
تشـریح  بـا  اقتصـاد  وزیـر 
کشـور  اقتصـادی  وضعیـت 
واردات  میـزان  کـه  می گویـد 
ده برابـر میزان صادرات اسـت.
مصطفـی مسـتور وزیـر اقتصاد 
کـه در نشسـت روز سه شـنبه 
)اول جـوزا( مجلـس سـنا در 
رابطـه بـه وضعیـت اقتصـادی 
کشـور صحبت می کـرد، گفت 
کـه هـم اکنـون افغانسـتان بـا 
زیـر  نفـر  میلیـون   16 داشـتن 
خـط فقـر در بدتریـن شـرایط 

قـرار دارد.
آقای مسـتور افـزود کـه میزان 
رشـد  واردات،  و  صـادرات 
سـریع جمعیـت و رشـد بطـی 
چالش هـای  از  اقتصـادی 
فـراه راه دولـت اسـت کـه در 
اسـتراتیژی پنـج سـاله روی آن 

شـد. خواهـد  کار 
اکنـون  هـم  او،  گفتـه  بـه 
میـزان صـادرات کشـور مبلـغ 

ولـی  اسـت  دالـر  میلیـارد   7
میـزان صـادرات 700 میلیـون 
دالـر اسـت، یعنـی واردات ده 
برابـر میـزان صـادرات اسـت 
بـد  کـه نشـاندهنده وضعیـت 
اسـت. کشـور  در  اقتصـادی 

نشـان  خاطـر  اقتصـاد  وزیـر 
کرد کـه هم اکنـون افغانسـتان 

مـوادی را وارد مـی کنـد کـه 
روزی در آن خـود کفـا بـود.
آقـای مسـتور بیـان داشـت که 
براسـاس پالن اسـتراتیژی پنج 
سـاله تـا ده سـال دیگـر روی 
ده قلـم وارداتـی توجـه شـده 
تـا افغانسـتان از آن بـه خـود 

کفافـی...      ادامـه صفحـه 6
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ــروز در  ــتان دی ــات افغانس ــان انتخاب ــۀ دید ب موسس
ــن  ــه ای ــل از آنچــه ک ــری در کاب ــک نشســت خب ی
نهــاد عــدم برگــزاری انتخابــات شــفاف و بــه موقــع 

عنــوان مــی کنــد، ابــراز نگرانــی کــرد.
ــِد  ــت ب ــی از وضعی ــا نگران ــاد ب ــن نه مســؤوالن ای
امنیتــی، چالش هــای سیاســی و کــم کاری کمیســیون 
مســتقل انتخابــات می گوینــد، بــا در نظرداشــت 
وضعیــت کنونــی برگــزاری انتخابــات شــفاف و بــه 

موقــع ناممکــن اســت.
شــاه محمــود مــل، معــاون دیده بــان انتخابــات 
ــت  ــد، برخــورد حکوم ــوا می گوی ــا ایت افغانســتان ی
و  سیاســی  کاملــن  انتخاباتــی  اصالحــات  بــا 

غیرمســلکی اســت.
ــا  ــز ب ــت مداران نی ــی از سیاس ــل، برخ ــۀ م ــه گفت ب

ــد. ــکاری ندارن ــات هم ــد انتخاب رون
کــه  اســت  ایــن  مــا  پیشــنهاد  می افزایــد،  او 
دیگــر  موضوع هــای  روی  اگــر  سیاســت مداران 
توافــق نظــر ندارنــد، دســت کم در مــورد انتخابــات 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــات ب ــا انتخاب ــند، ت ــاع برس ــه اجم ب

ــد. ــق نیافت تعوی
حبیب اهلل شینواری،...                 ادامه صفحه 6

وزیر اقتصاد:
افغانستان با داشتن 16 میلیون

 زیر خطر فقر در بدترین وضعیت قرار دارد

صفحه 3

صفحه 3

 سفیر روسیه را در پیوند
 به اظهارات کابلوف احضار کنید

چـــرا
مسعود دعوت پارملاِن اروپا را پذیرفت؟

نتایـج استـراتژی تـرامپ

در افغـانستان ناچیـز است

دیده بان انتخابات افغانستان:صفحه 2
انتخابات  برگزاری  کنونی  وضعیت  در 

به موقع ناممکن است و  شفاف 

مردنیکوکاربهرحمتومردبدکاربهزحمتمیافتد.
زرتشت

پیشـین  معیـن  مـراد  مرادعلـی  جنـرال 
از  داخلـه  امـور  امنیتـی وزارت  ارشـد 
وضعیـت پولیـس لب بـه انتقاد گشـوده 
می گویـد نیروهـای پولیس در بسـیاری 
از والیـات و ولسـوالی های دور دسـت 

اعاشـه بـه موقـع دریافـت نمی کننـد.

آقـای مـراد دیـروز سه شـنبه )1جـوزا( 
در مراسـم معرفـی معیـن جدید ارشـد 
امنیتـی وزارت داخلـه در کابـل، وضـع 
بـار  رقـت  را  کشـور  پولیـس  فعلـی 

خوانـد.
آقـای مراد گفـت که هم اکنـون پولیس 

کشـور در بدتریـن وضعیت قـرار دارد، 
ایـن نیروهـا شـدیدا محـروم انـد و در 
ولسـوالی های  و  والیـات  از  بسـیاری 
دور دسـت همچـون غزنـی، خوسـت، 
اعاشـه  دایکنـدی  و  ارزگان  پکتیـا، 

نمی کننـد. دریافـت 
امنیتـی  وضعیـت  کنایـه  زبـان  بـا  وی 
کشـور را وخیـم خوانده از یک سلسـله 
روندهایـی انتقـاد کـرد که بـه گفته وی 
بـا توجه بـه شـرایط موجود تاسـف بار 
بـوده و هیـچ گونـه تاثیـر مثبتی بـر این 

نـدارد. اوضاع 
در همیـن حـال ویـس احمـد برمـک 
بـه  پاسـخ  در  داخلـه  امـور  وزیـر 
نرسـیدن  در  مـراد،  ژنـرال  انتقادهـای 
اعاشـه و اباتـه پولیـس در نواحـی دور 
دسـت کشـور، تمام مسـووالن امنیتی را 

امـر دانسـت. ایـن  مسـوول 
آقـای برمـک بـا تاییـد سـخنان آقـای 
مـراد مبنـی...         ادامـه صفحـه 6

معین برکنارشدۀ وزارت داخله:
 پولیس در بدترین وضعیت قرار دارد

صفحه 6

تا سه ماه دیگر کار
 »کاسا 1000« آغاز می شود
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هفتـۀ پیـش، خانـم نیکـول فانتیـن رییـس پیشـیِن 
از وزیـران حکومـِت فرانسـه و  اروپـا و  پارلمـان 
در  مسـعود  احمدشـاه  اروپایـِی  میزبـان  نخسـتین 
دوران مقاومـت، در سـِن 76 سـاله گی درگذشـت.
فانتیـن فرمانـده شـهید و فقیـِد مقاومـت افغانسـتان 
علیـه مثلث تروریسـم طالبان-القاعده و پاکسـتان را 
زمانـی بـه پارلمـان اروپا دعـوت کرد کـه حاکمیت 
و امـارِت تروریسـم بـر افغانسـتان در حـاِل اسـتیال 
امریـکا  به خصـوص  غربـی  کشـورهای  و  بـود 
صـدای مقاومـت و خطـِر ایـن تروریسـم را جـدی 

نمی گرفتنـد.
احمدشـاه مسـعود کـه تـا سـقوط کابـل به دسـت 
نیروهـاي  فرماندهـي   1375 میـزان  در  طالبـان 
حاکمیـت مجاهدیـن را بـه عهـده داشـت، کمتر به 
فعالیت هـاي ســیاسي و دیپلماتیـک مي پرداخـت و 
از سـفر بـه بیرون کشـور خـودداري مي ورزید. حتا 
در دوران یک ونیـم دهـه جهـاد، صـرف یک بـار در 
سـال 1369 به پاکسـتان سـفر کرد و تمام سـال هاي 
دشـوارِ این دوره را در داخل افغانسـتان به سـر برد.
امـا بعـد از حاکمیـِت طالبـان در کابـل تغییراتي در 
در  مسـعود  گردیـد.  رونمـا  او  کارِ  طـرز  و  روش 
دورۀ جدیـِد مبـارزه و مقاومـت خـود، بـه فعالیـت 
و کار سیاسـي عالقـۀ بیشـتر گرفـت و به سـفرهاي 
متعددي به بیــرون از کشـور دسـت زد. احمدشـاه 
و  طالبـان  علیـه  مقاومـت  دورۀ  در  کـه  مسـعود 
دخالـت خارجـي این مرحلـه به عنـوان یگانه زعیِم 
مقاومـت در عرصـۀ نظامـي تبـارز کـرد، تـالش به 
خـرچ داد تـا در عرصۀ سیاسـي نیز جایگاه مناسـبي 

را به دسـت بیـاورد.
یکـي از اهـداِف سـفر و مذاکـراِت او بـا رهبـران 
بیـن  مقامـات رسـمِي کشـورها و سـازمان هاي  و 
یـک  ارایـۀ  و  مقاومـت  حقانیـِت  تثبیـت  المللـي، 
برنامـۀ  و  اندیشـه  از  معتـدل  و  روشـن  تصویـِر 
سیاسـي اش بـود تا توجـه جامعـۀ بین المللـي را در 
حمایـت از مقاومـت جلـب کنـد. وی در راســتاي 
طالبـان  علیـه  مقاومـت  دوران  در  اهـداف  ایـن 
بـه  بارهـا  پاکسـتان،  مسـتقیم  و  علنـي  و دخالـت 
تاجیکسـتان، ازبکسـتان، ترکمنسـتان، هندوسـتان و 
ایـران سـفر کرد و با رهبـران و مقامات رسـمِي این 
کشـورها بـه مذاکـره و گفت وگو نشسـت. همچنان 
او در پایتخـِت ایـن کشـورها بـا مقامات رسـمي و 
نماینـده گان ســیاسي ممالـِک دیگر و سـازمان هاي 

بین المللـي مالقـات و مذاکـره بـه عمـل آورد. 
سـفر احمدشـاه مسـعود بـه مقـر پارلمـان اروپا در 
فرانسـه امـا یکـي از مهم تریـن ایـن نـوع سـفرها و 
مذاکـرات رسـمِي او در دوران مقاومت علیه طالبان، 
القاعـده محسـوب مي شـد. او کـه در  پاکسـتان و 

هژدهـِم جـوزاي 1379 دعوت نامه یـي را از سـوي 
بـود، در سـیزدهم  اروپـا دریافـت کـرده  پارلمـان 
فرانسـه  استراسـبورگ  شـهر  راهـي   1380 حمـل 
مقـر پارلمـان مذکور گردیـد. موصـوف در پانزدهم 
حمـل )4 اپریل 2001( با اسـتقبال اعضـاي پارلمان 
اروپـا در مقر پارلمـان مذبور به سـخنراني پرداخت 
و در سـخنراني خود، پاکســتان را به عنوان کشـور 
آگاه  دنیـا  کـه  و گفـت  کـرد  مداخله گـر محکـوم 
بي ثباتـي  و  جنـگ  مسـؤول  پاکسـتان  کـه  باشـد 
در افغانسـتان اسـت. طالبـان و اسـامه بـن الدن کـه 
افغانسـتان را بـه پایـگاه تروریسـم و منبـع تولیـد و 
قاچـاق مـواد مخـدر مبـدل کـرده انـد، پاکسـتان به 
خصـوص آي اس آي از آن هـا حمایـت مي کنـد. 
مسـعود از اروپـا و تمام جامعۀ بین المللي خواسـت 
کـه بـر پاکسـتان فشـار بیاورنـد تـا از مداخلـه در 

افغانســتان خـودداري ورزد تـا صلـح و ثبـات در 
کشـور تأمیـن شـود. او در کنفرانـس مطبوعاتـي در 
برابـر پرسـش خبرنگاران که پیــام شـما بـه رییس 
جمهـور امریـکا چیسـت، گفـت: »پیام من بـه آقاي 
بـوش ایـن اسـت کـه جنـگ افغانسـتان و وجـود 
پایگاه هـاي تروریسـتي تنهـا بـه افغانسـتان محدود 
نمانـده، بلکـه دیـر یا زود ایـن خطـرات گریبان گیِر 
امریـکا و تعـداد بیشـتری از کشـورها در منطقـه و 
جهـان خواهـد شـد.« خانم«نیکـول فانتیـن« رییس 
پارلمـان اروپـا در یـک کنفرانس خبري مشـترک با 
احمدشـاه مسـعود اعـالن کـرد کـه دوران تصویب 
قطعنامـه سـپري شـده و بایـد از کسـاني که بـراي 
آزادي مبـارزه مي کننــد، حمایـت بـه عمـل آورد. 

بـه فرانسـه و سـخنرانِي  سـفر احمدشـاه مسـعود 
شـدیداً  ضربه یـی  اروپـا،  پارلمـان  مقـر  در  او 
دیپلماتیـک بـراي طالبان و پاکسـتان بود. این سـفر، 
چنـد روز بعـد از انفجـار تندیـس بـودا در بامیـان 
صـورت گرفـت. طالبـان علي رغـم مخالفت وسـیع 
و گسـتردۀ جامعـۀ بین المللـي، در هژدهـم حـوت  
1380 )8 مـارچ 2001( مجسـمۀ 53 متـري بـودا را 
در بامیـان کـه 1700 سـال قدامت تاریخي داشـت، 
به وسـیلۀ بـاروت منفجـر کردنـد. تخریـب تندیـس 
بـودا طالبـان را در جامعـۀ جهانـي بیشــتر از هـر 
احمدشـاه  سـفر  و  سـاخت  منـزوي  دیگـر  وقـِت 

مسـعود بـه انـزواي طالبـان افـزود.
ایـن  در  مسـعود  احمدشـاه  موقعیـِت  و  جایـگاه   
سـفر و بـا حضـور در پارلمـان اروپـا و مذاکـره بـا 
مقامـات رسـمِي اروپایـي بـه حیـث رهبـر اصلـِي 
مقاومـت برجسـته و تثبیـت گردیـد. اسـتقبال گـرم 
و گسـترده در پارلمـان اروپـا از او نه تنهـا طالبـان را 
عصبانـي و ناراحـت سـاخت، بلکه موجـب واکنش 
شـدید پاکســتان نیز شـد. وزارت خارجۀ پاکسـتان 
در نامه یـي بـا لحـِن تنـد از پارلمان اروپا خواسـت 
کـه در منازعـۀ افغانســتان بي طرفـي خـود را حفظ 
کنـد و در رابطـه بـا افغانسـتان حقایـق را مـد نظـر 

باشد.  داشـته 
خصومـت و عقـدۀ طالبـان، آي اس آي و اسـامه 
بـن الدن در برابـر احمدشـاه مسـعود بعد از سـفر به 
اروپـا تـا آن حـد شـدید و عمیـق گردید کـه برنامۀ 
تـرور او را از طریـق حملـۀ انتحـاري روي دسـت 
گرفتنـد. احمدشـاه مسـعود با ایـن حملـۀ انتحاری 
بـه شـهادت رسـید امـا امریکا و دنیــای امـروز که 
هشـدار و پیش گویی هـای او را در مـورد پاکسـتان، 
طالبـان و تروریسـم جـدی نگرفتنـد، بـا همان هایی 
می جنگنـد کـه مسـعود سـال های مقاومت بـا آن ها 

می جنگید. تنهایـی  بـه 
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محمداكرام اندیشمند

چـــرا
مسعود دعوت پارلماِن اروپا را پذیرفت؟

 

به تازه گـی حکومـِت افغانسـتان و دفتـر جرایم و مـواد مخدر 
سـازمان ملـل متحـد، نظرسـنجی یی را منتشـر کرده انـد که بر 
پایۀ آن، ارزش تجارت و کشـِت مواد مخدر در افغانسـتان در 
سـال 2017 میـالدی به بیشـتر از شـش میلیارد دالـر امریکایی 
اسـاس  بـر  نظرسـنجی  ایـن  اسـت.  کـرده  پیـدا  افزایـش 
گفت وگو با 4000 کشـاورز در 1300 روسـتاِی کشـور انجام 
شـده و نشـان می دهـد کـه مناطِق بیشـتری در سـال گذشـتۀ 

