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وزیـــر صحـــت عامـــه از افزایـــش شـــمار 
معتـــادان در کشـــور خبـــر داده می گویـــد 
ـــا  ـــارزه ب ـــه مب ـــت در زمین ـــتراتیژی دول ـــه اس ک

ــوده اســـت. ــاکام بـ ــدر نـ ــوادر مخـ مـ
ـــه روز  ـــت عام ـــر صح ـــروز وزی ـــن فی فیروزالدی
ـــت  ـــل گف ـــتی در کاب ـــور( در نشس ـــنبه )22 ث ش
ـــواد مخـــدر در افغانســـتان  ـــادان م کـــه تعـــداد معت

ـــت. ـــیده اس ـــن رس ـــون ت ـــه میلی ـــه س ب
ـــادان  ـــت معت ـــان داشـــت:« جمعی ـــروز بی ـــای فی آق
در کشـــور از ســـال 2009 تـــا ســـال 2018 از 
ـــیده  ـــر رس ـــون نف ـــه میلی ـــه س ـــر ب ـــزار نف 900 ه
ـــواد  ـــه م ـــته ب ـــراد آغش ـــان اف ـــه در می ـــت ک اس
ـــد«. ـــامل ان ـــز ش ـــودک نی ـــزار ک ـــدر، 100 ه مخ
آقـــای فیـــروز افـــزود کـــه دسترســـی آســـان 
ـــه  ـــدر از جمل ـــواد مخ ـــروش م ـــد و ف ـــه خری ب
عواملـــی اســـت کـــه شـــمار معتـــادان در 

ــت. ــت اسـ ــش یافـ ــتان افزایـ افغانسـ
ــواد  ــخاص مـ ــداد اشـ ــک تعـ ــت:« یـ وی گفـ
ــگان و ارزان در  ــورت رایـ ــه صـ ــدر را بـ مخـ
ــه 6 ــه صفحـ ــای...     ادامـ ــت دروازه هـ پشـ

آغاز توزیع شهادت نامه های 
الکترونیکی برای فارغان مکاتب
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د تذکرو پر کاپۍ د سټیکر نصبولو په اړه 

د ټاکنو د ځینو څارونکو بنسټونو غربګون!

آیا کشور مـدیـران خـوبی دارد؟

به ارزش 1.5 میلیون دالر تجهیزات 

نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاد
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وزارت امـــور داخلـــۀ افغانســـتان، 
بـــرای پولیـــس دو زون و 1۴والیـــت 
ایـــن کشـــور فرماندهـــان جدیـــد 
ـــن از  ـــت و ده ت ـــرده اس ـــی ک معرف
فرماندهـــان پیشـــین را در بخـــش 

ـــت. ـــته اس ـــاط گذاش احتی
هـــدف  داخلـــه،  امـــور  وزارت 
تأمیـــن  را  تبدیلی هـــا  ایـــن  از 
سیســـتم  ایجـــاد  شـــفافیت، 
ـــابدهی  ـــال و حس ـــی فع گزارش ده

. نـــد ا می د
ویـــس احمـــد برمـــک، وزیـــر 
روز  افغانســـتان  داخلـــۀ  امـــور 
ــن  ــی ایـ ــم معرفـ ــنبه در مراسـ شـ

آنـــان  از  پولیـــس،  فرماندهـــان 
خواســـت تـــا بـــه گونـــۀ جـــدی 

ــد. ــارزه کننـ ــاد مبـ ــا فسـ بـ
آقـــای برمـــک گفـــت کـــه ایـــن 

فرماندهـــان بـــرای ســـه تـــا پنـــج 
مـــاه بـــه گونـــۀ آزمایشـــی کار 

ــرد. ــد کـ خواهنـ
او گفت:«اگـــر در ســـه مـــاه تـــا پنـــج 
ـــرات را  ـــد و تغیی ـــق بودی ـــاه موف م
ـــه  ـــم ک ـــم و دیدی ـــاس کنی ـــا احس م
شـــما در اجـــرای وظایـــف تـــان 
ـــه 6 ـــه صفح ـــش...  ادام خـــوب پی

بـرای نخسـتین بار رونـد توزیع 
شـهادت نامه هـای الکترونیکـی 
بـرای فارغـان مکتب در کشـور 

آغاز شـد.
رونـد توزیـع شـهادت نامه های 
آغـاز  حـال  در  الکترونیکـی 
اکثـر  در  اکنـون  کـه  می شـود 

غیـر  سیسـتم  کشـور  ادارات 
بـه  کـه  اسـت  کمپیوتـری 
فسـاد  زمینـه  برخی هـا  گفتـۀ 
فراهـم  را  دیگـر  مشـکالت  و 

سـت. ه ا د کر
رییـس  اسـماعیل  محمـد  امـا 
شـهادت نامه هـا و نتایج وزارت 

معـارف روز شـنبه در مراسـم 
الکترونیکـی  سیسـتم  افتتـاح 
شـهادت نامه هـا گفت، بـا آغاز 
ایـن رونـد جلـو کاغـذ پرانی ها 
و ضیـاع وقـت در ایـن بخـش 

می شـود. گرفتـه 
او افزود:

را  کاغذهـا  قبـل  از  قبـل  »مـا 
اخـذ کردیـم که سـه صـد هزار 
فـارغ داریـم بـرای آن هـا مـواد 
کردیـم،  جابه جـا  را  ضـروری 
اکنـون تنهـا پرنـت می شـود و 
امـا  اسـت  محـدود  امکانـات 
پروسـه  ایـن  می کنیـم  تـالش 
بـه تمـام والیت انتقـال بیابد در 

ادامـه صفحـه 6
سیسـتم...     

تغییرات گسترده در پولیس
وزیر داخله: 

در شش ماه خود را ثابت کنید

وزیر صحت عامه:
در مبارزه با مواد مخدر ناکام بودیم
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ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

مجلس بی نصاب
تـوهیـن به ملـت
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اشـرف غنی  محمـد  پیـش،  روز  چنـد  همیـن 
از  یکـی  در  ملـی  رییـس حکومـت وحـدت 
درصـد   51 کـه  کـرد  اعـالم  سـخنرانی هایش 
زنده گـی  فقـر  خـط  زیـر  افغانسـتان  مـردم 
می کننـد. او چنیـن رقمـی را شـرم آور خواند و 
گفـت کـه بایـد تالش هـای بیشـتری در جهت 
فقرزدایـی کـه بـا ناامنـی می تواند رابطه داشـته 

باشـد، روی دسـت گرفتـه شـود. 
تـا پیـش از حکومـت وحـدت ملی، بر اسـاس 
ارقـام و آمار رسـمی و جهانی، 33 درصد مردم 
افغانسـتان زیـر خـط فقـر زنده گـی می کردند؛ 
امـا طـی چهـار سـال گذشـته ایـن رقـم تقریبًا 
دوبرابر شـده اسـت. وقتـی می گوییـم دو برابر 
شـده، بـه ایـن جهـت اسـت کـه آقـای غنـی 
هنـوز بـه ارقـام واقعـِی فقـر در کشـور دسـت 
نیافتـه و یـا تـالش کـرده اسـت مقـداری از 
آن را پنهــان سـازد تـا مشـکِل »شـرم« زیـاد 
تبـارز نکنـد. در همیـن حـال، اتحادیـۀ ملـی 
کارگـراِن کشـور می گویـد کـه شـمار بیـکاران 
در کشـور بـه چهـل و یـک درصـد افزایـش 
جـاِی  در  کـه  معتـادان  بحـث  اسـت.  یافتـه 
خـود می توانـد نگران کننـده باشـد. فقط سـری 
بـه حاشـیۀ   شـهرها بزنیـد تـا رقـم معتـادان در 
اختیارتـان قـرار گیـرد. آن چـه کـه در زیـر پُل 
سـوخته شـاهد آن هسـتیم، دقیقـًا مصیبت ملی 
اسـت. اگـر نیسـت، آیـا می توانیم نـامِ دیگری 
بـر پدیـدۀ مـواد مخـدر و معتـادان در کشـور 

بگذاریـم؟
کـه  می افتنـد  اتفـاق  در حالـی  این هـا همـه   
»دومیـن مغـز متفکـر جهـان« رشـتۀ امـور را 
در کشــور در دسـت دارد و او در مبـارزات 
انتخاباتـی اش بـا فخـر و بلندپـروازی می گفت 
کـه ظرف یک سـال، سـه میلیـون شـغل ایجاد 
را  کشـور  شـهرونداِن  دسـترخوان  و  می کنـد 
تغییـر می دهـد. آقـای غنـی اگـر مقـداری رای 
انتخابـات سـال 201۴ کمایـی کـرده  هـم در 
وعده هـا  و  اکت هـا  همیـن  دلیـِل  بـه  باشـد، 
مغـز  عنـوان  جامعـه  در  خـود  از  کـه  بـوده 
متفکـِر اقتصـاد ارایـه کـرده اسـت. شـماری از 
شـهرونداِن کشـور که چنـدان شـناخِت دقیقی 
از آقـای غنـی نداشـتند، او را مدیـری خـوب 
اگـر هیـچ کار  بـرای کشـور می دانسـتند کـه 

دیگـری انجـام ندهـد، حداقـل اقتصـاد رو بـه 
زواِل آن هـا را بهبـود خواهد بخشـید. اگر هیچ 
کارِ دیگـری از او سـاخته نباشـد، شـغل ایجـاد 
خواهـد کـرد و تجــارت و اقتصـاد کشـور را 
شـگوفا خواهـد کـرد. امـا پـس از چهار سـال، 
آقـای غنـی چـه دسـتاوردی بـرای افغانسـتان 

دارد؟
 فکـر نکنـم کـه دسـتاوردِ او بهتـر از دسـتاورد 
زمـان طالبـان باشـد. اگـر بـه ارقـام و اعـدادِ 
وضعیـت اقتصادِی کشـور در زمـان طالبان هم 
رجـوع کنیـد، بـه نتایجـی دسـت می یابیـد که 
فعاًل در حکومت آقای غنی شـاهد آن هسـتیم. 
در حکومـت طالبـان هـم نیـِم جمعیِت کشـور 
وضعیـت  و  می بردنـد  سـر  بـه  بـی کاری  در 
زرد  چهره هـای  بـود.  خـراب  اقتصادی شـان 
کسـی  کـه  نکنـم  فکـر  را  ســال ها  آن  زارِ  و 
فرامـوش کـرده باشـد. وقتـی در همیـن شـهر 
کابـل در زمان طالبـان گشـت وگذار می کردی، 
راه  فقـط  کـه  می شـدی  روبـه رو  مردمـی  بـا 
از  آنـان  نمی کردنـد.  زنده گـی  امـا  می رفتنـد 
روی عادت نفس می کشـیدند و از روی عادت 
می دادنـد؛  ادامـه  را  فالکت بارشـان  زنده گـی 
زیـرا طالبـان هیـچ قانـون و اصــولی را بـرای 
نمی شـناختند.  رسـمیت  بـه  حکومـت داری 
کـردِن  راسـت  مـا  وظیفـۀ  می گفتنـد  طالبـان 
مردم بر اسـاس شـریعت اسـالمی اسـت )البته 
منظورشـان از شـریعت اسـالمی همـان قرائتی 
بـود کـه آن هـا از اســالم ارایـه می کردنـد و یا 
آن را بـه رسـمیت می شـناختند(، دیگـر کارهـا 
در دسـِت خداسـت و نبایـد بـه کارهایـی کـه 
مثـاًل  گرفـت.  غـرض  نمی شـود،  مـا  مربـوط 
نبایـد  و  خــداست  روزی رسـان  می گفتنـد 
دغدغـۀ نـان و پـول را داشـت. به همیـن دلیل 
تجـارت،  اقتصـاد،  از  طالبـان  حکومـت  در 
شهرسـازی و چیزهایـی از ایـن دسـت خبـری 
نبـود. البتـه یـک ُحسـن را بـا همـۀ بدی هـای 
خـود حکومـت طالبـان داشـت و آن این که: از 
سـطوِح عـادی تا سـطوح عالـِی آن یک قسـم 
می خوردنـد و می نوشـیدند. امـا در حکومـت 
آقـای غنـی ایـن تفـاوت از زمیـن تـا آسـمان 

! ست ا
در حکومـت آقـای غنـی یـک تعـداد کـه اکثراً 

مقام هـای حکومتـی و نزدیـکاِن آن ها هسـتند، 
و  نشسـته اند  رنگیـن  سـفره های  روی  بـر 
می کننـد،  اسـراف  و  می نوشـند  و  می خورنـد 
امـا در آن طـرف، ملتـی یک القبـا کـه بـرای 
یافتـِن یـک لقمـه نـاِن حـالل از صبـح تـا بـه 
شـب تـالش می کنـد و سـرانجام تالش هایش 
وعده هـای  آیـا  نمی رسـد.  نتیجـه  بـه  هـم 
آقـای غنـی بـرای مـردم افغانســتان، افزایـش 
شـکاف های طبقاتـی بـود؟ آیـا معنـای ایجـاد 
یـک میلیـون شـغل تـازه در یـک سـال، بی کار 
مـردم  بـود؟  کار  از  نفـر  پنجصدهـزار  کـردِن 
غنـی  آقـای  سـخناِن  بـه  می تواننـد  چگونـه 

اعتمـاد کننـد؟ 
شـاید عده یـی به دلیـل بیماری مزمـن عصبیت 
قومـی، آقـای غنی را »غنی بابـا« بگویند و او را 
اوج آرمـان زنده گـی بدانند، ولـی در درازمدت 
همیـن آدم ها نیـز متوجه می شـوند که عصبیت 
قومـی بزرگ تریـن آسیبی سـت کـه او بـه خود 

و جامعه وارد کرده اسـت. 
آقـای غنـی متأسـفانه به جـای این که بـه دنبال 
برنامه هـای ملـی و سـازنده باشـد کـه باعـث 
کاهـش فقـر، بـی کاری، تنش هـای سیاسـی و 
مشـکالت امنیتـی می شـود، بـه دنبـال ایجـاد 
تنـش و رویارویی هـای قومـی و زبانی اسـت. 
در  فقـر  و  امنیـت  بحـث  غنـی،  آقـای  بـرای 
اولویـت قـرار نـدارد، امـا توزیـع شـناس نامه 
آن هـم بـا ویژه گی هایـی کـه سـبب افتـراق و 
سـوءتفاهم می شـود، در صـدر برنامه هـا قـرار 
می گیـرد. آیـا مـا گفتـه می توانیـم کـه مدیـراِن 

خوبـی بـرای کشـورِ خـود داریـم؟
 وینسـتون چرچیل نخسـت وزیر بریتانیا عقیده 
داشـت وقتی کشـوری دسـتخوش فقر و جنگ 
اسـت، یـا حاکمـان احمـق انـد و یـا احمق هـا 
حاکـم. حاال هم بـدون هیچ تردیـدی وضعیت 
بـر  کســانی  اسـت؛  این گونـه  افغانسـتان  در 
مقـدراِت کشـور حاکم شـده اند که از سـالمِت 
روحـی و جسـمِی الزم برخـوردار نیسـتند؛ بـا 
عصبیـت شـعار می دهند، بـدوِن تعقـل تصمیم 
می گیرنـد و هـرگاه کـم آوردنـد و اوضـاع را 
نامسـاعد یافتنـد، چیـغ می کشـند و یـا گریـه 

 ! می کننـد

2سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2263 يک     شنبه         23 ثو  ر  /   ا رد  يبهشت         y    1397    27  شعبا ن ا لمعظم    y 1439  13  می      2018 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

آیا کشور
دارد؟ ِن    خـوبی     مـدیـرا

 

درحالی کـه اعتراض هـای عمومـی در برابـِر توزیـِع یک جانبـۀ 
از  حکومـت  دارد،  ادامـه  به شـدت  برقـی  شـناس نامه های 
ایـن شـناس نامه ها در  توزیـِع  عنقریـِب یـک مرکـز  گشـایِش 

کابـل خبـر می دهـد.
از  پیـش،  روز  چنـد  نفـوس  احـواِل  ثبـت  ادارۀ  سـخنگوی 
تالش هـا بـرای فراگیـر سـاختِن رونـد توزیـع شـناس نامه های 
برقـی و گشـایش یک مرکِز توزیـع در یکـی از بخش های کابل 

