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خواســت  هب  هک  آنســت  سیاســی  نظــام  بهتریــن 

و  توســعه  زمینــۀ  و  شــته  گذا احتــرام  ن  شــهروندا اهی 
نمایــد. فراهــم  آنهــا  ربای  را  رافه 

ابوالحسین یاسر

رئیس حزب حرکت اسالمی متحد افغانستان

مــورخ  شــنبه  یــک  روز 
از  20 / 7 / 1399  دســتۀ 
رؤســای احــزاب و جریــان 
هــای سیاســی در دفرتحــزب 
متحــد  اســامی  حرکــت 
بهــم  حضــور  افغانســتان 
ــه  ــا در رابط ــانیدند. آنه رس
بــا وضعیــت جــاری کشــور، 
ــو  ــه و گفتگ ــم مباحث ــا ه ب
ــه  ــای ک ــش ه ــد. چال منودن
فــراروی وضعیــت سیاســی-

اســت  کشــور  امنیتــی 
یــک  بــه  و  شــمرده  بــر 
ــی از  ــرای رهای ســازوکاری ب
ــن بســت سیاســی-امنیتی  ب
توافــق منودنــد و حاصــل 
همــۀ بررســی هــا ایــن بــود 
بــه متامیــت  نســبت  کــه 
ــی مــان  ارضــی و منافــع مل
ــرده  ــئولیت ک ــاس مس احس
ــت  ــودی وضعی ــرای بهب و ب

ــم و  ــل آوری ــدی بعم ــای ج ــاش ه ــی ت سیاس
افــرادی کــه رشکــت ورزیــده بودنــد ذیــاً ذکــر 

ــود: ــی ش م
ــزب  ــر ح ــادی ره ــادی ه ــید ه ــرتم س 1 – مح

ــتان ــت افغانس ــامی مل ــت اس حرک
2 – محرتم الحاج عبدالغنی کاظمی رئیس 

حزب حرکت اسامی افغانستان
3 – محــرتم دکتــور ســید ابراهیــم کامــل رئیــس 

حــزب حرکــت اســامی ثبــات افغانســتان
4 – محــرتم ســید ظاهــر مــرور معــاون حــزب 

حرکــت اســامی آزاد افغانســتان
رئیــس  الحــاج جــواد محســنی  5 – محــرتم 

متــدن  تلویزیــون  جهانــی  شــبکه 

6 – محــرتم اســتاد الحــاج شــاه جهــان احمــدی 
متحــد  اســامی  حرکــت  حــزب  معــاون 

افغانســتان
7 – محــرتم ابوالحســین یــارس رئیــس حــزب 

حرکــت اســامی متحــد افغانســتان
ریاست امور فرهنگی

حزب حرکت اسامی متحد افغانستان

برگذاری جلسه مشورتی احزاب و جریان های سیاسی 

کا رد افغانستان ربرسی استراژتی اهی دو دهه اخیر آمری
زهرامحمودی

ســخرنانی یــک پروســه ی اســت کــه دارای رشوع و انجــام باشــد کــه در برگیرنــده بداهــه، 

مقدمــه، بدنــه و نتیجــه بــوده و هــدف آن جــذب و اقنــاع مخاطــب می باشــد.

موارد 12 گانه نیازهای یک سخرنان

1: داشنت اعتامد به نفس:

ــی کاری را  ــاس کن ــه احس ــدرت این ک ــدی و ق ــاس توامنن ــی احس ــس یعن ــه نف ــامد ب اعت

انجــام داده می توانــی.

ــی  ــس باالی ــه نف ــامد ب ــد اعت ــخرنانی می توانی ــه س ــد، ک ــاس می کنی ــام احس ــر ش *. اگ

ــد. داری

*. نشانه های سخرنانان که اعتامد به نفس پایین دارند:

*. میگویند سخرنانی بسیار کار مشکل است.

*. میگویند شاید نتوانم سخرنانی کنم.

*. ترس از اشتباه کردن دارند.

*. ترس از نظر و قضاوت دیگران دارند.

راه حل:

*. افکار مثبت را جا گزین افکار منفی کنید.

سقراط چگونه شهروندی بود؟

نویسنده: جوزایا اورب 
رتجمه: وب سایت رتجمان

بخش دوم
می دانســت  به خوبــی  ســقراط  درواقــع، 
اســت  ممکــن  شــهروندان  مجمــع  کــه 
ــوند.  ــی ش ــیار فاحش ــتباهات بس ــار اش دچ
او  محاکمــه،  از  پیــش  ســال  هفــت 
به مــدت یــک ســال عضــو یــک شــورای 
شــهروندی پانصدنفــره بــود کــه تعییــن 
مجمــع  جلســات  راهــرِی  و  دســتورِکار 
ــده داشــت.  ــر عه ــذاری را ب ــی قانون گ مدن
ســقراط، هنگامــی کــه این شــورا پیشــنهادی 
آن  عضــو  می کــرد،  بررســی  را  تاریخــی 
بــود. پیشــنهاْد آن بــود کــه گروهــی از 
یکجــا  به صــورت  را  آتنــی  ژنرال هــای 
محاکمــه کننــد. دلیــل محاکمــه آن بــود کــه 
آن هــا از انجــام وظیفــۀ خــود در رابطــه بــا 
ــه در  ــی، ک ــِی آتن ــتی های جنگ ــۀ کش خدم
ــد،  ــده بودن ــرق ش ــی غ ــگ دریای ــک جن ی
به طــوِر مجرمانــه کوتاهــی ورزیــده بودنــد. 
از دیــدگاه ســقراط، محکوم کــردِن ژنرال هــا 
به عنــوان یــک گــروه، به جــای بازداشــت 
آن هــا بــرای محاکمــۀ انفــرادی، از نظــر 
آییــن دادرســی نادرســت اســت. از نــگاه او، 
ایــن کار برخــاف اصولــی اســت کــه بــه هر 
متهــم آتنــی اجــازه می دهــد به صــورت 
ــقراط  ــود. س ــارض ش ــرادی در دادگاه ح انف
بــا رأی گیــری دربــارۀ ایــن پیشــنهاد مخالــف 
بــود، امــا دیگــر اعضــای مجمــْع نظــر او را 
نپذیرفتنــد. او عقیــده داشــت کــه محاکمــۀ 
ــود،  ــد ب ــش خواه ــتباهی فاح ــی اش گروه
ــود:  ــرده ب ــان ک ــود را بی ــور خ ــا او منظ ام
هنگامــی کــه شــهرونداِن مســئول بــرای 
ــی  ــا حت ــد ی ــتباه می کنن ــن اش اجــرای قوانی
ترجیــح می دهنــد کــه آن هــا را نادیــده 

بگیرنــد، خدشــه ای بــه اعتبــار قوانیــن وارد 
منی شــود.

ــه  ــود را ب ــه خ ــت محاکم ــقراط مرشوعی س
ــید ــش نکش چال

ســقراط، در طــول محاکمــه اش، بــه وظایــف 
هنگامــی  دارد.  اذعــان  خــود  شــهروندِی 
کــه او، به جــای آنکــه ســکوت کنــد، در 
ــوس  ــر اتهامــات ملت دادگاه از خــود در براب
دفــاع می کنــد، حــق دادگاه بــرای داوری 
ــد.  ــمیت می شناس ــه رس ــود را ب ــارۀ خ درب
از  اســتفاده  به جــای  او،  کــه  هنگامــی 
زنــدان  در  فــرار،  بــرای  کریتــون  نقشــۀ 
می نوشــد،  را  شــوکران  جــام  و  می مانــد 
در  قانــون  مطیــع  شــهروندی  به عنــوان 
ــه ســقراط  ــد. البت ــار می کن ــن رفت ــت آت دول
ــِی رصف  ــر از یــک شــهروند آتن بســیار فرات
بــود. او بیشــرتِ دوران بزرگ ســالِی خــود 
را رصف کاری کــرد کــه آن را مأموریتــی 
یعنــی کشــف حقیقــت  الهــی می دیــد، 
ــادی و  ــِت بنی ــا اهمی ــی ب ــارۀ موضوعات درب
خــرد،  شــجاعت،  عدالــت،  جهان شــمول: 
ــه روی، عشــق و معرفــت. او زندگــی و  میان
اســتعدادهای چشــمگیِر خــود را به طــور 
ــرد:  ــک پرســش ک ــه ی ــف پاســخ ب ــی وق کل
چیزهایــی  چــه  نیازمنــد  خــوب  زندگــِی 
اســت؟ او در پــی آن بــود کــه، بــه هرکــس 
کــه مایــل بــه گفت وگــو بــا او باشــد، نشــان 
دهــد کــه چــرا ایــن گزینــْش درســت اســت: 
ــی  ــای زندگ ــنجیده به ج ــِی س ــدن زندگ گزی
ــی  ــای« میان ته ــت وجوی »خوبی ه در جس
شــهرت،  نــام  بــا  عمــوم  موردســتایِش  و 