میـالدی بـه کشـِت مـواد مخـدر روی آورده اند.
 هرچنـد به دلیـِل ناامنی هـاِی گسـترده و یـا دالیـِل دیگری که 
هنـوز مشـخص نیسـت، مبارزه بـا مـواد مخدر دیگـر چندان 
در اولویـِت برنامه هـای دولـت قـرار نـدارد ولی آسـیب هایی 
کـه از این ناحیـه می تواند کشـور را صدمه بزنـد، انکارناپذیر 
اسـت. بحـث مبـارزه بـا مـواد مخـدر دقیقـًا پـس از سـقوط 
رژیـم طالبـان بـه عنـوان یکـی از برنامه هـای اساسـِی دولـت 
افغانسـتان مطـرح شـد کـه جامعـۀ جهانـی پول هـای کالنـی 
را بـه مبـارزه بـا آن اختصـاص داد. در آن زمـان هنـوز طالبان 
چنـدان در صحنـۀ نظامـِی کشـور حضـور فعـال نداشـتند و 
توجـه عمـدۀ دولـت، بـه بازسـازی و نهــادسازی و مبـارزه 
کشـت  و  تولیـد  جملـه  از  و  اجتماعـی  ناهنجاری هـای  بـا 
مـواد مخـدر بـود. در ایـن زمینـه، دولـت افغانسـتان وزارت 
خاصـی را به وجـود آورد و افـزون بـر آن، در وزارت داخلـه 
نیـز معینیـِت ویژه یـی ایجـاد شـد تـا در هماهنگی بـا وزارت 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و دیگـر نهادهـای ملـی و بین المللی، 
بتوانـد ریشـۀ مواد مخـدر در افغانسـتان را برانـدازد. چنان که 
آقـای کـرزی در آن سـال ها در یکـی از سـخنرانی هاِی خـود 
گفـت »اگـر مـا نتوانیـم مواد مخـدر را در کشـور خـود محو 

کنیـم، مـواد مخـدر مـا را محـو خواهـد کرد«. 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر کـه زمانـی شـعارِ اصلـِی حکومت به 
شـمار می رفـت و حتـا ایـن بحـث در میـان بود کـه از طریق 
سم پاشـِی هوایـی بـه این مبارزه شـدت بخشـیده شـود، حاال 
در حکومـِت آقـای غنـی یـک موضـوِع کامـاًل پیِش پـا افتاده 
موجـود  حکومـِت  و  دولـت  اسـت.  کم اهمیـت  به ظاهـر  و 
بـا چنـان مشـکالِت بزرگـی دسـت وپنجه نـرم می کننـد کـه 
حتـا در سـخنرانی های مقام هـای کشـور و از جملـه آقـای 
غنـی، اشـاره یی گـذرا بـه موضـوع مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
صـورت نمی گیـرد. گویـا دولِت افغانسـتان و جامعـۀ جهانی، 
خاموشـانه ناکامـِی خـود را در این راسـتا پذیرفته انـد و دیگر 
نمی خواهند با شـعار دادن هاِی کاذب خود را سـبک بسـازند. 
حکومـت وحـدِت ملی چنان خـود را گرفتـارِ منازعاِت کالِن 
قومـی و هویتـی سـاخته کـه معضـِل مـواد مخـدر در برابـِر 
آن هـا رنگ باخته اسـت. آقـای غنـی برنامه های کالنـی برای 
افغانســتان دارد؛ او می گویـد کـه می خواهـد فصـل ناتمـامِ 
ناتمـام سـردار  برسـاند، فصـل  اتمـام  بـه  را  امـان اهلل خـان 
داوودخـان را تکمیـل کنـد اما از همـه مهم تر این که بسـیاری  
از مـردم می گوینـد کـه او به صـورِت مخفیانـه در پـی تکمیل 

فصـل ناتمـامِ عبدالرحمن خـان در کشـور اسـت. 
مـواد مخـدر با امنیِت کشـور رابطۀ تنگاتنگ دارد. بسـیاری از 
مناطـِق کشـور که طالبـان در آن ها حضـور دارنـد، مناطقی اند 
کـه در آن  مـواد مخـدر کشـت می شـود و قاچـاق و تولیـِد 
آن بـه یـک امـِر معمولـی تبدیـل شـده اسـت. مسـلمًا جنِگ 
افغانسـتان ابعـاد گسـترده دارد و یکـی از ابعـادِ برجسـتۀ آن، 
همیـن »جنـگ تریاک« اسـت. بـه میزانی که در برخـی مناطق 
کشـت مـواد مخـدر کاهش پیـدا کند، بـه همان میـزان امنیت 
و آرامـش بـر آن مناطـق حاکـم می گـردد. یکـی از مهم تریـن 
طالبـان،  به ویـژه  و  دهشـت افکن  گروه هـای  مالـِی  منابـع 
فـروش و ایجـاد تسـهیالت بـرای بیـرون کـردن محموله های 
بـزرِگ مـواد مخـدر از کشـور اسـت. البتـه در این میـان نقش 
نادیـده  نبایـد  نیـز  دولـت  دسـتگاه  درون  در  افـراد  برخـی 
انگاشـته شـود. فســاد موجود اداری و مالی یی که در کشـور 
بیـداد می کنـد، رابطـۀ نزدیـک با »مافیــای مواد مخـدر« دارد. 
ایـن مسـأله باعـث شـده که مبـارزه با مـواد مخدر در کشـور 

به سـرانجامِ درسـتی نرسـد.
 بـه هـر حـال، انتشـار گـزارش دفتـر جرایـم و مـواد مخـدرِ 
سـازمان ملـل متحد در مـورد افزایش کشـت مـواد مخدر در 
کشـور می توانـد زنـِگ خطری باشـد بـرای نشـان دادِن ابعاد 
یکـی از مهم تریـن معضـالِت کشـور. در کنار این کـه افزایش 
کشـت و تولیـد مـواد مخـدر تنهـا بـه عنـوان یـک محصـوِل 
صادراتـی باقـی نمانـده و حاال بـازار مصرِف داخلـی نیز دارد 
و ایـن تراژیـدِی دیگـری اسـت کـه دامـن کشـور را گرفتـه 

ست. ا

جنگ تریـاک 
و ناکـامی در آن

ــعود  ــاه مس ــِت احمدش ــگاه و موقعی جای
ــان  ــور در پارلم ــا حض ــفر و ب ــن س در ای
ــمِي  ــاِت رس ــا مقام ــره ب ــا و مذاک اروپ
اصلــِي  رهبــر  حیــث  بــه  اروپایــي 
مقاومــت برجســته و تثبیــت گردیــد. 
ــان  ــترده در پارلم ــرم و گس ــتقبال گ اس
ــي  ــان را عصبان ــا طالب ــا از او نه تنه اروپ
ــدیِد  ــش ش ــب واکن ــه موج ــاخت، بلک س
پاکســـتان نیــز شــد. وزارت خارجــۀ 
ــد از  ــِن تن ــا لح ــي ب ــتان در نامه ی پاکس
ــا خواســت کــه در منازعــۀ  پارلمــان اروپ
ــظ  ــود را حف ــي خ ــتان بي طرف افغانسـ
ــق  ــا افغانســتان حقای ــد و در رابطــه ب کن
ــت  ــد. خصوم ــته باش ــر داش ــد نظ را م
و عقــدۀ طالبــان، آي اس آي و اســامه 
ــعود  ــاه مس ــر احمدش ــن الدن در براب ب
بعــد از ســفر بــه اروپــا تــا آن حــد 
شــدید و عمیــق گردیــد کــه برنامــۀ 
تــرور او را از طریــق حملــۀ انتحــاري 
ــد. احمدشــاه مســعود  روي دســت گرفتن
ــهادت  ــه ش ــاری ب ــۀ انتح ــن حمل ــا ای ب
رســید امــا امریــکا و دنیـــای امــروز کــه 
ــورد  ــای او را در م ــدار و پیش گویی ه هش
ــدی  ــم ج ــان و تروریس ــتان، طالب پاکس
نگرفتنــد، بــا همان هایــی می جنگنــد 
کــه مســعود ســال های مقاومــت بــا 

ــد ــی می جنگی ــه تنهای ــا ب آن ه

ACKU
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در گـزارش ناظـران دولتـی ایـاالت متحـده که روز دوشـنبه 
نشـر شـد، آمـده اسـت کـه اسـتراتژی حکومـت ترامـپ در 
مبـارزه بـا طالبـان موفقیـت اندکی داشـته و پس از گذشـت 
17 سـال از شـروع ماموریـت افغانسـتان، هنـوز هـم ایـن 

کشـور »خطرنـاک و بی ثبـات« اسـت.
ایـن نتیجه گیـری بـا ارزیابی یـی کـه اردوی امریـکا در خزان 
سـال گذشـته نشـر کـرد، در تضـاد اسـت. در آن ارزیابـی 
آمـده بـود کـه افغان هـا بـا حمایـت ایـاالت متحـده امریـکا 
بـه پیشـرفت هایی دسـت یافتـه اند و رونـد مبارزه بـا طالبان 

تحـرک یافته اسـت.
در ایـن گـزارش کـه توسـط بـازرس ویـژه وزارت دفـاع 
ایـاالت متحـده امریکا )یـا پنتاگـون(، وزارت خارجه و اداره 
کمک هـای انکشـافی بین المللـی ایاالت متحده تهیه و نشـر 
شـده، در مـورد درسـتی تصمیـم حکومـت امریـکا دال بـر 
فرسـتادن گـروه جدیدی از مشـاوران نظامی در سـال جاری 
اظهـار شـک و تردید شـده اسـت. این گـروه مشـاوران قرار 
اسـت کـه با نیروهـای افغـان در فاصله نزدیک تـری به خط 

مقـدم جبهـه همـکاری کنند.
بـه عقیـده نویسـندگان این گـزارش، این اقـدام در ترکیب با 
حمـالت افزایـش یافته نیروهـای افغان »خطـر تلفات ملکی، 
حمـالت خـودی، تلفـات نیروهـای امریکایی و انـواع دیگر 
خشـونت هایی را کـه بـا منازعـه افغانسـتان مرتبـط هسـتند، 

دهد«. مـی  افزایش 
ایـاالت متحـده امریـکا حـدود 15 هـزار نیـروی حمایتی در 
افغانسـتان دارد کـه بـه نیروهـای افغـان از نظـر نظامی یاری 
می دهنـد، امـا بـه طور مسـتقیم در جنـگ شـرکت نمی کنند.
نویسـندگان ایـن گـزارش در ادامـه از یک سلسـله حمالت 
مرگبـار طالبـان بـه شـمول حمـالت در فـراه، والیـت غربی 
و هـم مـرز بـا ایـران یـاد مـی کننـد. در ادامـه ایـن گزارش 
بـازرس ویـژه کـه پنتاگون نشـر کرده، آمده اسـت که نشـانه 
هـای اندکـی بـرای پیشـرفت واقعـی نیروهای افغـان وجود 

دارد. 

ِگلـن فایـن، نماینـده بـازرس ویـژه پنتاگـون در مقدمـه این 
گـزارش می نویسـد: »طالبـان ماننـد گذشـته بخش هایـی از 
افغانسـتان را کنتـرول می کننـد و در کابـل و در سرتاسـر 
ویرانگرانه یـی  تروریسـتی  حمـالت  بـه  دسـت  کشـور 
می زننـد«. ایـن گـزارش سـه مـاه نخسـت سـال روان تا 31 

مـارچ را در نظـر گرفتـه اسـت.
در ادامـه ایـن گـزارش آمده اسـت کـه کیفیـت کار نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان در حـال بهبـود اسـت، اما آن هـا در زمینه 
بهبـود بخشـیدن بـه وضعیت امنیتـی مردم پیشـرفت چندانی 
نداشـته انـد. افـزون بـر این شـمار نیروهـای افغـان در حال 
کاهـش متـداوم اسـت و بـه این ترتیـب نگرانی هـا راجع به 

موثریـت ایـن نیروها در حـال افزایش می باشـد.
طبـق ایـن گـزارش، شـمار نیروهـای افغانسـتان که بـه طور 
تمـام وقـت در اردو انجـام وظیفـه مـی کننـد در پایـان مـاه 
جنـوری بـه 313 هـزار و 728 تن می رسـید و به این ترتیب 
نسـبت بـه 331 هزار و 708 تن در سـال پیـش از آن، کاهش 

داشـته است.
شـمار تخمینـی نیروهـای 11 درصـد کمتـر از آن میزانـی 
اسـت کـه در نظـر گرفتـه شـده بـود. تعییـن شـده بـود کـه 
شـمار نیروهـای پولیـس و اردوی افغانسـتان بـه 352 هـزار 
تـن برسـند. ایـن شـکاف 11 درصـدی نشـان مـی دهـد که 
نگـه داشـتن سـربازان و پولیـس هـا چقـدر دشـوار اسـت. 
نویسـندگان ایـن گـزارش مـی گوینـد کـه کاهـش متـداوم 
سـربازان شـاید بازتاب دهنـده میزان بـاالی تلفـات در میان 

آن هـا نیز باشـد.
حکومـت ترامـپ کـه از اگسـت سـال گذشـته اسـتراتژی 
جدیـدی را در قبـال جنـگ افغانسـتان آغـاز کـرده اسـت، 
گفـت کـه سـعی دارد پاکسـتان را در ایـن اسـتراتژی شـامل 
سـازد و تـالش بیشـتری برای ترغیـب طالبان برای پیوسـتن 

بـه گفتگوهـای صلـح انجـام دهـد.
امـا در گزارشـی کـه روز دوشـنبه نشـر شـد، آمده اسـت که 

زیـاد بـه نظر نمـی آید که تـالش ها بـرای افزایش فشـار بر 
طالبـان تاثیر قابل توجهی داشـته اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »از نظـر نظامـی )نیروهـای 
امنیتـی( و نیروهـای امریکایـی به حمالت هوایـی و عملیات 
زمینـی ادامـه می دهنـد، اما موفق نشـده انـد که مناطـق قابل 
توجهـی از خاک )تحـت کنترول طالبـان( را بازپس بگیرند«. 
نویسـندگان ایـن گـزارش در ادامـه مـی نویسـند:»در بخش 
دیپلوماتیـک، بـا وجـود ایـن کـه مبلغ 1.5 تـا 2 میلیـارد دالر 
کمک هایـی کـه قـرار بـود بـرای بهبـود وضعیـت امنیتـی به 
پاکسـتان داده شـود، بـه حالـت تعلیـق درآمـد، ایـن کشـور 
هیـچ تـالش قابـل توجهـی بـرای نابودی سـرپناه هـای امن 

تروریسـت هـا انجـام نداده اسـت«.
ایـاالت متحـده امریـکا ایـران و روسـیه را متهـم بـه دخالت 
در افغانسـتان می کنـد، مسـاله یی کـه چشـم انـداز بهبـودی 

وضعیـت ایـن کشـور را دشـوارتر می سـازد.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت، ایـن مسـاله کـه انتخابـات 
پارلمانـی کـه قـرار بـود در مـاه جـوالی برگـزار شـوند، تـا 
اکتوبر به تعویق افتاده اسـت، نشـانگر بی ثباتی و شـکنندگی 
اوضاع اسـت. براسـاس این گـزارش این وضعیـت بی ثبات 
مـی توانـد برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری در سـال 

2019 را دشـوار بسـازد و می پرسـد که رای گیری با وجود 
مقاومـت طالبـان تـا چه انـدازه می توانـد بـه آوردن صلح و 

بهبـود وضعیـت امنیتی کمـک کند.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »با توجـه به این کـه حکومت 
افغانسـتان از نظر طالبان بازیچه دسـت ایاالت متحده اسـت، 
روشـن نیسـت کـه برگـزاری انتخابـات بـا حمایـت امریکا، 
چگونـه مـی توانـد از نـگاه طالبـان بـه افزایـش مشـروعیت 
حکومـت افغانسـتان کمـک کنـد و بـر این ملیشـه هـا برای 

آشـتی کردن فشـار بیـاورد«. 
راب مانینـگ، مقـام بلندپایـه نظامـی امریکایی و سـخنگوی 
پنتاگـون، از گـزارش یادشـده انتقـاد نکـرد، امـا گفـت: »مـا 
احسـاس مـی کنیم که پیشـرفتی انجام شـده اسـت«. مانینگ 
بـه عنـوان یک مثـال از حمایـت نیروهـای هوایـی افغان در 
حمالتـی گفـت که چنـد روز پیش بـرای غلبه بـر طالبان در 
فـراه انجـام شـده اسـت. طالبـان به مرکـز این والیـت حمله 

کـرده و چندیـن پسـته امنیتی را اشـغال کـرده بودند.
ماننیـگ همچنیـن گفـت کـه واحدهـای مشـاوران نظامـی 
امریکایـی بـرای مشـوره دادن بـه نیروهـای افغـان بـه فـراه 
رسـیده انـد و حکومت افغانسـتان کنترول کامـل این والیت 

را در دسـت گرفتـه انـد.

