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ــات  ــه اطالع ــی ب ــق دسترس ــون ح ــا قان گوی
افغانســتان در میــان ده کشــور برتــر بــا گرفتــن 
ــام  ــه مق ــاز ب ــاز از مجمــوع 150 امتی 139 امتی
ــن موضــوع  ــه اســت. ای نخســت دســت یافت
ــی  ــوق و دموکراس ــز حق ــایت مرک را وب س
ــحالی  ــب خوش ــرده و موج ــالم ک ــادا اع کان
ــژه  ــه وی ــور و ب ــای کش ــِف مقام ه زایدالوص

ــت.  ــده اس ــی ارگ ش ــر مطبوعات دفت
ــال  ــج س ــه پن ــک ب ــا نزدی ــار ی ــاید در چه ش
گذشــته کــه از عمــر حکومــت وحــدت ملــی 
می گــذرد، ایــن بــار نخســت باشــد کــه 
ــان  ــطح جه ــرد آن در س ــورد از کارک ــک م ی
ــاز را  ــن امتی ــت. ای ــازی آورده اس ــن امتی چنی
ارگ نشــینان به شــدت در فضــای مجــازی 

و رســانه ها تبلیــغ می کننــد و می خواهنــد 
چنــان نشــان دهنــد کــه آن هــا یکــی از 
شــهکاری های رســانه یی را بــه نــامِ خــود 
ضــرب زده انــد. امــا وقتــی پــای حســاب های 
ــرای  ــی ب ــه حرف ــا ک ــه تنه دیگــر می رســد، ن
ــه رو  ــه گاه از روب ــد، ک ــدا نمی کنن ــن پی گفت

شــدن بــا رســانه ها نیــز می هراســند.
ــه اطالعــات  ــون حــق دسترســی ب  شــاید قان
ــای  ــه در ج ــد ک ــت را آورده باش ــامِ نخس مق
خــود بایــد از آن تقدیــر کــرد، ولــی آیــا 
ــود در  ــه خ ــد ک ــه می توانن ــینان گفت ارگ نش
ــد؟  ــد بوده ان ــدر متعه ــون چق ــن قان ــر ای براب
آیــا در برابــر هــر پرسشــی کــه از آن هــا شــده، 
ــار  ــک ب ــد؟ ی ــخ گویی بوده ان ــه پاس ــر ب حاض
معــاون  تصویــری  رســانه های  همیــن  در 
ــا  ــره ب ــت جمهوری از مناظ ــخنگوی ریاس س
یکــی از فرهیختــه گان کشــور در موضــوع 
ــن  ــه چنی ــا ب ــرار کــرد. آی ــا فســاد ف ــارزه ب مب
ــات  ــه اطالع ــی ب ــد حــق دسترس ــی بای فضای

ــام داد؟  ن
ــده شــده کــه اطالعــاِت  ــوارد دی در برخــی م

ــه رســانه ها از ســوی نهادهــای  ــه شــده ب ارای
ــۀ  ــط جنب ــوده و فق ــار ب ــد اعتب ــی فاق حکومت
روزنامه نــگارِی  در  داشــته اند.  تبلیغاتــی 
ــت  ــزی اس ــر چی ــود خب ــه می  ش ــروز گفت ام
بیــان  کــه  آن چــه  می مانــد؛  مخفــی  کــه 

می شــود، تبلیغــات اســت. 
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــز نبای ــه را نی ــن نکت ای
بــا  در شــانزده ســال گذشــته  افغانســتان 
همــکاری جامعــۀ جهانــی قوانیــن دموکراتیــِک 
ــی  ــا وقت ــاند، ام ــب رس ــه تصوی ــادی را ب زی
ــان آمــده،  ــه می ــن ب ــن قوانی بحــث اجــرای ای
ــوده  ــر نب ــاًل صف ــر کام ــت اگ ــرد حکوم کارک
ــه  ــی آورد. ب ــز نم ــی نی ــرۀ چندان ــد، نم باش
ــن  ــا بهتری ــه م ــه می شــود ک ــال گفت ــۀ مث گون

ــر از  ــم، اگ ــه داری ــی را در منطق ــون اساس قان
در  قانــون  ایــن  تناقض هــای  و  کاســتی ها 
برخــی مــوارد چشم پوشــی کنیــم، شــاید گفتــه 
بتوانیــم کــه قانــون اساســی افغانســتان حقــوق 
ــی  ــت را به خوب ــهروندان و دول ــف ش و وظای
ــون  ــن قان ــا ای ــا آی ــت، ام ــرده اس ــیم ک ترس
آن گونــه کــه شایســته بــوده اســت، بــه مرحلــۀ 

ــده؟  ــته ش ــرا گذاش اج
ــته از  ــال گذش ــه در س ــنجی ک ــک نظرس در ی
قانــون اساســی کشــور انجــام شــد، مشــخص 
شــد تنهــا چیــزی کــه در ایــن شــانزده ســال 
ــادۀ  ــض نشــده، م ــی نق ــون اساس ــن قان در ای
مربــوط بــه ایــن بــوده اســت کــه کابــل 
ــا باقــی ماده هــا  پایتخــت افغانســتان اســت ام
ــت  ــوی حکوم ــون از س ــن قان ــای ای و بنده
ــن  ــداران نقــض شــده اســت. در چنی و زورم
درد  چــه  بــه  قانــون  داشــتن  وضعیتــی، 

می خــورد؟ 
ــی  ــدارد ول ــی ن ــون اساس ــچ قان ــا هی بریتانی
یکــی از معتبرتریــن کشــورهای جهــان در 
عرصــۀ تأمیــن عدالــت و برابــری اســت. وقتی 

مــواد قانــون از ســوی مجریــان نقــض شــود، 
داشــتن و نداشــتِن یــک قانــون بــر روی کاغــذ 
ــا  ــی کشــور ب ــات دارد؟ وقت ــای مباه ــه ج چ
داشــتن قوانیــن ویــژه در امــر مبــارزه بــا فســاد 
مالــی و اداری هنــوز در جایــگاه نخســت 
ــخنی  ــچ س ــینان هی ــرا ارگ نش ــرار دارد، چ ق
نمی گوینــد؟ وقتــی تنهــا از دفتــر بانــوی 
حیف ومیــل  دالــر  میلیــون   116 نخســت 
ــد کــه  ــه خــود بالی ــوان ب ــه می ت شــده، چگون
ــه  ــن حــق دسترســی ب ــا بهتری ــا کشــوری ب م

ــتیم؟ ــات هس اطالع
قوانیــن همیشــه حتــا در مســتبدترین نظام های 
حکومتــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن تصویــب 
می شــوند، ایــن قوانیــن در روی کاغــذ بســیار 
ــا  ــد، ام ــاوی طلبانه ان ــه و مس ــن عادالن قوانی
ــد، آن گاه  ــان می آی ــه می ــل ب ــای عم ــی پ وقت
نظام هــا چهره هــای اصلــِی خــود را فــاش 
ــراِت  ــق تظاه ــون ح ــر قان ــا مگ ــازند. م می س
ــد  ــه ش ــس چگون ــتیم، پ ــالمت آمیز نداش مس
کــه تفنــگ داران ارگ بــه روی تظاهرکننــده گان 

شــلیک کردنــد؟ 
کــه همــۀ  آمــده  مــا  قوانیــِن کشــور  در 
شــهروندان افغانســتان دارای حقــوق مســاوی 
ــا  ــض و جف ــه تبعی ــرا این هم ــس چ ــد، پ ان
ــته  ــور روا داش ــِف کش ــوام مختل ــق اق در ح
عمــاًل  مخکش هــا  و  مخکــش  می شــود؟ 
در راه تضیــع حقــوق شــهروندان کشــور 
برنامه ریــزی می کننــد، امــا ارگ می گویــد 
کــه عدالــت و برابــری در کشــور کامــاًل 

ــت.  ــده اس ــت ش ضمان
ــی  ــا و رتبه های ــن کاغذه ــه چنی ــد ب ــس نبای پ
از  زمانــی  افغانســتان  کــرد.  خــوش  دل 
بیــرون  فعلــی  تبعیض آمیــِز  وضعیــت 
ــد  ــود را متعه ــان آن، خ ــه مجری ــود ک می ش
ــون  ــاختن قان ــد. س ــن بدانن ــرای قوانی ــه اج ب
ــرای  ــا اج ــت ام ــان اس ــذ آس ــر روی کاغ ب
آن مشــکل. جامعــۀ مــا بــا دشــواری های 
زیــادی از ناحیــۀ اجــرای قانــون مواجــه 
ــا  ــان بی عدالتی ه ــا چن ــِم م ــت. در محاک اس
ــه  ــته می شــود ک در حــق شــهروندان روا داش
ــر  ــور ُرم، از آن خب ــرون، دیکتات ــا روح ن حت
نداشــته اســت، امــا قوانیــن مــا از حِق مســاوِی 
ــد.  ــی ســخن می گوی شــهروندان و عدالت طلب
ــه همیــن دلیــل اســت کــه در نقــاط تحــت  ب
حاکمیــِت طالبــان مــردم بــه دادگاه هــای یکــی 
تروریســتی  گروه هــای  جنایتکارتریــن  از 
ــه در  ــی ک ــل ظلم ــرا حداق ــد، زی ــاه می برن پن
ــم  ــان دارد، در محاک ــتان جری ــم افغانس محاک
جنایت پیشــه  و  تروریســتی  گــروه  یــک 

ــدارد.  ــود ن وج
ــه ســنجید و مقایســه  ــد این گون ــن را بای قوانی
ــه یکــی  ــی ک ــاِس رتبه های ــر اس ــه ب ــرد و ن ک
می کنــد.  ارایــه  بین المللــی  نهادهــای  از 
ــاًل  ــه مث ــار این ک ــی در کن ــای بین الملل نهاده
ــه  ــات ب ــه اطالع ــی ب ــق دسترس ــون ح از قان
ــورد  ــد م ــا در ص ــد، ام ــرده ان ــاد ک ــی ی خوب
نقــض  بــه  را  افغانســتان  دولــت  دیگــر 
ــاد  ــا و ایج ــرای آن ه ــی در اج ــن، ناکام قوانی
و  مــردم  میــان  در  اجتماعــی  شــکاف های 
شــهروندان متهــم کــرده انــد. آیــا ارگ نشــینان 
ــرده  ــتقبال ک ــم اس ــی ه ــن واکنش های از چنی
ــی در  ــی فعل ــای زنده گ ــا را واقعیت ه و آن ه

دانســته اند؟  کشــور 
ــه حکومــت چیــزی  ــک مــورد علی ــر ی اگ
ــت آن را  ــا قاطعی ــینان ب ــده، ارگ نش ــه ش گفت
ــد،  ــه دور از واقعیــت دانســته ان ــه و ب مغرضان
ــوق  ــا ب ــوده، ب ــالِف آن ب ــأله خ ــر مس ــا اگ ام
ــا  ــه م ــد ک ــردم کشــیده ان ــه روی م ــا ب و کرن
مثــاًل در ایــن زمینــه بهتریــن دســتاورد را از آِن 
خــود ســاخته ایــم. اگــر واقعــًا حــق دسترســی 
ــی  ــه صــورت عین ــات در کشــور ب ــه اطالع ب
وجــود داشــته باشــد، چــرا خبرنــگاران و 
ــات  ــه اطالع ــی ب ــدم دسترس ــانه ها از ع رس

ــد!؟ شــاکی ان
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احمـد عمران

قانون برنده شد اما مجریان ناکام!  

ــه کشــورش  ــه اســت ک ــیه گفت ــر خارجــۀ روس ــی وزی ــه تازه گ ب
اجــازه نخواهــد داد کــه تروریســتاِن حاضــر در ســوریه بــه 
افغانســتان »فرســتاده« شــوند. اشــارۀ آقــای الوروف وزیــر خارجــۀ 
ــِب ســوریه و  ــه در اســتان ادل ــه تروریســتانی اســت ک روســیه، ب
نواحــی شــمال غربِی ایــن کشــور فعــال باقــی مانده انــد و روســیه 

ــتند. ــا هس ــاختِن آن ه ــه کن س ــددِ ریش ــران در ص و ای
ــی  ــک نگران ــواِن ی ــه عن ــا ب ــرای م ــن ســخنان ب ــا آن چــه در ای ام
ــا تروریســم در  ــان ب ــزارِی عری ــازی اب و چالــش مطــرح اســت، ب
ــون  ــف چ ــای ضعی ــورها و ملت ه ــه در آن کش ــت ک ــه اس منطق
افغانســتان به راحتــی پایمــال می شــوند. این کــه روســیه بــه 
وضاحــت از انتقــال تروریســتان از شــام بــه افغانســتان یــاد می کنــد 
و اخبــار حمــالت تروریســتی در کشــور نیــز هرازگاهــی ایــن نقــل 
و انتقــال را تأییــد می کنــد، یــادآورِ ضعــِف حکومــت و سیاســت 
در افغانســتان و بیچاره گــِی مردمــی اســت کــه چهل ســال در 

ــوزند!   ــان بس ــت همچن ــرار اس ــوخته اند و ق ــگ س ــش جن آت
در قضایــاِی ســوریه شــاهد بودیــم کــه دو کشــور ایــران و روســیه، 
ــد و  ــدام کردن ــد اق ــار اس ــت بش ــت از دول ــه حمای ــختانه ب سرس
ــد و در ســوی  ــری« نامیدن ــا را تروریســت و »تکفی ــاِن آن ه مخالف
دیگــر، کشــورهای فــراواِن دیگــری از غــرب تــا خاورمیانــه چــون 
ــارِی دولــت اســد  ــر برکن ــه، ب ایــاالت متحــده و عربســتان و ترکی
تأکیــد داشــتند و بســیاری از گروه هــای تروریســتی و تکفیــری را 
»آزادی خــواه« خواندنــد و مــورد حمایــت قــرار دادنــد. اکنــون نیــز 
کشــورهایی هماننــد ترکیــه بــر حمایــت از مخالفیــن اســد تأکیــد 
ــانی در  ــۀ انس ــوع فاجع ــل، از وق ــازمان  مل ــا س ــراه ب ــد و هم دارن

ــد.  ــدار می دهن ــب هش ادل
مــا ایــن بــازی دوگانــه، متناقــض و کجــدار و مریــز با تروریســم را 
سال هاســت کــه در افغانســتان تجربــه کرده ایــم؛ از ایــن رو وقتــی 
آقــای الوروف از انتقــال تروریســتاِن ســوریه بــه افغانســتان خبــر 
ــانه یی،  ــگ رس ــک جن ــوان ی ــه عن ــه ب ــا را ن ــن ادع ــد، ای می ده
بلکــه یــک واقعیــِت جــاری در منطقــه و افغانســتان می پذیریــم. 

