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برخــی اعضــای مجلــس ســنا از نشســت کشــورهای 
اســامی، عربــی و امریــکا در ریــاض خواســتار تأمیــن صلــح 

ــدند. ــتان ش ــه و افغانس در منطق
میزبــان  ثــور(   ۳۱( یک شــنبه  روز  ســعودی  عربســتان 
نشســتی بــه اشــتراک بیــش از ۵۰ کشــور اســامی- عربــی و 

ــود. ــاض ب ــکا در ری امری
از جملــه چگونه گــی  مســایلی  روی  نشســت  ایــن  در 
ــان بحــث  ــه و جه ــزم در ســطح خاورمیان ــا تروری ــارزه ب مب

شــد. وگفت وگــو 
ــت  ــه خواس ــد ک ــتان می گوین ــناتوران افغانس ــماری از س ش

آنــان از ایــن نشســت تامیــن صلــح در افغانســتان و منطقــه 
اســت.

شــیرمحمد آخنــدزاده یــک عضــو ســنا گفــت: "خواســت مــا 
از برگــزاری نشســت کشــورهای اســامی در ریــاض تامیــن 
صلــح در افغانســتان و منطقــه اســت؛ امیدواریــم کــه در ایــن 
نشســت بــر پاکســتان فشــار بیشــتر آورده شــود تــا دســت از 

حمایــت تروریــزم در افغانســتان بــردارد".
ــپ  ــد ترام ــرکت دونال ــه ش ــاره ب ــا اش ــدازده ب ــای آخن آق
رییــس جمهــور امریــکا در ایــن نشســت، افــزود کــه آقــای 
ترامــپ بایــد روشــن کنــد کــه بــا افغانســتان دوســت اســت 

یــا دشــمن؛ اگــر دوســت اســت بایــد بــه مشــکل تروریــزم 
در افغانســتان رســیدگی کنــد "اگــر او بخواهــد در یــک روز 

ــد". ــح می آی در افغانســتان صل
ــه  ــد ک ــز می گوی ــنا نی ــر عضــو س ــوچ دیگ ــادر بل ــد ن محم
اگــر کشــورهای اســامی و امریــکا در مبــارزه بــا تروریــزم 
صادقانــه عمــل کننــد، نتیجــه مثبتــی در پــی خواهــد داشــت.
آقــای بلــوچ گفــت: "اگــر برگــزاری نشســت ریــاض جنبــه 
تبلیغاتــی داشــته باشــد نــه تنهــا در مبــارزه بــا تروریــزم موثر 

نخواهــد بــود بلکــه بــه نفــع اســام نیــز نخواهــد بــود".
بــه گفتــۀ او، اگــر کشــورهای اســامی متحدانــه بــا تروریــزم 
و اهــداف ســوء قدرت هــای جهانــی از ایــن پدیــده مبــارزه 

مــی کردنــد، بــه یــک قــدرت جهانــی تبدیــل مــی شــدند.
ایــن در حالــی اســت کــه گفتــه می شود،عربســتان ســعودی 
ــوی  ــا نات ــت ت ــدد آن اس ــت در ص ــن نشس ــزای ای ــا برگ ب
اســامی را بــرای مبــارزه بــا هــراس افگنــی در منطقــه ایجــاد 

کنــد.
محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــور افغانســتان نیــز بــرای 
حضــور در ایــن نشســت شــام روز شــنبه عــازم ریاض شــد.
گالــی اکبــری دیگــر عضــو ســنا نیــز گفــت: "مــن نســبت 
ــتان  ــامی در عربس ــورهای اس ــس کش ــزاری کنفران ــه برگ ب
خوشــبین هســتم و امیــدوارم رییــس جمهــور غنــی بــا طــرح 
و پیشــنهادات قــوی در ایــن نشســت شــرکت کــرده باشــد".
ــدواری کــرد کــه همــه کشــورهای  ــراز امی ــری اب ــم اکب خان
ــه  ــد قاطعان ــزم تعه ــا تروری ــارزه ب ــده، در مب ــرکت کنن ش

ــند. ــته باش داش
ــی  ــکا در حال ــی و امری ــامی- عرب ــورهای اس ــت کش نشس
ــورهای  ــه از کش ــود ک ــی ش ــزار م ــتان برگ ــوی عربس از س
ــت،  ــن نشس ــرکت در ای ــرای ش ــوریه ب ــراق و س ــران، ع ای

ــوت نشــده اســت. دع
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ــه  ــت و ب ــان یاف ــرانجام پای ــران س ــات ای انتخاب
ــن  ــر حسـ ــارِ دیگ ــک ب ــمارش آرا، ی ــال ش دنب
روحانــی بــا گرفتــن بیشــترین آرا از جنــاح 
اصاح طلــب، بــرای چهــار ســاِل دیگــر در 
ــاد  ــی زی ــروزی روحان ــد. پی ــی مان ــدرت باق ق
ــای  ــِم تاش ه ــود و به رغ ــم نب ــار ه دور از انتظ
ــزد  ــروزی نام ــرای پی ــرا ب ــاح اصول گ ــادِ جن زی
ــران  ــر ای ــه رهب ــی ک ــاح و حمایت های ــن جن ای
ــران  ــای ای ــۀ انتخابات ه ــا تجرب ــت، ام از او داش
نشــان داد کــه شــانس پیــروزی فــردی کــه چهــار 
ــتر  ــواره بیش ــته، هم ــرار داش ــدرت ق ــال در ق س
ــه  ــًا ب ــی دقیق ــای او اســت. حســن روحان از رقب
ــر  ــر در نظ ــل دیگ ــی دالی ــل و برخ ــن دلی همی
بســیاری از تحلیل گــران، نامــزدی بــود کــه 
شــانس پیــروزِی او در انتخابــات بیشــتر از رقیــب 

اصول گــراِی او وجــود داشــت. 
ــا  ــتان، ب ــی افغانسـ ــران در نزدیک ــات ای انتخاب
ــی در  ــاِب آن چنان ــا بازت ــود ام ــِت خ ــۀ اهمی هم
رســانه ها و محافــِل کشــور نداشــت. شــاید 
ــروزی  ــه پی ــد ک ــن باش ــِل آن ای ــی از دالی یک
ــر  ــران، تأثی ــات ای ــای انتخاب ــک از نامزده هری
ــذارد.  ــتان نمی گ ــت افغانسـ ــر وضعی ــی ب چندان
روابــط افغانســتان و ایــران در صــورت پیــروزِی 
و  حــد  همیــن  در  اصول گــرا،  نامــزد  حتــا 
ــودِن  ــاال در ب ــه ح ــد ک ــی می مان ــی باق اندازه ی
ــور  ــی کش ــدرت سیاس ــب در ق ــک اصاح طل ی

وجــود دارد. 
در زمــاِن محمــود احمدی نــژاد کــه یکــی از 
چهره هــای اصول گــرا در سیاســت ایــران بــه 
شــمار مــی رود، روابــط افغانســتان بــا این کشــور 
در همیــن حــد و انــدارۀ فعلــی وجــود داشــت و 
ــت  ــکاندارِ سیاس ــی س ــم وقت ــی ه ــای روحان آق
ــا افغانســتان در  ایــران شــد، روابــط گذشــته را ب
همــان ســطِح گذشــته حفــظ کــرد. شــاید دلیــل 

دیگــِر چنیــن امــری ایــن باشــد کــه سیاســت های 
ایــران در قبــال افغانســـتان بیشــتر از این کــه بــه 
رؤســای جمهــور این کشــور تعلق داشــته باشــد، 
ــال قدرتمندتــر و تأثیرگذارتــر عبــور  از یــک کان
می کنــد کــه همــۀ رؤســـای جمهــور مکلــف بــه 

رعایــت و تعقیــِب آن هســتند. 
ــران در  ــت های ای ــه در سیاس ــری را ک ُکِل تغیی
ــه  ــی نســبت ب ــان روحان ــال افغانســتان در زم قب
ــوان مشــاهده کــرد، در  زمــان احمـــدی نژاد می ت
ــه  نــوع ادبیاتی ســت کــه ایــن دو سیاســت مدار ب
کار می بردنــد. آقــای احمدی نــژاد در مقایســه 
بــا لحــن و نــوِع ادبیــاِت آقــای روحانــی، تندتــر 
ــتراتژیِک  ــداِن اسـ ــه متح ــبت ب ــر نس و بی پروات
ــل،  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــت می ک ــتان صحب افغانس
برخــی محافــِل  در  به جــز  ایــران  انتخابــات 
ــورد  ــدر م ــتان آن ق ــۀ افغانس ــرا در جامع نخبه گ

ــت. ــرار نگرف ــری ق پی گی
میــزاِن  میــان  مقایســه یی  بخواهیــم  اگــر   
ــات  ــه انتخاب ــتان ب ــۀ افغانس ــدِی جامع عاقه من
باشــیم،  داشــته  امریــکا  انتخابــاِت  و  ایــران 
ــتر  ــیار بیش ــکا بس ــات امری ــه انتخاب ــم ک می بینی
مــورد توجــه قــرار داشــت. دلیــِل آن شــاید 
بدیهــی بــه نظــر برســد؛ زیــرا انتخابــاِت امریــکا 
ــر کشــوری  ــود و کمت ــم ب ــان مهـ ــرای ُکِل جه ب
می توانــد وجــود داشــته باشــد کــه بگویــد 
نداشــته  اهمیــت  برایــش  امریــکا  انتخابــاِت 
ــل افغانســتان کــه  ــژه کشــوری مث ــه وی اســت؛ ب
ــا سیاســت های امریــکا گــره خــورده  به شــدت ب
نادیــده  را  آن  تأثیرگذاری هــای  نمی توانــد  و 

ــرد.  بگی
ــران آن  ــاِت ای ــد انتخاب ــر پیام ــن حــال، اگ ــا ای ب
سیاســت های  کــه  می بــود  ُکلــی   تغییــراِت 
ــادی  ــورِت بنی ــه ص ــی آن را ب ــی و منطقه ی جهان
ــگام می شــد  ــاید آن هن ــازد، ش دچــار تحــول س
ــه  ــه ب ــر ن ــز اگ ــران نی ــات ای ــه انتخاب ــت ک گف
ــِن  ــراِت معی ــی تأثی ــکا ول ــاِت امری ــدازۀ انتخاب ان
ــذارد  ــر سیاســت های افغانســتان می گ خــود را ب
و حداقــل دلچســپِی محافــل سیاســی و دولتــی را 
بــه ســوی خــود جلــب می کنـــد. بــا همــۀ ایــن 
مســایل، انتخابــاِت ایــران از جنبــۀ دیگــر می تواند 
ــتان  ــت گراِن افغانس ــردان و سیاس ــرای دولت م ب
قابــل تأمــل و بررســی باشــد. پرســِش ســاده در 
ایــن خصــوص ایــن اســت کــه: انتخابــات ایــران 
ــاوی  ــد ح ــود می توان ــای خ ــۀ تفاوت ه ــا هم ب
چــه درس هایــی بــرای ســـیاست گران و بــه 

ــات افغانســتان باشــد؟  ــژه انتخاب وی
ــات  ــرای انتخاب ــران ب ــاِت ای ــای انتخاب درس ه
ــل بررســی اســت.  ــد منظــر قاب افغانســتان از چن
نخســت این کــه انتخابــات ایــران بســیار کانالیــزه 
شــده و مدیریــت شــده برگــزار می شــود و 
ــه  ــه ب ــت ک ــگ اس ــان تن ــزدی چن ــرایط نام ش

ــِت  ــا فرص ــا حت ــا و طیف ه ــیاری از چهره ه بسـ
برخــاِف  نمی دهــد،  هــم  حضــور  اعــام 
ــدازۀ  ــه ان ــی ب ــه هرکس ــتان ک ــات افغانس انتخاب
آن هــا  بــدوِن  حتــا  یــا  و  خــود  پول هــای 
می توانــد در انتخابــات بــدون در نظرداشــِت 
ــه جنــاح و یــا طیــف خاصــی  منســوب بــودن ب
ــن های  ــی از ُحس ــاید یک ــن ش ــرکت ورزد. ای ش
انتخابــات افغانســتان باشــد، ولــی در عیــن 
ــه  ــد ک ــد باش ــز می توان ــی نی ــِب بزرگ ــال عی ح
ــرف  ــوری منح ــیر برنامه مح ــات را از مس انتخاب
بــرای  می کشــاند.  قوم گرایــی  ســمت  بــه  و 
رای دهنــده گاِن ایرانــی مهــم بــود کــه برنامه هــای 
ــده گان  ــرای رای دهن ــی ب ــت، ول ــزدان چیس نام
ــدام  ــزدان از ک ــه نام ــت ک ــم اس ــتان مه افغانس

ــد. ــوم ان ق
ــل  ــه چه ــک ب ــا نزدی ــران ب ــات ای  نتیجــۀ انتخاب
میلیــون رای دهنــده در ظــرِف یــک روز مشــخص 
شــد، ولــی نتیجــۀ انتخابــاِت افغانســتان بــا کمتــر 
ــز  ــش ماه نی ــرف ش ــده ظ ــون رای دهن از ده میلی
ــی مهــم  ــدۀ ایران ــرای رای دهن مشــخص نشــد. ب
ــِق  ــا از طری ــد ت ــی بیاب ــه روزنه ی ــود کــه چگون ب
ــی  ــدارد، ول ــاس ب ــتر پ ــاالری را بیش آن مردم س
افغانســتان  رای دهنــده گاِن  از  بســیاری  بــرای 
اهمیــت نــدارد کــه دموکراســی چگونــه تعمیــق 

ــد.  پیدا کنـ
از انتخابــاِت ایــران می تــوان آموخــت کــه هیــچ 
جایگزینــی بــرای انتخابــات نیســت و نبایــد 
ــر در  ــرا تأخی ــرد؛ زی ــه ک ــر مواج ــا تأخی آن را ب
انتخابــات بــه معنــای بی حرمتــی بــه مــردم 
تلقــی می شــود. از انتخابــات ایــران می تــوان 
درس گرفــت کــه آن را بــه حماســۀ ملــی تبدیــل 
اگــر مشــکات و  آن حتــا  دروِن  از  و  کــرد 
تنگناهایــی دارد، بــه ســوی آینــده گام برداشــت. 
ــه دموکراســی و مردم ســاالری  مســلمًا رســیدن ب
ــا  ــبه ی ــی یک ش ــه، راه ــی کلم ــای واقع ــه معن ب
دموکراســی  نیســت.  اسفالت شــده  خیابانــی 
نخســت از همــه مســتلزمِ آگاهــی و شــعورِ 
سیاســی و پــس از آن، ادامــۀ راه و گذشــتِن 
موانــع و مشــکاِت  از  مرحلــه  بــه  مرحلــه 
دموکراســی  کــه  آن هایــی  اســت.  رو  پیــِش 
می خواهنــد، هرگــز از پیمــودِن دشــواری های 
ناامیــد نمی شــوند؛ زیــرا  ایــن راه خســته و 
می داننــد کــه خســته گی و ناامیــدی، مقدمــۀ 
خشــونت طلبی  یــا  و  انفعــال  و  بی خاصیتــی 
ــه در  ــی ک ــان چیزهای ــت؛ هم ــرج اس و هرج وم
ــران  ــردم ای ــد. م ــی نمی گنج ــوِس دموکراس قام
ــد کــه رهــرو پُراســتقامِت  ــه نیکــی نشــان دادن ب

انــد! مردم ســاالری 
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روز گذشـته کنفرانسـی زیـر عنواِن »مبـارزه با تروریسـم« در 
ریـاض برگزار شـد.  

