گروه هـای افراطی در گوشـه و کنار 
دنیـای اسـام بـر پـا می دارنـد، اسـامی انـد یـا نظام هـای حاکـم 
در اروپـا و امریـکا؟ کـدام آنان اسـام و مسـلمانان را یـاری کرده 
و کـدام جنـاح آن بـه ریشـۀ اسـام و مسـلمانان تیشـه زده اند؟ و 
سـاده تر ایـن کـه حکومـت زیـر فرمـان بانو مرکل اسـامی اسـت 
یـا اداره یـی کـه داعـش بر پا کـرده و ابوبکـر بغـدادی در رأس آن 

دارد؟ قرار 
تقـدم هـر یکـی ار دو اصـل -توحیـد و عدالـت- بـر دیگـری 
تبعـات گسـتردۀ به دنبـال دارد؛ گروه هـای تنـدرو اسـامی بـرای 
ایـن  در  را  کاری  هـر  اجـرای  توحیـدی،  یـک جامعـه  تشـکیل 
رابطـه مجـاز می شـمارند؛ تـا حـدی کـه قتـل گروهـی مسـلمانان 
به وسـیلۀ حمـات انتحـاری، قباحتـی را در ذهـن و ضمیـر شـان 
تداعـی نمی کنـد. کوچانیـدن دسـته جمعـی مسـلمانان، تخریـب 
آبادی هـا زیـر نـام جهاد برای تأسـیس حکومت اسـامی سـهل تر 
از نوشـیدن آب اسـت؛ آن گونه که در عراق افغانسـتان و سـوریه 

گردید. اجـرا 
تقدس و تغيير  .4

همـۀ مسـلمانان در ایـن مسـأله کـه قـرآن و حدیـث متـن مقدس 
انـد؛ متـن خدایـی انـد و در آن ها عیـب و نقصی راه نـدارد، اتفاق 
نظـر دارنـد؛ لیکـن در تعریـف قدسـیت متـن، دو نظریـۀ مهـم 
موجـود اسـت. یکـی معنـا و صـورت متـن را مقـدس می داند که 
بـر اسـاس آن تغییـری را پذیـرا نیسـت و جاودانـه باقـی می ماند. 

دومـی الفـاظ و جمـات قرآن و حدیـث را ترکیب یافتـه از الفاظ 
زبـان عربـی می شـمارد کـه در حـد بلنـدی از باغـت و فصاحت 
قـرار دارنـد، امـا تابـع قواعـدی  انـد که سـایر متـون عربـی از آن 
تبعیـت می کننـد. بـر اسـاس ایـن نظریـه، مضمـون متـون مقدس 
ره گشـای امـور مسـلمانان اسـت و در هـر برهـۀ از زمـان قابـل 
ترجمـه و تفسـیر می باشـد. ایـن تفسـیرها، از اوضـاع اجتماعی و 
اقتصـادی رنـگ می گیرنـد و از شـرایط زمانـی اثـر می پذیرنـد. به 
گفتـۀ سـروش، متون مقـدس باید »ترجمـۀ فرهنگی« شـوند و راز 

جاودانه گـی آنـان، در همیـن امـر نهفته اسـت.
چنـان می نمایـد کـه تـا امـروز رأی نخسـت غالـب و فراگیـر و 
فـرا  دیـدگاه  غلبـۀ  اسـت.  بـوده  مهجـور  و  مغلـوب  دوم  رأی 
زمانـی بـودن صـورت متـن در کنـار و معنـای آن، سـد در برابـر 
نـوآوری و نواندیشـی مسـلمانان ایجـاد کرده اسـت، به ویـژه امور 
حکومـت داری را کـه ابتـکار روزانـه می طلبـد، بـه رکـود بـرده 

. ست ا
در فرهنـگ حاکم در جوامع اسـامی »تغییر« قرین فسـاد پنداشـته 
می شـود، لـذا هـر ابتـکاری بـا موانـع روبـه رو می گـردد، در حالی 
کـه چـرخ عصـر حاضـر را نـوآوری و ابتـکار بـه پیـش می رانـد، 
سیاسـت مداران نویـد تغییـر در زنده گـی مـردم را سـر می دهند تا 
رأی الزم را کسـب کننـد و اندیشـمندان در بخش هـای گوناگـون 
ابـزار و وسـایل جدیـدی را شناسـایی می دارنـد تـا به وسـیلۀ آن 

حیـات جهانیـان را دگرگون سـازند.

نيکوترين زمانه ها  .5
از پیامبـر اسـام نقل شـده اسـت کـه جناب ایشـان فرمـود: »خیر 
القـرون قرنـی ئم الذیـن یلونهم ئـم الدین یلونهم«. کسـانی قرن را 
نسـل و شـماری هـم به صد سـال معنـا کرده اند. لـذا، این حدیث 
نـزد کسـانی بـه برتری صحابـه، تابعیـن و تب تابعیـن داللت دارد 
و نـزد شـمار دیگـری، شـامل همـه مسـلمانانی می گـردد کـه در 
سـیصد سـال اول تاریـخ اسـام زنده گـی می کردنـد. نکتـه ایـن 
جاسـت کـه »خیر القـرون« نـزد نص گرایان به گونۀ بـه معصومیت 
هـم تعبیـر شـده اسـت؛ بـه گونه یـی کـه هـر چـه در آن زمانـه 
به وسـیلۀ اصحـاب پیامبـر و تابعیـن اجـرا گردیـده، عیـن صـواب 

و عـاری از کـژی و کاسـتی پنداشـته می شـود.
جنبش هـای  از  کثیـری  کـه  اسـت  اعتقـادی  چنیـن  اسـاس  بـر 
اسـامی آن سـال ها را به عنـوان الگـو پذیرفتـه و بـرای بازگشـت 
بـه آن روزگار، مبـارزه می کننـد. زنده گـی در سـدۀ بیسـت ویک با 
الگوهـای نظـری سـدۀ هفت ترسـایی خـأ بزرگی را ایجـاد کرده 
اسـت؟ وقتـی میـان عیـن و ذهـن ۱۳ قـرن فاصلـۀ زمانـی وجـود 
داشـته باشـد؛ در عصـر جهانـی شـدن و حاکمیـت حقـوق بشـر، 
سـخن رانـدن از دارالکفـر، داراالسـام، جزیـه، خـراج، غنیمت و 
کنیـز جـز ایـن کـه جهانیـان را بـه حیـرت و گاهـی بـه وحشـت 
انـدازد، آیـا ثمـر دیگـری می توانـد به دسـت دهـد؟ آن گونـه کـه 

گروه هـای داعـش و طالبـان وحشـت آفرینی کردنـد.
»خیـر القـرون« می تواند، معنای دیگری هم داشـته باشـد و آن این 
کـه وجـود پیامبـر به عنـوان منبع فیض و کمـال، اهـل آن زمانه را 
بـر خـوردار و دسـت یابی بـه راه حل هـا را برای مسـلمانان سـهل 
سـاخته بـود. نـه آن که سرشـت عصـر پیامبر بـا زمانه هـای بعدی 
تفـاوت داشـته باشـد؛ آن زمانـه پُرفیـض و برخـوردار از رحمـت 

الهـی باشـد و عصرهـای بعدی بی بهـره از آن.
شـماری از صاحب نظـران مسـلمان »خیـر القرون« را بـه حاکمیت 
هـر  کـه  زمانه یـی  کرده انـد؛  تعبیـر  زمـان  آن  در  اندیشـه  آزادی 
کسـی بـه خـود اجـازه مـی داد تـا از متـون مقـدس فهـم درسـتی 
داشـته باشـد و یـا ایـن که میـان دیدگاه هـای گوناگون بهتـر آن را 
برگزینـد، نـه آن کـه کـور کورانـه از اربـاب زور و تزویـر پیروی 