در هفــده ســال گذشــته در افغانســتان، مــردمِ مــا شــاهد چندیــن 
رویــه بــا تروریســم طالبانــی بوده انــد: رویــۀ اول، کشــتن و 
تارانــدِن آن هــا از خــاک افغانســتان؛ رویــۀ دوم بازســازی و ســوق 
دادِن آن هــا بــه داخــِل کشــور بــرای انجــام عملیــات نظامــی؛ رویــۀ 
ســوم تفکیــک طالبــان بــه خــوب و بــد؛ رویــۀ چهــارم مخالــف و 
مظلــوم سیاســی خوانــدِن آن هــا و دعوت شــان بــه داخــل نظــام و 
حکومــت ؛ و رویــۀ آخــر کــه بــه گمــان اغلــب هم اکنــون در حــال 
ــیان  ــتگرِی داعش ــور دهش ــر ظه ــان در براب ــۀ طالب اجراســت، تنزی
در شــمال و جنــوب و داخــل ســاختِن تدریجــی آن هــا در نظــام 

سیاســی افغانســتان بــوده اســت.
ــت و  ــداِن وحش ــت تر در می ــی درش ــه نام ــش ب ــه داع ــون ک اکن
دهشــت تبدیــل شــده و داعشــیان از ملیت هــا و کشــورهای 
انجــام  افغانســتان  در  را  حمــالت  هولناک تریــن  گوناگــون 
ــی  ــه گوی ــت ک ــورده اس ــم خ ــی رق ــه گونه ی ــازی ب ــد، ب می دهن
طالبــان فرزنــداِن راســتیِن ایــن وطــن بوده انــد و داعشــیان بیگانــه 
از آن هــا بــه شــمار می رونــد؛ چنان کــه حکومــت و به ویــژه 
و  حمــالت  فــالن  این کــه  گفتــِن  از  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــام داده،  ــش انج ــور را داع ــِت کش ــالن والی ــا در ف خون ریزی ه
ــه  ــردد ک ــر می گ ــراه حاض ــیار اک ــه بس ــا ب ــدارد ام ــی ن ــچ ابای هی
ــد. ــح کن ــا را تقبی ــد و آن ه ــبت ده ــان نس ــه طالب ــی را ب حمله ی

ایــن رفتارهــای دوگانــه بــا تروریســم و خوانش هــای متفــاوت از 
ماهیــِت آن هــا کــه از ریــاض تــا تهــران، از آنــکارا تــا اســالم آباد 
و از آن باالتــر از مســکو تــا واشــنگتن جریــان دارد و افغانســتان در 
کانــوِن همــۀ آن هــا قــرار می گیــرد؛ همــه حکایــت از یــک نکتــه 
دارد کــه تروریســم یــک ابــزار و بهانــه در دســِت بازیگــراِن متعــدد 
ــطۀ آن  ــدام به واس ــر ک ــه ه ــت ک ــان اس ــه و جه ــطح منطق در س

می کوشــند منافــِع ملــی و فراملــِی خــود را تأمیــن کننــد. 
بخــش مهــم و دلهــره آور در چنیــن تحلیلــی بــرای مــا ایــن اســت 
کــه حکومــت و دســتگاه سیاســت خارجــِی افغانســتان تــا چــه حد 
ــه در  ــه در منطق ــی ک ــازِی بزرگ ــای ب ــر پیچیده گی ه ــته ب توانس
گرفتــه و افغانســتان در قلــِب آن واقــع شــده، اشــراف یابــد؟ آقــای 
ــد و  ــِر افغانســتان  خوانده ان ــِز متفک ــا او را مغ ــه خارجی ه ــی ک غن
ــر  ــود را صاحب صالحیت ت ــی خ ــی و خارج ــِت داخل او در سیاس
ــتان  ــادِل افغانس ــد تع ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــد، ت ــه می دان از هم
و  منطقه یــی  ابــزارِی  بازی هــای  و  رقابت هــا  آتــِش  در  را 

ــا تروریســم حفــظ کنـــد؟ فرامنطقه یــی ب
ــراِن  ــِی س ــود و غرق بوده گ ــِت موج ــای حکوم ــفانه کنش ه متأس
آن هــا در تضادهــا و رقابت هــای فروملــی، ایــن پاســخ را می دهــد 
کــه افغانســتان در گــرداب بازی هــاِی ابــزاری بــا تروریســم قــرار 
گرفتــه و هیــچ برنامه یــی بــرای رهایــی از آن وجــود نــداردـ مگــر 
ــی  ــِش رو زعامت ــاِل پی ــت جمهورِی س ــات ریاس ــه در انتخاب این ک
روی کار بیایــد کــه بــرای ایــن چالــش بــزرگ، نســخه یی علمــی 

و ملــی تــدارک دیــده باشــد!  

افغانسـتان 
در گرداب بازی با تروریسـم
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طــرح  بــا  ســنا  مجلــس  اعضــای  از  شــماری 
ــرده  ــت ک ــتان مخالف ــِگ افغانس ــازی جن خصوصی س
ــراق و  ــه »ع ــتان را ب ــن کار افغانس ــه ای ــد ک می گوین

ســوریۀ دوم« مبــدل می کنــد.
آنــان کــه در نشســت دیــروز ایــن مجلــس صحبــت 
می کردنــد، از حکومــت نیــز خواســتند تــا جلــو 
ــکا  ــط امری ــتان توس ــگ افغانس ــازی جم خصوصی س

ــد. را بگیرن

ــان  ــخنان ش ــر س ــش دیگ ــس در بخ ــای مجل اعض
از تالش هــا بــرای تقلــب در انتخابــاِت پارلمانــی 
پیشــرو ابــراز نگرانــی کــرده گفتنــد، ســناتوران بایــد 

ــد. ــارت کن ــات نظ ــد انتخاب از رون
تصمیم غیر قابل قبول

ســنا  مجلــس  رییــس  مســلم یار،  هــادی  فضــل 
ــوولیت  ــپردن مس ــوع س ــه موض ــت ک ــد گف می گوی
ــر«  ــی »بلک وات ــرکت امنیت ــه ش ــتان ب ــگ افغانس جن

در قــرون وســطی رســم بــود کــه کشــورهای 
ــه  ــاک را ب ــکاران خطرن ــالن و جنایت ــی، قات اروپای
ســرزمین های دور و جزایــر غیرقابــل دســترس، 
ــان باشــند.  ــان در ام ــا از شــر آن ــد ت ــد می کردن تبعی
انــگار در تاریــخ معاصــر نیــز این رســم وجــود دارد، 
امــا بــا ایــن تفــاوت کــه جنایتــکاران جــای خــود را 
بــه تروریســتان بین المللــی و ســرزمین های دور، 

ــد. ــتان داده ان ــه افغانس ــود را ب ــت خ موقعی
در چهــل ســاِل گذشــته، هــر چــه قاتــل و جنایتــکار 
ــدند  ــتاده ش ــتان فرس ــه افغانس ــود، ب ــی ب بین الملل
ــم  ــتان را ه ــوزند و افغانس ــور بس ــن کش ــا در ای ت
بســوزانند. گویــا ایــن داســتان هنــوز ادامــه داشــته و 
افغانســتان هنــوز جایــگاه ســرزمین قاتــالن تبعیــدی 
ــش  ــته ارت ــاه گذش ــد، م ــان باش ــر یادت را دارد. اگ
رژیــم اســد بــرای حملــه گســترده نظامــی بــه منطقــه 
»ادلــب« ســوریه کــه در دســت تروریســت های 
ــم  ــن تصمی ــت. ای ــی گرف ــی اســت، آماده گ چندملیت
ــان  ــایر حامی ــه و س ــکا، ترکی ــوریه، امری ــت س دول
ــرد؛  ــران ک ــدت نگ ــه ش ــی را ب ــم بین الملل تروریس
ــه  ــد ک ــرار دادن ــه روســیه را واســطه ق ــی ک ــا جای ت

ــه نشــود. ــب حمل ــه ادل ب
ســرانجام، والدیمیــر پوتیــن، رییــس جمهــور روســیه 
روز دوشــنبه 1۷ ســپتامبر برابــر بــا ۲6 ســنبله، پــس 
از دیــدار بــا همتــای ترکیه یــی خــود در شــهر 
»ســوچی« روســیه اعــالم کــرد کــه بــا رییــس 
ــا بحــران  ــل ب ــر نحــوه تعام ــر س ــه ب ــور ترکی جمه
ادلــب بــه توافقاتــی رســیده و دو کشــور می خواهنــد 
یــک منطقــه غیرنظامــی بــه وســعت 15 کیلومترمربــع 
در ادلــب ایجــاد کننــد. ایــن توافق نامــه کــه 10 بنــد 
ــه  ــد. مرحل ــد ش ــرا خواه ــه اج ــه مرحل دارد، در س
نخســت، شــامل ایجــاد یــک منطقــه »عــاری از 
ــهر  ــراف ش ــری در اط ــق 15 کیلومت ــالح« در عم س
ــا ۲3  ــر ی ــه اکتب ــش از نیم ــود و پی ــد ب ــب خواه ادل

ــزان اجــرا خواهــد شــد. می
در مرحلــه دوم، ســالح های ســنگین جمــع آوری 
شــده و ایــن رونــد تــا دهــم نوامبــر یــا 19 عقــرب 
بــا نظــارت روســیه و ترکیــه ادامــه خواهــد داشــت. 
ــه  ــه هم ــد از آن ک ــوم، بع ــه س ــس از آن در مرحل پ

ســالح های ســنگین از تروریســت ها تحویــل گرفتــه 
ــای  ــدند، نهاده ــی دور ش ــق غیرنظام ــد و از مناط ش
دولتــی ســوریه پیــش از پایــان ســال جــاری میــالدی 
ــرد.  ــد ک ــاز خواهن ــود را آغ ــت خ ــب فعالی در ادل
نکته یــی کــه در ایــن توافق نامــه مبهــم باقــی مانــده، 
ــه  ــر، ب ــت های حاض ــف تروریس ــت و تکلی سرنوش
منطقــه  در  بین المللــی  تروریســت های  ویــژه 
ادلــب اســت. در حــال حاضــر اوضــاع ســوریه 
بــه گونه یــی اســت کــه دیگــر تروریســت های 

ــد. ــی ندارن ــن کشــور جای ــوری در ای غیرس
ــد  ــکا قص ــه امری ــت ک ــن اس ــا ای ــی از گمانه ه یک
دارد آنــان را در همــکاری بــا ترکیــه، بــه افغانســتان 
ــی  ــق قبایل ــه مناط ــتان ب ــا پاکس ــی ب ــا در هماهنگ ی
بــود  گمانه هــا  همیــن  کنــد.  منتقــل  پاکســتان 
ــر  ــزی، رهب ــان اچک ــش، محمودخ ــدی پی ــه چن ک
حــزب »ملــی عوامــی پشــتون خواه« گفــت کــه 
ــن از اعضــای  ــال ۴0 هــزار ت ــرای انتق تالش هــای ب
شکســت خورده داعــش از ســوریه و عــراق، بــه 
بلوچســتان و منطقــه پشــتون خواه پاکســتان صــورت 
ــه  ــدار داد ک ــتان هش ــش پاکس ــه ارت ــرد. او ب می گی
ــل  ــی منتق ــق قبایل ــه مناط ــان ب ــن جنگجوی ــر ای اگ
شــوند، حزبــش در برابــر ایــن اقــدام خواهــد 
ایســتاد. محمودخــان بــا صراحــت گفــت کــه مــردم 
بلوچســتان اجــازه نخواهنــد داد کــه داعــش از 
ــزام  ــه افغانســتان اع ــگ ب ــرای جن ــی ب ــق قبایل مناط

ــوند. ش
از آنجــا کــه محمودخــان در ســطح بین المللــی 
چهــره شــناخته شــده یی نیســت، حــرف او را کســی 
ــر امــور  ــا ســرگی الوروف، وزی جــدی نگرفــت، ام
خارجــه روســیه ســه روز پیــش در نشســت خبــری 
خــود در نیویــورک، بــر ســخن محمودخــان صحــه 
گذاشــت و گفــت: »روســیه اجــازه نخواهــد داد کــه 
در چارچــوب توافــق بــا ترکیــه بــرای خــودداری از 
عملیــات نظامــی در ادلــب، پیکارجویــان حاضــر در 
ســوریه بــه افغانســتان یــا کشــور دیگــری فرســتاده 
شــوند.« وی تصریــح کــرد کــه جنگجویــان، تنــدرو 
ــی را  ــد قضای ــا رون ــوند و ی ــه کن ش ــد ریش ــا بای ی
ــیه  ــه روس ــر خارج ــارات وزی ــد. از اظه ــی کنن ط