در ایـن کنفرانـس کـه آقـای غنـی نیـز اشـتراک یافتـه، بیـش 
پیرامـون  امریـکا  به اضافـۀ  عربـی  ـ  اسـامی  کشـور   ۵۰ از 
تروریسـم در خاورمیانـه و جهـان، راه هـای مقابلـه بـا آن و 
امکانـاِت کشـورها در همـکاری بـا یکدیگر و نقِش سـازمان 

ملـل در ایـن خصـوص بحـث و رایزنـی می کننـد.
این نشسـت بـه دلیـِل حضـور دونالـد ترامـپ رییس جمهور 
امریـکا و چندبُعـدی شـدِن جنـگ در کشـور، بـرای مـا باید 
امـا آن چـه کـه  از اهمیـِت فوق العاده یـی برخـوردار باشـد؛ 
افغانسـتان را نسـبت بـه برگـزاری چنیـن  تـا کنـون مـردم 
بی اعتمـادی  اسـت،  سـاخته  دل زده  و  خسـته  نشسـت هایی 
بازیگـراِن منطقه یـی و جهانـی نسـبت بـه یکدیگر و شـکاِف 
قبـاِل تروریسـم در  سیاسـت گذاری هاِی خارجـِی آن هـا در 
چتـِر رقابت هـا و ائتاف هـای سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی  
اسـت. از همین روسـت کـه وقتـی آقـای ترکـی بـن سـعودـ  
قائم مقـام وزارت امـور خارجۀ عربسـتان ـ بـه تأکید می گوید 
کـه خطـر تروریسـم و تروریسـت ها در بسـیاری از کشـورها 
باقی سـت و بـرای مقابلـه بـا ایـن خطـر، نخسـت بایـد بایـد 
بـا "تفکـرات افراطـی" مبـارزه و جامعـه را در برابـر اندیشـۀ 
تندروانـه ایمـن کـرد؛ سـایر شـرکت کننده گاِن این نشسـت ـ 
ولـو در دلـ  حمایت هـای ایـن کشـورِ ثروتمنـد را از برخـی 
جریان هـای مشـهورِ تروریسـتی در منطقـه و جهـان یادآوری 

می کننـد. 
و یـا این کـه وقتـی امریـکا از لـزومِ اتحـاد برضـد تروریسـم 
سـخن می گویـد، برخی هـا ایـن ادعـا را وارد می کننـد کـه 
ایـن کشـور در رقابت با چین و روسـیه و برخـی قدرت های 
تهدیدکننـدۀ بالفعـل و بالقـوۀ هژمـوِن این کشـور در جهان و 
منطقـه، قصـد بـازی بـا برخـی  جریان هـای تروریسـتی و در 
نهایـت، مهندسـِی جهـان بر اسـاس اسـتراتژی های درازمدِت 

خویـش را دارد. 
مسـلمًا آقـای غنـی نیـز کـه یکـی از سـخنراناِن این نشسـت 
دست داشـتۀ خویـش  اسـناد  بـا  وقتـی  می شـود،  محسـوب 
پیرامـوِن ریشـه های تروریسـم در کشـور سـخن می گویـد، 
خواسـته یـا ناخواسـته پاکسـتان را هـدف قـرار می دهـد. و 
متعاقبـًا در ایـن معادلـۀ باطـل، پاکسـتان نیـز انگشـتش را بـه 

سـمِت افغانسـتان نشـانه مـی رود.
اگرچـه این وضعیت، شـاید کامًا منطبق بـر نظریۀ واقع گرایی 
در روابـط بین الملـل بـه نظـر برسـد؛ امـا نظریه هـای انتقادیِ ِ 
بسـیاری وجـود دارند که می کوشـند روابط بازیگـراِن جهانی 
را در جـادۀ سـازش و همـکاری و منافِع متقابل ارتقا بخشـند 
و امنیـت و ثبـاِت بین الملـل را بـه ارمغـان آورنـد. اکنـون که 
تروریسـم از یک طرف به دغدغۀ جــدِی کشـورها و دولت ها 
و از طـرف دیگـر در معمـای امنیـت بین الملـل، بـه ابـزاری 
بـرای بـازی و رقابـت تبدیل شـده؛ فرصِت آن فرا رسـیده که 
کشـورهای درگیـر بـا این پدیـده، بی تعـارف در صـددِ درِک 
مطالبـاِت یکدیگـر و حـِل معماهـای امنیتـِی خویـش برآیند. 
اگرچـه ایـن کار بـه زبـان سـاده و در عمـل بسـیار دشـوار و 
نزدیـک بـه محـال به نظـر می رسـد، اما بـرای مبـارزۀ مثمر با 
تروریسـم، جنـگ و ناامنـی در منطقـه و جهـان و رسـیدن به 
اندیشـه و زبـاِن واحـد در این بـاره، هیـچ راهِ دیگـری وجـود 
نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن ۵۰ کشـورِ شـرکت کننده در 
نشسـت ریـاض بـه  شـموِل امریـکا کـه همـه قصـد مبـارزه 
بـا تروریسـم را دارنـد، اگـر می خواهنـد حرف های شـان از 
شـعار به عمل منتهی شـود و جهانی فارغ از وحشـت داشـته 

باشـند، بایـد ایـن آرزوی محـال را محقق سـازند!
روابـط بین الملـل، دانشـی تقریبـًا امریکایی سـت و هژمـوِن 
ایـن فراابرقـدرت در قبـض و بسـِط منازعاِت جـاری در آنـ  
از جملـه تروریسـم و خشـونت فرقه یـی ـ شـدیداً احسـاس 
ظرفیـِت  ایـن  می توانـد  امریـکا  رهگـذر  ایـن  از  می شـود؛ 
امنیـِت  و  الگوهـای جدیدتـِر صلـح  تعریـِف  در  را  بـزرگ 
منطقه یـی و جهانـی بـا اشـتراِک همـۀ کشـورهای جهـان بـه 
خدمـت بگیـرد و نه تنهـا افغانسـتان و منطقـه، بلکـه خـود و 

جهـان را از کابـوِس ناامنـی برهانـد.
ایـن گزاره هـا مسـلمًا در پرتـو نظریـۀ واقع گرایـی صـرف، 
کامـًا خـاِف عقـل و منطِق سیاسـت پنداشـته می شـوند؛ اما 
بایـد پذیرفـت کـه بـر بنیـاد واقع گرایـِی محض نیـز اجماع و 
اتحـادِ ۵۰ کشـورِ جهـان بـرای مبارزه با تروریسـم و تشـکیل 
"ناتـوی اسـامی" بـرای مبـارزه بـا هراس افکنـی بـه رهبری 
عربسـتان هم خاِف عقل و منطِق سیاسـی شـمرده می شـود!

نشستبیثمِرریاض
درسایۀمعمایامنیِتمنطقه

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2030  د  و   شنبه       1 جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   26 شعبان     y 1438  22 می    2017

رسيدن به دموكراسی و 
مردم ساالری به معنای واقعی 
كلمه، راهی یک شبه یا خيابانی 

اسفالت شده نيست. دموكراسی 
نخست از همه، مستلزِم آگاهی 
و شعوِر سياسی و پس از آن، 
ادامۀ راه و گذشتِن مرحله به 

مرحله از موانع و مشکالِت پيِش 
رو است. آن هایی كه دموكراسی 

می خواهند، هرگز از پيمودِن 
دشواری های این راه خسته و 

نااميد نمی شوند؛ زیرا می دانند 
كه خسته گی و نااميدی، مقدمۀ 

بی خاصيتی و انفعال و یا 
خشونت طلبی و هرج ومرج است؛ 
همان چيزهایی كه در قاموِس 
دموكراسی نمی گنجد. مردم 

ایران به نيکی نشان دادند كه 
رهرو پُراستقامِت مردم ساالری 

اند!

احمــد عمران
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ــوب  ــت داری خ ــت، حکوم ــت »عدال نشس
و توســعۀ پایــدار« دیــروز در کابــل برگــزار 

ــد. گردی
ــی  ــس اجرای ــار ریی ــن نشســت در کن در ای
از  شــماری  حکومــت،  دوم  معــاون  و 
حکومتــی،  مقام هــای  ســرمایه گذاران، 
نماینــده گان مــردم در مجلــس و شــهروندان 

ــد. ــرده بودن ــتراک ک اش
ملــی در  مســووالن حکومــت وحــدت 
ــدار،  ــعۀ پای ــق توس ــه تطبی ــت ب ــن نشس ای
عدالــت و حکومــت داری خــوب تأکیــد 
ــک  ــای ی ــاِس بق ــه اس ــد ک ــد و گفتن کردن
نظــام عدالــت اســت و بایــد در برابــر همــه 

یک ســان تطبیــق شــود.
محمــد ســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت 
ــن نشســت  ــی در ای ــت وحــدت مل حکوم
از  بــا گذشــت یک ونیــم دهــه  گفــت: 
ــد در افغانســتان، بازهــم شــاهد  نظــام جدی
مشــکاتی هســتیم کــه فایــق آمــدن بــه ایــن 
مشــکات، تنهــا از طریــق هــم کاری جــدی 
دولــت  قوه هــای ســه گانۀ  همه جانبــۀ  و 

ممکــن اســت.
ــت افغانســتان  ــزود: حکوم ــش اف ــای دان آق
بــه عنــوان یکــی از اعضــای ســازمان ملــل 
متحــد، متعهــد بــه تطبیــق اهــداف توســعۀ 
ــن  ــداف ای ــق اه ــرا تطبی ــت، زی ــدار اس پای
برنامــه بــرای افغانســتان بســیار مهــم و 

ــت. ــی اس حیات
ــت  ــت حکوم ــاون دوم ریاس ــۀ مع ــه گفت ب
وحــدت ملــی، پایــان دادن بــه فقــر و 
مصونیــت  بــه  دســتیابی  گرســنه گی، 
غذایــی و ترویــج زراعــت پایــدار، تضمیــن 
و  صحــت  ترویــج  و  ســالم  زنده گــی 
ســامت بــرای همــه، تضمیــن آمــوزش بــا 
ــیتی  ــاوی جنس ــه تس ــتیابی ب ــت و دس کیفی
ــیم  ــه در تقس ــن برنام ــداف ای ــایر اه و س

اوقــات کار حکومــت قــرار دارد.
پایــدار  توســعۀ  اهــداف  دانــش  آقــای 
را برشــمرد و گفــت: چیــزی کــه مهــم 
ــِد معقــوِل  اســت، مدیریــت درســت و پیون
اقتصــاد و  میــان ســه ســاحۀ اجتمــاع، 
ــر  ــد منج ــه می توان ــت ک ــت اس محیط زیس

ــردد. ــدار گ ــعۀ پای ــِق توس ــه تحق ب
او اضافــه کــرد: "از این جــا اســت کــه 
مطــرح  خــوب  حکومــت داری  نقــش 
مســوول  حکومت هــای  می گــردد. 
ــان  ــدار و هم چن ــعۀ پای ــق توس ــی تطبی اصل
مخاطــب اصلــی ایــن برنامــۀ ســازمان ملــل 
ــه  ــد ب ــم می توان ــت داری ه ــتند. حکوم اس
خوبــی عناصــر و اهــداف را هم آهنــگ 
ــوی  ــه نح ــتفاده از آن را ب ــم اس ــد و ه کن

مدیریــت کنــد کــه عدالــت در جوامــع 
ــردد." ــن گ تأمی

ــی نقــش  ــام حکومــت وحــدت مل ــن مق ای
بازرگانــان و هم چنــان  ســرمایه گذاران و 
ــق  ــی را در تحق ــی و قضای ــای عدل نهاده
برنامــۀ توســعۀ پایــدار بنیــادی عنــوان کــرد 
و بیــان داشــت کــه طبقــۀ ســرمایه گذار 
ــی و ایجــاد اشــتغال،  ــا کارآفرین ــد ب می توان
ــت  ــا تقوی ــد و ب ــک کن ــی کم ــه فقرزدای ب
صنعــت، تولیــد و تکنالــوژی، زمینــه رفــاه و 

ــردد.  ــم می گ ــی فراه ــایش عموم آس
ــتان  ــدی، دادس ــد حمی ــال، فری ــن ح در عی
کل کشــور گفــت: عــزت، حیثیــت، کرامــت، 
ــون  حقــوق و آزادی هــای مــردم کــه در قان
ــرای  ــده اســت، ب ــز تســجیل ش ــی نی اساس
مــا اصــل اســت و اســاس اجــراآت مــا نیــز 
ــه  ــن زمین ــر الزم در ای ــًا تدابی ــد، بن می باش

ــم. ــت گرفته ای روی دس
آقــای حمیــدی افــزود کــه قوانیــن، مقررات 
و میکانیزم هــا بــرای ایجــاد حکومــت قــوی 
و مســلکی می توانــد بــرای حمایــت از 
ــم  ــیار مه ــتان بس ــرمایه گذاری در افغانس س

باشــد.
نهادهــای  کــه  گفــت  کل  دادســتان 
حــل  طرفیــت  کشــور  در  ســرمایه گذار 
ــه  ــود ب ــات را در درون خ ــل اختاف و فص
ــد  ــن کار می توان ــرا ای ــد، زی ــود بیاورن وج
بســیاری از مشــکات ســرمایه گذاران آنــان 

را رفــع بســازد.
او در قســمی از ســخنانش گفــت: "موجــی 
از جوانــان هــم از بانــوان و پســرانٰ طرفیــت 
خــوب بــرای کار کــردن دارنــد، امــا بیــکار 
ــا  ــم ت ــرمایه گذاران می خواه ــتند. از س هس
ــک مشــاور  ــل و ی ــک وکی ــرای جــذب ی ب
حقوقــی در نهــادِ بازرگانی شــان نیــز اقــدام 
کننــد، زیــرا مشــوره های حقوقیــی کــه آنــان 
ــای شــما را  ــد داد، کاره ــرای شــما خواه ب
ــی  ــان قانون ــی ســهل و آســان و هم چن خیل

خواهــد ســاخت."
ــۀ  ــه وظیف ــت ک ــان گف ــتان کل هم چن دادس
دادســتانی تنهــا مبــارزه بــا جــرم و جنایــت 
نیســت، بلکــه آنــان وظیفــۀ دارد تــا از 
حقــوق، عــزت، حیثیــت و کرامــت انســانی 

ــد. ــاع کنن ــز دف ــردم نی م
ــه زن و  ــت ک ــان گف ــدی هم چن ــای حمی آق
ــون مســاوی  ــر قان ــردم افغانســتان در براب م
هســتند و آنــان متعهــد بــر حمایــت از همــه 
ــه  ــر عرص ــتان در ه ــردم افغانس ــوق م حق

هســتند.
ــداهلل،  ــداهلل عب ــر عب ــن، دکت ــا ای ــان ب همزم
وحــدت  حکومــت  اجرایــی  رییــس 

ملــی کــه یکــی از ســخنرانان ایــن نشســت 
ــق  ــه و رون ــی از جامع ــت: بخش ــود، گف ب
ــش  ــت بخ ــه کار و فعالی ــردم ب ــی م زنده گ

خصوصــی تعلــق دارد.
رییــس اجرایــی افــزود کــه بــا مجرمانــی که 
ســامت و امنیــت فزیکــی و روانــی جامعــه 
ــان را  ــرمایه گذاران و بازرگان ــژه س ــه وی ب
ــورت  ــع ص ــورد قاط ــد، برخ ــم می زنن بره
ایــن  در  مســامحه یی  هیــچ  و  می گیــرد 

ــه صــورت نخواهــد گرفــت. زمین
فرهنــگ  کــه  پذیرفــت  عبــداهلل  دکتــر 
رشوه ســتانی در اداره هــای دولتــی بــه ویــژه 
در نهادهــای عدلــی و قضایــی وجــود دارد، 
امــا تأکیــد کــرد کــه اطمینــان کامــل وجــود 
ــت  ــای حکوم ــووالن اداره ه ــه مس دارد ک
وحــدت ملــی در محــو آن جــدی هســتند.