»در روزهـای نزدیـک« خبـر داد.
اخیـر،  ماه هـای  و  روزهـا  در  برقـی  شـناس نامه های  موضـوع 
یکـی از بارزتریـن نشـانه های انقطـاب در عرصـۀ اجتمـاع و 
سیاسـِت افغانسـتان و استعداد هاِی فروپاشـِی نهفته در آن است؛ 
اسـتعداد و پتانسـیلی کـه هرگز نمی توان نسـبت به آن، شـوخی 
و اغماض روا داشـت. خبرهایی از این دسـت )فراگیر سـاختن 
رونـد توزیـع( امـا حکایت از ایـن دارند که حکومـت و به ویژه 
ارگ نتوانسـته عمـِق خطـر و حساسـیِت موجـود را درک کند و 

هنـوز بر طبـِل تفرقـه و تجزیـه می کوبد. 
در این کـه داشـتِن شـناس نامۀ برقـی یـا دیجیتـال در عصـر و 
زمانه یـی کـه مـا در آن به سـر می بریـم، یـک شـرط اساسـی 
بـرای رسـیدن بـه پیشـرفت و توسـعه در تمـامِ عرصه هاسـت، 
هیـچ شـکی وجـود نـدارد؛ امـا نکتـۀ دغدغه برانگیز این اسـت 
کـه شـکل و سـیماِی ایـن شـناس نامه ها بایـد »وفــاق ملـی« و 
همدلـی و هم بـاورِی همـۀ اقوامِ سـاکن در افغانسـتان را بازتاب 
دهـد. اگـر شـناس نامه های برقی از ایـن خصوصیـت برخوردار 
باشـند، یقینـًا بسـتری برای توسـعه و نوسـازی در همۀ اشـکاِل 
آن خواهنـد بـود؛ ولـی اگر این سـند شـهروندی خـالِف قانون 
و از آن مهم تـر خـالِف اصـول و مصالـِح ملـِی کشـوری بـه 
تشـتت و پراکنده گـِی سیاسـی ـ قومِی افغانسـتان توزیـع گردد، 
زمینه یـی بـرای بی نظمـی و نـزاع اجتماعی و در نهایـت، تجزیه 

و فروپاشـی سیاسـی خواهـد بود.
کسـانی در حکومـت در مقـامِ مدیـر یـا سـخنگو و یـا مبلـِغ 
ُمزدبگیــر، یک سـره داد از اهمیـِت داشـتن شـناس نامۀ برقـی 
می زننـد بی آن کـه بداننـد هـرآن خیـری کـه از َدرِک شـناس نامۀ 
برقـی بـرای مـردم افغانسـتان متصـور باشـد، در محـورِ اتحـادِ 
اقـوام و روِح بـرادری و برابـرِی آن هـا ممکـن اسـت. یعنـی 
شـناس نامۀ برقـی در فقـدان چنین مأمول، به یک شـی  ءِ شـوم و 
بـی ارزش تبدیـل خواهد شـده کـه نه تنها راه به سـمِت توسـعه 
و شـهروندِی ُمـدرن نخواهـد گشـود، بلکـه لغزشـی قهقرایی را 
بـه سـمِت بی نظمـی و بربریِت سیاسـیـ  اجتماعـی رقم خواهد 

زد. 
آقـای غنـی و ارگ ریاسـت جمهوری در امـِر ترتیـب و توزیـع 
فنـی، حقوقـی و  فـراواِن  بـا خطاهـاِی  برقـی  شـناس نامه های 
سیاسـی هم داسـتان شـده اند؛ دلیـِل این همـه خطا هرچه باشـد، 
دانـش و آگاهـِی تاریخـی دارد.  ریشـه در تعصـب و کمبـودِ 
آقـای غنـی در نخسـتین روزهـای آغـاز بـه کارش در حکومت 
وحـدت ملـی، قانـون ثبـت احـوال نفـوس را بـا شـرط حفـظ 
هویـِت قومـِی همـۀ اقـوام بـدون درج و اطـالِق واژۀ افغـان بر 
همـه گان توشـیح نمـود. ایـن توشـیح عقـاًل و منطقًا می بایسـت 
پیرامـوِن  صورت گرفتـه  جنجال هـای  تمـامِ  بـر  پایانـی  نقطـۀ 
می گذاشـت.  کـرزی  آقـای  دورۀ  در  برقـی  شـناس نامه های 
امـا بسـیار زود آقـای غنـی از توزیـع شـناس نامه ها بـر اسـاِس 
قانـون توشیح شـدۀ خـود ابـا ورزیـد و آن را وارد دورِ باطـل و 
قانون شـکنانه  و حساسـیت آفرینی کـرد کـه تـا اکنـون دامنـۀ آن 

در حـاِل وسـعت گرفتن اسـت.
بـا  اسـتند،  رونـد  ایـن  توقـِف  امـروز خواهـاِن  کـه  آن هایـی 
مشـکلی  در کشـور  توسـعه  و  پیشـرفت  و  برقـی  شـناس نامۀ 
رونـد  ایـن  بـودِن  غیرملـی  و  غیرقانونـی  بـر  بلکـه  ندارنـد، 
آتـِش  در  افغانسـتان  تجزیـۀ  و  تفرقـه  از  و  دارنـد  اعتـراض 
ایـن غایلـه در هـراس انـد. آن هایـی نیـز کـه آقـای غنـی را از 
واقعیـِت  در  سـاختند،  منصـرف  نخسـت  توشیح شـدۀ  قانـوِن 
امـر مشـتاقاِن تفرقـه و فروپاشـی افغانسـتان بـر اسـاِس قـوم و 
تبـار هسـتند. کسـانی هـم کـه سـخنگو، مأمـور و اجیـِر ارگ 
شـده اند و از توزیـع شـناس نامه ها در وضعیـِت کنونی اسـتقبال 
می کننـد، دلبسـته گی بـه نـان و معـاِش حکومـت چنان آنـان را 
از احساسـات و مطالبـاِت مردم شـان دور کـرده کـه نمی بیننـد 
کـه خراسـان خواهی و پشتونسـتان خواهی در محـورِ مخالفت و 
موافقت با شـناس نامه های ارگ سـاخته، افغانسـتان را به سـمِت 

تجزیـه و فروپاشـی سـوق داده اسـت.
اصـرار بـر توزیـع شـناس نامه های برقـی توسـط ارگ بـا چنین 
اوصـاف، اصـرار بـر تفرقـه و تجزیـه و اسـتقبال از اتفاقـاِت 
ناگواری سـت کـه دیـر یـا زود از ایـن رهگـذر رقـم خواهنـد 

! خورد

شنـاس نامـۀ برقـی 
شـوخی بردار نیست

ACKU
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مســؤول بخــش روابــط عامــۀ دفتــر مشــاوریت 
ــداری از  ــی و بانک ــور مال ــوری در ام ــت جمه ریاس
ــتانبول در  ــل - اس ــان کاب ــی می ــز هوای ــایش دهلی گش

جریــان هفتــۀ روان خبــر می دهــد.
ســمیر رســا، مســؤول روابــط عامــۀ دفتــر مشــاوریت 
ریاســت جمهــوری در امــور مالــی و بانکــداری 
ایجــاد  تفاهمنامــۀ  دیگــر  روز  دو  تــا  می گویــد، 
ــد  ــاور ارش ــان مش ــی و می ــی نهای ــز هوای ــن دهلی ای
رئیــس جمهــور در امــور مالــی و بانکــداری، شــرکت 
هواپیمایــی کام ایــر و اتــاق تجــارت و صنایع افغانســتان 
ــا  ــای رســا، ب ــۀ آق ــه گفت ــه امضــا خواهــد رســید. ب ب
امضــای ایــن تفاهمنامــه، نخســتین پــرواز حامــل 
15 تــن میــوۀ خشــک، قالیــن گیاهــان دارویــی و 
ــۀ  ــتانبول در هفت ــه اس ــل ب ــا از کاب ــنگ های گران به س

ــد. ــد ش ــام خواه ــده انج آین
ــتان و  ــان افغانس ــی می ــز هوای ــاد دهلی ــوع ایج موض
ترکیــه در ســفر مــاه گذشــتۀ هیــأت ترکــی بــه کابــل 

ــود. ــده ب ــرح ش ــی مط ــای حکومت ــا مقام ه ب
ــده  ــۀ آین ــد، هفت ــای رســا می گوی ــن، آق ــر ای ــزون ب اف

تفاهمنامــۀ انتقــال کاالهــای بازرگانــی از افغانســتان بــه 
عربســتان ســعودی نیــز میــان رئیــس دفتــر مشــاوریت 
ریاســت جمهــوری در امــور مالــی و بانکــداری، 
ــارت  ــاق تج ــن و ات ــی ترکش ایرالی ــرکت هواپیمای ش
و صنایــع امضــا خواهــد شــد. بــه گفتــۀ آقــای رســا، 
ــوۀ  ــران و می ــن زعف ــه، 5 تُ ــن تفاهمنام ــا امضــای ای ب

ــه عربســتان صــادر می شــود. خشــک ب
مســؤول بخــش روابــط عامــۀ دفتر مشــاوریت ریاســت 
جمهــوری در امــور مالــی و بانکــداری می افزایــد، پس 
از گشــایش دهلیزهــای هوایــی میــان کابــل - اســتانبول 
و کابــل - جــده، یــک دهلیــز هوایــی میــان افغانســتان 
و امــارات متحــدۀ عربــی به منظــور افزایــش صــادرات 

نیــز گشــوده خواهــد شــد.
ــی  ــای هوای ــاد دهلیزه ــاز ایج ــه از آغ ــت ک گفتنی س
میــان کابــل - بمبئــی، کابــل - دهلــی و کابــل - آلماتــا 
تاکنــون بــا انجــام 86 پــرواز بیــش از 2500 تُــن 
میــوۀ تــازه و خشــک و گیــاه دارویــی هنــگ بــه ایــن 

کشــورها صــادر شــده اســت.

یــک منبــع ارشــد امنیتــی در زون غــرب کشــور 
می گویــد، طالبــان بــا حملــه بــر ولســوالی های 
باالبلــوک، الش و جویــِن فــراه تجهیــزات 
نیروهــای امنیتــی را بــه آتــش کشــیده اند و 
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــود برده ان ــا خ ــی از آن را ب بخش
منبــع، ارزش ایــن تجهیــزات بــه بیــش از یــک 

ــد. ــر می رس ــون دال میلی
ــه  منبــع کــه نخواســت هویتــش فــاش شــود ب
تانــگ   5 طالبــان  می گویــد،  ســالم وطندار 
هامــوی و یــک موتــر نیروهــای امنیتــی را 
ــک  ــوی، ی ــگ هام ــه تان ــد و س ــش زده ان آت
ــبک و  ــالح س ــل س ــا می ــری و ده ه ــر بارب موت

ســنگین را بــا خــود برده انــد.

ایــن منبــع می افزایــد کــه در ایــن حمــالت 50 
تــن از نیروهــای امنیتــی نیــز کشــته شــده اند.

ناصــر مهــری، ســخنگوی والــی فــراه ســوزاندن 
و بــردن تجهیــزات نیروهــای امنیتــی را رد 
امنیتــی  می کنــد و رقــم تلفــات نیروهــای 
ــته  ــز 15 کش ــان را نی ــالت طالب ــی از حم ناش

نــد. می خوا
آغــاز  بــا  همزمــان  پیــش  روز  دو  طالبــان 
در  امنیتــی  نیروهــای  تصفیه یــی  عملیــات 
ــری  ــد و درگی ــه کردن ــراه حمل ــه ف ــد ب هلمن
ــروه  ــن گ ــراد ای ــی و اف ــای امنیت ــان نیروه می

دارد. جریــان  والیــت  ایــن  در  هم اکنــون 

ترکتبــاران  انســجام  شــورای 
دری زبــان افغانســتان، دیــروز 
بــا تجمــع در برابــر مجلــس 
درج  خواهــان  نماینــدگان، 
ــرک در  ــار ت ــت مســتقل تب هوی
الکترونیکــی  شناســنامه های 

ــد. ش
عظیــم خنجانــی رئیــس شــورای 
ــتان  ــاران افغانس ــجام ترکتب انس
از  هدف شــان  بیــان  ضمــن 
ایــن تجمــع می گویــد، اعضــای 
ــد روی  ــدگان بای ــس نماین مجل
حکومــت مبنــی بــر درج هویت 
شناســنامه های  در  ترکتبــاران 
ــد  ــار وارد کنن ــی فش الکترونیک
ــان از هویــت تحمیلی یــی  ــا آن ت
کــه تاکنــون بــا آن شــناخته 
ــه  ــد و ب ــی یابن ــوند، رهای می ش

ــد. ــان برگردن ــت خودش هوی
مجلــس  اســاس،  ایــن  بــر 
نماینــدگان هیأتــی را وظیفــه داد 
ــن  ــدگان  در ای ــا تجمع کنن ــا ب ت
زمینــه گفت وگــو کنــد. مخــدوم 
به عنــوان  محمــدی  ابــدال اهلل 
ــس از  ــأت پ ــن هی ــدۀ ای نماین
ــد،  ــان می گوی ــا آن ــو ب گفت وگ
ــد  ــان مدعی ان ــاران دری زب ترکتب

قــوم   50 شــامل  آنــان  کــه 
اکنــون  کــه  افغانســتان اند  در 
بــا درج هویــت  می خواهنــد 
پراکندگــی  از  همگانی شــان 
ــا  ــد و تنه ــات یابن ــی نج هویت
اســت. همیــن  خواست شــان 
افــزون بــر ایــن، تجمع کننــدگان 
ــد  ــور می خواهن ــس جمه از رئی
تــا بــرای درج نــام »تــرک« 
ــوان یــک قــوم مســتقل در  به عن
ــادر  ــان ص ــی، فرم ــون اساس قان

کنــد.

پیــش از این ســادات افغانســتان 
شناســنامۀ  گرفتــن  نیــز 
بــه  مشــروط  را  الکترونیکــی 
در  مستقل شــان  هویــت  درج 
ایــن شناســنامه ها کــرده بودنــد.
حالــی  در  خواســت ها  ایــن 
ــون  ــه تاکن ــود ک ــرح می ش مط
شناســنامه های  توزیــع  روی 
رئیــس  میــان  الکترونیکــی 
اجرایــی  رئیــس  و  جمهــور 
ــق نظــری به وجــود نیامــده  تواف

اســت.