ــال تروریســت های  ــه انتق ــد کــه قضی ــن برمی آی چنی
بین المللــی از ســوریه بــه افغانســتان، جــدی اســت.
بــه نظــر می رســد کــه اکنــون ایــن تروریســتان، بــه 
ــز از  ــان نی ــه حامیان ش ــده ک ــل ش ــی تبدی زامبی های
آنــان احســاس خطــر کــرده انــد. اگــر امریــکا بــرای 
انتقــال جلبک هــا و زالوهــای ســوریه بــه افغانســتان، 
موانعــی در برابــر خــود نبینــد، قطعــًا بــه این ریســک 
قــدم  خطرنــاک، دســت خواهــد زد. شــاید در 
ــه  نخســت، طــرح انتقــال تروریســت ها از ســوریه ب
افغانســتان، تئــوری توطئــه بــه نظــر برســد، امــا اگــر 
ــدگاه  ــم، از دی ــگاه کنی ــه موضــوع ن ــق ب ــی عمی کم

ــر در  ــت های حاض ــدان آن، تروریس ــکا و متح امری
ــم  ــه ه ــوند ک ــه ش ــی قرنطین ــد در محل ــوریه، بای س
بتــوان در آینــده بــه راحتــی از آنــان بهــره جســت و 
هــم غــرب از گزنــد آنــان در امان باشــد و افغانســتان 

ــان اســت. ــرای قرنطینــه کــردن آن بهتریــن مــکان ب
در  غیرموثــق  حدیث هــای  و  حــرف  از  جــدای 
خصــوص آغــاز انتقــال تروریســت ها از ســوریه بــه 
افغانســتان، اگــر روزی ایــن گمانــه بــه یقیــن تبدیــل 
ــر  ــه دیگ ــک فاجع ــتانه ی ــتان در آس ــود، افغانس ش
ــه  ــه قضی ــباهت ب ــه بی ش ــت ک ــد گرف ــرار خواه ق

ــود. ــد ب ــوریه نخواه س

سناتوران:

خصوصی سـازی جنـگ افغانستان 
»غیـر قابـل قبـول« است

آیا جنایتـکاران 
به افغـانستان تبعیـد می شـوند؟

محمد مرادی

بهزاد

ایــن روزهــا بــار دیگــر بــاال گرفتــه اســت کــه بــه بــاور 
ــر  ــردم افغانســتان »دردآور و غی ــرای م ــن کار ب ــن ای م

ــت. ــول« اس ــل قب قاب
ــه پیمــان امنیتــی امریــکا- ــا اشــاره ب آقــای مســلمیار ب
ــا  ــت افغانســتان ب ــه چــون دول ــد ک افغانســتان می گوی
امریــکا پیمــان امنیتــی بســته اســت، بنــًا نبایــد »شــرکت 

ــد. ــه کن جنگــی« در آن مداخل
ــردم  ــد از م ــتان بای ــت افغانس ــه حکوم ــد ک او می گوی
ــع ســپردن  افغانســتان نماینده گــی درســت کــرده و مان

ــود. ــر ش ــه شــرکت بلک وات ــتان ب ــگ افغانس جن
امریکایــی  مقام هــای  از  ســنا  مجلــس  رییــس 
می خواهــد تــا تجربــۀ تلــخ ســوریه و عــراق« را 
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــرده و ب ــرار نک ــتان تک در افغانس

بگــذارد. »احتــرام« 
در ســویی دیگــر، گاللــی اکبــری، عضــور دیگــر 
مجلــس ســنا می گویــد: »امریــکا برنامــه دارد تــا 
ــد و  ــر را مأمــور جنــگ افغانســتان کن شــرکت بلک وات
ایــن بــه معنــای شکســت امریــکا در افغانســتان اســت؛ 
بــا ســپردن جنــگ بــه ایــن شــرکت، قلــدری و جنایــت 

ــد.« ــد ش ــم خواه ــتان حاک ــردم افغانس ــر م ب
اکبــری تصمیــم خصوصی ســازی جنــگ در  بانــو 
ــد و  ــردم« می خوان ــت م ــالف خواس ــتان را »خ افغانس
می افزایــد: حکومــت قبــل از این کــه چنیــن کاری 
ــه  ــد، وگرن ــان ده ــش نش ــد واکن ــرد، بای ــورت گی ص
ــدا خواهــد  ــم قــرن دیگــر دوام پی جنــگ افغانســتان نی

ــرد. ک
از ســوی هــم، مصطفــی زاده عضــو دیگــر مجلــس ســنا 
گفــت کــه با ایــن تصمیــم امریــکا جنــگ در افغانســتان 
ــکا  ــر امری ــردم افغانســتان در براب ــد و م خاتمــه نمی یاب

خواهنــد ایســتاد.
ــس  ــه ریی ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
شــرکت بلک واتــر بــه تاز ه گــی اعــالم کــرده کــه 
ایــاالت متحــده امریــکا در نظــر دارد جنــگ افغانســتان 
را بــه ایــن کمپنــی خصوصــی واگــذار کنــد، امــا 
اعضــای مجلــس ســنا بــا ابــراز نگرانــی از ایــن طــرح 
می گوینــد، حکومــت بایــد جلــو ایــن تصمیــم ایــاالت 

ــرد. ــکا را بگی متحــده امری
پیــش از ایــن نیــز شــرکت بلک واتــر بــه دونالــد 
ترامــپ، رییــس جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا 

ــود کــه مســوولیت جنــگ افغانســتان  پیشــنهاد کــرده ب
را بــه آنــان بســپارد، امــا ایــن پیشــنهاد از ســوی رییــس 

ــد. ــکا رد ش ــور امری جمه
دقت در انتخاب

ــِر  ــس در بخــش دیگ ــن، اعضــای مجل ــا ای ــان ب همزم
ســخنان شــان بــه کارزارهــای انتخاباتــی اشــاره کــرده و 
از مــردم خواســتند تــا در انتخــاب نماینــده شــان »دقــت 

بیشــتر« کننــد.
فضــل هــادی مســلم یار، رییــس مجلــس ســنا خطــاب 
ــان  ــای پارلم ــب و اعض ــه از ترکی ــت ک ــردم گف ــه م ب
ــان  ــدۀ ش ــاِب نماین ــه و در انتخ ــه گرفت ــی تجرب کنون
ــه  ــته ب ــدۀ شایس ــۀ او: نماین ــه گفت ــا ب ــد ت ــت کنن دق

ــتند. ــان بفرس ــان ش پارلم
ــب در  ــس از تقل ــای مجل ــی اعض ــم، برخ ــوی ه از س
ــی  ــراز نکران ــا اب ــروش رأی ه ــد و ف ــات و خری انتخاب
ــات  ــد انتخاب ــد از رون ــد: »مجلــس ســنا بای کــرده گفتن

ــد.« نظــارت کن
باختــر امیــن زی یــک عضــو مجلــس ســنا بــا اشــاره بــه 
این کــه مجلــس ســنا بایــد رونــد انتخابــات پارلمانــی را 
نظــارت کنــد، گفــت: انتخابــات حــق مــردم افغانســتان 
اســت و مجلــس ســنا بایــد بــرای دسترســی مــردم بــه 
حــق شــان، تکلیــف نظارتــی خــود را انجــام دهــد تــا 

انتخابــات شــفاف برگــزار شــود.
امــا رییــس مجلــس می گویــد کــه پیــش از همــه 
از  مجلــس  ایــن  نظــارت  چگونه گــی  روی  بایــد 
ــارت از  ــد: »نظ ــود. او می گوی ــات کار ش ــد انتخاب رون
چگونه گــی برگــزاری انتخابــات حــق قانونــی مجلــس 
ســنا اســت و ســناتوران بایــد بــرای رفــع نگرانی هــای 
ــیون  ــردم و کمیس ــا م ــترکًا ب ــد مش ــن رون ــردم از ای م

ــد.« ــات، کار کنن انتخاب
ــی از  ــات پارلمان ــای انتخاب ــه رقابت ه ــی اســت ک گفتن
ــزان( در سراســر کشــور آغــاز شــد.  روز جمعــه )6 می
ــردم  ــم م ــی مه ــفافیت، دو نگران ــت و ش ــن امنی تامی
ــرار  ــات اســت. ق ــزاری انتخاب ــد برگ افغانســتان از رون
اســت انتخابــات پارلمانــی بــه تاریــخ ۲9 میــزان برگــزار 

شــود.

ACKU
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از  یکــي  جهــان،  مــردم  گرســنه گي 
بزرگ تریــن معضالتــي اســت کــه کشــورهاي 
ــد از  ــا آن ســعي دارن ــراي مقابلــه ب مختلــف ب
فناوري هــاي مختلــف بهــره جوینــد. ایــن 
ــده،  ــال آین ــد ده س ــا چن ــد ت ــران مي توان بح
ــرگ  ــر م ــا خط ــان را ب ــردم جه ــیاري از م بس
ــوالت  ــر محص ــد دو براب ــازد. تولی ــه س مواج
کشــاورزي تــا ســال ۲050 بــه منظــور تأمیــن 
غــذاي مــورد نیــاز در حــدود 9 بیلیــون انســان 
بــا درنظــر گرفتــن کاســته شــدن روز بــه روز 
ــي  ــت، بحران ــل کش ــاي قاب ــطح زمین ه از س
اســت کــه عبــور از آن بســیار پیچیــده بــه نظــر 
مي آیــد.  امــا دانشــمندان جهــان در تــالش انــد 
انقــالب ســبز دومــي را در صنعــت کشــاورزي 
ــاي  ــتفاده از میکروب ه ــد. اس ــه وجــود آورن ب
حس گرهــاي  نایتــروژن،  کننــدۀ  تولیــد 
ــوه، از  ــت می ــاي برداش ــي و روبات ه زیرخاک
ــراي  ــالب ب ــن انق ــه ای ــتند ک ــي هس ابزارهای

ــت.   ــد داش ــاز خواه ــود نی ــبرد خ پیش
 تبديــل بيابان هــا بــه مزرعــه: در حــال 
حاضــر در حــدود ۷0 درصــد از آب پــاک 
جهــان، در صنعــت کشــاورزي مــورد اســتفاده 
بتــوان  کــه  صورتــي  در  مي گیــرد.  قــرار 
گلخانه هایــي را در کنــاره ســواحل دریاهــا 
قابــل  مقادیــر  مي تــوان  کــرد،  راه انــدازي 
توجهــي از آب دریاهــا را بــدون نیــاز بــه 
سیســتم هاي پرهزینــۀ نمک زدایــي، بــه آب 
قابــل اســتفاده در کشــاورزي تبدیــل کــرد. در 
ــي  ــد برخ ــاورزان مي توانن ــورت، کش ــن ص ای
از محصــوالت کشــاورزي ماننــد کاهــو و 
کچالــو را در بیابان هــا و یــا زمین هایــي در 
نزدیکــي ســواحل پــرورش دهنــد. بــه اعتقــاد 
ــان و  ــان بیاب ــرز می ــي، م ــراح انگلیس ــک ط ی
ــراي  ــن نقــاط ب ــد یکــي از بهتری ــا مي توان دری
باشــد. چنیــن  بنــاي چنیــن گلخانه هایــي 
گلخانه هایــي کــه ســاخت آن هــا کمتــر از 
ــاز  ــع ســرمایه نی ــر در هــر فــوت مرب ــج دال پن
ــود را از  ــاز خ ــورد نی ــت، آب م ــد داش خواه
دریــا تأمیــن مي کنــد. ایــن آب از طریــق 
ــبکه هایي  ــه ش ــردن ب ــپ ک ــا پم ــی ی نل  دوان
ــر  ــا تبخی ــده و ب ــت ش ــوري هدای ــه زنب الن
ــدت  ــه ش ــود را ب ــراف خ ــواي اط ــدن، ه ش
ــا  ــوا ب ــن ه ــازند. ای ــوب مي س ــرد و مرط س
حرکــت کــردن در ســطح گلخانــه بــه تدریــج 
ــۀ  ــه مرحل ــیدن ب ــل از رس ــده و قب ــر ش داغ ت
تبخیــر دوم کــه هــوا را بــه حالــت فــوق 
ــت بیشــتري را  اشــباع در خواهــد آورد، رطوب

در خــود حفــظ مي کنــد . 
ــه ســرعت وارد   پــس از اشــباع شــدن، هــوا ب
ــاک را از  سیســتم فشــاري مي شــود کــه آب پ

ــه تانک هــاي  رطوبــت هــوا خــارج کــرده و ب
ــده از  ــا در آین ــد ت ــت مي کن ــي هدای زیرزمین
ــتفاده  ــوالت اس ــاري محص ــور آبی ــه منظ آن ب
ــواي  ــرارت ه ــش ح ــور افزای ــه منظ ــود. ب ش
ــاني  ــتم انرژي رس ــوان از سیس ــوب، مي ت مرط