این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  عبــداهلل  آقــای 
ــن نمی گــردد،  ــا شــعار تأمی ــت تنهــا ب عدال
ــام،  ــک نظ ــای ی ــاِس بق ــان داشــت: "اس بی
عدالــت اســت. عدالــت از نیــت و ارادۀ 
ــا  ــد از رأس ت راســخ ناشــی می شــود و بای
ــد  ــزی از دی ــرد. هیچ چی ــر بگی ــل را در ب ذی

ــت." ــان نیس ــردم پنه م
گفــت  ادامــه  در  اجرایــی  رییــس 
بخــش  در  بی عدالتی هایــی  کــه 
ــت:  ــان داش ــود دارد. او بی ــی وج خصوص
ــی  ــای اضاف ــر امتیازه ــرمایه گذاران اگ "س
و یــا قراردادهــا را بــه هــر دلیلــی بــه 
ــد،  ــی نمی دهن ــه کس ــد و ب ــی می دهن کس
هــر نامــی اگــر باالیــش گذاشــته شــود، در 

اســت." بی عدالتــی  اصــل 
ــت  ــی اس ــر مهم ــدار از عناص ــعۀ پای توس
ــی توســط ســازمان  ــه در ســطح بین الملل ک
ــی  ــال های 2۰۰۰ ال ــرای س ــد ب ــل متح مل
ــعه یی  ــداف توس ــد. اه ــرح گردی 2۰۱۵ مط
ایــن برنامــه بــرای تمــام جهــان، در هشــت 
ــر،  ــش فق ــود: کاه ــه می ش ــوع خاص موض
دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم، کاهــش 
کاهــش  شــهرها،  در  نشــینی ها  حاشــیه 
ــود  ــامت، بهب ــت و س ــنه گی و صح گرس
ــای  ــه آموزش ه ــی ب ــت، دسترس محیط زیس

ــادران. ــر م ــرگ و می ــی و کاهــش م ابتدای
ــا  ــود ب ــان ب ــه همزم ــال 2۰۱۵ ک ــا در س ام
ــل  ــازمان مل ــیس س ــاِل تأس ــن س هفتادمی
ــه  متحــد، مهلــِت پانــزده ســالۀ دسترســی ب
ــه  ــی ک ــت درحال ــان یاف ــداف پای ــن اه ای
ــت،  ــه اس ــق نیافت ــده تحق ــر ش ــداف ذک اه
بنــًا طــرح دیگــری بــه نــام »اهــداف توســعۀ 
ــی اقتصــادی،  ــه محــور اصل ــدار« در س پای
ــت. ــکل گرف ــت ش ــی و محیط زیس اجتماع
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کارزار ملــی بهبــود کیفیــت  آمــوزش 
و پــرورش در افغانســتان آغــاز شــد. 
و  آمــوزش  از  پشــتی بانی  جنبــش 
ــا همــکاری وزارت  پــرورش باکیفیــت ب
معــارف ایــن کارزار را در 2۱ والیــت 

ــت. ــه اس ــه راه انداخت ــور ب کش
از  پیشــتی بانی  جنبــش  مســؤوالن 
از  باکیفیــت،  پــرورش  و  آمــوزش 
انتقــاد  نظــام آموزشــی  سیاسی شــدن 
می خواهنــد  حکومــت  از  و  می کننــد 
صــدر  در  را  پــرورش  و  آمــوزش 

بدهــد. قــرار  خــود  برنامه هــای 
ــن کارزار؛ آمــوزش و  هــدف اساســی ای
ــگان  ــون و رای ــت، مص ــرورش باکیفی پ
بــه  تمــام شــهروندان کشــور گفتــه شــده 

اســت.
ــش  ــن جنب ــؤول ای ــی، مس ــم جام رحی
حکومــت  می گویــد،  افغانســتان  در 
ــوزش  ــت آم ــش کیفی ــرای افزای ــد ب بای

ــدا  ــت ج ــارف را از سیاس ــرورش، مع پ
ــد. کن

معیــن  شــینواری،  محمدابراهیــم 
آموزشــی وزارت معــارف نیــز می گویــد 
کیفیــت  روی  ناامنــی   گســترش  کــه 
آمــوزش و پــرورش در کشــور تأثیــر 
ــای شــینواری  ــی گذاشــته اســت. آق منف
ــارف  ــه وزارت مع ــد ک ــان می ده اطمین
آموزشــی  کیفیــت  افزایــش  بــرای 
دســت  روی  را  برنامه هــای  ویژه یــی 
مســلکی  آمــوزگاران  کم بــود  او  دارد. 
و نبــود خدمــات توزیــع کتــاب را از 
ــتان  ــارف افغانس ــی مع ــکات اساس مش

نــد. می دا
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم کارزار جهان
عضویــت صدهــا هــزار نهــاد بــه شــمول 
ــش از ۱۱2  ــاله در بی ــتان، همه س افغانس

ــود. ــدازی می ش ــان راه ان ــور جه کش

امرخېل: 

که غزين کې عملیات ونيش ښايي یو 

شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي

آغازکارزارجهانیبهبودکیفیت
آموزشوپرورش

ــي  ــز امنیتـ ــیمه ییـ ــت سـ ــزين والیـ د غـ

ــت  ــه والیـ ــه دغـ ــي، پـ ــي وايـ چارواکـ

کـــې د وســـله والو طالبانـــو د ځپلـــو پـــه 

هـــدف عملیاتونـــو تـــه جـــدي اړتیـــا ده.

د دغـــه والیـــت د امنیـــه قوماندانـــۍ 

ویانـــد فهیـــم امرخېـــل د یکشـــنبې پـــه 

ـــې  ـــه چ ـــل، کل ـــه ووی ـــو ت ورځ ازادي راډي

دغـــه والیـــت کـــې د دعـــوت پـــه نـــوم 

ــله والو  ــیديل، وسـ ــه رسـ ــات پایتـ عملیـ

ـــز  ـــر مرک ـــت پ ـــه والی ـــا د دغ ـــو بی طالبان

ــه دوام  ــو تـ ــو بریدونـ ــوالېو خپلـ او ولسـ

ــړی دی. ورکـ

ــت  ــه والیـ ــه دغـ ــي، کـ ــوړی وايـ نومـ

کـــې د وســـله والو طالبانـــو د ځپلـــو پـــه 

ـــايي  ـــه يش، ښ ـــررسه ن ـــات ت ـــدف عملی ه

ـــوالۍ د  ـــمېر ولس ـــو ش ـــت ی ـــه والی د دغ

ــږي. ــته ولوېـ ــو السـ ــله والو طالبانـ وسـ

ښاغيل امرخېل وايي:

ـــله والو  ـــې اوس د وس ـــت ک ـــزين والی "غ

ــې  ــوم داسـ ــاره کـ ــو لپـ ــو د ځپلـ طالبانـ

ــې  ــوده مخکـ ــه مـ ــته، څـ ــات نشـ عملیـ

ــا  ــو بیـ ــه نـــوم وو، اوس مـ د دعـــوت پـ

ـــې د  ـــړی چ ـــنهاد ک ـــه پیش ـــزي ادارې ت مرک

ــر راکـــړي." ــو امـ عملیاتـ

وســـله والو طالبانـــو ادعـــا کـــړې چـــې 

ـــې  ـــو ک ـــام بریدون ـــنبې د ماښ ـــرې ش د تې

ـــو  ـــز او ی ـــه مرک ـــت پ ـــزين والی ـــې د غ چ

ـــړي وو،  ـــررسه ک ـــې ت ـــوالیو ک ـــمېر ولس ش

۱۱۷ افغـــان رستېـــرو تـــه مـــرګ ژوبلـــه 

اړولـــې، خـــو د دغـــه والیـــت امنیتـــي 

ـــه  ـــه کلک ـــاوې پ ـــه ادع ـــا دغ ـــي بی چارواک

ردوي.

لـــه دې رسه د دغـــه د والیتـــي شـــورا 

مســـؤلین هـــم لـــه مرکـــزي دولتـــه 

ــه والیـــت  ــتنه کـــوي چـــې د دغـ غوښـ

امنیتـــي وضعیـــت تـــه جـــدي پـــام 

وکـــړي.

ـــورا  ـــي ش ـــې د والیت ـــت ک ـــزين والی ـــه غ پ

ـــرې  ـــراين د تې ـــه کام ـــان الل ـــړي ام ـــو غ ی

ـــوه   ـــه ی ـــه پ ـــو ت ـــه ورځ ازادي راډي ـــنبې پ ش

ـــل: ـــې ووی ـــه ک ـــړي مرک ځانک

"مرکـــزي دولـــت غـــرين تـــه هېـــڅ پـــام 

نه کـــوي، غـــزين والیـــت کـــې هـــره 

ــو  ــله والو طالبانـ ــته وسـ ــوه پوسـ ورځ یـ

ــوي." ــه کـ ــار بریدونـ ــر ښـ وړې او پـ

ــرې  ــې د تېـ ــې ده چـ ــې کـ ــه داسـ دا پـ

شـــنبې پـــه ماښـــام وســـله والو طالبانـــو 

ــوالېو او  ــمېر ولسـ ــو شـ ــر یـ ــزين پـ د غـ

ـــي پوســـتو  ـــو شـــمېر امنیت ـــر ی ښـــار کـــې پ

ـــو  ـــوري ی ـــې دواړه ل ـــړ چ ـــد وک ـــراخ بری پ

ــه درنـــې مـــرګ ژوبلـــې اړولـــو  بـــل تـ

ادعـــاوې کـــوي.

روح اهلل بهزاد
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هويت هاي خاکستري تمدن ها 
ــا،  ــري تمدن ه تصــورِ یکپارچه گــي و نفوذناپذی
و  iآن هــا  ماقــاِت  "  بحــِث "عــدم  زمینــۀ 
ــود  ــري" را به وج ــرد  "دیگ ــذف و ط ــرح ح ط
در  تمدن هــا  صورتي کــه  در  اســت،  آورده 
درون سرشــار از تنــوع، بــا یکدیگــر داراي 
"هویت هاي شــان  و  مشــترک  مرزهــاي 
ــد"  همــواره غیرخالــص، کــدر و خاکســتري ان
ــرایِط  ــه ش ــي ک ــعید، ۱۳74: 2۱4(؛ وضعیت )س
ــوده و  ــم نم ــا را فراه ــِل آن ه ــاط و تعام ارتب
ــه  ــت. ب ــرده اس ــري ک ــان جلوگی از انزواي ش
ــراغ  ــي را س ــخ، تمدن ــاس در تاری ــن اس همی
نداریــم کــه در تولــد، رشــد و شــکوفایِي 

خــود وامــدار ســایر تمدن هــا نباشــد. 
ــوان  ــت، iiمي ت ــاي بینامتنی ــه آموزه ه ــه ب ــا توج ب
و  متــن  یــک  مثابــۀ  بــه  را  تمــدن  یــک 
گفت وگــوي آن هــا را بــه عنــوان  "تعامــل 
ــود  ــرح نم ــت و مط ــر گرف ــي " در نظ میان متن

ــه:  ک
• متــن نویســنده نــدارد، مؤلــف پیــش از آن که 
آفریننــدۀ متــن باشــد، قرائت کننــدۀ آن اســت. 

• متــن  فقــط از رهگــذر فرایند هــاي قرائــت، 
ــرۀ فهــم  ــرد و در دای ــرار مي گی در دســترس ق

ــود.  ــع مي ش واق
• متــن، برآینــِد ترکیــِب متن هــاي دیگــر 

ــت. اس
ــود را در درون  ــیۀ خ ــا حاش ــر" ی ــن، "دیگ • مت

ــود دارد. خ
ــي  ــیني، همزمان ــیني، جانش ــن، در همنیش • مت
ــد. ــا  مي یاب ــون دیگــر معن ــا مت ــي ب و در زمان

• متــن نمي توانــد بــه مثابــۀ کلیــت و تمامیــِت 
خودبســنده وجود داشــته باشــد.

• متــن نمي توانــد بــه مثابــۀ نظــام بســته، 
کنــش و کارکــردي داشــته باشــد.

ــوِل  ــا محص ــول، تمدن ه ــن اص ــاِس ای براس
مســاعي تمامــي جامعــۀ بشري ســت و متصــف 
کــردِن آن هــا بــه شــرقي و غربــي، یــا اســامي 
و کنفسیوســي بــا وجــود این کــه معرفت هــا و 
ــه  ــۀ مقایس ــري را در چرخ ــاي بش آفرینش ه
فاصله هــاي  طــرح  امــا  مي دهــد  قــرار 
کهکشــاني و هویت هــاي نــاب و شــفاِف آن هــا 
ــن اســت  ــت ای ــت اســت؛ واقعی دور از واقعی
ــو  ــدوِن گفت وگ ــي ب ــچ تمدن ــِن هی ــه: مت ک
ــِن  ــده نشــده اســت؛ مت ــا تمــدِن دیگــر آفری ب

هیــچ تمدنــي را یــک مؤلــف ننگاشــته اســت؛ 
ــرزِ  ــت؛ م ــار نیس ــي تک گفت ــچ تمدن ــِن هی مت
ــد؛  ــدار نمي باش ــفاف و پای ــي ش ــچ تمدن هی
ــود را در  ــِت خ ــد هوی ــي نمي توان ــچ تمدن هی
حــذف و طــرد تمــدن دیگــر تعریــف نمایــد، 
بــه همیــن جهــت اســت کــه مطــرح مي شــود: 
تمدن هــا همچــون متن هــا خــارج از ارادۀ 
ــا  ــتمر ب ــِل مس ــو و تعام ــان ها در گفت وگ انس

ــد. ــرار گرفته ان ــر ق یکدیگ
تحلیل گــران در رابطــه بــا توجیــه تعامــل 
بهــره  زیــر  رویکردهــاي  از  ِتمدن هــا، 
مي گیرنــد کــه در حــوزۀ علــوم انســاني مــورد 

اعتنــا واقــع شــده اند:
ــوان  ــز " ، اوالً مي ت ــِق  "تمای ــاي منط ــر بن ۱ـ ب
میــاِن تمدن هــا و دقایــق آن هــا، بــا درِک 
ایــن موضــوع کــه یــک تمــدن، تمــدِن دیگــر 
نیســت، تمایــز قایــل شــد، و ثانیــًا آن چــه یــک 
تمــدن را معنــا مي دهــد هرگــز و به طــورِ 
همیشــه  بلکــه  نمي شــود؛  درک  کامــل 
از دســترس مــا خــارج اســت، معانــي را 
ــا  ــت، معن ــن بازداش ــاعه یافت ــوان از اش نمي ت
ــن  ــه ممک ــود همیش ــِت خ ــاِظ ماهی ــه لح ب
ــده  ــور ش ــش تص ــه برای ــي ک ــت از هدف اس
ــد.  ــدا کن ــه ســوي دیگــر گرایــش پی اســت، ب
نمي تــوان  منطــق "واســازي"  بنــاي  بــر  2ـ 
بــه  تمــدن،  یــک  واژگونــۀ  ســیماي  در 
ــر  ــدِن دیگ ــردازي تم ــازي و هویت پ تصویرس
را  تمدنــي  نمي تــوان  واقــع  در  پرداخــت. 
در حــذف "دیگــر" تعریــف کــرد، واســازي 
بــه عنــوان قرائــِت شالوده شــکن، ســاخِت 
ــزد  ــرو مي ری ــِن دوگانه محــور را ف ــه مت هرگون
و نشــان مي دهــد کــه هــر هویتــي کــدر اســت 
و هــر گفتمانــي در احتــکاک بــا گفتمــان دیگــر  
هــر  هویتــي  مرزهــاي  و  مي شــود،  فربــه 
مفهومــي همــواره ســیال و گشــوده اســت. از 
ایــن لحــاظ انســداد مفهومــي-  هویتــي توهــم 
ــي  ــر دال ــرا ه ــت؛  زی ــش نیس ــانه یی بی و افس
لبریــز از معانــي اســت و ایــن غنــاي مفهومــي 
ــود،  ــِل آن مي ش ــع از انســداد کام ــواره مان هم
ــر عــدمِ  ــِد واســازي ب ــن جهــت تأکی ــه همی ب
ــرد  ــن رویک ــا ای ــد، ب ــع مي باش ــن مرج تعی
اســت کــه امــکاِن هرگونــه بررســي و ارزیابــي 
ُکل گرایانــه را در برابــِر  پرســش قــرار مي دهــد 
ــنج  زا را  ــله مراتِب تش ــه سلس ــاِن هرگون و بنی
ــد و ادعــاي تمــدِن  ــه رو مي کن ــا چالــش روب ب
برتــر و فروتــر و تمــدِن مرکــزي و حاشــیه یي 

ــد. ــش نمي دان ــي بی را توهم
۳ـ  بــر بنــاي منطــِق اختــاط، "هویت هــا 
عمومــاً بــه گونــۀ مختلــط و گــره خــورده بــا 

یکدیگــر ظهــور و بــروز مي یابنــد"
ــان  ــاي انس ) Bhabha,1994:49(، و جغرافیاه
آن،  بســتر  در  کــه  عرصه یــی  و  )فضــا 
ــر  ــود و غی ــِت خ ــِف هوی ــه تعری ــان ها ب انس
ــِخ خــود  ــد، سرنوشــت و تاری خــود مي پردازن
خــود  آرمان شــهر  از  مي کننــد،  روایــت  را 
ســخن مــي گوینــد(، همــه در هــم  فــرو 
رفتــه انــد. در ایــن وضعیــت، هویت هــا، 
ــري در  ــاي بش ــا و تمدن ه ــا، معرفت ه متن ه
جغرافیــاي مشــترک ِانســاني شــکل گرفته انــد. 
ــار  ــا در چه ــم تمدن ه ــرض کنی ــه ف چنان چ