بـدارد و از بیـم سانسـورگران دینـی دم برنیـاورد.
امت و ملت  .6

اسـام دیـن جهانـی اسـت، مخاطـب آن »نـاس« اسـت و در زیـر 
کافـران و مشـرکان  اعتقـادی؛ مومنـان،  مجموعـۀ آن گروه هـای 
قـرار دارد. در ایـن دیـن بـه سـخن سـیدجمال الدیـن افغانی، جز 
عقیـده اعتبـار دیگـری وجود ندارد. قـوم و نژاد، رنـگ و موقعیت 
جغرافیایـی در معیـار ایـن دیـن محلـی از اعـراب نـدارد، پـس 
ملت هایـی کـه در حـال حاضـر وجـود دارنـد و حکومت  هایی که 
فرمـان می دهنـد، از چـه جایـگاه و منزلتـی بـر خوردار می باشـند. 
آیـا مصالـح و خیـر امـت بـا منافـع کشـورها قابل جمع اسـت؟ و 
آیـا می شـود، هـم داعیـۀ امـت اسـامی را در سـر داشـت و هـم 
حافـظ منافـع ملی بود؟ مگر می شـود، پرسـش هایی از این دسـت 
را نادیـده گرفـت و سـخن از تشـکیل حکومـت اسـامی گفت؟ 

از میـان مبارزان مسـلمان، راشـد غنوشـی، اسـتاد ربانـی و خمینی 
تاحـدی سـعی ورزیدنـد، در عیـن وطندوسـتی، شـعار وحـدت 
امـت اسـامی را سـر دهنـد، لیکـن در عمل مـرز مشـخصی میان 
ایـن مفهـوم دیـده نشـد و اینـان چنـان در ملی گرایـی افتادنـد که 

منافـع امـت اسـامی در حـد لفـظ و شـعار باقـی ماند.
شخص شايسته يا سازمان شايسته؟  .7

از  آن  اسـت کـه در  مباحثـی  از  مملـو  فقـۀ سیاسـی مسـلمانان 
مواصفـات امیـر یـا امـام مسـلمانان سـخن رفته اسـت؛ از سـن و 
سـال گرفتـه، تـا سـامت اعضـا و قـوم و نـژاد آن مـورد بحث و 
مطالعـه واقع شـده اسـت، جالـب این جاسـت که اسـتادان ثقافت 
اسـامی در دانشـگاهای افغانسـتان هنـوز هـم بـر آن مواصفـات 
تأکیـد می ورزنـد. ایـن در حالی اسـت کـه تجارب موفق بشـری، 
نقش سـازمان و تشـکیات را بسـی مهمتر از شـخص ثابت کرده 
اسـت؛ دیگـر شـخص هر قـدر هـم توانـا بـوده باشـد، نمی تواند 
امـور یـک کشـور را به خوبـی  در غیـاب یـک تشـکیات کارا 
رهبـری کنـد، هنـوز امت اسـامی از داشـتن یک کتاب کـه بتواند 

تشـکیات حکومـت اسـامی را شـرح دهـد، محروم اسـت.
در نظام هایـی کـه روی شـخص اول بیشـتر تأکید می شـود، دولت 
در یـک شـخص فشـرده می شـود و زمـام دار بـا اختیارات وسـیع 
و نامحـدود عمـل می کنـد. امـا در دولت هـای مدرن، نهـاد دولت 
مسـتقل بـوده و رییـس حکومـت در چارچـوب قانـون وظایـف 

خـود را بـه پیـش می برد.
علم و دين  .8

اسـام طلـب علـم را بر هـر مسـلمان فـرض گردانیده اسـت. اما 
بحثی که در سـدۀ بیسـتم در میان شـماری از دانشـوران مسـلمان 
سـر بـر آورده، در آن ادعـا شـده اسـت کـه هـر علمـی بـرای 
مسـلمانان مفید نیسـت. از دید آنان، علم باید اسـامی باشـد و یا 
دسـت کـم دانشـی کـه از غرب به سـوی جوامع اسـامی سـرازیر 

گردد. اسـامی  می شـود، 
بـر اسـاس همیـن بـاور، رهبـران انقـاب اسـامی ایـران پـس از 
پیـروزی بـرای چند سـالی دروازۀ دانشـگاه ها را بسـتند و سـتادی 
هـم بـرای اسـامی کردن علـوم اجتماعی تشـکیل دادنـد. پیش از 
آن، دو نظریه پـرداز معـروف –مـودودی و سـید قطـب- بـر ایـن 
امـر تأکیـد ورزیدند و از خطرات علوم غیر اسـامی مسـلمانان را 
بـر حـذر داشـتند. از این رو، پیونـد علم و دین از مسـایل درخور 

کنـکاش اسـت کـه باید از سـوی مسـلمانان حـل گردد.
تاریـخ تمـدن اسـامی، گـواه آن اسـت کـه مسـلمانان بـدون کم 
و کاسـت دانـش یونانیـان، ایرانیـان و هندیـان را فـرا گرفتند و در 
آمـوزش آن قیـد و بنـدی وضـع نکردنـد، ولـی آن گاه کـه نوبـت 
تفسـیر و نظریـه سـازی رسـید، اندیشـه های خـود را نیـز در آن 
بـر آن عـاوه کردنـد. سـیدجمال الدین  نقدهایـی  درآمیختنـد و 
افغانـی از پیشـگامان مسـلمان در عصـر جدیـد، اذعـان مـی دارد: 
علـم، مرکـز و پایتخت نـدارد و جغرافیـای معینی را نمی شناسـد، 
گاهـی از مشـرق و زمانـی از غرب. علم متاع جهانی اسـت، از هر 
جایـی که سـر بر مـی آورد، نیکوسـت و می باید آن را فـرا گرفت.

مسـلمانان بـدون آن کـه غـرب و مزایـای آن را به صـورت علمـی 
بـه  امـا  می گیرنـد،  بهـره  آن  فنـی  از دسـت آوردهای  بشناسـند، 
خـود غـرب نفریـن می فرسـتند، آیـا ایـن تناقـص میـان گفتـار و 
عمـل پذیرفتنـی اسـت و آیـا نبایـد روشـن کـرد کـه چـه چیزی 
از غـرب پذیرفتنـی و در خـور تقدیـر اسـت و چه مسـایلی از آن 
دور انداختنـی اسـت؟ از ایـن رو، غرب شناسـی از نیازمندی هـای 

اساسـی عصر ماسـت.
امر سياسی و امر خصوصی  .9

در بسـیاری از جوامـع اسـامی میـان امر سیاسـی و امر خصوصی 
تفکیکی نشـده اسـت، از همین جاسـت که کسـانی فکـر می کنند، 
در امـر دولـت داری هـم می تـوان، هـر دسـتوری را صـادر کـرد 
و هـر کاری را بـه اجـرا در آورد. آنـان در امـور دولـت چنـان 
بـا دسـت بـاز عمـل می کننـد کـه گویـی در ملـک شـخصی خود 

دسـت می یازنـد.
کسـب قدرت حکومتی بـا راه اندازی کودتاهای عریان و دسـایس 
پنهـان بـی  هیـچ قیـد و بنـدی صـورت می پذیـرد و حکمرانـی با 
قهـر و غلبـه بـه عنوان فرهنگ سیاسـی حاکـم، در میان مسـلمانان 
جـا باز کرده اسـت. وجـود زمام داران مـادام العمـر و خانواده های 
سـلطنتی، از همیـن حقیقـت حکایت مـی دارد. چنـان در نظر آنان 
امـر سیاسـی بـا امـر خصوصـی مشـتبه شـده اسـت که هنـوز هم 
زمام دارانـی سرنوشـت میلیون هـا انسـان را پـس از حیـات خـود، 

بـا تعیین ولیعهـد رقـم می زنند.
اسـاس  ولیعهـد،  به حیـث  یزیـد  تعییـن  بـا  بـن سـفیان  معاویـه 
المـاوردی  ابوالحسـن  نهـاد.  مسـلمانان  میـان  در  را  سـلطنت 
در کتـاب »آئیـن حکمرانـی« پایـۀ فقهـی بـر والیـت عهـدی را 
تـدارک دیـد و بـر خلیفه جایز دانسـت تـا ولیعهد خـود را تعیین 
کنـد. ایـن امـر اساسـی شـد تـا در برخـی از کشـورهای اسـامی 
نظام هـای خانواده گـی تـا اکنـون اسـتمرار یابنـد. به دنبـال آن ابـن 
خلـدون، تغلـب را تئوریـزه کـرد، بـه گونه یی که تغلب را اسـاس 
مشـروعیت سیاسـی شـمرد و بدون آن زمام دار را فاقد مشروعیت 