جنبـش پاسـداری از هویت بـا برگـزاری همایش بزرگ 
را  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع  رونـد  مردمـی، 
غیرقانونـی خوانـده و خواسـتار توقـف فـوری آن شـد.
ایـن همایـش بـا حضـور شـماری زیـادی از مـردم و 
فعـاالن مدنـی امـروز سه شـنبه )1 جـوزا( در شـهر مزار 

شـریف مرکـز والیـت بلـخ برگـزار شـد.
اعضـای جنبـش پاسـداری از هویـت، تصمیـم ریاسـت 
جمهـوری مبنـی بر توزیـع شناسـنامه های الکترونیکی را 
اجبـاری، قوم گرایانـه و غیرقانونی دانسـته تاکید می کنند 
کـه ایـن کار حکومـت وحـدت ملـی بـا اندیشـه های 

طالبانـی و داعشـی هیـچ تفاوتـی ندارند.
آنـان بـا صـدور قطعنامـه ای، خواسـتار توقـف فـوری 
شـدند.  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع  رونـد 
حکومـت  بـه  هویـت  از  پاسـداری  جنبـش  اعضـای 
هشـدار می دهنـد کـه اگـر رونـد توزیـع شناسـنامه های 
الکترونیکـی متوقـف نشـوند، آنـان بـه جاده هـا خواهند 
آمـد و نیـز اجـازه باز شـدن دفتـر توزیع شناسـنامه های 
الکترونیکـی را در والیـات و بـه ویـژه والیـات شـمال 

داد. نخواهنـد 
اعضـای جنبـش پاسـداری از هویـت تاکیـد دارنـد کـه 
حکومـت بایـد شناسـنامه های الکترونیکـی را براسـاس 
قانـون تصویـب شـده مجلس نماینـدگان توزیـع نمایند.
جنبـش پاسـداری از هویـت تاکیـد می نمایـد کـه ارگ 

توزیـع غیـر  ریاسـت جمهـوری هرچـه سـریع رونـد 
قانونـی

قانـون  بـه  و  متوقـف  را  الکترونیکـی  شناسـنامه های 
تصویـب شـده سـال 1393 مجلـس نماینـدگان احتـرام 

بگـذارد.
جنبـش پاسـداری از هویت از ریاسـت اجرایـی به عنوان 
شـریک قـدرت حکومـت وحـدت ملـی خواسـت کـه 
بـازی دوگانـه خویـش را کنـار بگـذارد و در پیونـد بـه 
و  روشـن  موقـف  الکترونیکـی  شناسـنامه های  توزیـع 
آشـکار اختیـار نمایـد و در اجـرای قانون توشـیح شـده  

سـال 1393 بی درنـگ اقـدام نمایـد.
بـر  تـا  نیـز خواسـتند  المللـی  بیـن  نهادهـای  از  آنـان 
حکومـت وحـدت ملـی فشـار آورده تـا حکومـت جلو 
رونـد توزیـع غیرقانونـی شناسـنامه های الکترونیکـی را 

. د بگیر
اعضـای ایـن جنبـش تاکیـد کردند که آنـان بـاور دارند 
کـه شناسـنامه  الکترونیکـی در تامیـن امنیت و شـفافیت 
انتخابـات نقـش مهـم دارد امـا بـرای توزیـع ایـن روند 
یـک اجمـاع ملـی تصمیـم گرفتـه و رضایت همـه  اقوام 
در آن گرفتـه شـود تـا آغـاز این رونـد ملی از سیاسـت 
بازهـای قومـی ارگ و حلقـات سیاسـی مصئونیـت پیدا 

. کند

رییـس مجلـس سـنا می گویـد کـه اظهـارات ضمیـر 
کابلـوف نماینـده ی ویـژه روسـیه در امور افغانسـتان 
خـاک  بـر  طالبـان  درصـدی   40 تسـلط  بـر  مبنـی 

اسـت. احمقانـه«  افغانسـتان» 
وی از وزارت خارجـه خواسـت کـه سـفیر روسـیه 
در کابـل را در پیونـد بـه اظهـارات ضمیـر کابلـوف، 
نماینـده ی ویـژه رورسـیه در امـور افغانسـتان احضار 

. کند
فضل هـادی مسـلم  یار، رییـس مجلـس سـنا روز سـه 
شـنبه در نشسـت ایـن مجلـس گفـت که کابلـوف از 
8 سـال بـه ایـن طـرف در امـور افغانسـتان مداخلـه 

می کنـد.
آقـای مسـلم یار گفـت: »ادعـای کابلـوف مبنـی بـر 
تسـلط طالبـان بـر 40 درصـد خـاک افغانسـتان دروغ 
اسـت و روسـیه حـاال از طالبـان در افغانسـتان به نفع 
خـود اسـتفاده کرده و مـردم افغانسـتان را می کشـد.«
سـفیر  کـه  خواسـت  خارجـه  وزارت  از  مسـلم یار 
روسـیه در کابـل را در پیوند به اظهـارات کابلوف فرا 
خوانـده و خواسـت های حکومـت و مردم افغانسـتان 

را بـا وی شـریک کند.

او بـا انتقـاد از امریـکا و ناتـو گفـت کـه بـه تعهدات 
برابـر  در  و  نکـرده  عمـل  امنیتـی،  پیمـان  در  خـود 
مداخـالت روسـیه آن گونه که الزم اسـت افغانسـتان 

نمی کنـد. همـکاری  را 
رییـس مجلـس سـنا افـزود کـه امریـکا بایـد مطابـق 
بـه مـواد پیمـان امنیتـی، نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
را طـوری تجهیـز کنـد تـا تجهیـزات ایـن نیروهـا در 
برابـر تجهیزاتـی که روسـیه برای طالبـان فراهم کرده، 

پاسـخ گو باشـد.
صفی اهلل هاشـمی عضو کمیسـیون روابـط بین المللی 
مجلـس سـنا نیـز اظهارات کابلـوف را غیر مسـووالنه 

و مداخلـه جویانه خواند.
آقـای هاشـمی تأکید کرد کـه اظهارات آقـای کابلوف 
بـه معنـی نقـض حاکمیـت ملـی افغانسـتان اسـت و 

بایـد وزارت خارجـه واکنـش جـدی نشـان دهد.
دو روز پیـش، ضمیـر کابلـوف، نمایندل ویژه روسـیه 
در امـور افغانسـتان گفتـه بود که طالبـان بر 40 درصد 
خـاک افغانسـتان تسـلط دارد و امریـکا بایـد بـا ایـن 

گـروه مذاکـره کند.

ناظران امریکایی:

نتایـج استـراتژی تـرامپ
در افغـانستان ناچیـز است

رییس مجلس سنا به وزارت خارجه:

 سفیر روسیه را در پیوند به اظهارات کابلوف احضار کنید
جنبش پاسداری از هویت:

غیرقـانـونی  تـوزیع  رونـد  ارگ 
کند متـوقف  را  الکتـرونیک  ACKUشناسنـامۀ 
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روزه و سياست
روزه در تاریخ ســـیاست و روابط بین الـــدول هـــم نقـشـــی فرامـــوش ناشدنی ایفا 
ــر  ــدی رهب ــا گان ــی مهاتم ــۀ سیاس ــونه ها، تجرب ــن نمـ ــی از ای ــت. یک ــوده اس نم
ــا آن  ــه از روزه ســالحی ســاخت و دشــمن اشــغال گر را ب ــد اســت ک ــزرِگ هن ب
کوبیــد و بــه زانــو در آورد. در تاریــخ مبــارزات گانــدی، ســه حادثــه بیشــتر از همــه 

شــهرت داشــته کــه هــر ســۀ آن بــا روزه و فلســفۀ آن پیونــد دارنــد. 
حادثــۀ نخســت، مقاطعــۀ پارچه هــای ســاخِت انگلســتان بــود کــه گانــدی از مــردم 
ــه  ــود ب ــتا خ ــن راس ــده و در ای ــاع ورزی ــد آن امتن ــا از خری ــت ت ــش خواس خوی

ریســیدن لبــاِس خویــش پرداخــت. 
دومــی آن، حکایــِت نمــک می باشــد کــه گانــدی از ملــت هنــد خواســت تــا نمــک 
ــری  ــارش شــکوه مند 322 کیلومت ــد و خــود م ــی اســتعمار را اســتهالک نکنن کمپن

خویــش را بــه راه انداخــت تــا از دریــا نمــک اســتخراج نمایــد. 
امــا حادثــۀ ســومی، روزه گرفتــِن گانــدی اســت کــه بــه شــکل اعتصــاب غذایــی، 
اســتعمار را دســت پاچه نمــود. در زنده گــی گانــدی، چهــار روزه گیــرِی او از 
اهمیــت بــزرِگ سیاســی برخــوردار بــوده اســت. مهاتمــا گانــدی ســه ضربۀ کشــنده 
بــر پیکــر اســتعمار وارد آورد کــه هــر ســۀ آن پیونــدی بــا روزه داشــت؛ زیــرا روزه 
ــه  ــزی )همان طوری ک ــتهالِک چی ــل و اس ــاع از عم ــت امتن ــت در جه ــی اس تمرین
ــد  ــت منفــی می توان ــا فعالی ــاع و ی ــن امتن ــی شــده اســت(، و ای در قاموس هــا معن
در عرصه هــای فــردی، خانواده گــی، اجتماعــی، ملــی و جهانــی زمینه هــای تطبیــق 
ــی  ــای کمپن ــک و پارچه ه ــت نم ــد توانس ــزرِگ هن ــر ب ــر رهب ــد. اگ ــته باش داش
ــت  ــزار روزه شکس ــا اب ــتعمار را ب ــوده و اس ــادی نم ــم اقتص ــتعماری را تحری اس
ــزرگ  ــای ب ــفۀ روزه، قدرت ه ــا فلس ــه ب ــی بیگان ــاب رهبران ــروز در غی ــد، ام ده
ــم اقتصــادی نمــوده  ــی را تحری ــا ملت هــای این ســو و آن ســوی گیت توانســته اند ت

و بــه زانــو در آورنــد.
پرسشــی کــه مطــرح می شــود؛ اگــر روزه دارای چنیــن فضایلــی اســت، پــس چــرا 
مســلمانان خــود بــه چنیــن روزی مبتــال انــد. در پاســخ بایــد گفــت کــه درد مــا 
ــر انحطــاط  ــرون اخی ــژه در ق ــه وی ــن اســت، مشــکلی کــه مســلمان ها ب هــم همی
ــوه دادِن فلســفه،  ــن و کــم اهمیــت جل ــر جنبه هــای فقهــی دی ــد ب داشــته اند، تأکی
حکمــت، مقاصــد و روح آن بــوده اســت. نجــات مســلمان ها در بازگشــت از فتــوا 

بــه تقــوی و از شــکل بــه روح و از پوســت بــه مغــز دیــن نهفتــه اســت.

پرسش های سه گانۀ يک متفکر
»علــی عــزت بیگوویــچ« رهبــر فقیــد بوســنی، اندیشــمند بزرگــی اســت کــه خــود 

ــد: ــم. او می گوی ــرد می دان ــِر آن بزرگ م ــون تفک ــخت مدی را س
در آن شــش ســال )1983م ـ 1988م( کــه در میــان دیوارهــای بلنــد زنــدان به ســر 
می بــردم، هــر زمانــی کــه غــذای بهتــری تنــاول می نمــودم، حالتــم به هــم 
ــک  ــرا کم ــری م ــز دیگ ــر چی ــتر از ه ــنه گی بیش ــا گرس ــورد. در آن روزه می خ
می نمــود و معنویاتــم را بــاال می بــرد. روزه از ویژه گی هــای انســان و مظهــر 
ــد  ــوان می خورن ــم انســان و هــم حی ــه ه ــرا در حالی ک ــن اوســت، زی ــدرِت بری ق
و می نوشــند ولــی انســان تنهــا موجــودی اســت کــه ارادۀ روزه گرفتــن را داشــته 
ــرار  ــت. روزه دارای اس ــان دانس ــر از ارادۀ انس ــن تعبی ــوان باالتری و روزه را می ت
ــر جســد  ــه ســیطرۀ روح ب ــی می باشــد، ک ــد فراوان ــن و فوای ــم بری ــزرگ، مفاهی ب

ــد. ــی می نمای ــی آن را تداع ــن معن مهم تری
در دوران زنــدان، پــس از آن و هم چنــان در ســال هایی کــه ریاســت جمهوری 
ــودم، پیوســته از خــود می پرســیدم کــه ملت هــای مســلمان  بوســنی را عهــده دار ب
ــت و وقت شناســی دارد، چــرا  ــا نظاف ــه نمازشــان رابطــۀ تنگاتنگــی ب ــا آن ک ــا ب م
ــه  ــا ک ــت و وقت شناســی باشــند. ملت هــای م ــد در عمــل، الگــوی نظاف نمی توانن
ــدی  ــی و قانون من ــوی اصول گرای ــرا الگ ــد، چ ــان را روزه می گیرن ــی روز رمض س
نیســتند. چــرا ایــن تجربــۀ دشــوار روزۀ رمضــان در امتــداد چهــارده قــرن نتوانســته 
ــان  ــِت انس ــزِو سرش ــدی را ج ــی و قانون من ــت، وقت شناس ــوم نظاف ــت مفه اس
مســلمان ســازد. چــرا التــزام مــا بــه نظافــت در نمــاز و شــناختن وقــت دقیــِق آن 
ــت  ــته اس ــر نتوانس ــوی دیگ ــان از س ــنه گی در رمض ــر گرس ــر ب ــو و صب از یک س
ــِف زنده گــی  ــر و شــکیبایی در عرصه هــای مختل ــه وقــت، صب ــرام ب نظافــت، احت

را در شــخصیت اجتماعــی و ذهــن جمعــِی مــا مســلمانان نهادینــه ســازد.
او در پایان اعالم می نماید: 

ــه  ــوق ارای ــه گانۀ ف ــش های س ــه پرس ــی ب ــخ قناعت بخش ــت پاس ــه توانس ــر ک ه
ــود! نمایــد، از نظــر مــن مســتحق جایــزۀ نوبــل خواهــد ب

نمی دانم که پاسخ شما به این سه پرسش آزاردهنده چه خواهد بود.

بخش سوم

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 

5. القرآن العظیم اسباب نزول ندارد. 
نوشــته های ســنتی در عیــن حــال، اعتقــاد 
ــرآن  ــات ق ــام آی ــرای تم ــزول ب ــباب ن ــه اس ب
ــرای بســیاری  ــزول ب ــان اســباب ن ــم از بی کری
ــه توجــه  ــد، درحالی ک ــات عاجــز مانده ان از آی
ــم” در  ــرآن العظی ــش “الق ــه بخ ــد ک نکرده ان
ــته  ــد داش ــدارد و نبای ــزول ن ــباب ن ــل اس اص
ــان  ــات، هم ــن معلوم ــه ای ــرای این ک ــد؛ ب باش
و  اســباب  بــه  موقــوف  کــه  حقایقی انــد 
ــود  ــق موج ــه حقای ــند، بلک ــوالت نمی باش تح
اســالم  پیامبــر  بــه  اطالع دهــی  قابــل  و 
مثــاًل معلومــات دربــارۀ حقیقــِت  اســتند. 
ــزول  ــبب ن ــه س ــوف ب ــی موق ــرگ و زنده گ م
نمی باشــند، چــون ایــن حقیقــت و وجــود 
ــه  ــدی نیســت، بلک ــباب بع ــر اس ــی ب آن، مبتن
صــرف بــه مناســبتی، بــرای پیامبــر اطــالع داده 
ــد. ــوِت او باش ــر نب ــا نمایان گ ــت ت ــده اس ش

 
ج: »السبع المثانی«

ــت  ــی هف ــه معن ــی” ب اصطــالح “الســبع المثان
ــازده  ــارت از ی ــر، عب ــت آغازگ ــا آی ــز ی چی
صــوت داخــل یــازده آیــت موجــود در آغــاز 
ســوره های یازده گانــۀ قــرآن کریــم )آلــم، 
آلمــص، کهیعــص، یــس، طــه، طســم و حــم( 
ــام کالم انســانی را  ــی تم ــه حــد ادن اســت، ک
در تمــام زبان هــا تشــکیل می دهــد. بایــد 
ــد ق،  ــه مانن ــروف مقطع ــر ح ــه دیگ ــت ک گف
ــتند،  ــل نیس ــت کام ــک آی ــره، هری ــر و غی ال
بلکــه جزیــی از یــک آیــت می باشــند. ســورۀ 
فاتحــه ســبع مثانــی نیــز گفتــه می شــود، بــرای 
ــم  ــرآن کری ــِر ق ــت آغازگ ــت آی ــه هف این ک

می باشــد.  
ــد  ــز تأیی ــر نی ــان معاص ــور، زبان شناس همین ط
کــرده انــد کــه حــد ادنــی حــروف یــک زبــان 
بایــد یــازده حــرف باشــد و کوتاه تریــن زبــان 
دنیــا )زبــان بروتــوکاس( مرکــب از یــازده 
ــار  ــز در کن ــت نی ــن حقیق ــت. ای ــرف اس ح
ــوده و  “القــرآن العظیــم” جزیــی از “القــرآن” ب
ــک  ــر اســالم می باشــد و ی ــوت پیامب ــن نب مبی