ــت:  حال
الف. وصِل کامل 
ب. فصِل کامل  

 ج. تداخل و تعامِل متن و حاشیه 
 د. تداخل و تعامِل نسبي همسنگ 

کشــیده  راحــت  نفــس  حالــت  کــدام  در 
تمــدن  دو  هیچ گاهــي  مي تواننــد؟... 
دو  گســترۀ  در  را  رابطۀ شــان  نمي تواننــد 
حالــِت نخســت تعریــف کننــد، رابطــۀ ســومي 
نابرابرانــه اســت، طریــق چهارمــي هــم برابرانه 
اســت و نیــز مجــال تنــوع را فراهــم مي کنــد.
4ـ بــر بنــاي منطــِق "زبان شــناختي"، هیــچ زبــان 
به تنهایــي وجــود نــدارد و زبــاِن تنهــا و واحــد 
ــدارد،  ــز به تنهایــي وجــود ن نداریــم، تمــدن نی
ــز  ــي نی ــمولیِت زبان ــت و ش ــه کلی همین گون
نداریــم، بلکــه آن چــه وجــود دارد، گســتره یی 
لهجه هــا، گویش هــا،  ترکیــب  از تاقــي و 
اصطاحــات و عبــاراِت روزمــره اســت. تمدن 
ــِت  ــت و تمامی ــۀ کلی ــه مثاب ــد ب ــز نمي توان نی
خــود ایجادکننــده و خودبســنده وجــود داشــته 
باشــد. آن چــه در تمــدن وجــود دارد، تاقــي و 

ــت. ــب هویت هاس ترکی
ــاِن  ــه کــه زب     شــایاِن ذکــر اســت، همان گون
مــادر نداریــم، تمــدِن مــادر )تمدنــي کــه 
تمدن هــاي دیگــر از آن نشــأت گرفتــه باشــد( 

ــم.  ــز نداری نی
کــه:  گفــت  مي تــوان  کام  یــک  در 
تمدن هــا همــواره در تاریــِخ حیــاِت خــود 
ارتباطــاِت  و  مســتمر  گفت وگــوي  در 
ارادۀ  و  بوده انــد  هــم  بــا  میان فرهنگــي 
هیچ گاهــي  آدمیــان،  ســلطۀ  بــه  معطــوف 
نتوانســته جریــاِن آن را بــه ســکون و ســکوت 
ــا را  ــترِي آن ه ــاي خاکس ــاند و هویت ه بکش

بــه ســیاهي مبــدل نمایــد. 
-----------------------
.  iرود یار كيپلينگ: شرق، شرق است و غرب، غرب و این دو 

برادِر همزاد با هم  مالقات ) تعامل(  نمي كنند.

.ii Intertexuality 
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لبنیات
طــرح ســاخِت جــای مناســبی بــرای فــروش لبنیــاِت تــازه 
و وطنــی را در ســال ۱۳68 خورشــیدی بــه شــهردار کابــل، 
ــن  ــه ای ــهردار ب ــای ش ــردم. آق ــنهاد ک ــاق، پیش ــم میث کری
طــرح عاقــۀ فــراوان نشــان داد و اراده کــرد کــه ایــن کار 

عملــی گــردد.
ــا  ــراِی م ــه ب ــان دســتور داد ک ــۀ مکروری ــه ناحی شــهردار ب
ــا حمایــِت شــهردار مکانــی  جــاِی مناســی ســراغ گــردد. ب
را بــرای ایــن کار تعییــن کردنــد. بــرای ســاختمان آن، 
ــط  ــاختمان توس ــن س ــۀ ای ــم. نقش ــه را انداختی ــواد اولی م
پســرمامایم، انجنیــر عبدالصبــور مهــران، تهیــه شــد و 
ــهردار در  ــهرداری و ش ــی ش ــاختمان  های اساس ــت س ریاس
ــر  ــد موت ــد خــورد؛ چن ــد و کار عمــًا کلیـ آن امضــا کردن
ســنگ را در ســاحه انداختیــم و قــرار شــد کــه روزِ دیگــر 

ــم. ــاز کن ــار را آغ کارِ اعم
روز بعــد، زمانــی کــه بــه ســاحۀ مربــوط رســیدم، دیــدم کــه 
ســنگ و ســیم های خــاردارِ مــا َکنــده و بــرده شــده اســت. 
ــوع را  ــن موض ــوط، ای ــای مرب ــت و پولیس  ه ــراد امنی از اف
ــد کــه ایــن  کار را امنیــت انجــام داده  پرســیدم. آن هــا گفتن

اســت.
ــم کــه چــه شــده و  ــه، خواســتم بدان ــر امنیــت رفت ــه دفت ب
ــازیم.  ــک را بس ــاختماِن کوچ ــن س ــد ای ــرا نمی گذارن چ
ــاختمان  ــی س ــه آبادان ــد ک ــن گفتن ــه م ــت ب ــدان امنی کارمن
ــِد  ــا محــِل رفت وآم ــرا این ج ــدارد؛ زی ــکان ن ــا ام در این ج
رفیــق داکتــر نجیــب اهلل اســت. آن هــا گفتنــد کــه مانــع کارِ 
شــما بــرادرِ داکتــر نجیــب  اهلل شــده و هیچ کســی نمی توانــد 

ــرد. ــرادر نجیــب را بگی ــای احمــدزی ب ــو آق جل
بــارِ دیگــر نــزد شــهردار کابــل رفتــم و قضیــه را حکایــت 
کــردم. آقــای میثــاق گفــت: این جــا نظــامِ اختاپوتــی حاکــم 

اســت، کار کــردِن خــوب در ایــن جامعــه امــکان نــدارد. 
ــی  ــروی سیاس ــو بی ــته ها عض ــه در گذش ــاق ک ــم میث کری
ــر  ــر اث ــود، ب ــه ب ــر کابین ــق و وزی ــک خل ــزب دموکراتی ح
ــاح خلــق و پرچــم، از وزارت  ــی بیــن جن ــات درون اختاف

ــود. ــی ب ــام اختاپوت ــن نظ ــزِو همی ــز ج ــد. او نی دور گردی

شب نامه 
ــه  ــود ک ــن ب ــِی مجاهدی ــریه و اوراِق تبلیغات ــب  نامه، نش ش
ــردِن  ــا ک ــهروندان و خنث ــِن ش ــدِن ذه ــن  ش ــرای روش ب
ــای  ــط چریک  ه ــدار، توس ــِر اقت ــر س ــِت ب ــاِت دول تبلیغ
ــد. ــن، شــبانه پخــش می  گردی ــه مجاهدی شــهری وابســته ب
ســال های ۱۳6۵ و ۱۳66 خورشــیدی، شــب نامه هایی از 
پنجشــیر، توســط بــرادرم بــه کابــل آورده می شــد. در یکــی 
از ایــن روزهــا، مــن وظیفــه گرفتــم کــه در منطقــۀ حصــۀ 
دوم خیرخانــه، شــب نامه  ها را پخــش کنــم. به صــورِت 
پنهانــی و در شــب، پخــش شــب نامه  ها را بــه خانــۀ 
ــز  ــه ُخســرم نی ــه خان ــه ب ــردم، از جمل ــاز ک همســایه ها آغ

ــم. ــک ورق را انداخت ی
فــردای آن روز، زمانــی کــه نمــاز شــب را در مســجد 
به آهســته گی  محمدعظیــم  قاضــی  ُخســرم  کردیــم،  ادا 
و درگوشــی برایــم گفــت: هنــگام نمــاز صبــح، یــک 
ــی  ــای مهم ــه گپ ه ــم ک ــر دروازه یافت ــب نامه را از زی ش

ــت.  داش
پرسـیدم کجاست تا من هم بخوانم. 

ــه دســِت  ــه ب ــن نام ــرِس این کــه ای ُخســرم پاســخ داد: از ت
ــرده اســت.  ــن ب ــفتد، آن را از بی ــا نیـ ــا و پرچمی ه خلقی ه

پاره اهی ویپستهبخش هفـدهم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه
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فرهاد عرفانی ـ مزدک
هنــر »خــود« زیســتن اســت و زیســتن »خــود« هنــر 
اســت! چــرا کــه هســتی )۱(: تمــوج اثراتی ســت بــر 
واقعیــت. هــر اثــر اگــر برانگیزانــد، هنــر اســت و اگر 
هدایــت کنــد، حقیقــت اســت. پــس حقیقــت هنــر، 
شــیداییِ  همایشــی انســانی ـ طبیعی ســت، تــا کمــال 
ــن شــیدایی  ــی زی ــور لحظات ظاهــر شــود. شــعر، تبل
ــه  ــت ک ــت. عشقی س ــش اس ــن همای ــی از ای و اوج
رســوخ می کنــد، می شناســد، تجزیــه و تحلیــل 
ــد. ــت می ده ــن به دس ــتنتاجی نمادی ــد و اس می کن

 نمــاد، در این جــا، خواســته اســت؛ خواســته یی 
ــن  ــا همی ــا ب ــه، ام ــناخت عامیان ــدود ش ــر از ح فرات
دارد.  ناگسســتنی  و  عمیــق  رابطه یــی  شــناخت، 
ــا را  ــد. آنه ــر آرزوهاین ــده و نمایانگ ــا، نماین نماده
ــر  ــت، ه ــتباه گرف ــود اش ــت موج ــا واقعی ــد ب نبای
چنــد عناصــر آن، تافتــه و بافتــۀ همیــن واقعیــت، امــا 

ــت. ــۀ« آن اس »نپرداخت
در  او،  اشــتیاق  و  انســان  ذوق  »خــود«  آرزوهــا 
رســیدن بــه کمــال اســت؛ کمالــی کــه جــز زیبایــی 
ــا  را جســت وجو نمی کنــد. لیــک ایــن زیبایــی؛ همان
ــی  ــی، حقیقت ــی حقیق ــودن اســت، مطلوب ــوب ب مطل
ــه  ــرا ک ــرد. چ ــه را فراگی ــه هم ــه ک ــر، آن گون فراگی
ــه در  ــت ک ــت و کیس ــت اس ــن حقیق ــتی، عی درس
بطــن وجــود خــود از حقیقــت لــذت نبــرد و درســتی 

ــد؟ ــا ندان را زیب
بــر ایــن پایــه می تــوان گفــت کــه؛ شــعر در 
ــق  ــود، متعل ــع می ش ــان واق ــه در زم ــال ک ــن ح عی
ــا  ــد، ام ــت باش ــد واقعی ــت. می توان ــان نیس ــه زم ب
حقیقــت نباشــد، هرچنــد کــه در بطــن خــود حامــل 
حقیقتــی اســت. لطافــت آن در لحظــه احســاس 
می شــود، لیــک زیبایــی آن، تنهــا، قابــل تصــور 
ــا« دورنماســت.  ــه »تنه ــر نیســت! ک اســت. و تصوی
ــش  ــت، گرای ــی در واقعی ــتن؛ زنده گ ــعر زیس ــا ش ب
ــا  ــزش ب ــاس و آمی ــه احس ــق ب ــت، عش ــه حقیق ب

ــت.  ــل اس تعق
بــا شــعر بــودن، بــه معنــی انســان زیســتن، بــه گونــۀ 
آرمانــیِ  آن اســت. این چنیــن اســت کــه لطیف تریــن 
ــن  ــق ای ــال از طری ــل انتق ــری، قاب ــات بش احساس
وســیله انــد. آزادتریــن عرصــه بــرای ارایــۀ هــر نــوع 
برداشــت از جهــان و پدیده هــای آن، اجتمــاع و 

ــن بســتر اســت. ــز، همی انســان و مســایل او نی
شــعر پدیده یــی زبانی ســت، و زبــان؛ پدیده یــی 
ــاع   ــد اجتم ــل آرزومن ــدۀ تخی ــعر زایی ــی. ش اجتماع
ــه  ــاز ب ــۀ نی ــانی؛ نتیج ــاع انس ــت و اجتم انسانی س
تــداوم حیــات انســانی! پــس شــعر نــگاه بــه 
ــت،  ــه هس ــه ک ــا آن گون ــه تنه ــا ن ــت، ام زنده گی س

ــد. ــد باش ــه بای ــز ک ــه نی ــه آن گون بلک
 شــعر، نتیجــۀ نیــاز اســت؛ نیــاز بــه بیانــی کــه بتوانــد 
بیانگــر نمــود عاطفــی ـ آرمانــیِ انســان باشــد و ایــن 
ــر  ــه ه ــادر اســت ب ــه ق ــل »ک ــان تخی ــان، جــز زب بی

ــی بدهــد« نیســت. خواســته یی پوششــی حقیق

ــه  ــا ب ــد، ت شــعر، ســرزمین تصــور را تســخیر می کن
تصاویــر )حقیقــی و مجــازی(، بُعدی حســی ببخشــد. 
در ایــن مرحلــه، شــعر؛ تخیلی ســت محســوس، کــه 

زبــان تحقــق بخشــیدن بــه ناممکن هاســت.
 بدیــن پایــه، شــعر؛ زنده گی ســت، بــه عــاوه 
ــۀ او،  ــل و اندیش ــه حــس و تخی ــاعری ک ــاعر! ش ش
ــرای بیــان اجتمــاع و محیــط انســانی  بهانه یی ســت ب
ــدون  ــعر ب ــورات آن. ش ــا و تط ــی  و نیازه ـ طبیع
شــاعر قابــل تصــور نیســت و شــاعر بــدون مفهــوم 
ــن  ــه ای ــبت ب ــه نس ــناختی ک ــی ش ــان و تمام انس

ــود دارد. ــود وج موج
ــد  ــر فرآین ــر ه ــم؛... اگ ــخن برمی گردی ــاز س ــه آغ ب
تحــول و تبدیــل در خلــق یــک اثــر، ســیری کیفــی را 
ــر؛  ــد، هن ــه ســوی زیبایی شناســی انســانی طــی کن ب
ــی فرانظــر و دگرگــون شــده از واقعیــت خــام  عینیت
اســت، کــه محصــول بی واســطۀ احســاس و اندیشــۀ 
ــرآوردی مــادی  هنرمنــد می باشــد. اندیشــه، خــود، ب
دســتگاه  توســط  انســانی،  حــس  دگرگونــی  از 
دماغی ســت. بــر ایــن اســاس، فرآینــد مذکــور؛ 
و  پــرورش  گزینــش،  پایــۀ  بــر  دخالتی ســت 

ــتوار اســت: ــه محــور اس ــر س ــه ب ــش، ک آفرین
-۱   جهان خارج
 -2 حس انسانی

-۳ پاالیش و پیرایش نظری و دماغی. 
زیبایــی در هنــر، برقــراری آن گونــه روابــط  منطقــی 
ــوق  ــل ف ــه عام ــن س ــد بی ــه بتوان ــت، ک و ذوقی س
ــر منطــق حســی مخاطــب  ــرده و ب ــق ایجــاد ک تطاب
ــن  ــن ِچنی ــور نمادی ــعر، تبل ــردد. ش ــق گ ــز، منطب نی
کــه  نوشتاری ســت،  ســاختاری  تطابقی ســت. 
موســیقی واژه هــا ـ تخیــل هنرمنــد و اندیشــۀ مادیــت 
یافتــۀِ  انســانی ، ســه کارپایــِۀ پرداخــِت آن را تشــکیل 

می دهــد.
ظرفیــت بیانــی شــعر، همــان ظرفیــت بیانــی شــعور 
چنیــن  دارای  کل  در  هنــری  رشــته های  نیســت! 
خصیصه یــی هســتند. هــر کــدام، دایــرۀ ادراک، 
نفــوذ و بســط محــدودی دارنــد و »ایــن«، ریشــه در 
ــاختارهای  ــوری، و در س ــود ص ــا و قی محدودیت ه

ــا دارد. ــدۀ آنه ــه ش پذیرفت
ــر  ــا در هن ــوی، تنه ــوان ره آوردی ثان ــه عن  شــکل، ب
ــت  ــودی از  ماهی ــه، نم ــگام ارای ــه هن ــه ب ــت ک اس
ــر  ــود« هن ــرآورده، »خ ــاس، ف ــن اس ــر ای ــت. ب اس
اســت و زیرســاخت های آن کمتــر مــورد توجــه 
ــته  ــر داش ــه را مدنظ ــن نکت ــر ای ــرد. اگ ــرار می گی ق
باشــیم، درمی یابیــم کــه »بیــان« در ظرفیت هــای 
ــه  ــری و از جمل ــر هن شــعوری؛ نامحــدود، و تصاوی
ــت.  ــدود اس ــا، مح ــن ظرفیت ه ــۀ ای ــعر، در ارای ش
این چنیــن اســت کــه یــک شــعر، تنهــا ارایــۀ 
ــته  ــتنتاج برخاس ــورات و اس ــی از ادراک، تص بخش
ــه  ــان، ب ــد. زب ــر می باش ــاس و تفک ــاس احس از قی
ــه،  ــدۀ اندیش ــزار و تعمیم دهن ــاخت، اب ــوان زیرس عن
ــی و  ــاظ آوای ــی از لح ــود« دارای محدودیت های »خ
ــت.  ــق اس ــل و تطبی ــری و تکام ــی ـ تحول پذی معنای

