
ــم کمیســیون  ــال تصمی ــه دنب ب
انتخابــات مبنــی بــر عــدم 
ــام رای  ــت ن ــان ثب ــد زم تمدی
ولســوالی ها،  در  دهنــدگان 
شــفاف  انتخابــات  بنیــاد 
کــه  می گویــد  افغانســتان 
مــردم،  کم رنــگ  حضــور 
برگــزاری انتخابــات سراســری 

ــد. ــورا می کن ــفاف را دش و ش
بــا آغــاز رونــد ثبــت نــام 
کمیســیون  دهنــدگان،  رای 
انتخابــات بــرای ثبــت نــام 
واجــد  میلیــون  ده  حــدود 
شــرایط رای دهــی در سراســر 
آمادگــی  اعــام  افغانســتان 

ــود. ــرده ب ک

ــام  ــت ن ــد ثب ــه رون ــون ک اکن
رای دهنــدگان در مرحلــه دوم 
ــوالی ها  ــز ولس ــود در مراک خ
قــرار داد، کمیســیون انتخابــات 
اعــام کــرده کــه بیــش از 
ــرایط  ــد الش ــون واج ــه میلی س
رونــد  ایــن  در  دهــی  رای 
ثبــت نــام کردنــد. آمــاری کــه 
انتخابــات  برگــزاری  بــرای 
گفتــه  انــدک  سرتاســری 

. می شــود
 درحالی کــه حضــور مــردم 
ــگ  ــام کمرن ــت ن ــد ثب در رون
انتظــار  می شــود،  گفتــه 
کمیســیون  تــا  می رفــت 
ــام  ــت ن ــخ ثب ــات تاری انتخاب
رای دهنــدگان را تمدیــد کنــد. 
اکنــون امــا رییــس دبیــر خانــه 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــام  ــت ن ــد ثب ــه رون ــه ک گفت
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وحــدت  حکومــت  ریاســت  ارگ 
ــه تصمیــم پارلمــان  ملــی در واکنــش ب
پاکســتان مبنــی  بــر ادغــام مناطــق 
قبایلــی بــا ایالــت خیبرپختون خــواه 
ــات  ــا توافق ــرت ب ــه و در مغای یک جانب
ســال 1921 میــان هنــد برتانیــوی و 

ــت. ــتان اس افغانس
ــا  ــی ب ــدت مل ــت وح ــت حکوم ریاس
گفتــه  هم چنــان  خبرنامه یــی  نشــر 
ــر  ــه خاط ــواره ب ــل هم ــه کاب ــت ک اس
و  پاکســتان  نظامــی  مداخله هــای 
تصمیــم »یک جانبــۀ« آن کشــور بــه 
منظــور تغییــرات وضعیــت سیاســی 
ــداد خــط  ــی ســاکن در امت ــردم قبایل م
دیورنــد، نگرانــی خــود را از طــرق 
دیپلوماتیــک بــا مقامــات اســام آباد 
ــرده  ــرح ک ــی مط ــن الملل ــۀ بی و جامع

ــت. اس
کــه  اســت  آمــده  ارگ  اعامیــۀ  در 
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یـک مقام ارشـد ایرانی به هیاتی به سـرکردگی اشـتر 
آصـف علی دادسـتان عمومی پاکسـتان خبـر داده که 
ایـران گزارش هـای اطاعاتی بسـیار موثقـی دارد که 
نشـان می دهـد ابوبکـر البغـدادی رییـس داعـش در 

افغانسـتان بـه سـر می برد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری تریبـون پاکسـتان، ایـران 
به اسـام آباد نسـبت بـه حضور داعـش در مرزهای 
مشـترک این کشـور با افغانسـتان هشـدار داده است.
بـه گفتـه یک مقـام آگاه، یـک مقـام ارشـد ایرانی به 
هیاتـی بـه سـرکردگی اشـتر آصـف علـی دادسـتان 
عمومـی پاکسـتان خبـر داده کـه ایـران گزارش هـای 
می دهـد  نشـان  کـه  دارد  موثقـی  بسـیار  اطاعاتـی 
ابوبکـر  و  اسـت  داعـش  انتقـال  حـال  در  آمریـکا 
البغـدادی رییس داعش در افغانسـتان به سـر می برد.
بـر اسـاس این گـزارش، ایـن مقامـات خبـر داده اند 
کـه آمریـکا و اسـرائیل می خواهنـد ایران و پاکسـتان 
را به سـوریه، عـراق، لیبی و افغانسـتانی دیگر تبدیل 

. کنند
بـه گـزارش تریبـون، اخیـرا سـفیر تاجیکسـتان در 
پاکسـتان نیز اعام کرد نسـبت به رشـد نفـوذ داعش 
در افغانسـتان نگـران اسـت چـرا که حضـور آنها در 
ایـن کشـور تهدیـدی برای صلـح همه منطقه اسـت.

تیفا:
رونـد ثبت نـام رأی دهنـدگان

 تا نزدیـک انتخـابات ادامـه یابـد

یک مقام ایرانی:

است افغانستان  در  البغدادی  ابوبکر 
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در هر شرایطی که هستید، با تمام توان و با استفاده از تمام امکاناِت خود کار کنید.  
روزولت
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 واشـنگتن ـ تهـران

میلیـون ها افغـانی را 

از یک کــارگاه آمــوزشی دزدیــده اند

پیامدهای درگیری امریکا 
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ــوری  ــکا و جمه ــدۀ امری ــاالت متح ــل ای تقاب
ــه  ــس از خــروج برجــام ک ــران، پ اســامی ای
ــو  ــک پمپئ ــِد مای ــِت جدی ــان سیاس ــا اع ب
وزیــر خارجــۀ امریــکا وارد مرحلــۀ تــازه 
گردیــد، بــرای پاکســتان شــانِس بهتــر و بــرای 
افغانســتان چالش آفریــن و زیان بــار اســت. 
پاکســتان در ایــن تقابــل فرصتــی را در منطقــه 
ــت  ــتان به دس ــِر افغانس ــر س ــتش ب و در سیاس
ــران  ــاه ای ــقوط ش ــان س ــه در زم ــی آورد ک م
بــه دســت آورد، هرچنــد کــه ســودهاِی ایــن 
فرصــت در حــِد ســودهای کاِن آن دوران 

ــد. ــتان نباش ــرای پاکس ب

ــِی  ــِت طالی ــران و فرص ــالب 1357 ای  انق
پاکســتان در روابطــش بــا امریــکا بــر ســرِ 

افغانســتان  
ــو 1357  ــران در دل ــت شــاه ای ســقوط حکوم
ضدامریکایــی  اســامِی  دولــت  ایجــاد  و 
هم زمــان بــا حملــۀ نظامــی شــوروی بــر 
افغانســتان، فرصــت طایــی را در اختیــار 
ــورد  ــکا را در م ــا امری ــت ت ــتان گذاش پاکس
ــودش  ــت های خ ــال سیاس ــه دنب ــتان ب افغانس
بکشــاند. آغاشــاهی وزیــر خارجــۀ اســبق 
پاکســتان در شــروع شــکل گیری سیاســت 
اســتخباراتی ایــاالت متحــدۀ امریــکا در مــورد 
افغانســتان کــه برنامــۀ کمــک بــه مجاهدیــن را 
ــه  ــروری 1980 ب ــت، در فب ــت گرف روی دس
ــس  ــی ریی ــت مل ــاور امنی ــکی » مش »برژینس
جمهــور کارتــر کــه بــه پاکســتان ســفر کــرده 
ــت  ــتانی ها را در حمای ــق پاکس ــا تواف ــود ت ب
از جنــگ مجاهدیــن جلــب کنــد، گفــت: 
ــا  ــه م ــکا ب ــه امری ــت ک ــن اس ــت ای »حقیق
احتــرام نمی گــذارد. از مــا می خواهــد کــه 
حیثیــت یکــی از دولت هــای اقمــار را اختیــار 
ــما  ــه ش ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــا ب ــم. م نمایی
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــد ک ــش می کردی ــور کوش چط
ــک  ــث ی ــه حی ــا را ب ــران( م ــاه ای ــاه )ش از ش
دولــت دنبالــه رو نگهداریــد، امــا حــاال آن 

دوران گذشــت.«
 پاکســتانی ها بــه خوبــی می دانســتند کــه 
امریــکا بــا از دســت دادن حکومــت شــاه 
ــا در مــورد  ــد ت ــران چاره یــی جــز آن ندارن ای
افغانســتان گوش هــای خــود را بــرای شــنیدن 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــاز نگهدارن ــا ب ــات آن ه مطالب
ــتان  ــا در افغانس ــای آن ه ــت و برنامه ه سیاس
فرصــت  ایــن  از  بهره گیــری  بــا  برونــد. 
ــر عبدالرحمــن  ــرال اخت ــه جن ــود ک ــی ب طای
ــش  ــی ارت ــات نظام ــازمان اطاع ــس س ریی
ــرال  ــت جن ــه هدای ــتان )آی.اِس .آی( ب پاکس
ضیاءالحــق زمــام دار وقــت پاکســتان بــا 
ــی.آی.ای  ــس بخــش س ــارت« ریی ــاورد ه »ه

ــر  ــر س ــام آباد ب ــکا در اس ــفارت امری در س
ــه مجاهدیــن در جنــگ علیــه قــوای  کمــک ب
ــا در  ــت آن ه ــورد حمای ــت م شــوروی و دول

ــید: ــق رس ــن تواف ــه ای ــل ب کاب
هیــچ امریکایــی، افــراد ســی.آی.ای   -1
و یــا ارگان هــای دیگــر حــق ندارنــد از خــاک 

پاکســتان، وارد افغانســتان شــوند.
توزیــع و انتقــال ســاح تنها توســط   -2
می گیــرد. صــورت  آی.اس.آی  افســران 

تعلیمــات نظامــی بــرای مجاهدیــن   -3
ــران  ــط افس ــای آی.اس.آی و توس در کمپ ه
آن ســازمان در امتــداد مــرز بــا افغانســتان 

صــورت خواهــد گرفــت.
اجــازه  ســی.آی.ای  مأموریــن    -4

ندارنــد. را  مجاهدیــن  تعلیــم 
ــی سیســتم ســاح های   5- در صــورت معرف
جدیــد مأموریــن آن ســازمان معلمیــن آی.اس.

آی را تعلیــم خواهنــد داد. 

پاکســتان در مرحلــۀ جدیــد تقابــل تهــران 
و امریــکا

ــکا از برجــام و اعــان سیاســت  خــروج امری
جدیــد واشــنگتن توســط مایــک پمپئــو وزیــر 
خارجــه کــه حکایــت از تشــدید و گســترش 
تقابــل و خصومــت بــا ایــران دارد، پاکســتان را 
بــار دیگــر در موقعیــِت بهتــر بــر ســر اِعمــال 
ــد.  ــرار می ده ــتان ق ــت هایش در افغانس سیاس
پاکســتان ابــزار اســتفاده از بنــدر آبــی را بــرای 
فشــار علیــه افغانســتان در عرصــۀ تجــارت و 
ــا  ــی کــه ب اقتصــاد به دســت مــی آورد، در حال
ــتفادۀ  ــران و اس ــار ای ــدر چابه ــری بن رونق گی
افغانســتان از ایــن بنــدر از فشــار اســام آبــاد 
بــر کابــل کاســته بــود. خبرگــزاری رویتــرز در 
ــکا از برجــام،  ــس از خــروج امری گزارشــی پ
بســته شــدن دروازۀ پــروژۀ چابهــار را بــروی 
ــت  ــرار داد و نوش ــث ق ــورد بح ــتان م افغانس
کــه بازگشــت تحریم هــای امریــکا علیــه 
ــر  ــرض خط ــار را در مع ــروژۀ چابه ــران پ ای
قــرار داده اســت، درحالی کــه تقویــت اقتصــاد 
ــکا  ــدی امری ــداف کلی ــی از اه ــتان یک افغانس
بــرای پایــان دادن بــه طوالنی تریــن مأموریــت 
ــه  ــزارش گفت ــن گ ــت. در ای ــی اش اس خارج
ــروج از  ــپ در خ ــم ترام ــه تصمی ــود ک می ش
ــتان  ــته گی افغانس ــه وابس ــا ب ــه تنه ــام ن برج
ــاش  ــه ت ــد، بلک ــان نمی ده ــتان پای ــه پاکس ب
ــح  ــۀ صل ــازی زمین ــرای فراهم س ــنگتن ب واش
در افغانســتان را تضعیــف می کنــد. تقابــل 
ــا  ــار امریکایی ه ــران از فش ــکا و ای ــازۀ امری ت
ــت از  ــرک حمای ــر ت ــی ب ــتان مبن ــر پاکس ب
طالبــان کــه بــا اســتراتیژی ترامــپ در 21 
بــود،  اعــان شــده  آگســت ســال 2017 

می کاهــد و پاکســتان میــدان خــود را بــه ادامــۀ 
ــد. ــر می بین ــت بازت ــن حمای ای