بـه حسـاب آورد.
مسالۀ زنان  .10

جایـگاه زنـان در حکومـت اسـامی چـه کـه در جامعـه اسـامی 
هنـوز حل نشـده اسـت. از حضـور در جامعه، تا تعلیـم و تحصیل 

آنـان مورد اختـاف و نزاع قـرار دارد.
امامـت زنـان در نماز جماعـت، قضاوت و ریاسـت زنان در رأس 

امـور دولت هـا سـخت مورد نـزاع اند.
سـیل عظیمـی از ادبیـات زن سـتیزانه کـه در میـان مسـلمانان جـا 
بـاز کـرده اسـت، جـرأت و شـهامت دینـی می طلبـد که حسـاب 
ان تصفیـه گـردد. ورنـه زنـان در کشـورهای اسـامی بـه تقلید از 
غـرب، فرصت هـای نمادیـن خواهنـد یافـت بـدون آن کـه اصـل 

معضلـه رفـع شـده باشـد ریشـۀ فتنه خشـکیده باشـد.
آن چـه گفتـه شـد، مبیـن ایـن واقعیـت نیسـت کـه مسـلمانان از 
حکومـت  تشـکیل  راسـتای  در  سـختی  چالش هـای  بـه  درون 
همـه  از  بیـش  مسـلمان  اندیشـمندان  و  انـد  روبـه رو  اسـامی 
مسـوولیت خـود را بـر سـر نرسـانده اند. آن چـه در ایـن رابطه از 
فحش و ناسـزا نثار دشـمنان اسـام می شـود، بیشـتر از مسوولیت 
نشناسـی مسـلمانان حکایـت مـی دارد، نـه از واقع بینـی و درسـت 

اندیشـی ایشـان.
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بهـار سـال ۱۳۶۳ بـود تـازه زمسـتان سـرد و خسـته 
کن پنجشـیر را پشـت سـر گذاشـته بودیم. آوازه پایان 
یافتـن آتش بـس و اضطراب آغاز یـک جنگ بزرگ و 
احتمـاالً شـیمیایی، سراسـر دره را فرا گرفتـه بود. چند 
روز مانـده بـه پایـان آتـش بـس و در آرامـش پیش از 
طوفـان، سـنگ و چـوب ده و دیـار پیـش از هـر وقت 

دیگـر در نظـر ما شـیرین مـی نمود.
ملـی  قهرمـان  مسـعود،  صاحب(احمدشـاه  آمـر 
افغانسـتان( عـادت داشـت وقتـی کارهـای بـزرگ در 
پیـش مـی داشـت، کامـًا تنهـا مـی شـد و تفکـر مـی 
کـرد. آن روزهـا نیـز خـود را در مهمانخانـه حاجـی 
شـاه دوال کـه حویلـی جداگانـه بـود، مخفی کـرده بود 
و یـک هفتـه تمـام هیـچ کس را به نـزد خـود راه نداد. 
در آن سـالها طبـق معمـول هفتـه یکـی دو روز را آنجا 
سـپری مـی کـرد. مراجعیـن و مهمانـان او، حویلـی 
حاجـی عبدالحمیـد، خانـه جانگل خـان و مهمان خانـه 

مـا را نیـز پـر مـی کردند.
خانـواده هـا، حتـی مجاهدیـن غیـر مسـلح بـی وقفـه 
شـعر  قـول  بـه  بودنـد.  پنجشـیر  از  درحـال خـروج 
گونـه ای کـه مدیـر ابراهیم خـان مرحوم در ایـن مورد 
سـروده بود: »پسـر سـوی کابل، پدر سـوی خوسـت«.
بیشـترین مـردم، مردان، زنان و کـودکان، حتی پیرزنانی 
کـه هرگـز بـه بیـرون دره پا نگذاشـته بودنـد و از بوی 
سـرویس هـای قراضـه مسـافربری حـال شـان بـه هم 
مـی خـورد، بـه شـهرهای دیگـر مخصوصـا بـه کابـل 

کوچیدند.
مـا مـی دانسـتیم که که هـر روز بـه یک حادثـه بزرگ 
نزدیـک مـی شـویم. اما به هیـچ صورت نمی دانسـتیم 

کـه آمـر صاحب در فکر تخلیه پنجشـیر اسـت.
بـا قومانـدان حبیـب جـان منجهـور کـه در آن وقت با 
آمرصاحـب بـود، به اطـاق مخصوص او داخل شـدیم. 
آمـر صاحـب در اطـاق نبود، شـاید به گرفتـن طهارت 

رفتـه بـود، اوراقی بـر روی فرش افتـاده بودند.
حبیـب جـان بـاالی اوراق خم شـد و مرا نیز با اشـاره 
وادار بـه دقـت کرد. متوجه شـدم که پـان حمله آینده 
روسـها در روی اوراق تشـریح شـده بـود. خط چندان 
زیبـا نبـود و جماتـش نیـز کـج بودنـد اما کلمـات با 
حـروف روشـن و خوانـا نوشـته شـده بـود. پایگاهای 
آینـده روسـها در نقـاط مختلـف پنجشـیر بـا پیـکان 
نشـان داده شـده بـود. من مخصوصـاً به ایـن پیکان ها 
کـه نقاط فـرود قوای دیسـانت را نشـان مـی داد دقت 
کـردم. نقـاط زیـادی بـا عامـت هلی کوپتر مشـخص 

شـده بودند
یـک روز قبـل از اینکـه ماله و در حقیقـت دره را ترک 
کنـد، از خانـه حاجـی عبدالحمیـد خـارج شـد. روی 
ُصفـه سـمتنی کـه دو درخت بـزرگ بید مجنـون به آن 

سـایه افکنـده بـود، قدم مـی زد. 
در نقطـه ای کـه اونـگاه مـی کرد، دریای پنجشـیر سـه 
شـاخه شـده و در میـان رودخانـه دو جزیـره کوچـک 
مرغـه زار تشـکیل داده کـه درختان فـراوان بیـد آنها را 
احاطـه کـرده بـود و سـه پُـل بـر روی آن بنا شـده بود 
کـه مالـه را به بـازارک و راه موتررو وصـل می کردند.
صبـح بـود و دریـا مـواج تـر مـی نمـود. سـبزه هـای 
تـازه از زمیـن رسـته و درختـان بیـد در تالـوی اولین 
اشـعه آفتـاب بـا وزیدن بـاد بهـاری می رقصیدنـد .در 
آن جزیـره هـای کوچـک منظره ی جادویـی و زیبایی، 

چشـم را نـوازش مـی کرد.
آمـر صاحـب فکـر مـی کـرد و چشـم هایـش بـه این 

منظـره خیره شـده بـود .
بـه چـه فکـر می کـرد؟ به طوفانـی کـه در راه بود؟… 
بـه نتیجـه تصمیمـی که بـرای جا خالـی کـردن گرفته 
بـود تـا تیر دشـمن با قشـون کشـی بزرگش به سـنگ 
بخـورد؟... یـا چنانکـه بعدهـا گفـت بـه اینکه دشـمن 
از سـتراتیژی او آگاه شـود و ایـن قـوه ی عظیـم رابـه 
ِعـَوض پنجشـیر، بـه انـدراب و خوسـت سـوق دهد، 
کـه بیشـترین نیروهـای او بـدون آشـنایی بـا اراضی و 

آمادگـی الزم بـه آنجـا پـا می گذاشـتند.
که ناگهان ایسـتاد و با ابروان کشـیده و چشـمان خمار 
گونـه رو به ما کـرد و گفـت: »آزادی هم عجب نعمتی 

اسـت!« و با اندکـی مکث افزود:
پنجشـیر چقـدر زیباسـت… و بعـد زیـر لـب زمزمـه 

کـرد؛ »مخصوصـاً مالـه!«.
و فـردای آن، کـوچ بـزرگ آغـاز شـد کـه بـه عقـب 
نشـینی تاکتیکـی معـروف اسـت زیـرا آمـر صاحـب 