ــدرت. ــروت و ق ث
آنچــه  بــرای  ســقراط، 

از اشتباه زبرگ اتریخی ات  از اشتباه زبرگ اتریخی ات  

اشتباه   زبرگ اشتباه   زبرگ 

کا کااستراتیژیک امری استراتیژیک امری
مهر الد ن مشید

بخش دوم و آخر 

دیدیــم کــه امریــکا بــا هزینــه کــردن یــک تریلیــون دالــر در افغانســتان بــه حداقل 

از اهــداف خــود هــم درایــن کشــور نرســید. امریــکا افغانســتان را بــه بزنگاهــی 

جنــگ نیابتــی کشــور هــای منطقــه و جهــان بدل کــرد و شورشــگری در افغانســتان 

را چنــان بــه اوج رســاند کــه اکنــون خــود بــه دامــان تروریــزم ســقوط کــرده اســت؛ 

امــا روســیه بــا حامیــت از طالبــان چنــد گام پیشــرت از آمریــکا گذاشــت و برنامــه 

هــای راهــردی ضــد روســی آمریــکا را در همــکاری بــا چیــن و ایــران در نطفــه 

خنثــی کــرد. آمریکایــی هــا حتــا نتوانســتند بــا برچیــدن بســاط داعــش در ســوریه 

ــرگاه  ــد. ه ــوذ کنن ــیه نف ــنتی روس ــدات س ــامل در رسح ــه ش ــال آن ب ــا انتق و حت

ــی  ــر رسش م ــزم ب ــا تروری ــارزه ب ــی در مب ــه روزگار کنون ــی دانســت ک ــکا م امری

آیــد و بیــش از ۲۳ تریلیــون دالــر قرضــدار مــی شــود؛ امــا نفــع ایــن جنــگ بــه 

ــی  ــا  امریکای ــد ت ــبب ش ــن س ــت. ای ــاده اس ــکا افت ــی امری ــای نظام ــب مافی جی

هــا بــا حضــور نظامــی شــان در افغانســتان بجــای مبــارزه بــا تروریــزم برعکــس 

ــواد  ــوب تروریســتان متوجــه قاچــاق م ــد و بجــای رسک ــن زدن شورشــگری را دام

ــن  ماموریــت خــود مترکــز  ــه ای ــی شــدند و آنقــدر ب ــا احجــار قیمت مخــدر و حت

کردنــد کــه مبــارزه بــا تروریــزم بــه ماموریــت ثانــوی آنــان بــدل شــد.

 بــدون تردیــد مقــام هــای کاخ ســفید بــر اســاس نظریــهء هانتینگتــون مبنــی بــر 

جنــگ متــدن هــا، بــه آرزوی تحقــق جنــگ متــدن هــا در حــوزۀ متــدن و فرهنــگ 

ــهء  ــر اســاس نظری ــزم ب ــی لیرالی ــم بخاطــر اســتقرار حکومــت جهان اســامی آنه

فوکویامــا هفــت تریلیــون دالــر را در جنــگ هــای ســوریه و عــراق و یمــن هزینــه 

منــی کردنــد. هرچنــد بــا تخریــب بخشــی از متــدن عــراق و ســوریه مثــل نابــودی 

آثــار پاملیــرا بــه اهدافــی رســیدند کــه بــا توجــه بــه هزینــه هــای شــان در جنــگ 

رشق میانــه ناچیــز اســت. اگــر ترامــپ چنیــن اشــتباه راهــردی را مرتکــب 

بخش چهارم 
4 - نگاه بین¬ املللی و منطقه

¬ ای به رویکرد آمریکا در فرآیند 
صلح افغانستان با توجه به ادامه

بحران سیاسی داخلی میان سیاست
 مداران افغانستان در ارتباط با تشکیل 

حکومت همه شمول، اختالف میان دولت 
ــان،  ــان در خصــوص نحــوه آزادی زندانی ــا طالب ــل ب کاب
ادامــه  و  بین االفغانــی  مذاکــرات  رشوع  عــدم 
درگیری هــای نظامــی میــان نیروهــای دولــت و طالبــان 
ــان خــود  ــد گفتگوهــا می و...، مشــخص اســت کــه رون
افغان¬ هــا بســیار زمان¬ برتــر از گفتگوهــای میــان 
آمریــکا و طالبــان خواهــد بــود. هــر چنــد هــدف اصلی 
ــان  ــا طالب ــق ب ــه تواف ــت¬یابی ب ــپ، دس ــت ترام دول
جهــت خــروج نیروهــا و تضمیــن ادامــه فعالیــت 
پایگاه¬ هــای آمریکایــی و اســتفاده از ایــن قــرارداد 
در زمــان تبلیغــات ریاســت جمهــوری ســال 2020 
بــود و خلیــل¬ زاد توانســت بــا امضــای موافقتنامــه 
محتــوای  کــه  افغانســتان  در  صلــح  بــه  رســیدن 
ــت،  ــده اس ــی مان ــوز مخف ــای آن هن ــیاری از بنده بس
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــی کن ــکا را عملیات ــداف آمری اه
تأثیرپذیــری روســیه، چیــن و ایــران )بــه عنــوان رقبــاء و 
دشــمنان آمریــکا( از اوضــاع افغانســتان و نیــز رضورت 
پرداخــت هزینه¬ هــای امنیتــی ایــن کشــور توســط 
ســایر کشــورها، آمریــکا در نظــر دارد تــا جهــت مهــار 
چیــن و روســیه و نیــز اعــال فشــار بیشــر بــر ایــران، 
ــر  ــود درگی ــر خ ــب مدنظ ــز در قال ــورها را نی ــن کش ای
آن¬هــا  هزینه¬ هــای  و  کنــد  افغانســتان  مســائل 
را افزایــش دهــد. در واقــع، هــدف دولــت ترامــپ 
ــه  ــی ک ــایر قدرت های ــه س ــی را ب ــه پیام ــت ک ــن اس ای
ــه  ــد ک ــال کن ــد ارس در داخــل افغانســتان حضــور دارن
ایــن کشــورها هــم بایــد در هزینه هــا رشیــک شــوند. 
فشــارهای موجــود بــر ایــن مبنــا اســت کــه در صــورت 
ــاز  ــن منطقــه ب ــه ای ــی ب ــکا، مجــدداً ناامن خــروج آمری
ــان  ــر خواه ــورهای دیگ ــر کش ــذا اگ ــت. ل ــد گش خواه
ــتند،  ــه نیس ــتان و منطق ــه افغانس ــی ب ــت ناامن بازگش
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بخش نخست 
بخشی از تاریخ شکل گیری احزاب جهادی افغانستان 

نگا هی به تاریخ گروه های چپی ومذ هبی افغانستان ؛ نشان می د هد که، 
در ده سال اخیردوره پاد شاهی چهل ساله ظاهر شاه که کمی فضای فرهنگی 
وسیا سی باز شده بود، گرا یش های چپی روسی وچینی در دانشگاه کا بل 
الرحمن  حبیب  ره�ی  به  مسل�ن»  جوانان  «سازمان  و  ند  کرد  یی  �ا  خود 
بلند کرد. در دانشکده ¢عیات  برابر آن ها ¤  پلتخنیک هم در  دانشجوی 
هم،  چند استاد ازجمله : دک® موسی توا نا،  غ»م محد نیازی،  استاد ربانی  و 
ازاین  الرسول سیا ف و... محافظه کارانه فعالیت های مذهبی داشتند.  عبد 
نگاه که نفرت ازبلشویک ها بخاطر اس»م ستیزیی آن ها درآسیا ی میا نه وپنا 
هنده شدن جهادی های بخارایی به ش�ل افغانستان،  ریشه درفرهنگ عامه 
دوانده بود وبخا را هم که پیش از حمله مغل بویژه دردوره ای سا ما نیان،  
مسل�ن  نان  جوا  نهضت  بود،  شده  اس»م  جهان  فرهنگی  علمی-  مرکز 