ــی و موضوعــی اســت.  ــر حقیق ام

فصل دوم
هستی شناسی پیامبر اسالم در قرآن کریم

پیــام آوران  شــک  بــدون  الهــی  پیامبــران 
ــریت  ــرای بش ــروردگار ب ــت پ ــتین هدای راس
ــق  ــوت” و”رســالت” متعل ــان “نب ــی می ــد ول ان
ــه  ــود دارد ک ــدی وج ــاوِت ج ــا تف ــه آن ه ب
ــی می باشــد  ــر رســول نب ــن صــورت ه ــه ای ب
و هــر نبــی رســول نمی باشــد. گرچــه در 
تفریــق  واژه  دو  ایــن  میــان  نیــز  گذشــته 

گردیــده و نبــوت متعلــق پیامبــری را گفته انــد 
و رســالت شــریعت جدیــد را؛ ولــی تفاوتــی را 
ــچ  ــد، هی ــد می کن ــحرور روی آن تأکی ــه ش ک
ــا  ــدارد، بلکــه ب ــدگاه ســنتی ن ــا دی مناســبتی ب
ــه ساختارشناســی خــود قــرآن کریــم  توجــه ب

ــت.  ــل در ک اس قاب

الف: نبوت و رسالت در قرآن
ــان  ــق می ــرآن” تفری ــه “الق ــه شــد ک ــاًل گفت  قب
ــم  ــی و وه ــت موضوع ــل )حقیق ــق و باط ح
الکتــاب”  “ام  دارد و  بــه دوش  را  انســانی( 
نشــان دهندۀ تفریــق میــان حــالل و حــرام 
همیــن  روی  می باشــد.  انســانی(  )ســلوک 
ــرآن”  ــث “الق ــورد بح ــات م ــوظ موضوع ملح
حقایــق موجــود در خــارج تفکــر انســانی 
ــه همیــن لحــاظ، انکشــاف فهــم  می باشــد و ب
ایــن حقایــق بــه صــورت کلــی مربــوط فلســفه 
اســت و بــه صــورِت موضوعــی مــورد بحــث 

ــی.  ــوم تجرب عل
از جانــب دیگــر، “القــرآن” نبــوت پیامبــر 
اســالم را تشــکیل می دهــد و”ام الکتــاب” 
ــالم  ــر اس ــه پیامب ــه در نتیج ــالِت او را ک رس
بــه لحــاظ این کــه “القــران” بــه او نــزول 
ــزول  ــه لحــاظ ن ــی اســت و ب ــه اســت، نب یافت
ــه  ــه او، رســول گفت ــا احــکام ب ــاب” ی “ام الکت
می شــود. مبتنــی بــه همیــن تیــوری، واژۀ 
ــی دانشــمندان  ــه معن ــم ب ــرآن کری ــا در ق علم
ــام آن  ــی ع ــه معن ــی ب ــته های علم ــام رش تم
ــی باشــد  ــوم تجرب اســت؛ )أعــم از این کــه عل
ــا انســانی(  وآیــت »انمــا یخشــی اهلل مــن  و ی
عبــاده العلمــاء« وحدیــث »العلمــاء ورثــۀ 
ــیر  ــت تفس ــن برداش ــه همی ــر ب ــاء« ناظ االنبی

می گــردد.
موضوعــات مــورد بحــث در “ام الکتــاب” 
فعالیت هــا و ســلوک افــراد و جوامــع را گفتــه 
ــر  ــورت درون تفک ــن ص ــه ای ــه ب ــود ک می ش
انســانی و انتخــاب انســانی قابــل بررســی 
ــرای  ــوان ب ــوظ، نمی ت ــن ملح ــت. روی ای اس
ایــن موضوعــات اصطالحــات »حــق«، »کلمــه 
ــه  ــرای این ک ــرد؛ ب ــه کار ب ــال اهلل« را ب « و »ق
حقایــق  نشــان دهندۀ  فــوق،  اصطالحــات 
غیرقابــِل تغییــر می باشــد کــه بــا ســلوک 
اختیــاری انســان در تضــاد اســت و مبتنــی بــه 
ــی  ــرگ و زنده گ ــاب م ــک در ب ــن تفکی همی
می تــوان گفــت “قــال اهلل تعالــی” )خلــق 
ــاز  ــون نم ــم( و پیرام ــاۀ لیبلوک ــوت والحی الم
بایــد گفــت “أمــر اهلل تعالــی” )أقیمــوا الصــالۀ 

ــزکاۀ(. ــوا ال وآت
ــه اشــتباه تفکــر  ــد گفــت ک ــر آن بای عــالوه ب
ســنتی در ایــن بــوده اســت کــه واژۀ »روح« در 

ــی  ــات و زنده گ ــز حی ــی رم ــه معن ــرآن را ب ق
ــق  ــات متعل ــه حی ــی ک ــت، در حال ــه اس گرفت
بــه تمــام حیوانــات ) زنده جان هــا( اســت 
و روح مختــص بــه انســان معرفــی شــده 
اســت »و نفخــت فیــه مــن روحــی«. روی 
همیــن ملحــوظ بشــر بــا دمیــدن روح از 
بــه  از مرحلــۀ بشــری  پــروردگار  جانــب 
ــه  ــت و ب ــه اس ــاء یافت ــانی ارتق ــۀ انس مرحل
لحــاظ انســانیت، اهلیــت، تکلیــف و اســتحقاق 
ــت. “ام  ــت آورده اس ــژه را به دس ــازات وی امتی
ــالم  ــر اس ــالت پیامب ــن رس ــه مبی ــاب” ک الکت
ــکام،  ــدود اح ــون ح ــی چ ــت، موضوعات اس
ــان، احــکام  ــه زم ــوط ب ــی من ــی اخالق وصایای
منــوط بــه ظرفیــت اجتماعــی، تعلیمــات عــام 
ــه  ــوارد ممنوع ــالم و م ــر اس ــاص پیامب و خ
ــار و... را  ــل قم ــراب و عم ــیدن ش ــد نوش مانن

شــامل می گــردد.
ــه در  ــن موضــوع اســت ک ــه همی ــا توجــه ب ب
قــرآن کریــم امــر بــه اطاعــت از پیامبــر اســالم 
تحــت عنــوان »رســول« شــده اســت نــه نبــی 
ــتور  ــن دس ــول(. ای ــوا الرس ــواهلل واطیع )اطیع
نشــان می دهــد کــه مومنــان مأمــور بــه پیــروی 
ــند  ــر اســالم می باش ــالت پیامب از موضــوع رس
نــه موضــوع نبــوت او، بــرای این کــه موضــوع 
نبــوِت ایشــان حقایــق کونیــی انــد کــه امــر بــه 

اطاعــت از آن هــا معنــی نــدارد. 

ب: »تفصيل الکتاب« چيست؟
در قــرآن کریــم بخــش دیگــری نیــز اســت کــه 
ــخص  ــاب” مش ــل الکت ــوان “تفصی ــت عن تح
ــه از آیــت 37  ــوان برگرفت می گــردد و ایــن عن
ــف و  ــورۀ یوس ــت 111 س ــس، آی ــورۀ یون س
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــر می باش ــات دیگ آی
واژۀ تفصیــل بــه معنــی شــرح آمــده اســت کــه 
منظــور مــا نیــز شــرح موضوعــاِت مربــوط بــه 
ــم  ــی ه ــت. گاه ــاب” اس ــرآن” و “ام الکت “الق
ــی و  ــردن زمان ــدا ک ــی ج ــه معن ــن واژه ب ای
ــده اســت کــه در آیــت  ــی اســتفاده گردی مکان
ــار  ــی اعتب ــن معن ــه همی ــراف ب 133 ســورۀ اع

دارد. 
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــات مربــوط 
بــه بخــش “تفصیــل الکتــاب” جزئــی از نبــوت 

اســت و یــا رســالت؟
ــش  ــن بخ ــه ای ــت ک ــال آن اس ــن احتم بهتری
ــوب  ــوت محس ــع نب ــوان در جم ــز می ت را نی
کــرد، بــرای این کــه موضــوع ایــن آیــات 
شــرح موضوعــاِت دیگــر اســت و آیــات 
شــارح خاصیــت تعلیمــی و اخبــاری دارد کــه 
ــته بندی  ــوت دس ــش نب ــت بخ ــد تح می توان

ــردد.  گ

شـناسی  قرآن      در        شحرور     نظریاِت      از      فشردهیی
بخش چهارمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری
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مقدمه 
در این نوشتار از جایگاه معشوق، عاشق و رقیب در جریان 
است؛  شده    ارایه  گزارش  پسانیمایی  شعر  و  نیمایی  شعر 
و  نیمایی  جریان  فارسی،  معاصر  شعر  غالِب  جریان  زیرا 
پسانیمایی است. بنابراین شاخۀ غزل معاصر در این گزارش 
بیشتر  گزارش،  این  نگرفته  است.  قرار  توجه  مورد  چندان 
ُکلی و اجمالی بوده؛ فقط شعر چند شاعر مطرح، از جمله 
نیما، شاملو، فروغ و تعدادی از شاعران زن، نمونه در نظر 

گرفته شده  است. 

جایگاه عاشق و معشوق در شعر سنتی و مدرن 
پیش از این که به  معشوق و عاشق در شعر معاصر فارسی 
پرداخته  شود، بهتر است به  جایگاه عاشق و معشوق در شعر 
سنتی پرداخت تا متوجه تحولی شویم که در مفهوم عشق 
و جایگاه عاشق و معشوق از شعر سنتی به شعر معاصر رخ 

داده  است. 
عشق  که  این است  عشق  از  غالب  رویکرد  سنتی  شعر  در 
هدف  ما  و  می شود  پرتاپ  ما  وجود  در  غیری  دست  از 
دست غیر تیر عشق قرار می گیریم؛ به  این  معنا که تصور از 
عشق، میتافیزیکی است. جایگاه عاشق و معشوق نیز نسبتًا 
مشخص است. عاشق به  عنوان فاعل نفسانی مرد است و 
معشوق، زن است که نباید فاعل نفسانی باشد. عاشق )مرد( 
خاموش  و  آرام  )زن(  معشوق  اما  می خواهد  را  معشوق 
دوتایی  ساختار  از  معشوق،  و  عاشق  مفهوم  ُکل  در  است. 
عاشق  که  اوصافی  را  زیرا  می کند؛  تابعیت  تقابل گرایانه 
است  بهتر  یا  دارد  را  اوصاف   این  برخالف  معشوق  دارد، 
عاشق  که  است  اوصافی  از  عاری  معشوق  که  گفته  شود 
و  نیازمند  دارد،  غریزه  و  نفس  عاشق  دارد.  اوصاف  را  آن 
اهل خواهش است؛ معشوق از نفس و غریزه عاری دانسته 
شده، بی نیاز است. عشق در شعر سنتی گاهی دارای دو رکن 
است )عاشق و معشوق( و گاهی دارای سه رکن که عاشق، 

معشوق و رقیب می باشد. 
اما در شعر معاصر فارسی مفهوم عشق دچار تحول می شود. 
غیری  دست  عشق  خاستگاه  این که  و  میتافیزیکی  تصور 
و  انسانی  امر  عشق  می دهد؛  دست  از  را  اهمیتش  باشد، 
بشری دانسته  می شود که خاستگاه آن ساخِت بیولوژیک و 
فیزیک انسان است. در دهۀ چهل فروغ فرخزاد مصاحبه یی 
با رادیو تهران دارد. در این مصاحبه، فروغ مرز برداشت از 
عشق در شعر سنتی و معاصر فارسی  را مشخص می کند. به 
 نظرم این مصاحبۀ فروغ از تاریخی ترین مصاحبه ها و سخنان 
دربارۀ عشق در شعر سنتی و معاصر است که قبل از فروغ 
کمتر کسی چنین تفکیکی از عشق در شعر سنتی و معاصر 

فارسی ارایه کرده  است. 
عشق در شعر معاصر، دیگر از آن ساختار دوتایی و تقابلی 
و  خود  اوصاف  با  عاشق  یک طرف  که  نمی کند  پیروی 
داشته  باشد.  قرار  اوصاف  آن  خالِف  معشوق  طرف دیگر 
طوری که در شعر سنتی عشق رکنی دیگر نیز دارد که رقیب 
است؛ اما در شعر معاصر از رقیب به آن مفهوم خبری نیست 
و جایگاه رقیب در شعر معاصر مشخص نیست. عاشق و 
معشوق در شعر سنتی معموالً جایگاه ثابت و ایستا دارند که 
مرد در مقام عاشق قرار دارد و زن در مقام معشوق. عاشق 
نیازمند است، از دردِ خواستن برخود می پیچد و حوصله اش 
سر می رود، بردباری اش را از دست می دهد و دست به  ناله 
شکیبا  و  بردبار  است،  بی نیاز  معشوق  اما  می زند؛  زاری  و 
است، انگار نفس و خواهش ندارد. در شعر معاصر چنین 
معشوق  و  عاشق  جایگاه  از  تقابل گرایانه  دوتایِی  برداشت 
تغییر می کند؛ چنان که مرد در جایگاه عاشق قرار دارد، زن 
معشوق  مرد  و  گیرد  قرار  عاشق  جایگاه  در  می تواند  نیز 
باشد؛ این که جایگاه عاشق و معشوق در شعر معاصر ثابت 
در  می تواند  معشوق  دارد،  قرار  تبادل  در  نیست،  ایستا  و 
جایگاه عاشق باشد، عاشق در جایگاه معشوق. زیرا عاشق 
و معشوق دارای غریزه و فعِل نفسانی عشق دانسته  می شود 
که می توانند نسبت به هم عشق بورزند و نیازمند عشق ورزی 
باشند. پس می توان گفت در شعر معاصر فارسی باید بیشتر 
از عشق سخن گفت تا از عاشق و معشوق. برای این که در 
برداشِت شعر معاصر از عشق با آن ساختار دوتایی عاشق و 
معشوق روبه رو نیستیم؛ بلکه با عشق روبه رو استیم که هر 
دو طرف عشق، فاعل نفسانی استند و در جایگاه عاشق و 

عشق ورزی قرار دارند. 

معشوق در شعر معاصر
در مقدمه اشاره شد که بهتر است بحث در شعر معاصر از 
معشوق  و  عاشق  زیرا  معشوق؛  و  عاشق  از  تا  باشد  عشق 
این  داشتند،  ثابت  جایگاه  و  مفهوم  سنتی  شعر  در  که 
منظور  بنابراین  داده  است.  دست  از  را  جایگاه  و  مفهوم 
دچار  معشوق  و  عاشق  سنتی  جایگاه  که چگونه  این است 
در  دانسته  شد.  زمینی  و  انسانی  امری  عشق  و  شد  تحول 
باید زن  این بوده که معشوق  بر  شعر سنتی همیشه تصور 
باشد. ژرف ساخِت توصیف و ویژه گی های معشوق حتا که 
در شعر  است.  زنانه  بوده،  میتافیزیکی  مفهوم  یک  معشوق 
عرفانی که گویا معشوق خداوند است؛ این معشوق نیز چنان 
بیان می شود که یک ابرزن باشد. بنابراین ژرف ساخِت مفهوم 
اساطیری معشوق شاید به دوره یی از زنده گی اساطیری بشر 
برگردد که زن درجایگاه ایزد و خدای قیبله بوده  است. بر 
 این اساس، معشوق در هر صورت با اوصاف و ویژه گی های 

زنانه بیان شده  است. 
رخ  معاصر  شعر  در  عشق  مفهوم  در  که  تحولی  نخستین 
می دهد، زمینی شدِن مفهوم عشق است و دومین تحول در 

مفهوم و جایگاه عاشق و معشوق است که زن می تواند در 
مقام عاشق و مرد در مقام معشوق قرار گیرد. زن عاشق، مرد 
مورد عالقه اش را در جایگاه معشوق چنان توصیف می کند 
مردانه اش  اوصاف  با  بلکه  نه  زنانه  اوصاف  با  معشوق  که 
توصیف می شود. در شعر سنتی اگر زنی عاشق مردی است، 
عاشق،  به  عنوان  زن  که  می شود  توصیف  چنان  عشق  این 
نظر  در  زن  زبانی،  توصیف  نظر  از  را  خود  مرد  معشوق 
می گیرد؛ یعنی به  معشوق خود ویژه گی های زنانه می دهد یا 
بهتر است بگوییم از زبان و زیبایی شناسِی مردانه در توصیف 
که  می شود  این  نتیجه  می کند.  استفاده  خود  مرد  معشوق 
عاشق و معشوق ساختار دوتایی ثابت دارد که به نوعی فاقد 
جنس واقعی است، بلکه داری جنس ساختاری است که هر 
کس در جایگاه معشوق قرار بگیرد، همان اوصاف ساختاری 
قرار  عاشق  جایگاه  در  هرکس  و  می کند  پیدا  معشوق  را 

بگیرد، اوصاف ساختاری عاشق  را اختیار می کند.
اما در شعر معاصر فارسی این ساختار دوتایی ثابت و جنس 
جایگاه  در  زن  می کند.  تغییر  معشوق  و  عاشق  ساختاری 
عاشق زبان خود را پیدا می کند و معشوق مرد یا بهتر است 
بگوییم مرد مورد عالقه اش را چنان توصیف می کند که زن 
در جایگاه عاشق و مرد در جایگاه معشوق قرار دارد. فروغ 
که  است  زن شاعرانی  نخستین  از  فارسی  شعر  در  فرخزاد 
فراتر از ساختار سنتی مفهوم عاشق و معشوق با جنس خود 
با  عالقه اش را  مورد  مرد  و  می گیرد  قرار  عاشق  جایگاه  در 
اقدام  این  که  می کند  توصیف  معشوق  به عنوان  مرد  جنِس 
رویدادی  فارسی  زبان  و  شعر  در  فروغ  زبانی  و  شعری 

بی پیشینه است. 