دسـتور تخلیـه دره را صـادر کـرده بـود.
در ایـن روز دوسـت ام عظیم )بعد ها در فرخار شـهید 
شـد( نـزد مـن آمـد، خانـه مـا ماننـد دیگـر خانـه هـا 
ازخانـواده تهی شـده بـود. صبح زود با تفنـگ چره ای 
به سـوی میدان شـاهی رفتـم. تصادفا وقتی رسـیدم که 
گروپـی از مرغابـی هـا در نزدیکـی مـن روی ُملـوه ها 
نشسـتند کـه مربوط شـکارچی ای می شـد کـه احتماال 

»بـاره« خـود را بـرای صرف صبحانـه ترک گفتـه بود. 
از داخـل »بـاره« بـا دو فیر، سـه مرغابی شـکار کردم و 
بـه خانـه، برگشـتم. بـا آن مجلس مـا رونـق گرفت. به 
عنـوان آخریـن یـاد گار آرامش، سـه چهار نفـری آنها 

را پُختیـم، خوردیـم و قصـه کردیم.
بـرای انتقـال افـراد ازایـن سـرزمین، وسـیله نقلیـه ای 
حتـی حیوانـی وجـود نداشـت. بنـاً افـراد در قطارهای 

منظـم و طوالنـی پیـاده بـه راه افتادنـد.
در راه پـر پیچ و خم کوتل »بام وردار« منظره تماشـایی 
بـه وجـود آمده بـود. قطارهـای طوالنی افراد مسـلح و 
مهاجریـن مورچه وار بـی وقفه در حرکـت بودند. قلعه 
هـای متـروک خـاواک و کوتـی هـای بـاالی کوتل که 
یـادگار راه ابریشـم انـد، شـاید تـا کنون چنیـن کاروان 

پیـاده ای را بـه خود ندیـده بودند.
هـوا هنـوز سـرد بـود، کمبـود جـای و خـوراک در ده 
خـاواک زنـگ خطـر سرنوشـت مجهولـی بود کـه در 
پیـش روی مـا قرار داشـت. مولوی غام نبـی )مولوی 
مالـه( کـه فرصـت خـوردن چـای در خـاواک برایـش 
میسـر نشـده بـود، بـاالی همراهـان همسـالش ماننـد 
حاجـی میـر جان و حاجی شـاه دوال خشـمگین بود که 

در توقـف در آنجـا بـا او هـم نظـر نبودند.
در پاییـن شـدن از کوتـل، مولوی کـه دو برابر من عمر 
داشـت بـا آن قـد بلند و انـدام باریک و اسـتخوانی می 
خواسـت بـا مـا رقابت کند. امـا درعقـب ماندنش فقط 

»عینـک زانو«هـای کانش را سـرزنش می کرد.
در راه میـان انـدراب مـردم حیـرت زده تماشـا مـی 
کردنـد. تماشـای ایـن همـه مسـافرین مسـلح بـرای 
بسـیاری از مـردم مخصوصـاً کودکان و زنـان به تفریح 

روزانـه تبدیـل شـده بـود.
مولـوی مـرغ کلنگـی سـرخ رنگـش راکـه پـا هـای 
زمخـت و گـردن دراز داشـت با خـود آورده بـود. آنرا 
همسـایه اش گل خـان زیـر بغـل حمـل مـی کـرد. به 
گمانـم در »ِسـمندان« بـود کـه در حلقـه ای از مـردم، 
مـرغ خـود را بـا یـک کلنگـی جنگانـد. ایـن ذوق هـا 

بـرای یـک مولـوی عجیـب اسـت.
شـاید دلیلش عـاوه بر بی آالیشـی، اقتضـای مجردی 

و تنهایـی طوالنـی اش بود.
او مولـوی ای بـود که داکتـر عبدالحی الهی کـه خود از 
سـرآمدان فلسـفه در میـان مجاهدیـن بـود از دانش او 
بهـره مـی بـرد. و گاه گاه کـه وقتـش خـوش مـی بود، 

الف مـی زد کـه در علـم کام و فلسـفه در افغانسـتان 
همتا نـدارد.

سـراب، سـمندان، ده یـک، پـل حصـار، ده صـاح، 
سـنگبران، مـا در درون انـدراب پیـش رفتیـم تـا به بنو 

رسیدیم.
بـرف آب هـای بهـاری، رنـگ دریـای خروشـان بنـو 
راتیـره کـرده بـود، هوا پاک و گـوارا و کوه هـا و دامنه 

هـا پـر گل و سـبزه بود.
قومانـدان منطقـه معلـم حبیـب مـا را پیشـواز گرفـت. 
شـب را در یـک خانقـاه قدیمـی خوابیدیـم و سـحر 
بجـای باالتـر از قشـاق و قریـه، قـرارگاه گرفتیـم که 

نام داشـت. لَغـک 
دامنـه هـای سرسـبز وسـیع و تپـه هـای جنگلـی، کـم 
ارتفـاع و پـر از گل و علـف انـدراب در مقایسـه بـا 
آسـمان تنـگ و کـوه و صخـره هـای خشـک و صعب 

العبـور پنجشـیر، بهشـت مـی نمود.
مـا بـا خـود مقـداری پول داشـتیم و مـواد خام اعاشـه 
و گوسـفند و گاو در آنجـا ارزان و فـراوان بـود. ارباب 
قریه موسـفیدی با ریش کوسـه بـود، در تهیه مایحتاج، 
بخش لوژسـتیک مـا را کمک می کـرد. او لهجه جالبی 
داشـت، مثـل فرانسـوی هـا حـرف »را« را شـبیه »غ« 

تلفـظ مـی کرد. مثـا برنـج را بغنج مـی گفت.
مـرزا میـِر »َمرد« آشـپزی می کرد، عـده ای دور او جمع 
مـی بودنـد و از خـوش طبعـی و فکاهی هـای او لذت 

مـی بردند.
مولـوی مـا کـه زندگـی را بـدون چـای نـا ممکـن می 
دانسـت از تپـه هـای آنجـا علفـی را یافته بود کـه آنرا 
چـای کوهـی مـی دانسـت، دم کـرده، آن چیزی شـبیه 

چـای بـا طعـم نعنا می شـد.
رادیـوی کوچـک جیبی هـم آنجا بود، که گهـگاه اخبار 
جهـان را می شـنیدیم. هر بـار متوجه می شـدیم که از 
دنیـای واقعـی و از زندگی طبیعی چقـدر فاصله داریم. 
امـا حـس مـی کردیـم دنیـای مـا لـذت هـای معنـوی 

دارد. بیشتری 
روسـها در هجـوم بـه پنجشـیر بـه زودی بـه اشـتباه 
خـود پی بردنـد و مصرف هـزاران تن بمـب را بیهوده 
یافتنـد. بـه هـر طـرف رفتنـد انفجـار مایـن هـای ضد 
تانـک و ضـد نفـر از آنها اسـتقبال کرد. بنـا دیوانه ها و 
حیواناتـی را کـه در مقابـل شـان یافتند کشـتند و حتی 
ماننـد مریضـان مبتـا بـه سادیسـم در جاهایـی رسـم 

هـای آدم هـا را در دیوار کشـیده و آنرا به گلوله بسـته 
بودند.

شـوروی هـا بـا سـرخوردگی از آنچـه کـه واقع شـده 
بـود، بـا یـک برنامـه سیاسـی و نظامـی علیـه مـا، در 

انـدراب و خوسـت دسـت بـه حملـه زدنـد.
قومانـدان عظیـم همـراه با مجاهدیـن باجـگاه راه را بر 
ایشـان گرفت و روسـها بعد از سـه روز جنگ شدید و 
تحمـل تلفـات قادر بـه عبور از آنجا شـدند. در کشـن 
آبـاد نیـز در مقابـل آنهـا جنگ صـورت گرفـت و بعد 
قومانـدان مالـک و ملـک طاهر نـزد ما عقب نشسـتند. 
اکنـون نوبـت مـا بـود کـه در سـر پـل و بنـو بـا آنهـا 

مواجه شـویم. 
در یـک حرکـت اکتشـافی با یک گـروپ داخـل بازار 

بنو شـدیم.
رهنمـا و همـکار مـا کریـم نـام، جـوان قـوی و گنـدم 
گـون بـود که قومانـدان قطعـه ضربتی بنو بـود. ناگهان 
ماشـینهای محاربـوی روسـها را دیدیـم کـه بـه بـازار 
داخـل شـدند. در کنـار سـرک بـه فاصلـه نزدیـک بـا 
ماشـین هـای محاربوی در عقـب دکانها پنهان شـدیم. 
امـا طبـق خواهـش اکیـد قومانـدان منطقـه، مـا نبایـد 
در داخـل بـازار بـا آنهـا مـی جنگیدیـم و به ناچـار بر 
گشـتیم و باالتـر از منطقـه مسـکونی موضـع گرفتیـم.