ــز اســتفاده کــرد.   خورشــیدي نی
حس گرهــاي زيــر خاکــي: در حــال حاضــر 
از حــدود 300 تــا 500 پانــد در جریــب، 
کــود در مــزارع امریــکا اســتفاده مي شــود 
ــاي  ــبکه یي از حس گره ــتفاده از ش ــا اس ــه ب ک
را  مناســب کــود و آب  میــزان  زیرزمینــي 
متناســب بــا نیــاز خــاک بــه خاک هــاي 
زراعــي وارد کــرد. در ایــن صــورت، از میــزان 
هزینه هــاي ناشــي از تولیــد و تأمیــن ایــن 
مــواد نیــز کاســته شــده و تولیــد محصــوالت 
ــه خواهــد شــد .  ــه صرف ــرون ب کشــاورزي مق
 محققــان کشــاورزي و مهندســي بیوسیســتم ها 
ــبکه یي  ــد ش ــالش ان ــووا در ت ــگاه آی در دانش
از ایــن حس گرهــا را بــا مقاومــت بــاال بــراي 
اســتفاده از مــزارع مختلــف تولیــد کننــد. ایــن 
حس گرهــا بــه صــورت مــداوم مي تواننــد 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــرارت و اطالع ــت، ح رطوب
ــانده  ــت رس ــه ثب ــاک را ب ــي خ ــواد غذای م
و بــه رایانــه مرکــزي انتقــال دهنــد.  ایــن 
حس گرهــا در قالــب شــبکه مانند در عمــق 
18 تــا ۴8 متــري از ســطح زمیــن قــرار گرفتــه 
ــک  ــا کم ــده را ب ــع آوري ش ــات جم و اطالع
ــه  ــاه ب ــوج کوت ــول م ــا ط ــي ب ــواج رادیوی ام
رایانــه انتقــال مي دهنــد. اســتفاده از ایــن 
شــبکه، میــزان اســتفاده از کــود را در صنعــت 
ــش  ــه کاه ــل توج ــکلي قاب ــه ش ــاورزي ب کش
خواهــد داد. هزینــۀ نصــب 6 حس گــر در هــر 
ــر  ــا 30 دال ــدود ۲0 ت ــن در ح ــب از زمی جری
ــي  ــار آن صرفه جوی ــا در کن ــود، ام ــد ب خواه
در میــزان آب و کــود مي توانــد در حــدود 
ــاي کشــاورز  ــب از هزینه ه ــر در جری 150 دال

ــد .  بکاه
 تغييــر ژنتيکــي برنــج: بــه منظــور تأمیــن نیــاز 
جمعیتــي کــه 50 درصــد از ســاکنان جهــان را 
ــه  ــج غــذاي اصلــي آنهــا ب تشــکیل داده و برن
ــن  ــک گرفت ــا کم ــوان ب ــي رود، مي ت ــمار م ش
ــن  ــزان بیشــتري از ای ــک، می از مهندســي ژنتی
ــن  ــد کــرد. در ای محصــول کشــاورزي را تولی
ــا  ــج را ت ــد برن ــزان تولی ــوان می صــورت، مي ت
50 درصــد افزایــش داده و از شــیوه یي مشــابه 
ــز  ــد دیگــر محصــوالت کشــاورزي نی در تولی

اســتفاده کــرد . 
  محققــان موسســۀ تحقیقــات ملــي برنــج 
ــاد  ــال ایج ــتا در ح ــن راس ــل، در همی در مانی
تغییــرات بنیادینــي در ســاختار برنــج هســتند. 

ــر در  ــا ایجــاد تغیی ــد ب ــالش ان ــان در ت محقق
روش هــاي نورگیــري ایــن محصــول، رشــد آن 
ــد  ــا مي توانن ــن برنج ه را ســرعت ببخشــند. ای
در شــرایط گــرم و خشــک بــا اســتفاده از 
کاربوهیدرات هایــي  خــاص،  فرایندهایــي 
تولیــد کننــد کــه بــه میــزان کمتــري کاربــن دي 

اکســاید نیــاز خواهــد داشــت . 
 ایــن فراینــد مــدت زمانــي را کــه گیــاه بــراي 
ــره در برگ هــاي خــود  ــگاه داشــتن حف ــاز ن ب
بــه منظــور جــذب بیشــتر کاربــن دي اکســاید 
نیــاز دارد را کاهــش داده و آب کمتــري از 
برگ هــا تبخیــر خواهــد شــد. بــه منظــور 
ایجــاد چنیــن خصوصیتــي، محققــان بایــد 
ــازي  ــۀ متعادل س ــج وظیف ــه در برن ــي را ک ژن
ســاختار برگ هــا را بــه عهــده دارد، شناســایي 
در صــورت  دهنــد.  تغییــر  را  آن  و  کــرده 
ــکان  ــر آن، ام ــن ژن و تغیی ــه ای ــت یابي ب دس
بهبــود دادن بســیاري از دیگــر محصــوالت 

ــد  .  ــد آم ــود خواه ــه وج ــز ب ــاورزي نی کش
گازهــاي  میــزان  کودهــا:   جايگزينــي 
گلخانه یــي ناشــي از تولیــد انــواع کودهــا 
اســت  درصــد   1.۲ حــدود  در  جهــان  در 
ــتفاده از  ــا اس ــزان را ب ــن می ــوان ای ــه مي ت ک
ــروژن  ــد نایت ــي تولی ــه توانای ــي ک میکروب های
از چنیــن  اســتفاده  داد.  دارنــد، کاهــش  را 
ــگاه داشــتن  ــر ن ــار پاک ت میکروب هایــي در کن
ــالم را  ــي س ــد خاک ــت، مي توان ــط زیس محی
ــا  ــود آورد .  کوده ــه وج ــاورزي ب ــراي کش ب
بــه دلیــل تولیــد میــزان بیشــتري از نایتــروژن، 
فســفر و پتاســیم کــه بــراي تولیــد آمینــو اســید 
ــي  ــاه بســیار حیات ــواره در گی و ســلول هاي دی
انــد، مــورد اســتفاده قــرار مي گیرنــد. در 
ــروژن  ــد نایت ــاي مول ــه میکروب ه ــي ک صورت
صدهــا  شــوند،  کودهــا  ایــن  جایگزیــن 
ــود از  ــن ک ــۀ تأمی ــزان هزین ــر از می ــزار دال ه
ــد .  ــد ش ــته خواه ــاورزان کاس ــاي کش هزینه ه
  محققــان دانشــگاه میشــیگان بــه منظــور 
جایگزینــي میکروب هــا بــر روي بیــش از 
300 میکــروب طبیعــي موجــود در خــاک 
مطالعــه کــرده و ترکیبــي از آنهــا را ارایــه کــرده 
ــاي  ــه کوده ــاز ب ــزان نی ــد می ــه مي توان ــد ک ان
فســفري و نایتروژنــي را کاهــش داده، از گیــاه 
ــي  ــرده و بازده ــت ک ــات، حمای ــر آف در براب
ــش  ــي افزای ــه گیاه ــر گون ــول را در ه محص
ــر روي  ــا ب ــن میکروب ه ــش ای ــد. آزمای ده
ــش 90 درصــدي  ــو، باعــث افزای نوعــي کچال

ــت .  ــده اس ــاه 90 ش ــن گی ــاي ای میوه ه
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اگــر خواهــاِن افزایــِش معــاِش خود هســتید، حاشــیه روی 
نکنیـــــد. اصــاًل نیــازی نیســت ده هــا دلیــل بــرای اثبــات 
لیاقت تــان ارایــه دهیــد. خــوب فکــر کنیــد؛ یــک یــا دو 
ــِل اصلــی و محکــم را انتخــاب کــرده و آن هــا را در  دلی

جلســۀ مذاکــره مطــرح ســازید. 
خودتان پا پيش بگذاريد!

ــد  ــه اســت. نبای ــِت دوطرف ــع یــک صحب مذاکــره در واق
منتظــر بمانیــد تــا رییس تــان تشــخیص دهــد شــما 
ــدار  ــا اســتحقاِق چــه مق ــد ی ــاز داری ــزی نی ــه چــه چی ب
ــد  ــرای ایجــاد تغییــر در شــرایط، بای ــد. ب معــاش را داری

ــد. ــان برداری ــدمِ اول را خودت ق
سکوت و عدم پی گيری، فرصت سوزی است!

عــدم پی گیــری در مــورد بحــث افزایــش معــاش، واقعــًا 
ــد  ــال دو کارمن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه می زن ــما لطم ــه ش ب
ــوولیت  ــه کار و مس ــم ک ــر می گیری ــاله را در نظ 30 س
ــا  ــه »احمــد« ب ــی ک ــًا یک ســان اســت. حقوق شــان دقیق
ــیده، 50 درصــد بیشــتر  ــم رس ــه تفاه ــِر آن ب اداره اش س
ــد را  ــن 50 درص ــد همی ــر احم ــت. اگ ــود« اس از »محم
پس انــداز کنــد، بعــد از ســه ســال می توانــد یــک موتــر 
ــت روی  ــز دس ــما نی ــس ش ــرد. پ ــب بخ ــیک و مناس ش

ــد. دســت نگذاری
حاشيه نرويد!

اگــر خواهــاِن افزایــِش معــاِش خود هســتید، حاشــیه روی 
نکنیـــــد. اصــاًل نیــازی نیســت ده هــا دلیــل بــرای اثبــات 
لیاقت تــان ارایــه دهیــد. خــوب فکــر کنیــد و یــک یــا دو 
ــِل اصلــی و محکــم را انتخــاب کــرده و آن هــا را در  دلی
جلســۀ مذاکــره مطــرح ســازید. مطمینــًا یــک یــا دو دلیــل 
قانع کننــده خیلــی بیشــتر از طومــاری از دالیــل کوچــک 

ــزرگ نتیجــه می دهــد. و ب
زمان مناسب برای مذاکره را پيدا کنيـد!

ــر ســر  گاهــی وقت هــا تــالش بــرای کشــاندن رییــس ب
ــی  ــاید رییس ــود. ش ــخت می ش ــًا س ــره واقع ــز مذاک می
داشــته باشــید کــه هــر بــار موقــع طــرح بحــث افزایــش 
ــا  ــد، ام ــان کن ــد از ســر بازت ــوق شــما، ســعی می کن حق
ــد کــه گاهــی بعــد از یــک جلســۀ کاری  فرامــوش نکنی
موفقیت آمیــز، بهتریــن فرصــت بــرای گفت وگــو بــا 
ــتر  ــی بیش ــد دقیقه ی ــاید چن ــود. ش ــم می ش ــس فراه ریی
ــان داده  ــودی نش ــۀ خ ــر در جلس ــا اگ ــد، ام ــول نکش ط
باشــید، رییــس بــرای پذیــرش پیشــنهاد احتمالــی شــما، 
آماده گــی بیشــتری خواهــد داشــت. حتــا اگــر در همــان 
ــن  ــو در ای ــه گفت وگ ــی ب ــان عالقه ی ــم رییس ت ــان ه زم
مــورد نشــان نمی دهــد، ســعی کنیــد وقتــی از او بگیریــد 

و بعــداً ســر فرصــت بــه مذاکــره بنشــینید.
يادتان باشد رييس هم از مذاکره خوشش نمی آيد!

دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه باعــث می شــود رییس تــان بیشــتر از شــما 
از مذاکــره فــراری باشــد. شــاید او دوســت نــدارد درخواســت کســی را رد 
ــان  ــر رییس ت ــد. اگ ــره باش ــدۀ مذاک ــه بازن ــد ک ــم می ترس ــاید ه ــد و ش کن
بــه بهانه هــای مختلــف از مذاکــره شــانه خالــی می کنــد، احتمــاالً بــه دلیــل 
ــن  ــه ای ــاالً ب ــد، احتم ــان می ده ــدی نش ــورد تن ــر برخ ــا اگ ــت، ام اول اس
ــه  ــس ب ــد. پ ــما می ترس ــه ش ــازی ب ــردن ب ــذار ک ــه از واگ ــت ک ــل اس دلی
ــرایط  ــه ش ــد ک ــش بگیری ــتی را در پی ــد و سیاس ــت کنی ــا دق عکس العمل ه
شــیر و روبــاه را بــه حالــت شــیر و شــیر تبدیــل کنیــد. در ایــن صــورت، 
ــد او را در  ــه نمی خواهی ــد ک ــود و می فهم ــت می ش ــان راح ــال رییس ت خی

جایــگاه بازنــده قــرار بدهیــد.
راجع به مسايل مختلف صحبت کنيد!

بــر اضافه معــاش، همــواره درخواســت های دیگــری را هــم  عــالوه 
ــت ها  ــن درخواس ــی ای ــرد. گاه ــرح ک ــا مط ــا روس ــره ب ــوان در مذاک می ت
ــی از  ــرای برخ ــا، ب ــه آن ه ــر دادن ب ــب اث ــوند و ترتی ــع می ش ــر واق موثرت
ــس  ــد از ریی ــت. می توانی ــر اس ــاِش باالت ــت مع ــر از پرداخ ــا راحت ت روس
ــِی  ــای آموزش ــما در دوره ه ــا ش ــد ت ــم کن ــی فراه ــد امکانات ــود بخواهی خ
ــرفت کاری  ــه پیش ــده ب ــه در آین ــی ک ــد؛ دوره های ــرکت کنی ــخصی ش مش
ــردن از  ــنهاد دورکاری )کار ک ــد پیش ــا می توانی ــد. حت ــک می کنن ــما کم ش
ــپردِن کار  ــا س ــی بیشــتر و ی ــان تعطیل ــا خواه ــد و ی ــرح کنی ــه( را مط خان

ــوید. ــان ش ــه خودت ــر ب متفاوت ت
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م چـهار شیـوه در صنعت کشـاورزي 
براي نجـات جهـان از گرسنـه گي
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بــرای اثبــات برخــورداری موالنــا از افــکار ابــن عربــی، بــه 
ویــژه در ارتبــاط بــا مفکــورۀ انســان کامــل، پژوهش گــران 

غالبــًا قطعــۀ زیــر را مثــال می آورنــد:
پس به صورت عالم اصغر تویی

پس به معنی عالم اکبر تویی
گر نبودی میل و امید ثمر

کی نشاندی باغبان بیخ شجر
پس به معنی آن شجر از میوه زاد

گر به صورت از شجر بودش والد
)دفتر چهارم مثنوی، 5۲1(

ــل  ــی را تمثی ــن عرب ــا، همــان مفکــورۀ اب در این جــا موالن
می کنــد بــا ایــن منطــق کــه گرچــه از نظــر زمــان درخــت 
علــت بــه وجــود آمــدِن میــوه اســت امــا هــدف از کاشــتن 
ــول  ــرای حص ــان ب ــت باغب ــت و زحم ــوه اس ــت می درخ
ــان  ــوه از درخــت اســت. همان طــوری کــه هــدف باغب می
از کاشــتن و پرورانــدن درخــت، حصــول ثمــر آن اســت. 
هــدف خــدا از آفرینــش هــم تحقــق انســان کامــل اســت؛ 
ــد  ــات رون ــا کاین ــت و ی ــی، خلق ــد فیزیک ــرآن در بُع بناب