ــد  ــیال، نمی توان ــی س ــوان پدیده ی ــه عن ــزار ب ــن اب ای
دارای کارکــرد و ظرفیــت ثابتــی باشــد. پــس شــعر، 
ــعوری، شــکل پذیری  ــی ـ ش ــودی زبان ــه نم ــه مثاب ب
ــان  ــا زب ــراه ب ــه هم ــت ک ــرِی سیالی س و کیفیت پذی
ــی  ــاوت بیان ــای متف ــوالت آن، دارای ظرفیت ه و تح

می شــود.
بخشــی از مســوولیت کارکــرد ایــن نظــام، بــر عهــدۀ 
ــن  ــمول ای ــز، مش ــود« نی ــه او »خ ــت، ک ــاعر اس ش
دگرگونی هــا و تحــوالت اســت. ضمــن این کــه 
تمریــن و ممارســت و  ادراکــه،  قــدرت  میــزان 
کارکــرد حســی او نیــز، شــروط مهمــی در باالبــردن 

ــت.  ــعر اس ــی ش ــای بیان ظرفیت ه
ــش  ــه بخ ــورت، همیش ــن ص ــعر، در بهتری ــک ش ی
کوچکــی از مــادۀ خــام خــود، یعنــی شــعور اســت. 
غیــر از عوامــل اصلــی کــه ذکــر شــد؛ دســتور زبــان 
ــی  ــی آوای ــا آن ـ زیبایی شناس ــورد ب ــکل برخ و ش
واژه هــا ـ شــکل ترکیب هــا ـ قوانیــن معانــی و بیــان 
ـ موســیقی ـ مســایل مربــوط بــه انتــزاع و امتــزاج در 
ــل  ــاعر و عوام ــی ش ــت؛ زنده گ ــر و... در نهای تصاوی
ــل  ــه عوام ــه مثاب ــد ب ــدام می توانن ــر ک ــی، ه محیط

ــد.  ــل کنن ــده عم ــا پیش برن ــده و ی بازدارن
در بهتریــن حالــت نیــز، شــاعر بــرای درهم شکســتن 
ــز در  ــی ج ــش، چاره ی ــی خوی ــای بیان محدودیت ه
ــات  ــی امکان ــد از تمام ــدارد. او بای ــودن ن ــان ب زم
زبانــی و فکــری زمانــۀ خویــش در جهــت گســترش 
ــد.  ــتفاده کن ــی اس ــای بیان ــرد ظرفیت ه ــعاع عملک ش
بــا علــم بــه این کــه حتــا در ایــن صــورت، بــه دلیــل 
ــدای  ــا ص ــد، تنه ــمرده ش ــه ش ــی ک محدودیت های
ــعور  ــه ش ــت ک ــی از آن چیزی س ــژواک بخش او، پ
ــه را  ــن نکت ــد ای ــا بای ــش! تنه ــه می نامیم هنرمندان
ــان؛ نمــودی ســیال  ــه بی ــواره در نظــر داشــت ک هم
ــه محــدود و در  ــت هــای آن، در زمان اســت و ظرفی

ــان، نامحــدود اســت. زم

زیرنویس:
-۱ در این جــا مــراد از هســتی، حیــات در کلیــۀ 
ــتی.  ــان هس ــه جه ــت و ن ــک اس ــای بیالوژی نموده
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شاعر برای درهم شکستن 
محدودیت های بيانی خویش، چاره یی 
جز در زمان بودن ندارد. او باید از 
تمامی امکانات زبانی و فکری زمانۀ 
خویش در جهت گسترش شعاع 
عملکرد ظرفيت های بيانی استفاده 
كند. با علم به این كه حتا در این 
صورت، به دليل محدودیت هایی كه 
شمرده شد، تنها صدای او، پژواک 
بخشی از آن چيزی ست كه شعور 
هنرمندانه می ناميمش! تنها باید این 
نکته را همواره در نظر داشت كه 
بيان؛ نمودی سيال است و ظرفيت 
های آن، در زمانه محدود و در 
زمان، نامحدود است

خوانش  یک شعر
 و معرفی 

شارع آن
صالحــه وهــاب واصــل، یکــی از شــعرای زن در تاریــخ 

ادبیــات معاصــر افغانســتان اســت کــه در شــعرش "واهــب" 
تخلــص می کنــد. 

وی هنــوز کودکــی بیــش نبــود کــه بــه دنیای شــعر و شــاعری 

روی آورد و در آن دوران، بــه ســرودن دوبیتی هــای کودکانــه 

ــد،  ــتعداد او ش ــه اس ــدرش متوج ــه پ ــت. زمانی ک می پرداخ

ــۀ  ــه مجل ــرای نشــر ب به خاطــر تشــویقش ســروده های او را ب

ــار دورۀ  ــن، برخــی آث ــر ای ــزون ب ــتاد. اف "شــوخک" می فرس

ــود،  ــعارش می ش ــتان ها و اش ــامل داس ــه ش ــی وی ک کودک

ــه نشــر  ــودکان( ب ــس ک ــس" )انی ــو انی ــۀ "د کوچنیان در مجل
رســیده اســت.

خانــم واصــل بــا شــور فــراوان کارش را دنبــال کــرد و امروزه 

ــه احســاِس آدم هــا  شــاعر توانایــی اســت کــه شــعرهای  او ب
ــد. ــا می بخش ــو و ج رنگ وب

تاکهجـاندرراهعشــقـشناتـوانیمیکنـد

چشمدلزینشوربختیخونفشانیمیکند

بــانــوایزاردرقلـبــشاثــربـگـذاشــــتدل

نــرمنــرمکیـاربــامــامهــربــانـیمـیکنــد

هـرکـجــاشـــاخبلنــدیدیــددلپـروازکــرد

لیـکایـندمفکـرســـیـرآســمانـیمیکنــد

ازحـریمبـاِغایـننـامحـرمـانبگسســتهبنـد

درگــرهدامدلـبـــرنـغـمـــهخـوانـیمـیکنـــد

نـاماورویلـبــمشـــدوصـلـتاومـطـلـبــــم

طوطیعشقشعجبشیرینزبانیمیکنـد

یـکتبـســـــمازلـبآندلـبــرزیـبــانشــــان

زخـمکاریمـیشـــودتاثـیــرآنـیمیکـنــــد

دوشپـابنهـــادهبـــودمدرخیــالستــــاندل

حســناودیـدمکـهآنجـاحکـمرانیمیکـنـد

"واهبا"افسـردهشـدتن،دورهپیـریرســیـد

لیکدلازعشــقاوشــوقجـوانیمیکنـد

ACKU
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      ابوبکر صدیق
برخورد هــای سیاســی ناســالم، انحصــار طلبــی، 
ــوس،  ــت نف ــراس از تثبی ــلیقه یی و ه ــای س دیدگاه
ــا  ــده ت ــث ش ــهروندان، باع ــوام و ش ــق اق ــار دقی آم

نشــود. عملــی  برقــی  شــناس نامه های  قانــون 
ــی،  ــه مدن ــاالن جامع ــگاه، فع ــتادان دانش ــی اس برخ
شــهروندان و اعضای مجلــس نماینده گان، بــا بیان این 
ــل عملی نشــدن  ــه یکــی از دالی ــد ک ــب می گوین مطل
ــران  ــهل انگاری س ــی س ــناس نامه های برق ــون ش قان
ــه را  ــت های قدرت طلبان ــه سیاس ــت ک ــت اس حکوم

ــد. ــش گرفته ان پی
ــناس نامه های  ــون ش ــا قان ــه ب ــد ک ــاور دارن ــان ب آن
برقــی برخــورد سیاســی صورت گرفتــه اســت و ارادۀ 
سیاســی بــرای توزیــع آن در حکومــت فعلــی وجــود 
نــدارد. حلقــات باج گیــری  به نــام قــوم،  تــاش 
ــدازی بحــث اکثریــت و اقلیــت  ــا راه ان ــا ب می کننــد ت

ــد. ــن کنن ــع سیاســی خــود را تأمی مناف
آنــان می گوینــد کــه برگــزاری انتخابــات بــدون 

ــر  ــی پ ــناس نامه های برق ــع ش توزی
ــود. ــد ب ــب خواه از تلق

وزارت  در  مســووالن  امــا، 
تمــام  کــه  می گوینــد  داخلــه 
آماده گی هــای الزم بــرای توزیــع 
شــناس نامه هــای برقــی گرفتــه 
ــد  ــر رون ــاه دیگ ــا دو م ــده و ت ش
شــناس نامه ها  آمازیشــی  توزیــع 

آغــاز خواهــد شــد.
کــه  می کننــد  تأکیــد  آگاهــان 
برگــزاری انتخابــات بــدون توزیــع 
شــناس نامه های برقــی پــر از تقلــب 
اســت. امــا مســووالن در کمیســیون 
ــه  ــد ک ــات می گوین ــتقل انتخاب مس
شــناس نامه های  توزیــع  رونــد 
برقــی هیــچ ارتباطــی بــا برگــزاری 

ــدارد. ــی ن ــات پارلمان انتخاب
صیــاد،  گل جــان  عبدالبدیــع 
مســتقل  کمیســیون  ســخنگوی 
ــدگار،  ــۀ مان ــه روزنام ــات، ب انتخاب
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــد ک می گوی
انتخابــات  برگــزاری  تصمیــم 
امــا  دارد،  جــاری  ســال  در  را 
ســال  در  برقــی  شــناس نامه های 

شــد.  نخواهــد  توزیــع  روان 
ــناس نامه های  ــع ش ــه توزی ــد ک ــاد می افزای ــای صی آق
برقــی هیــچ ارتباطــی بــا برگــزاری انتخابــات نــدارد و 

از مســوولیت های حکومــت اســت.
ــح  ــات تصری ــتقل انتخاب ــیون مس ــخنگوی کمیس س
ــرای  ــی ب ــای برق ــناس نامه ه ــع ش ــه  توزی ــرد ک ک
تثبیــت هویــت افــراد و اقــوام در افغانســتان ضــروری 
ــوالی و  ــورای های ولس ــات ش ــا در انتخاب ــت، ام اس
ــال روان  ــرار اســت در س ــه ق ــی ک ــات پارلمان انتخاب
ــرده  ــک ک ــی کم ــناس نامه های برق ــود، ش ــزار ش برگ

نمی توانــد. 
بــه گفتــۀ او،  برگــزاری انتخابــات بــه توزیــع 
ــیون  ــدارد و کمیس ــاط ن ــی ارتب ــناس نامه های برق ش
مســتقل انتخابــات  در تمــام مراکــز رای دهــی از 
تکنالــوژی مــدرن اســتفاده خواهــد کــرد تــا از تقلــب 

ــود.  ــری ش جلوگی
در همیــن حــال، عزیــز رفیعــی، رییــس مجمــع 
مدنــی افغانســتان، بــا اشــاره بــه عملــی نشــدن قانــون 
افغانســتان  می گویــد:   برقــی  شــناس نامه های 
ــق  ــدی و دقی ــماری ج ــر ش ــه و س ــد احصایی نیازمن
ــور در  ــن کش ــوس، ای ــت نف ــدون تثبی ــه ب ــت ک اس
ــی و  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــف نظام ــای مختل عرصه ه

ــت.  ــرو اس ــی روب ــه ناکام ــی ب ــا اجتماع حت
ــی  ــع شــناس نامه های برق ــزود: توزی ــی اف ــای رفیع آق
ــم  ــه تحکی ــتان ب ــوام در افغانس ــت اق ــت هوی و تثبی
وحــدت ملــی کمــک می کنــد. تــا زمانــی کــه هویــت 
و آمــار دقیــق اقــوام در افغانســتان معلــوم نشــود، ایــن 

کشــور بــه وحــدت ملــی دســت نخواهــد یافــت. 
ــای  ــِن طرف ه ــت های تفرقه افگ ــه سیاس ــت ک او گف
مداخله هــای  و  شــناس نامه ها  بحــث  در  دخیــل 
چالش هایــی  از  بیرونــی  کشــورهای  سیاســی 

از  را  برقــی  شــناس نامه های  قانــون  کــه  اســت 
پیــاده شــدن بازمانــده.  بیرونی هــا بــا اســتفاده از 
ــع  ــد توزی ــتان رون ــان در افغانس ــوذ استخباراتی ش نف
مواجــه  چالــش  بــا  را  برقــی  شــناس نامه های 

کرده انــد.
باج گیری هــای  ســهل انگاری،  رفیعــی،  آقــای 
ــۀ ســران حکومــت  ــی، سیاســت های قدرت طلبان قوم
وحــدت ملــی را از چالش هــای دیگــری فــراراه  
ــد  ــد و می گوی ــی می دان ــناس نامه های برق ــع ش توزی
ــد  ــاش می کنن ــاص ت ــای خ ــات و گروه ه ــه حلق ک
تــا بحــث اکثریــت و اقلیــت را دامــن بزننــد تــا منافــع 
سیاسی شــان تأمیــن شــود. در حالــی نیــاز مبــرم 
ــه در  ــی ک ــار از اقوام ــتن آم ــتان داش ــردم افغانس م
ــناس نامۀ  ــد و ش ــی می کنن ــن زنده گ ــر زمی ــن س ای

ــاری اســت.  معی
رییــس مجمــع مدنــی افغانســتان تأکیــد می کنــد کــه 
بازی هــای در پشــت پــرده به خاطــر درج هویــت 
افــراد در شــناس نامه های برقــی جریــان دارد کــه 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــدی را ایج ــای ج نگرانی ه
ــت  ــوول اس ــتان مس ــت افغانس ــۀ او، حکوم ــه گفت ب
شــناس نامه های  توزیــع  رونــد  در  نگــذارد  تــا 
به جــای  و  گیــرد  صــورت  دســت بُرد  برقــی 
ــت  ــی ثب ــهروندان خارج ــتانی، ش ــهروندان افغانس ش
شــناس نامه های برقــی شــوند کــه در آینــده بــه 
ــود. ــد ب ــن خواه ــش آفری ــردم چال ــت و م حکوم
ــهروندان  ــن از ش ــه 7۰۰ ت ــی، روزان ــۀ رفیع ــه گفت ب
خارجــی بــه مناطــق شــمال جابجــا می شــوند تــا در 

ــوند. ــوام درج ش فهرســت یکــی از ق
ــخنگوی  ــر س ــت، دفت ــر پرس ــش س ــب دان ــا، نجی ام
وزارت داخلــه بــا اشــاره بــه شــروع کار توزیــع 
ــای  ــه آماده گی ه ــد ک ــی می گوی ــناس نامه های برق ش
الزم بــرای توزیــع شــناس نامه های برقــی گرفتــه 
و  والیــات  در  کــه  کمبودهایــی  و  اســت  شــده 
ــه و ادارۀ  ــرف وزارت داخل ــود دارد، از ط ــز وج مرک
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــناس نامه های برق ش

ــت. اس
ــی  ــناس نامه های برق ــد: ادارۀ ش ــش می گوی ــای دان آق
ــع  ــد توزی ــرده  و رون ــتخدام ک ــی را اس ــراد تخنیک اف
ــا  ــا دو م ــی به شــکل آزمایشــی ت ــناس نامه های برق ش

دیگــر آغــاز خواهــد  شــد.
از ســویی هــم، شــها فریــد اســتاد حقــوق دانشــگاه 
ــان  ــا بی ــدگار ب ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــل، در گفت وگ کاب
سیاســی  برخــورد  قانون هــا  بیشــتر  بــا  این کــه 
حاکــم  سیاســی  اوضــاع  و  می گیــرد  صــورت 
و بدامنــی در افغانســتان باعــث شــده تــا زمینــۀ 
نیــز  برقــی  شــناس نامه های  قانــون  عملی شــدن 
فراهــم نشــود، می گویــد: قانــون شــناس نامه های 
ــای  ــه و اراده ه ــرار گرفت ــراد ق ــوذ اف ــی تحــت نف برق