گفــت  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــام  ــا برج ــه ب ــکا در رابط ــد امری ــع جدی موض
بــر وضعیــت روابــط افغانســتان و ایــران اثــری 

ــت. ــد داش نخواه
ــخنگوی وزارت  ــتغنی س ــکیب مس ــد ش احم
ــتان و  ــور افغانس ــت: دو کش ــه گف امورخارج
ایــران روابــط دوســتانه و نزدیکــی دارنــد زیــرا 
دو کشــور جــدا از همســایگی دارای مــراودات 
مشــترک تاریخــی بــه ویــژه در حوزهــای 

ــتند. ــی هس فرهنگ
ــا گفــت  ــا خبرگــزاری ایرن وی در گفت وگــو ب
ــران  ــا ای ــکاری ب ــتی و هم ــط دوس ــه رواب ک
بــرای افغانســتان از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
ــش  ــه تن ــم ک ــی دهی ــازه نم ــا اج ــت و م اس
روابــط امریــکا و ایــران باعــث تقابــل آنهــا در 

ــن خــاک افغانســتان شــود. ای

مســتغنی گفــت کــه افغانســتان نظــر بــه 
موقعیــت جغرافیایــی از جایــگاه خوبــی بــرای 
ــت  ــوردار اس ــه ای برخ ــای منطق ــکاری ه هم
ــل« و  ــگاه در نشســت »پروســه کاب ــن جای و ای
ــورت  ــی بص ــن الملل ــای بی ــت ه ــر نشس دیگ
اســتقبال  مــورد  و  شــده  تبییــن  آشــکار 

همســایگان اســت.
ــس  ــپ« رئی ــد ترام ــه »دونال ــت ک ــی اس گفتن
ــده  ــا نادی ــته ب ــه گذش ــکا هفت ــوری امری جمه
ــورش و  ــی کش ــن الملل ــدات بی ــن تعه گرفت
ــن  ــان ای ــارات همپیمان ــه انتظ ــه ب ــدون توج ب
کشــور خــروج یــک طرفــه خــود را از توافــق 
نامــه برجــام اعــالم کــرد کــه از ســوی اغلــب 
کشــورهای جهــان و نهادهــای بیــن المللــی بــه 
ویــژه کشــورهای اروپایــی مــورد انتقــاد قــرار 

ــت. گرف

دهلیز هوایی کابل - استانبول 
به ارزش 1.5 میلیون دالر تجهیزات گشایش می یابد

نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاد

ترک تباران: 

هویت ما در تذکره درج شود
وزارت خارجه:

ACKUخروج امریکا از برجام بر روابط کابل و تهران اثری ندارد
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 موسسۀ تحقیـقاتی 
و مشـوره دهـی افغـانستان

------------------
 بخش سوم 

نتایج کیـفی )تشریحی(
و  نظریـات  مهـِم  بخش هـای  شـامل  کیفـی  نتایـج  بخـش 
پاسـخ های اشـتراک کننده گان به پرسـش های کیفی می باشـد 
کـه به گونـۀ مسـتقیم نقـل قـول شـده اند. اشـتراک کننده گان 
بخـش کیفـِی ایـن پژوهـش عبـارت انـد از: -1 یک اسـتاد 
دانشـگاه/ مـرد، -2 یـک کارمنـد دولـت/ مـرد، -3 یک یک 
کارمنـد دولـت/ زن، -۴ یـک محصل دانشـگاه/ زن، -5 یک 
کارمنـد یکـی از کمیسـیون های انتخاباتـی/ مـرد، -6 یـک 
فعـال جامعـۀ مدنـی/ مـرد، -۷ یـک ژورنالیسـت یـک نهاد 
خصوصـی/ زن، -8 یـک معلـم مکتـب/ مـرد، -9 یک فارغ 
دانشـگاه/ مـرد، -10 یـک ژورنالیسـت آزاد/ مـرد، -11 یک 

اسـتاد دانشـگاه/ مـرد و -12 یـک دکان دار/ مـرد. 
نتایـج به دسـت آمـده از پاسـخ های کیفـی نیز در اکثـر موارد 
اکثـر  ایـن پژوهـش می باشـد.  نتایـج کمـی  حمایت کننـدۀ 
پاسـخ دهنده گان بـه پرسـش های کیفـی نبود یک سـاختار و 
میکانیسـم دقیق، شـفاف و مفید انتخاباتی در کشـور، کمبود 
ظرفیـت و توانایی هـای کاری و پرسـش برانگیز بـودن حـد 
اسـتقاللیت کمیسـیون ها و نهادهـای انتخاباتـی، بی سـوادی 
و عـدم آگاهـی مـردم نسـبت بـه ارزش و حـد سـازنده گی 
همکاری هـای  و  حمایت هـا  کاهـش  ناامنی هـا،  رأی شـان، 
تخنیکـی و عملیاتـی جامعـۀ جهانـی و نهادهـای بین المللی 
تقلب هـای گسـترده  افغانسـتان،  انتخاباتـی  در پروسـه های 
در انتخابـات گذشـته، فسـاد و رشوه سـتانی و و کم رنـگ 
انتخاباتـی  پروسـه های  در  سیاسـی  احـزاب  نقـش  بـودن 
شـدن  کشـیده  چالـش  بـه  اصلـِی  عوامـل  را  کشـور  در 
می کننـد.  معرفـی  افغانسـتان  در  انتخاباتـی  پروسـه های 
به طـور مثـال، اشـتراک کنندۀ 1 می گویـد: “انتخابات پروسـۀ 
اصلـی بـرای حمایـت یـک دموکراسـی می باشـد تـا تـداوم 
پیـدا کنـد و کـدام بدیـل دیگر بـرای انتخابات وجـود ندارد 
سیاسـی  گروه هـای  و  سیاسـت مداران  دولتـی،  مقامـات  و 
انتخابـات  تدویـر  زمینه هـای  فراهم سـازی  به خاطـر  بایـد 
آزاد و عادالنـه در کشـور به گونـۀ مشـترک فعالیـت نمایند”. 
بـر  بایـد  “انتخابـات  همچنـان، اشـتراک کنندۀ 2 می گویـد: 
تدویـر  قانـون  مبنـای  بـر  و  مشـخص  زمان بنـدی  مبنـای 
شـود و ایـن حـِق مـردم می باشـد تـا نماینـده گان خـود و 
رییس جمهـور خـود را از طریـق اسـتفاده از حـق رأی خود 
انتخـاب نماینـد، امـا به خاطـر تـداوم ناامنی هـا و تشـنجات 
سیاسـی در کشـور، بیـِم آن مـی رود کـه انتخابـات آینـده به 
تعویـق انداختـه شـود و یـا حتـا ممکـن اسـت کـه تدویـر 
نشـود”. برعـالوه، اشـتراک کنندۀ 9، کسـی که یـک شـخص 
تحصیل کـرده امـا بـی کار می باشـد، می گویـد: “مـردم منتظر 
انـد تـا در انتخابـات آینده شـرکت نماینـد و انتخابـات باید 
به موقـع دایـر شـود، چـون تدویـر انتخابـات آزاد و عادالنه 
بـر مبنـای قوانیـن انتخاباتـی می توانـد در میان مردم نسـبت 
بـه آینـدۀ افغانسـتان اعتماد ایجـاد نمایـد”. او همچنان روی 
نقـش احـزاب سیاسـی در پروسـه های انتخابـات در کشـور 

تأکیـد می کنـد. 
“یـک  کـه  می کنـد  پیشـنهاد   8 اشـتراک کنندۀ  همچنـان، 
میکانیسـم مفیـد انتخاباتـی بایـد ایجـاد و عملـی شـود تـا 
از مداخله هـای غیرقانونـی زورمنـدان در امـور انتخابـات، 
آینـده  انتخابـات  در  انتخاباتـی  تقلب هـای  و  رشوه سـتانی 
جلوگیـری به عمـل آیـد”. بـه گفتـۀ اشـتراک کنندۀ ۷ “بـدون 
موجودیـت کمیسـیون های بـا ظرفیت و مسـتقل انتخاباتی و 

بـدون حمایـت و نظـارت کامـل جامعـۀ جهانـی در جریان 
از  انتخاباتـی مـردم  آینـده، رسـیدن بـه اهـداف  انتخابـات 
شـخصی  تعامـالت  مبنـای  بـر  انتخابـات  تدویـر  طریـق 
داشـت”.  نخواهـد  امـکان  مقامـات  بـا  سیاسـت مداران 
اشـتراک کنندۀ 12 همچنـان معتقد اسـت: “شـرایط کنونی در 
کشـور بـرای مـا قابـل قبـول نیسـت و مـا منتظـر هسـتیم تا 
بعـد از انتخابـات آینـده شـاهد یک سلسـله تحـوالت مثبت 
در کشـور باشـیم”. اشـتراک کنندۀ 5 کـه عضویـت یکـی از 
می گویـد:  داشـت،  برعهـده  را  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
“موضـوع توزیـع تذکره هـای الکترونیک، چالش هـای امنیتی 
و مسـایل مالـی از جملـه عوامـل مهمی اند که ممکن اسـت 
باعـث بـه تعویـق افتـادِن زمـان تدویـر انتخابات در کشـور 

شـوند، امـا در نهایـت انتخابـات بایـد دایـر شـود”. 
در  انتخابـات  اهمیـت  نمایانگـِر  همـه  نقل شـده  نظریـاِت 
راسـتای بهبـود شـرایط عمومی در کشـور و بهبـود زنده گی 
مـردم می باشـند و نشـان می دهنـد کـه اکثریـت مـردم بـا 
اشـتیاق انتظـار اشـتراک در انتخابـات برای سـهیم شـدن در 
پروسـۀ بهبـود اوضـاع عمومی در کشـور را دارنـد. نظریات 
و پاسـخ های ارایه شـده از سـوی اشـتراک کننده گان بخـش 
کیفـی پژوهـش نیـز عوامـل و فکتورهـای مهـِم تأثیرگـذار 

روی پروسـه های انتخاباتـی در کشـور را بیـان می کننـد. 

مبـاحثه
انتخابـات از جملـه نیازهـای اصلـی بـرای تحقـق و تقویت 
دیموکراسـی محسـوب می شـود کـه مـردم را قادر می سـازد 
در  خـود،  رأی  حـق  از  مـورد  بـه  اسـتفادۀ  طریـق  از  تـا 
پروسـه های تصمیم گیـری در کشـور خـود سـهیم شـوند. 
گیلینیـو )2013( معتقد اسـت که بدون انتخابات دموکراسـی 
نمی توانـد وجـود داشـته باشـد. همچنـان، قِسـمی که کوهنی 
)2010( بیـان نمـوده اسـت، انتخابات برای کشـورهای پس 
از بحـران در راسـتای تحکیـم ثبـات و تحقق و دموکراسـی 
مفیـد خواهـد بـود. افغانسـتان، به حیـث یـک کشـور پس از 
بحـران که از مشـکالت متعدد سیاسـی، امنیتـی، اقتصادی و 
اجتماعـی رنـج می بـرد، نیـاز بـه یـک میکانیسـم و سیسـتم 
منظـم، شـفاف و مفیـد انتخاباتـی دارد تـا زمینه هـای تدویـر 
انتخابات شـفاف، آزاد و عادالنه در کشـور را فراهم سـازند. 
به خاطـر ارزیابـی پروسـه های انتخاباتی در کشـور و به خاطر 
کمـک بـه نهادهـای تصمیم گیـر در راسـتای شـکل دهی و 
فراهم سـازی سـاختار منظـم و مفیـد انتخاباتـی و به خاطـر 
پژوهـش  ایـن  عادالنـه،  و  آزاد  انتخابـات  موفقانـۀ  تدویـر 
بخاطر بررسـی، شناسـایی و معرفـی عوامـل تأثیرگذار روی 
پروسـه های انتخاباتـی در کشـور طـرح، راه انـدازی و انجام 
شـده اسـت. یافته هـای ایـن پژوهـش در قبـال اهمیـت و 
تأثیـراِت انتخابـات شـفاف و عادالنـه در راسـتای تحکیـم 
ثبـات و بهبـود شـرایط عمومـی در کشـور، حمایت کننـدۀ 
نظریـات گیلینیـو )2013( و کوهنـی )2010( می باشـد کـه 
روی حـد تأثیرگذاری انتخابات در راسـتای تحکیم ثبات در 
کشـورهای بعـد از بحـران و جایگاه انتخابـات در چارچوب 
دموکراسـی بیـان داشـته اند و در فـوق نقل شـده اند. اکثریت 
انتخابـات  یـک  تدویـر  پژوهـش،  ایـن  اشـتراک کننده گان 
اساسـی ترین  از  یکـی  به حیـث  را  عادالنـه  و  شـفاف 
خواسـت های مـردم افغانسـتان و یگانـه عامل اصلـی بیرون 
شـدِن مملکـت از شـرایط نامناسـب کنونی قلمـداد نموده و 
عـدم تدویـر به موقـع انتخابـات و نادیـده گرفتـن حـق رأی 
مـردم را عامـل بحرانـی شـدِن اوضـاع در مملکـت معرفـی 
نمودنـد. همچنـان، اکثریـت اشـتراک کننده گان ایـن پژوهش 
بـرای اشـتراک در انتخابـات آینـده عالقه منـدی و آماده گـی 
نشـان داده و معتقـد بودنـد کـه بـرای انتخابـات کـدام بدیِل 
دیگـر وجـود نخواهـد داشـت؛ ایـن به ایـن معنی اسـت که 

بـر  و  نمـوده  درک  را  انتخابـات  اهمیـت  اشـتراک کننده ها 
تدویـر به موقـِع آن تأکیـد دارنـد. 

همان گونه  کـه گودوین-گیل )199۴( دموکراسـی، انتخابات 
و احـزاب سیاسـی را به حیـث فکتورهـا و عناصـر به هـم 
یکدیگـر  روی  می تواننـد  کـه  می نمایـد  معرفـی  پیویسـته 
اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم داشته باشند، اشـتراک کننده گاِن 
ایـن پژوهـش همچنـان روی برجسته سـازی نقـش احـزاب 
کشـور  در  انتخاباتـی  پروسـه های  در  ظرفیـت  بـا  و  ملـی 
و  تقلب هـا  قسـمی که  هـم،  سـویی  از  داشـتند.  تأکیـد 
جنجال هـای گسـتردۀ انتخاباتـی در گذشـته، به خصوص در 
جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری 201۴، باعـث به میان 
آمـدن یک سلسـله مشـکالت، از جملـه شـکل گیری دولت 
تعریف ناشـده در قانـون اساسـی کشـور گردیـد، نتایـج این 
پژوهـش نیـز نشـان دهندۀ آن انـد کـه یـک رقـِم برجسـته 
از اشـتراک کننده گان به خاطـر مشـکالت انتخاباتـی به میـان 
آمـده در گذشـته و عـدم موجودیـت یـک برنامـه و جـدول 
نسـبت  کشـور،  در  انتخاباتـی  شـفاف  و  مشـخص  زمانـی 
اسـتقاللیت  و  ظرفیـت  حـد  انتخاباتـی،  پروسـه های  بـه 
انتخابـات  برگـزاری  امـکان  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
شـفاف و عادالنـه در وقـِت مشـخِص آن بی بـاور و نگـران 
انـد. یافته هـای این پژوهش در این راسـتا از سـوی پاسـتور 
می توانـد  انتخابـات  یـک  کـه  اسـت  معتقـد  کـه   ،)1999(
یـک مملکـت را بـه سـوی تحـوالت مثبـت سـوق دهـد و 
یـا هـم عامـل بی ثباتی هـای جـدی در یـک مملکت باشـد، 
حمایـت شـده اسـت؛ یعنـی اگـر انتخابـات به گونۀ شـفاف 
و عادالنـه برگـزار شـود و نتایـج واقعـی آن به گونـۀ کامـل 
و درسـت تحقـق یابنـد، باعـث بهبـود شـرایط در کشـور و 
کسـب رضایـت مردم می شـود، امـا اگـر انتخابات بـا تقلب 
و مشـکالت جـدی همـراه باشـد و از رأی مـردم اسـتفادۀ 
بـروز  و  بی اعتمادی هـا  افزایـش  باعـث  شـود،  بی مـورد 
مشـکالت خواهـد شـد؛ قسـمی که مـردم افغانسـتان شـاهد 
در  جمهـوری  ریاسـت   201۴ جنجالـی  انتخابـات  نتایـج 
کشورشـان بودند و هسـتند. یعنـی از انتخابـات باید به حیث 
وسـیلۀ تحکیـم ثبـات و بهبـود وضعیـت عمومی در کشـور 

شود.  اسـتفاده 
بـر مبنـای یافته هـای ایـن تحقیـق، کمبـود ظرفیـت کاری و 
تخنیکـی در کمیسـیون های انتخاباتـی، پرسـش برانگیز بودن 