هرچنــد ایــن اســتراتژی کــه 9 مــاه از آن 
تغییــری  هیچ گونــه  تنهــا  نــه  می گــذرد، 
ــت از  ــر حمای ــی ب ــتان مبن ــت پاکس در سیاس
طالبــان ایجــاد نکــرد، برعکــس حمــات 
نظامــی و جنــگ طالبــان در ایــن مدت شــدت 
ــازۀ  ــزارش ت ــت. گ ــابقه یاف ــترش بی س و گس
ــاع  ــون )وزارت دف ــی پنتاگ ــی و اطاعات امنیت
امریــکا( منتشــرۀ روز 21 مــی ســال روان نیــز 
بــا ایــن عبــارت کــه اســتراتیژی ترامــپ بــرای 
افغانســتان پیشــرفت انــدک داشــته اســت، در 
ــی و ناکامــی اســتراتیژی رییــس  ــع ناکارای واق
جمهــور امریــکا را بــه خصــوص در فشــار بــر 

ــد. ــان می کن ــتان بی پاکس
ــروج  ــس از خ ــران پ ــا ای ــکا ب ــل امری  تقاب
ــد  ــه همــان اســتراتیژی ناکارآم ــا ب برجــام حت
افغانســتان  فشــار بــر پاکســتان بــر ســر 
ــد  ــتان می توان ــذارد. پاکس ــان می گ ــۀ پای نقط
ــود  ــیِن خ ــارب پیش ــری از تج ــره گی ــا به ب
ــران،  ــا ای ــکا ب ــل امری ــازۀ تقاب ــۀ ت از مرحل
ــک  ــا نزدی ــا امریکایی ه ــود را ب ــبات خ مناس
ــا  ــرد. ام ــود بب ــی س ــن نزدیک ــازد و از ای س
افغانســتان در مرحلــۀ جدیــد تقابــل تهــران و 
واشــنگتن بیشــتر زیانمنــد و قربانــی می شــود. 
بــه هــر حــدی کــه تنــش و نــزاع میــان ایــران 
ــه  ــد، ب ــترده گی بیاب ــدت و گس ــکا ش و امری
همــان حــد افغانســتان بــه میــدان انتقام گیــری 
می شــود.  تبدیــل  امریکایی هــا  از  تهــران 
ــرار  ــران ق ــتر ای ــت بیش ــورد حمای ــان م طالب
ــگ در افغانســتان  ــد و پیچیده گــی جن می گیرن
ــران  ــد. ای ــر می یاب ــر و عمیق ت ــاد جدیدت ابع
ــی  ــدان قربان ــن می ــل و ای ــن تقاب ــز در ای نی
ــر  ــۀ تهدیدگ ــپ و کابین ــر ترام ــود. اگ می ش
و  بیشــتر  فشــار  صــدد  در  جنگــی اش  و 
شــدیدتر بــر جمهــوری اســامی ایــران باشــند 
ــی از  ــد یک ــتان می توان ــوند، افغانس ــا ش و ی
میدان هــای اِعمــال ایــن فشــار و تهدیــد 
ــه ســوی افغانســتان  ــران ب ــد ته باشــد. هرچن
بــه عنــوان نقطه ضعــف امریکایی هــا نــگاه 
کنــد کــه می توانــد دســتان آن هــا را زیــر 
ــارد  ــتر بفش ــتان بیش ــدۀ افغانس ــنگ گیرمان س
امــا  کنــد،  خونین تــر  و  مجروح تــر  و 
ــتان  ــد افغانس ــان می توانن ــا همچن امریکایی ه
را دامــی بــرای گرفتــاری و ضربــه زدن ایــران 

ــازند.  بس
بــدون تردیــد از ایــن وضعیــت، پاکســتان 
ــور  ــوان کش ــه عن ــران ب ــرد و ای ــود می ب س
اصلــِی مداخله گــر و حامــی تروریســم در 

می شــود. معرفــی  افغانســتان 
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محمداكرام اندیشمند

سود و زیاِن افغانستان و پاکستان در تقابل جدیِد
 واشـنگتن ـ تهـران

 

حنیف اتمر مشاور امنیت ملِی افغانستان در همراهی با وزیر 
ارشِد  مقام های  با  دیدار  برای  ملی  امنیِت  رییس  و  داخله 

پاکستانی به اسام آباد سفر کرده است.  
نخست وزیر  عباسی  خاقان  شاهد  پیِش  چندی  سفِر  اگرچه 
عمِل  »برنامۀ  پیرامون  گفت وگوها  ادامۀ  و  کابل  به  پاکستان 
افغانستان و پاکستان برای صلح« این سفر را توجیه می کنـد، 
این  افغانستان،  و وضعیت جاری  تجارِب گذشته  به  نظر  اما 
سفر نیز تکرارِ مکررات و چرخش در دور باطِل قهر و آشتی 

یا سفر و بازسفِر بی حاصل تلقی می شود.
در دنیـای سیاست و دیپلماسی مسلمًا نباید از سفر و چانه زنی 
تأکید  و  اتکا  قابل  زمانی  این اصل  اما  مأیوس شد،  خسته و 
نامتناقضی  و  روشن  اهداِف  بر  گفت وگوها  نقشۀ  که  است 
استوار باشد که در درازمدت بتوان آن ها را به ثمر نشاند. وقتی 
که هیچ اهداِف روشن و هیچ نقشۀ جامع و راهبردی یی در 
پاکستان  با  افغانستان  مقام های  ماقاِت  و  گفت وگوها  وراِی 
وجود نداشته باشد، این سفرها صرفًا هواخوری رفتن از خزانۀ 

دولت و مردم تلقی می شود.
کنند،  استقبال  دیدارها  و  سفرها  این  از  پاکستان  مردم  اگر 
برای  آن ها  باشند؛ چون الاقل دولت مرداِن  شاید حق به جانب 
حیاط  و  استراتژیک  عمق  را  افغانسـتان  توانسته اند  دهه ها 
خلوِت پاکستان در رقابت با هند بسازند. اما مردم افغانستان 
حتا در اوِج این دیدارها و گفت وگوها، شاهِد موشک پراکنی 
شهرها  در  تروریستی   تحرکاِت  افزایش  و  مرز  آن سوی  از 
آب  پاکستان  قبایلی  مناطق  از  همه  که  اند  روستاهای شان  و 

می خورد.
این ها، درحالی که پاکستان در همۀ گفت وگوهایش  افزون بر 
با مقامات افغانستانی، از ایدۀ »عمق استراتژیک« فارغ نیست؛ 
مقاماِت حکومِت افغانستان نیز دل چسبِی مبهمی به تداومِ این 
ایده نشـان می دهند. به گونۀ مثال، چند روز پیش آقای غفور 
لیوال مشاور رییس جمهور در امور اقوام و قبایل، در واکنش به 
تصمیم پارلماِن پاکستان مبنی بر ادغام مناطق قبایلِی این کشور 
پیمان راولپندی گفت  به  استناد  با  ایالت خیبرپختون خواه،  به 
با دولت  باید به مشورت  که »سلب خودمختاری این مناطق 

افغانستان انجام می شد.« 
مسلمًا چنین واکنشی از سوی نمایندۀ رسمی ریاست جمهوری، 
برنامۀ  در  افغانستان  حکومت  شدیِد  گمراهِی  نشان دهندۀ 
کشور  دو  همکاری  طریق  از  همبسته گی  و  به صلح  رسیدن 
قبایلی،  مناطق  در  خشونت  و  هرج ومرج  این که  اوالً  است. 
تروریسم  برابر  در  افغانستان  به ویژه  همسایه  دو  آشیِل  پاشنۀ 
است؛ ثانیًا پاکستان عمِق استراتژیِک خود در افغانستان را تا 
کنون از دریچۀ فرهنِگ حاکم بر مناطق قبایلی تعقیب کرده؛ 
پاکستان  ادارِی  و  قانونی  ساختار  در  مناطق  این  ادغام  ثالثًا 
می تواند قدمی بسیار بزرگ برای رهایی افغانستان از پایگاه ها 
شهرهاِی  در  روز  هر  که  شود  تروریستی یی  پناهگاه هاِی  و 
و  لغو  پیماِن  به  جستن  استناد  رابعًا  می آفریند،  فاجعه  کشور 
منقضی شدۀ راولپندی برای خدشه دار ساختن این تصمیم، اگر 
سودی داشته باشد، سود آن شامِل حال پاکستان برای تداومِ 
کشمیر  در  جهاد  و  افغانستان  در  استراتژیک  عمِق  سیاسِت 
هندوستان می شود و خامسًا اگر به راستی حکومت افغانستان 
به آن سوی دیورند چشم دارد و یا این که بر ادامۀ خودمختارِی 
مناطق قبایلی و هرج ومرج در آن تأکید دارد، به جای سفر به 
پاکستان و گفت وگو پیرامون »برنامۀ عمل افغانستان و پاکستان 
برای صلح«، بر برنامۀ جنِگ قاطع و سرنوشت ساز با پاکستان 
تمرکز کند و خود و مردمِ افغانستان را از این همه دوگانه گی 

و باتکلیفی برهاند.
مسیر  از  صلح  تحقِق  دنبال  به  درحالی  افغانستان  حکومت 
خود،  متناقض  و  نادرست  سیاست هاِی  با  که  است  پاکستان 
همدلی و همبسته گِی سیاسی و اجتماعی در کشور را دچار 
گسست ها و شکست هاِی عمیق کرده و با ادامۀ داعیۀ باطل و 
تاریخ گذشتۀ دیورند، هم افغانستان را محکوم به بی ثباتی و هم 

پاکستان را وادار به دخالِت بیشتر در افغانستان می سازد. 
گمان،  بهترین  در  و  خواندن  بیهوده  بر  دالیلی  همه  این ها 
است.  پاکستان  به  کشور  مقاماِت  سفِر  نامیـدِن  »هواخوری« 
آقایان اتمر، استانکزی و برمک در این سفر بهترین غذاها را 
خواهند خورد و خوش ترین چکرها را خواهند زد و در پایان، 
داستاِن افغانستان و پاکستان کما فی السابق تمدید خواهد شد! 

سفر به پاکستان؛
هــواخوری یا چـــاره جویی

ACKU
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اســنادی به دســت  روزنامــۀ مانــدگار قــرار گرفتــه اســت کــه 
نشــان می دهــد نصــف پول هــای کمکشــده بــه کارگاه هــای 
آموزشــی کــه از طــرف »ریاســت تحــرک اجتماعــی 
ــان »تریننــگ  ــه منظــور آمــوزش مربی شــوراهای معــارف« ب
تــی او تــی« بــه همــکاری »اداره ارتقــای کیفیــت معــارف “ 
)ایکویــپ( در ســال 1393 راه انــدازی شــده بــود، بــه جیــب 

مســووالن برگزارکننــدۀ ایــن کارگاه هــا رفتــه اســت.
هیــات تفتیــش داخلــی وزارت آمــوزش و پــرورش، در 
تمــاس بــه هوتل هایــی کــه »مهمانــان کارگاه هــای آموزشــی« 
در آن بودوبــاش داشــته و ســالون های کنفرانــس را بــه کرایــه 
ــس  ــی، ریی ــق صاف ــه ضیالح ــد ک ــد، دریافته ان ــه بودن گرفت
تحــرک اجتماعــی شــوراهای معــارف [رییــس دفتــر فعلــی 
وزارت] و عبدالکریــم افضلــی، هماهنگ کننــدۀ برنامــه ملــی 
ــا را  ــه هوتل ه ــت هزین ــای پرداخ ــی، بل ه ــرک اجتماع تح

ــد.   ــاس کرده ان ــا را اخت ــرده و پول  ه ــت کاری ک دس
ــل کاری  ــت کاری و جع ــا دس ــی ب ــی و افضل ــان صاف آقای
ــی زاده  ــل ول ــه، هوت ــلطان غزن ــر س ــل قص ــای »هوت بل ه
ــده  ــاص ش ــای اختص ــان« پول ه ــه آرم ــتورانت کلب و رس
ــاش،  ــای بودوب ــه اتاق ه ــالون، کرای ــه س ــای کرای به بخش ه
چــای  و غــذای چاشــت را بــه جیب هــای خــود ریخته انــد.
بــرای برگــزاری ایــن گارگاه  آموزشــی )تریننــگ تــی او تــی( 
کارمنــدان وزارت آمــوزش و پــرورش، از والیت هــای لوگــر، 
ــیر،  ــروان، پنجش ــل، پ ــی، زاب ــت، وردک، غزن ــا، خوس پکتی
پکتیــکا و کاپیســا بــه کابــل دعــوت شــده بودنــد. بــه اســاس 
گفته هــای منابــع در وزارت آمــوزش و پــرورش، ” 12 
ــا اختصــاص داده شــده  ــن کارگاه ه ــه ای ــی” ب ــون افغان میلی
ــه ســالون های  ــت کرای ــل از باب ــا در ســه هوت ــا تنه ــود. ام ب
ــی  ــون افغان ــج میلی ــذای چاشــت و چــای، پن ــس، غ کنفران

اختــاس شــده اســت.
ایــن مــدارک کــه بــه بیــش از 250 ورق می رســد، از طــرف 
هیــأت موظــف مالــی و تفتیــش داخلــی وزارت آمــوزش و 