ــدارد.  ــود ن ــردن آن وج ــی ک ــرای عمل ــی ب سیاس
حکومــت  ســران  کــه  دارد  ادعــا  فریــد  بانــو 
ــع  ــورد توزی ــل در م ــای دخی ــی و نهاده وحــدت مل
ــت   ــوب دس ــۀ مطل ــه نتیج ــی ب ــناس نامه های برق ش
ــر  ــناس نامه معتب ــتن ش ــه داش ــی ک ــد. در حال نیافته ان
ــه  ــی ک ــای ورق ــت و تذکره ه ــر شهرونداس ــق ه ح
در حــال حاضــر بــرای مــردم توزیــع می شــود، 
ــا  ــا، ب ــت. ام ــرده اس ــق ک ــادی را خل ــای زی چالش ه
تمــام ایــن چالش هــا ســران حکومــت وحــدت ملــی، 
از توزیــع  شــناس نامه ها ســر بــاز زده و توزیــع آن را 

ــد.  ــق انداخته ان ــه تعوی ــردا ب ــروز و ف ــه ام ب
او گفــت کــه برخوردهــای ناســالم سیاســی بــا رونــد 
توزیــع شــناس نامه های برقــی  کــه از تقلــب و 
تخلــف  در انتخابــات جلوگیــری می کنــد باعــث 
شــد تــا برخــی از حلقاتــی کــه خواهــان دســت بُرد و 
ــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری  تقلــب در انتخاب
ــع  ــد توزی ــال در رون هســتند، در صــدد ایجــاد اخت
ایــن شــناس نامه ها قــرار گیرنــد. ایــن حلقــات 

ــب و  ــا تقل ــز ب ــده نی ــات آین ــه انتخاب ــد ک می خواهن
ــزار شــود.  ــف برگ تخل

بــه گفتــۀ او، در حالــی کــه مــردم از حکومــت وحدت 
ملــی انتظــار داشــتند کــه قانــون شــناس نامه های 
کار صــورت  ایــن  امــا  کنــد،  عملــی  را  برقــی 
نگرفــت، حرکت هایــی کــه از طــرف نهادهــای مدنــی 
ــد  ــه ایــن رون ــی ب ــر چندان ــز تأثی ــدازی شــد، نی راه ان
نداشــت. امــا جامعــه بایــد بــا حرکت هــای متناســب 
بــا حقــوق شــهروندی و مدنــی بــاالی حکومت فشــار 
ــع شــناس نامه ها  ــۀ توزی ــا حکومــت زمین ــد ت وارد کن

را فراهــم ســازد.  
ایــن اســتاد دانشــگاه کابــل، نقــش  نهادهــای ناظــر بــه 
قانــون را نیــز نمادیــن می خوانــد و می گویــد کــه در 
چنــد ســال گذشــته ایــن نهادهــای نقــش نمادیــن در 
ــارت از  ــای نظ ــته اند و به ج ــون داش ــارت از قان نظ
ــرار  ــت ق ــت های حکوم ــر سیاس ــت تأثی ــون، تح قان
گرفته انــد. حکومــت نیــز از نهادهــای ناظــر بــه 
قانــون در افغانســتان بــه شــکل ابــزار اســتفاده کــرده 
ــون  ــه قان ــی ب ــه مســوولیت نظارت ــان ک اســت. پارلم
دارد و بایــد فشــار الزم را بــرای عملــی شــدن قانــون 
ــاالی حکومــت وارد  ــی ب ــع شــناس نامه های برق توزی

ــت. ــرد نتوانس می ک
ــه  ــان ب ــه وکای پارلم ــرد ک ــح ک ــد تصری ــو فری بان
ــس  ــط ریی ــان توس ــت فعالیت ش ــه وق ــن ک ــت ای عل
ــس  ــده و ریی ــد ش ــی تمدی ــدت مل ــت وح حکوم
حکومــت وحــدت ملــی بــا فرمانــی وقت شــان 
ــع  ــه نف ــواره ب ــد، هم ــام می کنن ــده اع ــم ش را خت
ــت.  ــع مل ــه نف ــد ن ــری می کنن ــت موقف گی حکوم
ــع  ــد توزی ــۀ رون ــردن زمین ــم ک ــه فراه ــی ک در حال
ــت  ــت اس ــوولیت دول ــی از مس ــناس نامه های برق ش

و الزم اســت تــا از طــرف پارلمــان، مــردم، نهادهــای 
ــاالی آن وارد  ــانه ها فشــارالزم ب ــی و رس ــه مدن جامع
ــم  ــون را فراه ــی قان ــۀ عمل ــت زمین ــا حکوم ــود ت ش

ــد. کن
توزیــع  شــهروندان،  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
از ضرورت هــای  برقــی را یکــی  شــناس نامه های 
بــرای تثبیــت هویــت افــراد و اقــوام در کشــور دانســته 
برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  کــه  می گوینــد 
ــته  ــات گذش ــه در انتخاب ــای ک ــد از تقلب ه می توان

ــد.  ــری کن ــت جلوگی ــورت گرف ص
ــه  ــد ک ــد، می گوی ــادۀ میون ــدار در ج ــد دوکان حام
ــد  ــردم مفی ــرای م ــی ب ــناس نامه های برق ــع ش توزی
اســت و اگــر رونــد توزیــع آن شــروع شــود، مــا هــم 

شــناس نامه های بهتــر خواهیــم داشــت.
او می گویــد کــه سیاســت مــداران بــرای منافــع 
شخصی شــان برنامه هــای ملــی را بنــد می ســازند 

ــد.  ــام می رس ــردم ع ــرای م ــرر آن ب ــه ض ک
ــت،  ــهر اس ــی ش ــای تکس ــی از راننده ه ــریف یک ش
ــد  ــع شــناس نامه های برقــی تأکی ــر توزی ــز ب نی
می کنــد، می گویــد کــه بایــد تذکره هــای 
برقــی توزیــع شــود تــا مــردم صاحــب یــک 

ــوند.  ــاری ش ــناس نامه  معی ش
ــردم  ــد م ــت بای ــا چــه وق ــه ت ــد ک او می گوی
در مشــکات و بی هویتــی زنده گــی کنــد، 
دولــت مســوولیت دارد تــا بــرای مــردم 

تذکره هــای برقــی را توزیــع کنــد.
درهمیــن حــال، قاضــی نذیــر احمــد حنفــی 
عضــو کمیســیون تقنیــن مجلــس نماینــده گان، 
کــه  اولویت هــای  از  یکــی  می گویــد: 
ــت،  ــت هوی ــاز دارد، تثبی ــه آن نی افغانســتان ب
ــزار  ــهروندان، برگ ــار ش ــوس، آم ــت نف تثبی
انتخابــات شــفاف اســت کــه تمــام ایــن 
ــی  ــناس نامه های برق ــع ش ــه توزی ــا ب رونده
ــدارد  ــم ن ــت تصمی ــا حکوم ــاط دارد. ام ارتب
تــا رونــد توزیــع شــناس نامه های برقــی 
ــات  ــا در انتخاب ــااز تقلب ه ــد ت ــم کن را فراه

ــود.   ــری ش ــده جلوگی آین
آقــای حنفــی افــزود کــه یکــی از طرف هــای 
توزیــع  رونــد  نمی خــواد  کــه  دخیــل 
شــود،  آغــاز  برقــی  شــناس نامه های 
داخــل  در  حلقاتــی  و  اســت  حکومــت 
ــا در  ــد ت ــاش می کنن ــت ت ــتگاه حکوم دس
انتخابــات آینــده افــراد دست نشــان خــود 
ــت  ــه حکوم ــر آنچــه ک ــد و ه ــان بیاورن ــه پارلم را ب
ــی  ــا عمل ــی ب ــد. یعن ــد کن ــان تأیی ــت، پارلم خواس
برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  قانــون  نکــردن 
ــی و  ــات پارلمان ــب در انتخاب ــاش تقل ــت در ت دول

اســت.  ولســوالی ها  شــورای های 
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گا خاطــر نشــان کــرد کــه 
ــی  ــناس نامه های برق ــع ش ــد توزی ــدن رون ــی نش عمل
باعــث تعلیــق کارمنــدان و یــک هزینــه بــزرگ شــده 
اســت. در حالــی کــه بیــکاری در کشــور باعــث رفتــن 
ــت شــده  ــان مســلح دول ــه صفــوف مخالف ــان ب جوان
ــا  ــا در وزارتخانه ه ــدن هزینه ه ــرف نش ــت. مص اس
نیــز باعــث افزایــش بیــکاری و فقــر در جامعــه شــده 

اســت. 
بــه گفتــۀ او، حکومــت تــاش می کنــد تــا تقلــب را 
ــا  ــه ب ــی ک ــد، در حال ــر انجــام ده از مســیرهای دیگ
ــا  ــن تقلب ه ــو ای ــی جل ــناس نامه های برق ــع ش توزی

ــود. ــه می ش گرفت
او گفــت کــه مجلــس نماینــده گان فشــارهای جــدی 
ــد  ــردن رون ــی ک ــر اجرای ــت به خاط ــاالی حکوم را ب
توزیــع شــناس نامه های برقــی وارد خواهــد کــرد 
هرنــوع  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  بــدون  و 

ــود.  ــد ب ــب خواه ــر از تقل ــات پ انتخاب
در  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  بــرای  تأکیــد 
ــات  ــرار اســت انتخاب ــه ق ــرد ک حــال صــورت می گی
پارلمانــی در ســال جــاری برگزار شــود. ســال گذشــته 
طــرح تعدیــل مــاده 6 قانــون توزیــع شــناس نامه  های 
ــت و  ــه صــورت گرف ــن کابین ــه قوانی ــی، در کمیت برق
از ســوی رییــس حکومــت وحــدت ملــی طــی یــک 
ــن  ــوز ای ــا هن ــا ت ــد. ام ــی توشــیح گردی ــان تقنین فرم

قانــون عملــی نشــده اســت.
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ورزش

ایمـانوعقـلعـربی!؟ عبداالحد هادف

بازهم شیخ امید
هیــچ صحنــه و تجربــۀ زنده گــی بشــر بــه انــدازۀ انتخابــات، 
ــدازی  ــع راه ان ــات در واق ــت. انتخاب ــده نیس ــم و آموزن مه
کاس درســی بــزرگ بــه وســعت یــک کشــور اســت کــه ســاکنان آن در 
ــوی کان را  ــک تابل ــوند و ی ــون می ش ــری وارد آزم ــق سرتاس ــک مش ی
ــاب  ــان را بازت ــود و کشورش ــیمای سرنوشــت خ ــه س ــد ک ــم می کنن رس

می دهــد.
کســانی کــه از تجربــه و پیامــد انتخابــات نمی آموزنــد، کودن تریــن 
هیــچ  آمــوزگاری  هیــچ  از  نه تنهــا  کــه  زمین انــد  روی  انســان های 
نخواهنــد آموخــت، بلکــه آمــوزگاران را نیــز ســرخورده خواهنــد ســاخت 
و در صــورت عنــاد بــر نفهمــی و بدذاتــی خــود، پارچــۀ زغالــی خواهنــد 
شــد کــه صدهــا و هزارهــا زمســتان تاریــخ بگــذرد، روســیاهی بــه آن هــا 

ــد. ــد ش ــا دور نخواهن ــررس نفرین ه ــز از تی ــد و هرگ ــد مان خواه
ــده  ــت آموزن ــی آن بی نهای ــات قبل ــل انتخاب ــران مث ــر ای ــات اخی انتخاب
اســت بــرای مــردم و رهبــر مذهبــی آن. اگــر رهبــر و جناح هــای 
ــد  ــا ح ــود را ت ــد، خ ــم نکنن ــد و هض ــن درس را نیاموزن ــه کار ای محافظ
زغــال جامعــۀ بــزرگ ایــران تقلیــل داده انــد کــه نتیجتــًا آن هــا را در بــازار 

ــد. ــد خری ــم نخواه ــداوی ه ــرخ من ــه ن ــران کســی ب ــخ ای تاری
ــر  ــد و از مذهــب مســتبد متنف ــه ســتوه آمده ان ــران از اســتبداد ب ــردم ای م
ــه و  ــه" گفت ــه اســارت والیــت "ن ــا شــیوه های مختلــف ب ــد و بارهــا ب ان
هــر بــار رســاتر از قبــل صــدای تنفــر خــود را بــه گــوش اســتبداد فریــاد 
ــه  ــد ک ــارز داده ان ــی را تب ــه آزادی و دموکراس ــود ب ــق خ ــد و عش زده ان
انتخابــات اخیــر بــا حضــور بی ســابقۀ ملــت و رأی بــه روحانــی ملقــب 
ــر را مجــددا  ــن ام ــه ســمبول اصاحــات اســت، ای ــد" ک ــه "شــیخ امی ب

محــک زد.
خامنه یــی و اصول گرایــان بایــد نکتــه را گرفتــه باشــند و بــه شــیخ امیــد 
ــاز کار کنــد و آن طــوری کــه می خواهــد،  ــا دســت ب ــا ب مجــال دهنــد ت
رونــد اصاحــات را مدیریــت کنــد و ملــت بــزرگ ایــران را بــه تحقــق 
امیدهــای شــان نزدیــک ســازد. رهبــر واقعــی ایــران روحانــی اســت کــه 
مجــوز خــود را از مــردم گرفتــه اســت، نــه خامنه یــی کــه مجــوز خــود 

را از مذهــب ســتانده اســت.

ودود حاذق

فاشیست و قوم گرا کیست؟
ــتان  ــۀ افغانس ــر مالی ــا وزی ــعودی ب ــۀ س ــر خارج ۱. وزی
ــتان  ــرق افغانس ــی از بی ــی و قوم گرای ــر خودخواه )به خاط

گذشــته اند(
2. وزیر خارجۀ سعودی با وزیر خارجۀ امریکا

ــت  ــرا و فاشیس ــب، قوم گ ــیار متعص ــی بس ــور غن ــفانه رییس جمه متأس
تشــریف دارنــد، نــه بــه عــرف دپلماتیــک بــاور دارد و نــه بــه 
ــی. او  ــوری و قانون گرای ــوب، نهادمح ــت داری خ ــی، حکوم کثرت گرای

ــدارد!  ــاور ن ــی ب ــه کس ــودش، ب ــم خ ــوم و تی ــز ق ــه ج ب
ــن نهادهــای  ــخ و ب ــی، بی ــن چنین ــده گرفتن هــای ای تــک روی هــا و نادی
دولتــی را متزلــزل و سســت کــرده، فاصلــه بیــن اقــوام را زیــاد ســاخته و 
ــًا  ســبب ضعــف هرچــی بیشــتر دولــت و حکومــت خواهــد شــد. ضمن
ــادی و  ــف نه ــال وظای ــی اعم ــدم توانای ــه در ع ــر خارج ــی وزی بی کفایت

قانونــی اش کامــًا اشــکار و هویــد اســت.