»معشوق من
با آن تن برهنه بی شرم

بر ساق های نیرومندش 
چون مرگ ایستاد

خط های بی قرار مورب
اندامهای عاصی او را

در طرح استوارش
دنبال می کنند

 »...
با آن که در نظر فروغ، عشق امری متعالی است اما با وصف 
متعالی بودنش زمینی است؛ زیرا معشوقی  را که او توصیف 

می کند یک مرد است:
...«

معشوق من 
همچون طبیعت 

مفهوم ناگزیر صریحی دارد
...

او وحشیانه آزاد است
مانند یک غریزه سالم

در عمق یک جزیره نامسکون
...

او مردی است از قرون گذشته
یادآور اصالت زیبایی

 »...
هرکجا در شعر فروغ سخن از عشق است، عشق زمینی است 
و هرکجا سخن از معشوق است، این معشوق یک مرد است 

که دارای جنس واقعی است نه جنس ساختاری که معشوق 
به  مردانه. فروغ  داشته  باشد و عاشق جایگاه  زنانه  جایگاه 
 عنوان عاشق در شعرهایش جایگاه زنانه دارد و معشوقش 
جایگاه مردانه دارد. اگرچه در شعر معاصر نمی توان مفهوم 
عاشق و معشوق  را لحاظ کرد و به  مرد مورد عالقۀ فروغ 
عنوان معشوق  را داد؛ آن چه  که در این نوشته معشوق لحاظ 
معشوق  می شود  توصیف  که  کسی   تعبیر:  به  این  می شود 
شمیسا  گفته  می شود.  عاشق  می کند،  توصیف  کسی  که  و 
می گوید در شعرهای فروغ، سه گونه معشوق مرد توصیف 

شده  است؛ پسران نوجوان دورۀ نوجوانی شاعر است:
...«

کوچه یی هست که در آن جا
پسرانی که به  من عاشق بودند، هنوز

با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای الغر
به تبسم دخترکی معصومی می اندیشند

که یک شب او را با خود باد برد
 »...

زنده گی شاعر حضور  در  است  که شاید  مردی  دوم  مورد 
مبهم  به صورت  را  او  شاعر  رفته  است،  کنار  اما  داشته 
توصیف می کند، معموالً از او به   کلمۀ »دست ها« یاد می کند:

...«
چه مهربان بودی ای  یار

ای  یگانه ترین  یار
چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی

 ...
و در سیاهی ظالم مرا به چراگاه عشق می بردی

...
شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد
»...

مورد سوم مردی است که به صورت متعالی در شعر »معشوق 
من« توصیف شده  که نمونه اش ارایه  شد. 

به  چگونگی توصیف معشوق  ارتباط  نیز  زمینی شدِن عشق 
انسانی  و  زمینی  جایگاه  صورتی  هر  در  عاشق  زیرا  دارد، 
هر  بنابراین  می کند،  عشق  ابراز  که  است  انسان  این  دارد؛ 
آسمانی،  است  که  معشوق  این  است.  زمین  اهل  انسان، 
خراسانی،  سبک  شعر  در  است.  زمینی  یا  آسمانی-زمینی 
از شعر سبک  دارد؛ در بخشی  بیان زمینی  معشوق معموالً 
اغلب  اما  دارد،  آسمانی-زمینی  بیان  معشوق  گاهی  عراقی 
به ویژه  است،  آسمانی  که  معشوق طوری توصیف می شود 

در شعر عرفانی. 
در کل در شعر سنتی، کهن الگوِی عاشق و معشوق مشخص 
است که ساختاری مخصوص به خود دارد. زیاد بین معشوق 
آسمانی و زمینی تفاوتی ندارد؛ هر دو معشوق جایگاه متعالی 
دارند؛ همان قدر لیلی و شیرین در منظومه های عاشقانه شعر 
موالنا  عرفانی  شعر  در  معشوق  که  است  متعالی  فارسی 
ماهیت و مفهوم  متعالی است. در هر صورت عشق جنبه، 
میتافیزیکی دارد که مقدس دانسته  می شود. حتا اگر معشوق، 
در  زیرا  است؛  آسمانی  عشق  ماهیت  بازهم  است،  انسان 
ماهیت عشق که مقدس است بین معشوق عرفانی و زمینی 
معشوق  به  شخصیت  ارجاع  در  فقط  ندارد؛  تفاوتی وجود 

می توان گفت  که معشوق زمینی یا آسمانی است. 
وجود  به  عشق  جزیی  نگاه  می شود.  توصیف  ُکلی  عشق 
مغرور  و  سنگدل  بی نیاز،  همان قدر  زمینی  معشوق  ندارد. 
است که معشوق آسمانی است. معشوق آسمانی همان طور 
توصیف می شود که معشوق زمینی توصیف می شود. به این 
نیز  توصیف  کلیِت  در  زمینی  و  آسمانی  معشوق  که  معنا 
ابرو  و  چشم  گیسو،  دو  هر  ندارند.  تفاوت  هم  از  چندان 
دارند که تشبیه و استعارۀ آن نیز معموالً یکسان است؛ در 
آسمانی  معشوق  می کند  تفاوت  که  است  تأویل خواننده ها 

یا زمینی است. 
باشد  زمینی  این که عشق و معشوق موالنا می تواند  شنیدن 
برای ما فارسی زبان ها غیر قابل قبول و حتا اهانت به  موالنا 
و شعور ما تلقی می شود. تنها دربارۀ موالنا نه بلکه دربارۀ 
برداشت ما   سخن عشق و معشوق در شعر فارسی معموالً 
و  است  از عشق، عشق حقیقی  شاعر  که هدف  است  این 
منظور شاعر از معشوق، خداوند است. اگر خیلی وضاحت 
در شعر خداوند  معشوق  یا  معشوق شاعر  که  باشد  داشته  
نه انسان است؛ با این هم مخاطب فارسی زبان شعر فارسی 
به این نظر است که این عشق حقیقی بوده نه مجازی؛ یعنی 
این که زن و مرد باهم عشق می کنند و دست به  بدن یک دیگر 
می برند، این گونه نبوده  است، بلکه در یکدیگر حقیقت عشق 
ما  برداشت  در  می دیده اند.  باشد،  خداوند  به   عشق  که   را 
زشت است  که عشق آن هم عشق در شعر فارسی به گرایش 
جنسی ارتباط پیدا کند؛ زیرا نگاه به  جنس و گرایش جنسی 
مثبت نه بلکه منفی بوده که از نظر فرهنگی تابو و نابهنجار 

دانسته می شده  است. 
نیما  شد.  نگاه شکستانده  نوِع  این  فارسی  معاصر  شعر  در 
توصیف  معشوق  روی  معموالً  سنتی  شعر  در  می گوید 
می شود؛ بنابراین باید از زاویه دیِد دیگر به  معشوق نگاه کرد 
و معشوق  را توصیف کرد، تأکید می کند اگر از بناگوش به  
معشوق نگاه کنیم، زیبایی هایی را در معشوق برای توصیف 
می بینیم. به  تعبیر نادرپور، شعر معاصر به  دید و بافِت تازه 
نیاز دارد. دید که در روابط زبان و اشیا، َو روابط اشیا به اشیا 
تازه شد، بافت نیز تازه می شود؛ این دید تازه و بافت تازه 

است  که شعر می تواند معاصر شود. 
یعقوب یسـنابخش نخسـت
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ــن  ــه کار دیزای ــد ک ــنا می گوی ــت برش ریاس
پــروژه »کاســا 1 هــزار« نهایــی شــده و 
ــال  ــتگاهای انتق ــازی ایس ــب کار باس عنقری
بــرق ایــن پــروژه در افغانســتان، تاجیکســتان 

و پاکســتان آغــاز می شــود. 
نهــاد، پــروژۀ کاســا  ایــن  مســووالن در 
یک هــزار را نخســتین دهلیــز اقتصــادی میــان 
افغانســتان و پاکســتان دانســته می گوینــد کــه 
ایــن پــروژه، ســبب همکاری هــای اقتصــادی 
منطقه یــی  روابــط  بهبــود  و  سیاســی   -

می گــردد. 
ــود  ــه  نب ــا اشــاره ب ــا آگاهــان اقتصــادی ب ام
در  مشــخص  راهبــرد  یــا  یک مکانیــزم 
به رغــم  می گوینــد:  حکومتــی  نهادهــای 
شــبکۀ  یک هــزار  کاســا  پــروژۀ  این کــه 
مــی رود؛  به شــمار  منطقه یــی  اقتصــادی 
امــا برخــی ازکشــورهای منطقــه به ویــژه 
همــکاری  روشــن  چشــم انداز  پاکســتان 

نــدارد. منطقه یــی 
وحیــداهلل توحیــدی ســخنگوی ریاســت 
ــازی  ــازکار بازس ــه آغ ــاره ب ــا اش ــنا، ب برش
پــروژۀ کاســا یک هــزار درگفت وگــو بــا 
ــه کار طــرح  ــد ک ــدگار  می گوی ــۀ مان روزنام
و دیزایــن پــروژۀ کاســا یک هــزار 80 درصــد 

ــه دارد.  ــش رفت پی
آقــای توحیــدی افــزود کــه کار باســازی 
converter station((  یــا ایســتگاه های 
انتقــال بــرق ایــن پــروژه در پاکســتان و 

ــد  ــد ش ــاز خواه ــزودی آغ ــتان؛ ب تاجیکس
ــتان  ــتگاه ها در افغانس ــن ایس ــی ای وکار عمل
هم چنــان ســه – چهــار مــاه بعــد نیــز آغــاز 

می شــود. 
ــای  ــه کاره ــان این ک ــا بی ــدی ب ــای توحی آق
“کاســا  لیــن  انتقــال  بازســازی  عملــی 
یک هــزار” تــا ســه مــاه دیگــر آغــاز خواهــد 
شــد، گفــت: آغــاز انتقــال لیــن ایــن پــروژه 
ــتان  ــتان – تاجیکس ــدت از قزاقس ــن م در ای
عمــال  افغانســتان  مــرزی  گــذرگاه  تــا 

می شــود. آغازخواهــد 
بــه گفتــۀ او، ارزیابــی و کارهــای فنــی 
بــا  نماینده هــای  توســط  پــروژه  ایــن 
صالحیت کشــورهای عضــو نهایــی شــده 

اســت. 
ــای  ــه مزیت ه ــاره ب ــا اش ــدی ب ــای توحی آق
ایــن پــروژه بــه افغانســتان گفــت: ایــن 
ــه  ــذرد زمین ــه می گ ــیرهایی ک ــروژه از مس پ
ــرای خانواده هــا فراهــم کــرده  روشــنایی را ب
و هم چنــان زمینهــۀ کار بــرای شــهروندان 

ــد.  ــاد می کن ــز ایج نی
ــه  ــد ک ــنا می گوی ــت برش ــخنگوی ریاس س
پــروژه کاســا یک هــزار ســاالنه 45 – 47 
ــه  ــد دارد ک ــرای کشــور عای ــول ب ــون پ میلی
ــردم  ــرای م ــر ب ــاد بهت ــازی اقتص ــه س زمین

ــت.  اس
او گفــت کــه ایــن نخســتین دهلیــز اقتصــادی 
اســت؛  پاکســتان   – افغانســتان  میــان 

ــی -  ــط سیاس ــود رواب ــبب بهب ــان س هم چن
ــود.   ــه می ش ــان کشــورهای منطق تجــاری می
در همیــن حــال، امــا ســیف الدیــن ســیحون 
ــا  ــل ب اســتاد دانشــکدۀ اقتصــاد دانشــگاه کاب
ــروژۀ کاســا یک هــزار می گویــد  ــه پ اشــاره ب
کــه در ایــن مــورد بار هــا ســخن گفتــه شــده 

اســت، امــا جامــه عمــل نپوشــیده اســت. 
کــه  می افزایــد  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ــق  ــزار ح ــا یک ه ــروژۀ کاس ــتان از پ افغانس
ــان ایــن  ترانزیــت دریافــت می کنــد و هم چن
ــه کمبــود بــرق  پــروژه بــرق ســاحات کــه ب

مواجــه هســتند را مرفــوع می ســازد.
بــه گفتــۀ او، بــر رغــم این کــه پــروژه کاســا 
یــک هــزار رابطــه مســتقیم بــه اقتصــاد 
همکاری هــای  زمینــه   دارد،  افغانســتان 
اقتصــادی منطقه یــی  را نیــز فراهــم می کنــد. 
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ایــن اســتاد دانشــگاه ب
می گویــد:  یک هــزار،  کاســا  منطقه یــی 
ــد  ــه نیازمن ــورهای منطق ــه کش ــی ک از آنجای
ــه  همــکاری در بخش هــای مختلــف از جمل
اقتصــاد هســتند؛ پــروژۀ کاســا یک هــزار 
ــت  ــادی اس ــبکه های اقتص ــن ش ــی از ای یک
منطقه یــی  همکاری هــای  مســتلزم  کــه 

ــت. اس
ــکاری  ــه هم ــد ب ــر چن ــیحون ه ــای س آق
پاکســتان را در منطقــه به ویــژه در برابــر 
امــا  نــدارد،  کامــل  اعتمــاد  افغانســتان 
اقتصــادی  پروژه هــای  کــه  می افزایــد 
کشــورهای منطقــه را به همــکاری جــدی 
منطقه یــی وا مــی دارد، امــا ایــن نگــرش 
در رابطــه بــه پاکســتان متفــاوت به نظــر 
دقیــق  صــورت  بــه  یعنــی  می رســد؛ 
درهمکاری هــای  را  پاکســتان  نمی تــوان 

دانســت. قــدم  ثابــت  منطقه یــی 
ــه  ــد کــه در صــورت ک ــا، او اشــاره می کن ام
ــد؛  ــرداری برس ــره ب ــه به ــزار ب ــا یک ه کاس
درآن وقــت می تــوان گفــت کــه کشــورهای 
منطقــه بــرای تامیــن صلــح و امنیت تشــریک 

ــد.  ــرچ دهن ــاعی به خ مس
 – اقتصــادی  پروژه هــای  گفــت:  او 
منطقه یــی جایــگاه  تخاصــم و دشــمنی را 
بــه همــکاری مبــدل می کننــد؛ امــا تــا کنــون 
ــه  ــه مداخل ــوف ب ــتان معط ــم انداز پاکس چش
ــگاه  ــت و هیچ ــوده اس ــه ب ــی در منطق نظام
ــدی  ــالش ج ــی ت ــای منطقه ی در همکاری ه

ــت. ــته اس نداش
از  انتقــال بــرق کاســا یک هــزار  پــروژه 
قزاقســتان بــه تاجیکســتان و از انجــا بــه 
ســر  و  افغانســتان  شــمال  والیت هــای 
ــی از  ــه یک ــی رود ک ــتان م ــه پاکس ــام ب انج
شــبکه های مهــم اقتصــادی تلقــی می گــردد. 
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تا سه ماه دیگر کار
 »کاسا 1000« آغاز می شود

پولیس در بدترین وضعیت...
 بـر آنکـه پولیـس در برخـی مناطق اعاشـه به موقـع دریافت نمی کننـد، تاکید کـرد که وزیر 
داخلـه، معینـان وزارت، فرماندهـان ، آمریـن امنیـت و غیـره از ایـن جهـت مسـوول تلقـی 

می شـوند.
وی ادامـه رونـد اصالحـات در سـکتور پولیـس را الزامی خوانـده گفت که براسـاس برنامه 
اصالحـی کـه از هشـت مـاه به این سـو در این سـکتور آغـاز گردیـده، هر فردی کـه با این 

رونـد همـراه نباشـد خلع وظیفه خواهد شـد.
آقـای برمـک اصـالح نظـام آموزشـی پولیـس و اصـالح نصـاب را از اولیت هـای مهـم در 
رونـد اصالحـات سـکتور پولیـس عنـوان کرده، خاطر نشـان سـاخت کـه اکادمـی خمود و 
جمـود پولیـس بـه یک مرکـز پویا مبدل شـده و تعلیمـات پولیس نیـز مرکزی خواهد شـد.
وزیـر داخلـه، نبـود اکمـاالت و تجهیـزات پیشـرفته در اختیـار پولیـس را نقیصـه بزرگـی 
خوانـد کـه ایـن نیروهـا را چـه در زمـان رویارویـی با تروریسـتان و چـه هنـگام مواجهه با 

شـبکه های جرمـی بـه شـدت آسـیب پذیر سـاخته اسـت.
بـدون حضـور  از والیـات و ولسـوالی های دور دسـت  بسـیاری  پولیـس در  وی گفـت 
نیروهـای ارتـش بـا گروه هـای تروریسـتی بـدون داشـتن تجهیـزات پیشـرفته درگیرانـد و 

متقبـل می شـوند. تلفـات 
بـه گفتـه وی بخـش مبـارزه بـا جرایـم وزارت داخلـه نیـز بـه رغـم سـرازیر شـدن مبالـغ 
هنگفـت مالـی در سـالیان پیـش در حمایـت از نیروهـای دفاعـی، تجهیـزات پیشـرفته در 
اختیـار ندارنـد، کـه این مسـاله روند مبـارزه با جرایم، نقـض قانون، زورمندان و شـبکه های 

تروریسـتی را بـا چالـش روبـرو کرده اسـت.
آقـای برمـک خاطـر نشـان سـاخت که به منظـور اکماالت بیشـتر پولیـس، تمویـل و تجهیز 
ایـن نیروهـا بـه سـالح های پیشـرفته و خریـد تجهیـزات مـدرن به بخـش مبارزه بـا جرایم 
ایـن وزارت، رایزنی هـا بـا رهبـری حکومت ادامـه داشـته و دربخش های یاد شـده اقداماتی 

روی دسـت گرفته خواهد شـد.
از سـویی هـم اختـر محمـد ابراهیمی معین ارشـد امنیتی که تـازه حکم توظیفش در سـمت 
معینیـت ارشـد را دریافـت کرده از مبارزه جدی بـا قانون شـکنی در وزارت داخله خبر داد.
آقـای ابراهیمـی بـا اشـاره بـه زورگویـی، انجـام اعمال غیـر قانونـی و لت و کـوب پولیس 
از سـوی برخـی زورمنـدان، تصریـح نمـود که دسـت باال کـردن بـاالی پولیس، دسـت باال 

کـردن بـاالی قانون اسـت، بنـاء دسـت زورمندان شکسـته خواهد شـد.
وی تطبیـق قانـون، حمایـت از پولیـس در برابر زورمنـدان، نزدیک مردم و نهادهـای امنیتی، 
توجـه ویـژه بـه اکمـاالت و اعاشـه نیروهـای پولیـس، معلولیـن و خانواده هـای شـهدای 

پولیـس را از اولیت هـای کاری خـود در معینیـت ارشـد عنـوان نمـود.
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افغانستان با داشتن 16 میلیون...
برسد و این مساله رشد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.