پــرورش به بررســی گرفتــه شــده اســت.  
ــه دســت آمــده بل هــای جعــل شــده از طــرف  در اســناد ب
مســووالن برگــزار کننــده کارگاه هــای آموزشــی وجــود دارد 
ــای  ــس، اتاق ه ــالون های کنفران ــه س ــه در آن قیمــت کرای ک
بودوبــاش مهمانــان، غــذای چاشــت و چــای ده بجه یــی ذکــر 
شــده اســت؛ امــا اداره هوتــل از داشــتن ســالون کنفرانــس و 
ــکار کــرده و  ــرای مهمــان ان ــاق ب داشــتن بیــش از چهــل ات
قیمت هــای ذکــر شــده در بل هــا را ناقــص دانســته اســت. 
هم چنــان ُمهــر و تاپــی موجــود در بل هــای مذکــور را 

ــد.   ــود نمی دانن ــوط اداره خ مرب
 1- هوتــل ولــی زاده: مــدرک بــه دســت آمــده از هوتــل ولی 
زاده نشــان می دهــد کــه بیــش از »یــک میلیــون افغانــی« در 

ایــن هوتــل مــورد دســتبرد قــرار گرفته اســت. 
هیــات تفتیــش داخلــی وزارت آمــوزش و پــرورش در یــک 
ــه قیمــت  ــی زاده” در رابطــه ب ــل ول ــر “هوت مکتــوب از دفت

برگــزاری  ســالون های  مهمانــان،  بودوبــاش  اتاق هــای 
ــدگان،  ــتراک کنن ــای اش ــت و چ ــذای چاش ــس، غ کنفران
خواســتار وضاحــت شــده اســت. امــا اداره هوتــل ولــی زاده 
بل هــای مــورخ 23/8/93 و ۶ / 93/7را قابــل اعتبــار ندانســته 
و وجــود ســالون کنفرانــس در ایــن هوتــل را رد کرده اســت. 
هم چنــان اداره هوتــل بل هــای مذکــور را جعلــی و ســاختگی 
دانســته  و گفتــه اســت کــه ُمهــر و تاپــی موجــود در بل هــا 
ــا  ــه ب ــی و ســاختگی می باشــد ک دســت کاری شــده و جعل

بــل اصلــی هوتــل تفــاوت قابــل ماحظــه دارد.
پــول پرداختــه شــده در بل هایــی کــه از طــرف اداره هوتــل 
ــه 1203400/  ــغ ب ــد نشــده اســت )بل هــای جعلــی( بال تایی
یــک میلیــون دو و ســه هــزار و چهــار صــد افغانــی می شــود 
کــه از بابــت اتاق هــای بودوبــاش، غــذا و ســالون های 
ــل آن را رد  ــا اداره هوت ــده اســت. ام ــه ش ــس پرداخت کنفران

کــرده اســت. 
بل های جعلی 

ــای اداره  ــاس ادع ــه اس ــه ب ــورخ 18/8/93 ک ــوب م در مکت
هوتــل ولــی زاده ُمهــر و تاپــی آن جعلــی اســت و مربــوط 
ایــن هوتــل نمی شــود، عبدالکریــم افضلــی، هماهنــگ کننــدۀ 
ملــی تحــرک اجتماعــی و سرپرســت ریاســت، از اداره هوتل 
ولــی زاده خواســتار قیمــت  کرایــه اتاق هــای  دونفــری  بــرای 
ــته  ــوب نگاش ــن مکت ــخ ای ــت و در پاس ــده اس ــان ش مهمان
ــی اســت.  شــده اســت کــه اتاق هــای دونفــری 3000 افغان
ــل  ــد هوت ــورد تایی ــان م ــه هم چن ــماره 139 ک ــل ش در ب
ولــی زاده نیســت و ادعــا می کنــد کــه ُمهــر و تاپــی آن 
نیــز جعلــی اســت، آقــای افضلــی خواســتار قیمــت طعــام 
چاشــت، چــای و کرایــه ســالون شــده اســت و در جــواب 
ــه 90  ــای ده بج ــی، چ ــت 490 افغان ــام چاش ــوب طع مکت
افغانــی و کرایــه ســالون 7500 افغانــی نگاشــته شــده اســت.
2 – در بــل  شــماره 75 مــورخ 7/1393/۶ کــه اداره هوتــل آن 
را جعلــی دانســته اســت، آمــده: “بــرای بودبــاش کارمنــدان 
ــب  ــج ش ــاق پن ــی، 21 ات ــری 3000افغان ــاق دونف ــی ات ف

ــت شــد.  ــول دریاف ــی پ 315000 افغان
3 – در بــل دیگــر جعــل شــده آمــده کــه ســالون اول؛ غــذای 
چاشــت 30 تــن فــی روز  14700 ، چهــار روز 58800 

افغانــی. 
ســالون دوم طعــام چاشــت 30 تــن فــی روز  14700 ، چهــار 

روز 58800 افغانی.
چــای ســاعت ده بجه یــی بــرای ۶0 تــن فــی نفــر 90 
افغانــی؛ فــی روز 5400 افغانــی چهــار روز 21۶00 افغانــی. 
فــی ســالون 7500 دو ســالون 15000 افغانــی چهــار روز ۶0 

هــزار کــه مجموعــاَ 199200 افغانــی. 
ــده  ــورخ  23/8/1393 آم ــی م ــل جعل ــان، در ب 4 – هم چن
ــی 100  ــی خــوراک 400 افغان ــام چاشــت ف ــه طع اســت ک
تــن 42400 – پنــج روز 212000 افغانــی - چــای بــرای 10۶ 
تــن پنــج روز 53000 افغانــی- کرایــه ســه ســالون پنــج روز 

225000 کــه مجموعــه 490000 افغانــی می شــود، امــا  اداره 
هوتــل ولــی زاده بل هــای فوق ذکــر را جعلــی خوانــده و از 

دریافــت چنیــن هزینه یــی انــکار کــرده اســت. 
ــی وزارت  ــش داخل ــف تفتی ــات موظ ــم، هی ــویی ه از س
ــماره »30۶«  ــمی ش ــوب رس ــرورش در مکت ــوزش و پ آم
مــورخ 9/1/139۶ از اداره هوتــل ولــی زاده در مــورد کرایــه 
اتــاق، ســالون های کنفرانــس و قیمــت غــذا خواســتار 
ــده اســت:  ــوب آم ــات شــده اســت؛ در جــواب مکت معلوم
“فــی اتــاق یــک نفــره 1000 افغانــی؛ دونفــره 2000 افغانــی؛ 
ســه نفــره 2500 افغانــی و چهــار نفــره 3000 افغانــی اســت. 
ــداد 90   ــه تع ــه ب ــزوده ک ــل اف ــه اداره هوت ــان در ادام هم چن
تــن در ایــن هوتــل بــرای پنــج شــب بــود بــاش داشــته اند، 
ــس  ــزاری کنفران ــرای برگ ــالون ب ــدام س ــل ک ــن هوت ــا ای ام
ــره  ــاق دونف ــی زاده دارای 45 ات ــل ول ــان هوت ــدارد. هم چن ن
نمی باشــد و طعــام چاشــت نیــز در هوتــل ولــی زاده نبــوده 

ــد”.  ــار نمی باش ــورد اعتب ــذا م ــای  ه ــت، بل ه اس
ــاون سرپرســت  ــری، مع ــد امی ــر محم ــر امی ــان، داکت هم چن
ــی  ــارف] ط ــت مع ــای کیفی ــپ( [ارتق ــای )ایکوی برنامه ه
ــت  ــی زاده از باب ــل ول ــماره»113« از اداره هوت ــوب ش مکت
برنامه هــای ریاســت تحــرکات اجتماعــی ســال 1393 
خواهــان معلومــات شــده اســت. هوتــل ولــی زاده در جواب 
ــال  ــرب س ــاه عق ــورخ م ــه م ــای واصل ــه “بل ه ــته ک نگاش
ــده بل هــای  ــی زاده اخــذ گردی ــل ول 1393 کــه از اداره هوت
هوتــل نبــوده و جعلــی می باشــند، نــرخ هوتــل کــه شــبانه 

ــا نیســت”.  ــرخ م ــی اســت، ن 3000 افغان
امــا،  ضیاالحــق صافــی، رییس تحــرک اجتماعی و شــوراهای 
معــارف و مشــاور ارشــد مقــام وزارت [  رییــس دفتــر فعلــی  
وزیــر ] در مکتــوب شــماره»471« کــه بــه مدیریــت هوتــل 
ــان  ــته اســت: “ قســمیکه در جری ــتاده نگاش ــی زاده فرس ول
ــارف  ــوراهای مع ــی و ش ــرک اجتماع ــت تح ــتید ریاس هس
»تریننــگ« پنــج روزه را از تاریــخ 18/8/1393 تــا 24/8/1393 
در ســه ســالون آن هوتــل برگــزار نمــوده و هم چنــان بــرای 
ــی  ــاق 3000 افغان ــی ات ــری ف ــاق  دونف ــش ات ــان خوی مهمان
فی شــب بــه کرایــه گرفتــه بــود”. امــا اداره هوتــل شــما در 
اســتعام اداره ایکویــپ کــه در مــورد مصــارف از اداره هوتل 
شــما وضاحــت خواســته بــود؛ مــوارد فــوق را رد کردیــد. در 
جــواب ایــن مکتــوب کــه  ُمهــر جعلــی هوتــل ولــی زاده در 
آن وجــود دارد نگاشــته شــده:” بــل واصلــه مــاه عقرب ســال 
1393 کــه از اداره هوتــل اخــذ گردیــده اصلــی می باشــد و 
کرایــه اتــاق دونفــری 3000 افغانــی می باشــد و گفتــه شــده 
کــه در مکتــوب اداره ایکویــپ ســهواَ معلومــات داده شــده 
ــه اداره  ــا هیــات موظــف طــی مکتــوب »334« ب اســت”. ام
هوتــل ولــی؛ در رابطــه بــه مکتوب هــای 30۶ – 113 و 
471 خواهــان معلومــات شــده اســت. اداره هوتــل ولــی زاده 
ــماره 30۶ و 133 اداره  ــتعام های ش ــات در اس ــه معلوم ارای
ایکویــپ را تاییــد، امــا مکتــوب شــماره 471 رییــس تحــرک 
ــخ  ــد. در پاس ــارف را رد می کن ــوراهای مع ــی و ش اجتماع
بــه مکتــوب هیــات موظــف تفتیــش داخلــی از طــرف اداره 
ــورد اســتعام شــماره  ــل نگاشــته  شــده اســت:” در م هوت
30۶ مــورخ 1/139۶/9معلومــات  از اداره مــا صــورت گرفتــه 
ــپ  ــه اداره ایکوی ــار اســت. در اســتعام ب ــل اعتب اســت قاب
معلومــات داده شــده صحــت دارد و مربــوط اداره هوتــل می 
باشــد، امــا اســتعام شــماره 471 مــورخ 18/8/1395 کــه از 
اداره تحــرک اجتماعــی و شــوراهای معــارف معلومــات داده 
شــده مربــوط اداره هوتــل نمی باشــد. هم چنــان بــل  مــورخ 
23/8/1393 کــه ضمیمــۀ اســتعام اســت نیــز مربــوط اداره 

ــد. ــل نمی باش هوت
رستورانت کلبه آرمان

ــت روز  ــه دس ــان ب ــه آرم ــتورانت کلب ــه از رس ــی ک بل های

نامــۀ مانــدگار قــرار گرفتــه اســت، نشــان میدهــد کــه نیــم 
میلیــون پــول در آن هــا بــرای مهمانــان کارگاهــای آموزشــی 
ــرف اداره  ــز از ط ــا نی ــن بل ه ــا ای ــت، ام ــده اس ــه ش هزین

ــه آرمــان تاییــد نشــده اســت.   هوتــل کلب
ــت چــای  ــه دو وق ــورخ 3/8/93 هزین ــماره 5۶ م ــل ش در ب
و غــذای چاشــت ۶8 اشــتراک کننــدۀ گارگاه آموزشــی 
ــه  ــغ ب ــچ روز بال ــدت پن ــه م ــان ب ــه آرم ــتورانت کلب در رس

ــت.  ــده اس ــی ش 1۶8300 افغان
در بــل شــماره 135 مــورخ ۶/7/93  مصــرف غــذای چاشــت 
و چــای دو روز202 تــن اشــتراک کننــدگان بالغ بــه 214120 

افغانی شــده اســت. 
در بــل  شــماره 13۶مــورخ ۶/7/93 مصــرف  در دو روز 
غــذای چاشــت و چــای ۶8 تــن بالــغ بــه72080 افغانی شــده 
ــی کــه »هیــات مووظــف تفتیــش داخلــی  ــا، زمان اســت. ام
وزارت آمــوزش و پــرورش« از اداره »رســتورانت کلبه آرمــان« 
خواســتار وضاحــت در رابطــه بــه هزینــه پرداختــه شــده در 
بل هــای شــماره 5۶، 135 و 13۶ شــده اســت کــه مجموعــه 
ــا را  ــن بل ه ــل ای ــود. اداره هوت ــه 59۶540 می ش ــغ ب آن بال
مربــوط خــود ندانســته اســت. در متــن پاســخی اداره هوتــل 
بــه هیــات تفتیش داخلــی وزارت آمــوزش وپرورش نگاشــته 
ــه شــمارۀ مسلســل آن )5۶، 135  ــی ک ــده اســت:” بل های آم
ــوط رســتورانت  ــر شــده مرب ــن اســتعام ذک و 13۶ ( در مت
ــا  ــود در آ نه ــر موج ــا و ُمه ــد و امض ــان نمی باش ــه آرم کلب