لينا روزبه حيدری

ــاده  ــزرگ و فوق الع ــم ب ــا مراس ــعودی، ب عربســتان س
ــدوار  ــرده و امی ــتقبال ک ــپ اس ــور ترم از رییس جمه
ــه شــمول معاهــدۀ  ــا معاهده هــای مختلــف ب اســت ت
معــادل یکصــدوده میلیــارد دالــر را در عرصــۀ نظامــی بــا امریــکا به 
امضــا برســاند. بعــد جالــب ایــن ســفر ایــن اســت کــه عربســتان از 
توبــی کیــت، آوازخــوان امریکایــی، دعــوت کــرده اســت تــا یــک 

کانســرت »مردانــه« را نیــز اجــرا کنــد...
یــک عالــم مذهبــی لطــف کــرده معلومــات بدهــد کــه آیا کانســرت 
مردانــه در اســام حــال و کانســرت زنانــه حــرام اســت؟! طــوری 
ــرای  ــز آن ب ــوع تحرک برانگی ــن آگاهــی دارم، موســیقی از ن ــه م ک
ــر  ــوای تدوی ــن فت ــًا ای ــده شــده اســت، بن ــرد حــرام خوان زن و م
کانســرت مــردان بــرای مــردان از کجــا و بــر چــه اساســی صــادر 
می شــود؟ ممنــون میانیــا ترامــپ کــه از پوشــیدن حجــاب 
خــودداری کــرد و بــه نوعــی همنوایــی خــود را بــا زنــان ســعودی 

ــارز داد. ــده اند، تب ــته ش ــی بازداش ــر حق ــه از ه ک

محمد ناطقی

حاکمیت
این کــه در جوامــع بشــری خشــونت و بی رحمــی 
ــای  ــه ج ــرت ب ــت نف ــش حاکمی ــود دارد، دلیل وج
حاکمیــت عشــق و محبــت اســت. ریشــۀ چنیــن امــری بــر 
می گــردد بــه جنــگ هابیــل و قابیــل و ایــن جنــگ را بــه 
ــج مــا فقــدان گوهــر  زشــت ترین صــورت آن حفــظ کرده ایــم. رن

ــت. ــانیت اس ــق و انس ــت و عش محب

      محمد اكرام اندیشمند
ــرار  ــن قـ ــپ بزرگ تریـ ترامـ
تســـلیحات  فـــروش  داد 
بـــه  را  معاصـــر  تاریـــخ 
دالـــر  ملیـــارد   ۱۱۰ ارزش 
ــاه  ــلمان، شـ ــک سـ ــا ملـ بـ
ـــه  ـــرد. گفت ـــا ک ـــتان امض عربس
ــرار  ــن قـ ــه ایـ ــود کـ می شـ
داد تـــا ده ســـال دیگـــر بـــه 
بیـــش از ۳۰۰ ملیـــارد دالـــر 

ــت.  ــد یافـ ــش خواهـ افزایـ
ـــت جمهوری  ـــن در دوران ریاس ـــل از ای ـــعودی قب ـــتان س عربس
ـــد  ـــۀ خری ـــر را هزین ـــا دال ـــا ملیارد ه ـــز ده ه ـــا نی ـــارک اوبام ب
ســـاح امریکایـــی کـــرد. قبـــل از آن نیـــز صدهـــا ملیـــارد 
ـــه  ـــی ب ـــلحۀ امریکای ـــرفته ترین اس ـــد پیش ـــرای خری ـــر را ب دال

امریکایی هـــا پرداختـــه بـــود. 
ـــرب در  ـــت ع ـــام دار ناسیونالیس ـــول، زم ـــین مقت ـــدام حس ص
ـــان  ـــاخت و همتای ـــی س ـــک ملیون ـــد ی ـــش نیرومن ـــراق ارت ع
او حافـــظ االســـد و معمرالقذافـــی در ســـوریه و لیبیـــا 
ارتش هـــای مجهـــز و مقتـــدری بـــا هزینـــۀ صد هـــا ملیـــارد 
دالـــر از دارایـــی کشـــور ها و مـــردم خـــود ایجـــاد کردنـــد. 
ــرفته و  ــلیحات پیشـ ــد تسـ ــه خریـ ــر این همـ ــت سـ در پشـ
ـــغالگر  ـــمن اش ـــا دش ـــه ب ـــزۀ مقابل ـــی، انگی ـــای ملیون ارتش ه
اســـرائیلی نهفتـــه بـــود و عرب هـــای مســـلمان از ســـلطان، 
ــام دار و  ــا زمـ ــه کارش تـ ــنتی و محافظـ ــیخ سـ ــر و شـ امیـ
ــران و  ــا رهبـ ــم و حتـ ــر بعثـــی و ناسیونالیســـت حاکـ رهبـ
ــت  ــر مارکسیست-لنینیسـ ــا عناصـ ــام گرا تـ ــای اسـ گروه هـ
و کمونیســـتش همه وهمـــه، انگیـــزۀ مقابلـــه بـــا اســـرائیل و 

آزادی ســـرزمین های عربـــی را در ســـر می پروراندنـــد.
ــری  ــارد دالـ ــزاران ملیـ ــا و هـ ــای صد هـ ــا، آن هزینه هـ امـ
عـــرب در ایجـــاد نیـــروی نظامـــی، نـــه بـــرای مقابلـــه بـــا 
اشـــغال اســـرائیل، بلکـــه بـــرای کشـــتار و ویرانـــی کشـــور 
ـــرب  ـــلمان و ع ـــایه گان مس ـــا همس ـــان و ی ـــود ش ـــردم خ و م

ـــت.  ـــکار رف ـــان ب ش
ــی را در  ــی نظامـ ــرو و توانایـ ــه نیـ ــین آن همـ ــدام حسـ صـ
جنـــگ بـــا ایـــران و حملـــه بـــر کویـــت بـــه کار بـــرد و 
ســـرانجام خـــود و کشـــور خـــود را قربانـــی کـــرد. قذافـــی 
ـــت  ـــد وارث حکوم ـــار اس ـــت. بش ـــر از او یاف ـــت بدت سرنوش
ـــای  ـــازی بلندی ه ـــای آزادس ـــه ج ـــوریه، ب ـــدر در س ـــی پ بعث
ـــتار  ـــه کش ـــود را ب ـــور خ ـــرائیل، کش ـــا اس ـــه ب ـــوالن و مقابل ج
ـــر  ـــرد و همچـــون هیتل ـــدل ک ـــناکی مب ـــدۀ ترس ـــران ک گاه و وی
نـــازی بـــرای ســـوزاندن مردمـــش کوره هـــای آدم ســـوزی 

ســـاخت. 
ســـلطنت آل ســـعود پـــس از نیـــم قـــرن جمـــع آوری 
ـــور  ـــه کش ـــت ک ـــال اس ـــی، دو س ـــاح امریکای ـــن س مدرن تری
ــه  ــود را بـ ــلمان خـ ــرب و مسـ ــر عـ ــایۀ فقیـ ــن، همسـ یمـ
ــی  ــا وحشـــت و بی رحمـ ــاند و بـ ــون می کشـ ــاک و خـ خـ
تمـــام، زنـــان و کـــودکان یمنـــی را بـــا مدرن تریـــن ســـاح 

ــاند. ــل می رسـ ــه قتـ ــی بـ ــی و غربـ امریکایـ
ـــان  ـــی می ـــلحۀ امریکای ـــروش اس ـــروز ف ـــزرگ ام ـــۀ ب در معامل
ترامـــپ و پادشـــاه ســـعودی، نه تنهـــا نشـــانی از ایمـــان و 
انگیـــزۀ عربـــی و اســـامی در افـــکار و رفتـــار ســـلطان و 
ســـلطنت ســـعودی بـــرای آزادی ســـرزمین های اعـــراب از 
اســـرائیل بـــه چشـــم نمی خـــورد، بـــر عکـــس ایـــن قـــرار 

ـــد. ـــوان ش ـــران عن ـــا ای ـــه ب ـــت و مقابل ـــت رقاب داد در جه
اگـــر ایـــن وضعیـــت ذلت بـــار عـــرب و به ویـــژه ســـلطنت 
عربســـتان بـــه عنـــوان خـــادم حرمین الشـــرفین کـــه مقـــادر 
ــلحیات  ــد تسـ ــرف خریـ ــود را صـ ــروت خـ ــی از ثـ عظیمـ
ــلیحات را بـــرای  ــاز آن همـــه تسـ امریکایـــی می کننـــد و بـ
ُکشـــتار و ویرانـــی جوامـــع و ســـرزمین های عربـــی خـــود 
ـــت  ـــرن اس ـــم ق ـــش از نی ـــه بی ـــی ک ـــد، در حال ـــکار می برن ب
خاک هـــای عربـــی در اشـــغال اســـرائیل قـــرار داد، توطئـــه 
و دسیســـۀ دشـــمن کافـــر و نامســـلمان و یهـــود و نصـــارا 
ـــت  ـــی ذل ـــه موجـــب رهای ـــی ک ـــل عرب ـــان و عق باشـــد، آن ایم

ـــت؟ ـــا اس ـــود، کج ـــه ش ـــن توطئ ـــرب از ای ـــارت ع و حق

برتری تیم ملی فوتسال 
کشور در مقابل بحرین

رئالمادریدتاکنون6باردرهفتۀ

پایانیبهقهرمانیرسیدهاست

فيـسبـوک نـــامــه

ــۀ  ــدار مرحل ــن دی ــور در آخری ــال کش ــر 2۰ س ــاِل زی ــی فوتس ــم مل تی
ــم فوتســال  ــه شکســت تی ــق ب ــیا، موف ــی آس ــای قهرمان ــی رقابت ه گروه

ــد. ــن ش بحری
ــروز در  ــر دی ــن ظه ــان افغانســتان و بحری ــی فوتســال نوجوان تیم هــای مل
ــد  ــه مصــاف هــم رفتن ــا ب ــن رقابت ه ــۀ گروهــی ای ــدار مرحل ــن دی آخری
ــرزاق  ــر ۱ شــاگردان عبدال ــروزی ۵ ب ــا پی ــن مســابقه ب ــت، ای ــه در نهای ک

ــان داد. ــه کار خــود پای ممــرک ب
ــتادن در  ــا ایس ــد و ب ــازی ش ــروزی، ۹ امتی ــن پی ــب ای ــا کس ــتان ب افغانس

ــان داد. ــا پای ــروه A رقابت ه ــه کارش در گ ــدول، ب ــوم ج ــگاه س جای
تیــم ملــی فوتســال زیــر 2۰ ســال افغانســتان در گــروه اول ایــن رقابت هــا 
بــا تیم هــای تایلنــد، عــراق، مالــزی، بروئنــی دارالســام و بحریــن 
ــروزی و دو شکســت و  ــا کســب ۳ پی ــت ب ــه در نهای ــود ک ــروه ب ــم گ ه
ــد. ــابقات بازمان ــدی مس ــه دور بع ــی ب ــته گی از راه یاب ــم شایس علی رغ

ســفیدهای برنابئــو در تاریــخ باشــگاه خــود تاکنــون 6 بــار قهرمانــی 
خــود را در هفتــۀ پایانــی بــه ثبــت رســانده اند. 

اولیــن بــاری کــه رئال مادریــد در هفتــۀ پایانــی اللیــگا بــه قهرمانــی 
رســید، معــادل بــود بــا اولیــن قهرمانــی ایــن تیــم در تاریــخ اللیــگا 
ــر 2 رضایــت داد و در همــان  ــه تســاوی 2 ب ــر بارســلونا ب کــه براب

فصــل، ســویا نایــب قهرمــان شــد.
ــۀ  ــه و در هفت ــارج از خان ــز در خ ــال ۱۹64 نی ــد در س رئال مادری
پایانــی اللیــگا بــه قهرمانــی رســید. در آن ســال رئال مادریــد بــا گل 
ــن  ــید و یازدهمی ــروزی رس ــه پی ــویا ب ــر س ــکاش براب ــای پوش زیب

ــرد. ــت ک ــگا ثب ــی خــود را در اللی قهرمان
ــت  ــگا ثب ــی اللی ــۀ پایان ــه در هفت ــد ک ــی رئال مادری ــومین قهرمان س
شــد، بــه ســال ۱۹7۱ بــاز می گــردد، جایــی کــه رئال مادریــد رقیــب 
ــت،  ــی نداش ــی جای ــورس قهرمان ــلونا در ک ــود و بارس ــیا ب والنس
مادریــد 4 بــر یــک ســویا را در هــم کوبیــد و قهرمانــی خــود را در 

هفتــۀ پایانــی مســجل کــرد.
ــکل  ــگا ش ــی اللی ــۀ پایان ــه در هفت ــد ک ــی مادری ــن قهرمان چهارمی
ــد  ــی آن، رئال مادری ــه ط ــردد ک ــال ۱۹7۹ برمی گ ــه س ــت، ب گرف
ــای  ــید و گل ه ــروزی رس ــه پی ــو ب ــک بیلبائ ــر اتلتی ــک براب ــر ی ۳ ب
ــم در  ــکه را ه ــه دل بوس ــی ک ــو در تیم ــری و خوانیت ــل، پی آنخ
ــگا  ــد را در اللی ــی رئال مادری ــتمین قهرمان ــت، بیس ــش داش ترکیب

ــرد. ــت ک ثب
ــگا  ــه از اللی ــن هفت ــه در آخری ــد ک ــی رئال مادری ــن قهرمان پنجمی
ثبــت شــد، در ســال 2۰۰2 بــه ثبــت رســید. رئال مادریــد بــار دیگــر 
ــر  ــم را ۳ ب ــن تی ــید و ای ــو رس ــک بیلبائ ــه اتلتی ــی ب ــۀ پایان در هفت
یــک در هــم کوبیــد و بــرای بیســت و نهمین بــار در اللیــگا جشــن 

ــی گرفــت. قهرمان
ــن  ــگا جش ــی اللی ــۀ پایان ــد در هفت ــه رئال مادری ــاری ک ــمین ب شش
ــی آن،  ــه ط ــود ک ــوط می ش ــال 2۰۰6 مرب ــه س ــت، ب ــی گرف قهرمان
رئال مادریــد در خانــه رئــال مایــورکا بــه پیــروزی ۳ بــر یــک رســید 

و قهرمانــی خــود را جشــن گرفــت
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      احمدجواد ایازی
جنـرال دوسـتم کـه در انتخابـات ۹۳ از وی بـه عنـواِن 
از  بعـد  می شـد،  بـرده  نـام  رای  بانک هـای  از  یکـی 
چانه زنی هـای فـراوان بـا تیم هـای انتخاباتـی، بـه حیث 
معـاون اوِل اشـرف غنی احمـدزی وارد کارزار انتخاباتی 
شـد. هرچنـد آقـای غنـی، او را قبـًا قاتل شناخته شـدۀ 
بـود؛  کـرده  معرفـی  مقاله یـی  طـی  افغانسـتان  مـردم 
از  را  قاتل بـودِن وی  ذایقـۀ  آراِی دوسـتم،  امـا چربـی 
نـزدش ربـود. اشـرف غنی از او خواسـت کـه از مـردم 
افغانسـتان بابـت جنگ های گذشـته و خسـاراِت ناشـی 
از آن معـذرت بخواهـد، او نیـز خوش دالنه چنـان کرد. 
احسـاس کـرد کـه گم کـردۀ خویـش را یافتـه اسـت. 
خـود  قومـِی  رهبـِر  و  کان  را  غنـی  دوسـتم  جنـرال 
معرفـی کـرد. او حتـا بـه اوزبیک هـا گفـت: »اگـر شـما 
بـه اشـرف غنی احمـدزی رای ندهید، خاین اسـتید!« اما 
امـروز معلـوم نیسـت کـی خایـن اسـت؛ اشـرف غنی یا 
جنـرال دوسـتم و یـا مردمـی کـه بـه این هـا رای دادند؛ 
چـون در انتخابـات پُرتقلـب ۱۳۹۳، بخش بـزرِگ آرای 
پاکـی که بـه صندوق اشـرف غنی احمدزی ریخته شـد، 
ایـن  تقدیـر  افغانسـتان  بـود. گویـا  اوزبیک هـای  آرای 
گـروه قومـِی کشـور چنین بوده اسـت که بـا آرای آن ها 
بـازی صـورت بگیـرد و رهبـر قومـِی آن هـا از چوکـی 

قـدرت حـذف گـردد. امـا چرا؟
جنـرال دوسـتم، در آغـاز حکومـت وحدت ملـی خیلی 
خوشـحال بـه نظـر می رسـید و انتظار داشـت بـه حیث 
معـاون اول ریاسـت جمهوری، بـا انتصـاب اوزبیک هـا 
در کرسـی های مهـم، در نظـام سیاسـی افغانسـتان نقش 
بـازی کنـد. او چندیـن بـار بـه شـمال جهـت مبـارزه با 
طالبـان سـفر کـرد، امـا دیری نگذشـت کـه از حکومت 
رنجیـد و صـدای اعتراضش بلند شـد و شـورای امنیت 
را بـه عـدم همـکاری بـا خـودش در امـر مبـارزه بـا 
طالبـان متهـم کـرد. این صـدای اعتراض خاموش نشـد 
و چنـدی بعـد در حضـور مطبوعات گفت کـه ما به ۱۰ 
درصـد سـهِم خویـش در حکومـت نرسـیده ایم، آقـای 
غنـی قـدرت را در قبضۀ خود گرفته اسـت؛ از همین رو 
لویه جرگـۀ  برگـزاری  بـرای  عبـداهلل  داکتـر  طـرح  از 
تعدیـل قانون اساسـی و سـاختار نظام حمایـت می کند.
جنـرال دوسـتم، با اعتراض بـه انحصارگرایـی قدرت و 
خواسـت تفویـض صاحیت بـه ادارات دولتـی و تغییر 
نظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی، از خطـوط قرمـِز کدخداِی 
ارگ عبـور کـرد. امـا ظاهـراً ارگ در برابـر آن موضـع 
مایم تـری گرفـت و گفـت کـه تمـام صاحیت هـای 
اساسـی  قانـون  مطابـق  ریاسـت جمهوری  معاونیـِن 