سـاح ثقیـل مـا از آن جملـه نجیـم با دهشـکه خود و 
تعـدادی ازگـروپ های پیـاده با منصور خـان قوماندان 
قرارگاه تلخه در تپه ی کشـاله داری که لغک و سـرپل 
را از هـم جـدا مـی کنـد جابجـا شـدند. مـن در راس 
تعـدادی در روی قـول کمیـن گرفتیـم و چـون مخابره 
نداشـتیم دهشـکه نجیـم که منطقـه را به دقـت می دید 
و بـه قومانـدان قـرارگاه نیـز نزدیـک بـود بایـد بـا فیر 

خـود شـروع عملیـات را اعان مـی کرد.
امـا انتظـار مـا بـه طـول انجامیـد و سـر و کله عسـاکر 

روسـی پیدا نشـد.
نمـی دانـم آنهـا از وجـود مـا اطـاع یافتنـد یـا اینکـه 
پـان نداشـتند باالتـر از قریـه ها بـه تعقیب مـا بیایند.
پـس از مدتـی بـدون اینکـه روسـها دیـده شـوند، فیر 
دهشـکه شـروع شـد و ما دانسـتیم که روسـها در حال 

اند. بازگشـت 
مـن به جمـع آوری و و تنظیـم افراد بـرای حمله اقدام 
کـردم. امـا پیـش از جمـع شـدن پرسـونل مـا، کریـم 
جـوان اندرابـی در حالیکـه تقنگ خویـش را به حالت 

هجومـی گرفتـه بـود بـه حمله، طـرف قریـه دوید.
هاشـم تلخه جوان زرد موی و کلوله که بسـیار شـجاع 
بـود از پـی اوشـتافت، بنـاً مـن جمـع آوری و ترتیـب 
را بیهـوده یافتـم و بـا فاصلـه از پـی آنهـا رفتـم تـا به 

ایشـان رسیدم.
آنهـا در میـان درختـان مشـرف بـه قریـه ایسـتاده بـه 
عقـب نـگاه مـی کردنـد. تا مـرا دیدنـد به حملـه ادامه 

دادند.
مـا هـر سـه در کوچـه پر خـم و پیـچ و طوالنـی میان 
قریـه در حرکـت بودیـم. هنوز به آنها نرسـیده بودم که 
آتـش میـان مـا و روسـها درگرفـت. جـوان اندرابی که 
بـه آنهـا بسـیار نزدیک شـده بـود، در دم مرمـی خورد 
و درخـم کوچـه، جایـی که بـا وجود نزدیکـی برای ما 
قابـل دیدن نبـود غلطید . آتش روسـها مانع دسترسـی 
مـا بـه او شـد. تـا اینکـه دیگـران رسـیدند و مـن طبق 
قاعـده »محاربـه تصادفـی« بـه جسـتجوی نقطـه بـارز 
برآمـدم و بـه نقطـه حاکمتـر کـه جویبـار بـاالی قریـه 
بـود، موضـع گرفتیـم. اکنون رو سـها در زیـر دید ما و 

زیـر آتش مـا قرار داشـتند.
وقتـی جنـگ دوام کرد عـده ای دیگـر از مجاهدین نیز 
خـود را بـه زمیـن هـای مقابـل مـا، بـه نقطـه حاکم بر 
روسـها رسـانیدند. اکنون تمام کوچه طوالنی درون دره 
کـه حـدود دومتـر عرض داشـت از دو طـرف در برابر 

چشـم مـا و آتـش ما قـرار گرفت.
روسـها در عـرض کوچـه جـای پنهـان شـدن از آتش 
نداشـتند وقتـی از آتـش مـا بـه ایـن طـرف دیـوار پناه 
مـی بردنـد از آن طـرف مـورد آتش قـرار مـی گرفتند 

و بالعکـس.
بطوریکـه بعضـی هـا بـه شـوِق بـه اصطـاح، غـازی 
شـدن، یـک نفـر را به نشـانه گیری انتخاب مـی کردند 
و از دیگـران خواهـش مـی کردنـد که به طـرف او تیر 

نکنند. انـدازی 
به زودی توپخانه روسـها به داد شـان رسـید و ما را با 
آتش سـنگین زیر فشـار قـرار دادند. مرمـی های توپ 
هـای پیشـرفته و بسـیار ثقیـل Dc مـارا زیـر ضربـات 
خـود گرفتنـد. انفجارهـا نزدیـک و نزدیک تر شـد. نه 
تنهـا بدنهـا را در زمیـن مـی لرزاند بلکـه دوام آن برای 

گوشـها و اعصـاب هـم غیـر قابل تحمل می شـد.
مـا پیـش رفتـه نتوانسـتیم امـا عقـب هـم نه نشسـتیم. 
جنـگ تـا شـب دوام کـرد و بعـد از آن جنـازه کریـم 
جـوان اندرابـی را گرفتـه به قـرارگاه خود باز گشـتیم.
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ورزش
شیر آقا شیروان

حکایـــت آن پادشـــاه کـــه گوزیـــدن را 
ممنـــوع کـــرد 

بـــر  بیگانـــه  پادشـــاهی  دور،  گذشـــته های  »در 
ســـرزمین مـــادری مســـلط شـــد. او بدخـــواه و در عیـــن حـــال 
ـــر  ـــواه ت ـــی بدخ ـــودش بس ـــت از خ ـــری داش ـــود. و وزی ـــرک ب زی
ـــر روح  ـــا ب ـــاب ت ـــی بی ـــه راه ـــرد ک ـــر ک ـــه او ام ـــر. ب ـــرک ت و زی
و جـــان ایـــن مردمـــان مســـلط شـــوم بـــدون آنکـــه بفهمنـــد و 
ـــت و  ـــاری بنبش ـــرد و طوم ـــری ک ـــر تفک ـــد. وزی ـــی بکنن اعتراض
ـــد.  ـــات بخوانن ـــهرها و ده ـــر ش ـــا در سراس ـــان داد ت ـــه جارچی ب
قوانیـــن جدیـــد اعتقـــاد بـــه دیـــن قدیـــم و ســـواد آمـــوزی را 
ـــش  ـــر افزای ـــه براب ـــه س ـــا را ب ـــرد و مالیاته ـــام ک ـــی اع ـــر قانون غی

داد. 
ـــان  ـــان مردم ـــود و ارزش ج ـــاه ب ـــروس از آن ش ـــاف، ع ـــب زف ش
بـــه انـــدازه چهارپایـــان کشـــور همســـایه کـــه موطـــن اصلـــی 
شـــاه بـــود اعـــام شـــد. هـــر گونـــه اعتـــراض و مخالفـــت بـــا 
ـــن  ـــق ای ـــت طب ـــت و در نهای ـــرگ داش ـــازات م ـــن مج ـــن قوانی ای
ـــاه  ـــد. پادش ـــام ش ـــوع اع ـــم ممن ـــیدن ه ـــدن و چس ـــن گوزی قوانی
گفـــت: ای وزیـــر ایـــن همـــه فشـــار آنـــان را بـــه شـــورش وا 
ـــم؟  ـــی کنی ـــاب مخمل ـــود انق ـــرار نب ـــر ق ـــت و مگ ـــد داش خواه
وزیـــر گفـــت: نگـــران نباشـــید اعلی حضـــرت. بـــه بنـــد 
گوزیـــدن دقـــت نفرمودیـــد. همـــان ســـوپاپ اطمینانـــی اســـت 
کـــه انـــرژی اعتراضشـــان را خالـــی کننـــد. و چنیـــن شـــد کـــه 
وزیـــر گفـــت؛ مـــردم لـــب بـــه اعتـــراض گشـــودند کـــه ایـــن 
ـــه پادشـــاه بخواهـــد  ـــن طبیعـــی اســـت ک ظلمـــی آشـــکار اســـت. ای
ـــان  ـــدن آن ـــواد خوان ـــا س ـــودش در آورد و ی ـــن خ ـــه دی ـــردم را ب م
ـــاهان  ـــوب ش ـــه مطل ـــات همیش ـــش مالی ـــن افزای ـــرد. همچنی را بگی
ـــت و  ـــمی قدیمیس ـــم رس ـــاف ه ـــب زف ـــت در ش ـــوده و مالکی ب
ـــایه  ـــان همس ـــان مردم ـــل ج ـــا در مقاب ـــان م ـــودن ج ـــی ارزش ب ب
ـــیدن و  ـــع چس ـــر من ـــا دیگ ـــت. ام ـــاه اس ـــتی ش ـــن پرس ـــم از وط ه
ـــد در  ـــاه می توان ـــر پادش ـــازه مگ ـــت! و ت ـــی زور اس ـــدن خیل گوزی