جعلــی اســت. 
مهمان خانۀ سلطان غزنه 

ــات  ــی هی ــورد بررس ــه م ــی ک ــر از هوتل های ــی دیگ یک
ــه  ــرار گرفت ــرورش ق ــوزش و پ ــش وزارت آم موظــف تفتی
اســت، »قصــر ســلطان غزنــه« اســت. در ایــن هوتــل 
ــس  ــالون کنفران ــاق، س ــه ات ــرای کرای ــی ب 2230000 افغان
ــی  ــا در مکتوب ــه شــده اســت. ام ــان پرداخت ــذای مهمان و غ
کــه از طــرف اداره ایکویــپ یا»ارتقــای کیفیــت معــارف« بــه 
اداره هوتــل فرســتاده شــده و از آنــان درخواســت معلومــات 
در رابطــه هزینــه پرداخــت شــده در بل هــای موجــود 
ــور را  ــای مذک ــل بل ه ــت. اداره هوت ــرده اس ــال 1393 ک س

ــرده اســت.  ــام ک ــناخته اع ناش
در متــن پاســخی کــه اداره هوتــل بــه نهــاد ایکویپ فرســتاده 
ــد  ــورخ 31 اس ــه م ــای واصل ــده: “ بل ه ــن آم ــت چنی اس
ــه به خاطــر نداشــتن  ــه اداره هوتــل قصــر ســلطان غزن 95 ب
ــل شــناخت  ــان موجــود، قاب ــل و لســت مهمان ــخ در ب تاری
نبــوده و نیــز بــل نوشــته شــده بــه قلــم هیــج یک کارمنــدان 
هوتــل نمی باشــد، فلهــذا الــی روشــن شــدن تاریــخ و لســت 
مهمانــان از پذیرفتــن بــل  هــذا و مســوولیت آن معذوریــم، اما 
داشــتن همــکاری میــان هوتــل قصــر غزنــه و اداره ایکویــپ 

ــم.  ــد می کنی را تایی
ــی وزارت  ــش داخل ــات تفتی ــه هی ــی ک ــان در مکتوب هم چن
ــه  ــلطان غزن ــر س ــل قص ــرورش از اداره هوت ــوزش و پ آم
خواســتار وضاحــت شــده اســت، مســوول ایــن هوتــل در 
ــد. ــری می کن ــار بی خب ــرار دادی اظه ــن ق ــخ  از چنی پاس

ــَا  ــره تقریب ــل متذک ــه هوت ــوع س ــه در مجم ــت ک گفتنی س
پنــج میلیــون)4029940(  افغانــی هزینــه در بل هــای جعلــی 
پرداخــت گردیــده اســت کــه هیــچ یــک آن از طــرف اداره  

ــد نشــده اســت. ــا تایی هوتل ه
اســنادی کــه بیــش از 250 ورق می شــود بــه دســت روزنامۀ 
مانــدگار قــرار گرفتــه اســت تنهــا به ایــن خاصه نمی شــود؛ 
قرطاســیه، وســایل آموزشــی بــرای اشــتراک کننــد گان، کرایه 
ــن  ــرای ای ــه ب ــواردی ک ــایر م ــا و س ــان تابلو ه راه  و هم چن
کارگاه هــای آموزشــی نیــاز اســت را نیــز در برمی گیــرد، امــا 
تــا هنــوز روشــن نشــده اســت کــه در ایــن بخش هــا چــه 

مقــدار اختــاس و دســبرد صــورت گرفتــه اســت. 

گوشه یی از اختالس  در وزارت معارف

میلیون ها افغانی را 
از یک کارگاه آموزشی دزدیده اند

ابوبکر صدیق
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روزه؛ از سکوت تا سلوک 
بـا آن کـه روزه بـه مفهـوم امتنـاع از خـوردن و نوشـیدن آمـده، ولـی قـرآن  
کریـم از روزه یـی دیگـر یـاد می کنـد کـه در میـان امت های گذشـته معمول 
بـوده و آن روزۀ خاموشـی بـوده اسـت. آری! زمانی کـه حضـرت مریـم 
بـاردار می شـود و عیسـی )ع( را به دنیـا مـی آورد، خداونـد بـرای مقابلـه بـا 
تهمت هـای مـردم و آن هـم در دشـوارترین لحظات بحـران، از او می خواهد 
کـه روزه گیرد و با سـاح روزۀ سـکوت، ایـن بحراِن جان سـوز را مدیریت 
نمایـد و شـاید از برکـت همیـن سـکوِت بلنـدآوازه بـود کـه کودکـش در 
گهـواره به جـای او لـب به  سـخن گشـود. خداونـد در آیِت 2۶ سـورۀ مریم 

او را چنیـن توصیـه می نمایـد: 
»پـس بخـور و بنـوش و دیده روشـن دار، آن گاه اگـر انسـانی را دیدی، بگو 
بـرای خداونـد مهربـان روزه ]ی سـکوت[ گرفتـه ام و هرگـز امـروز با هیچ 

انسـانی سـخن نمی گویم.« 
در این جـا دیـده می شـود بـا آن کـه مریـم غـذا می خـورد و آب می نوشـد، 

ولـی بازهـم قـرآن  کریـم او را روزه دار خطـاب می نمایـد.
سـکوت، تأمل و خاموشـی، یکی از نیازهای اساسـی روان آدمی به حسـاب 
مـی رود. انسـان در امتـداد سـال گاهـی نیـاز احسـاس می کنـد تـا لـب فرو 
بنـدد و دریچـۀ ذهن را گشـوده سـر به زانـوی تأمل و تفکر فـرو نهد. امروز 
عـادت چنـان اسـت که ما همه عاشـق و دل دادۀ سـخناِن خودمان هسـتیم و 
حتـا زمانی کـه بـه دیگران گـوش فـرا می دهیم، در ایـن فکر هسـتیم که چه 
بگوییـم، نـه این کـه ببینیـم جانب مقابـل چه می گویـد. اما انسـان نیازمند آن 
اسـت تـا لحظاتی سـکوت اختیـار نمـوده، دربارۀ آفرینــش، جهـان و خود 
اندیشـیده و تاریک خانـۀ دل را بـا نـور روح کـه از بزرگ تریـن منبع هسـتی 
سرچشـمه می گیـرد، روشـن سـازد. سـکوت از تمرین هـای اساسـِی ادیـان 
اسـت که شـفایی برای نفس و صیــقلی برای ذهــن و شــارژی برای اراده 

شـناســایی شده است.
سـکوت در گذشـته ها هـم کار دشـواری بـود، ولـی در عصـر ارتباطات که 
انسـان هیـچ لحظه یـی احسـاس تنهایـی نمی کنـد، دشـوارتر اسـت؛ عصری 
کـه مـا را بـه شـبکۀ عنکبوتـی مخابـراِت مـدرن وصـل نمـوده و در پهنـای 
زمیـن و امتـداد شـب و روز بـا تمامی دنیا در تمـاس بـوده و از راه موبایل، 
ایمیـل، فیس بـوک، تلیفون هـای منـزل و ده ها وسـیلۀ ارتباطی دیگر پیوسـته 

در حـال حرف زدن هسـتیم.
سـکوت از دیـدگاه قـرآن، اهمیـت داشـته و یکـی از آیات الهی به حسـاب 
آمـده اسـت. در آیـۀ دهـم همیـن سـوره )مریـم( اشـارۀ دیگری بـه اهمیت 

سـکوت دیـده می شـود، آن جـا کـه در داسـتان زکریـا )؛( می خوانیم: 
»هنگامـی کـه مـژدۀ تولد حضـرت یحیا در آینـدۀ نزدیک به او داده شـد، در 
حالـی کـه هـم خـودش پیر و ناتـوان بـود و هم همسـرش نـازا، از خداوند 
تقاضـای نشـان هایی کـرد، و بـه او وحـی شـد کـه: نشـانۀ تـو آن اسـت که 

سـه شـبانه روزِ تمـام با مـردم سـخن نگویی.«
سـکوت، نقش بزرگی در تعمیق فکر و بارور شـدِن اندیشـه داشـته اسـت؛ 
زیرا سـخن گفتن بسـیار، نیروی فکرِی انسـان را متاشـی سـاخته و تمرکز 
ذهنـِی او را سـلب می نمایـد. مـا سـخت نیازمندیـم تـا ســاعاتی خـود را 
از پنجـۀ گردونـۀ گـرداِن روزگار رهـا نمـوده، در کنـار اقیانـوس ناپیداکنـارِ 
هسـتی بنشـینیم و به موسـیقِی خاموشـانۀ طبیعت گوش فرا داده و خودمان 

دریابیم. را 
رهایـی از غوغـای دل و دمـاغ و گریز از هیاهوی جامعـه و باالخره خاموش 
سـاختِن سـخن گویان درون و فریادگـران بیـرون، یکـی از مراتـب سـلوکی 
عرفـان جهانـی بـه حسـاب می آید. بـا درک همین اهمیت اسـت کـه موالنا 
ایـن زبان آورتریـن شـاعر فارسـی گوی را کـه ده هـا بـار خـود را »خموش« 
و »خامـوش« خوانـده و ایـن واژه را تخلـِص جـان و روان خویـش قـرار 
داده، می تـوان مدرِس مدرسـۀ سـکوت دانسـت؛ مـردی که شـهکارش را با 

گل واژۀ »بشـنو« آغـاز نمـوده و گفته اسـت: 
اي خمـشـي مـغز مـني، پـردۀ آن نغـز مني

کمتر فضل خمـشي، کش نبود خوف و رجا 
مـن نمی خواهـم عنصـر سـکوت را بـر احـکام فقهـی روزه بیفزایـم، آن چه 
می خواهـم بگویم این اسـت که سـکوت را پیوندی اسـت تاریخـی با روزه 

کـه نشـانه های آن را می تـوان در سـنِت اعتـکاف نیز مشـاهده نمود.
بیاییـد بـا اسـتفاده از این مناسـبت خجسـته، قدمـی در جهت احیای سـنِت 

برداریم. خاموشـی 

بخش ششم

)مبارزطلبــی و  الــف. تحذیــر و تحــدی 
هــی(  ا ه خو ز ر مبا

ــه “ام  ــوط ب ــدار را مرب ــر و هش ــحرور، تحذی ش
ــرآن  ــان “احــکام” وارده در ق ــا هم ــاب” و ی الکت
کریــم می دانــد و بدیــن بــاور اســت کــه منظــور 
ــم  ــرآن کری ــتن ق ــاب، نوش ــت کت ــع کتاب از من
نیســت؛ ورنــه کاتبــان وحــی مشــمول ایــن 
تحذیــر و هشــدار قــرار می گرفتنــد. بلکــه منظــور 
از ایــن منــع یــا هشــدار، عــاوه نمــودِن احــکام 
بــر احــکام قــرآن کریــم بخــش “ام الکتــاب” آن 
ــه ایــن معنــی مــردم منــع شــده اند  اســت، کــه ب
ــان، اجتهــاداِت خودشــان  از این کــه ماننــد یهودی
را بــر احــکام وارده در قــرآن کریــم )ام الکتــاب( 
عــاوه نماینــد و بــه آن جنبــۀ تغییرناپذیــر قرآنــی 
بدهنــد. خدوانــد متعــال مــردم را از چیــزی 
ــدرت  ــه اجــرای آن در حیطــۀ ق ــد ک ــع می کن من
ــود  ــن می ش ــه، ای ــد. ورن ــا باش ــار آن ه و اختی
“تکلیــف بمــا الیطــاق”، و ایــن عاوه ســازی در 
ــد متعــال  ــود کــه خداون ــردم ب ــدرت م حیطــۀ ق
ــدار داد  ــه آن هش ــبت ب ــود و نس ــع نم از آن من
)فویــل للذیــن یکتبــون ...(. در ارتبــاط بــا همیــن 
امــر اســت کــه خداونــد متعــال در آیــات 159 و 
ــق علمــی کــه  174 ســورۀ بقــره از کتمــان حقای
بــا “تأویــل” “القــرآن” و احکامــی کــه بــا اجتهــاد 
ــع کــرده  ــد، من ــاب” به دســت می آی روی “ام الکت
اســت. دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه ایــن تحذیــر 
ــاب” کــه همــان بخــش  و هشــدار متوجــه “الکت
احــکام اســت، شــده اســت، نــه متوجــه “القــرآن” 
ــد.  ــوی می باش ــی و نب ــق علم ــش حقای ــه بخ ک
و  تحــدی  بــه  اســت  مربــوط  آن چــه  امــا 
مبارزه طلبــی، ایــن امــر متوجــه بخــش “القــرآن” 
ــه  ــور ک ــاب”. آن ط ــش “الکت ــه بخ ــد ن می باش
آیــت 88 ســورۀ إســرا می گویــد:  “علــی أن 
یأتــوا بمثــل هــذا القــرآن” . کــه بــه ایــن صــورت 
ــان تقاضــا شــده اســت  از تمــام انســان ها و جنی
ــوات(  ــق و نب ــد “القــرآن” )بخــش حقای کــه مانن
اگــر می تواننــد آیاتــی بســازند و بیاورنــد کــه در 
نهایــت در آن عصــر ثابــت گردیــد  کــه مــردم از 
آوردن آیاتــی شــبیه “القــرآن” بــا همــان محتــوای 
علمــی و کلــی عاجــز بودنــد و بــه ایــن صــورت، 