درافغانستان پا یگاه مردمی پیدا کرد ند و من هم عضوآن شده بودم.
به   ،1357 ثور  تای  کود  از  بعد  که  شد  عث  با  عضویت  ه�ن  واقع،   در 
با استاد ربانی هم با حکمتیار د یدار ها وگفت  پشاوربروم. درپشاور،  هم 
وگوهای طوÁ نی داشتم. دیدارها وگفت وگو های که مرا منتقد آن ها سا خت.
در گفت وگو ها وانتقاد ها از استاد ربانی  و حکمتیار، دوپرس�ن را هرگز 
نا  وانتقاد  استاد  عمل  بی  پذیری  وانتقاد  تحمل  نخست،   کنم:  فراموش �ی 
پذیری حکمتیار؛ دوم،  ساخته شدن احمقا نه ای حرکت انق»ب اس»می برای 
مولوی نبی توسط آن ها! مث»، روز هفتم ماه میزان سال 1357 بود که پیام 
استاد ربانی  را در یافت �ودم که از من تقاضا شده بود به دف® فقیرانه اش 
به فقیرآباد بروم که رفتم و دیدم دوستانی چند کنارهم نشسته اند واستاد هم 
سخن گفÇ را آغازکرد. البته درباره موضوعی که تا کنون ازتروریسم برخا سته 

ازآن نجات یا فته �ی توانیم وخود استاد هم قربا نی آن شد! 

۲

 هفتــه ای کــه در آن قــرار داریــم، مصــادف اســت بــا تأســیس حــزب حرکــت اســامی متحــد 

افغانســتان، بــه ریاســت محــرتم اســتاد ابوالحســین«یارس«. بدیــن بهانــه رسمقالــه هفتــه نامــه 

حامــا را بــدان اختصــاص بخشــیده ایــم.

چگونگی تأسیس حزب حرکت اسامی متحد افغانستان 

ــت  ــزب حرک ــای ح ــن اعض ــدی تری ــه و از کلی ــای نخب ــره ه ــارس« از چه ــین »ی ۱ _ ابوالحس

ــل  ــی را در کاب ــزرگ حزب ــاد، مســئولیت هــای ب ــوده اســت. ایشــان در دوران جه اســامی ب

عهــده دار بــوده و بعــد از آن کــه حــزب حرکــت اســامی مــردم افغانســتان قامــت بــر مــی 

افــرازد، اســتاد« یــارس« معاونــت ایــن حــزب را بــدوش داشــته اســت. هــدف از تذکــر مــوارد 

فــوق اینســت کــه ایــن حــزب، هــامن حــزب مقتــدر حرکــت اســامی افغانســتان بــوده کــه نــه 

تنهــا ابوالحســین یــارس بــل بســیاری از شــخصیت هــای دیگــر اکنــون همــراه بــا ریاســت ایــن 

حــزب بــه فعالیــت هــای سیاســی و مدنــی رس گــرم جدوجهــد اســتند.

قانومنداری

۲ _ درنظــام هــای دموکراســی، متــام فعالیــت هــای سیاســی-اجتامعی، مدنــی، فرهنگــی وحتــا 

ــد. آنــگاه کــه مجــوز گرفــت و  دینــی بــدون مجــوز مرجــع مربوطــه، حــق فعالیــت را ندارن

بــه قانــون احــرتام گذاشــت، میتوانــد وارد فعالیــت و تعامــات سیاســی_ اجتامعــی شــوند. 

اعضــا و هــواداران ایــن حــزب، شــیفته ی خدمــت بــه کشــور شــان بــوده اســت. امــا خدمــت 

بــه کشــور، تنهــا از مجــاری قانــون میتوانــد، ممــد توســعه همگانــی، ترقــی و انکشــاف گــردد. 

فعالیــت هــای سیاســی_ اجتامعــی اگــر قانــون گرایانــه نباشــد، موجــب آنارشیســم، آشــفتگی، 

بــی رسوســامانی و هــرج و مــرج خواهــد شــد. بــه تعبیــر دیگــر، اگــر شــهروندان یــک کشــور 

ــن  ــیه تری ــه و س ــه جانب ــقوط هم ــراط ورزد، س ــا اف ــط ی ــی تفری ــون اساس ــه قان ــبت ب نس

ــون  ــق چارچــوب قان ــی حــزب مطاب ــن وقت ــا برای ــال خواهــد داشــت. بن ــه دنب انحطــاط را ب

ــار میســازد، نشــاندهنده ی اینســت کــه ایــن  ــون احــزاب سیاســی خــود را عی اساســی و قان

ــد و دارای نظــم ودســپلین میخواهــد. حــزب، کشــور را هنجارمن

حــزب حرکــت اســامی متحــد افغانســتان، بــرای اینکــه از هنجــار شــکنی و قانــون ســتیزی، 

ــوق  ــه حق ــیدن ب ــاش و رس ــت، ت ــی، فعالی ــان سیاس ــک جری ــوب ی ــاب ورزد، در چارچ اجتن

ــی شــان را آغــاز کــرده اســت و اســتمرار خواهــد بخشــید. مدن

اهداف

ــت سیاســی-اجتامعی،  ــاع از ارزش هــای اســامی، مــردم ســاالری، عدال ــه هــای دف ۳ _ مقول

ــن  ــون، بزرگرتی ــگاه قان ــودن پیش ــاوی ب ــازات و مس ــدی از امتی ــره من ــی، به ــارکت سیاس مش

ــن حــزب را تشــکیل میدهــد.  دغدغــه ای

ــی  ــوک الطوایف ــای مل ــت ه ــت، حکوم ــر حاکمی ــالها در زی ــه س ــت ک ــتان کشوریس افغانس

ــی و  ــا شــاق هــای زورگوی ــی، ب ــه و طاغوت ــم هــای خودکام ــرده، رژی ــه رسب و اســتبدادی ب

ــی در  ــای مدن ــاش ه ــون ت ــد. اکن ــور را آزرده ان ــهروندان کش ــوی ش ــت و پهل ــتمگری پش س

چارچــوب احــزاب سیاســی میخواهنــد تــا بســرتی مســاعد بــرای زیســت انســانی شــهروندان، 

درایــن پهنــه ی از خــاک آمــاده گــردد. متــام ســاکنان ایــن مــرز و بــوم، بطــور عادالنــه و یــک 

ســان بــه حقــوق انســانی شــان نائــل شــوند.

جلوه های فعالیت حزب

۴ _ ایــن حــزب بــه ریاســت محــرتم جنــاب اســتاد« یــارس« بعــد از تأســیس تاکنــون فعالیــت 

هــای شــان را در ابعــاد وســیع سیاســی متمرکــز ســاخته و ازســوی دیگــر، میخواهــد پتانســیل 

بوجــود آورد کــه دســت کــم در ایــن برهــه ی حســاس، توانایــی پاســداری از آرمــان شــهداء، 

ارزش هــای ملــی و از دســتاوردها ی دموکراتیــک ســالهای اخیــر را داشــته باشــند. بــه همیــن 

اســاس تاکنــون بــا احــزاب همســو وجریــان هــای سیاســی و نهادهــای مدنــی، نشســت هــای 

ســودمند و جلســات پــی هــم داشــته اســت.

بــرای اســتمرار و تــداوم چنیــن فعالیــت هــای سیاســی و مدنــی، ایــن حــزب جهــد بیشــرت و 

ایثــار گــری بهــرتی بعمــل خواهــد آورد. از متــام دوســتان و همراهــان خویــش میخواهــد کــه 

بــا یکدنیــای مقاومــت و ایســتادگی، محــض بــه احــرتام ارزش هــای اســامی و ملــی جهــدی 

هــای بیدریغــی را داشــته باشــیم.

به بهانه سالروز تأسیس
 حزب حرکت اسالمی متحد افغانستان

ــود و آن را  ــل نب ــی قائ ــد، ارزش ــی«۵ می نامن ــرد جمع ــروزه »خ ــردم ام م
تحقیــر می کــرد. دموکرات هــای آتنــْی نفــرت او را بــر می انگیختنــد؛  
آن هــا اظهــار می کردنــد در مــورد امــور مهــْم جمــع و گــروه به طــور یکجــا 
احتــامالً بهــرت از هــر فــرد متخصصــی می توانــد تصمیــم بگیــرد. رصف نظــر 
از اینکــه آیــا، به صــورت بالفعــل، متخصــص در هرن سیاســت وجود داشــت 
یــا خیــر، ســقراط به طــور حتــم فــرض می کــرد چنیــن متخصصــی ممکــن 

اســت وجود داشــته 
آتنی هــا،  و  باشــد 
خــود  درحقیقــت، 
را فریــب می دادنــد 
فکــر  کــه 
می کردنــد به طــور 
ســته جمعی  د
خردمنــد هســتند.