وزیـر اقتصـاد، فسـاد گسـترده، نبـود امکانـات از قبیـل برق و باال بـودن قیمت خـام را از 
چالش هـای فـراه راه رشـد اقتصـادی کشـور در ده سـال آینـده خوانـد. مسـتور همچنین 
خاطـر نشـان کـرد که رشـد اقتصـادی در 10 سـال آینده 5 درصـد خواهد بود ولی رشـد 
جمعیت سـریع اسـت و اگر رشـد جمعیت کنترل نشـود وضعیت اقتصادی کشـور بهبود 

نخواهـد یافت.
لعـل محمـد آریوبـی معیـن وزارت کار نیز در مورد حـل چالش بیکاری در کشـور گفت 
کـه ایـن وزارت در تـالش اسـت تـا بـا امضـای توافقنامـه اعـزام کارگـر بـا کشـورهای 

ازبکسـتان، آذربایجـان، عربسـتان و امـارات، مشـکل بیـکاری را حل سـازد.
آقـای آریوبـی گفـت کـه بزرگتریـن مشـکل در ایـن راسـتان نبـود کارگر ماهر اسـت که 

وزارت کار در زمینـه آمـوزش کارکنـان تـالش دارد.
بـه گفتـه او، هـم اکنـون 2 میلیـون در کشـور بیکار اسـت کـه 700 هـزار آن جوانانی اند 

کـه سـند فراغـت دانشـگاه ها را دارند.
بـا ایـن وجـود، حسـیب اهلل مواحـد معـاون اداره احصائیه مرکـزی در مورد آمـار و ارقام 
سـروی و سرشـماری نفـوس کشـور صحبـت کـرد و گفت که بـه دلیل عدم سرشـماری 
نفـوس کشـور آمارهـای ارائـه شـده از نفـوس و وضعیـت اقتصـادی مـردم کشـور دقیق 

نیسـت و تقریبًی اسـت.
آقـای مواحـد افـزود کـه آمار ارائه شـده نفوس و وضعیـت اقتصادی با الگـو گیری از 21 

هـزار خانواده در سـطح شـهرها اسـت و این اداره هنـوز آماری از سـطح قریه ها ندارد.

ابراهیم؛مردیکههمه...     انور
کـه مـن از او دارم، بـا آن اعتمـاد بـه نفـس 
و خودخواهـی ای کـه او دارد، وقتـی ناگهـان 
او  رقیـب  کـه شـخصا  ببینـد  را  مـن  می آیـد 
هسـتم، نشـانه ای از آن اسـت که بسـیار ناامید 
یـا مهربـان شـده اسـت و دقیقا همینطور شـده 

. د بو
کودکـی  دوران  بیشـتر  کـه  او  فرزنـدان  امـا 
خـود را بـدون پدرشـان گذرانده انـد، بـا ایـن 
مصالحـه موافـق نبودنـد )دختر انـور هم اکنون 
سیاسـتمدار ثابـت حـزب اپوزیسـیون اسـت(. 
انـور در این بـاره می گوید: فرزنوانم مشـارکت 
در ایـن امر را رد کردند و یک گوشـه ایسـتاده 
و گریـه می کردنـد. آنـان نمی توانسـتند بفهمند 
کـه مـن چـرا بـا ایـن مـرد مالقـات می کنـم، 
مـردی کـه زندگـی آنـان را جهنم کرده اسـت. 
آنـان بـا مـن مخالف بودنـد و به مـن گفتند که 
نبایـد بـا ماهاتیـر توافق کنـم. گفتند تـو و همه 
مـا بـه خاطـر او عـذاب کشـیده ایم. امـا من به 
آن هـا گفتـم، اگر کسـی کـه او را دشـمن خود 
می دانیـد بیایـد و بگویـد، بیا دوسـت باشـیم و 
گذشـته را فرامـوش کنیم، چـه می کنید؟ خیلی 

سـخت اسـت که بگوییـد نه!
بـا ایـن وجـود، ماهاتیـر هنـوز بـرای کاری که 
بـا خانواده انـور کـرده، عذرخواهی نکـرده اما 
گفتـه اسـت که نبایـد انـور را اخـراج می کرد.
حتـی در زنـدان هم انور کم کم بـه این آگاهی 
رسـید کـه شـرایط و حـال و هـوای مالـزی به 
سـمت اپوزیسـیون در انتخابات پیـش می رود. 
نگهبانـان و پزشـکان زنـدان کـه زمانـی بـا او 
برخـوردی خصومت آمیـز داشـتند، بـا او رابطه 

دوسـتانه ای برقـرار کردنـد و در نهایت در روز 
انتخابـات پیـش او آمدنـد و گفتنـد کـه به نفع 

اپوزیسـیون رای داده اند.
عضـو  عنـوان  بـه  انـور  آینـده  مـاه  چنـد  در 
پارلمـان مالـزی بـه فعالیت سیاسـی خـو ادامه 
حضـور  ماهاتیـر  کابینـه  در  امـا  داد  خواهـد 
نشـانه ای  می توانـد  ایـن  و  داشـت  نخواهـد 
باشـد کـه انـور قصـد دار فاصلـه خـود را بـا 

دولـت ماهاتیـر حفـظ کنـد.
وان عزیـزه، همسـر انور که هم اکنـون معاونت 
نخسـت وزیـر را بـر عهـده دارد نیـز مراقـب 

رفتارهـای ماهاتیر اسـت.
بـا ایـن حـال او تمایـل خـود را برای نخسـت 
وزیـری از دسـت نـداده چـرا کـه به گفتـه او، 
خـود و خانـواده اش بهایـی »بسـیار سـنگین« 
پرداخـت  اصالح طلبانـه اش  باورهـای  بـرای 
ایـن  نهایـت  در  کـه  می خواهنـد  و  کرده انـد 

عقایـد را اجرایـی کننـد.
بـا تمـام این اوصـاف انـور هنوز معتقد اسـت 
که در پس دسـتور کار اصالحات اپوزیسـیون، 
ماهاتیـر قـرار دارد و همچنیـن بـدون شـک تا 
دو سـال آینـده قـدرت را به او واگـذار خواهد 
کـرد چـرا کـه عـالوه بـر دالیـل دیگر، بـا این 
کـه ماهاتیـر در سـالمت کامـل بـه سـر می برد 
خـود  زندگـی  دهـه  دهمیـن  میانـه  در  امـا 
اسـت. انـور همچنیـن می گویـد کـه آنـان بـه 
رونـد رابطـه سـابق خـود بازگشـته اند و حـاال 

می تواننـد بـه نـزاع 20 سـاله خـود بخندنـد.
فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای  آنـان  مشـترک  اراده 
نجیـب رزاق، عنصـری برای اتحاد آنان اسـت. 
صنـدوق  رسـوایی  درخصـوص  تحقیقـات 

1MDB کـه تحـت مدیریـت نجیـب چهـار 
آن  از  دولتـی  سـرمایه های  از  دالر  میلیـارد 
اختـالس شـد و 681 میلیـون دالر از این مبلغ 
سـر از حساب بانکی شـخصی نجیب درآورد، 
همچنـان ادامـه دارد. مالـزی درگیـر رسـیدگی 
بـه  پرونده امـالک، 284 کیف دسـتی هرمس، 
72 سـاک پـول، سـاعت ها و جواهراتی اسـت 
هم اکنـون  و  هسـتند  نجیـب  بـه  وابسـته  کـه 

شـده اند. ضبـط 
بـا تمام مسـائلی که بین نجیب و انور گذشـته، 
در شـب برگـزاری انتخابـات، نگهبـان زنـدان 
تلفنـی را بـرای انـور آورد و بـه او گفـت کـه 
از دفتـر نخسـت وزیـری اسـت و درخواسـتی 
انتخابـات  در  را  خـود  باخـت  نجیـب  دارد؛ 
نمی پذیرفـت و از انـور درخواسـت کردنـد که 

او را متقاعـد کنـد کـه ایـن نتیجـه را بپذیرد!
بـه رغم سـابقه روابـط نجیب و انـور، او قبول 
کـرد کـه بـا نجیـب صحبـت کنـد. نجیـب در 
این تماس تلفنی »بسـار ترسـیده بـود. او نابود 
شـده بـود و در انـکار کامـل ایـن واقعیـت بـه 
سـر می برد«. انـور گفت، حتی پس از سـومین 
تمـاس تلفنی و درخواسـت از او برای تسـلیم 
شـدن بـه نفـع دموکراسـی و کشـور، نجیـب 
هنـوز نمی توانسـت شکسـت خـود را بپذیرد.
امـا همزمـان بـا آزادی انـور از زنـدان، بـه نظر 
می رسـد کـه نجیب با دردسـر قضایی جدی ای 
روبـه رو خواهد شـد. آیـا انور توصیـه ای برای 
نخسـت وزیر پیشـین دارد؟ او در پاسخ به این 
سـوال لبخنـد موذیانـه ای می زنـد و می گویـد: 
»وکالی مدافـع خوبـی داشـته بـاش«، بعـد بـا 

پوزخنـد می گویـد: »و ابـراز ندامـت کن!«

انتخابات... برگزاری  در وضعیت کنونی 
ــه  ــان نشــان می دهــد کــه ب ــات افغانســتان می گویــد، بررســی آن ــان انتخاب عضــو دیده ب

دلیــل ناامنــی، در 38 ولســوالی انتخابــات برگــزار نخواهــد شــد.
ــال  ــور ارس ــوالی های مذک ــه ولس ــز ب ــی نی ــواد انتخابات ــون م ــینواری تاکن ــۀ ش ــه گفت ب

نشــده اســت.
ــد،  ــات می گوی ــتقل انتخاب ــیون مس ــی و اداری کمیس ــاون مال ــی، مع ــاذاهلل دولت ــا مع ام
آنــان در تالش انــد تــا در هماهنگــی بــا نهادهــای امنیتــی انتخابــات را به گونــۀ شــفاف 

و بــه موقــع برگــزار کننــد.
ــرا  ــت؛ زی ــاوت اس ــین متف ــات پیش ــا انتخاب ــن دوره ب ــات ای ــی، انتخاب ــۀ دولت ــه گفت ب
کمیســیون انتخابــات بــا تهیــۀ فهرســت رأی دهنــدگان تــالش دارد، ایــن انتخابــات بــه 

ــزار شــود. ــۀ شــفاف برگ گون
ــان  ــز اطمین ــن نی ــت معی ــات در وق ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــای فن او از آمادگی ه

می دهــد.
برگــزاری  بــرای  انتخابــات می گوینــد، حکومــت  دیده بــان  مســؤوالن موسســۀ 
انتخابــات شــفاف و بــه موقــع بایــد امنیــت تمــام مرکزهــای رأی دهــی را تامیــن کنــد. 
زمینــه را بــرای ثبت نــام نظامیــان، مهاجــران واجــد شــرایط و کارمنــدان نمایندگی هــای 

ــد. ــرون از کشــور فراهــم کن سیاســی بی
ــدگان از  ــی از فهرســت رأی دهن ــک اطالعات ــام و فعــال ســازی بان ــان ثبت ن ــد زم تمدی
ــات  ــفافیت انتخاب ــش ش ــرای افزای ــات ب ــان انتخاب ــۀ دیده ب ــنهادهای موسس ــر پیش دیگ

اســت.  

ابوبکر صدیق
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فرهنگـي  نـه، حـل  بدلـون  سیاسـي  * حـل 
دی. بدلـون 

* دلتـه دواړه انسـان او سیاسـت د فرهنگ په 
یرغمـل بدل شـوي دي.

او  ټولنیـزه  لویـه  ټولـو  تـر  انسـان  * دا د 
روانـي سـتونزه دی چـي پـه کار یـي عقـل او 

پـه ژونـد یـي خرافـات واکمـن وي.
* دلتـه بایـد د ژوند کولـو الره او د فکر کولو 
لوری بدل شـي. ژونـد عقلي او فکـر خپلواک 

. شي
بایـد وکړو چـي د ژغورولـو الره  اعتـراف 
څومـره  او  اوږده  څومـره  سـخته،  څومـره 
پیچیلـي او څومـره قربانـي غـواړي. د مـوږ 
هڅي همیشـه دا وي او اوس هـم همـدا دی، 
کـه سیاسـت، حکومتونـه، دولتونـه، سیاسـي 
سیسـتمونه بدل شـي هر څه بـدل او هر څه به 
سـم شـي. خو پـه عمل کـي هر څه د سـمیدو 

پـه ځای خـراب او ړنـگ شـول.
د  پسـي  بـل  پـه  یـو  بدلونونـو،  سیاسـي 
حکومتونـو او دولتونـو ړنگولـو او جوړولـو 
سـتونزه حـل نـکړه. نـه یـوازي د دولتونـو 
او حکومتونـو ړنگیدلـو، بلکـي دلتـه سیاسـي 
اوبیـا  ویجاړولـو  بیخـه  لـه  سیسـتمونه 
ځای  پـه  سـتونزي  سـره  سـره  جوړشـولو 
پاتي دی او د وروسـتیو څلور لسـیزو سیاسـي 
بدلونونـه، تجربـي او ژونـد مـوږ تـه بیخي بل 
ډول درسـونه راکـوي، کـوم چـی نـه یـوازي 
د گوندونـو، ډلـو، تنظیمونـو پـه ناکامـي، نـه 
یـوازي یـو پـه بـل پسـي د رهبرانو پـه ناکامي 
او سـرونو وخوړلـو، بلکـي د سیاسـتونو، تگ 
الرو، ایدیولوژیگانـو او د فکرونـو پـه ناکامـي 

هـم حکـم ورکـوي.
مـوږ پوهـيږو او تجربـو و ښودلـه چـي د 
واکمنـو او حکومـت بدلـول څومره اسـانه کار 
دی. شـاهي په اسـاني ړنگه شـوه، جمهوریت 
بـی لـه مقاومتـه ولویـد، یـو گونـدی واکمنـی 
دړي وړي شـوه او د یوي بـي طبقاتو ټولني 
د ایجـاد تفکـر نـاکام شـو. مجاهیدنـو دولـت 
یـي  انارشـي  سراسـري  یـوه  او  کړ  ړنـگ 
واکمنـه کړه هـر چـا او هری شـی مصونیت 
لـه السـه ورکړ. خلـک مجبـور شـول پرونیو 
جوړښتونـو او لـه دي جملـی قـوم تـه پـه 
شـا ور وگـرزي او دي حالـت پـه ډارونکـي 
توگـه ټولنـه وویشـله او هغـه خلـک چي په 
پيړیـو پيړیـو د یو بـل تر څنگ په سـوله او 
همـکاري کـي ژونـد کاوه پـه ناڅاپـي توگه د 
یـوه او بـل پـه دوښمنانـو بدل شـول او د قوم 
پـه نـوم د یـو او بـل پـه وړانـدي ودریـدل او 
بـي سـاري جنایتونـه تر سـره شـول. د طالبانو 
اسـالمي واکمنـي هـم ړنگـه شـوه او د یـوه 
مـدرن دولـت او ملـت جوړولو کار پیل شـو، 
خـو تر اوسـه نـه مدرن دولـت شـته دی او نه 