حـد کارایـی و اسـتقاللیت پروسـه ها و نهادهـای انتخاباتـی 
در کشـور، بی سـوادی اکثریـت قاطـع رأی دهنـده گان و عدم 
آگاهـی اکثریـت رأی دهنـده گان از حـد ارزشـمندی و حـد 
تأثیرگـذاری رأی شـان، کاهـش همکاری هـا و حمایت هـای 
تخنیکـی و عملیاتـی جامعـۀ جهانی با پروسـه های انتخاباتی 
در افغانسـتان و کاهـش باور مـردم به پروسـه های انتخاباتی 
به خاطـر تقلب هـای گسـترده در انتخابـات گذشـته از جمله 
عوامـِل جدی یـی انـد کـه روی پروسـه های انتخاباتـی در 
کشـور می تواننـد تأثیـرات جدی منفی داشـته باشـند. به این 
مفهـوم کـه به خاطر تدویـر انتخابات شـفاف، عادالنه و مفید، 
بـه موجودیـت نهادهـای بـا ظرفیـت و مسـتقل انتخاباتـی و 
ظرفیت سـازی در همچـو نهادهـا، جلـب حمایت های جدی 
و همه جانبـۀ جامعـۀ جهانی و نهادهـای انتخاباتی بین المللی، 
آگاهی دهـی و روشن سـازی اذهـان عامـه در قبال رای شـان، 
شـکل دهی برنامه هـای مفیـد انتخاباتـی و شریک سـازی آن 
بـا مـردم به خاطر کسـب اعتماد آن ها نسـبت به پروسـه های 
انتخاباتـی و تـالش بـرای تأمیـن امنیـت در کشـور به خاطـر 
فراهم سـازی حضـور تمـام مـردم در انتخابـات نیـاز اسـت 
و بایـد ایـن مـوارد مـورد توجـه جـدی قرار داشـته باشـند. 
همچنـان، در حـدود بیسـت وپنج درصـد اشـتراک کننده گان 
ایـن پژوهـش کدام نظـر خاص در قبال مسـایل مطرح شـده 
ارایـه نکردنـد، یعنـی عالقه منـدی بـرای ابـراز نظـر پیرامون 
مسـایل مهـم چـون انتخابات نداشـتند. در نهایـت، یافته های 
مـدرن  و  دقیـق  معیارهـای  مبنـای  بـر  کـه  پژوهـش  ایـن 
بین المللـی و اکادمیـک طرح، راه اندزی و انجام شـده اسـت، 
و  انتخاباتـی  پروسـه های  بهترسـازی  جهـت  در  می تواننـد 
کاهـش چالش هـای احتمالـی و ازدیـاد فرصت هـا و زمینه ها 
بـرای تدویـر انتخابـات آزاد و عادالنـه در کشـور مفید واقع 
شـوند. البتـه از این کـه اشـتراک کننده گان این پژوهـش افراد 
با سـواد و سـاکن در شـهرها بودند، ممکن اسـت راه اندازی 
میـان  پژوهـش مشـابه در مناطـق دوردسـت کشـور و در 
مـردم بی سـواد نتایـج متفـاوت داشـته باشـد، کـه این گونـه 
پژوهش هـا را می تـوان از طریـق گفت وگوهای مسـتقیم و یا 
هـم نظـارت از فعالیت هـای انتخاباتـی در مناطق دوردسـت 
کشـور انجـام داد؛ چـون افـراد بی سـواد قـادر به پاسـخ دهی 

بـه پرسـش نامه های سـروی به گونـۀ کتبـی نمی باشـند. 

عـوامِل بررسـی 
افغانستان در  انتخاباتی  پروسه های  روی  تأثیرگذار   

دكتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان رياضت، سید خلیل اهلل سادات و رفیع جسور
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اما استدالل مؤلف به آیات یاد 
شده، استدالل کسی ست که 
معانی داللت الفاظ را نفهمیده 

باشد؛ زیرا آیات مزبور نگه داری، 
کارگزاری، تسلط و سیطرۀ پیامبر 

را بر مردمی که دعوِت وی را 
نپذیرفته اند نفی کرده، نه بر 

مؤمنان و پیروانش. درحالی که 
مؤلف از این آیات به نفی سلطۀ 
ایشان در حوزۀ قلمرو اسالمی و 
مسلمانان استدالل کرده که البته 

مرتکب اشتباه شده است.
مؤلف همچنان در صفحات 73 
و 74 و 75 برای اثبات مذهِب 

خویش به آیات دیگری نیز استناد 
نموده که برخی از آن ها »حول« و 
»قوت« را به اهلل متعال تفویض 
کرده و برخی دیگر، حالت پیامبر 

اکرم را در نبوت و وظیفه اش 
را در »ترساننده گی« و »مژده 
دهنده گی« و »تبلیغ کننده گی« 

سیدمحمدطاهر بن عاشورمنحصر کرده است

بخش پنجــم

ترجمه: سیداحمد اشرفی

مؤلــف از صفحــۀ ۷0 الــی آخــِر صفحۀ ۷5 می نویســد: 
ــی اســت  ــم دین اســالم مجموعــۀ همبســته یی از تعالی
کــه پیامبــر اکــرم – صلــی اهلل علیــه وســلم - آن  را بــه 
ــود.  ــق نم ــی تطبی ــِی عمل ــاند و در زنده گ ــال رس اکم
اگــر کســـی می خواهــد آن را دولــت و مملکــت بنامد 
اختیــار دارد، امــا حقیقــت ایــن اســت کــه پیامبــر اکرم 
ــرد؛  ــت مدار و دولت م ــه سیاس ــوده، ن ــول ب ــا رس تنه
ــر  ــه پیامب ــرآن می رســاند ک ــات ق ــه ظواهــر آی چنان ک
و  »حفیــظ«  و  بــوده  پیام رســان  و  تبلیغ گــر  تنهــا 
ــان و  ــی: نگهب ــیطر«  1یعن ــار« و »مس ــل« و »جب »وکی
کارگــزار و مســتبد و مســلط بــر مــردم کــه کار حاکــم 

سیاســی اســت، نبــوده اســت.
ــته یی  ــۀ همبس ــالم مجموع ــی، اس ــم: بل ــا می گویی م
ــر  ــت ه ــریعت و حکوم ــت و ش ــی اس ــم دین از تعالی
ــد. کارنامــۀ رســول اکــرم بهتریــن  دو در آن شــامل ان
دلیــل بــر ایــن مدعاســت: ایشــان امــت را بــر محــور 
دعــوِت خویــش گــرد آورد و بــرای آن قوانیــن وضــع 
ــی را  ــردی و اجتماع ــالت ف ــۀ معام ــه هم ــود ک نم
تنظیــم می کــرد، خــود شــخصًا داد مظلــوم را از ظالــم 
بازســتاند، داوری و قضــاوت کــرد، حــدود را جــاری 
ــر اداره  ــق نمــود. ه ــن تطبی ــر مجرمی و مجــازات را ب
ــود،  ــر اصــول اســالم اســتوار نب ــه ب و ســلطه یی را ک
ــی  ــه وقت ــرد، چنان چ ــالن ک ــروع اع ــل و غیرمش باط
ــه تقســیم قــدرت  ــول اســالم را ب مســیلمۀ کــذاب قب
ــرو  ــت. از قلم ــد، نپذیرف ــروط گردانی ــت مش و زعام
اســالم در برابــر دشــمنان متجــاوز دفــاع کــرد و 
به خاطــر توســعۀ ســرزمین اســالم و تأمیــن امنیــت در 
ــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی  آن، جنــگ نمــود و ب

ــی تعییــن فرمــود. ــع مال جامعــه، مناب
اگــر از القــاب و اصطالحــاِت توخالــی و کــر و فــر و 
ــا  ــم، آی ــِض ظاهــری بگذری ــل و عری تشــکیالت طوی

حکومــت و دولــت غیــر از ایــن اســت؟
امــا اســتدالل مؤلــف بــه آیــات یــاد شــده، اســتدالل 
ــده  ــاظ را نفهمی ــت الف ــی دالل ــه معان ــت ک کسی س
ــزاری،  ــه داری، کارگ ــور نگ ــات مزب ــرا آی ــد؛ زی باش
ــوِت  ــه دع ــی ک ــر مردم ــر را ب تســلط و ســیطرۀ پیامب
ــان و  ــر مؤمن ــه ب ــرده، ن ــی ک ــد نف وی را نپذیرفته ان
پیروانــش. درحالی کــه مؤلــف از ایــن آیــات بــه نفــی 
ســلطۀ ایشــان در حــوزۀ قلمــرو اســالمی و مســلمانان 
اســتدالل کــرده کــه البتــه مرتکب اشــتباه شــده اســت.
ــرای  ــات ۷3 و ۷۴ و ۷5 ب ــان در صفح ــف همچن مؤل
اثبــات مذهــِب خویــش بــه آیــات دیگــری نیز اســتناد 
نمــوده کــه برخــی از آن هــا »حــول« و »قــوت« را به اهلل 
متعــال تفویــض کــرده و برخــی دیگــر، حالــت پیامبــر 
اکــرم را در نبــوت و وظیفــه اش را در »ترســاننده گی« 
و »مــژده دهنده گــی« و »تبلیغ کننده گــی« منحصــر 

کــرده اســت.1
اســتدالل مؤلــف بــه ایــن آیــات، دال بــر ایــن اســت 
کــه وی بــا بــاب قصــر در علــم معانــی آشــنایی نــدارد 
ــی« را  ــر اضاف ــی« و »قص ــر حقیق ــان »قص ــرق می و ف
ــا  ــه ی ــی ک ــر اضاف ــای قص ــن مفاده ــد و بی نمی دان
»قلــب« اســت یــا »تعییــن« یــا »افــراد« تفکیــک کــرده 
ــی  ــر اســت اول قصــر را به خوب ــد،  پــس بهت نمی توان
ــا مدعایــش  ــا متوجــه شــود کــه دلیلــش ب بیامــوزد ت

ارتباطــی دارد یــا خیــر.
ــرم –  ــول اک ــث از رس ــه دو حدی ــۀ ۷6 ب او در صفح

ــث  ــرده. در حدی ــتناد ک ــلم - اس ــه وس ــی اهلل علی صل
اول، ایشــان بــه کســی کــه در برابــرش لرزیــده 
ــٍک«   ــُت بمل ــی لَس ــَک فإن ن علی ــوِّ ــوده اســت: »َه فرم
ــرا مــن  ــر خــودت آســان گیــر )نتــرس(، زی یعنــی: ب
ــت:  ــوده اس ــث دوم، فرم ــتم. و در حدی ــاه نیس پادش
ــن  ــس م ــی: پ ــًدا« یعن ــا عب ــون نبیً ــرُت أن أک »فاخت

ــم.  ــده باش ــر و بن ــه پیامب ــردم ک ــاب ک انتخ
ــطه و  ــی سفس ــاال، نوع ــث ب ــر احادی ــتناد وی ب اس
ــظ  ــی لف ــط معان ــاس خل ــه براس ــت ک ــه اس مغالط
واحــد، اســتوار می باشــد. منظــور از پادشــاهی در 
ایــن احادیــث، کــه پیامبــر اکــرم آن را از خــود نفــی 
ــردِن ضعفاســت. ــور ک ــدن و مقه ــر ورزی ــرده، تکب ک
ــۀ  ــتداللش در صفح ــر، اس ــگفت انگیزت ــم ش از آن ه
ــه ایــن حدیــث اســت کــه: »أنتــم أعلــم بأمــور  ۷8 ب

ــد. ــان داناتری ــه دنیای ت ــما ب ــی: ش ــم«  یعن دنیاک
ــس از این کــه ســبب ورود حدیــث و ســیاق و  وی پ
ریشــه های آن را حــذف کــرده، چنیــن نتیجــه گرفتــه 
ــی نکــرده  ــوی دخالت ــور دنی ــرم در ام ــر اک ــه پیغمب ک
ــراز نداشــته. ایــن هــم یــک نــوع مغالطــه  و رأیــی اب
ــود:  ــالق می ش ــا اط ــه دو معن ــا ب ــرا دنی ــت؛ زی اس
ــن  ــۀ آن چــه را در ای ــه هم ــام ک ــای ع ــه معن یکــی ب
ــن و شــریعت  ــم اســت، شــامل می گــردد کــه دی عال
ــا  ــی در آن داخــل اســت. دنی ــام زنده گ و روش و نظ
ــۀ  ــمانی و مزرع ــرایع آس ــا، موضــوع ش ــن معن ــه ای ب
آخــرت و وســیلۀ وصــول بــه بهشــت و دوزخ اســت 
ــئون  ــم ش ــرایع، تنظی ــال ش ــی از ارس ــرادِ اهلل تعال و م
ــۀ  ــه کلی ــا ب ــت. و دوم دنی ــی آن اس ــئون اهال آن و ش
ــه  ــردد ک ــالق می گ ــوی اط ــی و غیرمعن ــور غیردین ام
منظــور از آن امــور متعلــق بــه حرفــه و صنعــت 
اســت. منظــور رســول اکــرم – صلــی اهلل علیــه وســلم 
- در حدیــث فــوق، معنــای دوم اســت؛ زیــرا دربــارۀ 
تلقیــح خرماســت.  و البتــه مســلم اســت کــه دانســتن 

ــری  ــرایط پیامب ــۀ ش ــه از جمل ــع ن ــا و صنای حرفه ه
ــۀ شــرایط پادشــاهی. ــه از جمل اســت و ن

ــتاد  ــی از اس ــه کلمات ــۀ ۷9 ب ــف در صفح ــپس مؤل س
ــد  ــیخ محم ــروردگار، ش ــف پ ــورد لط ــوار و م بزرگ
ــه وی  ــرده ک ــد« اســتدالل ک ــده در »رســالۀ التوحی عب
ــۀ حــق،  ــرای اقام ــاد ب ــوت را جه ــاد در عصــر نب جه
خوانــده اســت. همچنــان مؤلــف بــه اشــعاری از 
ــا  ــوده، ام ــه نم ــز تکی ــاره نی ــوقی در این ب ــد ش احم
می شــود  برداشــت  ایشــان  گفته هــای  از  آن چــه 
تنهــا ایــن اســت کــه جهــاد رســول اکــرم – صلــی اهلل 
ــی و  ــی و دنیاخواه ــرای افزون طلب ــلم - ب ــه وس علی
ــرای  ــه ب ــوده، بلک ــاع نب ــراد بی دف ــردن اف ــوب ک مرع
ــوده اســت.  ــردم ب ــه م ــد حــق و رســاندن نفــع ب تأیی
ایــن کالم هیــچ فایده یــی بــرای اثبــات جدایــی دیــن 

ــدارد. ــالم ن ــت در اس ــودن حکوم ــت و نب از سیاس
 

خالفت و حکومت از نگاه تاریخی
وحدت دینی قوم عرب

ــته  ــه نوش ــور مقدم ــاب به ط ــن ب ــاز ای ــف در آغ مؤل
ــالح  ــر و ص ــرای خی ــه ب ــالمی ک ــوت اس ــت: دع اس
ــریت آمــده بــود، وســیلۀ ارتبــاط انســان ها در  بش
نقــاط مختلــف زمیــن گردیــد. ایــن دعــوت، اولین بــار 
در میــان عرب هــا ظهــور کــرد و از ایــن رو نخســتین 
قومــی کــه در پیرامــوِن آن گــرد آمــد و متحــد شــد، 

ــد.  ــا بودن عرب ه
ایــن مقدمــه درســت اســت، امــا مطالبــی که بعــد از آن 
آورده، نادرســت. او پــس از ایــن مقدمــه، در صفحــاِت 
83ـ  89 می نویســد: »وحدتــی را کــه اســالم بــه عــرب 
بخشــید، وحــدت سیاســی نبــود و هیــچ نوع ســنخیتی 
بــا دولــت و حکومــت نداشــت؛ زیــرا رســول اکــرم – 
ــت داری  ــیوه های حکوم ــلم - ش ــه وس ــی اهلل علی صل
ــر  ــا را تغیی ــوِی عرب ه ــی قبیل ــام اداری و قضای و نظ
ــی  ــه قاضی ی ــرد و ن ــزل ک ــی را ع ــه والی ی ــداد؛ ن ن
ــان  ــۀ شئون ش ــه هم ــود، بلک ــن نم ــا تعیی ــر آن ه را ب
ــر  ــما ب ــت: ش ــرد و گف ــذار ک ــان واگ ــه خودش را ب
آن هــا داناتریــد. و آن چــه در شــریعت از قوانیــن 
ــده،  ــکرداری آم ــتم لش ــن و سیس ــع و ره ــزا و بی ج
در حقیقــت از جملــه نظامــاِت سیاســی و دولــت داری 
نیســت، بلکــه احــکام دینی یــی اســت خالــص بــرای 
ــۀ  ــر هم ــان ها. و اگ ــت انس ــر مصلح ــدا و به خاط خ
آن هــا را جمــع کنــی، جــزِو کوچکــی از امــور الزمــۀ 
ــد. از همین جاســت  ــل کــرده نمی توان ــت را تکمی دول
پرچــم  زیــر  در  این کــه  به رغــم  عرب هــا  کــه 
ــه  ــان را ب ــای متعددش ــدند، دولت ه اســالم داخــل ش
ــت و  ــد. اطاع ــظ کردن ــود حف ــی خ ــای زنده گ مقتض
ــی اهلل  ــرم – صل ــر اک ــه پیغمب ــا ب ــرِی عرب ه فرمان ب
ــود  ــادی ب ــرِی اعتق ــه وســلم - اطاعــت و فرمان ب علی
نــه سیاســی و حکومتــی؛ از ایــن رو وقتــی کــه پیامبــر 
ــا از  ــه وحــدت عرب ه ــود ک ــک ب ــرد، نزدی ــات ک وف
ــردم  ــز م ــان ج ــت ایش ــه اکثری ــد، چنان چ ــم بپاش ه
ــد  ــن برگشــتند و مرت ــف، از دی ــه و مکــه و طای مدین
ــی  ــه دولت ــدون این ک ــرد ب ــات ک ــر وف ــدند و پیامب ش
ــینی  ــه جانش ــی را ب ــا کس ــد، ی ــته باش ــای گذاش به ج