ـــارد!.  ـــان بگم ـــرزمین نگهب ـــن س ـــای ای ـــتراح ه ـــام مس تم
ـــم  ـــازه جان ـــه ت ـــد ک ـــخن دادن ـــد داد س ـــوادتر بودن ـــه باس ـــان ک آن
ـــچ  ـــت و هی ـــد اس ـــامت مفی ـــرای س ـــاد روده ب ـــودن ب ـــی نم خال
قبحـــی در آن نیســـت و اینـــان متحجرانـــی بیـــش نیســـتند کـــه 
ـــف  ـــی کی ـــا کل ـــد. ب ـــی کنن ـــرو م ـــق ف ـــان خای ـــان را در تنب سرش
ـــکان  ـــر ت ـــر س ـــه متحج ـــی و کلم ـــیر علم ـــن تفس ـــر ای ـــه خاط ب
مـــی دادنـــد و خودشـــان را روشـــنفکر می نامیدنـــد. و گفتنـــد 
ـــیاری  ـــای بس ـــوک ه ـــوزد!. ج ـــی گ ـــاه نم ـــود ش ـــر خ ـــازه مگ ت
ســـاختند در مـــورد شـــاه کـــه از فـــرط نگوزیـــدن ترکیـــده یـــا 
بـــرای کنتـــرل بـــر روده اش چـــوب پنبـــه بـــه ماتحتـــش فـــرو 
ـــوراخ ک..  ـــه س ـــش را ب ـــان دماغ ـــو کش ـــگ ب ـــل س ـــا مث ـــرده ی ک
مـــردم می چســـباند و اینهـــا را بـــرای هـــم اس ام اس کردنـــد 
و کلـــی خندیدنـــد. نگهبانـــان حکومـــت در سراســـر ســـرزمین 
ـــد  ـــد. از چن ـــن کنن ـــن را تضمی ـــرای قوانی ـــا اج ـــدند ت ـــش ش پخ
ـــراد  ـــد و اف ـــی بردن ـــورش م ـــا ی ـــتراح ه ـــه مس ـــر ب ـــی خب ـــی ب گاه
ـــا  ـــد. ام ـــی بردن ـــرات م ـــه منک ـــد و ب ـــی کردن ـــتگیر م ـــوزو را دس گ
ـــی  ـــه م ـــا ادام ـــدن در خف ـــیدن و گوزی ـــه چس ـــان ب ـــردم همچن م
ـــم  ـــان را اعتراضـــی عظی ـــاک روده ش ـــای بوین ـــن صداه ـــد و ای دادن
ـــد  ـــی رفتن ـــا م ـــه صحراه ـــردم ب ـــتند. م ـــی دانس ـــت م ـــه حکوم ب
ـــن ور و  ـــه ای ـــی ب ـــهر نگاه ـــای ش ـــه ه ـــد. در کوچ و می گوزیدن
ـــای  ـــی ه ـــی مهمان ـــد. حت ـــی میدادن ـــد و پیف ـــی انداختن ـــور م آن
ـــوز  ـــروپ گ ـــد و گ ـــی خوردن ـــا م ـــد لوبی ـــی گرفتن ـــی م ـــر زمین زی
راه مـــی نداختنـــد. بعـــد از مدتـــی دیگـــر کســـی آن ماجـــرای 
ـــروس دزدی  ـــیون و ع ـــاری و کاپیتوالس ـــن اجب ـــواد و دی ـــع س من
و مالیـــات را بـــه خاطـــر نیـــاورد و همـــگان ســـعی کردنـــد از 
ـــن  ـــد. و در همی ـــاع کنن ـــان دف ـــی خوش ـــق بدیه ـــن ح ـــن آخری ای
ـــد  ـــی دادن ـــر م ـــه س ـــر قهقه ـــرش در قص ـــاه و وزی ـــوال پادش اح
ـــان  ـــیدی خودش ـــارات اس ـــان را در بخ ـــه مردم ـــه زیرکان ـــه چ ک

ـــد.« ـــرده ان ـــوزو ک ـــگان را گ ـــرده و هم ـــرق ک غ

محمد اكرام اندیشمند

ـــي  ـــت و حکومت ـــاد در درون دول ـــا فس ـــارزه ب راه مب
ـــظ  ـــل ماح ـــش قاب ـــکیاتي دارد، بخ ـــورم تش ـــه ت ک
ـــروري  ـــر ض ـــي و غی ـــا و ادارات آن اضاف ـــاد ه ي نه
باشـــد و فســـاد در تمـــام آن نهـــاد هـــا و ادارات بیـــداد کنـــد، 
ـــزودن  ـــاد، اف ـــا فس ـــارزه ب ـــراي مب ـــد ب ـــاد جدی ـــاد اداره و نه ایج

ـــت. ـــکیاتي اس ـــورم تش ـــاد و ت ـــزان فس ـــر می ب
فســـاد را بـــا افزایـــش یـــک عامـــل فســـاد نمـــي تـــوان مهـــار 
و محـــو کـــرد و جلـــو فاســـد را بـــا گماشـــتن مامـــور فاســـد 

گرفـــت.

اتلتیـکو به دنبـال 
جـذب گلر سابـق رئـال

مورینیو:

 آینده درخشانی 
پیش روی رونی خواهد بود

فیـسبـوک نـــامــه

باشــگاه اتلتیکومادریــد قصــد دارد بــرای جــذب آنتونیــو آدان، 
دروازه بــان ســابق رئــال مادریــد پیشــنهادی بــه باشــگاه فعلــی ایــن 

ــد. ــه کن ــال بتیــس ارائ ــر یعنــی رئ گل
ــال  ــه از س ــی ک ــاله از زمان ــه«، آدان ۳۱ س ــزارش »ورزش س ــه گ ب
۲۰۱۴ بــه بتیــس پیوســت، بــه گلــر اصلــی ایــن تیــم تبدیــل شــد. 
او تــا تابســتان ســال آینــده بــا ایــن باشــگاه قــرارداد دارد و انتقــال 
۳ میلیــون یورویــی اش بــه اســپورتینگ لیســبون نیــز منتفــی شــد. 
ختافــه قصــد دارد بــا پیشــنهادی ۱.۵ میلیونــی آدان را جــذب کنــد 

ولــی بتیــس ایــن پیشــنهاد را نیــز رد کــرده اســت.
حــال اتلتیکومادریــد وارد ایــن رقابــت خواهــد شــد. پــس از جدایی 
میــگل مویــا بــه مقصــد سوســیداد، اتلتیکــو قصــد دارد رقابتــی در 
درون دروازه بــرای اوبــاک ایجــاد کنــد و آدان کــه از آکادمــی رئــال 

مادریــد بــه فوتبــال معرفــی شــد، گزینــه اصلــی آنهاســت.