ملـت جوړ شـوی.
تاریخ او په ځانگړي توگه د وروسـتیو لسیزو 
سیاسـي تاریـخ مـوږ تـه دا درس راکـوي چي 
ددي واکمـن او هغه مسـتبد، ددی حکومت او 
دولـت ړنگـول د سـتونزو د حـل الره نه دی. 
دلتـه یـو په بل پسـي مسـتبد مـات شـو یو په 
بـل پسـي ظالمـان والړل، خـو هم اسـتبداد او 
هـم ظلـم هماغـه شـان او کلـه کلـه لـه پرون 
هـم بـد او پـه وژونکـي توگـه ادامـه لـري. 
واقعیـت دادی چـي دلته له هر سیاسـي بدلون 
وروسـته نـوی ظلـم او نـوی اسـتبداد واکمـن 
او  شـوی. همدارنگـه د واکمنـو، حکومتونـو 
دولتونـو پـه بدلیـدو سـره نـه امنیـت او نه هم 
عدالت تامین شـو. په دي برسـیره دلته روسـان 
راغلـل او غوښتـل یـي مـوږ هـم د دوَي پـه 
شـان شـو ور پسـي ناتو راغلـه او غوښتل یي 
پـه افغانسـتان کي دموکراسـي جـوړه کړي، 
خـو پـه عمـل کي نـه موږ د روسـانو په شـان 

شـو او نـه دموکراسـي جوړه شـوه.
پـرون د مارکسـیزم هدف د مـادي اړیکو او د 
تولیـد د وسـیلو بدلـون وو او امیـد یـي درلود 
چـي ددی کار پـه کولـو سـره بـه فکرونـه او 
چلندونـه هـم بـدل او هـرڅه به سـم شـي. په 
افغانسـتان اقتصـادی اړیکـي بدلې شـوي او 
مـِوټر ونیـو،  ځای  اوښ  د  ډیـر پخـوا  دلتـه 
شـو.  وسـپارل  تـه  تراکتـور  ځای  غوایـی  د 
پـه اشـپزخانه کـي هـم د دیگـدان ځای داش 

نیولـی. خونـه هـم د چـراغ پـه ځای پـه بـرق 
فابریکـي جـوړي شـوي.  روښانـه کـيږی. 
تعمیرونـه او الري عصري شـوي پـه کلی کي 
هـم خلـک د چیغـي د ډول ځای د تیلیفـون 
پوسـیله خبـريږي... خـو فرهنـگ، دودونـه، 
رواجونـه او تفکـر هماغـه د پـرون پـه شـان 
ادامـه لـري. هغه انسـان چي پرون یـي د اوښ 
مـار نیولـی وونـن د مـوټر جلـوه تـه ناسـت 
دی، هغـه انسـان چي د غوایی له شـا را پورته 
شـوی او اوس تراکتـور چلـوی او هغـه چـي 
پـه فابریکـه کـي تولیـد کـوي هماغـه د پرون 
پـه شـان فکر او هماغـه د پرون په شـان چلند 
لـري. نـه یـي چلنـد بـدل شـوی او نه یـي په 

فکرونـو کـي بدلـون لیـدل کيږي.
اساسـي سـتونزه سیاسـت نه دی او اقتصاد هم 
نه دی. اساسـي سـتونزه په ټولنـه کي واکمن 
فرهنـگ او واکمـن ذهنیـت دي. دا فرهنـگ نه 
پـه خپلـه د بدلیدلـو وړتیـا او اسـتعداد لـري 
او نـه بدلـون منلـو تـه چمتـو دی. دافرهنـگ 
انحصـار کونکـي او دیکتـه ورکونکـی فرهنگ 
دی او غـواړي هـر څه پـه ځان کـي منحـل 
کړي. دا فرهنـگ پـه پراخـه انـدازه فرهنگي 

د  او  ورکړي  السـه  لـه  یـي  ځانگړِتیـاوي 
یـوې ایدیولوژي بڼه یي غـوره کړي ده. دا 
اسـتبداد جوړونکـی او ظلـم پالونکـی فرهنگ 
دی او هـره لحظـه هـر یو په یوه مسـتبد او هر 

یـو په یـوه ظالـم بدلوالي شـي.
دا فرهنـگ هـر یـو په یـوه پوتانشـیل وژونکی 
پـه  او  انسـان  یـوه  د  چـي  چیـري  بدلـوي. 
ځانـگړي توگـه د یـوه مظلـوم او بـي دفـاع 
انسـان فرخنده، رخشـانه، مشـال... په وژلوکي 
پـه لسـگونو انسـانان برخه اخلـي او په جمعي 
توگـه قتـل او جنایـت کوي او په سـلگونو یي 
تماشـي کولـو تـه ناسـت وی بی له شـکه دا د 
انسـانیت مړینـه او هـر یو پـه بالقـوه توگه یو 

دی. قاتل 
دا د لیوانـو فرهنـگ دی، خـو له پسـه هم لیوو 

جوړوالي شـي
پهلـوان  پـه  قاتـل  او  دا فرهنـگ هـر جاهـل 
بدلـوي، دا فرهنـگ لـه هـر الري وهونکـي او 
ثـروت ټولونکـی اتـل او لـه هـر زور سـاالر 
او بدمـاش رهبـر جـوړوي، دا فرهنـگ هـر د 
انسـان او انسـانیت دوښمـن پـه میـر او امیـر 
بدلـوي، دا فرهنـگ د علـم او عقـل لـه هـر 
دوښمـن د عـزت او کرامـت خاوند جوړوي، 
دا فرهنـگ پـه ټولنه کـي د نفـرت مبلغینو ته 
هـم ځای او هـم مقام لري، دا فرهنگ انسـانان 
ریـاکاري  ووایـي،  دروغ  چـي  مجبـوروي 
وکړي او حقیقـت پټ کړي، دا فرهنـگ 
د انسـان هـر توهیـن او تحقیـر کونکـي تـه د 
مرسـتي الس ورکـوي، د ا فرهنـگ پـه ټولنه 
توجیـه   ... خشـونت  ظلـم،  اسـتبداد،  د  کـي 

یـوازي  نـه  فرهنـگ دی چـي  کـوي، همـدا 
ټولنـه، بلکـي کـورنۍ یي هـم د نـا برابري، 
اسـتبداد، ظلـم، خشـونت، تبعیـض، تحقیـر او 
توهیـن پـه مرکـز بدلـه کړي ده او همـدی 
فرهنگ د ټولني سیاسـي فرهنـگ د بلواگانو، 
جـگړو، د گواښونـو، کینـو، انتقامونـو، یـو 
د بـل د غاښونـو د ماتولـو. یـو د بـل د نفـي 
کولـو، وژلـو... پـه فرهنـگ بـدل کړی دی.

انسان او سياست
پـه سیاسـت کـي تر ټولو مهمه مسـله انسـان 
او د انسـان نیکمرغـي دی. سیاسـت په ټولنه 
کـي مفهـوم پیـدا کـوي او ټولنـه د انسـان 
کـور دی. لـه بده مرغـه واکمن فرهنـگ دواړه 
انسـان او سیاسـت یرغمـل کړي دي. انسـان 
یـي په سـمبول بـدل کړی او په ډیره اسـانی 
انسـان د اصولـو، دودونو، نرخونـو، رواجونو، 
بدلـيږي  قربانـي  پـه  نـوم...  لتـي،  شـملي، 
او پـه ډیـره اسـاني دوه دري ښـځي د یـوه د 
جنایـت پـه بـدل کـي ورکـول کـيږي. همدا 
فرهنـگ د سیاسـت د انسـاني کولو پـه الره تر 
ټولـو لـوی خـنډ دی او همـدا فرهنـگ نـه 
پريږدي چي انسـان د سیاسـت پـه مرکز کي 

وي. همـدا فرهنـگ د انسـانانو د برابـري او د 
انسـانانو د حقوقـو د یو شـان کولـو اوله درجه 

دوښمـن دی.
دی فرهنـگ یـوه میلیونـي ټولنـه پـه یرغمل 
نیولـی او واکمـن ذهنیـت د عقـل د پـه کار 
اچولـو مخنیـوی کـوي او پـه پرله پسـي توگه 
اسـتعدادونه وژني. د همـدی فرهنگ دواکمني 
لـه امله افغانسـتان د اسـتعدادونو په گورسـتان 
بـدل شـوی. پـه دي تړلـی او له پخـوا جوړ 
فرهنـگ کـي د فکـر کولو لـه پاره ځای نشـته 
او همـدا وجه ده چـي انديښني کولو او فکر 

کولـو ته تشـویش ویـل کيږي.
د دی فرهنـگ پـه واکمنـي کـي سیاسـت یـو 
خپلـواک علـم نـه دی او نـه سیاسـي چلنـد 
خپلواکـي لـري. په دی فرهنگ کي د سیاسـت 
او ظلـم  اسـتبداد  بدلـون دنـده د  او سیاسـي 
لغـوه کـول نـه، د اسـتبداداو ظلـم د شـکلونو 
بدلـول دي او د افغانسـتان سیاسـي تاریـخ او 
پـه ځانگړي توگه د وروسـتیو څلورو لسـیزو 
سیاسـي پـيښي، کومـي چـي تـر اوسـه پـه 
تاریـخ نـه دي بدلې شـوې د همـدي حقیقت 

بیـان کونکـي دي.
پـه دي فرهنگ کـي دا فرمـان وړونکي نه دي 
چـی د فرمـان ورکونکـو پـه ضد جـگړي ته 
راوزي. دا همیشـه فرمـان ورکونکـي دي چـي 
د فرمـان وړونکـو پـه ضـد جـگړه اعالنوي، 
انسـانان توهیـن او تحقیـر کـوي او لـه منځه 
یـي وړي. لـه دي توري دایـري د را وتلو الره 
د سیاسـي بدلـون پـه ځای د اسـتبداد او ظلـم 
جوړونکـي فرهنگـي بدلـون دی. دلتـه بدلون 

دودونـو،  اصولـو،  کونکـو  توهیـن  انسـان  د 
رواجونـو، نرخونـو او عادتونو لغـوه کول دي. 
سیاسـت بایـد عاقالنـه او سیاسـي شـعارونه، 
عملـی او معقـول شـي. سیاسـت لـه فرهنـگ، 

زور او ثـروت خپلـواک شـي.
همدا اوس اوس د ټولني او سیاسـت د عقلي 
کولـو وخـت دی او دا لـه خرافاتـو او افسـانو 
د ټولنـی ژغـورول پـه ضرورت بدلـوي او دا 
کار پـه عقلـي چلند تر سـره شـي. ټولنه باید 
د یـوه سـازمان پـه شـان عمـل وکړی تر څو 
د پرمختـگ لوری ونیسـي او خپله اراده عملي 
کړي. نـن ټولنـه د هـر وخـت پـه نسـبت 
اگاهـي، خپلواکـي او مقاومـت تـه ضـرورت 
لـري او دا کار د واکمـن فرهنـگ او واکمـن 

ذهنیـت د اسـارت ماتـول غواړي.
لحظه یی اتالن

لـه بـده مرغـه پـه افغانسـتان کـي د همـدي 
د  قـدرت  او  سیاسـت  مـالتړ  پـه  فرهنـگ 
لحظه یـی د حقیـرو، وړو، تصادفـی وگړو په 
اسـارت کـي دي، کومو چـي له دواړو انسـان 
او انسـانیت سـره پـه دوښمنـي یـي د غـال، 
الره  وژلـو...  بدماشـي،  زور،  ټولـو،  ثـروت 

غـوره کړي دی. تاریـخ د ثروت او بدماشـي 
پـروا نلـري او دا لحظه یـی اتـالن بـه تاریخ په 
دایمـي حقیرانـو بدل شـي. همدارنگـه همدي 
حالـت د افغانسـتان راتلونکـي لـه پوښتنـي 
او  امیـد  د  هیـواد  دا  او  سـره مخامـخ کړي 
ډار تـر مـنځ زنگـيږي. زه تـر اوسـه هغـه 
امکانـات او تضمینونـه نه وینم چي افغانسـتان 
دي د یـوه هیـواد پـه توگـه پاتـي شـي او و 
دي نـه ویشـل شـي. پـه یـوه هیـواد کـي چي 
ځای  پـه  عقـل  د  کـي  ډگـر  پـه  سیاسـت  د 
احساسـات او افـراط عمـل کـوي، د شـعور 
پـه ځای شـعار، د پوهـاوی پـه ځای تهدیـد 
او دیالـوگ پـه ځای زور عمـل کـوي، ټولنیز 
بـاور پـه کلکـه کمـزوري شـوي وي، ټولنیز 
پیوندونـه اوبندونـه د شـلیدلو پـه حالـت کـي 
اوتبعیـض  نفـرت  تعصـب،  ښکاره  پـه  وي، 
تبلیـغ کـيږي او لـه بـده مرغـه دا ډول هڅي 
ټولنیـزه پشـتوانه او مالتړ هـم و لري ددي 
هیـواد د پاتـي کیـدو څه تضمین کیداي شـي؟
کـه واکمـن او سیاسـي مخالفیـن یـي عقالنـه 
سیاسـت و نـه کړي، دا امـکان هـم شـته دی 
چي نړیوال ټولنه سـتړي او مایوسـه شـي 
او افغانسـتان ته شـا کړي او دا ډول حالت به 
هـم د تجزیـي په لـور د افغانسـتان الرښوونه 
انسـانی  لـوی  سـاري  بـي  بـه  دا  او  وکړي 
ناوریـن را مـنځ تـه کړي. دا امکان هم شـته 
دی چـي له پاکسـتان سـره بـه د افغانسـتان په 
ځانـگړي توگـه د پښتنـو د سـیمو د یـو 
ځاي کیدو هڅه وشـی او دا امکان هم شـته دی 
چـي مالیـان دا کار پـه دینـي مکلفیـت بدل او 

جـگړه بـه هـم نـه تمامیدونکـي بڼه غوره 
کړي.