ســقراط  چگونــه 
خــرد  ایــدۀ  هــم 
را تحقیــر  جمعــی 
هــم،  و  می کــرد 
 ، ل عین حــا ر د
هنگامــی  حتــی 
کــه بــا چگونگــی 
قوانیــِن  تفســیر 
ــود،  آتــن مخالــف ب
پیــروی  آن هــا  از 
پاســخ  می کــرد؟ 
بنیانــی  در  اولیــه 
کــه  بــود  نهفتــه 
در  مثــاً  آتــن، 
بــا دولــت  تقابــل 
ــق  ــپارت، از طری اس
ــگ  ــن و فرهن قوانی

سیاســِی خــود فراهــم مــی آورد. در آتــن، آزادی بیــان در اماکــن عمومــی و 
رواداری بــرای گســرتۀ وســیعی از رفتــار خصوصــی الزامــی بــود. به عــاوه، 
ــرت  ــن داری، بیش ــامل دی ــی، ش ــائل اخاق ــا مس ــه ب ــی در رابط ــن آتن قوانی
ــوع  ــی را ممن ــه بی دین ــی ک ــن، قانون ــی. بنابرای ــا محتوای ــود ت ــوری ب ص
هیئت منصفــه  ایــن  منی کــرد.  تعریــف  را  دیــن داری  می کــرد  اعــام 
ــا عمــل خاصــی خــارج از  ــار ی ــا رفت ــد تصمیــم می گرفــت آی ــود کــه بای ب
چارچــوب هنجارهــای جامعــه اســت یــا خیــر. درعــوض، قوانیــْن فراینــدی 
ویــژه را در اختیــار جامعــه قــرار مــی داد تــا، طبــق آن، تصمیــِم خــود را 
اتخــاذ کننــد. ایــن ابهــاِم محتوایــی به ســود ســقراط بــود، چراکــه بــه وی 
اجــازه مــی داد بــدون آنکــه نــص قانــون را زیــر پــا بگــذارد، شــیوۀ خــاِص 

زندگــی خــود را پــی بگیــرد.
مــردم آتــن همچــون اســبی تنبــل و زیبــا هســتند کــه شــاید بتــوان آن هــا 

را بــا نیــش خرمگــس بیــدار و رسزنــده کــرد
ــه دست کشــیدن از اهــداف  ــب دیگــران ب ــه ترغی ســقراط می دانســت ک
معمولــی بــرای پیگیــری فلســفْه او را نامحبــوب می ســاخت. به گفتــۀ 
افاطــون، ســقراط در ســخرنانِی دفاعیــۀ خــوْد روش خویــش در آزمــودن 
نظــرات دیگــران از طریــق پرسش وپاســخ را بــه نیــش دردنــاک خرمگــس 
ــه ای  ــا واردآوردن رضب ــه، ب ــت ک ــش در آن اس ــد: ارزش نی ــبیه می کن تش
ــه لحظــه ای  ــره ب ــی روزم ــِی زندگ ــی خــود، او را از خواب آلودگ ــه قربان ب
ــت،  ــن حال ــۀ ســقراط، در بهرتی ــزد. به گفت ــر می انگی از آگاهــی اخاقــی ب
ــری  ــه پیگی ــود را ب ــر خ ــی عم ــا باق ــزد ت ــر می انگی ــرد را ب ــْه ف آن لحظ
خوبی هــای اصیــل انســانی بگذارنــد. امــا، هامن طــور کــه اســتعارۀ 
ــفه،  ــه فلس ــرادی ب ــد، روی آوردن انف ــان می ده ــه نش ــس در ادام خرمگ
ــه آن امیــد داشــت. ســقراط تشــبیه  متــام آن چیــزی نبــود کــه ســقراط ب
خــود بــه خرمگــس را بــا متثیــل دیگــری همــراه می ســازد کــه، طبــق آن، 
مــردم آتــن همچــون اســبی تنبــل و زیبــا هســتند کــه شــاید بتــوان آن را 
بــا نیــش خرمگــس بیــدار و رسزنــده کــرد. ســقراط، در ســخرنانی دفاعیــۀ 
خــود و همچنیــن در اظهــارات واضــح خــود در دیگــر منابــْع شــامل دیگــر 
ــش  ــفی خوی ــی فلس ــه او زندگ ــد ک ــان می ده ــون، نش ــاله های افاط رس
ــرت  ــزی کم ــدف او چی ــت. ه ــته اس ــی می دانس ــی و اخاق را کاری سیاس
ــه ای  ــه جامع ــی، ب ــامع مدن ــک اجت ــوان ی ــن را، به عن ــه آت ــود ک از آن نب

ــد. ــل کن ــور تبدی عدالت مح
ســقراط احتــامالً دریافتــه بــود کــه تغییــر عقایــِد متــام شــهرونداْن هدفــی 
ــکِل  ــتقیم ترین ش ــری مس ــه پیگی ــت ک ــده داش ــت. او عقی ــل اس نامحتم
ــا دفــاع از یــک خط مشــی  مشــارکت سیاســی، پیشــنهاد قوانیــن خــاص ی
کلــی بــرای سیاســت گذاری عمومــی در مجمــع شــهروندان، بــرای او، 
ناممکــن اســت. باوجودایــن، او پایبنــدِی خــود بــه فلســفه را مأموریتــی 
ــن از  ــِی آت ــگ سیاس ــت. در فرهن ــر می گرف ــه در نظ ــود جامع ــرای بهب ب
ــاص  ــع خ ــا مناب ــتعدادها ی ــه اس ــت ک ــار می رف ــوب انتظ ــهرونداِن خ ش
خــود را نــه رصفــاً بــرای خــود یــا خانــواده و دوســتان بلکــه به نفــع جامعــه 

ــر  ــه ب ــد ک ــی می رسودن ــا تراژدی های ــا ی ــاعراْن کمدی ه ــرد. ش ــه کار گی ب
ــدگاِن  ــد. رقاصــان و خوانن ــش درمی آم ــه منای ــوم ب ــرای عم ــه ب روی صحن
می کردنــد  نقــش  ایفــای  مراســمی  در  دســته جمعی  به طــور  ماهــر 
کــه دولــْت برگزارکننــدۀ آن بــود. افــراد شــجاع در خطــوط مقــدم 
ــی کمــک  ــه کارهــای عموم ــا گشاده دســتی ب ــدان ب ــد. ثرومتن می جنگیدن
ــه در  ــپاری ک ــخرنانی خاکس ــس۶ )در س ــۀ پریکل ــد. به گفت ــی می کردن مال

کتــاب تاریــخ جنــگ پلوپونــز۷، اثــر توســیدید، بــه او نســبت داده شــده 
اســت( »از دیــدگاه مــا، شــهروندی کــه در ایــن وظایــف عمومــی ایفــای 
ــده  ــودی بی فای ــه موج ــت، بلک ــب نیس ــردی راحت طل ــد ف ــش منی کن نق
و بی خیــر اســت«. ایفــای نقــش در کارهــای عمومــْی بخشــی، شــاید 

ــود. ــل ب ــان کام ــای انس ــش، از معن ــن بخ بزرگ تری
ســقراط نــه ثرومتنــد بــود، نــه رقــاص و نــه خواننــده ای ماهــر. اســتعداد 
او در ایــن نهفتــه بــود کــه ارزش زندگــِی ســنجیده را بازمی شــناخت و بــه 
آن پایبنــد بــود. او در پــی گفت وگــوی اخاقــی بــود، در فضــای عمومــِی 
ــان  ــار میزهــای رصاف ــاً می شــد او را در کن ــه مرتب ــی ک ــدان شــهر، جای می
مشــاهده کــرد. ایــن عمــل درواقــع ایفــای وظیفــۀ شــهروندِی او بــود. هــر 
دفعــه گفت وگویــی اخاقــی و، بدیــن ترتیــب، اســتعداد خــاص خــود را در 