ــن  ــه وی ــد اســت ک ــرمربی منچســتریونایتد معتق ــو، س ژوزه مورینی
روی در لیــگ آمریــکا، روزهــای موفقــی را پیــش رو خواهــد 

ــت. داش
بــه گــزارش »ورزش ســه«، رونــی ۳۱ ســاله بــا قــراردادی بــه مــدت 
ــس  ــه کنفران ــق ب ــه متعل ــد ک ــی یونایت ــم دی س ــه تی ــال، ب ۳.۵ س
ــا بازشــدن پنجــره نقــل و انتقاالتــی نیــم  شــرق اســت، پیوســت. ب
ــن  ــکا کــه روز ۱۰ جــوالی انجــام خواهــد شــد، ای فصــل در آمری
ــده  ــه آین ــو مدعــی شــد ک ــال رســمی می شــود و حــال مورینی انتق

ــود. ــی خواهــد ب ــکا پیــش روی رون ــی در آمری خوب
او گفــت:« رونــی MLS را انتخــاب کــرد  و در ایــن لیــگ، همیشــه 
بازیکنــان بزرگــی هســتند کــه قصــد دارنــد فوتبالشــان را بــه پایــان 
برســانند. اســتیون جــرارد، فرانــک لمپــارد، پاتریــک ویــرا و خیلــی 
هــا مثــل بــکام در ایــن لیــگ حضــور داشــته انــد. حــاال هــم زالتــان 
و ویــن رونــی حضــور دارنــد و امیــدوارم از ایــن دوران در آمریــکا 
ــه  ــراد بیشــتری را ب ــد اف ــکا بای ــه نظــرم لیــگ آمری ــد. ب ــذت ببرن ل
خــود جــذب کنــد، افــرادی کــه در حــال حاضــر دیگــر ورزش هــا 

ــد.« ــا می کنن را تماش

حمله مسلحانه 
به دفتر یک روزنامه در امریکا

بـازداشت یـک سیاست مـدار 
مخالف تـرامپ در امـریکا

فــرد مســلح در ایالــت مریلنــد امریــکا بــا حملــه بــه دفتــر یــک روزنامــه 
واقــع در شــهر آناپلیــس دســتکم پنــج تــن را کشــت.

ــی  ــاهدان عین ــس و ش ــای پلی ــرز، مقام ه ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
گــزارش کردنــد کــه ایــن فــرد مســلح خــودش را بــه اتــاق خبــر ایــن 
ــن  ــه ای ای ــک در شیش ــت ی ــه از پش ــش از حمل ــانده و پی ــریه رس نش
ــه  ــپس ب ــرده و س ــی ک ــش بررس ــردن قربانیان ــدا ک ــرای پی ــل را ب مح

ــرده اســت. ــدازی ک ــه تیران ــکان شــروع ب ــن م ســمت ای
ــس در  ــام کرام ــام ویلی ــه ن ــه ب ــن منطق ــس ای ــد پلی ــام ارش ــک مق ی
کنفرانــس خبــری گفــت کــه در ایــن تیرانــدازی دســت کــم پنــج تــن 
کشــته شــدند و ایــن یکــی از مرگبارتریــن حمــات علیــه یــک رســانه 

ــوده اســت. ــکا ب در آمری
 مقام هــا گفتنــد کــه روزنامــه ای کــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه »کپیتــال 

گازپ« نــام داشــته اســت.
مقام هــا گفتنــد کــه تحقیقــات دربــاره ایــن حادثــه همچنــان ادامــه دارد 
امــا احتمــاال علــت ایــن تیرانــدازی خصومــت ایــن فــرد بــا ایــن نشــریه 

بــوده اســت.
نیروهــای پلیــس در پــی دریافــت ایــن گــزارش بــه محــل اعــزام شــده 
انــد. بنابــر اعــام بالتیمور ســان ایــن تیرانــدازی در دفتــر روزنامــه کپیتال 

گــزت صــورت گرفتــه اســت کــه متعلــق بــه بالتیمــور ســان اســت.

ــده  ــک نماین ــکار و ی ــده اس ــه برن ــاراندون، هنرپیش ــوزان س س
حــزب دموکــرات در تجمــع اعتراضــی علیــه سیاســت جداســازی 

ــدند. ــت ش ــکا بازداش ــای آمری ــا در مرزه خانواده ه
ســوزان ســاراندون می گویــد او یکــی از صدهــا زنــی اســت کــه 
در تحصــن حمایــت از مهاجران در ســاختمان وزارت دادگســتری 

آمریــکا بازداشــت شــده اســت.
پلیــس واشــنگتن می گویــد ۵۷۵ نفــر در تجمــع غیــر قانونــی روز 

پنجشــنبه بازداشــت شــدند و بیشــتر آنهــا آزاد شــده اند.
ــپ و  ــای ترام ــت آق ــی دول ــت مهاجرت ــه سیاس ــان ب ــن زن ای
جداســازی کــودکان از پــدر و مادرشــان در مــرز جنوبــی آمریــکا 

ــد. ــرض بودن معت
قرار است فردا شنبه تجمعات دیگری برگزار شود.

ســوزان ســاراندون کــه بــرای فیلــم راه رفتــن مــرد مــرده اســکار 
بهتریــن بازیگــر زن گرفتــه و در فیلم هایــی چــون تلمــا و لوییــز 
هــم بــازی کــرده در توییتــر خــود خبــر بازداشــتش را اعــام کــرد.
یــک نماینــده دموکــرات مجلــس نماینــدگان آمریــکا نیــز در ایــن 
ــت  ــت دول ــال، سیاس ــا جایاپ ــد. پرامی ــت ش ــرات بازداش تظاه
آمریــکا در قبــال کــودکان مهاجــران را بی رحمانــه خوانــده اســت.
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خبرگـــزاری رصـــد: محمدمحقـــق در تازه تریـــن 
گفته هـــای خـــود در خصـــوص مشـــکات 
ـــام  ـــور، اع ـــش رو در کش ـــات پی ـــزاری انتخاب برگ
ـــور  ـــاک کش ـــد خ ـــاد درص ـــه هفت ـــت ک ـــرده اس ک
ــلح دولـــت اســـت و  ــرل مخالفیـــن مسـ در کنتـ
ــه سراســـری  ــود کـ ــر باعـــث می شـ همیـــن امـ

بـــودن انتخابـــات زیرســـوال بـــرود.
ـــرده  ـــام ک ـــه ای اع ـــر بیانی ـــا نش ـــق ب ـــای محق آق
ـــد  ـــش از ح ـــه و بی ـــی روی ـــع ب ـــه توزی ـــت ک اس
ـــث  ـــن« باع ـــق معی ـــذی در »مناط ـــای کاغ تذکره ه
ـــرود  ـــر ســـوال ب ـــات زی ـــه شـــفافیت انتخاب شـــده ک
ـــی  ـــد حت ـــن رون ـــه ای ـــبت ب ـــردم نس ـــاد م و اعتم

ـــد. ـــر برس ـــه صف ب
ـــاالی  ـــت ب ـــار حکوم ـــه فش ـــت ک ـــزوده اس وی اف
کمیســـیون انتخابـــات بـــه حـــدی زیـــاد اســـت 
ـــتقال  ـــر اس ـــال حاض ـــیون درح ـــن کمیس ـــه ای ک
ـــت  ـــور اس ـــت داده و مجب ـــود را از دس ـــل خ کام

ـــد. ـــل کن ـــت عم ـــر حکوم ـــت تاثی ـــه تح ک
ــیم والیـــت  ــق در خصـــوص تقسـ ــای محقـ آقـ
غزنـــی بـــه ســـه حـــوزه انتخاباتـــی گفتـــه 
اســـت:»توزیع حـــوزه والیـــت غزنـــی بـــه ســـه 
ــون  ــاف قانـ ــر خـ ــم بـ ــی هـ ــوزه انتخاباتـ حـ
ـــا روا  ـــض ن ـــر تبعی ـــم بیانگ ـــت وه ـــات اس انتخاب

میـــان اقـــوام باهـــم بـــرادر افغانســـتان و تـــاش 
ــور  ــا حضـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــه بـ ــازمان یافتـ سـ
قانونمنـــد برخـــی اقـــوام در ولســـی جرگـــه 
عالیتریـــن مرجـــع تصمیـــم گیـــری کشـــور 

ــد .« میباشـ
ـــان  ـــه طالب ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــان مدع وی همچن
ــین  ــوالی های هزاره نشـ ــه ولسـ ــه بـ ــاده حملـ آمـ
ـــال  ـــی ۱۸ س ـــار ط ـــن ب ـــن اولی ـــت و ای ـــی اس غزن
ـــه طـــور مســـتقیم  ـــروه، ب ـــن گ ـــه ای ـــر اســـت ک اخی