ارتقایــی و تکاملــی دارد.
ــی، انســان کامــل تجلــی کامــل صفــات  ــن عرب از نظــر اب
یــا نام هــای خداونــد در انســان اســت. او علــت و مقصــد 
نهایــی آفرینــش اســت. در واقــع، تمــام کاینــات بــرای بــه 
کمــال رســانیدن او در کارنــد. از دیــد موالنــا، تمــام عالــم 

رو بــه کمــال و ارتقــا دارد.
موالنا انسان کامل را گنجینۀ اسرار الهی می داند:

گنجینۀ اسرار الهی ماییم
بحر گهر نامتناهی ماییم

بگرفته زماه تا بماهی ماییم
بنشسته به تخت پادشاهی ماییم

)رباعی 1۷61(
ــی، از انســان  ــن عرب ــد اب ــه مانن ــا، ب ــوق موالن در قطعــۀ ف
ــر  ــم اکب ــی عال ــه معن ــر و ب ــم اصغ ــورت عال ــه به ص ک
ــوی  ــر را از مثن ــال دیگ ــا مث ــد. و ده ه ــاد می کن ــت، ی اس
ــی و  ــن عرب ــن اب ــابهات بی ــن تش ــر ای ــی ب ــوان مبن و دی
موالنــا می تــوان آورد. لیکــن ایــن نکتــه را بایــد فرامــوش 
نکــرد کــه ســیر و ســلوک صوفیانــه در هــدف نهایــی اش 
ــره و  ــی ثم ــت. یعن ــل اس ــان کام ــور انس ــت ظه در جه
دســتاورد نهایــی تصــوف نــوع موالنــا در ذات و بنیــادش 
کمــال معنویــت و خداگونه گــی انســان اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، مفکــورۀ انســان کامــل موالنــا در بعــد اشــراقی آن 
از ماهیــت و نتیجــۀ نهایــی اشــعارش سرچشــمه می گیــرد، 
ــراقی آن از  ــفی و اش ــه های فلس ــاید ریش ــه ش ــد ک هرچن
منابــع دیگــر باشــد. موالنــا در قطعــۀ مشــهور مثنــوی کــه 
بــه ایــن مطلــع آغــاز می گــردد: از جمــادی مــردم و نامــی 
ــی و  ــی فیزیک ــیر ارتقای ــوم، 390۲( س ــر س ــدم... )دفت ش

ــد. ــل می کن ــل را تمثی ــان کام ــوی انس معن
ــکار  ــفی اف ــی و فلس ــه یابی تاریخ ــاب ریش ــش در ب پژوه
ــود،  ــا بحــث مهــم و آموزنده یــی خواهــد ب ــی موالن عرفان
ــذوب  ــواج و مج ــرک و م ــت روح متح ــیر حرک ــا س ام
ــرآن انســان  ــی اســت و بناب ــن ســفرها ارتقای شــاعر در ای
ــن ســفر  ــی ای ــل شــدن هــدف نهای ــل در جهــت کام کام
اســت. هویــدا اســت کــه تحجــر و واپس گریــی در همــۀ 
ــم  ــه عال ــرا ک ــردود اســت، زی ــا م ــر موالن ــادش از فک ابع
ــت،  ــان اس ــی آن انس ــری و باطن ــر ظاه ــه مظه ــتی ک هس
همــواره رو بــه ارتقــا و توســعه و رســتاخیز دارد. مــرگ و 
فنــا شــدن آغــاز رســتاخیز دیگــری اســت. موالنــا حتــا در 
گــردش ذرات خــاک در هــوا صعــود نیــروی ارتقایــی  را 

ــد.  ــاهده می کن مش

هر ذره که در هوا و در کیوانست
بر ما همه گلشن و هم بستانست

روح تغزلی شاعر پيامبرگونه
ــد، روح انســان یــک  ــوی می گوی ــا در مثن طوری کــه موالن
ســیر ارتقایــی را از جمــاد بــه نبــات، از حیــوان بــه انســان 
و از انســان بــه اصــل و جوهــر اولــی اش کــه خــدا اســت، 
می پیمایــد. در حقیقــت، مثنــوی و دیــوان شــمس تجلیــل 
ــن روح  ــف ای ــاد مختل ــات ابع ــر و تجلی ــوج مظاه و تم
کل اســت. روحــی شــوریده، متحــرک، پوینــده و نیــروی 
ســیال و نافــذ کــه از موانــع زمانــی و مکانــی، از مــرگ و 
ــم جمــاد و ذی روح، در روح  زنده گــی، میگــذرد و در عال
ــد،  ــوذ می کن ــدا نف ــت و خ ــی طبیع ــری و در الیتناه بش
خــود را در قطــره و قطــره را در خــود، و خــود را در 
خــدا و خــدا را در خــود می بینــد. ایــن در حقیقــت مســیر 
انســان شــدن در بُعــد عرفانــی، یــا مســیر تکامــل روح در 
اتصــال بــا روح کل اســت. از دیــدگاه تصــوف ســنتی، ایــن 
همچنــان مســیر ارتقایــی عــارف از شــریعت بــه حقیقــت و 

ــۀ وحدت الوجــودی اســت.  ــه مرحل ــرب ب تق
ــه شــکل  ــان، نخســتین انســان ب ــاطیر و ادی در برخــی اس
ــده شــده اســت. در شــاهنامۀ  ــا خــدازاده آفری نیمه خــدا ی
فردوســی، نخســتین انســان کــه کیومــرث نــام دارد، 
ــتین آدم  ــد، نخس ــرآن مجی ــت. در ق ــاه اس ــتین پادش نخس

نخســتین پیامبــر اســت. در مثنــوی و دیــوان شــمس او هــم 
ــر اســت و هــم نخســتین عاشــق و انســان  نخســتین پیامب
کامــل؛ انســانی کــه بــه قــول موالنــا از اولیــن جرعــۀ مــی 

ــده شــد: عشــق آفری
ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی

گر نمی جستی جنون ما چرا می ریختی
ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب

نور رقص انگیز را بر ذره ها می ریختی
ز اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت

جبرییل هست شد چون بر سما می ریختی
)دیوان ۲۷81(

آن اولیــن جرعه یــی کــه آدم از جــام الهــی نوشــید یــا آن 
اولیــن نفســی کــه در کالبــد ســفالینش دمیــده شــد، از روح 
ــی از  ــا قطره ی ــی از نیســتان ازل ی ــد نی ی ــه مانن ــود ب کل ب
اقیانــوس وحــدت کــه بازگشــت تدریجــی و ارتقایــی آن 
ــق  ــت عش ــی اش از طریق ــمۀ اول ــتگاه و سرچش ــه خاس ب
اســت کــه موالنــا آن را در برابــر طریقــت زهــد و ریاضــت 

بــه کمــال رســانید.
آدم،  در  دارد:  متمیــز  تجلیــات  پیامبــران  در  کل  روح 

اســت: نطــق و کالم و خــرد  شــاخص آن 
آدم خاکی زحق آموخت علم

تا به هفتم آسمان افروخت علم
نام و ناموس ملک را در شکست

کوری آن کس که در حق در شکست
آدم همچنان نامگذار نخستین است:

ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را
ببافت جامع کل پرده های اجزا را

)دیوان ۲18(
خودگریــی از مواهبــی اســت کــه خداونــد از دمیــدن روِح 
خــود در گل آدم سرشــته اســت و خــرد در مقابــل جهــل 
ــان شــرق  ــتگاری انســان اســت. در ادی ــان راه رس و عصی
نیــل بــه رســتگاری از ســه راه فراهــم می شــود: راه عمــل 
کــه راه زهــد و ریاضــت اســت، راه علــم کــه راه شــناخت 
عقیــده و ســلوک و ســنن اســت، و راه اخــالص و عشــق 
کــه راه پروانــه وار ســوختن در آتــش عشــق شــمع اســت. 
ــن  ــت و ای ــوم اس ــط س ــر خ ــد ب ــا، تاکی ــعار موالن در اش
ــر و  ــر تحج ــه در براب ــت ک ــق اس ــط عش ــوم خ ــط س خ

ــرار دارد. تعجــب زهدگرایــی ق
جلوه هــای  پیامبــران  در  کل  روح  موالنــا،  منظــر  از 
متمایــزی دارد. در موســی، مقاومــت علیــه اســتبداد اســت. 
در عیســی، عشــق و تواضــع، در محمــد )ص( تجلــی نــور 
ــران  ــه. پیامب ــق و جذب ــز عش ــمس تبری ــت، و در ش حقیق
کامــل شــدن روح یــا فراینــد ســفر معنــوِی خویــش را در 
ــان  ــدف نهایی ش ــد و ه ــرار می دهن ــریت ق ــت بش خدم
ــت.  ــق اس ــتبداد و فس ــل و اس ــه از جه ــتگاری جامع رس
امــا بیشــتر متصوفیــن، بــه جــز از اقطــاب بــزرگ عرفــان 
ــام  ــز قی ــت چنگی ــه بربری ــه علی ــرا ک ــن کب چــون نجم الدی
کــرد و حلقه هــای جهــادی در افریقــا و آســیای میانــه کــه 
علیــه بربریــت تجــاوز و اســتعمار قیــام کردنــد، از تنویــر 

ــد. ــر نمی رون ــان فرات ــات تصوفی ش ــدان و حلق مری
در ســخن از افــکار و اشــعار موالنــا نمی تــوان ســهم 
عظیــم موالناشــناس بــزرگ آلمانــی انامــاری شــیمل را در 
نقــد و تفســیر آثــار موالنــا نادیــده گرفــت. در مقاله یــی بــا 
عنــوان ســینۀ مــا از محمــد داغ داغ-  نگاهــی به ســرودهای 
اقبــال الهــوری در ســتایش عاشــقانه پیامبر )ص( پروفیســر 
شــیمل از زبــان اقبــال فــرق بیــن پیامبــر و عــارف چنیــن 

ــد: ــان می کن بی
ــش به دســت  ــدارد از آرام ــه ن ــه هیچ وجــه عالق ــی ب صوف

آمــده شــخصی بگــذرد و بــه میــان مــردم بــاز آیــد، تــازه 
چنان چــه او بــاز گــردد دیگــر بازگشــتش کامــاًل در 
ــه بازگشــت  ــود. حــال آن ک ــد ب ــت انســانیت نخواه خدم
ــا  ــردد ت ــاز می گ ــود. او ب ــت می ش ــبب خالقی ــر س پیامب
خــود را در کــوران زمــان بــاز یابــد، آن هــم بــه ایــن قصــد 
ــرول درآورده و  ــت کنت ــخ را تح ــرک تاری ــوۀ مح ــا ق ت
ــزی  ــی را پی ری ــده و آرمان ــی زن ــام دنیای ــیله نظ بدین وس
کنــد. بــرای یــک صوفــی تجربــه آرامــش امــری اســت بــه 
غیبــت شــخصی. بــرای پیامبــر ایــن تجربــه نوعــی قــدرت 
درون.  از  دنیــا  دگرگون ســازی  بــرای  اســت  معنــوی 
ــانی را  ــای انس ــود، دنی ــه ش ــدان تکی ــر ب ــه  اگ ــی ک قدرت

ــرد. ــاًل متحــول خواهــد ک کام
ــن  ــی ای ــاعر عرفان ــر و ش ــن پیامب ــی بی ــرق اساس ــا ف ام
ــت،  ــی اس ــای وح ــر مبن ــه ب ــی ک ــه کالم اول ــت ک اس
ــدل  ــق مب ــت مطل ــده و حقیق ــتور و عقی ــون و دس ــه قان ب
تغزلــی  و  الهامــی  کــه  دومــی  کالم  امــا  می گــردد. 
ــد و در  ــا می کن ــۀ این ه ــن هم ــق را جایگزی ــت، عش اس
ــاعر  ــد. ش ــده می بین ــون و عقی ــوق قان ــی ف ــق ابدیت عش
پیامبرگونــه کالم اول را بــا کالم دوم بیــان می کنــد، و 
مثنــوی موالنــا ممتازتریــن بیــان کالم وحــی بــه کالم الهــام 
ــا  ــر موالن ــوان کبی ــی دی ــان تغزل ــمس در بی ــت. و ش اس
ــروی  ــن نی ــن و فراگیرتری ــن، جذاب تری ــر خالقه تری مظه
حیات بخــش خلقــت، یعنــی عشــق اســت کــه هیــچ 
ــکار و  ــی و ابت ــن زیبای ــا ای ــات ب ــم ادبی ــاعری در عال ش