ــم تحقــق یافــت.  اعجــاز قــرآن کری
ب. قرآن کریم، معجزۀ جاویدان 

بــر پایــۀ آن چــه گفتــه آمــد )اعجــاز قــرآن کریــم 
از قبیــل اعجــاز کل ـ قــرآن کریــم ـ بــه إعجــاز 
ــش  ــوال پی ــن س ــت(، ای ــرآن ـ اس ــزء ـ الق ج
می آیــد کــه قــرآن کریــم چه طــور می توانــد 
ــریت  ــام بش ــرای تم ــدان ب ــزۀ جاوی ــک معج ی

باشــد؟
بــه گفتــۀ شــحرور، معجــزۀ تمــام انبیــای گذشــته 
ــر این کــه  ــا ب ــوده اســت و بن ــه شــکل مــادی ب ب
علــم انســان بــه “عالــم محســوس” مقــدم بــوده 
ــم معقــول”. روی همیــن  ــه “عال اســت نســبت ب

ملحــوظ معجــزات انبیــای گذشــته بیشــترینه 
بــه صــورت تغییــرات محســوس مــادی بــه 
ظهــور پیوســته اســت. نکتــۀ دیگــر این کــه 
ایــن معجــزات بــا توجــه بــه عصــر خــود، 
ــه  ــت، اگرچ ــده اس ــی می ش ــاز” تلق ــک “اعج ی
بــه مــرور زمــان و پیشــرفت علــوم طبیعــی ایــن 

ــازد.  ــگ می ب ــاز رن اعج
امــا قــرآن کریــم بــه لحــاظ این کــه پیامبــر 
اســام آخریــن پیامبــران اســت، ایــن محدودیــت 
تاریخــی را نــدارد و بایــد جاویــدان باشــد. 
ــر اســام،  ــل معجــزۀ پیامب ــن دلی ــه همی ــی ب مبتن
برخــاف ســایر انبیــاء، یــک تغییــر مــادی 
نیســت، بلکــه بــه صــورت بیــان حقایــق علمــی 
ــیده  ــور رس ــه ظه ــرآن” ب ــوان “الق ــت عن و تح
ــش از  ــک بخ ــن ی ــاز در ضم ــن اعج ــت. ای اس
ــود دارد  ــت وج ــرآن” اس ــه “الق ــاب ک ــن کت ای
و بــه ســه صــورت، جاویــدان و همه شــمول 

می شــود:  پنداشــته 
نخســت این کــه: در “القــرآن” طــرح کلــی و 
ــرح  ــی مط ــه گونه ی ــات ب ــی از محسوس معقول
ــر  ــر أث ــان و ب ــرور زم ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ش
ماالنهایــه،  الــی  علمــی  انکشــاف  و  تأویــل 
ــن  ــل ای ــه اص ــدون این ک ــد، ب ــاف می نمای انکش
طــرح کلــی دچــار تغییرگــردد. قــرآن کریــم نیــز 
در آیــت 53 ســورۀ فصلــت مطــرح می کنــد کــه 
ــدا  ــه پی ــس ادام ــاق و أنف ــاف در آف ــن انکش ای
را  )مــاء(  رطوبــت  این کــه  ماننــد  می کنــد. 
منشــای حیــات معرفــی می نمایــد )آیــت 30 
ــرکات را  ــام ح ــه تم ــا این ک ــاء( و ی ــورۀ انبی س
ــت  ــد )آی ــه می کن ــتدیر خاص ــت مس ــه حرک ب
ــا  ــی از آن روز ت ــای کل ــن طرح ه ــاء(. ای 33 انبی
امــروز زیــاد انکشــاف یافتــه اســت و همینطــور 
انکشــاف آن ادامــه خواهــد داشــت. بــه هرانــدازه 
ــد،  ــه یاب ــاف ادام ــا انکش ــل” ی ــن “تأوی ــه ای ک

ــزد.  ــم نمی ری ــی به ه ــرح کل ــن ط ــس ای نف
به صــورِت  را  حقایــق  “القــرآن”  این کــه  دوم 
ــم  ــرای فه ــه پذی ــت ک ــرده اس ــرح ک ــق مط مطل
می باشــد.  زمــان  هــر  بــا  منطبــق  و  نســبی 
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــاس ب ــن عب ــت اب برداش
زمانــی و مکانــی عصــر صحابــه از ایــن حقایــق، 
یــک چیــز اســت و برداشــت یــک مفســر عصــر 
ــه  ــر. و ب ــزی دیگ ــر، چی ــن کثی ــد اب ــه مانن میان
همیــن منــوال، برداشــِت مــا از آن حقایــق، 
ــت ها  ــن برداش ــام ای ــد. تم ــر می باش ــز آخ چی
فهــم نســبی همــان یــک حقیقــت اســت کــه در 
ــق  ــه صــورت مطل ــق چــون ب ــن حقای نتیجــۀ ای
وارد شــده انــد، همیشــه قابلیــت فهــم نســبی را 

ــد.  دارن
ســوم این کــه یــک متــن بــا ارزش ممکــن اســت 
ــد و  ــته باش ــز ارزش داش ــورت متمای ــه دو ص ب
ــم  ــاوی مفاهی ــه ح ــد: اول این ک ــز باش اعجازآمی
ــته های  ــد نوش ــد، مانن ــته باش ــق برجس و مصادی

ــن  ــود مت ــه خ ــا این ک ــن. و ی ــم و نیوت ــن هیث اب
بــه صــورت فنــی برجســته باشــد، ماننــد اشــعار 
متنبــی و رمان هــای شکســپیر. امــا نمی تــوان 
ــی  ــد  متن ــادر باش ــی ق ــه کس ــرد ک ــور ک تص
را ارایــه کنــد کــه هــم بــه صــورت فنــی، 
ــد  ــته باش ــپیر را داش ــان شکس ــای رم ویژه گی ه
ــته گی های  ــی، برجس ــورت مفهوم ــه ص ــم ب و ه
دو  هــر  “القــرآن”  ولــی  را.  نیوتــن  نظریــۀ 
خصوصیــت را بــا خــود دارد کــه بــه ایــن 
ــه لحــاظ شــکل و  ــن ب ــن مت صــورت اعجــاز ای
محتــوا اســت. امــا بــا آن هــم در گذشــته، توجــه 
بیــش از حــد بــه جنبــۀ فنــی متــن “قــرآن کریــم” 
چنیــن تلقــی شــده اســت کــه گویــا تمــام اعجــاز 
ــت  ــی آن اس ــۀ زبان ــان جنب ــم در هم ــرآن کری ق
ــزۀ  ــک معج ــود ی ــورت می ش ــن ص ــه ای ــه ب ک
ــت  ــن توأمی ــر ای ــا اگ ــرای اعــراب. ام محــدود ب
ــرآن  ــاز ق ــرد، اعج ــرار گی ــر ق ــد نظ ــا م یک ج
کریــم از محــدودۀ زبــان، عصــر و جغرافیــا فراتــر 

ــی رود.  م
ج( قواعد تأویل  

و  تأویــل  قابــل  را  بخش”القــرآن”  شــحرور 
بخــش  کــه  همان طــور  می دانــد،  انکشــاف 
وی  می پنــدارد.  اجتهــاد  قابــل  را  “الکتــاب” 
ــه دارد  ــریت وظیف ــه بش ــت ک ــاور اس ــن ب بدی
بــه تأویــل و کشــف حقایــق علمــی و نظــری از 
ــق  ــل و مطل ــل کام ــد و تأوی ــه ده ــرآن” ادام “الق
نــزد خــدا اســت، ولــی بشــریت تــا پایــان تاریــخ 
ــرای  ــد ایــن تأویــل را ادامــه دهــد. وی ب می توان
ــرآن” و  ــده در “الق ــق وارد ش ــبی حقای ــم نس فه
تأویــل ایــن حقایــق قواعــد و ضوابطــی را از خود 
قــرآن کریــم بیــرون می کشــد کــه جالــب اســت. 
وی بــرای ایــن مأمــول حــد اقــل شــش قاعــده را 

می کنــد:  نشــان دهی  و  اســتخراج 
ــی  ــان عرب ــص زب ــت خصای ــدۀ اول: رعای قاعـ
ــرادف  ــی ت ــان عرب ــه در زب ــد این ک ــت، مانن اس
وجــود نــدارد ولــی اشــتراک وجــود دارد ماننــد 
ــد  ــته باش ــی داش ــن معن ــک واژه چندی ــه ی این ک
ــی  ــراب، معان ــزد اع ــان ن ــاس زب ــه اس و این ک
ــی،  ــت دهی معان ــرای به دس ــت و ب ــات اس کلم
ــه  ــی کار گرفت ــارات مختلف ــت از عب ــن اس ممک

شــود. 
ــزال” و  ــان “إن ــک می ــرق و تفکی ــدۀ دوم: ف قاع
“تنزیــل” اســت. “تنزیــل” بــرای انتقــال موجــود 
مــادی بــه کار مــی رود، درحالی کــه “إنــزال” 
بــرای انتقــال از وجــود ذهنــی بــه وجــود مــادی 

اســتفاده می شــود. 
ــم  ــرآن کری ــل در ق ــت ترتی ــوم: رعای ــدۀ س قاع
ــه همــان ترتیــب آیــات مرتبــط  اســت. ترتیــل ب
بــا موضــوع واحــد گفتــه می شــود کــه بــدون آن 
ــرای  ــیم؛ ب ــرآن” برس ــل “الق ــه تأوی ــم ب نمی توانی
ــه در  ــه صــورِت متفرق این کــه موضــوع واحــد ب
مواضــع مختلــِف قــرآن کریــم وارد شــده اســت. 

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش هفتـمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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ادبیـات پسااسـتعماری اغلـب به نوشـته هایی می پـردازد که 
در برگیرنـدۀ موضوعاتی مانند: رهایی از اسـتعمار و کسـب 
اسـتقال سیاسـی و فرهنگـی بـرای مردم اسـت که سـال ها 
ایـن  تحـت سـلطۀ قواعـد اسـتعماری بوده انـد. همچنـان 
ادبیـات حـاوی دیـدگاه انتقـادی نسـبت به متونی اسـت که 
لحن نژادپرسـتانه و اسـتعماری دارد«)۶(. فلـم جنگ تریاک 
بـا نـگاه انتقادی بـه وضعیت پسااسـتعماری افغانسـتان نظر 
انداختـه و تصویـری کـه از آن ارایـه می دهـد، در عمـق 
سـکانس های تکان دهنـده و تراژیـد آن نـگاه فلسـفی بـه 
گیرمانـدن افغانسـتان در منجـاب وضعیـت پسااسـتعماری 

گذارکننـده بـه اسـتعمار دیگـر می انجامد.
کرکتـر مرکـزی کـه همـان نوجـوان باهنـر این فلـم جذاب 
اسـت،  آلـود  گل  کامـًا  کـه  ایسـتاده یی  آب  در  اسـت، 
ایسـتاده،  گل آلـود  آب  مـن،  بـاور  بـه  می کنـد.  آب بـازی 
ذهنیت هـای عقب مانـده و آشـفته را نشـان می دهـد؛ آبـی 
کـه حتـا بـرای آب تنـی مـورد اسـتفاده نیسـت امـا از روی 

می شـود. اسـتفاده  ناچـاری 
و  سـمبول ها  از  فلـم،  ایـن  درایـِت  بـا  و  آگاه  کارگـرداِن 
اسـتعاره های فراوانـی کـه معنـی و مفاهیِم جالبـی را تداعی 
می کنـد، اسـتفاده بـرده اسـت. خشـم و فرهنـِگ خشـونت 
داده  نشـان  بی موجـب  پرنده یـی  شـکار  بـا  فلـم  ایـن  در 
می شـود. پرنده یـی کـه در شـاخ بی برگـی نشسـته اسـت و 
ترانـه می خوانـد، بـا اولیـن اصابـت سـنگی به آب ایسـتاده 

افتـاده و می میـرد.
در آن سـوی دیگـر، سـربازی کـه در اثـر سـقوط چرخبالی 
زخمی شـده اسـت بـه هوش می آیـد، گژدمـی در زمین راه 

مـی رود، بـاز الشـخواری در هـوا پـر می زند...
کارگـردان مـرگ و زنده گـی را نشـانه گرفتـه کـه همـه در 
فاصله هـای نزدیـک بـه هـم قـرار دارنـد و تنـازع بقـا در 

آن هـا ادامـه دارد.
جانـب دیگر این صحنه ها، دو سـرباز سفیدپوسـت و سـیاه 
خارجـی کـه تـازه بـه هـوش آمده انـد، بـه تصویر کشـیده 
می شـود. سـفید بـه سـیاه می گویـد کـه همـه چیـز اینجـا 
سـیاه اسـت. کارگـردان نشـان می دهد بـا وجـود این که این 
سـربازان متعلق به سـرزمینی اسـتند که در آن جا دموکراسی 
آن  پذیـرش  آمـادۀ  هنـوز  ذهنیت هـا  امـا  دارد،  حاکمیـت 
نیسـت، هنـوز فـرق بیـن سـیاه و سـفید وجـود دارد، هنوز 