خدمــت جامعــه بــه کار می بســت.
واکنــش کســانی کــه بــا نیــش خرمگــس گزیــده می شــوند معمــوالً 
سپاســگزاری نیســت؛ درعــوض، اغلــب شــاید انگیــزه ای مرگبــار پیــدا کننــد 
کــه بــه حیــات آن موجــود منفــور پایــان دهنــد. ســقراط، به مــدت چنــد 
دهــه پیــش از محاکمــۀ خــود، وظایــف نیش زنــِی خویــش را به طــور 
روزانــه انجــام داده بــود. او مرتــب ایــن کار را در شــهر آتــن انجــام 
ــرون از  ــرای انجــام وظایــف نظامــی در بی مــی داد، مگــر هنگامــی کــه ب
ــرای  شــهر بــود. باوجــود تحریک آمیز بــودن تقاضاهــای مــداوم ســقراط ب
ــی به نفــع فلســفه دســت  اینکــه شــهروندان از لذت هــای زندگــی معمول
بکشــند و باوجــود ریشــخند او بــر ایدئولــوژی دموکراتیــک، آتنی هــا 
ــد او  ــده بودن ــق نش ــال ۳۹۹ ق.م موف ــقراط در س ــۀ س ــان محاکم ــا زم ت
ــر  ــزی تغیی ــه چــه چی ــن اســت ک ــْی ای ــر بکشــند. پرســش بدیه ــه زی را ب
کــرده بــود؟ پــس از چنــد دهــه، چــه چیــزی رخ داد کــه تعقیــب قضایــی، 

ــد زد؟ ــقراط را کلی ــدام س ــه و اع محاکم
سخرنانی دفاعیۀ سقراط منایشی از شجاعت مدنی ژرف بود

پایبنــدی  بــود.  بیــان تغییــر نکــرده  دیــدگاه آتنی هــا دربــارۀ آزادی 
آتنی هــا بــه اصــل آزادی بیــان به طــور اســتوار پابرجــا بــود و متــام 
ــد.  ــان کنن ــود را بی ــرات خ ــتند نظ ــر می توانس ــی براب ــا حق ــهروندان ب ش
ــه  ــد ک ــر می گرفتن ــش در نظ ــی کن ــخن را نوع ــن س ــا همچنی ــا آتنی ه ام
ــهروندان  ــد. ش ــته باش ــی داش ــای ژرف ــد پیامده ــوه می توان ــور بالق به ط
در قبــال پیامدهــای عــام کنش هــای عمومــِی خــود مســئول بودنــد. هــر 
ــی در  ــا حت ــع ی ــورا، در مجم ــوم، در ش ــان عم ــه در می ــی ک ــهروند آتن ش
ــه  ــد ک ــته باش ــار داش ــت انتظ ــت می توانس ــخن می گف ــهر س ــدان ش می
بــرای پیامدهــای ســخِن خــود مســئول شــمرده شــود. بــرای مثــال، اگــر او 
ــه  ــر و منفعــت ب ــن سیاســْت خی ــغ می کــرد و ای سیاســِت خاصــی را تبلی
بــار مــی آورد، او می توانســت انتظــار ســتایش و رسبلنــدی داشــته باشــد. 
اگــر نتایــج سیاســِت او باعــث آســیب بــه رفــاه جامعــه می شــد، ممکــن 

ــش و مجــازات شــود. ــن خاطــر رسزن ــود او بدی ب
ادامه دارد 
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سقراط چگوهن شهروندی بود؟    
ادامه 

“جیم ران”

فــرق ثروتمنــدان بــا فقــرا در ایــن اســت کــه: ثروتمنــدان همــه پــول شــان را 
ســرمایه گــذاری مــی کننــد و بقیــه را خــرج مــی کننــد ولــی فقــرا همــه پــول 

شــان را خــرج مــی کننــد و بقیــه را ســرمایه گــذاری مــی کننــد. 



بخش نخست 
بخشی از تاریخ شکل گیری احزاب جهادی افغانستان 

نگا هی به تاریخ گروه های چپی ومذ هبی افغانستان ؛ نشان می د هد که، 
در ده سال اخیردوره پاد شاهی چهل ساله ظاهر شاه که کمی فضای فرهنگی 
وسیا سی باز شده بود، گرا یش های چپی روسی وچینی در دانشگاه کا بل 
الرحمن  حبیب  ره�ی  به  مسل�ن»  جوانان  «سازمان  و  ند  کرد  یی  �ا  خود 
بلند کرد. در دانشکده ¢عیات  برابر آن ها ¤  پلتخنیک هم در  دانشجوی 
هم،  چند استاد ازجمله : دک® موسی توا نا،  غ»م محد نیازی،  استاد ربانی  و 
ازاین  الرسول سیا ف و... محافظه کارانه فعالیت های مذهبی داشتند.  عبد 
نگاه که نفرت ازبلشویک ها بخاطر اس»م ستیزیی آن ها درآسیا ی میا نه وپنا 
هنده شدن جهادی های بخارایی به ش�ل افغانستان،  ریشه درفرهنگ عامه 
دوانده بود وبخا را هم که پیش از حمله مغل بویژه دردوره ای سا ما نیان،  
مسل�ن  نان  جوا  نهضت  بود،  شده  اس»م  جهان  فرهنگی  علمی-  مرکز 

درافغانستان پا یگاه مردمی پیدا کرد ند و من هم عضوآن شده بودم.
به   ،1357 ثور  تای  کود  از  بعد  که  شد  عث  با  عضویت  ه�ن  واقع،   در 
با استاد ربانی هم با حکمتیار د یدار ها وگفت  پشاوربروم. درپشاور،  هم 
وگوهای طوÁ نی داشتم. دیدارها وگفت وگو های که مرا منتقد آن ها سا خت.
در گفت وگو ها وانتقاد ها از استاد ربانی  و حکمتیار، دوپرس�ن را هرگز 
نا  وانتقاد  استاد  عمل  بی  پذیری  وانتقاد  تحمل  نخست،   کنم:  فراموش �ی 
پذیری حکمتیار؛ دوم،  ساخته شدن احمقا نه ای حرکت انق»ب اس»می برای 
مولوی نبی توسط آن ها! مث»، روز هفتم ماه میزان سال 1357 بود که پیام 
استاد ربانی  را در یافت �ودم که از من تقاضا شده بود به دف® فقیرانه اش 
به فقیرآباد بروم که رفتم و دیدم دوستانی چند کنارهم نشسته اند واستاد هم 
سخن گفÇ را آغازکرد. البته درباره موضوعی که تا کنون ازتروریسم برخا سته 

ازآن نجات یا فته �ی توانیم وخود استاد هم قربا نی آن شد! 

ــوند.  ــک ش ــتان رشی ــکا در افغانس ــای آمری ــد در هزینه ه بای
کشــورهای منطقــه و فرامنطقــه نیــز در قبــال رویکــرد آمریــکا 
در فرآینــد صلــح افغانســتان دیدگاه¬ هــای خــود را دارنــد کــه 

ــم: ــا می¬ پردازی ــی آنه ــه بررس ــل ب در ذی
4 – پاکستان

پاکســتان همــواره بــه طــور رســمی تاکیــد می کنــد کــه وجــود 
یــک افغانســتان باثبــات، آرام، و مســتقل بــه نفــع منافــع 
اعالــی  سیاســت های  امــا  بــود،  خواهــد  نیــز  اســالم آباد 
پاکســتان نشــان داده اســت کــه وجــود بحــران  در افغانســتان 
گروه¬ هــای  فعالیــت  از  ناشــی  بی¬ ثباتــی  از  حایــت  و 
ــت  ــده جه ــل بازدران ــوان عام ــه عن ــد ب ــتی می¬ توان تروریس
گســرش حضــور و نفــوذ هنــد در افغانســتان و نیــز عــدم 
پیگیــری موضــوع خــط دور هســتند توســط دولــت کابل شــود. 
در فرآینــد مذاکــرات صلــح، آمریــکا نیــز بــه دلیــل آگاهــی از 
میــزان نفــوذ آی.اس.ای پاکســتان بــر طالبــان نتوانســت نقــش 
اســالم¬ آباد را نادیــده بگیــرد و علی¬رغــم خــط و نشــان 
کشــیدن اولیــه ترامــپ بــرای پاکســتان، از ارتبــاط ایــن کشــور با 
طالبــان و رهــران ایــن گــروه جهــت پیشــرد گفتگوهــای صلــح 
ــان  ــان طالب ــح می ــه صل ــا امضــای توافق¬نام ــرد. ب اســتفاده ک
و آمریــکا کــه منجــر بــه افزایــش وزن، جایــگاه و مرشوعیــت 
ــت از  ــا رضای ــز ب ــتان نی ــد، پاکس ــتان گردی ــان در افغانس طالب
ــار کانال هــای  ــری اهــداف خــود را در کن ــن موضــوع، پیگی ای