شــوریده گی تمثیــل نکــرده اســت. 
عارفــان  و  خاتم النبییــن  تــا  آدم  از  پیامبــران  بیــن  در 
بــزرگ، کــه هــر کــدام بــه نحــوی شــاخص های روح کل 
ــا  ــز روح موالن ــه رم ــز ک ــمس تبری ــد، ش ــارز می ده را تب
را کشــف کــرده بــود و از آن خطــی را کــه نــه آن خطــاط 
ــه  ــه گون ــاط س ــد )آن خط ــر می خوان ــه غی ــدی و ن خوان
خــط نوشــت/ یکــی او خوانــدی، الغیــر/ یکــی را هــم او 
ــه غیــر او/  ــه او خوانــدی، ن خوانــدی، هــم غیــر/ یکــی ن
آن خــط ســوم، منــم(. مظهــر بعــد شــاعرانه و تغزلــی روح 
ــاوی  ــه ح ــر ک ــوان کبی ــا دی ــمس ی ــوان ش ــت. دی کل اس
ــه  ــا ب بیــش از دو هــزار غــزل اســت تجلیــل عشــق موالن
شــمس حقیقــت اســت کــه بــه زبــان تصوفــی هــم جــام 
ــا  ــه موالن ــم شــراب اســت. عشــقی ک ــاقی و ه ــم س و ه
ــد،  ــل می کنن ــانی تجلی ــذوب خراس ــان مج ــر عارف و دیگ
عشــق یک ســویۀ انســان بــه خــدا نیســت. در جهانــی کــه 
ــا رابطــۀ  ــه تنه ــش اســت، ن ــده گارش عاشــق مخلوق آفری
ــود  ــق خ ــه عش ــت، بلک ــقانه اس ــش عاش ــا خلقت ــدا ب خ
ــه  ــق ب ــیدن عاش ــی و رس ــی و آفریننده گ ــزۀ زنده گ انگی
ــی رســیدن  ــه معن ــت ب ــن وصل ــه ای معشــوق می گــردد ک

ــت.  ــان اس ــی انس ــانیت و خداگونه گ ــال انس ــه کم ب
ــل  ــل و تجلی ــر تمثی ــوان کبی ــا در دی ــه موالن ــی را ک دنیای
ــد،  ــم می آمیزن ــور آن باه ــه ص ــت ک ــی اس ــد، دنیای می کن
در یکدیگــر نفــوذ می کننــد و چــون قطره هــا در یکدیگــر 
ــدم  ــاز از ع ــوند و ب ــا می ش ــدت فن ــوس وح و در اقیان
ــه  ــاعر همیش ــر ش ــرآن نقطه نظ ــد. بناب ــود می آین ــه وج ب
ــا  ــکان اســت. موالن ــان و م ــد زم ــارج از قی متحــول و خ
ــرک  ــیال و متح ــای س ــن دنی ــا ای ــه تنه ــر ن ــۀ زی در قطع
ــان  ــود را بی ــری خ ــبک هن ــه س ــد بلک ــل می کن را تمثی

ــی دارد: م
صورت گر نقاشم هر لحظه بتی سازم

وانگه همه بت ها را در پیش تو بگذارم
صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم

چون نقش ترا بینم در آتشش اندازم
تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

با آنک کنی ویران هر خانه که می سازم
)دیوان 1۴6۲(

ــول افالطــون  ــه ق ــده و عنصــرش ب ــر پدی ــه ه ــی ک خلقت
حایــز نســخۀ اصلــی یــا جوهــری در روح کل دارد 
نمی توانــد متجــزا و غیرمتحــرک باشــد. بــه عبارتــی 
دیگــر، اشــعار موالنــا تفســیر و تمثیــل و تجلیــل آفرینشــی 
ــری اش در  ــات ظاه ــۀ اختالف ــود هم ــا وج ــه ب ــت ک اس
ماهیــت بــه یــک اصــل کل یــا روح کل یــا خدا تعلــق دارد 
ــا  ــن دنی ــاعر در ای ــش ش ــت. نق ــودی اس و وحدت الوج
ــه واژه هــای  ســرودن ســرود وحــدت اســت. ســرودی ک
آن صــورت و اشــکال و رنگ هــا و نمادهــای متنــوع 
ــل  ــدگارش، و تجلی ــتایش از آفری ــت، س ــان اس ــن جه ای
ــا خالقــش  ــدۀ خلقــت ب ــد دهن ــروی عشــق کــه پیون از نی
ــا کالم  ــه ب ــاعر پیامبرگون ــه ش ــت ک ــا اس ــت. از این ج اس
عشــق و الهــام همــان نقــش پیامبــری اتصــال انســان را بــا 

ــد. ــا می کن ــدا ایف ــت و خ طبیع
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مسعود و آرزوی ملتی که بتواند با خود زنده گی کند
ــای  ــتن »ارزش ه ــاظ داش ــه لح ــا ب ــۀ م ــروز جامع ام
ــته گی  ــری همبس ــیرازۀ نظ ــد ش ــه بتوان ــن« ک بنیادی
ملــی را تشــکیل دهــد، تــا حــد بحــران رســیده 
ــی از  ــت، ترکیب ــک مل ــن ی ــای بنیادی ــت. ارزش ه اس
اصــول مشــترک اعتقــادی، عناصــر تاریخــی وفرضیــۀ 

همزیســتی مســالمت آمیز میــان هــم می باشــد .
در کشــور مــا »فرضیــۀ همزیســتی مســالمت آمیز« 
ــه  ــوام تقســیم شــده اســت. ب ــا و اق ــا گروه ه ــر ب براب
ایــن معنــا کــه هــر یکــی »همزیســتی مســالمت آمیز« 
را در گــرو »ســر قــدرت« بــودن همــان قــوم و تبــار 
ــخص  ــن ش ــرای ناکام تری ــه ب ــا ک ــا آنج ــد و ت می دان
ــه  ــری از یــک »شــیر« را ب ــن مســوولیت، تصوی در ای
ــالمت آمیز  ــتی مس ــۀ همزیس ــد. فرضی ــت می ده دس
آرام آرام جــای خــود را بــه »اصطــکاک دوامــدار« و یــا 
ــه  ــت؛ ب ــالمت آمیز« داده اس ــایگی مس ــۀ همس »فرضی
ایــن دلیــل کــه »نظــام بــر ســر قــدرت« و »گروه هــای 
دارای نظریــۀ بــه شــدت تمامیت خواهانــۀ قومــی 
ــه  ــازی هرچ ــه »گسترده س ــان را ب ــۀ ش ــام برنام »تم
ــۀ خــود  ــازی قومــی و خانواده گــی« و »تقوی بیشــتر ب

ــرده اســت . ــرط« خالصــه ک انحصارگــری مف
افغانســتان یکــی دو ارزش تاریخــی مســتند دارد کــه 
ــد  ــتقالل طلبانه می باش ــارزات اس ــاد« و مب ــان »جه هم
ــت، در  ــرح اس ــتر مط ــه از آن پیش ــر چ ــر، ه و دیگ
ــژده  ــن ه ــت. در ای ــده اس ــم ش ــانه ها گ ــۀ از افس هال
ــت داران و گروه هــای  ــه دســت دول ســال هــر چــه ب
ــرای درهــم کوبیــدن ایــن  فاشیســت قــرار گرفــت، ب
ــد  ــاد- اســتفاده کردن ارزش تاریخــی و مقــدس -جه
ــاختن  ــوش س ــود -از خ ــه ب ــر چ ــل آن ه ــه دلی ک
ــۀ  ــاری-، نتیج ــی و تب ــادت قوم ــا حس ــا ت خارجی ه
ــادآور  ــن، ی ــزد مجاهدی ــاد« ن ــه »جه ــد ک ــن ش آن ای
ــت و  ــت اس ــک مل ــی ی ــربلندی تاریخ ــزت و س ع
ــدار  ــدن تب ــر ب ــاد« نیشــتری ب ــزد آن دیگــری، »جه ن
ــت  ــد تح ــه بای ــردد ک ــی می گ ــی تلق ــد مجاهدین ض
ــده  ــال آن کوبی ــی چــون »جنگ ســاالری« و امث عناوین
ــده شــده  ــی کوبی ــدر کاف ــه ق ــا حــاال ب ــه ت شــود -ک

ــت-. اس
ــی«  ــا »اصــول مشــترک دین ــن م ــن ارزش بنیادی آخری
ــه  ــود ک ــنی« ب ــیعه و س ــم از ش ــا »اع ــردم م ــان م می
ــای  ــای بحــران می توانســت پارچه ه ــام دوره ه در تم
ــد.  ــک کن ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــردم م ــیختۀ م ازهم گس
حــاال کــه اصطالحاتــی چــون »روافــض«، »مشــرک«، 
ــاب  ــا ب ــال این ه ــدع« و امث ــری«، »مبت ــد«، »تکفی »مرت
ــان شــده  ــا و جوان ــان علم ــی می ــات مذهب روز مباحث
اســت، مبرهــن اســت کــه مــا در حــال از دســت دادن 

ــتیم. ــز هس ــود نی ــادی خ ــته گی اعتق همبس
کســانی کــه در فاجعه هــای اخیــر غــرب کابــل 
مســتقیماً خــود شــان را بــه قصــد شیعه کشــی انفــالق 

ــتانی  ــتند، افغانس ــت داش ــتقیماً دس ــا مس ــد و ی دادن
ــه دروغ  ــا ب ــت مداران م ــد –سیاس ــی بودن ــا افغان و ی
ــد-  ــرون می آی ــه همــه تروریســتان از بی ــد ک می گوین
ــد کــه شــیعه کافــر اســت و  ــاور ان و این هــا بدیــن ب
ــدی  ــای بع ــت و در قدم ه ــلمان نیس ــل مس ــا حداق ی
صوفــی، حنفــی، اخوانــی و... نیــز کافــر اعــالن 
ــی- در  ــر مذهب ــوری –تکفی ــن تی ــد. ای ــد ش خواه
ــبکه های  ــق ش ــی و از طری ــای مختلف ــز و نهاده مراک
ــردد.  ــغ می گ ــود و تبلی ــس می ش ــوارۀ دارد تدری ماه
از درز  از جانــب دیگــر، کشــورهای اســتفاده جو 
ــد  ــوای جدی ــا فت ــردم م ــرای م ــا ب ــۀ م ــی جامع مذهب
ــد  ــودن می بافن ــیعه ب ــنی و ش ــودن و س ــلمان ب مس
ــری و  ــت تکفی ــازی قرائ ــه شبیه س ــت ب ــه در نهای ک

ــا در  ــد و م ــون« انجامی ــپ فاطمی ــه »تی ــتفاده ب ــا اس ی
ــپ  ــرای »تی ــون« را ب ــپ فاطمی ــاص »تی ــت تق حقیق

داعشــیون« می دهیــم.
در نهايت ما به کجا رسيده ايم؟

قهرمــان ملــی افغانســتان، شــهید احمدشــاه مســعود در 
آغــاز گفتــه بــود کــه »بایــد ملتــی باشــیم کــه بتوانیــم 
هــم باخــود و هــم بــا جهــان زنده گــی کنیــم.« 
ــود  ــردی ب ــط م ــی توس ــی تحلیل ــک پیش بین ــن ی ای
ــتان داده  ــردم افغانس ــرای م ــه ب ــک هدی ــه بســان ی ک
شــده بــود. ایــن مــرد همــان وقــت از طریــق تحلیــل 
وضعیــت دانســته بــود کــه »اگــر بــا افراطیــت مذهبــی 
ــیم  ــی می رس ــه جای ــا ب ــود« م ــارزه نش ــی مب و قوم
ــم.  ــی کنی ــان زنده گ ــا جه ــت ب ــم توانس ــه نخواهی ک

ــم؛  ــی نمی توانی ــان زنده گ ــا جه ــا ب ــاال م ــن ح همی
چــون مــا صادرکننــده گان تریاکیــم و جهــان علیــه آن. 
ــا  ــتیم –این ج ــی هس ــود انفالق ــوری خ ــل تی ــا مح م
برخــی رهبــران بــه صراحــت انتحــار را تحــت عنــوان 
دروغیــِن »استشــهاد« یــک وجیبــه می داننــد درحالــی 
کــه چنیــن رســوایی از دهــان رهبــران دیگــر کشــورها 
شــنیده نشــده اســت- و جهــان برضــد آن. مــا خــود 
ــود را از  ــی خ ــه های مل ــه پروس ــم ک ــالش می کنی ت
طریــق جعــل و تقلــب برهــم بزنیــم و جهــان در صدد 
ــن پروســه ها اســت  شفاف ســازی هرچــه بیشــتر چنی
و مــا خــود یکدیگــر خــود را از طریــق ذهــن دیگــران 
تکفیــر می کنیــم؛ در حالــی کــه جهــان پدیــدۀ تکفیــر 
ــه  ــد. نتیج ــرد می دان ــا عقب گ ــراف و ی ــک انح را ی

چــه شــد؟
ما با جهان چگونه زنده گی کنيم؟

ــز  ــا خــود نی ــم کــه »ب ــرار گرفتۀ ای ــی ق ــا در وضعیت م
ــت  ــد از گذش ــاال بع ــن ح ــم.« همی ــگ داری ــر جن س
ــخ اســالم، برخــی  هــزار و چهــار صــد ســال از تاری
ــر  ــی تکفی ــد و در پ ــده ان ــدار ش ــا بی ــای م دیوانه ه
شــیعه و ســنی انــد و بیســت و چهــار ســاعت 
از طریــق نشــر و پخــش اندیشــه های تکفیــری، 
نیــز  خــود  بــا  فعــاًل  مــا  می کننــد.  سم پاشــی 

. نمی توانیــم  زنده گــی 
قهرمــان ملــی همــان آغــاز ایــن غایلــه، اخطــار 
ــه  ــیم ک ــی برس ــه جای ــا ب ــود م ــه »نش ــود ک داده ب
ــارِ  ــیم و ب ــم باش ــود ه ــان خ ــی می ــارِ دوش زنده گ ب
ــه  ــان گفت ــان زم ــز.« هم ــا نی ــا دنی ــی ب دوش زنده گ
ــری  ــه وار تکفی ــت دیوان ــو افراطی ــر جل ــه »اگ ــود ک ب
ــد  ــاز خواه ــا خطرس ــام دنی ــرای تم ــود، ب ــه نش گرفت
ــا  ــد صــدور خطرناک ه ــا مه ــۀ م ــروز جامع ــود.« ام ب
ــه  ــاک و چ ــای خطرن ــه انفالقی ه ــت؛ چ ــده اس ش