خــود تعییــن کــرده باشــد.« 
ــن  ــت ای ــت؛ درس ــت اس ــا نادرس ــن حرف ه ــا ای ام
ــلم -  ــه وس ــی اهلل علی ــرم – صل ــر اک ــه پیامب اســت ک
ــری کــرده اســت؛  ــوی مــردم را اداره و رهب امــور دنی
زیــرا مقصــود از دیــن صــالح امــروز و فــردای مــردم 
ــن  ــا تعیی ــر ب ــد مگ ــت نمی آی ــه دس ــن ب ــت و ای اس
ــور  ــِم ام ــد و بی ــت، امی ــت و رهب ــا رغب ــه ب کســی ک
ــر  ــم ب ــه قرآن کری ــد. چنان چ ــامان بخش ــردم را س م
اطاعــت از زمــام داران تصریــح کــرده می گویــد: 
ُســوَل  ــواْ الرَّ ــواْ اهللَّ َوأَِطیُع ــواْ أَِطیُع ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه »یَ
ــه  ــانی ک ــاء: 59(: ای کس ــْم« )نس ــِر مِنُک ــي اأَلْم ِ َوأُْول
ایمــان آورده ایــد، از خداونــد و پیامبــر و اولیــای 

ــد.  ــت کنی ــان اطاع امورت
ــم اســالمی  ــد تعالی ــه خداون ــر اســت ک ــه تذک الزم ب
را به طــور تدریجــی مقــرر فرمــود و از تزکیــه و 
ــادت  ــد و عب ــوزش توحی ــق آم ــس از طری ــر نف تطهی
ــی کــه نفس هــا  ــت آغــاز کــرد و زمان ــج عدال و تروی
بــرای قبــول شــریعت آمــاده گردیــد، احــکام شــرعی 
را کم کــم و به صــورت تدریجــی افزایــش داد، تــا 
این کــه بــه وســیع ترین فروعــات خــود رســید. 
ــُروا  ــَن َکَف ــاَل الَِّذی ــد: »َوَق ــال می فرمای ــد متع خداون
َل َعَلیـْـِه الُْقــْرآُن ُجْمَلــًۀ َواِحــَدًۀ َکَذلـِـَک لِنُثَبِّــَت  لـَـْواَل نـُـزِّ
ــی:  ــان: 32( یعن ــاًل« )الفرق ــاُه تَْرتِی ــَؤاَدَک َوَرتَّْلنَ ــِه ُف ِ ب
ــازل  ــر او ن ــا ب ــرآن یک ج ــرا ق ــد چ ــران گفتن و کاف
ــرا  ــب ت ــه قل ــت ک ــر آن اس ــن به خاط ــود. ای نمی ش
ــن رو( آن را  ــم و )از ای ــم داری ــیلۀ آن محک ــه وس ب

ــم.  ــو خواندی ــر ت ــج ب به تدری

1- اشاره به آیه های زیر است:
- »َولَْو َشاء اهللُّ َما أَْشَرُکواْ َوَما َجَعْلنَاَک َعَلیْهِْم َحفِیًظا َوَما أَنَت َعَلیْهِم بَِوکِیٍل« )سورۀ انعام: 10۷( یعنی: اگر خداوند بخواهد، آنان شرک نمی ورزند، و ما ترا بر ایشان نه نگهبان قرار داده ایم و نه کارگزار.

- »نَْحُن أَْعَلُم بَِما یَُقولُوَن َوَما أَنَت َعَلیْهِم بَِجبَّارٍ« )سورۀ ق: ۴5(: ما داناتریم به آن چه می گویند و تو حاکم مستبد بر آن ها نیستی، )تا مأمور به اجبار آن ها به ایمان باشی. 
ٌر، لَّْسَت َعَلیْهِم بُِمَصیِْطٍر« )سورۀ غاشیه: 21- 22(: پس پند بده، تو تنها پند دهنده ای، بر ایشان مسلط نیستی.    ْر إِنََّما أَنَت ُمَذکِّ - » َفَذکِّ

1- اشاره است به آیه های زیر:
ًرا َونَِذیًرا« )الفرقان:56(: و ما نفرستادیم ترا مگر مژده دهنده و ترساننده. - »َوَما أَْرَسْلنَاَک إاِلَّ ُمبَشِّ

- »َفإِنََّما َعَلیَْک الْباََلُغ« )آل عمران: 20(: تنها مکلفیت تو رساندن پیام است.

ــی  ــا مطالب ــت، ام ــت اس ــه درس ــن مقدم ای
ــس  ــت. او پ ــد از آن آورده، نادرس ــه بع ک
 89 ـ   83 در صفحــاِت  مقدمــه،  ایــن  از 
ــه  ــالم ب ــه اس ــی را ک ــد: »وحدت می نویس
ــود و  ــی نب ــدت سیاس ــید، وح ــرب بخش ع
هیــچ نــوع ســنخیتی بــا دولــت و حکومــت 
ــی اهلل  ــرم – صل ــول اک ــرا رس ــت؛ زی نداش
ــت داری  ــیوه های حکوم ــلم - ش ــه وس علی
ــا  ــوِی عرب ه ــی قبیل ــام اداری و قضای و نظ
را تغییــر نــداد؛ نــه والی یــی را عــزل 
ــن  ــا تعیی ــر آن ه ــی را ب ــه قاضی ی ــرد و ن ک
بــه  را  شئون شــان  همــۀ  بلکــه  نمــود، 
ــما  ــت: ش ــرد و گف ــذار ک ــان واگ خودش
ــریعت  ــه در ش ــد. و آن چ ــا داناتری ــر آن ه ب
ــتم  ــن و سیس ــع و ره ــزا و بی ــن ج از قوانی
ــه  ــت از جمل ــده، در حقیق ــکرداری آم لش
ــت،  ــت داری نیس ــی و دول ــاِت سیاس نظام
بلکــه احــکام دینی یــی اســت خالــص بــرای 
خــدا و به خاطــر مصلحــت انســان ها. و اگــر 
همــۀ آن هــا را جمــع کنــی، جــزِو کوچکــی 
ــرده  ــل ک ــت را تکمی ــۀ دول ــور الزم از ام
ــا  ــه عرب ه ــت ک ــد. از همین جاس نمی توان
به رغــم این کــه در زیــر پرچــم اســالم 
ــان را  ــای متعددش ــدند، دولت ه ــل ش داخ
بــه مقتضــای زنده گــی خــود حفــظ کردنــد ACKU



غیـر حاضـری دوامدار برخـی نماینـده گان و بی میلی 
شـمار دیگـر بـرای حضـور در نشسـت های عمومی 
و یـا کار در کمیسـیون های مجلـس، انتقـاد رییـس و 

برخـی اعضـای دیگـر را بر انگیخته اسـت.
توافقنامـه  چنـد  کـه  اسـت  هفتـه  دو  بـه  نزدیـک 
همکاری هـای بیـن المللـی در دسـتور کار مجلـس 
قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا به دلیـل عدم تکمیـل نصاب 

تاییـد یـا رد نمی شـود.
در نشسـت دیـروز مجلس نیـز کمتـر از 100 نماینده 
حاضـری  اداری  هیـات  هرچنـد  داشـتند؛  حضـور 
نماینـده گان را بـه خوانـش گرفـت، ولـی بازهـم این 

ترفنـد کاری از پیـش نبـرد و نصـاب مجلـس تکمیل 
و  المللـی  بیـن  توافقنامه هـای  مـورد  در  تـا  نشـد 

تعدایـالت سـایر قوانیـن تصمیـم گرفتـه شـود.
عبدالـووف ابراهیمـی رییـس مجلس نیـز غیر حاضر 
نماینـده گان را مـورد انتقـاد قـرار داد و در نشسـت 
عمومـی روز شـنبه )22 ثـور( ایـن مجلـس گفـت: 
»مجلـس به عنـوان یک نهـاد تصمیم گیرنـده ولی به 
دلیـل غیـر حاضری برخـی اعضا نمی توانـد در داخل 

تـاالر تصمیـم بگیرد.«
در  نماینده گانی کـه  افـزود،  ابراهیمـی  آقـای 
نشسـت های مجلـس حاضـر نمی شـوند در واقع هم 

بـه خانـه ملـت و هـم بـه نمایندگـی از مـردم توهین 
کـرده انـد.

او به سـایر اعضـای هیأت اداری مجلـس هدایت داد 
تـا در مـورد حاضـری و غیـر حاضـری نماینـده گان 
در جریـان ۷ سـال گذشـته فهرسـتی را آمـاده کـرده 
و اعـالم کنـد تـا مـردم بداننـد که کـدام نماینـده گان 
در وظیفـه شـان پـا بنـد هسـتند و کـدام نماینـده گان 
بـه وظیفـه نمایندگـی اهمیـت نمی دهنـد تـا مـردم 

درانتخابـات آینـده تصمیـم بگیرند.
عرفـان اهلل عرفـان نایـب منشـی مجلـس نیـز گفـت: 
مجلـس  در  کـه  اسـت  ماه  هـا  نماینـده گان  »برخـی 
حضـور نیافتـه انـد ولـی بازهـم رقعـه رخصتـی و یا 
مریضـی می فرسـتند تـا در حاضـری شـان معاملـه 

» . شود
آقـای عرفـان از مجلـس خواسـت کـه در ایـن مورد 
تصمیـم بگیـرد که با ایـن گونـه نماینـده گان چگونه 

شـود. برخورد 
نیـز  مجلـس  عضـو  دیگـر  ناصـری  حسـین  غـالم 
بـه  پابنـدی  مجلـس  اعضـای  از  »تعـدادی  گفـت: 
اصـول وظایـف داخلـی ندارنـد و آنان به حـق مردم، 
نمایندگـی از مـردم و هیـچ اصولی اعتنـا ندارند و به 

سرنوشـت مـردم افغانسـتان خیانـت می کننـد.«
آقـای ناصـری بـا اشـاره بـه افزایـش نـا آرامی ها در 
کشـور خاطر نشـان کـرد که اگـر نماینـده گان حاضر 
باشـند و بـا اعمـال صالحیت هـای نظارتی شـان چند 
وزیـر را رد صالحیـت کنند؛ آنـگاه می دیدند که وزرا 

چگونـه بـه وظایـف خود درسـت عمـل می کردند.
بـه گفتـه او، هـم اکنـون نیـز مجلـس بایـد نام هـای 
حاضـر  مجلـس  نشسـت های  در  کـه  نماینده گانـی 
نمی شـوند را فـاش سـازد و »نـام بـدان تاریـخ را در 

دادگاه قضـاوت مـردم بکشـاند.«
این در حالی اسـت که بسـیاری از نماینده گان مجلس 
کمیسـیون های  و  عمومـی  نشسـت های  در  ماه هـا 
مجلـس حاضـر نمی شـوند ولـی از تمامـی حقوق و 

امتیـازات شـان اسـتفاده می کنند.

د انتخاباتـو ځینـي څارونکي بنسـټونه د تذکـرو پر کاپیو د 

سـټیکرونو پر نصبولو اندېښـنه ښـیي.

بنسـټ  د  انتخاباتـو  عادالنـه  او  ازادو  د  افغانسـتان  د 

اجرائیـوي رئيـس یوسـف رشـید د شـنبې پـه ورځ ازادي 

راډیـو تـه وویـل، د دغـه اقدام پر بنسـټ یو کـس کوالی 

يش چـې څـو ځلـې پـه څـو مرکزونـو کـې رأیـه ورکـړي.

نوموړي وویل:

»وروسـتي تصمیـم پرتـه له شـکه پـه ټولنه کې اندېښـنې 

را پـارويل او ممکـن لـه دې الرې د درغلـۍ او ناوړه ګټې 

اخیسـتنې امکانـات ډېـر يش، کـه پـه دغـو انتخاباتو کې 

د درغلـۍ کچـه زیاتـه وي، پـر انتخاباتـو به د خلکـو باور 

يش.« کم 

ښـاغلی رشـید ټنیـګار کـوي چـې د درغلـۍ د مخنیـوي 

لپـاره بایـد د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون یـو میکانیـزم 

پـه پـام کـې ونیـي.

د ده پـه خـره، د معلومـايت بانـک او د کـره او پـر وخـت 

څارنـې بانـک کـوالی يش چـې دغـو اندېښـنو تـه ځـواب 

ووايي.

پـه دې وروسـتیو کـې د ولسـمرشۍ ماڼـۍ لـه خـوا یـوه 

اعالمیـه خپـره شـوې چـې په کـې د انتخاباتـو د خپلواک 

کمېسـیون لـه قولـه راغـي چـې د خلکـو د اندېښـنو پـه 

د  چـې  نیولـی  تصمیـم  کمېسـیون  دغـه  کـې،  ځـواب 

مراجعـه کوونکـي د غوښـتنې په صورت کې دې، سـټیکر 

د تذکـرې پـر کاپـۍ ولګـول يش.

لـه دې وروسـته ځینـي راپورونـه خپاره شـول چـې ګواکې 

د انتخاباتـو د خپلـواک کمېسـیون ځینـي کميشـران پـه 

دغـه پرېکـړه کـې رشیک نـه دي.

دغـه تصمیـم پـه داسـې حـال کـې نیـول کېـږي چـې د 

هېـواد ځینـي خلـک پر تذکرو د سـټیکرونو لګول د ځانونو 

لپـاره امنیتـي خطـر ګنـي، لـه همـدې املـه پـه انتخاباتـو 

کـې لـه ګـډون رسه لېوالتیـا نه ښـيي.

د راپورونـو لـه مخـې، دغـه اندېښـنې د نـوم لیکنـې پـه 

پروسـه کـې د خلکـو د ګـډون د کمـوايل المـل دی.

پـه همدې دلیـل د انتخابات خپلواک کمېسـیون د تېرې 

پنجشـنبې پـه ورځ د نـوم لیکنې په والیتـي مرکزونو کې د 

نـوم لیکنې پروسـه یوه میاشـت نوره هـم وغځوله.

د  بنسـټونو  څارونکـو  د  انتخاباتـو  د  چـې  غوښـتل  ومـو 

اندېښـنو پـه تـړاو د انتخاباتـو د خپلـواک کمېسـیون نظـر 

هـم واخلـو، خـو بریـايل نـه شـو.

پـه ورتـه وخـت کـې د ولـي جرګـې ځینـي غـړي هـم د 

تذکـرې پـر کاپـۍ د سـټیکرونو لـه نصبولـو رسه مخالـف 

دي.