ـــد. ـــگ می کن ـــام جن ـــوم اع ـــک ق ـــاالی ی ب
وی از مـــردم ایـــن مناطـــق همچنـــان خواســـته 
اســـت کـــه در صـــورت تعـــرض مخالفیـــن 
ــاح  ــه سـ ــت بـ ــا دسـ ــر آن هـ ــلح، در برابـ مسـ

ــوند. شـ
ایـــن گفته هـــا درحالـــی مطـــرح می شـــود کـــه 
ـــی در کشـــور بخصـــوص در برخـــی  ـــش ناامن افزای
والیـــات ماننـــد غزنـــی، باعـــث شـــده اســـت 
ــق  ــن مناطـ ــی در ایـ ــای انتخاباتـ ــه فعالیت هـ کـ
مختـــل شـــود و همچنـــان تصمیم گیری هـــای 
ـــق،  ـــن مناط ـــوص ای ـــات درخص ـــیون انتخاب کمیس
باعـــث بـــروز جنجال هـــا حتـــی در ســـطح 

رهبـــری شـــده اســـت.

ــد  ــی گوین ــاب م ــت فاری ــی در والی ــع امنیت مناب
کــه یــک قومانــدان ســابق جهــادی در ولســوالی 

کوهســتان توســط طالبــان کشــته شــده اســت.
ولســوالی  امنیــه  قومانــدان  ناصــر  محمــد 
اژانــس  بــه  امــروز )۸ ســرطان(  کوهســتان 
ــم یکــی  ــژواک گفــت کــه محمــد نعی ــری پ خب
ــان جهــادی کــه ســال گذشــته پــس  از قوماندان
ــاح  ــل س ــک می ــا ی ــوالی ب ــن ولس ــقوط ای س
پیــکا در منطقــه الشــی بــه طالبــان تســلیم شــده 
ــاران  ــان تیرب ــوی طالب ــروز از س ــح ام ــود، صب ب

ــت. ــده اس ش
ــژواک  ــه پ ــول ب ــرادر مقت ــی زاده ب ــز اهلل نب عزی
ــقوط  ــتان س ــه کوهس ــس از آنک ــه پ ــت ک گف

کــرد، قومانــدان نعیــم بــه زندگــی عــادی 
ــود،  ــداری ب ــت و مال برگشــت و مشــغول زراع
و صبــح امــروز در حملــه طالبــان مســلح کشــته 

ــد. ش
ــد  ــا میگوی ــد ام ــل را نمیدان ــن قت ــزه ای وی انگی
ــه  ــرادرش در قری کــه حــدود ۳۰ ســال میشــد ب
الشــی قومانــدان مطــرح و بــا نفــوذ بــود و گروه 
ــد از  ــا نفــوذ هــراس دارن ــان از اشــخاص ب طالب

اینــرو از بیــن مــی برنــد.
ــز  ــل نی ــه دو روز قب ــت ک ــاد اوری اس ــل ی قاب
یــک قومانــدان ديګــر جهــادی پــس از ادای 
نمــاز شــام در منطقــه بنــدر ولســوالی کوهســتان 
ــان کشــته شــد. ــرول طالب در ســاحه تحــت کنت
ایــن در حالیســت کــه ولســوالی  کوهســتان 
ــان ســقوط  ــه دســت طالب حــدود یکمــاه قبــل ب
ــون در  ــا کن ــی ت ــای دولت ــام نیروه ــرد و تم ک

ــتند. ــره هس محاص

ــروز  ــان دی ــروه طالب ــا گ ــت  ب ــه دول ــس یکجانب آتش ب
ــید. ــان رس ــه پای ــه( ب )جمع

بــه گــزارش بــی بــی ســی در ایــن مــدت، بعــد از آتــش 
بــس دوجانبــه در روزهــای عیــد، حمــات طالبــان ادامــه 

یافــت و در نتیجــه ایــن حمــات نزدیــک بــه ۸۰ تــن از 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان کشــته شــدند.

ــا ۲۷  ــر ب ــه براب ــرداد ک ــتان از ۲۱ جوزا/خ ــت افغانس دول
ــا  ــه ت ــرد ک ــس ک ــش ب ــان آت ــا طالب ــود، ب ــاه رمضــان ب م

ــا تنهــا در  ــان ام امــروز، ۸ ســرطان/تیر برجــا اســت. طالب
ــد. ــت کردن ــس را رعای ــر آتش ب ــد فط ــه روز عی س

پــس از انقضــای موعــد اولیــه آتــش بــس، دولــت مــدت 
آتش بــس را ده روز دیگــر تمدیــد کــرد و بــه ایــن 
صــورت نیروهــای دولتــی در سراســر افغانســتان بــه 
ــان  ــا طالب ــد ام ــه نکردن ــان حمل ــه طالب ــدت ۱۸ روز ب م
)پیــش و بعــد از عیــد فطــر( در والیت هــای مختلــف بــه 

ــد. ــه کردن ــی حمل ــای دولت نیروه
حمات طالبان در زمان آتش بس دولت

در روز هفتــم ســرطان/ تیــر، حملــه طالبــان به   *
یــک پاســگاه امنیتــی در ولســوالی چاهــآب والیــت تخــار، 
ــس  ــای پلی ــن از نیروه ــت کم ۱۴ ت ــدن دس ــته ش ــه کش ب
مــرزی منجــر شــد. محــل مــورد حملــه در نزدیکــی مــرز 

ــرار دارد. ــتان ق تاجیکس
در اول ســرطان، نفــرات ایــن گــروه بــه   *
ــار  ــدک قنده ــپین بول ــه س ــازی در منطق ــران راهس کارگ
حملــه کردنــد و ۳۳ نفــر از آنهــا را بــه گــروگان گرفتنــد.
ــاب،  ــای فاری ــوزا، در والیت ه در روز ۳۱ ج  *

ــی افغانســتان  ــن از نیروهــای امنیت ــی ۱۹ ت نیمــروز و غزن
در نتیجــه حملــه طالبــان کشــته شــدند.

در روز ۳۰ جــوزا، در حماتــی علیــه ســربازان   *
در  باالمرغــاب  و  آبکمــری  ولســوالی های  در  افغــان 

بادغیــس، ۲۹ ســرباز کشــته شــدند. والیــت 
در  نیــز  فاریــاب  در  جــوزا،   ۳۰ روز  در   *
حملــه طالبــان بــه ولســوالی خواجــه ســبزپوش ۶ تــن از 
نیروهــای امنیتــی کشــته و ســه نفــر دیگــر زخمــی شــدند 
و یــک نفــر شــان را هــم طالبــان بــه اســارت گرفتنــد. در 
فاریــاب همچنیــن ولســوالی کوهســتان »بــرای مدتــی« در 
ــرف ۱۷  ــای دو ط ــد، در درگیری ه ــان درآم ــرف طالب تص
ــم  ــد و ۱۹ ســرباز ه ــی جــان باختن ســرباز و ۳۰ غیرنظام

ــدند. ــی ش زخم
ــزاهلل کاروان،  ــته عزی ــنبه گذش ــج ش ــب پن ش  *
ــکا در  ــت پکتی ــس در والی ــژه پلی ــای وی ــده نیروه فرمان
ــد و  ــته ش ــلح کش ــراد مس ــط اف ــل توس ــهر کاب ــب ش قل

طالبــان مســئولیت آنــرا بــه عهــده گرفتنــد.
ــه  ــی ک ــان در حمات ــات طالب ــورد تلف در م  *
ــار  ــد آم ــام داده ان ــته انج ــت روز گذش ــر از بیس در کمت

اســت. شــده  گــزارش  ضدونقیضــی 

آتش بس یک جانبه دولت پایان یافت

محمدمحقق: 
طالبان آمادۀ حمله به ولسوالی های هزاره نشین غزنی است
توزیع بی رویه شناسنامه ها در مناطق معین نگران کننده است

طالبان یک فرمانده تسلیم شده را کشتند


	Button 2: 
	Button 3: 