غیررســمی، از طریــق حضــور طالبــان در قــدرت نیــز مدنظــر 
دارد. مشــخص اســت کــه هنــد )بــه عنــوان دشــمن پاکســتان( 
می¬ دانــد کــه حضــور رســمی طالبــان در قــدرت و نفــوذ 
پاکســتان بــر ایــن گــروه باعــث ایجــاد محدودیت¬ هایــی 
ــد  ــاد خواه ــتان ایج ــی در افغانس ــی دهل ــش¬ آفرین ــرای نق ب
ــکا،  ــان و آمری ــان طالب ــق می ــد تواف ــر می¬ رس ــه نظ ــرد. ب ک
ــت. در  ــتان اس ــتان در افغانس ــع پاکس ــن مناف ــت تأمی در جه
رونــد مذاکــرات بین¬ االفغانــی نیــز کــه برگــزاری آن جــزو 
ــه  ــد، ب ــکا می¬ باش ــان و آمری ــان طالب ــه می ــاد توافق¬نام مف
احتــال زیــاد تــالش خواهــد شــد کــه نقــش رقبــای پاکســتان 
ــود. در  ــف ش ــد( تضعی ــران و هن ــه ای ــتان )از جمل در افغانس
ــا  ــان ب ــارص طالب ــت برخــی از عن ــه مخالف ــا توجــه ب ــن، ب ضم
امضــای توافق¬نامــه صلــح بــا آمریــکا، احتــال دارد کــه ایــن 
ــش  ــد داع ــر مانن ــای دیگ ــب گروه¬ ه ــی در قال ــارص ناراض عن
بــه فعالیــت بپردازنــد کــه پاکســتان بــاز هــم توانایــی مدیریــت 
و اســتفاده از آنهــا در رونــد مــد نظــر خــود را خواهــد داشــت. 
مذاکــرات و دیدارهــای اخیــر خلیــل¬ زاد از پاکســتان احتــااًل 
ــت  ــان جه ــر طالب ــور ب ــن کش ــوذ ای ــتفاده از نف ــل اس ــه دلی ب
موضــوع کاهــش خشــونت¬ ها در افغانســتان می¬ باشــد، 
ــی  ــش اصل ــوان چال ــه عن ــی از آن ب ــه ارشف غن ــی ک موضوع

ــاد کــرده اســت. ــح ی ــراروی صل ف
ادامه دارد

کا رد افغانستان ربرسی استراژتی اهی دو دهه اخیر آمری
زهرامحمودی

ــار  ــاح ب ــت افتض ــۀ بازگش ــه نقط ــد و ب ــی ش  من

کنونــی متکیــن منــی کــرد کــه از ناگزیــری هــا 

طالبــان را گــروهء زیــرک بخوانــد و رشاکــت و 

گفــت و گــو بــا آنــان را بــه گفتــه مشــاور پیشــین 

خــود خــاف منافــع ملــی آمریــکا ســودبخش 

ــاور  ــرت«، مش ــک  ماس ــه »اچ آر م ــد. چنانک بخوان

پیشــین امنیــت ملــی امریــکا، اخیــراً در گفت وگــو 

بــا شــبکه ی خــری CBS، سیاســت های دونالــد 

ترامــپ در برابــر افغانســتان را غیرعاقانــه خوانده 

ــی  ــای امریکای ــروج نیروه ــه خ ــت ک ــه اس و گفت

ایــن کشــور را  افغانســتان، تهدیدهــا علیــه  از 

بیشــرت کــرده اســت. آقــای ماســرت، افــزوده اســت: 

»دونالــد ترامــپ زندگــی امریکایی هایــی را کــه در 

ــای  ــا دادن امتیازه ــده اند، ب ــته ش ــتان کش افغانس

ــارات  ــان، ارزان کــرده اســت.« اظه ــه طالب ــاد ب زی

مــک ماســرت داللــت بــه نگرانــی هــای روزافــزون 

امریکایــی هــا نســبت بــه عواقــب جنــگ امریــکا 

ــه  ــن نشــان مــی دهــد ک در افغانســتان دارد و ای

ــری  ــه تعبی ــا ب ــی ه ــرای امریکای ــکا ب ــگ امری جن

ــدل شــده  ــه جنــگ ناموســی ب حیثیتــی شــده و ب

ــدن  ــر ش ــن گی ــرت زمی ــارات ماس ــن اظه ــت. ای اس

دوبــاره نیــرو هــای امریکایــی در افغانســتان را می 

دهــد کــه کاخ ســفید از آن تجربــۀ  خــوب نــدارد. 