ــاک . ــدر خطرن موادمخ
ــد  ــن داران متعه ــاللۀ دی ــردی از س ــی م ــان مل قهرم
ــر  ــت خط ــوب می دانس ــه خ ــود ک ــرزمین ب ــن س ای
وحشــی گری در »توهــم دیــن داری« بــه مراتــب 
ــی  ــد بیرون ــا از تهدی ــن م ــرای دی ــت ب ــر اس ویران گ
ــی  ــی و فرهنگ ــر علم ــارزۀ نفس گی ــر مب ــن خط و ای
ــا چــه وقــت علمــای  ــه مراتــب فشــرده کار دارد. ت ب
مــا صبــر می کننــد کــه تــا یــک مشــت »دگم اندیــِش 
ــرازنو  ــد و س ــوا ببافن ــا فت ــردم م ــرای م ــری« ب تکفی

ــند . ــلمانی بکش ــان مس ــط و نش خ
بازخوانــی تحلیل هــای قهرمــان ملــی ایجــاب می کنــد 
کــه یــک بــار دیگــر بــه روح آن شــخصیت بزرگــوار 
ــی های  ــن وحش ــی از ای ــی یک ــز قربان ــود نی ــه خ ک
ــزد  ــارگاه ای ــتیم و از ب ــد، درود بفرس ــی گردی انفالق
ــت  ــالم بهش ــهدای راه اس ــام ش ــرای او و تم ــان ب من

بریــن اســتدعا کنیــم.
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مقام هــای هنــد و پاکســتان در نشســت هفتــاد 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم ــوم مجم و س

ــتند.  ــم داش ــر ه ــدی در براب ــخنرانی تن س
سوشــما ســواراج، وزیــر خارجــه هنــد در جریــان 
ســخنانش در ایــن نشســت پاکســتان را متهــم کــرد 
ــان  ــاه داده اســت. او هم چن ــه تروریســتان پن ــه ب ک
گفت وگو هــای  ســبوتاژ  بــر  مبنــی  ادعاهایــی 
صلــح بــا پاکســتان از ســوی دهلــی نــو را رد کــرد.
ــن  ــامه ب ــه اس ــرده ک ــد ک ــوارج تاکی ــما س سوش
الدن رهبــر »شــبکه القاعــده« قبــل از کشــته شــدن  
توســط نیروهــای امریکایــی، بــه طــور مخفیانــه در 
ــد  ــان تاکی ــرد. او هم چن ــی می ک ــتان زنده گ پاکس
ــه در آن  ــی ک ــالت بمبئ ــر حم ــز متفک ــرده مغ ک
168 تــن کشــته شــدند، هنــوز بــدون مجــازات در 

جاده هــای پاکســتان قــدم می زنــد.
وزیــر خارجــه هنــد گفــت: »بــه اســامه بــن الدن، 
ــتان  ــپتمبر در پاکس ــت 11 س ــار و ایدیولوژیس معم
پنــاه گاه امــن داده شــد؛ درحالــی کــه امریــکا اســامه 
ــالم  ــود اع ــمن خ ــن دش ــن الدن را خطرناک تری ب
کــرده و در ســطح جهــان او را بــرای کشــاندن بــه 

ــرد.  ــتجو می ک ــت جس عدال
ــه اســامه  ــکا شــاید فکــر هــم نمی کــرد کــه ب امری
ــاه داده شــود کــه ادعــای  بــن الدن در کشــوری پن

ــد«. ــودن را می کن ــد ب ــت و متح دوس
ــار  ــان طــوری رفت ــا پاکســتان هم چن ــه ام ــزود ک اف
ــده  ــش نیام ــی پی ــچ اتفاق ــگار هی ــه ان ــد ک می کن
ــزاری  ــرای اســتفاده اب اســت. در تعهــد پاکســتان ب

از تروریســم بــه عنــوان وســیله  یی بــرای سیاســت 
ــر اندکــی وارد نشــده اســت. ــی تغیی رســمی، حت

پاکســتان  خارجــه  وزیــر  قریشــی  محمــود 

نیزســاعاتی پــس از ایــن اتهام هــای وزیــر خارجــه 
هنــد، در جریــان ســخنرانی اش در مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل متحــد، کشــورش را یکــی از قربانیان 

تروریســم عنــوان کــرد. او هنــد را بــه حمایــت از 
ــرد. ــم ک ــای تروریســتی در پاکســتان مته فعالیت ه

ــالت  ــه حم ــاره ب ــا اش ــتان ب ــه پاکس ــر خارج وزی
هــراس افگنــان در کشــورش، گفــت: تنهــا در 
حملــه بــه یــک مکتــب نظامــی در ســال ۲01۴ در 

ــدند. ــته ش ــودک کش ــه 150 ک ــاور ک پش
قریشــی در واکنــش بــه ســخنانی همتــای هندی اش 
گفــت: »پاکســتان هم چنــان بــا تروریســتانی مواجــه 
اســت کــه توســط همســایه شــرقی مــا تامیــن مالی، 
ــتیم  ــا می خواس ــد. م ــگ می گردن ــهیل و هماهن تس
بــا هنــد دیــدار کنیــم تــا در برابــر تروریســم را کــه 
باعــث ایجــاد خشــونت در شــهرهای و روســتاهای 
مــا شــده و منجــر بــه تلفــات ده ها هــزار پاکســتانی 
بی گنــاه منجــر شــده اســت متحدانــه مبــارزه کنیــم.

او افــزود: »پاکســتان هرگــز قتــل عــام بیــش از 150 
کــودک را در یــک مدرســه نظامــی پیشــاور، حملــه 
وحشــتناک »ماســتونگ« و بســیاری حمــالت دیگــر 
را کــه بــه تروریســتان مــورد حمایــت هنــد ارتبــاط 

دارنــد، فرامــوش نخواهــد کــرد.«
ــور  ــر ام ــی، وزی ــود قریش ــاه محم ــود ش ــرار ب ق
خارجه پاکســتان و سوشــما ســواراج وزیــر خارجه 
هنــد در حاشــیه نشســت مجمــع عمومــی ســازمان 
ــس  ــا پ ــد، ام ــدار کنن ــارک دی ــل متحــد در نیوی مل
از کشــته شــدن یکــی از نیروهــای مــرزی هنــد در 
ــدار  ــن دی ــد، ای ــه کشــمیر هن ــورد منازع ــه م منطق

نیــز لغــو شــد.

کمال الدین حامد

جدال لفظی هند
 و پاکستان در نشست سازمان ملل
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جوانان مسلمان چه کسانی بودند؟
زمينه های تاريخی:

ــی  ــهور بریتانیای ــناس مش ــرق ش ــس ش ــارد لوی برن
- امریکایــی و طــراح نظریــه معــروف برخــورد 

می گویــد: تمدن هــا 
و  برده گــی  از  را  قــوم خــود  موســی  حضــرت 
آواره گــی نجــات داد، امــا اجــازه نیافــت بــه ســرمین 
موعــود وارد گــردد. حضــرت مســیح پیــش از اینکــه 
بــه موفقیــت دنیــوی دســت یابــد، بــه آســمان رفــت. 
امــا محمــد )ص( پیامبــر اســالم دچــار هیــچ  یــک از 
ایــن دو سرنوشــت نشــد، بلکــه برعکــس در زمــان 
ــه موفقیــت دنیــوی دســت یافــت و  حیــات خــود ب
ــه تنهــا یــک  رهبــر حکومــت شــد. پیامبــر اســالم ن
ــک  ــه و ی ــک جامع ــت، ی ــک سیاس ــه ی ــت بلک ام
حکومــت را  کــه خــود رهبــر آن بــود، تأســیس کرد. 
فرماندهــی آنــان را بــه عهــده گرفــت، بــه جنــگ و 
صلــح مبــادرت ورزیــد، قوانیــن وضــع کــرد، مالیــات 
ــی را کــه معمــوالً یــک  وضــع کــرد و تمــام کارهای
ــام داد.  ــد، انج ــام می ده ــد انج ــروای قدرت من فرمان
ــان  ــر نش ــه خاط ــلمانان اولی ــر و مس ــی پیامب زنده گ
می ســازد کــه از همــان آغــاز اســالم، دیــن و دولــت 

بــا یکدیگــر تــوام بــوده انــد.
ــه  ــان ایمــان و قــدرت، ب ــر مفهــوم می ایــن رابطــۀ پُ
ــب  ــا دو مذه ــی اســالم در مقایســه ب ــوان ویژه گ عن
دیگــر باقــی مانــده اســت )پیامبــر و فرعــون - برنارد 

لویــس(.
ــی  ــای اصالح ــت از جنبش ه ــر اس ــالم پُ ــخ اس تاری
ــت  ــه حکوم ــرای رســیدن ب ــای مســلحانه ب و قیام ه

ــارزات  ــن مب ــر ای ــفانه اکث ــا متأس ــی، ام ــدل اله ع
خالصانــه بــه علــت نادیــده گرفتــن شــرایط و عــدم 
هم آهنگــی بــا واقعیت هــای موجــود و یــا بــه 
علــت عــدم توانایی هــای عملــی رهبــران شــان 
ــان  ــتر آن ــرا بیش ــت؛ زی ــده اس ــت انجامی ــه شکس ب
ــا نادیــده گرفتــن جنبــۀ بشــری و زمینــی دیــن، از  ب
ــا  ــالم تنه ــای صــدر اس ــران و رویداده ــخ پیامب تاری
معجــزات را می دیدنــد. هنــوز هــم بــر همــان شــیوه 
ــه  ــف ب ــا مکل ــه م ــد ک ــاور دارن ــد و ب ــغ می کنن تبلی
ــه  ــج آن را ب ــر اســالم هســتیم و نتای ــروی از ظاه پی
ــق اســت  ــادر مطل ــه ق ــم ک ــذار می کنی ــد واگ خداون
و وعــدۀ پیــروزی بــه بنــده گان صالحــش داده اســت. 
معجــزات پیامبــران ماننــد انداختــن ابراهیــم در 

ــروزی  ــل و پی ــی از رود نی ــتن موس ــش و گذش آت
ــال  ــمنانش را مث ــوه دش ــر انب ــن در براب ــر آخری پیامب
می آورنــد. بــه ایــن بــاور انــد، خداونــد قــادر متعــال 
کــه ابراهیــم را در آتــش نگه داشــت و موســی را بــر 
فرعــون پیــروزی داد و رســول آخریــن را در مقابــل 
ــا  ــرد، م ــاری ک ــه ی ــتادن مالئک ــا فرس ــمنانش ب دش
ــد  ــروزی خواه ــه پی ــی ب ــای غیب ــا کمک ه ــز ب را نی
رســاند. در حالــی کــه بــا نظــر اجمالــی در زنده گــی 
ــل درک اســت کــه  ــه ســاده گی قاب ــران الهــی ب پیامب
معجــزات بــه نــدرت اتفــاق افتــاده و پیــش از معجزه 
ــری  ــای بش ــان تدبیره ــی آن ــد از آن در زنده گ و بع
ــان  ــم. آن ــای را می بینی ــراز و فروده ــا و ف و رنج ه
ماننــد هــر انســان دیگــری و حتــا بیشــتر از طاقــت 
انســانی خــود رنج هــا و ســختی ها را متحمــل شــده 
انــد، بلکــه منزلــت هــر کــدام آنــان نیــز بــه تناســب 
ــر  ــک بش ــوان ی ــه عن ــه ب ــختی هایی ک ــا و س رنج ه
ــد متحمــل شــده  ــه توحی ــوت ب و انســان در راه دع

ــد، بیشــتر اســت. ان

انقــالب  طــراح  اســالم  در  می گویــد،  شــریعتی 
خداونــد اســت و قهرمــان انقــالب پیامبــران هســتند.
اول بایــد ملــت بــه جــان آمــده از ظلم فرعــون وجود 
داشــته باشــد تــا موســی بتوانــد بــه یــک فرمــان آنــان 
ــد و اگرچــه در  ــرون کن ــان بی را از شــهر و زادگاه ش
ــد؛  ــان می رس ــاری ش ــه ی ــزه ب ــل معج ــور از نی عب
ــی را  ــا موس ــاره واقعیت ه ــل دوب ــرف نی ــا آن ط ام
ــتی را  ــاله پرس ــی گوس ــد. گاه ــر می کن ــز زمین گی نی
ــر می گزیننــد و گاهــی از جهــاد  ــه خــدا پرســتی ب ب

و رفتــن بــه ســر زمیــن موعــود ســر بــاز می زننــد و 
موســی در صحــرای تیــه و در ســرگردانی از جهــان 

مــی رود.
عیســی )ع( کــه مــرده را بــه معجــزه زنــده می کنــد، 
در حــال فــرار مــداوم از تعقیــب رومی هــا و یهودیان 
اســت. در حالــی کــه از مخفی گاهــی بــه مخفــی گاه 
ــه قــول مســلمانان پیــش  دیگــر ســرگردان اســت، ب
ــه  ــرگ، ب ــد از م ــیحیان بع ــول مس ــه ق ــرگ و ب از م
ــد  ــد. همــه دســت آوردش چن آســمان صعــود می کن
تــا حواریــون او هســتند کــه بعــد از او مســیحیت را 

ــد. ــترش می دهن گس
ــر درس  ــن. سراس ــر آخری ــوت پیغمب ــی و دع زندگ
ــاه  ــهید احمدش ــت. ش ــت اس ــی و عقالنی واقع گرای
ــیعی  ــات وس ــود مطالع ــا وج ــت: »ب ــعود می گف مس
ــته ام،  ــی شــخصیت های تاریخــی داش ــه در زنده گ ک
زنده گــی هیــچ  کــس برابــر ســیرت رســول اهلل )ص( 