برای شـان داده شـده اسـت. 
پـس از ایـن اظهارات، چندین بـار کاروان حامـِل جنرال 
دوسـتم، در والیـت فاریـاب، مـورد حملـۀ طالبـان قرار 
گرفـت و او از آن هـا جـاِن سـالم بـه در بـرد. امـا بعد از 
کمیـن قـرار گرفتـِن کاروان حامـل وی بـه تاریـخ 2۵ 
میـزان ۱۳۹۵ در ولسـوالی غورمـاچ والیـت فاریـاب که 
تلفـات انسـانی نیـز در پـی داشـت، او رییس جمهور را 
متهـم بـه قوم گرایـی و انحصـار قـدرت کـرد. همچنـان 
وی معصـوم سـتانکزی را متهـم بـه قتـل اسـتاد ربانـی، 
همدسـتی بـا طالبان و عدم همـکاری در مبارزه با طالبان 
و قصـد جانش کـرد، طوری کـه گفـت: »رییس صاحب 
جمهـوره کسـی کـه پشـتو گپ بزنـه، آدم خوب اسـت. 
پشـتو هـم گـپ بزنـه از لوگـر باشـه، بسـیار خوب تـر 
اسـت. یکـی اتمـر اسـت، یکـی سـتانکزی اسـت، یکی 
رحیمـی اسـت، شـیره سـیاه بگویـه، رییس جمهـور هم 
نـداره.  جـای  مـردم  بیـن  در  این هـا  می گویـه.  سـیاه 
سـتانکزی بـه نـام طالـب می شناسـه. حرکت هایـش را 
می بینـم، مـا هـم نگـران اسـتیم. این هـا از کجـا مشـوره 
می گیرنـد؟ چـه می کننـد؟... به نـام قاتل اسـتاد صاحب 
ربانـی. نمی فهمـم چـرا رییس صاحـب این قـدر عاشـِق 

است؟« او 
 اتهامـات از آدرس معاونیـت اوِل ریاسـت جمهوری بـر 
امنیـت  ریاسـت  و  امنیـت  ریاسـت جمهوری، شـورای 
ملـی خیلـی سـنگین تمـام شـد. چـون قبـل از ایـن نیز 
عبـداهلل عبـداهلل و احمدضیـا مسـعود ریاسـت جمهوری 
را متهـم بـه قوم گرایـی و انحصار قـدرت، و عطا محمد 
نـور معصـوم سـتانکزی را متهم بـه قتل اسـتاد ربانی، و 

ظاهـر قدیـر حنیـف اتمـر را متهـم بـه حمایـت داعش 
در والیـت ننگرهـار کـرده بـود. »بـه نقـل از خبرگزاری 
تـاس، دو مقـام بلندپایـۀ دولـت افغانسـتان، حنیف اتمر 
و معصـوم سـتانکزی بـا داعـش در افغانسـتان همکاری 

می کننـد.« )سیاسـی، نظامـی، ۱۳۹4( 
بـه هرحـال، ایـن اتهامـات از سـوی مقامـات رسـمی 
کشـور و خبرگـزاری تـاس، ایـن فرضیه هـا را در ذهـِن 
مـا تداعی می کنـد: اشـرف غنی، سیاسـت انحصارگرایی 
می کنـد.  بـازی  را  قومـی  سـیادِت  بـر  مبتنـی  قـدرت 
معصـوم سـتانکزی رییـس امنیـت ملـی، طالـب و قاتل 
قتـِل  نقشـۀ  ملـی،  امنیـت  ریاسـت  ربانی سـت.  اسـتاد 
جنـرال دوسـتم را ریخته اسـت. حنیف اتمـر و معصوم 
سـتانکزی داعـش را در افغانسـتان حمایـت می کننـد.

 امـا ارگ ریاسـت جمهوری با نشـر اعامیه یـی در برابر 
اتهامـاِت آقـای دوسـتم واکنش نشـان داد. محتـوای این 
اعامیـه، نوعـی تحقیـر و تهدیـد را در برابـر جنـرال 
اتهامـاِت  بررسـی  بـر  کـه  آن جـا  به ویـژه  می رسـاند، 
دوسـتم بـر نهادهای حکومت، از سـوی مقامـات عدلی 
و قضایـی کشـور تأکیـد شـده بـود. امـا اکنـون ماه ها از 
اتهامـاِت جنـرال دوسـتم بـر حکومت می گـذرد و اثری 
از تحقیقـات عدلـی و قضایی حکومـت دربارۀ وی دیده 

نمی شـود. چـرا؟ آیـا نهادهای عدلـی و قضایی کشـور، 
ادعـای اسـتاد عطامحمـد نـور مبنـی بـر دسـت داشـتن 
معصـوم سـتانکزی در قتل اسـتاد ربانی را بررسـی کرده 
اسـت؟... مسـلمًا مسـکوت مانـدِن ایـن سـواالت، ذهِن 
مـا را نسـبت بـه حکومـت مغشـوش می کنـد و ایـن 
احسـاس را سـر می دهـد کـه ریگی در کفـش حکومت 

اسـت! نهفته 
بـه دنبـال آن چـه در بـاال گفتـه شـد، احمـد ایشـچی، 
نیـز  افغانسـتان  ملـی  جنبـش  حـزب  پیشـین  معـاون 
مدعـی شـد کـه روز جمعـه )۵ قـوس( حوالی سـاعت 
2 بـه وقـِت محلـی در میدان بزکشـی والیـت جوزجان 
گردیـده.  احضـار  دوسـتم  جنـرال  محافظیـن  توسـط 
جنـرال دوسـتم لگـد بر گلویش گذاشـته و او را دشـنام 
داده. سـپس او را بـه خانـه اش بـرده، لبـاس و تنبانش را 
از تنـش درآورده و وانمـود می کنـد کـه بـر وی تجـاوز 
جنسـی کرده و از وی فلم گرفته اسـت. سـپس دسـتور 
تجـاوز جنسـی و گرفتن فلم از آن را بـه بادیگاردهایش 
می دهـد. بعـد از آن محافظان دوسـتم، با اسـلحه نزدیک 
مقعـد وی را می درنـد و سـپس اکـت تجاوز جنسـی را 
می کننـد و از آن نیـز فلـم می گیرنـد. محمـد ایشـچی، 
بـرای مـدت ۵ روز در خانـۀ جنـرال دوسـتم به صورت 

برهنـه نگـه داری می شـود. )نجفـی زاده، ۱۳۹۵( 
ریاسـت جمهوری  ارگ  قضیـه،  ایـن  بـه  واکنـش  در 
اعامیه یـی صـادر کـرد و در آن تأکید نمـود که از طریق 
مراجـع عدلـی و قضایـی در خصـوص ادعـای محمـد 
رعایـت  بی طرفانـه  را  قانونـی  مراحـل  تمـام  ایشـچی 

می کنـد. همچنیـن اتحادیـۀ اروپـا، سـفارت امریـکا و 
بریتانیـا خواهـان تحقیـق همه جانبـۀ حکومـت دربـارۀ 

ایـن موضـوع شـدند. 
داسـتان تجـاوز بر محمد ایشـچی از آدرس معـاون اوِل 
ریاسـت جمهوری، فـردی کـه مسـوولیت تعمیـل قانون 
را در افغانسـتان دارد، خیلـی تکان دهنـده و شـرم بـر 
ایـن منظـر  جبیـن حکومـت وحـدت ملـی اسـت. از 
بایـد حکومـت ایـن قضیـه را به صـورت جـدی مـورد 
تحقیـق عدلـی و قضایـی قرار دهـد. اما ابهاماتـی دربارۀ 
محاکمـۀ معاون اول ریاسـت جمهوری در قانون اساسـی 
افغانسـتان وجـود دارد؛ چـون دربـارۀ نحـوۀ محاکمـۀ 
صراحـت  اساسـی  قانـون  در  وزرا  و  رییس جمهـور 
وجـود دارد اما دربـارۀ محاکمۀ معاونیـن رییس جمهور، 
معاونیـن  محاکمـۀ  قرینـۀ  اسـت.  مسـکوت  قانـون 
رییس جمهـور  محاکمـۀ  نحـوۀ  بـا  ریاسـت جمهوری 
بیش تـر اسـت تا به نحـوۀ محاکمـۀ وزرا. زیـرا معاونین 
مـردم  از  رییس جمهـور  بـا  یک جـا  ریاسـت جمهوری 
رای به دسـت می آورنـد. بنابـرآن، صـاح این ا سـت که 
او هماننـد رییس جمهـور مطابـق مادۀ 6۹ قانون اساسـی 

گردد.  محاکمـه 
امـا از اتهـام محمـد ایشـچی علیه جنـرال دوسـتم ماه ها 

گذشـت و هیـچ حکمـی علیـه وی از سـوی محاکـم 
افغانسـتان صـادر نگردیـد. 

حصـر  وی،  روِی  بـه  اول  معاونیـت  دروازۀ  بسـتن 
خانه گـی و عـدم پرداخت معاشـاِت کارمنـداِن این اداره 
بـرای مـدت ۵ مـاه و باالخـره اجبـار بـه تبعید سیاسـِی 
فراقانونـی و زورگویـی و  از کشـور، یـک عمـِل  وی 
انحصارگرایـِی قـدرت محسـوب می گـردد و حتـا ایـن 
احسـاس را بـه مـا مـی دهد کـه این عمـل آقـای غنی، 
صـرف جنبـۀ انتقام جویـی از جنـرال دوسـتم در برابـر 
اتهامـاِت واردۀ وی بـه او و تیـِم وی و انحصارگرایـی 
آقـای  امـروز  دارد.  قومـی  سـیادت  بـر  مبنـی  قـدرت 
غیررسـمی،  به صـورت  محکمـه  حکـم  بـدون  غنـی 
وظیفـۀ وی را بـه تعلیـق درآورده. این درحالی سـت که 
رییس جمهـور صاحیـِت تعلیـق وظیفـوی معـاون اول 
خویـش را نـدارد. اگـر اداره یـی هـم صاحیـت تعلیـق 
و عـزِل وی را دارد، آن هـم محکمـه با رعایـت مادۀ 6۹ 

قانـون اساسـی خواهـد بـود. 
جنـرال دوسـتم، در صورتی که اتهامات محمد ایشـچی 
بـر وی درسـت ثابـت شـود، سـزاوار مجـازات اسـت 
شـهروندان  برابـر  در  صحرایـی  محکمـۀ  هرگونـه  و 
افغانسـتان درسـت نیسـت. امـا امـروز جنـرال دوسـتم، 
در حالـی کشـور را بـه سـوی ترکیـه تـرک کـرده کـه 
حکومـت نه بـه اتهامـاِت وی علیـه نهادهـای حکومتی 
وقعـی گذاشـته و پرده یـی از آن برداشـته و نـه او هـم 
مطابـق مادۀ 6۹ قانون اساسـی کشـور، محاکمـه گردیده 

 . ست ا

وزیـر امـور خارجـه عربسـتان در کنفرانسـی مطبوعاتـی سـفر دونالد 
ترامـپ بـه ریـاض را تاریخـی نامیـد و توافق های امضا شـده میان دو 

کشـور در جریـان ایـن سـفر را بی سـابقه خواند.
بـه گـزارش شـبکه اسـکای نیـوز عربـی، عـادل الجبیـر،  وزیـر امـور 
خارجـه عربسـتان در ایـن کنفرانـس مطبوعاتـی بـا رکـس تیلرسـون 
بـه  امریـکا  رییـس  جمهـور  امریکایـی خـود گفـت: سـفر  همتـای 
عربسـتان آغاز سـاخت آینده ای جدید در روابط اسـتراتژیک دوجانبه 
و تقویـت همکاری هـا میان دو کشـور و جهان عرب و اسـام اسـت.
الجبیـر همچنین به توافق های امضا شـده میان سـلمان بـن عبدالعزیز، 
پادشـاه عربسـتان و ترامـپ اشـاره کـرده و گفـت ایـن توافق هـا بـه 

شـراکت اسـتراتژیک قوی تـر میـان دو کشـور می انجامـد.
وزیـر امـور خارجـه عربسـتان تصریح کـرد: این مسـاله یی بی سـابقه 
اسـت. مـا از قبـل انتظـار چنیـن توافق هایـی میـان دو کشـور بـرای 
تقویت شـراکت اسـتراتژیک را نداشـتیم و دوسـت داریـم در راه این 

برداریم. گام  شـراکت 
عربسـتان و امریـکا مجموعـه توافق هایـی را در زمینه هـای تجـاری 
و سـرمایه گـذاری در زیرسـاخت ها، بخـش تکنولـوژی، بخش هـای 
دفاعـی و تولیـدات ویـژه امضـا کردنـد کـه براسـاس آن عربسـتان و 

امریـکا در اقتصادهـای یکدیگـر سـرمایه گذاری  انجـام می دهنـد.
تنهـا در بخـش دفـاع و خریدهای فوری سـعودی ها از امریـکا، توافق 
شـد ریـاض ۱۱۰ میلیـارد دالر سـاح از امریـکا بخـرد و در طول ۱۰ 

سـال تـا ۳۵۰ میلیـارد دالـر دیگر در ایـن زمینه هزینه شـود.
در مقابـل دولـت ترامـپ هـم وعـده داده تـا خـط مونتـاژ برخـی 
تولیـدات دفاعـی خـود را بـه عربسـتان منتقـل کنـد کـه از جملـه آن 
قـرارداد غول هـای تسـلیحاتی امریـکا یعنـی الکهیـد مارتیـن، جنـرال 
داینامیـک، رایتـون، جنـرال الکتریـک بـا سعودی هاسـت. امریکا طبق 
ایـن توافـق بایـد خـط مونتـاژ بالگردهـای نظامـی بلـک هـاوک را به 
عربسـتان منتقـل کنـد. تحقیقـات، برنامه ریـزی و سـاخت ۵۰ درصـد 
از نیازهـای ارتـش عربسـتان به انـواع خودروهای زرهی شـامل تانک 
و خودروهـای سـبک و سـنگین نیـز بـه امریکایی هـا واگذار شـد که 
خـط تولیـد ایـن محصـوالت بایـد در داخـل عربسـتان ایجاد شـود.

عـادل الجبیـر ارزش توافق هـای امضا شـده میـان دو کشـور را حدود 
۵۰۰ میلیـارد دالـر ارزیابـی کـرده و  گفت: تحول فنی میان دو کشـور 
بـه تقویـت و رشـد اقتصـاد و افزایـش فرصت هـای سـرمایه گـذاری 

امریـکا در عربسـتان می انجامد.
سـعودی ها عـاوه بـر خرید مسـتقیم تسـلیحات از امریکا قرار اسـت 
دسـت کم 4۵ میلیـارد دالـر نیـز در بازارهـای ایـاالت متحـده سـرمایه 
گـذاری کننـد. خریـد و ارتقـای سیسـتم های دفـاع موشـکی تـاد و 
پاتریـوت یکـی دیگـر از توافق هـای دو کشـور اسـت که سـعودی ها 
مقابلـه بـا تـوان موشـکی ایران را به شـکل مشـخص در این قـرارداد 

مـورد توجـه قـرار داده اند.
رییـس دسـتگاه دیپلماسـی عربسـتان همچنیـن از مذاکـرات گسـترده 
میـان ملـک سـلمان بـا ترامـپ درخصـوص رویارویی بـا چالش های 
موجـود، روابـط دوجانبه و راه های تقویـت همکاری ها در عرصه های 
مختلـف خبـر داد و گفـت: در این مذاکرات درباره مسـاله تروریسـم 

و تنـدروی و راه هـای رویارویـی بـا آن گفت وگو شـد.
عـاوه بـر ایـن دو طـرف دربـاره اقدامـات الزم بـرای پایـان دادن به 
آنچـه از آن بـه عنـوان "مداخلـه ایـران و حمایـت از تروریسـم" یـاد 

کردنـد، بـه گفت وگـو پرداختنـد.
رکـس تیلرسـون ادعـا کرد که بسـته تسـلیحاتی که امریـکا در قرارداد 
فـوری و سـپس طـی ۱۰ سـال در اختیـار عربسـتان قـرار داده بـه 
افزایـش امنیـت عربسـتان و منطقه خلیـج فارس در مقابـل "تهدیدات 

موشـکی ایـران" منجـر خواهد شـد.
دونالـد ترامـپ روز شـنبه در اولیـن سـفر خارجـی خـود پـس از 
پیـروزی در انتخابـات ریاسـت جمهوری امریکا وارد عربسـتان شـد.
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