د دغې جرګې غړی عبدالقادر وطندوست وايي:

»دا پـه دې معنـی ده چـې انتخابـات بـه لـه درغلیـو ډک 

وي، البتـه انتخابـات نـه بلکې، انتصابات بـه وي، د دغه 

اقـدام پـه اسـاس یـو کـس کـوالی يش چـې په لسـګونو 

مرکزونـو کـې نـوم لیکنـه وکړي.«

د ولـي جرګـې بـل غـړی فکـوري بهشـتي د معلومـايت 

بانـک پـه جوړولـو ټینـګار کـوي، ځکـه د ده پـه خـره، 

معلومـايت بانـک کـوالی يش چـې د هـر ډول فسـاد او 

درغلـۍ مخـه ونیـي.
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مجلس بی نصاب
توهین به ملت

د تذکرو پر کاپۍ د سټیکر نصبولو په اړه 

د ټاکنو د ځینو څارونکو بنسټونو غربګون!
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پولیس... تغییرات گسترده در 
ـــطح  ـــت و در س ـــان اس ـــه ت ـــًا وظیف ـــد، طبع می روی

رهبـــری پولیـــس دوامـــدار می باشـــید«.
ــل اهلل  ــوال خلیـ ــا، پاسـ ــن تبدیلی هـ ــاس ایـ براسـ
ــوال  ــل پاسـ ــدان زون 303، مـ ــوان قومنـ ــه عنـ بـ
ـــی  ـــوال عبدالباق ـــدان زون 808، پاس ـــد، قومن رازمحم
ـــن  ـــوال امی ـــدز، پاس ـــه کن ـــدان امنی ـــتانی، قومن نورس
ـــوال  ـــل پاس ـــرات، م ـــه ه ـــدان امنی ـــل، قومن اهلل امرخی
ـــل  ـــار، م ـــه تخ ـــدان امنی ـــاش، قومن ـــن اقت عبدالرحم
ـــه  ـــدان امنی ـــوروزی، قومن ـــد ن ـــر محم ـــوال اخت پاس
ـــدان  ـــل، قومن ـــان مالخی ـــی ج ـــوال نب ـــت، پاس خوس
امنیـــه فاریـــاب، پاســـوال عبدالقیـــوم باقـــی زوی، 
ـــی،  ـــد ابدال ـــمونوال محم ـــرپل، س ـــه س ـــدان امنی قومن
ــروف  ــمونوال عبدالـ ــر، سـ ــه لوگـ ــدان امنیـ قومنـ
ـــد  ـــمونوال فری ـــان، س ـــه لغم ـــدان امنی ـــی، قومن ارزگان
ـــید  ـــمونوال س ـــی، س ـــه غزن ـــدان امنی ـــعل، قومن مش
عبـــاس ســـادات، قومنـــدان امنیـــه نورســـتان، مـــل 
ـــان،  ـــه بدخش ـــدان امنی ـــر، قومن ـــد صاب ـــوال محم پاس
پاســـوال غـــالم ســـخی غفـــوری، قومنـــدان امنیـــه 
دالکنـــدی، احمـــد فهیـــم قایـــم، قومنـــدان امنیـــه 
بادغیـــس و پاســـوال حقنـــواز حقیـــار بـــه عنـــوان 

ـــد. ـــده ان ـــته ش ـــر گماش ـــه کن ـــدان امنی قومن
بـــه گفتـــه آقـــای برمـــک، ایـــن فرماندهـــان بـــر 
ـــن  ـــد وای ـــده ان ـــته ش ـــی گماش ـــان رقابت ـــاس امتح اس
ـــا  ـــه چالش ه ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــات و تبدیلی ه اصالح

ـــت. ـــد یاف ـــه خواه ـــا ادام و نیازه
پولیس خیالی

ـــۀ  ـــور داخل ـــن اداری وزارت ام ـــم، معی ـــن اهلل کری امی
ـــرد  ـــت ک ـــی صحب ـــس خیال ـــورد پولی افغانســـتان در م
ـــام  ـــس زیرن ـــرباز پولی ـــزار س ـــه 16 ه ـــه ک ـــت ک و گف
ســـربازان تعلیـــم نادیـــده در قومندانی هـــای امنیـــه 

ـــت. ـــی اس ـــان خیال ـــت آن ـــه اکثری ـــود دارد ک وج
ــه  ــای امنیـ ــزود:«در فرماندهی هـ ــم افـ ــای کریـ آقـ
والیـــات، افـــرادی هـــم وجـــود دارنـــد کـــه آنهـــا 
ــان  ــت و خودشـ ــته اسـ ــان نوشـ ــام شـ ــط نـ فقـ
ــه  ــا راپـــور داده می شـــود بـ موجـــود نیســـت؛ امـ
ــور  ــر امـ ــطح وزیـ ــا سـ ــه تـ ــور داخلـ وزارت امـ
ــج  ــت پنـ ــالن والیـ ــه در فـ ــد کـ ــه می رسـ داخلـ
ـــه  ـــم و تربی ـــر تعلی ـــزار نف ـــا ده ه ـــزار ی ـــزار، دو ه ه
ـــرض  ـــت را ع ـــان حقیق ـــرای ت ـــن ب ـــت، م ـــده اس نش
ــت و  ــی اسـ ــا خیالـ ــت اینهـ ــه اکثریـ ــم کـ می کنـ

موجـــود نیســـت«.
ـــه  ـــان ک ـــه از فرمانده ـــور داخل ـــای وزارت ام مقام ه
بـــه تازگـــی گماشـــته شـــده اســـت خواســـتند تـــا 
ـــری  ـــی جلوگی ـــۀ غیرقانون ـــه گون ـــل ب ـــرف تی از مص
ــه  ــی بـ ــام خدمتـ ــر نـ ــه زیـ ــایلی کـ ــد و وسـ کننـ
پرســـونل و یـــا افـــراد دیگـــر داده شـــده را جمـــع 

آوری نماینـــد.
افزایش درگیری

ایـــن تبدیلی هـــا در حالـــی صـــورت گرفـــت 
ـــی در  ـــاع امنیت ـــک، اوض ـــای برم ـــه آق ـــه گفت ـــه ب ک
افغانســـتان تغییـــر کـــرده و آنـــان بـــا چالش هـــای 

جـــدی مواجـــه انـــد.
ــاعت  ــه در ۴8 سـ ــور داخلـ ــر امـ ــه وزیـ ــه گفتـ بـ
گذشـــته در ده والیـــت جنـــگ بـــه گونـــۀ شـــدید 
جریـــان داشـــت و تعـــدادی از ســـربازان پولیـــس 

کشـــته و مجـــروح شـــدند.
ــه  ــه چـ ــاخت کـ ــخص نسـ ــک، مشـ ــای برمـ آقـ
ـــد. ـــده ان ـــروح ش ـــته و مج ـــربازان کش ـــدادی از س تع

آغاز توزیع شهادت...
معلومـات وارد می شـود و پروسـه را سـاده می کنیـم تا 

وقـت فارغان ضایع نشـود.«
در ایـن پروسـه سـکن نتایـج، نمـرات سـاالنه متعلـم، 
تائیـد معلومـات افـزوده شـده در سـه مرحلـه و چاپ 
داشـتن  و  منظـم  شـکل  بـه  نامه هـا  شـهادت  کـردن 

رمزهـای مشـخص امنیتـی شـامل اسـت.
همچنـان در شـهادت نامه هـای جدیـد کـود مشـخص 
ثبـت موجـود اسـت کـه ادارات دولتـی و غیـر دولتـی 
می تواننـد بـه وسـیله آن فراغـت متعلمین را به شـکل 

آنالیـن بررسـی کنند.

اخـذ  بـرای  کـه  فارغـان  از  هـم شـماری  از سـویی 
شـهادت نامه هـای الکترونیکـی شـان در ایـن مراسـم 
شـرکت کـرده از آغـاز ایـن رونـد سـتایش می کننـد و 
می گوینـد کـه در وقـت کـم توانسـتند پروسـه اخـذ 

شـهادت نامـه را تکمیـل کننـد.
او افزود:

»یلـدا امیـری هسـتم، فـارغ صنـف دوازده، خوشـحال 
هسـتم کـه ایـن به یـک پروسـه سـاده مبُدل شـده، نام 
نویسـی کردیم، تذکـره و عکس خود را تسـلیم کردیم 

و حـاال بخاطـر اخـذ شـهادت نامه خـود آمدیم.«
»مدثـر هسـتم، و افتخـار می کنیـم کـه شـهادت نامـه 

الکترونیکـی خـود را اخـذ می کنم این پروسـه شـفاف 
اسـت و در وقـت کـم توانسـتم اسـنادهای خـود را 
تکمیـل کنـم، امیـد دارم ایـن پروسـه در والیـات نیـز 

شـود.« آغاز 
توزیـع  آغـاز  بـا  هم زمـان  معـارف  وزارت  مقامـات 
شـهادت نامه هـای الکترونیکـی اطمینـان می دهنـد کـه 
تیم هـای نظارتـی شـان از ایـن پروسـه نظـارت جدی 

می کننـد.
پیـش از ایـن گزارش هـای منبـی بـر فسـاد و تاخیـر 
در توزیـع شـهادت نامه هـای صنـف دوازدهـم منتشـر 

شده اسـت.

در مبارزه با مواد مخدر...
مردم به فروش می رسانند.«

ـــه  ـــت در زمین ـــتراتیژی حکوم ـــه اس ـــت عام ـــر صح وزی
ــد  ــته تاکیـ ــاکام دانسـ ــدر را نـ ــواد مخـ ــا مـ ــارزه بـ مبـ
می کنـــد کـــه کشـــت مـــواد مخـــدر در افغانســـتان روز 

ــود. ــتر می شـ ــه روز بیشـ بـ
ــیوه  ــر در شـ ــال حاضـ ــه در حـ ــرد کـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــده  ـــه وجـــود آم ـــی ب ـــار تغییرات ـــری از تخـــم کوکن بکارگی
ـــه  ـــل در س ـــک فص ـــای ی ـــه ج ـــد ب ـــن می توان ـــک دهاقی ی
فصـــل از آن حاصـــل بیگـــرد. آقـــای فیـــروز می گویـــد 
ـــتان  ـــر افغانس ـــادان در سراس ـــداوی معت ـــز ت ـــه 105 مرک ک
فعالیـــت دارد کـــه ایـــن مرکز هـــا بـــرای تـــداوی ســـه 

ـــت. ـــنده نیس ـــاد بس ـــون معت میلی
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مسـتقالنه در مواجهـه با تحـوالت بین المللـي و منطقه اي 
بـوده اسـت .در زمینه سیاسـت داخلي نیز پایبنـدي ماهاتیر 
بـه فرهنـگ و سـنن مالزیایـي و عـدم اعتقـاد بـه تقلیـد از 
فرهنگهـاي بیگانـه از دالیـل موفقیـت وي محسـوب مـي 
گـردد. دکتـر ماهاتیر در عیـن اعتقاد به اصالحات سیاسـي 
، دموکراسـي بـا معیارهـاي غربي را مـورد انتقاد قـرار داده 
و معتقـد اسـت :  )) دموکراسـي بـه خـودي خـود نظـام 
کاملـي نیسـت و مابایـد براي دموکراسـي اصولـي را تعیین 
کنیـم . مـا بـا دموکراسـي غربـي کـه در آن فـرد هـر کاري 
دلـش بخواهـد مـي کنـد مخالفیم . این امر سـبب شـده که 
کانـون خانـواده از هـم بپاشـد ، ازدواجها کم دوام باشـد و 
انحرافـات جنسـي متـداول گـردد و در یـک کلمـه حقوق 
مـردم زیـر پـا گذاشـه شـود . در نظـام لیبرالـي ، غربـي ها 
تمایـل دارنـد در همه جا نسـخه اي از دموکراسـي خود را 
پیـاده کننـد ایـن نمي شـود چرا کـه مـردم دنیا بـا یکدیگر 
تفـاوت دارنـد فرهنگ و ارزشـها متفـاوت اسـت، بنابراین 
امـور مـا هـم باید بـه نحـوي متفاوت بـا غرب اداره شـود 
. غربـي هـا مـي خواهنـد دنیـا را به تبعیـت از خـود وادار 
کننـد . حتـي در اقتصـاد تـالش مـي کننـد تـا دنیـا را بـه 
کام شـرکتهاي بـزرگ تجاري بفرسـتند ، مـي خواهند همه 
حـد و حصرهـا برداشـته شـود ، در ایـن صـورت فرصتي 
بـراي شـرکتهاي کوچکتـر بـراي رقابـت باقي نمـي ماند . 
مـا بایـد مسـتقل بمانیم تـا بتوانیم به مشـکالت خـود فکر 

کـرده آنهـا را حـل نماییم و تا بـه حال نیز 
موفـق بـوده ایم.

دکتـر ماهاتیـر که بـا اصرار بر سیاسـتهاي 
از  را  مالـزي  شـد  موفـق  مسـتقل خـود 
شـرق   19۷۷ اقتصـادي  بحـران  ورطـه 
آسـیا خـارج سـازد ، شـدیداً نسـبت بـه 
سیاسـتهاي اقتصـادي غـرب  بخصـوص 
بـه  جنـوب  کشـورهاي  کـردن  وابسـته 
ارگانهـاي پولـي بیـن المللـي نظیـر بانک 
پـول  المللـي  بیـن  صنـدوق  و  جهانـي 
بدبیـن اسـت . وي عـدم دریافـت وام از 
جریـان  در  پـول  المللـي  بیـن  صنـدوق 
بحـران اقتصـادي 19۷۷ را از افتخـارات 
دوران زمامـداري خـود دانسـته و معتقـد 
اسـت توسـل بـه ایـن سیاسـت موجـب 
و  سیاسـي  وابسـتگي  از  مالـزي  رهایـي 
حرکـت در مسـیر پیشـرفت بـوده اسـت 
. وي در ایـن رابطـه         مـي گویـد 
: )) مـا در مـورد نیـت بانـک جهانـي و 
صنـدوق بیـن المللـي پـول تردیـد داریم 
مـا فکـر مـي کنیـم آنهـا مـي خواهنـد بر 
اقتصـاد ما مسـلط شـوند . اگـر از آنها وام 
بگیریـم نمـي توانیـم بـدون اجـازه آنهـا 
کاري انجـام دهیـم و ایـن امـر مـا را بـه 
عقـب مـي انـدازد . اقتصـاد مـا را نابـود 

مـي کنـد . بـه همیـن دلیـل بـه صنـدوق بیـن المللـي پول 
نزدیـک نمـي شـویم ((.