رنگ هـا نشـانۀ برتری سـت.
پنهـان شـدن افسـر سـفید خارجـی در زمیـن کوکنـار، در 
واقـع پناه گرفتـن قدرت و حمایـت نظامی از یک پشـتوانۀ 

نامشـروع و غیرمجـاز را نشـان می دهـد.
در صحنه هـا و برش هـای دیگـر ایـن فلـم تانکـی کـه خانه 
اسـت، سـرزمینی کـه گوشـه کوچـک در آن کوکنار کشـت 
شـده اسـت، مـرد معیوبـی کـه از ایـن مزرعـۀ غیرمجـاز 
منفعـت می گیـرد و در آن سـوی دیگـر کسـانی از نفـع این 
زمیـن کوکنـار زنده گـی مرفـه و افـراد مسـلح در خدمـت 
دارد، همـه اش در ایـن جغرافیـای بی صاحـب و بازیچه رخ 

می دهـد.
بـا  ایـن سـرزمین  بی پناهـی و بی سرنوشـتی خانواده هـای 
فرزنـدان قـد و نیم قـد، مـردی با سـه زن جـوان درحالی که 
بـه زنده گـی هیچ کـدام آن هـا بـه درسـتی رسـیده گی کـرده 
را  افغانسـتانی ها  مـا  زنده گـی  لجام گسـیختگی  نمی توانـد، 

نشـان می دهـد.
برتری جویـی و سـلطۀ مردانـه در ذهـن تمـام ایـن خانواده 
تبلـور یافتـه اسـت، حتـا پسـران کوچک شـان قیمومیـت و 
حاکمیـت خـود را بـاالی زنانی بـه مراتب بزرگ تـر از خود 
دارنـد. »بـه قـران خـدا پوزتـه میـده می کنـم« ایـن ادبیـات 
و گفتـار طفـل کوچکی سـت بـه زن بـرادرش. وقتـی زنـان 
می خندنـد »خنـده نکـو کـه بـاز در زنجیـر سـگم بسـتیت 

می کنـم«.
بـودن قفـس گنجشـکی در ایـن صحنـه، کنایـه از اسـارت 
فکـری آدم هـا دارد، آدم هایـی کـه از در بنـد بـودِن دیگران 

لـذت می برنـد.
دوسـتی  بـرای  خانـواده  زنـان  می رسـد،  راه  از  مسـافری 
ایـن پیرمـرد معیـوب رقابـت می کننـد. از این جـا بـه بعـد 
دیگـر جنـگ در ایـن جغرافیـا نمایـان می شـود، گوشـه یی 
کـه مـردان زیـادی در جنگ هـا کشـته شـده انـد و مـردان 
پیـر و معیـوب ایـن دیـار از برکت ایـن جنـگ خانه برانداز 

صاحـب زنـان جـوان شـده اند.
پیرمـردی کـه از مسـافرت تـازه رسـیده اسـت، بـا دیـدن 
تنبـان مرمی خـوردۀ خـود بـه خشـم آمـده و خانـوادۀ خود 
را تهدیـد می کنـد. او مرمـی خـوردن تنبـان را شـگون بـد 
می گیـرد. کارگـردان در ایـن قسـمت ُخـرده بـر مناسـبات 
جاهانـۀ این سـرزمین گرفتـه و آن را به بـاد انتقاد می گیرد.

در قسـمت دیگـری از این فلـم، کارگردان بـه تاریخ رجوع 
می کنـد و بـه عسـاکر گویـا تـازه آمـده نشـان می دهـد کـه 
روزگاری سـربازان اتحـاد جماهیـر شـوروی نیـز این جـا 

بودند.
افغانـی صحبـت می کنـد  از غیـرت  کرکتـر مرکـزی فلـم 
و می گویـد: مـا آلـت تناسـلی آن هـا را بریدیـم، وقتـی بـه 
سیاه سـرهای مـا نظـر کردنـد. هـدف این جـوان، سـربازان 

است. روسـی 
سـرباز و افسـر خارجی)امریکایی( در فضای تاریک و آرام 
بـا هـم صحبـت می کننـد. بـه نظـر مـن، تاریکـی کنایـه از 
کارهـای مخفـی آن هـا دارد و آرام صحبـت کردن شـان بـر 

مطمیـن بـودِن آن هـا داللـت می کند.
صحنه هـا یکـی پـی دیگـر همچـو زمـان واقعـی عـوض 

می شـوند.
بـاران شـدید جریـان دارد، مـرد بـرای همخوابه گی بـا زنان 
خـود دچـار مشـکل شـده اسـت، جـای مناسـبی وجـود 
نـدارد، حالـت روحـی زن و مـرد برهم خورده اسـت. آن ها 
بـا خشـونت و بهانه هـای واهی، اطفـال خانـواده را از تانک 

بیـرون می کننـد.
»از میزان گسـترش فقر در افغانسـتان، آمـار و ارقام مختلفی 
وجـود دارد. وزارت اقتصـاد افغانسـتان در گزارشـی که در 
سـال 1391 خورشـیدی بـه همـکاری بانـک جهانـی تهیـه 
کـرده اسـت، میـزان فقـر را در سـال هـای 138۶ و 1387 
خورشـیدی، 3۶ درصـد عنـوان کـرده اسـت. بـر بنیـاد این 
رفـع  بـه  قـادر  افغانسـتان  در  انسـان  میلیـون   9 گـزارش 
نیازمندی هـای اولیـۀ خـود نیسـتند، یعنـی 9 میلیـون تن در 

ایـن کشـور مبتـا بـه فقـر مطق انـد.«)7( 
کارگـردان گوشـه یی از همیـن فقـر روزافزون را بـه تصویر 
می کشـد؛ وی پـرده از روی واقعیت هـای زنده گـی فقیرانـۀ 
افغان هـا برمـی دارد؛ واقعیتی کـه کمتر انعکاس یافته اسـت. 
بـرای این کـه بـا خانوادۀ خـود خلوت کنـد، بهانـه می آورد 
و بـا ایـن نیرنـگ طفل هـای خانـواده را از خانـه بیـرون 

می کنـد.
»برو بچیم بیرون که پدرته جن گرفته«

امنیتـی  از گذرگاه هـای  بـا چـادری  وقتـی مـردان مسـلح 
می گذرنـد، آن هـا بـرای برداشـت حاصـل کوکنـار می آیند، 

امـا کوکنـار حاصـل خوب نـدارد.
در جایـی از صحنـۀ ایـن فلـم، افسـران خارجـی وقتـی بـا 
اطفـال بـازی می کننـد، طفلـی از جمـع آن هـا قبرهـا را بـه 

آن هـا معرفـی می کنـد:
ایـن قبـر پاکسـتانی اسـت، ایـن قبـر روس و این هـم قبـر 

اسـت. طالب 
هدفـی  چـه  منولـوگ  ایـن  از  کارگـردان  نمی دانـم  مـن 
را دنبـال می کنـد، امـا بـه بـاور مـن ایـن حرکـت و بیـان 
موضـوع، غـرور کاذبـی بیش نیسـت. این جـا کارگـردان به 
چیـزی مباهـات می کند که آدم هـای درون داسـتانش در آن 

سـهم و نقشـی نداشـته اند.
در فلـم جنـگ تریـاک، قاچاقبـران مـواد مخـدر روی دو 

ایسـتاده اند: هـدف 
 ـ مواد مخدر

ـ زن 
زن جوانـی از درد حمـل به خـود می پیچد، امـا خانواده اش 
آمـاده نیسـت بـه وی کمـک کنـد. خانـواده حالِت پریشـان 

دارد، زنـان یکدیگـر خـود را طعنـه می زنند.
تصویـر دیگـری حکایـت از تسـلط مرد بـر خانـواده دارد، 
طفـل 12-13 سـاله یی مـادر خـود را تهدید می کنـد و خانه 

پراز سروصداسـت.
پراکنده گـی و فقـر از در و دیـوار ایـن خانـواده می بـارد؛ 
فقـر زودرس در جامعـۀ در حـال جنـگ را بـه خوبـی بـه 

می کشـد. تصویـر 
حالـت ایـن خانـواده در واقـع بـه افغانسـتانی می مانـد کـه 

هیـچ کـس بـه فکـر آبادانـی و آرامـی آن نیسـت.
خوابیـدن و پنـاه گرفتـن دو افسـر خارجـی در زمینـی کـه 
جنـگ  کارگـردان  اسـت.  جالـب  شـده،  کاشـته  کوکنـار 
تریـاک، انتخابـات در افغانسـتان را به اسـتهزا می گیرد وقتی 
کـه تعـداد افـراد مسـلح کـه امنیـت انتخابـات را گرفته اند، 
از تعـداد رای دهنـده گان بـه مراتـب بیشـتر اسـت. این هـا 
موضوعـات جالبـی اسـتند کـه در فلـم بـه تصویـر کشـیده 

است. شـده 
نتیجـۀ انتخابـات، طفل ناقص الخلقه یی اسـت کـه در میدان 
اسـت  تلخـی  تولـد می شـود.این تصویـر طنـز  انتخابـات 
پُرمفهـوم و تداعی کننـدۀ یک نظـر و فهم برای شـکل گیری 
دولـت  افغانسـتان.  سیاسـی  وضعیـت  از  انتقـادی  نظریـۀ 
اجتماعـی  نابسـامانی های  و  تقلـب  دل  از  ملـی  وحـدت 
بیـرون شـد، در واقـع کارگردان زیـرک و تیزهـوش در این 

فلـم پیش بینـی خیلـی خوبـی داشـته اسـت.
فلـم جنـگ تریـاک صحنه هـای جالبـی دارد کـه گویـای 
حالـت و زمـاِن خـود اسـت و پرداختن به آن همـه جزییات 
و برش هـای زیبـا و جالب فلم، نوشـته را به درازا می کشـد 

و مـال آور خواهد شـد.
حـرکات  موسـیقی  ممثلیـن،  تمثیـل  صحنه هـا،  آرایـش 
اسـت.  انجـام شـده  زیبـا  فلـم خیلـی  ایـدِت  و  دوربیـن 
موضوع فلم نیز مشـکل اساسـی افغانسـتان را نشـانه گرفته 
اسـت. در مجمـوع جنـگ تریـاک، همـان مـواد مخـدر و 
مافیـای آن اسـت کـه در صحنه هـای مختلـف بـه تصویـر 

کشـیده شـده اسـت.
و امـا سـناریو در جای جـای ایـن فلـم خالـی از مشـکل 

نیسـت.
بـه بـاور مـن، صحنه یـی که بعـد از حادثـۀ منولـوگ جوان 
بـا سـگش در تصویـر می آیـد، بـا دیگـر صحنه هـای جنگ 
کارگـردان  یـا شـاید  و  نـدارد  را  تریـاک هماهنگـی الزم 
خواسـته از نظریـان پسـت مدرنیزم اسـتفاده کنـد و آن پیـدا 
نیمه برهنـه  بـا تـن  شـدن کرکتـر در لـب آب ایسـتاده یی 

. ست ا
هرچنـد نبود امکانات و مشـکات دسـت وپاگیر افغانسـتان 
کـم نیسـتند، امـا بـه بـاور مـن نبایـد ایـن فلـم بلنـد و زیبا 
بـا چنیـن نکته هـای ضعیفـی همراه می شـد. سـاحۀ کشـت 
مـواد مخـدر، سـاحۀ بسـیار محدود اسـت، بته هـای کوکنار 
ایـن کشـت سـاحه یی  نـدارد و زمیـن  پـرورش چندانـی 

کوچـک و در مجمـوع خـاره و قابـل برداشـت اسـت.
یکـی از ویژه گی هـای ایـن فلـم  و ایـن سـناریو در ایـن 
اسـت کـه دو کار متفـاوت در این فلم یک جا شـده اسـت. 
رابطـۀ مـواد مخـدر و انتخابـات درحالی کـه بـه نظـر گذرا 
دقیـق معلـوم نمی شـود، امـا ایـن دو پیونـد خیلـی جالـب 
و محکمـی بـا هـم دارنـد، اقتصـاد مـواد مخـدر می توانـد 

انتخابـات را بـه بیراهـه و چالـش بکشـد.
قطـار مـواد مخـدر در حالی کـه بسـیار به مشـکل از سـاحه 
عبـور می کنـد، امـا تغییـر چندانـی در محموله هـای ایـن 
آدم هایـی کـه مـواد را انتقـال می دهند، مشـاهده نمی شـود. 
در شـکل گیری جنـگ  مخـدر  مـواد  از  نمـادی  ایـن  امـا 
افغانسـتان اسـت و این تجارت پُرسـود همچنان ادامه دارد.
تصویـر دیگـری کـه در آن بـه بـاور مـن مشـکلی وجـود 
دارد، آن مسـأله در دادن و آتـش زدن خانـۀ زنـی اسـت که 

دارد. نـو  امباق 
در تمـام تصاویـر گذشـته، از ایـن خانۀ آتـش گرفته خبری 
نیسـت، امـا ایـن خانـه از کجا شـد، این کـدام خانه اسـت 