هرچــه باشــد ایــن نظریــۀ منایانگــر اختــاف نظــر 

در امریــکا در پیونــد بــه جنــگ افغانســتان اســت 

ــوم در آن  ــراث ش ــث می ــی بحی ــر حال ــه در ه ک

ــد. ــی خواهــد مان کشــور باق

ــان  ــقوط طالب ــس از س ــکا پ ــه آمری ــود ک ــرت ب به

نیروهایــش را از افغانســتان بیــرون و در امــور 

افغانســتان مداخلــه منــی کــرد و کمــک هــای 

مالــی و اقتصــادی اش را بــه افغانســتان ادامــه مــی 

داد و بــرای مــردم افغانســتان فرصــت مــی داد تــا 

همــه گــروه هــا و اقــوام بــا هــم  مــی نشســتند و 

ــکا زعیــم موقــت را انتخــاب  بــدون دخالــت آمری

ــه ای  ــد، بهان ــی ش ــن م ــرگاه چنی ــد. ه ــی کردن م

بــرای جنــگ طالبــان و مداخلــهء پاکســتان در 

ــا  ــه ب ــون فاجع ــد. اکن ــی مان ــی من ــتان باق افغانس

ایــن گســرتده گــی در افغانســتان دامــن منــی 

گشــود. در ایــن صــورت مــردم افغانســتان و حتــا 

ــرای  ــد. ب ــزم رهایــی مــی یافتن جهــان از رش تروری

پاکســتان بهانــه و فرصــت منــی مانــد تــا بــه تربیــه 

ــتان  ــه افغانس ــتان ب ــدور تروریس ــوزش و ص و آم

اقــدام کنــد. در آن صــورت تروریــزم بــه قــوت 

کنونــی دوبــاره بازگشــت منــی کــرد؛ بلکــه آخریــن 

مهــره هــای آن در پاکســتان نیســت و نابــود مــی 

ــد.  گردی

اشــتباۀ تاریخــی امریــکا در افغانســتان ســبب 

ــه اهــداف اســرتاتژیک خــود  ــا از رســیدن ب شــد ت

هــم فرســنگ هــا فاصلــه بگیــرد و بــه حداقلــی از 

اهــداف خــود هــم نرســد. حــال هــوای بازیگــران 

کاخ ســفید بــه قامربازانــی مــی مانــد کــه در پایــان 

باخــت، شــال خــود را در شــانه افکنــده و بــا ایــن 

ــوش  ــم« دل خ ــا باختی ــال ه ــا س ــه » م ــخن ک س

مــی منایــد؛ امــا در آتــش جنــگ امریــکا زیــر نــام 

مبــارزه بــا تروریســم دیــروز و امــروز افغانســتان 

یگانــه بازنــده اســت و در بــازی فــردا هــم بازنــدۀ 

اصلــی افغانســتان خواهــد بــود. دیــده شــود کــه 

ــه  ــات چگون ــزاری انتخاب ــان برگ ــا زم ــش ت ــن آت ای

ــا  ــی شــود و ی ــن خواهــد گشــود، مشــتعل م دام

ــدس  ــل ح ــه قاب ــان آن دو گزین ــه در پای ــار ک مه

ــروزی خــود  ــا پی ــپ ب ــه ترام ــن ک اســت. یکــی ای

فصــل تــازه ای را در رکاب طالبــان مــی آورد و 

ــا ایــن کــه در صــورت پیــروزی »جــو بایــدن« و  ی

ناســازگاری او بــا طالبــان و پاکســتان ســناریوی 

ــه   ــت ک ــد گرف ــرا خواه ــت اج ــازه ای را در دس ت

ــرب  ــر تق ــه صف ــی در آن ب ــران کنون ــای بازیگ بق

کنــد.  زمانــی کــه امریــکا بــا آن همــه سیاســتگران 

ــزرگ  ــادی ب ــتوانۀ اقتص ــا پش ــکار و ب ــرک و م زی

و باالخــره بــا هــامن عــرض و طــول سیاســی و 

ــورد و  ــت خ ــتان شکس ــگ افغانس ــی در جن نظام

ایــن شکســت رئیــس جمهــور آن را بــه بــی هــوده 

گویــی و یــاوه گویــی کشــانده اســت و ناگزیرانــه  

ــد  ــی زن ــانی م ــیاری کس ــی و هوش ــخن از زیرک س

ــگ  ــا چن ــان ب ــدن آن ــا وحشــی خوان ــروز ب ــه دی ک

و دنــدان بــر آنــان مــی تاخــت. پــس جنگــی کــه 

کمــر »ترامــپ« هــا را شکســته اســت و کمــر 

رهــران و سیاســتگران افغانســتان را بــه ســاده 

ــت  ــیده اس ــان آن رس ــال زم ــکند. ح ــی ش ــی م گ

ــع  ــتان جم ــتگران افغانس ــداران و سیاس ــه زمام ک

طالبــان پیــش از آن کــه در کــورۀ ایــن جنــگ ذوب 

ــری  ــای حداک ــت ه ــدام از خواس ــر ک ــوند، ه ش

خــود بگذرنــد و بــا عبــور از خــط رسخ جمهوریــت 

و امــارت بــه نقطــۀ وســطی متکیــن کننــد کــه بــه 

جمهوریــت و امــارت بــه مثابــۀ یــک ســکه در دو 

ــان در  ــردم افغانســتان چن ــد. م ــوه کن روی آن جل

ــارت ســوخته  ــت و ســتم ام ــش فســاد جمهوری آت

انــد کــه انــدک تریــن امیــدی بــه هــر دو ندارنــد. 

ــه هــامن نقطــۀ  ــل رســیدن ب ــه بدی ــن یگان بنابرای

مشــرتک اســت و در غیــر آن فاجعــۀ هولناکــی 

کشــور را تهدیــد خواهــد کــرد و در آن حــال هــر 

نــوع دلبســتگی دو طــرف بــه نیــرو هــای خارجــی 

و حامیــت هــای خارجــی نــه وســیلۀ نجــات و 

بــل معنــای آشــکار بــازی بــا رسنوشــت مــردم 

ــری  ــۀ صف ــه نقط ــی ک ــتان را دارد. حامیت افغانس

ــردم  ــه روزی م ــرود ک ــرس آن می اش رســیده و ت

افغانســتان از خــواب بلنــد شــوند کــه »جــای 

ــه«.                                                                           اســت و جــوال ن

از اشتباه زبرگ اتریخی ات  اشتباه   زبرگ از اشتباه زبرگ اتریخی ات  اشتباه   زبرگ 

کا کااستراتیژیک امری استراتیژیک امری
مهر الد ن مشید
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ــتفاده  ــود، اس ــم و میش ــون میتوان ــای چ ــه از کلمه ه *. همیش

کنیــد.

2: نیاز به داشنت هدف

-هدف؛ یعنی تصور نتیجه نهایی است.

ــه  ــد و ب ــد باش ــه بای ــد چگون ــه می دوزی ــی را ک ــاً لباس - مث

همیــن خاطــر اســت کــه در اول شــام یــک تصویــر را از کتــاک 

ــد. ــاب می کنی انتخ

ــد  ــان را مشــخص کنی - در ســخرنانی هــم اول نتیجــه ســخرنانی ت

کــه هــدف نهایــی شــام از ایــن ســخرنانی چیســت؟

بعد نظر به هدف تان محتوای آنرا آماده سازید.

3: نیاز به داشنت حرمت نفس باال.

ــود و  ــنت خ ــت داش ــود، دوس ــناخنت خ ــی ش ــس یعن ــت نف حرم

پذیرفــنت خــود منحیــث یــک فــرد دوســت داشــتنی منحــر بــه 

ــا ارزش اســت. ــت و ب ــا اهمی ــرد، ب ف

ــته  ــت نداش ــد و دوس ــود را نپذیری ــام خ ــر ش ــخرنانی اگ *. در س

باشــید دیگــران ابــداً شــام را نخواهنــد پذیرفــت و دوســت 

ــت. داش

*. نشــانه های کســانی کــه در ســخرنانی دارای حرمــت نفــس 

پایین انــد:

*. خود را با مخاطبان مقاسیه می کنند.

*. از صدا، قد، وزن، قیافه و لباس خود رشم دارند.

 .*

ــخرنانی  تأثیــر وقت س تحــت 

قــرار میگیرنــد، دســت و پاچــه شــده و رنــگ  چهره ای شــان رسخ 

ــود  ــاس خ ــود را در لب ــد خ ــدا می کنن ــان پی ــت زب ــود. لکن می ش

مشــغول می ســازند و موضــوع هــم فراموششــان می شــود.

ــم  ــه ه ــای را ک ــتند و حرف ه ــم ارزش هس ــد ک ــر می کنن *. فک

می گوینــد بی جــا و بی فایــده خواهــد بــود.

راه حل:

1: صدای تان را دوست بدارید.

2: قــد، وزن و قیافــه تانــرا هــامن گونــه کــه هســت بپذیریــد و 

دوســت داشــته باشــید.

3: مخاطبان تانرا هم به عنوان افراد عالی والیق بپذیرید.

4: بــه هیــچ وجــه بیــن خــود ودیگــران تفــاوت قایــل نشــوید و 

بپذیریــد کــه همــه مــا یــک انســان هســتیم و دارای یــک ارزش 

می باشــیم چــون روح خداونــد متعــال در وجودمــان جاریســت.

سخنرانی چیست...
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فرمانــده شــهید شــجاع فــدا کار و ایثــار ـگـر علــی مرتضــی انصــاری هک یــک تــن از فرمانــداهن شــجاع و ایثارـگـر و فــدا کار جهــاد بودنــد بعــد از کــوداتی ننگیــن 7 

حرکــت  عضویــت  هب  ســالی  خــرد  نهایــت  ســن  رد   1357 ثــور 

فــرا  دیگــر  مجاهدیــن  از  جمــع  بــا  را  نظامــی  تعلیمــات  آمــد  رد  اســامی 

ــگاه  گرفــت و راهــی جبهــات و مبــارزه گردیــد و رد اکثریــت پای

ــگاه  اهی حرکــت اســامی و جبهــه اهی جهــاد و مبــارزه مخصوصــاً پای

ــگاه  ــگاه اهی جنپ قــره بــاغ – پای گاخ پای ن وردک جبهــه ســن 14 میــدا

ــگاه  23 جغتــو والیــت زغنــی حضــور هب هــم میرســاندند و مجاهدیــن پای

هب  بعــدًا  انصــاری  شــهید  فرمانــده  نمــود.   مــی  کمک  و  یــاری  را  اه 

ــگاه 33  ضــل خــواهج عمــری خدمــات زیــادی را رد رعهص جهــاد انجــام دادنــد از جملــه بــا جمــع از مجاهدیــن پای
ــگاه 133 حضــرت ابوالف ن نظامــی پای حیــث قومانــدا

جغتــو قــرار گاه جهــادی را رد ســاهح گــدول اهی نیب شــهر والیــت زغنــی ایجــاد نمودنــد و از آنجــا ره شــب بــاالی پوســته اهی شــهری والیــت زغنــی عملیــات 

ختنــد. شــهید انصــاری هب اترخی 10/12/ 1374بــارث یــک توطئــه انجوانمــرداهن گــروه مخالفیــن بــا جمــع از مجاهدیــن هب شــهادت رســیدند. نظامــی را رباه مــی اندا

روحش شاد و یادش گرامی باد

دربــاره مبحــث حجــاب توضیحاتــی مختــری از حجــت 

ــنفکران  ــن از روش ــک ت ــور ی ــرت محســن کدی االســام دک

ــی  ــرداز ویک ــه پ ــنده ، نظری ــگر ، نویس ــی ، پژوهش دین

از شــاگردان ممتــاز مرحــوم آیــت اللــه منتظــری تقدیــم 

ــت  ــواز مرشوعی ــدم ج ــا ع ــواز ی ــاره ج ــه درب ــود ک میش

بــکار بــردن اجبــار بــرای رعایــت حجــاب و تعییــن 

مجــازات قانونــی بــرای بانوانــی کــه آن را بــه طــور کامــل 

ــد. ــت منیکنن رعای

خاصه

اجبــار بــر بــی حجابــی خــاف رشع اســت . حجــاب بــا 

رعایــت حــدود رشعــی آن، اختیــار زنــان مؤمنــه اســت.