آقـاي ماهاتیـر نـه تنها نسـبت بـه دریافـت وام از ارگانهاي 
مالـي بیـن الملـل بدبیـن اسـت ، بلکـه دریافـت کمـک از 
دیگـر کشـورهاي غربـي را نیـز بـا احتیـاط مـي پذیـرد و 
ترجیـح مـي دهـد بـه جـاي دریافـت کمـک ، از سـرمایه 
هـاي کشـورهاي ثروتمند در توسـعه کشـور خود اسـتفاده 
نمایـدو بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مالـزي بـه عنـوان یک 
کشـور سـرمایه پذیـر همـواره بـا فراهـم نمـودن شـرایط 
قانونـي و اجتماعـي در صـدد جذب سـرمایه هاي خارجي 
بـوده و توسـعه این امـر را بر دریافت کمک از کشـورهاي 
خارجـي ارجـح مـي دانـد . وي در ایـن رابطـه مـي گوید 
: ))مـا بـراي اجـراي برنامـه هـاي خـود از سـرمایه هـاي 
خارجـي کمـک مـي گیریـم و آن قـدر بـه ایـن کار ادامـه 
مـي دهیـم تـا مهارتهـاي الزم را کسـب کنیـم . بـه همیـن 
دلیل اسـت کـه مالزي از کشـوري کشـاورزي به کشـوري 

صنعتـي و پیشـرفته تبدیـل شـده اسـت (( .
براسـاس ایـن دیـدگاه اسـت کـه ماهاتیـر محمد بـه پدیده 
جهانـي شـدن نیـز با دیـده تردید مـي نگرد و معتقد اسـت 
در عیـن اسـتفاده از نـکات مثبت جهاني  شـدن باید تبعات 
منفـي ایـن پدیده را نیز شـناخت و از آن احتراز نمود . وي 

در تعریـف جهاني شـدن مـي گوید :
»جهانـي شـدن موهبتـي جدید بـراي کشـورهاي قدرتمند 
بـراي افزایـش اسـتیالي خـود در سـطح جهان به حسـاب      
مـي آیـد . البته کشـورهاي بزرگ دنیا را تسـخیر کـرده اند 
امـا بـا قصد تقویـت این اسـتیال مي خواهند مطمئن شـوند 
کـه همـواره قـادر بـه رقابـت بـا کشـورهاي بزرگ شـرق 

آسـیا و حتي کشـورهاي ضعیف مسـلمان هسـتند«
دکتـر ماهاتیر در سـخنراني خود در همایـش ))تاثیر جهاني 
شـدن بـر اسـالم(( کـه در تاریـخ 80/3/21 در کواالالمپور 

برگـزار شـده بود مـي گوید :
))ضـروري اسـت بـه مسـاله جهاني شـدن توجـه نماییم ، 

زیـرا درک مسـاله جهانـي شـدن بـه منزله این اسـت که نه 
تنهـا بایـد خـود را بـراي مقابله با خطـرات آن آمـاده کنیم 
بلکـه بایـد بـراي بهـره بـرداري از دسـتاوردهاي مثبت آن 
نیـز مهیا باشـیم. (( در واقـع آقاي ماهاتیر اعتـدال در حفظ 
سـرعت خـود در روند پیوسـتن به جهاني شـدن را مدنظر 
قـرارداده و بـا تکیـه بـر اعتقـادات و باورهـاي کشـورهاي 
مسـلمان و بخصـوص آسـیایي بر ضرورت حفظ اسـتقالل 
ایـن کشـور در رونـد جهاني شـدن تاکیـد دارد و شـاید بر 
این اسـاس اسـت که آقـاي ماهاتیـر با طرح سیاسـت نگاه 
بـه آسـیا بـر افزایـش همگرایـي و تعامـل میان کشـورهاي 
آسـیایي اصـرار مـي ورزد . مـي در این رابطه بـه صراحت 
مـي گویـد : ))مالـزي یـک کشـور آسـیایي اسـت و اگـر 
چـه ارزشـهاي غربـي را رد نمـي کنـد ، لیکـن هرجـا کـه 
ارزشـهاي آسـیایي وجود داشـته باشـد ، ابتدا آن ارزشها را 

دنبـال خواهد کـرد .((
در واقـع سیاسـت نـگاه بـه شـرق مالـزي بیـش از بیسـت 
سـال قبـل توسـط آقـاي ماهاتیـر مطـرح شـد و بـر ایـن 
نکتـه اذعـان داشـت کـه کشـورهاي آسـیایي قبـل از آنکه 
به سـوي غرب گرایـش پیدا نماینـد باید کشـورهاي مانند 
ژاپـن و کـره جنوبي را که آسـیایي و توسـعه یافته هسـتند 
الگـو قـرار دهنـد . آقـاي ماهاتیـر معتقـد اسـت نـگاه بـه 
شـرق تنهـا کپي برداري از پیشـرفتهاي کشـورهاي شـرقي 
نیسـت ، بلکـه نوعـي ؟آمـوزش اسـت که در سـایه آن مي 

تـوان گامهـاي درسـت را از غلط تشـخیص داد . وي الگو 
پذیـري از غـرب را در مالزي فاقد کارایي دانسـته و معتقد 
اسـت ارزشـهاي اصیـل در شـرق اسـت کـه مـي توانـد 
موجـب توسـعه و رشـد مالزي گردد بر این اسـاس اسـت 
مالـزي هزاران دانشـجو و کارآمـوز را به کشـورهایي نظیر 
ژاپـن و کـره جنوبي فرسـتاده و تئوري نگاه به شـرق را به 
عرصـه عمـل وارد مي سـازد . آقاي ماهاتیـر همچنین براي 
اجرایـي شـدن این تئوري تاسـیس سـازمانهاي آسـیایي را 
پیشـنهاد مـي نمایـد وي مـي گویـد البتـه ایـن بـدان معني 
نیسـت کـه ما ضـد اروپـا و آمریکا باشـیم ، بلکـه معتقدیم 
کـه سیاسـت گرایـش به شـرق مـي توانـد الگوي توسـعه 
کشـورهاي آسـیایي و موجـب کاهـش وابسـتگي آنهـا بـه 

غرب گـردد .
در کنـار توجـه به شـرق و آسـیا، آقـاي ماهاتیر نـگاه ویژه 
اي بـه اسـالم و نقـش آن در تحـوالت جهانـي و داخلـي 
در جامعـه  موجـود  از چالشـهاي  یکـي  واقـع  در   . دارد 
مالـزي چگونگـي تطبیـق مسـائل اسـالمي بـا مقتضیـات 
زمـان و ایجـاد یک مالزي بـه عنوان الگو براي کشـورهاي 
مسـلمان مـي باشـد . ماهاتیر محمد در پاسـخ بـه مخالفان 
بـه معـارف  اعتنـا  بـي  اسـالمگراي خـود کـه وي را    
اسـالمي مـي داننـد مدعـي اسـت کـه تحـوالت صـورت 
گرفتـه در جامعـه مالـزي نـه تنهـا مغایرتـي بـا  اصـول و 
موازیـن اسـالمي نـدارد ، بلکـه اسـالم و اصـول اساسـي 
آن از موجبـات توسـعه سـریع مالـزي در ظـرف دو دهـه 

گذشـته بـوده اسـت .
مالـزي یک کشـور چند نژادي اسـت . در این کشـور سـه 
تیـره عمـده آسـیایي یعنـي مالیو ها که مسـلمان هسـتند ، 
چینـي هـا کـه از بـودا پیـروي مـي کننـد و هنـدي هـا که 
هنـدو مـي باشـند بـا یکدیگـر زندگـي مـي کننـد . آقـاي 
ماهاتیـر معتقد اسـت کـه بزرگترین دسـتاورد دولت مالزي 
ایجـاد تعامـل مناسـب میان نـژاد هاي مختلـف مالزي بوده 
و ایـن مهـم تنهـا در سـایه پیـروي از دیـن اسـالم صورت 

گرفته اسـت .
وي مـي گویـد : ))اکثریـت مـردم مالزي مسـلمان و اصول 
گـرا و پایبنـد بـه اعتقادات مذهبـي مي باشـند . البته اصول 
گرایـي بـه معنـي افراطـي گـري نیسـت ، بلکـه اصـول 
اساسـي اسـالم بر تعادل و عـدم خصومت با غیر مسـلمان 
تاکیـد دارد، مگـر در مواقعـي کـه مسـلمانان در معـرض 

حملـه قـرار گیرند.((
بـا  اسـالم  جهـان  کنونـي  وضعیـت  مقایسـه  وي ضمـن 
وضعیـت مسـیحیت در قـرون 15 و 16  دنیـاي مسـیحیت 
مـي گویـد : )) در ایـن قـرن مسـیحیان خیلـي نابردبـار 
مـي  حملـه  مذاهـب  دیگـر  وپیـروان  یهودیـان  بوده،بـر 
نمودنـد و همیـن بدرفتـاري بـود کـه منجـر بـه مهاجـرت 
دسـته جمعـي دیگـر ادیان به سـایر نقـاط جهـان گردید و 

در نهایـت منجربـه تاسـیس آمریـکا شـد.((
آقـاي ماهاتیـر اسـالم را دیـن صلح و مـدارا و متفـاوت با 
دیگـر ادیـان توحیـدي نظیـر یهود و مسـیحیت مـي داند و 
معتقـد اسـت که اگر مسـلمانان بـه اصول اسـالم بازگردند 
، به پیشـرفت و توسـعه خواهند رسـید و در صلح و تفاهم 
بـا یکدیگـر و دیگـر ملـل غیـر مسـلمان زندگـي خواهنـد 
کـرد . آقـاي ماهاتیـر براي رفـع اتهاماتي کـه وي را الئیک 
و غیـر اسـالمي معرفي مـي کنند مـي گویـد: ))مالزي یک 
دولـت نوین توسـعه یافته اسـت کـه موفقیت خـود رانه به 
خاطـر اسـالم بلکه مدیون اسـالم مـي داندچرا کـه همواره 
سـعي نموده اسـت نسـبت بـه اصول اسـالم مقیـد و پایبند 
باشـد. اسـالم فراتـر از یـک دیـن صـرف اسـت،چرا کـه 

روش زندگـي را بـه بشـریت مي آمـوزد. ((
را  هـا  افراطـي  اقدامـات  نبایـد  کـه  اسـت  معتقـد  وي 

بـه حسـاب اسـالم گـذارد و مـي گویـد افـرادي تمایـل 
دارنـد بنیادگرایـي اسـالمي را بـا افراطـي گـري متـرادف 
بداننـد امـا ایـن طـور نیسـت و اصـول اسـالمي شـفاف ، 
اساسـي و مقـدس اسـت . وي در ایـن رابطـه مـي گویـد 
: ))اسـالم اصیـل نـه تنهـا مـي توانـد در دولتهـاي نویـن 
اسـالمي نقـش ایفـاء نمایـد، بلکـه فراتـر از آن قادراسـت 
معنـوي  ارزشـهاي  بخـش  الهـام  عصرمادیگـري  درایـن 
کـه انسـان راازدیگرموجـودات متمایـز مـي سـازد باشـد . 
مالـزي بـا اسـالم مشـکلي نـدارد و مـا مـي توانیـم به یک 

کشورتوسـعه یافتـه مـدرن تبدیـل شـویم.((
یکـي از ابعـاد دیدگاههـاي رهبـر مالزي کـه داراي ویژگي 
مترقیانـه مي باشـد ، تاکیـد وي برضرورت قدرتمند شـدن 
کشـورهاي اسـالمي بـه لحـاظ تسـلیحاتي و فنـي بـراي 
مواجهـه بـا چالشـهاي قـرن مـي باشـد .او معتقـد اسـت ، 
درعیـن ضـرورت وجـودي دعـا ونیایـش بـه درگاه خدا ، 
ایـن اعمـال براي پیـروزي مسـلمانان در مقابل کفـار کافي 
نیسـت ،بلکـه بـراي پیروزي با دشـمنان باید به سـالحهاي 
بتواننـد  اینکـه  پیشـرفته مسـلح شـد. و مسـلمانان بـراي 
بخوبـي از اسـلم دفـاع کننـد ،بایـد در تمامـي زمینـه هاي 
علمـي و فنـي بخصـوص تسـلیحاتي سـرآمد کشـورهاي 

باشـند. دیگر 
ماهاتیـر یکـي دیگـر از عوامل تقویـت مسـلمانان را ایجاد 
وحـدت و اتحـاد میـان آنـان دانسـته،بر ایـن بـاور اسـت 
کـه درصـورت رفـع اختالفـات میـان مسـلمانان ، آنـان به 
یـک قـدرت واحـد جهانـي تبدیـل خواهنـد شـد . وي از 
اینکـه مسـلمانان بـا یکدیگـر اختـالف داشـته و بـه همین 
دلیـل نیازمنـد بـه فنـاوري غرب شـده انـد گالیه داشـته و 
مـي گویـد  : )) باعـث تاسـف اسـت کـه مسـلمانان براي 
داشـتن جنـگ افـزار پیشـرفته جهـت دفـاع از خـود بایـد 
بـه قدرتهـاي غربـي متکـي باشـند.درحالي که کشـورهاي 
اسـالمي از نظـر وسـعت و جمعیـت بزرگتر از کشـورهاي 
غربـي هسـتند. امـا از نظردانـش دفاعي به مراتـب ضعیف 

تـر از آنهـا مـي باشـند و ایـن نقیصـه باعـث شـده کـه مـا 
نتوانیـم در مـوارد ضـروري و اضطـراري نقـش خـود را 
درپایـان دادن بـه آالم مسـلماناني همچـون مـردم کوزوو و 
بوسـني ایفـا کنیـم .(( و بـرا اسـاس ایـن دیدگاه اسـت که 
حمایتهـاي دولـت مالـزي از مسـلمانان تحـت سـتم جهان 
بخصوص در فلسـطین ، بوسـني و افعانسـتان شـکل گرفته 
اسـت . آقـاي ماهاتیـر مدعـي اسـت که اسـالم همـواره از 
سـوي غـرب مورد سـوء تعبیر واقـع شـده و واقعیت هاي 
ارزشـنمد ایـن دیـن نادیده انگاشـته شـده اسـت و یکي از 
ایـن مـوارد مربـوط بـه نگاه غـرب به مسـاله فلسـطین مي 
گـردد . آقـاي ماهاتیـر باطـرح ایـن موضوع که فلسـطینیان 
آواره بـراي بازپس گیري سـرزمین هاي غصب شـده خود 
بایـد با اسـرائیل مبـارزه کنند    مي گوید : )) متاسـفانه این 
مبـارزه بـراي آزادي سـرزمین اجـدادي مـردم فلسـطین به 
اختالفـات ودرگیریهـاي مذهبـي تعبیرشـده و آن را جنـگ 

بیـن اسـالم و یهودیـت تبلیـغ کـرده اند. ((
اکنـون در  : )) آنچـه  وي در جـاي دیگـري مـي گویـد 
فلسـطین شـاهد آن هسـتیم یـک جنـگ مذهبـي نیسـت  
، عربهـا و یهودیـان پیـش از ایجـاد اسـرائیل نیـز در ایـن 
سـرزمین مـي زیسـته اند، این مناقشـه بـراي تملـک زمین 
اسـت .مسـلمانان ضـد یهـودي نیسـتند و واژه اي بـه نـام 
قتـل عـام در فرهنـگ اسـالمي وجـود نـدارد ، امـا وقتـي 
کـه یهودیـان و مسـیحیان بـه اشـغال اراضي مسـلمانان مي 
پردازنـد طبیعي اسـت که مسـلمانان از سـرزمین خود دفاع 

کننـد . ((
آقـاي ماهاتیـر تشـدید خشـونت در فلسـطین را ناشـي از 
ضعـف مسـلمانان در عرصـه هـاي بیـن المللـي دانسـته و 
منتقدانـه مـي گویـد : بـه مـا مـي گوینـد بـه بچـه 
نیروهـاي  سـوي  بـه  بگوییـد  فلسـطین  هـاي 
اسـرائیلي سـنگ پرتـاب نکننـد . امـا هیـچ کس 
بـه اسـرائیلي ها نمـي گوید کـه مردم فلسـطین 

را هـدف گلولـه هـاي خـود قـرار ندهیـد .
کـه  اسـت  رهبرانـي  زمـره  از  ماهاتیـر  آقـاي 
المللـي خواهـان  بیـن  همـواره در اجالسـهاي 
احقـاق حقوق مردم فلسـطین و خروج اسـرائیل 
از سـرزمین هـاي اشـغالي شـده اسـت و شـاید 
بـه همیـن دلیل باشـد کـه مالـزي معمـوالً آماج 
دسـتگاههاي  و  گرفتـه  قـرار  غـرب  تبلیغـات 
بـه  را  کشـور  ایـن  مکـرراً  آمریـکا  سیاسـي 
نقـض حقوق بشـر متهـم کرده یـا با فشـارهاي 
اقتصـادي سـعي در مهـار مواضـع ضـد غربـي 

مالـزي دارنـد .
نیـز  را  تروریسـم  پدیـده  ماهاتیـر  آقـاي  امـا 
ناشـي از برخوردهـاي غیـر انسـاني کشـورهاي 
قدرتمنـد و عوامـل آنها بـا دیگر جوامع بشـري 
مـي دانـد و مصداق بـارز این امـر را جنایات و 
خشـونتهاي اسـرائیل در سـرزمین هاي اشـغالي 
اصلـي  سرمنشـاء  را  موضـوع  ایـن  و  دانسـته 
اقدامـات تالفي جویانه از سـوي فلسـطینیان که 
بـه زعـم غـرب ، فعالیتهاي تروریسـتي        مي 
باشـد مـي دانـد . او در ایـن رابطـه مـي گویـد 
:)) البتـه مسـلمانان هـم از خـود دفاع مـي کنند 
. آنـان چـون ناتـوان از انجـام جنـگ متعـارف 
هسـتند بـه تـرور روي مـي آورنـد ، اگـر چـه مسـلمانان 
ماننـد غیـر مسـلمانان اعمـال تروریسـتي را محکـوم مـي 