بــرای مــن درس هــای سیاســی نیاموختــه اســت«.
چـــــرا پیغمبــر)ص( در ســـــیزده ســال مکه دســت 
بــه جنــگ نــزد؟ و چــــرا در مدینــه ایــن اجــازه را 
یافــت؟ ایــن سوالی ســت کــه جوابــش مشــکل 

نیســت.
پیغمبــر و مســلمانان در مکــه توانایــی جنــگ را 
ــود  ــانی ناب ــه آس ــگ ب ــتند و در صــورت جن نداشــ
ــداد،  ــر تعـــ ــه از نظ ــود ک ــه ب ــدند. در مدین می ش

ــن  ــلمانان ای ــل مس ــردم مح ــت م ــی و حمای اراض
ــد،  ــاع کنن ــود دف ــا از خ ــد ت ــدا کردن ــی را پی توانای

ــی؟ ــه امکانات ــا چ ــم ب آنه
ــا  ــا ب ــه تنه ــر مســلمانان. ن ــا غی ــی ب ــان دفاع در پیم
ــه.  ــراف مدین ــت اط ــل بت پرس ــا قبای ــه ب ــود بلک یه
ــان  ــه افراط گرای ــه ب ــواد و شــرط هایی ک ــا م ــم ب آنه

ــل تحمــل نیســت.  امــروز قاب
ــد  ــد بای ــرار گیرن ــوم قــ ــورد هج ــل م ــر  قبای - اگ
اصحــاب بــزرگ پیغمبــر در دفــاع از آن بت پرســتان 

ــاالً کشــته شــوند. ــد و احتم بجنگن
آنچــه در ایــن تصامیــم و پیمان هــای سیاســی و 
نظامــی روشــن تر از آفتــاب اســت، محاســبۀ عقلــی 
ــرای دفــاع در مقابــل دشــمن  و تدابیرعملــی پیغمبرب

اســت.
پیغمبــر و مســلمانان هرگــز عقــل را تعطیــل نکردنــد 
تــا ماننــد مارِکــور خــود را بــه هــر ســوراخ بزننــد و 
جهــان را بــه آشــوب بکشــند یــا بــر عکــس، بــدون 
حرکــت عملــی، رو به ســوی آســمان در انتظــار 

معجــزه بنشــینند. 
به داستان جنگ بدر توجه کنید:

پیغمبــر بــه کمیــن کاروان قریــش بــه رهبــری 
ابوســفیان کــه مســیرش از بــدر می گــذرد، از مدینــه 
ــا  ــوردن ب ــر خ ــوض ب ــه ع ــا ب ــد؛ ام ــرون می آی بی
کاروان تجارتــی و انجــام یــک عملیــات آســان و پـُـر 
ــر  ــد براب ــه چن ــمن ک ــروی مســلح دش ــا نی ــود، ب س
افزون تــر و مجهزتــر از  اردوی کوچــک اوســت، 

مواجــه می شــود.
پیغمبــر دســتور می دهــــد در جــای معینــی از 
اراضــی بــدر آرایــش جنگــی بگیرنــد. یکــی از 
ــن  ــول اهلل ای ــا رس ــد: ی ــد و می گوی ــاب می آی اصح

ــی؟ ــر جنگ ــا تدبی ــت ی ــی اس وح
پیغمبرمی گوید: تنها تدبیر است.

می گویــد: بــه نظــر مــن اگــر درآنجــا )موضعــی کــه 
ــم،  ــع بگیری ــت( موض ــورت گرف ــگ ص ــداً جن بعــ
بهتراســت؛ زیــرا اوال پشــت ســپاه مــا بــه کــوه واقــع 
می شــود و از دور زدن دشــمن از عقــب مصــون 

می شــویم.
ــی  ــد، در حال ــا می تاب ــر م ــت س ــاب از پش دوم: آفت
کــه اشــعه آن مقابــل چشــم دشــمن واقــع می شــود.

ــود و  ــع می ش ــا واق ــاحۀ م ــمه ها در س ــوم: چش س
چشــمه یی را کــه از دســترس مــا دور اســت، خــاک 
ــمن  ــیم و دش ــته باش ــا آب می داش ــم. م ــر می کنی پُ
ــه مشــورۀ او  ــد. پیغمبرب ــدون آب می مان در ســاحۀ ب

ــد. ــل می کن عم
بــرای پیغمبــر، درعقــب ســپاه، در نقطه یــی کــه 
ــایه بانی  ــد »عریش«)س ــده بتوان ــگ را دی ــدان جن می
ــر  ــه تدابی ــی هم ــازند. وقت ــگ( می س ــرای ادارۀ جن ب
ــا  ــت دع ــد، نوب ــی  یاب ــام م ــی  انج ــی و عمل عقل

ــد. می رسـ
ــه  ــه ارای ــی کــه بیشــتر ب ــد، دعای ــر دعــا می کن پیغمب
گــزارش کاری بــه حضــور خــــداوند شــبیه اســت:

ــه  ــدادی ک ــن تعــ ــر ای ــن، اگ ــاری ک ــارا ی ــی م اله
ــده  ــاده شــ ــگ آم ــه جن ــدان ب ــن می ــون و در ای اکن
ــر در  ــوند، دیگ ــود ش ــد و ناب ــت بخورن ــد، شکس ان

زمیــن پرســــتنده یی باقــی نمی مانــد.
ــه  ــت ک ــرب اس ــردن مضط ــا ک ــال دع ــان در ح چن
ــد. ابوبکــر)رض(  ــن می افت ــه زمی ردایــش از شــانه ب
کــه در کنــارش ایســتاده اســت ردایــش را بــر 

و می گویــد: مــی دارد 
یا پیغمر! بس است، دعای تو قــبول شد!

ــه در  ــن جمل ــد، ای ــدها می گوی ــر)رض( بعــ ابوبک
حالــي کــه بــه آن یقیــن داشــتم غیــر ارادی از زبــان 

مــن برآمــد.
این داستان به ما چه می گوید ؟

ــی  ــالت اله ــا رس ــت ب ــانی اس ــر  انس ــه پیغمب اینک
ــی و  ــرد طبیع ــری و عملک ــات بش ــا خصوصی ــا ب ام
ــازی  ــام بی نی ــد اســت در مق ــداوند، خداون ــا خــ ام
و کبریایــی اش کــه  پیغمبــران نیــز بــر او نــاز 

. نمی فروشــند
ــی در  ــداد طبیع ــکل روی ــه ش ــز ب ــی نی ــک غیب کم
ــم  ــاران مالی ــورت ب ــه ص ــود: ب ــازل می ش ــدر« ن »ب
کــه زمیــن زیــر پای شــان را کــه ریــگ نــرم صحــرا 
اســت، ســخت می ســازد؛ بــه شــکل »نعــاس«: 
خــواب ســبک کــه نهایــت آرامــش قلبــی و مــورال 
بلنــد و غیــر عــادی را در میــدان جنــگ نشــان 

می دهــد.
ــا را  ــن معن ــر ای ــیرت پیامب ــه س ــدر و هم ــتان ب داس
می رســاند کــه در رهبــری او، تدبیــر و محاســبۀ 
عقلــی حــرف اول را می زنــد و  حســاب احتمــاالت 
خــارج از ارادۀ بشــری بــه خداونــد واگــذار می شــود. 

یعنــی »بــا تــوکل زانــوی اشــتر ببنــد«.

محمدحسین سعید

بخش دوم

ــه بعــــداً جنــگ صــورت گرفــت(  ــر در آنجــا )موضعــی ک ــن اگ ــه نظــر م ب
ــع  ــوه واق ــه ک ــا ب ــپاه م ــت س ــرا اوالً پش ــت؛ زی ــم، بهتراس ــع بگیری موض

می شــود و از دور زدن دشــمن از عقــب مصــون می شــویم.
ــل  ــعۀ آن مقاب ــه اش ــی ک ــد، در حال ــا می تاب ــر م ــت س ــاب از پش دوم: آفت

ــود. ــع می ش ــمن واق ــم دش چش
ســوم: چشــمه ها در ســاحۀ مــا واقــع می شــود و چشــمه یی را کــه از 
ــیم و  ــته باش ــا آب می داش ــم. م ــر می کنی ــاک پُ ــت، خ ــا دور اس ــترس م دس
ــد ــل می کن ــورۀ او عم ــه مش ــد. پیغمبرب ــدون آب می مان ــاحۀ ب ــمن در س دش
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جنــرال ســکات میلــر، فرمانــده کل نیروهــای حمایت 
قاطــع در کشــور می گویــد کــه گــروه  طالبــان نبایــد 
منتظــر بیــرون شــدن نیروهــای خارجــی از افغانســتان 
باشــند و بهتــر اســت کــه بــه پروســۀ صلــح بپیوندنــد 

و در بازســازی افغانســتان ســهم  بگیرنــد.
آقــای میلــر کــه دیــروز یک شــنبه )8میــزان( در 
ــان  ــرد، هم چن ــت می ک ــکا صحب ــاع امری وزارت دف
ــرباز  ــون 1100 س ــا کن ــال  ۲001 ت ــه از س ــت ک گف
امریکایــی در جریــان جنــگ افغانســتان کشــته شــده 

ــد. ان
ــای   ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــرال امریکای ــن جن  ای
پیگیــر نیروهــای امنیتــی- دفاعــی کشــور و نیروهــای 
خارجــی می گویــد کــه گــروه  داعــش و ســایر 

»افغانســتان  یــک  در  هراس افگــن  گروه هــای 
جدیــد« هیج گونــه نقشــی نخواهنــد داشــت.

آقــای ســکات میلــر کــه بیشــتر بــه شــکارچی 
کــه  می گویــد  اســت؛  معــروف  تروریســت ها 
ایــن فقــط یــک جنــگ یــا مشــکل امریــکا نیســت، 
هراس افگنــان در نقــاط دیگرجهــان بــه شــمول 
لنــدن، مادریــد، پاریــس، هنــد و بســیاری از شــهرها 

ــد. ــت دارن ــر فعالی ــورهای دیگ و کش
ــه  ــارزه علی ــا مب ــالف ب ــای ایت ــاور او، نیروه ــه ب ب
ــن  ــود را ام ــورهای خ ــن، کش ــای هراس افگ گروه ه
می کننــد و از شــهروندان شــان دفــاع می کننــد. 
ــی  ــای امنیت ــوزش نیروه ــه آم ــت ک ــزوده اس او اف
افغانســتان می توانــد در جنــگ بــا هراس افگنــی 

ــات را در  ــد ثب ــا بتوانن ــن نیروه ــا ای ــد ت ــک کن کم
ــد. ــن کنن ــتان تضمی افغانس

ایــن در حالــی اســت کــه نزدیــک بــه 1۷ ســال پــس 
ــر  ــال حاض ــتان؛ در ح ــکا در افغانس ــور امری از حض
هــزاران ســرباز امریکایــی در نقــاط مختلــف کشــور 
ــه  ــی ب ــوره ده ــوولیت مش ــه مس ــد ک ــور دارن حض

ــده دار هســتند.  ــی - دفاعــی را عه ــای امنیت نیروه
ــای  ــت نیروه ــر موجودی ــی ب ــر در حال ــای میل آق
ــه  ــد ک ــاری می کن ــتان پافش ــور در افغانس ــن کش ای
درنشســت هفته هــای قبــل مجلــس نماینــده گان، 
ــش  ــی و افزای ــای امنیت ــش نگرانی ه ــل افزای ــه دلی ب
حمــالت انتحــاری خواهــان بازنگــری پیمــان امنیتــی 

ــکا شــدند. ــا امری ب

بــه بــاور نماینــده گان مجلــس، پیمــان امنیتــی کابــل 
ــد عملــی می شــد،  ــی کــه بای ــا آنچنان - واشــنگتن ت
ــن  ــه همی ــت و  ب ــه اس ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس م
جهــت تأکیــد دارنــد کــه ایــن پیمــان بایــد بازنگــری 

شــود.
اســتخباراتی  ادارات  مســووالن  ایــن  از  پیــش 
ــدی  ــه اســتراتیژی جدی ــد ک ــه بودن ــز گفت ــکا نی امری
کــه ازســوی دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور 
امریــکا بــرای افغانســتان و جنــوب آســیا ارایــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــته اســت و ب ــت نداش ــده، موثری ش
ــان  ــه می ــتان ب ــگ افغانس ــری در جن ــه تغیی هیچ گون

ــت. ــده اس نیام
ــک  ــی »بل ــرکت امنیت ــس ش ــذار و ریی ــرا بنیان گ اخی
ــه اســت درصــورت خصوصــی ســاختن  ــر« گفت وات
ــش  ــد در ش ــای او می توانن ــتان نیروه ــگ افغانس جن
مــاه، وضعیــت جنــگ را در افغانســتان تغییــر دهنــد.
ــک شــرکت خصوصــی  ــر ی ــه رهب ــس ک ــک پرن اری
بــه نــام بلک واتــر، می گویــد کــه نیروهــای او 
خودســر نیســتند و در برابــر قوانیــن افغانســتان، 

پاســخ گو خواهنــد بــود.
بــه  ایــن شــرکت  نیــروی  او، 3600  بــه گفتــۀ 
ــش،  ــدک ارت ــر کن ــد و در ه ــد آم ــتان خواهن افغانس
36 تــن از ایــن نیروهــا جابه جــا خواهنــد شــد؛  
ــو  ــای نات ــا نیروه ــراه ب ــا هم ــن نیروه ــان ای هم چن
و نیروهــای افغانســتان در ماموریت هــای نظامــی 

ــت. ــد داش ــور خواهن حض

»حمایت قاطع« به  طالبان:

منتظر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نباشید
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