کـه آتـش می گیرد؟
مسـالۀ دیگـری کـه مفهـوم رسـا نداشـت، برداشـتن تانکی 
اسـت کـه در اصـل، خانۀ سـاکنیِن ایـن خانوادۀ بـزرگ در 
جنـگ تریـاک اسـت. ایـن خانـه بـدون موجـب و در عین 
دیگـر  بـار  و  می شـود،  برداشـته  باشـنده گانش  بی خبـری 
دوبـاره پاییـن می شـود. این جـا بـه بـاور مـن، برداشـتن و 

دوبـاره مانـدن تانـک مفهومـی را ارایـه نمی کنـد.
نکتـۀ دیگـری کـه از دیـد من به ایـن فلم زیبـا پیوند جالب 
خـورده، انتخابـات اسـت. انتخابات پیوند زیرکانه یی اسـت 

کـه به ایـن فلم جذاب گره شـده اسـت.
تریاک پدیدۀ جنجالی معاصر جهان اسـت که آسـیب پذیری 
آن از مرزها گذشـته اسـت. این موضوع سـوژۀ جالبی سـت 
و امـا ای کاش ایـن فلـم ماننـد باقـی قسـمت های آن بـا 

سـمبول ها و نمادهـای مـواد مخـدر پایـان می یافت.
ویژه گی هـای  از  یکـی  چندپیامـی،  و  بی پیامـی  هرچنـد 
نـام  بـه  جهـان  تـازۀ  رویکـرد  ویـژۀ  و  معاصـر  ادبیـات 

اسـت. فراگرایـی  یـا  پست مدرنیسـم 
فلـم جنـگ تریـاک قابلیـت تصویـر کـردِن افغانسـتان در 
روابـط  در  افغانسـتان  سـهم  و  دارد  را  بین الملـل  محیـط 
بعـد  و  اتحـاد جماهیـر شـوروی  آمـدن  بـا  را  بین الملـل 
امریکایی هـا نشـان می دهـد و بازگو می دارد که این کشـور 
برتـر  قدرت هـای  غیرمسـتقیِم  جنگ هـای  ادامـۀ  ظرفیـِت 
جهـان و قدرت هـای رقیـب را دارد. نظـری کـه از این فلم 
بـه دسـت می آیـد: افغانسـتان در عمـق روابـط بین الملـل 
بـه عنـوان نقطـۀ ارضاکننـدۀ عقده هـای قدرت هـای بزرگ 

بـرای سـال ها قـرار خواهـد داشـت. 
ایـن  از  می توانـد  افغانسـتان  کـه  اسـت  ایـن  سـوال  امـا 
موقعیـت بـه عنـوان یـک فرصـت اسـتفاده کند؛ چیـزی که 

نویسـندۀ ایـن سـناریو بـه سـراغ آن نرفتـه اسـت. 
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قبایلی... مناطق  ادغام  تصمیم 
 پاکســتان تصمیــم ادغــام مناطــق قبایلــی را بــا ایالــت 
خیبرپختون خــوا در حالــی اتخــاذ کــرده اســت کــه وضعیــت 
ــم در  ــه تصمی ــوده و »هرگون ــم ب ــق حاک ــی در آن مناط نظام
مناطــق قبایلــی بایــد در روشــنی اجمــاع مــردم صــورت گیرد 

ــد. ــی کن ــان« نماینده گ ــا از ارادۀ آن ت
ــت  ــه حکوم ــت ک ــده اس ــته ش ــن نگاش ــه همچنی در اعامی
افغانســتان بــا درک »سیســتم غیــر انســانی حاکــم در مناطــق 
ــاری  ــلب خودمخت ــارۀ س ــه در ب ــم یک جانب ــی«، تصمی قبایل
مناطــق قبایلــی کــه »بــدون مشــورۀ مــردم آن منطقــه و 
مقامــات افغانســتان« صــورت گرفتــه اســت را »راه حــل 

مشــکل« نمی دانــد.
ــین  ــور پیش ــس جمه ــرزی، ریی ــد ک ــم، حام ــویی ه از س
کشــور بــا پخــش اعامیه یــی ضمــن ظالمانــه خوانــدن ایــن 
تصمیــم امــا گفتــه اســت کــه ادغــام مناطــق قبایلــی بــا ایالــت 
خیبرپختون خــواه باعــث تأثیــرات مثبــت روی زنده گــی 

ــردد. ــق می گ ــن مناط ــنده گان ای ــرۀ باش روزم
ــک  ــتان، ی ــت وزیر پاکس ــوت نخس ــه دع ــال، ب ــن ح در عی
ــد  ــت محم ــه ریاس ــتان ب ــی افغانس ــۀ نظام ــأت بلندپای هی
حنیــف اتمــر، مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان دیــروز 

یکشــنبه، ۶ جــوزا بــه اســام آباد ســفر کــرد.
ــت وزیر  ــده: »نخس ــوری آم ــت جمه ــۀ ارگ ریاس در خبرنام
پاکســتان در یــک دعــوت رســمی از رییــس جمهــور غنــی 
خواســته کــه یــک مقــام ارشــد امنیتــی افغانســتان بــه منظــور 
گفتگــو در مــورد حــل مشــکات امنیتــی افغانســتان و 

ــد«. ــفر کن ــام آباد س ــه اس ــه، ب ــان منطق ــتان و همچن پاکس
ــه  ــی ب ــۀ نظام ــأت بلندپای ــک هی ــه، ی ــن خبرنام ــاس ای براس
ریاســت محمــد حنیــف اتمــر دیــروز بــه پاکســتان رفتــه و در 
آن جــا بــا رییــس ســتاد ارتــش و برخــی دیگــر از مقام هــای 
امنیتــی پاکســتان در مــورد مســایل امنیتــی گفتگــو می کننــد.
اســامبلۀ قومــی پارلمــان پاکســتان روز پنجشــنبه هفتــۀ 

ــق و 29  ــا 229 رأی مواف ــدام بی ســابقه ب ــک اق گذشــته در ی
رأی مخالــف، مســودۀ قانونــی ادغــام مناطــق قبایلــی »فاتــا« را 

ــرد. ــد ک ــتون خوا تائی ــر پش ــت خیب ــا ایال ب
ــت  ــان وق ــان حاکم ــه می ــورت گرفت ــۀ ص ــاس موافق براس
هنــد بریتانــوی و افغانســتان، در امتــداد خــط دیورنــد هفــت 
ــدازۀ  ــا ان »قبایــل اجنســی« در تنظیــم امــور خویــش، بایــد ت

مســتقل باشــند.
ــده  ــۀ آزاد خوان ــی، منطق ــق قبایل ــه، مناط ــن موافق ــاد ای بربنی
ــن  ــی، ای ــام فدرال ــتفاده از نظ ــا اس ــت ب ــود و حکوم می ش
مناطــق را اداره می کنــد کــه در امــور داخلــی خویــش 

ــد. ــتقال دارن اس
ــا پاکســتان  ــد ب ــورد خــط دیورن ــت افغانســتان، در م حکوم
اختــاف دارد و آن را نمی پذیــرد، امــا پاکســتان ایــن خــط را 
ســرحد میــان دو کشــور می خوانــد و هرنــوع بحــث در ایــن 

ــد. ــه می دان ــان یافت ــورد را پای م
دخالت افغانستان در امور پاکستان

ــدت  ــت وح ــت حکوم ــه ارگ ریاس ــش اعامی ــس از پخ پ
ملــی، وزارت خارجــۀ پاکســتان می گویــد کــه افغانســتان در 

امــور داخلــی پاکســتان مداخلــه نکنــد.
محمــد فیصــل، معــاون ســخنگوی وزارت امورخارجــه 
پاکســتان خطــاب بــه دولــت افغانســتان گفتــه  اســت کــه باید 
اصــول عــدم مداخلــه و روابــط دوجانبــه را در نظــر بگیــرد.
روز پنج  شــنبه هفتــه گذشــته، پارلمــان پاکســتان بــه طرحــی 
ــه  ــن ب ــی را کــه پیــش از ای ــد داد کــه مناطــق قبایل رأی تأیی
شــکل فدرالــی و خودمختــار اداره می شــد، بــا ایــاالت 

آن کشــور یک جــا می کنــد. خیبرپشــتون خواه 
بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه میــان حاکمــان وقــت هند 
ــل  ــت قبای ــد، هف ــده دیورن ــتان در معاه ــوی و افغانس بریتان
اجنســی در تنظیــم امــور خویــش بایــد تــا اندازه یــی مســتقل 
باشــند و حکومــت بــا اســتفاده از نظــام فدرالــی، ایــن مناطــق 

را اداره می کنــد.

مـردم والیـت پـروان روز گذشـته یکشـنبه ۶ جوزا/ خـرداد، 
طـی راه پیمایی اعتراضی، سیاسـت حذف هویت و به حاشـیه 
رانـدن مردمان حوزه شـمالی از سـوی حکومت را به شـدت 

محکـوم کردند.
در ایـن راه پیمایـی مـردم والیـت پـروان تاکیـد کردنـد کـه 
هویـت قومـی »افغـان« بـرای تمامی سـاکنان افغانسـتان قابل 
قبـول نیسـت. آنـان، خواهـان توزیـع شناسـنامه های برقـی 
براسـاس قانـون توشـیح شـده ثبـت و احـوال نفوس شـدند.

در ایـن راه پیمایـی، عـاوه بر صدهاتـن از باشـندگان والیت 
پـروان، رییـس و شـماری از اعضـای شـورای والیتـی ایـن 

والیـت نیـز حضور داشـتند. 
بـه گفتـه اشـتراک کننده گان ایـن راه پیمایـی، در شـرایطی که 
افغانسـتان بیش تـر از هـر زمان دیگـری به صلح، همزیسـتی 
مسـالمت آمیـز و ارزش های فراگیر و قابل قبـول برای تمامی 
سـاکنان این کشـور نیاز دارد، حلقات تمامیت خـواه و برتری 
طلـب در درون و بیـرون حکومت هـر روز با خدعه و نیرنگ 
تازه یـی دسـت می زننـد تـا بنیان هـای ضعیف و آسـیب پذیر 

همگرایـی در افغانسـتان را تضعیف نمایند.
این اشـتراک کننده گان از تاراج رای مردم در انتخابات 93 نیز 
یـاد کرده بیان داشـتند که بـر مبنای تفکـرات تمامیت خواهانه 
و حذف گرایانـه در انتخابـات سـال 93 همه شـاهد بودیم که 
کشـور تـا لبه پرتگاه بحـران و بی ثباتی به پیـش رفت، اگرچه 
بـا میانجی گـری جامعـه بیـن المللـی و امضـای توافـق نامـه 
تاسـیس دولـت وحدت ملـی بحران سیاسـی ظاهرأ بـه پایان 
رسـید؛ امـا در حالـی کـه در نخسـتین روز های تاسـیس این 
حکومـت قانـون ثبـت احوال نفـوس مصوب پارلمان کشـور 
توسـط رییـس حکومـت توشـیح شـد و قـرار بود تـا مطابق 
ایـن قانون توزیع شناسـنامه های الکترونیکی آغاز شـود؛ ولی 
در نتیجـه توطیه هـای حلقـات برتری طلـب و تمامیت خواه، 
رونـد توزیـع شناسـنامه ها به چالش کشـیده شـد تـا اینکه با 

گرفتن نخسـتین شناسـنامه الکترونیک توسط رییس حکومت 
وحـدت ملـی بحـران سیاسـی ناشـی از کانون هـای توطیه در 

ارگ و حلقـات پیرامونی آن زبانه کشـید. 
آنـان طـی قطعنامه یـی تـداوم و پافشـاری ارگ بـرای توزیـع 
تذکره هـای الکترونیکـی را  بحـران زا خوانده تاکیـد کردند که 
توزیـع شناسـنامه های برقـی براسـاس فرمان تقنینـی می تواند 
بـه بحران هـای سیاسـی، اجتماعـی کشـور بینجامد و شـیرازه 
امنیـت و ثبـات افغانسـتان را بـا فروپاشـی و نابـودی روبـرو 

سازد.
در ایـن قطعنامـه آمده: از آنجایی که مـا از پیامدهای تحمیل و 
تعمیـم واژه افغان باالی تمامی اقوام کشـور در شناسـنامه های 
هویتـی  سـازی  یک دسـت  و  داشـته  آگاهـی  الکترونیکـی 
شـهروندان افغانسـتان را بـرای وحدت ملی، ثبات سیاسـی و 
تمامیـت ارضی کشـور زیان بـار و خطرنـاک می دانیـم، موارد 
زیـر را بـه نشـانی رهبری حکومـت وحدت ملـی، جهانیان و 

مـردم افغانسـان بیـان می داریم: 
1- توزیـع تذکـره  الکترونیکـی یکـی از نیازهـای جـدی و 
اساسـی افغانسـتان بـرای پیش بـرد روند توسـعه اقتصـادی و 
اجتماعـی اسـت و بایـد برمبنـای قانـون مصوب سـال 1393 
شـورای ملـی افغانسـتان عملـی می شـد، امـا گـروگان گیری 
چهارسـاله ایـن قانـون و تمکیـن ارگ ریاسـت جمهوری بـه 
حلقـات برتـری طلـب و تمامیت خـواه در تحمیـل و تعمیم 
هویـت قومـی »افغـان« بـرای تمامی سـاکنان افغانسـتان قابل 
قبـول نیسـت؛ بنابریـن مـا خواسـتار توقـف رونـد توزیـع 
شناسـنامه الکترونیکـی تـا هنگامـی کـه توافق همگانـی روی 