د عقل او دودونو جگړه
دا یـو پرادوکـس دی چي دلته د انسـان په کار 
عقـل او پـه ژونـد یـي خرافـات واکمـن وي. 
دا ډیـره لویـه ټولنیـزه او روانـي سـتونزه دی 
چـي له یـوي خوا پـه ټولنـه کي پـه اقتصاد، 
صنعـت، جوړولـو، پالن کولـو ... عقل واکمن 
وي او لـه بلـي خـوا پـه خپلـه انسـان او ژوند 
یـي د منځنیـو پيړیـو خرافاتـو، دودونـو او 

افسـانو په اسـارت کـي وي.
انسـان او ټولنـه نشـي کـوالي په یـوه وخت 
پـه دوو متضـادو دنیاوکـي ژونـد وکړي. دا 
ډول د ژونـد کولـو او تفکر تر مـنځ انډول له 
مـنځه وړي او تـر ټولـو لویه سـتونزه دادی 
چـي پـه ټولنـه کـي لـه یـوي خـوا صنعـت، 
تکنولـوژی، دولـتـ  ملت جوړولـو، اقتصاد... 
مارکیـت د علـم او عقـل الرښونـه ضـروري 
کـوي او لـه بلـي خوا پـه خپلـه انسـان، تفکر 
او ټولنیـزي ـ فرهنگي اړیکـي یي د خرافاتو 
پـه اسـارت کـي وي. ددي معنـي دادی چـي 
دا ټولنـه پـه یـوه وخـت کـي پـه دو لـه یـو 
بـل سـره پـه متضادودنیاو کـي ژوند کـوي او 
دا پـه بي سـاري توگـه سـتونزمن او خطرناک 
حالـت دی. دا ډول یـوه ټولنـه د هري شـیبي 
او هـري ورځي د ټکرونـو ټولنـه تعریـف 
کیـداي شـی یـا د همیشـنیو ټکرونـو او نـه 

تمامیدونکـو تراژیدیـو یـوه ټولنـه ده.
او  بدلـيږي  شـیبه  هـره  چـي  دنیـا  یـوه   
پرمختـگ کـوي او دلته هر څه پـه علم، تجربه 
د  دنیـا  بلـه  دا  او  عقـل سـنجول کـيږي  او 
منځنیـو پيړیـو رواجونه، دودونـه... دنیا دی 
چـي په یـوه تړلې تـوره دایره کـي حرکت 
کـوي د پرمختـگ لـوری نشـي پیـدا کـوالي 
او دلتـه د عقـل او علـم پـه ځای افسـاني او 
خرافـات د انسـان د ژونـد الرښوونـه کـوي. 
دا پـه خپلـه هـم په کـورنۍ او هم پـه ټولنه 
کـي یـو متضـاد او یـو ژور بحـران جوړونکی 
او بحـران راوړونکـی حالـت دی او دا د یوې 
خـورا  مـودي  اوږدي  د  ټولنـي  میلیـونې 

پراخـه ټولنیـزه ـ روانـي سـتونزه دی.
دلتـه د بدلـون ضـرورت د ژونـد کولـو الره 
او د فکـر کولـو لـوری بایـد بـدل شـي او دا 
کار لـه ځانـه او کورنۍهـم پیـل کیداي شـي. 
تـر څو د ژونـد الره بدلـه او د فکرونـو لوری 
پـه بـل پسـي د حکومتونـو  بـدل نشـي یـو 
ړنگـول او بیـا جـوړول او همدارنگـه مـادی 
او تولیـدي بدلونونـه نـه دا ټولنـه بدلـوي او 
نـه د نیکمرغـي په لـور یو بریالـی حرکت پیل 
کـيږي. ټول هغـه اصول، دودونـه، نرخونه، 
رواجونـه چـي د اصالح کولـو او بدلون وړتیا 

نـه لـري د قانـون پوسـیله لغوه شـي.
يو بدلون منونکی او انساني فرهنگ

خـالې  خشـونته  لـه  او  زور  لـه  ټولنـه  دا 
هغـه  ټولنـه  لـري،  ضـرورت  تـه  فرهنـگ 
فرهنـگ غـواړي چـي لـه ریـاکاري، دروغـو، 
تیرایسـتونو خـالې وي او کـوم چـي د زور 
او جبـر او ډار پوسـیله نـه وي ایجـاد شـوی، 
بدلـون منونکـی وي، د نویـو اسـتعدادونو پـه 
وړانـدي انعطـاف ولري، لـه انتقـاد کولو ویره 
و نـه لـري، لـه تیروتنـو او شـک کولـو و نـه 
ډار شـي، لـه تعصـب او جهالت خـالص وي 
او د انديښنـي او ارادي د خپلواکـي درنـاوی 

وکړي.
دا ټولنـه یـوه فرهنـگ ته ضـرورت لري چي 
پـه انسـاني ارزښتونـو ډډه لگـوي او د انسـان 
د حقونـو او ازادیـو او پـه ځانـگړي توگـه 
ښـځه د انسـان پـه توگه وپيږنـي او د هغې د 
انسـاني ارزښتونـو اوکرامتونو سـاتنه، رعایت 

او درنـاوی وکړي.
دا ټولنـه یـوه فرهنـگ ته ضـرورت لري چي 
د خپلواکـو شـخصیتونو د روزنـي او پالنـي په 
کار کـي مرسـته وکړي، هر یـو نارینه او هره 
یوه ښـځه باید شـخصیت شـي. د شـخصیتونو 
خپلواکـي د هغـوي د ارادو او انديښنـو پـه 

دی. خپلواکي 
ټولنـه پـه “تکامـل” او انتظار نـه جوړيږي. 
ټولنـه د انسـانانو کور دی او دلتـه د “تکامل” 
پـه ځای جـوړښت او دانتظـار پـه ځای اراده 

عمـل کوي.
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گاردین
»انـور ابراهیـم بـا هـر تجربـه ای روبـه رو شـده اسـت. بـه 
زنـدان رفتـه، بـه او خیانـت شـده، پایش بـه دادگاه کشـیده 
شـده، بـه عالی تریـن مقام رسـیده و تبعید هم شـده اسـت. 
حـاال او هفتـه گذشـته پـس از گذراندن دوره حبس بر سـر 
لـواط - اتهامـی کـه سـاختگی و با انگیـزه سیاسـی خوانده 

شـده- بـا امیدهـای تازه ای آزاد شـده اسـت.«
کـه  مالـزی  وزیـر  نخسـت  سـابق  معـاون  ابراهیـم،  انـور 
بـرای  عنـوان چهـره ای  بـه  کشـور  ایـن  در  مدت هاسـت 
اصالحـات و امیـد شـناخته شـده اسـت، چنـد روز پس از 
آزادی در گفت وگویـی اختصاصـی بـا روزنامـه »آبـزرور« 
گفـت: همیشـه دربـاره دموکراسـی، آزادی و عقایـد لیبـرال 
صحبـت کـرده ام امـا تجربـه آن هـا چیـز متفاوتـی اسـت و 
باعـث می شـود کـه برای ایـن مفاهیـم ارزش بیشـتری قائل 
شـوید. وقتـی از آزادی محـروم می شـوید، برایتـان هم یک 

شـکنجه می شـود هـم دلیـل بـرای دوام آوردن.
و  پادشـاه  بخشـش  پـی  در  آزادی اش  دلیـل  بـه  قطعـا  او 
برنامه ریـزی بـرای نخسـتین دسـتورکار اصالحـات بـرای 
در  مالـزی  می کنـد.  سـپری  را  خوشـی  روزهـای  مالـزی 
انتخاباتـی کـه بـا خیانـت، اتهـام فسـاد و سـرنگونی یـک 
حکومـت اسـتبدادی همـراه بود، به دسـت نخسـتین دولت 
اپوزیسـیون ایـن کشـور از زمـان اعـالم اسـتقالل در سـال 

1957 سـپرده شـده اسـت.
کـه  می نمایـد  غیرعادی تـر  زمانـی  این هـا  تمـام  امـا 
اپوزیسـیون را ماهاتیـر محمـد 92 سـاله ای رهبـر می کند که 
طوالنی تریـن دوره نخسـت وزیـری بیـن سـال های 1981 
تـا 2003 را داشـته اسـت. در آن زمـان او رییـس حـزب 
سیاسـی »سـازمان ملـی مالـزی متحـد« یـا »UMNO« بود 
کـه در ائتـالف حاکـم »باریسـان ناسـیونال« حضور داشـت 
و شـخصیت طالیـی و بـارز آن انـور بـود؛ اصالح طلبـی 
کثرت گرایانـه  دموکراتیـک  اسـالم  از  کـه  کاریزماتیـک 

می کـرد. حمایـت 
امـا تمـام ایـن ویژگی هـا در سـال 1998 تغییـر کـرد. انـور 
جسـارت کـرد و ماهاتیـر را بـر سـر گرایـش دیـدش بـه 
بـه  دوسـتانش  بـه  دولتـی  عظیـم  قراردادهـای  واگـذاری 
چالـش کشـید و در پـی اقـدام او ماهاتیـر بـه پارتی بـازی 
متهـم شـد. پـس از آن انـور اخـراج و بـه لطـف تالش های 

ماهاتیـر، بـه اتهـام لـواط محاکمـه شـد.
ایـن محاکمه تالشـی برای تحقیـر انور بود. مردان شـاهدی 
کـه بعدهـا اعتـراف کردنـد مجبـور بـه شـهادت شـده اند، 
مدعـی شـدند کـه انـور آنهـا را وادار کـرده کـه بـه اعمـال 
جنسـی تـن دهنـد. انور کـه در آن زمـان خانـواده ای جوان 
داشـت، گناهـکار شـناخته و بـه 15 سـال حبـس محکـوم 

. شد
او شـش سـال را بدون دسترسـی بـه خانـواده اش در زندان 

انفـرادی گذراند و در سـال 2004 آزاد شـد.
انـور به اپوزیسـیون پیوسـت، حـزب خود را تشـکیل داد و 
هنگامـی کـه سـرانجام اجـازه یافـت که بـه عرصه سیاسـی 
کشـور بازگـردد، در انتخابـات سـال 2013 علیـه ائتـالف 
حاکـم کـه در آن زمـان نجیـب رزاق رهبـری آن را بر عهده 
داشـت، شـرکت کـرد. او در انتخابـات پیروز نشـد اما آرای 
بسـیاری را از آن خـود کـرد و نجیـب وحشـت زده شـد. 
انـور در رابطـه بـا او می گویـد: مـن هیـچ گاه از او حمایـت 
نکـردم و نظـرات شـدیدی علیـه او دارم و او انتقامش را به 
طـور خیلـی شـخصی از من گرفـت. به همین دلیـل بود که 

می خواسـت کار مـن را تمـام کند.

نجیـب بـا اسـتفاده از مراجـع قضایـی بـار دیگر انـور را به 
لـواط متهـم کـرد و در سـال 2015 او بـار دیگـر بـه حبس 
محکـوم شـد. انـور در ایـن بـاره می گویـد، سـاده نبـود که 
بـه زنـدان بیافتـی و بدانـی کـه »اگـر انتخابـات 2013 آزاد 
و عادالنـه برگـزار می شـد، مـا پیـروز می شـدیم و مـن در 

نبـودم«. زندان 
آیـا او از حکومـت خشـمگین نبـود؟ او در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال می گویـد: بلـه امـا پـس از مدت هـا زندانـی بـودن، 
پـس از چندیـن سـال، دیگـر آن تلخـی بـا شـما نیسـت. 
مـن تظاهـر نمی کنـم کـه انسـان دوسـت و بخشـنده ام امـا 
در  نمی کنـم.  احسـاس  تلخـی ای  کـه  می گویـم  صادقانـه 
نهایـت بـا تحلیـل فلسـفی بـه ایـن مسـاله نـگاه می کنید و 

می پذیریـد. را  آن 
بـا ایـن حـال هیـچ مولفـه ای در رابطه بـا انتخابـات اخیر از 
مصالحـه انـور و ماهاتیـر غیرمنتظره تـر نبـوده اسـت و هیچ 
کـس بیشـتر از خـود انـور از ایـن مسـاله غافلگیـر نشـده 

اسـت. امـا پیامـد ایـن اقـدام بیـش از یک مسـاله سیاسـی، 
بلکـه یـک مسـاله شـخصی و انتقام جویانـه بـود.

 هنگامـی کـه انور در سـال 1998 از سـمت معاون نخسـت 
وزیـر عزل شـد، به او دسـتور دادنـد که فورا محـل زندگی 
دولتـی خـود را تـرک کنـد. او چنـد روز درخواسـت کـرد 
کـه به خاطـر کودکان خردسـالش بـه زندگـی در این محل 
ادامـه دهـد امـا ماهاتیر دسـتور داد کـه آب و بـرق خانه او 

را قطـع کنند.
او پیـش از ورود بـه زنـدان در سـال 1999 بـه اتهـام لواط، 
ماهاتیـر را »یـک بـزدل« دانسـت. او گفـت: ماهاتیـر یـک 
آدم بـزدل اسـت کـه مسـئولیت کارهـای زشـت خـود را 

نمی پذیـرد. میـل او بـه قـدرت سـیری ناپذیر اسـت.
ماهاتیـر در واکنـش بـه اظهـارات انـور، از عـدم پذیـرش 
درخواسـت خانـواده جـوان او برای دیـدار بـا وی اطمینان 
حاصـل کـرد و حتـی پـس از آزادی انـور در سـال 2004، 
ماهاتیـر به دشـمنی خـود ادامه داد. او در سـال 2005 گفت: 
فکـر کنیـد یـک نخسـت وزیـر همجنس باز داشـته باشـیم! 

هیچ کـس امنیـت نخواهـد داشـت.
انـور تـالش کرد که در پاسـخ به اقدامـات ماهاتیر بـه اتهام 

تهمـت زدن، از او شـکایت کند اما موفق نشـد.
انـور اظهـار کرد کـه در ماه جنـوری وقتی کـه ماهاتیر برای 
مصالحـه و شـراکت خواسـتار دیـدار با وی در زندان شـد، 
بـه شـدت نسـبت به ایـن امر مشـکوک بـود. او در این باره 
گفـت: بـرای مـن خیلـی دشـوار بـود و در ابتدا بـه ماهاتیر 
گفتـم، چـرا بایـد بخواهـم که بـار دیگر بـا تو کاری داشـته 
باشـم؟ می بخشـمت ولـی خداحافـظ! امـا پـس از صحبت 
بـا یکدیگـر و بـا شـناختی...                  ادامـه صفحـه 6

مســووالن محلــی در والیــت قندهــار تاییــد 
می کننــد کــه در انفجــار یــک موتــر بمــب 
گــذاری شــده در شــهر قندهــار ده هــا غیرنظامــی 

ــد. ــده ان ــی ش ــته و زخم کش
حوالــی ســاعت 1:00 ظهــر روز سه شــنبه )1 
ــوزه  ــات ح ــد در مربوط ــار نیرومن ــوزا( انفج ج

ــار رخ داد. ــهر قنده ــم ش چهارده
داوود احمــدی ســخنگوی والــی قندهــار گفــت 
ــر  ــداد ناشــی از انفجــار یــک موت ــن روی کــه ای

تونــس بمــب گــذاری شــده بــوده اســت.
آقــای احمــدی بیــان داشــت کــه در ایــن رویداد، 
دســتکم 16 نفــر بــه شــمول 4 نظامــی شــهید و 
ــتر  ــه بیش ــد ک ــده ان ــی ش ــر زخم ــر دیگ 38 نف

قربانیــان ایــن رویــداد غیرنظامیــان هســتند.
بــه گفتــه وی، مامــوران امنیتــی ایــن موتــر بمــب 
گــذاری شــده را کشــف کــرده بودنــد کــه هنگام 

بازرســی آن انفجــار صــورت گرفته اســت.
امــا ضیــا درانــی، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 

ــی از  ــداد ناش ــن روی ــه ای ــد ک ــار می گوی قنده
انفجــار، مــواد انفجــاری جاســازی شــده در 

ــت. ــوده اس ــا ب کانتینره
بــه گفتــه وی، نیروهــای امنیتــی بنــا بــه اطالعاتی 
ــد، دو کانتینــر را کــه  ــه دســت آورده بودن کــه ب
ــازی  ــات جاس ــاری و مهم ــواد انفج ــا م در آنه
ــی  ــرده و مشــغول خنث ــایی ک ــود، شناس ــده ب ش
ــواد انفجــاری  ــه م ــد ک ــواد بودن ــن م ــازی ای س
ــی  ــد و تلفات ــر ش ــا منفج ــن کانتیره ــی از ای یک

ــر جــای گذاشــت. ب
تاهنــوز گروهــی مســوولیت ایــن رویــداد را بــه 

عهــده نگرفتــه اســت.

رئیس جمهـور ترکیـه بـا بیـان اینکه کشـورهای دارای 
از  می کننـد،  تهدیـد  را  جهـان  هسـته ای  تسـلیحات 
خـروج آمریـکا از توافـق هسـته ای ایـران انتقـاد کرد.
به گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، رئیس جمهـور ترکیه 
در مراسـم افطـار با سـفرای خارجـی در انقـره گفت: 
کشـورهایی کـه بیـش از 15 هـزار کالهـک هسـته ای 

دارنـد،  در حـال حاضـر جهـان را تهدیـد می کننـد.
اردوغـان با اشـاره بـه کالهک های هسـته ای اسـرائیل 
افـزود: خاورمیانـه بایـد از تمـام تسـلیحات هسـته ای 
پاکسـازی شود. کشـورهای دارای تسـلیحات هسته ای 
بـه عنـوان یک تهدیـد در منطقه هیچگونـه اعتباری در 

جهـان ندارند.
اردوغـان در بخـش دیگـری از اظهاراتـش بـه مسـاله 
فلسـطین اشـاره کـرد و افـزود: مـا بـه مبارزه خـود تا 
زمانـی کـه قـدس بـه خانـه صلـح، آرامـش و کرامت 

تبدیـل شـود ادامـه می دهیـم.
ترکیـه  اقدامـات  کـرد:  اعـالم  ترکیـه  رئیس جمهـور 
تـا زمانـی کـه مسـاله قـدس حـل شـود ادامـه خواهد 
یافـت. مـا از حقوق مـان دربـاره قـدس نمی گذریـم و 

هرگـز قبلـه اول مسـلمانان را تـرک نخواهیـم کـرد.
وی در ایـن مراسـم افطـار گفـت: آمریـکا بـا انتقـال 
سـفارتش بـه قـدس دسـت هایش بـه خـون کـودکان 
فلسـطینی آغشـته شـده اسـت. دیگـر دولـت آمریـکا 
حـق صحبت درباره حقوق بشـر، دموکراسـی و صلح 

ندارد.
وی بـا اشـاره به تنش هـای منطقه ای گفت: دیپلماسـی 
بـه عنـوان ابـزاری برای حـل بحران هـا نادیـده گرفته 

شـده است.
در بیانیه منتشـر شـده از سـوی دفتر ریاست جمهوری 
ترکیـه، همـه سـفرای خارجـی مقیـم ترکیه بـه غیر از 
اسـرائیل بـرای افطار حـزب عدالت و توسـعه دعوت 

شـده بودند.

درقندهار بمبگذاریشده موتر    انفجار
16 شهیـد و 38 زخمـی

اردوغان:
دیدهاستدربارۀ قدس کوتاه نمی آییم   را  ابراهیم؛مردیکههمهچیز     انور
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