نماینـد . ((
آقـاي ماهاتیـر پس از وقـوع انفجارات یازده سـپتامبر گفت 
، نگرانـي مـن ایـن اسـت کـه آمریـکا ایـن اقـدام را تالفي 
خواهـد کـرد که خـود باعـث کشـتارهاي دیگـري خواهد 
شـد .  وي در اقـدام دیگـري خواهـان تعریـف تروریسـم 
و یافتـن راههایـي اصولـي بـراي مبـارزه بـا آن گردیـده و 
حتـي بـدون اشـاره بـه اسـرائیل گفـت ، تروریسـم دولتي 
هـم بایـد در ارتباط با تروریسـم مورد توجـه و مبارزه قرار 
گیـرد . بدیـن صـورت دولـت مالـزي ضمـن ابـراز تنفر از 
پدیده تروریسـم از پیروي کورکورانه از سیاسـتهاي آمریکا 
پرهیـز کـرد و سیاسـت مسـتقالنه اي ماننـد بسـیاري دیگر 
از کشـورهاي اسـالمي در قبـال تروریسـم اتخـاذ نمـود . 
ماهاتیـر بـا حملـه آمریـکا بـه افغانسـتان مخالفـت کـرد و 
گفـت بـا جنـگ نمـي تـوان بـر تروریسـم پیـروز شـد و 
جنـگ تنهـا منجـر بـه کشـتار انسـانهاي بـي گنـاه خواهـد 
شـد . وي از انتسـاب تروریسـم به مسلمانان شـدیداً انتقاد 
کـرد ، امـا در عیـن حـال بـا اعـالم جهـاد علیه آمریـکا نیز 
مخالفـت نمـود و گفت به جـاي مبارزات مسـلحانه باید با      

شـیوه هـاي دیگري بـا آمریـکا مقابلـه نمود .
آقـاي ماهاتیـر محمـد در زمینـه مبـارزه بـا تروریسـم نیـز 
و  بـوده  اي  مسـتقالنه  سیاسـتهاي  داراي  کـه  داد  نشـان 
درعیـن اعتقـاد به ضـرورت مبارزه با تروریسـم روشـهاي 
خشـونت آمیـز را تجویـز نکـرده و برخـورد ریشـه اي بـا 
ایـن پدیـده به خصـوص از بین بـردن زمینه هـاي آن نظیر 
احقـاق حقـوق مردم فلسـطین و خروج رژیم صهیونیسـتي 

را از سـرزمین هـاي اشـغالي توصیـه مـي نمایـد .
 ماهاتیـر با شـخصیتي کاریسـماتیک و روحانـي، آرمانگرا، 
بـا تدبیـر و در عیـن حـال عمل گـرا توانسـت در طول 21 
سـال زمامداري مالزي را در مسـیر توسـعه و رشـد هدایت 

نمایـد و به سـر منـزل مقصود برسـاند .
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پــس از دســتگیری پنــج تــن از مهره هــای کلیــدی داعــش و 
اطرافیــان البغــدادی، یــک منبــع نظامــی امریکایــی اعــالم کــرد کــه 

ــده اند. ــک ش ــیار نزدی ــش بس ــر داع ــه رهب ب
بــه نوشــته روزنامــه الشــرق االوســط، ایــن منبــع نظامــی امریکایــی 
کــه نامــش فــاش نشــده می گویــد: جســتجو بــرای یافتــن ابوبکــر 
ــه  ــدازد ک ــاد صــدام می ان ــه ی ــا را ب ــدادی، ســرکرده داعــش م البغ
بعــد از ســقوط نظامــش در ابتــدای ســال 2003 فــرار کــرد و پــس 
ــم. او پــس از بازداشــت  ــدا کردی ــاه او را در مخفیگاهــش پی از 9 م
بــه اتهــام ارتــکاب جنایــت علیــه بشــریت و قتــل و کشــتار شــیعیان 

عــراق، بــه اعــدام محکــوم شــد.
ایــن منبــع افــزود: حــاال داعــش دیگــر شکســت خــورده اســت، و 

بایــد بــه ســرکرده آن دســت یابیــم.
ــد ترامــپ، رییــس جمهــوری امریــکا پنــج شــنبه در صفحــه  دونال
توئیتــر خــود نوشــته بــود: پنــج فرمانــده داعــش کــه بــه دنبــال آنهــا 

بودیــم را بازداشــت کردیــم.
روزنامــه واشــنگتن پســت نیــز بــه نقــل از ریــان دیلــون، ســخنگوی 
ــکا، نوشــت: بازداشــت  ــری امری ــالف ضــد داعــش تحــت رهب ائت
ــه ایــن گــروه تروریســتی  ــه ســنگینی ب ــده داعــش ضرب پنــج فرمان
وارد کــرد، کــه ایــن امــر بیانگــر میــزان هماهنگــی دســتگاه 
اطالعــات کشــورهای هــم پیمــان، از جملــه عــراق و ترکیــه اســت.
ــر  ــر نظ ــا زی ــه ب ــئوالن ترکی ــت: مس ــه نوش ــه در ادام ــن روزنام ای
گرفتــن اســماعیل العیثــاوی، معــاون ابوبکــر البغــدادی ملقــب بــه ابو 
زیــد العراقــی، وی را در ترکیــه کــه در حــال فــرار از »رقــه« بــود، 
ــل  ــراق تحوی ــات ع ــازمان اطالع ــه س ــد و ســپس ب ــتگیر کردن دس
دادنــد کــه در عــراق مــورد بازجویــی مامــوران اطالعاتــی امریــکا و 

عــراق قــرار گرفــت.
روزنامــه واشــنگتن پســت ادامــه داد: العیثــاوی بــا همــکاری بــرای 
دســتگیری دیگــر فرماندهــان داعشــی کــه برخــی از آنهــا در ســوریه 
هســتند، موافقــت کــرده و طــی بــاز جویــی از وی اطالعــات بســیار 

مهمــی بــه دســت آمــد.
ــر  ــتگیری دیگ ــرای دس ــاوی ب ــکاری العیث ــالم هم ــال اع ــه دنب ب
فرماندهــان داعشــی، وی بــا هماهنگــی آژانــس اطالعــات مرکــزی 
ــا دیگــر فرماندهــان  ــی، ب ــی عراق امریکا)ســیا( و دســتگاه های امنیت
ــرز  ــا از م ــته ت ــا خواس ــه و از آنه ــاس گرفت داعــش در ســوریه تم
ســوریه گذشــته و بــه عــراق بیاینــد و ســپس ایــن افــراد بازداشــت 

شــدند.
ــترک  ــکاری مش ــه هم ــزارش داد ک ــز گ ــی« نی ــی س ــبکه »ان ب ش
ــش در  ــان داع ــراق فرمانده ــکا و ع ــی امری ــازمان های اطالعات س
ــد. ــا ش ــت آنه ــه بازداش ــر ب ــاند و منج ــراق کش ــه ع ــوریه را ب س

ــی  ــرد: تمام ــالم ک ــز اع ــراق نی ــر ع ــادی، نخســت وزی ــدر العب حی
اقدامــات الزم بــرای دســتگیری عناصــر داعــش در ســوریه را اتخــاذ 
ــا انجــام عملیات هــای  می کنیــم. چــرا کــه ایــن عناصــر همچنــان ب

ــد. ــد می کنن ــت عــراق را تهدی تروریســتی امنی

وزیــر دفــاع پاکســتان گفتــه اســت کــه هندوســتان از طریــق خــاک 
افغانســتان اقــدام بــه حمایــت از تروریســم در پاکســتان می کنــد.

ــاع  ــر دف ــان، وزی ــتگیر خ ــرم دس ــن، خ ــه نیش ــته روزنام ــه نوش ب
ــق  ــت از طری ــار نادرس ــاعه اخب ــترش و اش ــت، گس ــتان گف پاکس
ــاد  ــالم آب ــه اس ــتان علی ــتراتژی های هندوس ــی از اس ــانه ها یک رس

اســت.
وی بــه ایــن مســاله اشــاره کــرد کــه هندوســتان دســت بــه نقــض 
آتــش بــس می زنــد و غیرنظامیــان بیگنــاه را در خــط کنتــرل 
ــه  ــت ب ــز دس ــتان نی ــش پاکس ــد. ارت ــرار می ده ــدف ق ــمیر ه کش

ــد. ــل می زن ــدام متقاب اق
ــان  ــی می ــکاری دفاع ــت: هم ــن گف ــتان همچنی ــاع پاکس ــر دف وزی
اســالم آبــاد و چیــن بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. پاکســتان 
بــا روســیه نیــز روابــط خوبــی دارد و در زمینــه همــکاری دفاعــی 
ــان و نیروهــای دفاعــی  ــد. غیرنظامی ــره می کن ــن کشــور مذاک ــا ای ب

ــده اند. ــی ش ــم قربان ــه تروریس ــگ علی ــتان در جن پاکس
وی بــر ایــن مســاله نیــز تاکیــد کــرد کــه پاکســتان اجــازه نمی دهــد 

تــا کســی دســت بــه اقداماتــی در حمایــت از تروریســم بزنــد.
وزیر دفاع، وزیر خارجه شد

دولــت فــدرال پاکســتان مســؤولیت وزارت خارجــه را پــس 
ــرم  ــه خ ــف از راس آن ب ــه آص ــته خواج ــاه گذش ــتعفای م از اس
دســتگیر واگــذار کــرد کــه رهبــری وزارت دفــاع پاکســتان را هــم 

در دســت دارد.
ــاهد  ــه ش ــی ک ــی زمان ــه عبارت ــت 201۷ ب ــتگیر از اگس ــرم دس خ
خاقــان عباســی نخســت وزیر جدیــد کابینــه را بعــد از عــزل 
نــواز شــریف تشــکیل داد، بــه عنــوان وزیــر دفــاع روی کار آمــد. 

ــا 201۷ وزیــر تجــارت  دســتگیر همچنیــن بیــن ســال های 201۴ ت
ــوده اســت.   ب

پســت وزارت خارجــه پاکســتان از 26 اپریــل کــه خواجــه آصــف 
ــه  ــر خارجــه ســابق ب ــود. وزی ــده ب ــی مان رد صالحیــت شــد، خال
ــی  ــون اساس ــاده 62 قان ــق م ــالم آباد و طب ــی اس ــوان عال ــم دی حک
ــک  ــا ی ــش را ب ــا ارتباط ــاخت ت ــف می س ــر را موظ ــن وزی ــه ای ک
ــد،  ــاش کن ــا ف ــی از آنه ــه دریافت ــی و حقــوق ماهیان شــرکت امارات

ــرد. ــت ک رد صالحی

واشنگتن:

به البغدادی نزدیک شده ایم

پاکستان، هندوستان را »حامی تروریسم از طریق افغانستان« دانست

نـگاهی به افکـار 
پـدر مـالزی مـدرن

}ماهاتیـر محمـد بـه تازه گـی در انتخابات بـا گرفتن بیشـترین کرسـی های پارلمان 
بـه عنـوان نخسـت وزیر برگزیده شـد. او با 92 سـال سـن کهن سـال ترین نخسـت 
وزیـر جهـان لقـب گرفتـه اسـت. در ایـن جـا ب برخـی از دیدگاه هـای او اشـاره 

شـده است{
ماهاتیـر محمـد نخسـت وزیر مالـزي – که به عنـوان پدر مالزي مـدرن لقب گرفته 
اسـت و از کهـن تریـن رهبـران آسـیایي بـه شـمار مـي آیـد ، در بیسـت دسـامبر 
1926 در ایالـت کـداح)KEDAH (  مالـزي متولـد شـد . وي پـس از گذرانـدن 
دوره هـاي مقدماتـي آموزشـي در سـال 19۴۷ بـراي ادامـه تحصیالت به سـنگاپور 
رفـت و پـس از پایان تحصیالت به عنوان کارشـناس پزشـکي وارد صحنه اشـتغال 
گردیـد. آقـاي مـا هاتیـر از سـال 19۴5 فعالیت هاي سیاسـي خود را با پیوسـتن به 
انجمـن ملـي ماالیـي هـاي متحد یـا آمنـو )UMNO( کـه بعدها به عنـوان حزب 
حاکـم مالـزي شـهرت پیـدا کرد آغـاز نمـود . وي در سـال 196۴ بـا باالترین راي 
بـه عنـوان اولیـن نماینـده مجلـس مالـزي انتخـاب شـد و در سـال 19۷3 نیـز بـه 
عنـوان سـناتور به عضویت مجلس سـنا رسـید . سـال 19۷6 ، سـال انتخـاب آقاي 
ماهاتیـر بـه عنـوان معاون نخسـت وزیر بـود و در سـال 19۷5 نیز به عنـوان معاون 
حـزب آمنـو برگزیده شـد . آقـاي ماهاتیر محمد کـه در 6 جـوالي 1981  به دنبال 
اسـتعفاي عـون حسـین بـه دلیـل بیماري ، نخسـت وزیـر مالـزي گردیـد ، تاکنون 

طوالنـي تریـن زمـان را در پسـت نخسـت وزیري گذرانده اسـت .
پـدر مالـزي مـدرن بـه عنـوان یـک شـخصیت بیـن المللـي و منطقه یـي شـناخته 
شـده و طرفـداران وي معتقدنـد ، درک سیاسـي – اجتماعي عمیـق وي از تحوالت 
بیـن المللـي و منطقـه اي ، دلیـل اصلـي موفقیـت وي در ایجـاد یک مالـزي مدرن 
محسـوب مـي گـردد . ماهاتیـر شـخصًا معتقـد اسـت کـه اعتبـار وي بـه دلیـل 
پیشـرفتهاي اقتصـادي مالـزي و تبدیـل یـک مالزي سـنتي به یک واحـد صنعتي در 
شـطح بیـن الملـل مـي باشـد . وي حتـي فراتر رفتـه ، بـا داعیه رهبري کشـورهاي 
در حـال توسـعه بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـي توانـد کشـورهاي عقب نگه داشـته 
شـده را در مقابـل کشـورهاي بـزرگ صنعتـي مدیریـت کـرده ، آنان را بـه ممالک 
پیشـرفته مبدل سـازد . بسـیاري از رهبران کشـورهاي جنوب بخصوص در آسـیا ، 
مـي را بـه عنـوان یـک الگوي نمونـه پذیرفتـه ، از توصیه هـاي وي بـه عنوان یک 

دسـتورالعمل اجرایـي اسـتفاده کـرده اند .
واقعیـت ایـن اسـت که آقاي ماهاتیر توانسـت در کمتـر از دو دهه ، اقتصاد وابسـته 
مالـزي را بـه یـک اقتصـاد صنعتـي و در حـال رشـد تبدیل نمـوده ، درآمد سـرانه 
ایـن کشـور را از سـیصد دالر بـه چهـار هـزار دالر افزایـش دهـد . امـروزه وجود 
بلندتریـن بـرج دوقلـوي جهـان  در کواالالمپور ، فـرودگاه مـدرن ، پایتخت اداري 
پیشـرفته و شـهر کامپیوتـري MSC ، همگـي از پروژه هاي بزرگ و دسـتاوردهاي 

دولـت آقـاي ماهاتیـر محمد محسـوب مـي گردند .
اگـر چـه مخالفـان دولـت بخصـوص حزب اسـالمگراي پـاس معتقدند کـه مالزي 
بـه لحـاظ پیشـرفت اقتصـادي بسـیاري از مسـایل اجتماعـي و فرهنگـي از جملـه 
حفاظت از ارزشـهاي اسـالمي و برپایي عدالت اجتماعي را فراموش کرده اسـت ، 
امـا آقـاي ماهاتیر شـخصًا معتقد اسـت که به ارزشـهاي دیني و فرهنگـي نیز توجه 
الزم مبـذول گردیـده و مالـزي نه فقـط در ابعاد اقتصـادي ، بلکه در زمینه اسـالمي 

نیـز مـي تواند یکي از الگوهاي کشـورهاي مسـلمان باشـد .
یکـي از دالیـل تبدیـل آقـاي ماهاتیـر محمـد بـه یـک رهبـر جهانـي تاکیـد وي بر 
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