دربــاره »ســاتر رشعــی«  کــه از آن بــه »حجــاب« رشعــی 

تعبیــر مــی شــود، و فعــا در پوشــاندن مــوی رس بانــوان 

و پوشــیدن رورسی متمرکــز شــده در دو مقــام مــی تــوان 

ــه  ــی آن ب ــاد رشع ــاره ابع ــث درب ــی بح ــرد، یک ــث ک بح

ــری  ــی، دیگ ــف رشع ــی و تکلی ــل ایامن ــک فع ــوان ی عن

ــردن  ــکار ب ــت ب ــواز مرشوعی ــدم ج ــا ع ــواز ی ــاره ج درب

اجبــار بــرای رعایــت حجــاب و تعییــن مجــازات قانونــی 

بــرای بانوانــی کــه آنــرا بطــور کامــل رعایــت منــی کننــد.

تعییــن  اجبــاری،  یعنــی حجــاب  دوم  مقــام  دربــاره 

مجــازات بــرای ناقضیــن حجــاب توســط مجلــس شــورای 

ــه  ــورت گرفت ــن ص ــال  ۱۳۷۲ چنی ــران  در س ــامی ای اس

ــر و  ــدون حجــاب رشعــی در معاب ــه ب ــی ك اســت: »زنان

ــا  ــس از ده روز ت ــه حب ــی ظاهــر شــوند، ب انظــار عموم

ــان  ــزار توم ــد ه ــا پانص ــزار ت ــاه ه ــا از پنج ــاه و ی دو م

جــزای نقــدی محكــوم خواهنــد شــد« )قانــون مجــازات 

اســامی، تبــره مــاده 638(. ایــن مــاده از قانــون مدنــی 

ــت:  ــی اس ــه خمین ــت الل ــوم آی ــوای مرح ــه از فت برگرفت

ــی را مرتکــب  ــا حرام ــرک ی ــی را ت ــه واجب هــر کســی ک

شــود امــام )ع( یــا نایبــش مــی توانــد او را تعزیــر کنــد 

بــه رشط اینکــه آن امــر از کبایــر باشــد. تعزیــر کمــرت از 

حــّد اســت و مقــدار آن بــه دســت حاکــم رشع اســت… 

)تحریرالوســیلة، ج ۲ ص ۴۷۷، کتــاب الحــدود، فــروع حــد 

ــذف، الخامــس ( الق

بــر اســاس فتــوای فــوق بــی حجابــی یــا بدحجابــی 

ــر واقــع شــود، عــدم  اگــر بخواهــد رشعــاً مشــمول تعزی

رعایــت حجــاب بایــد از گناهــان کبیــره محســوب شــود. 

ــه  ــره را اینگون ــان کبی ــی گناه ــه خمین ــت الل مرحــوم آی

تعریــف کــرده اســت: »هــر معصیتــی کــه عــذاب آتــش 

ــا آن  ــا ب ــر آن وعــده شــده باشــد، ی ــاب ب ــا عق ــم ی جهن

ــا  ــد ی ــا هامنن ــد، ی ــده باش ــورد ش ــام برخ ــدت مت ــه ش ب

ــد،  ــده باش ــی ش ــره معرف ــان کبی ــی گناه ــرت از برخ بزرگ

یــا عقــل بــر کبیــره بــودن آن حکــم کنــد، یــا در ارتــکاز 

مترشعــه چنیــن باشــد، یــا نصــی برکبیــره بــودن آن وارد 

ــره  ــاه کبی ــج گن ــل و پن ــگاه ایشــان چه شــده باشــد.« آن

را مثــال زده اســت. )تحریرالوســیله، القــول فــی رشائــط 

ــزء  ــاب ج ــه حج ــة، ج ۱، ص ۲۷۵-۲۷۴( ک ــام الجامع إم

ــا نیســت. انه

ــت  ــدم رعای ــوق ع ــوای ف ــمرده در فت ــای برش ــا ماکه ب

حجــاب گنــاه کبیــره نیســت، زیــرا در هیــچ آیــه  ای قــرآن 

بــر تــارک آن وعــده عــذاب داده نشــده اســت. در ســنت 

رســول اللــه )ص( و ســیره  امئــه )ع( هیــچ مــوردی از 

اجبــار یــا مجــازات در امــر حجــاب گــزارش نشــده اســت. 

در هیــچ »روایــت معتــری« بــرای تــارک آن عقــاب 

وعــده داده نشــده اســت. کبیــره بــودن آن اجامعــی 

نیســت. دلیــل عقــل یــا ســیره عقــا بــر جــواز مجــازات 

ــخ  ــکاز مترشعــه در طــول تاری ــد. ارت ــت منــی کن آن دالل

بویــژه صــدر اســام نیــز بــر جــواز مجــازات آن داللــت 

ــدارد. ن

ــه  ــه خمینــی کــه کلی ــوای آیــت الل ــه فت نتیجــه اینکــه ب

ارکان نظــام جمهــوری اســامی مقلــد وی هســتند و 

قوانیــن آن نیــز بــر اســاس فتــوای وی نوشــته شــده 

اســت، چــون تــرک حجــاب رشعــی گنــاه کبیــره نیســت، 

حاکــم رشع مجــاز بــه تعزیــر تــارک آن منــی باشــد. عــدم 

جــواز تعزیــر معنایــی جــز مــردود بــودن اجبــار قانونــی 

نــدارد. یعنــی حجــاب اجبــاری مطابــق فتــوای بنیانگــذار 

ــد جــواز رشعــی اســت. ــوری اســامی هــم فاق جمه

بطــور کلــی تعزیــر بــر تــرک واجــب یــا فعــل حــرام نیــاز 

بــه نــص معتــر رشعــی دارد و عمومــات هــم ناتــوان از 

اثبــات در مــوارد غیرمنصــوص اســت. یکــی از مــوارد 

ــرک حجــاب اســت. ــر ت ــر ب غیرمنصــوص تعزی

اجبــار بــر بــی حجابــی خــاف رشع مــی باشــد . اجبــار 

بــر رعایــت حجــاب نیــز فاقــد مســتند معتــر رشعــی و 

در نتیجــه خــاف رشع اســت. حجــاب بــا رعایــت حــدود 

رشعــی آن اختیــار زنــان مؤمنــه اســت.

مسأهل حجاب از دیدگاه اسام و قرآن

»آةي المنافق ثاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان«
نشان منافق هس چیز است :

 1-سخن هب ردوغ بگوید. 
2-از وعده تخلف کند.

 3 -رد امانت خیانت نماید.
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زندگی نامه  
شهید علی مرتضی انصاری

دو دمل تا غزل ناب تورا بنویسم
یا که مبهوت؛ ز چشامن شام بنویسم

ایکه ازچشم تو صد چشمه ی عاشق جوشد
جان من!خود٬ توبگو من از کجابنویسم

غزل ناب من از شادی وشیرینی توست
پس زغیر تو و چشم تو چرا بنویسم؟

شعر من بی تو یکی بودویکی خواهد ماند
تو بیا تا که ازین پس من و ما بنویسم

بعدیک عمر تن و جان ودمل میلرزد
که منم٬ما نشود٬تورا جدابنویسم

ایکه هر واٰژه ی من خاطره ای از لب توست
خود٬ تو یاری کن ازین خاطره ها بنویسم

بعد یک عمر که بیخواب و پریشان توام
نفسی ده که ازین خواب منا بنویسم

بغض کرده قلمم٬ نگاهتان را دیده
مانده ام چطور ازین حال و هوابنویسم

تو فقط بدان که این لوح و قلم تا باشد
عهد کردم غزل چشم شام بنویسم

دو دلم ات زغل انب تو را بنویسم!!!
سوشیانت سجادی

دکرت محسن کدیور