ایـن رونـد مهـم ملـی به وجـود بیایـد، می باشـیم.
 2- مـا از ریاسـت اجراییـه بـه عنـوان ممثـل رای مـردم بـا 
جدیـت می طلبیم تا به خواسـت نماینده گان مردم در شـورای 
ملـی، نهادهـای جامعـه مدنـی و مردم مبنـی بر توزیـع تذکره 
الکترونیکـی بر مبنـای قانون ثبت احوال نفوس مصوب سـال 

1393 پارلمـان کشـور، بپردازد.
 3- کوچی هـا از سـالیان دراز بـه این سـو مطابـق رسـم و 
عنعـه عشایری شـان به مناطق شـمالی کشـور به ویـژه والیت 
پـروان بـدون هیـچ نوع مشـکلی رفـت و آمد داشـته انـد؛ اما 
در چنـد سـال اخیـر در حالی که در پروان، کاپیسـا، پنجشـیر 
و کوهدامـن، هـزاران خانواده بی سـرپناه وجـود دارد، حلقاتی 
در حکومـت به صـورت دوامـدار در تاش وادار کـردن اداره 
محلـی پروان بـرای توزیع زمین در بخش هایـی از باریک آب 
و بگـرام و دادن تذکـره تابعیـت از ایـن والیـت بـه کوچی  ها 
برآمـده انـد. از آن جایـی کـه بـه نیات شـوم حلقـات تمامیت 
خـواه و ارگ در پیوندبـه جابه جایـی شـمار قابـل توجهـی از 
کوچی هـا در پـروان آگاهـی کامل داریـم، از حکومت مرکزی 
بـا قاطعیـت می خواهیـم تا با اصـرار به این مسـاله بـه بحران 
و بـی ثباتـی در پـروان و شـمالی دامـن نزننـد، در غیـر آن بـا 

واکنـش تند مـردم ایـن حوزه روبـه رو خواهند شـد.
 4- مـا بـه تحـوالت منطقه یی در حدی که حسـن همجواری 
و دیپلماسـی منطقه یـی ایجـاب می کنـد، اهمیـت می دهیـم؛ 
اما برجسـته کـردن پیوندهای قومـی و تباری با همسـایه گان، 
به صورتـی که به تضعیـف بنیان های وحدت ملـی، هم پذیری 
اجتماعـی و ثبات سیاسـی کشـور مـا بینجامد، را به سـود دوام 

ثبـات در منطقه و زیسـت باهمی اقـوام باهم برادر افغانسـتان 
نمی بینیم.

 5- در فرجـام مـا از جامعـه جهانـی و هـم پیمانـان بیـن 
المللـی مـان می خواهیـم تـا بـه روایت یـک جانبـه و تصویر 
وارونه یـی کـه تمامیـت خواهـان و برتـری طلبـان از نشـانی 
دولت افغانسـتان از وضعیت سیاسـی، فرایندهـای اجتماعی و 
امنیت و ثبات سیاسـی افغانسـتان ارایه می کنند، بسـنده نکنند. 
تـداوم پافشـاری ارگ برای توزیع یک جانبـه و تعمیم گرایانه 
تذکـره الکترونیکـی می تواند به بحران های سیاسـی، اجتماعی 
بیش تـر بی انجامد کـه در آن صورت حضـور و حیثیت جامعه 
بیـن المللـی در افغانسـتان بـا پرسـش ها و چالش هـای جدی 

روبـرو خواهد شـد.
مـردم پـروان در حالـی در برابـر توزیـع شناسـنامه های برقـی 
براسـاس فرمـان تقنینـی اعتـراض می کنند که چنـدی پیش و 
پـس از آغـاز رونـد توزیع این شناسـنامه ها کـه اکنون متوقف 
شـده، موجـی از اعتراضـات در سراسـر افغانسـتان از جملـه 
تخار، بلخ، بدخشـان، پنجشـیر،بغان، کابل و ... شـکل گرفت 
و حتـا برخـی از والیت هشـدار دادنـد که اگر شناسـنامه های 
برقـی بـا درج واژه افغـان توزیـع شـود، آنـان خـود مختـاری 

اعـام خواهنـد کرد.

مردم والیت پروان در یک همایش اعتراضی:

توزیع    یکجانبۀ       تذکره      شیرازۀ         
را       به    هم      می ر    یزد امنیت   و ثبات  کشور       

ناجیه نوری 

رونـد ثبت نـام رأی دهنـدگان...
دهندگان در مراکز ولسوالی ها تمدید نمی شود.

ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــت ک ــی زد گف ــخن م ــس س ــتجوابیه مجل ــت اس ــه در نشس او ک
انتخابــات بــه دالیــل تهدیــدات امنیتــی و نبــود بودجــه کافــی، قــادر نیســت تــا رونــد 

ــد. ــد کن ــوالی ها را تمدی ــز ولس ــدگان در مراک ــام رای دهن ــت ن ثب
کمیســیون انتخابــات در حالــی ایــن تصمیــم را اعــام می کنــد، کــه یــک عضــو مجلــس 
نماینــدگان می گویــد کــه هنوزهــم بســیاری از مــردم در ولســوال های کشــور در رونــد 

انتخابــات ثبــت نــام نکردنــد.
ــه  ــردم ب ــه م ــد ک ــدگان می گوی ــس نماین ــور در مجل ــردم غ ــده م ــر نماین ــاه بح نادرش
ــد  ــات بای ــد و کمیســیون انتخاب ــر مراجعــه می کنن ــدگان کم ت ــام رای دهن مراکــز ثبــت ن
مــدت ثبــت نــام رای دهنــدگان را تمدیــد کنــد تــا آنــان از حــق شــان محــروم نشــوند.
همزمــان بــا ایــن، تیفــا یــا بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان از کم رنــگ بــودن حضــور 
ــن  ــه ای ــد ک ــرده می گوی ــی ک ــراز نگران ــدگان اب ــام رای دهن ــت ن ــد ثب ــردم در رون م

ــات مهــم اســت. ــه مشــروعیت و شــفافیت انتخاب موضــوع در زمین
نعیــم ایــوب زاده رییــس ایــن نهــاد در گفتگــوی بــا خبرگــزاری جمهــور از کمیســیون 
انتخابــات خواســت تــا بــرای آگاهــی دهــی و اعتمــاد ســازی اگــر ممکــن اســت رونــد 

ثبــت نــام رای دهنــدگان را تمدیــد کنــد.
آقــای ایــوب زاده تصریــح نمود:«پیشــنهاد مــا ایــن بــوده کــه اگــر ممکــن اســت، رونــد 
ثبــت نــام رای دهنــدگان تــا نزدیک هــای روز انتخابــات ادامــه داشــته باشــد تــا فرصتــی 
ــام  ــام و تشــویق مــردم و در کنــار ایــن کــه پروســه ثبــت ن ایجــاد شــود بــرای ثبــت ن
ــه داشــته باشــد، کارهــای آگاهــی دهــی و اعتمــاد ســازی وجــود داشــته باشــد...  ادام
نگرانــی از کمرنــگ بــودن مــردم وجــود دارد و اگــر قــرار باشــد ایــن گونــه ادامــه داشــته 

باشــد، خیلــی دشــوار خواهــد بــود کــه یــک انتخابــات سرتاســری برگــزار شــود.«
ــت  ــات خواس ــیون انتخاب ــدگان از کمیس ــام رای دهن ــت ن ــار ثب ــه آم ــاره ب ــا اش وی ب
ــام رای دهنــدگان بایــد، بانــک اطاعاتــی  تــا بــرای ارایــه آمــار دقیــق از رونــد ثبــت ن
ــه  ــن زمین ــا در ای ــز خواســت ت ــی نی ــوب زاده از جامعــه جهان ــای ای ــد. آق را ایجــاد کن
کمیســیون انتخابــات را همــکاری کنــد، تــا مــردم افغانســتان شــاهد برگــزاری انتخابــاب 

شــفاف باشــند.

ACKU
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حمید حبیب زاده

تـا چنـد سـال قبـل کسـی بـا صراحـت نگفتـه بـود کـه 
ولـی  هسـتم«؛  خراسـانی  مـن  بلکـه  نیسـتم،  افغـان  »مـن 
سیاسـت مداران پشـتون زمینـه را بـرای تاجیـکان پنجشـیر، 
بدخشـان،  تخـار و بقیـه والیت هـای کشـور فراهـم کردنـد تا بگوینـد »ما 
خراسـانی هسـتیم«. همین طـور هیـچ کس افغانیـت را »ننگ« نمی دانسـت، 
اکنـون فرصت مناسـبی برای مخالفان دسـت داده اسـت تا بگوینـد: »افغان 

بـودن بـرای مـا ننگ اسـت«.
ایـن وضعیـت حاصل شـیوۀ غلـط سیاسـت ورزی و زیاده خواهـی بی رویۀ 
سیاسـت مداران پشـتون اسـت. در قلـم رو مشـترکی بـه نـام افغانسـتان که 
قـرار اسـت همـۀ مـا یک جـا زنده گـی کنیـم، شـاد باشـیم و بـا هم بـرادر 
باشـیم، هـر مبحـث مردمـی و کاِن ملـی بایـد بـا مشـوره و رأی مـردم و 
بـزرگان حـل و فصـل شـود. تحمیـل کـردن امـری، فاجعـه در پـی دارد، 
شـکاف ها را وسـعت می دهـد، فاصله هـا را زیـاد می کنـد و وجـه افتـراق 
مـا را فزونـی می بخشـد. هیـچ دیدگاهـی را نمی تـوان از صحنـه خـارج 
کـرد. هیچ کـس حق بسـتن زبان کسـی را نـدارد. در یک جامعه با سیسـتم 
دموکراتیـک، همه گـی حـق حیـات دارنـد. در »جهاِن زیسـتی« که بایسـت 
زبان هـا،   ارزش هـا،   تمـام  باشـد،   حکومت هـا  مسـتقیم  مداخلـۀ  از  دور 

هویت هـا، نظریه هـا و... حـق حیـات و ادامـه دادن دارنـد.
تک گویـی،  کـه  می دهـد  شـهادت  مـا  عزیـز  کشـور  معاصـر  تاریـخ 
تمامیت خواهـی و بی اعتنایـی بـه قدرت مـردم، مصیبت آفرین بوده اسـت. 
یـک جامعـۀ دموکراتیک بـر دیالوگ، مذاکره، بحث و مدارا اسـتوار اسـت. 
خـود رایـی، سخت سـری و اعتمـاد بـه بیگانـه گان بـه جـای خودی هـا، 
هیـچ گاه راه حـل نبـوده و اکنـون نیـز راه حـل نیسـت. سـامت کشـور و 
جامعـۀ مـا بـه تفاهـم بسـته گی دارد،  نـه بـه تقابـل. آفـت تقابـل را همـه 
تجربـه کـرده انـد و ضرر این آفت بیشـتر از همه به پشـتون مظلـوم پکتیا،  
پکتیـکا،  هلمنـد، و... رسـیده اسـت. همه گـی باید برای رسـیدن به وحدت 
ملـی واقعـی تـاش کنیـم و نتجـۀ مثبت ایـن تاش به این وابسـته اسـت 

کـه همـه را بـا ویژه گی هـا و اصالـت خودشـان قبـول کنیـم.

دستگیر روشنیالی

حکمونه او واقعيتونه
حکمونــه: »خــدای نارينــه پــه بخــت پيــدا کــړی«، »نارينــه 

ــه د اداري او د  ــيار دی«، »نارين ــه هوش ــوی دی«، »نارين ق

ــزه ده«،  ــځه عاج ــزوري ده«، »ښ ــځه کم ــد دی...«، »ښ ــراث خاون م

»ښــځه يب عقلــه ده«، »ښــځه ناقص العقــل ده«، »ښــځه، د ښــځي نــوم 

او هويــت يــوازي لــه ســړی رسه پــه رابطــه کــي تعريــف کيــداي يش«، 

»د ښــځي دنــده د اوالدونــو زيــږول، لويــول او ځــای يــي کــور دی او 

کــه د بانــدي ځــي بايــد پــه کڅــوړه کــي والړه يش« »د دواړو کورنــۍ او 

ټولنــي اداره کــول د نارينــه دنــده دی او نارينــه د قــدرت ســمبول دی«.

واقعيتونه:

ــه ده،  ــځه صدراعظ ــور دی، ښ ــس جمه ــځه ري ــه ده، ښ ــځه ملک ښ

انگيــا مرکيــل يــوه اتيــا ميليونــې ټولنــي اداره کــوي، ښــځه وزيــره ده، 

ښــځه رهــره ده، ښــځه ډاکــره او ښــوونکي ده، ښــځه حقــوق پــوه او 

ــه  ــځه ليکوال ــه ده، ښ ــر او مهندس ــځه انجين ــي ده، ښ ــت کونک سياس

ــا دنارينــه ســاالري پــه  او شــاعره ده.... د ښــځي دا هــره يــوه ځانگړتي

ــه دي او  ــي گذارون ــتي ماتونک ــد وروس ــي اپارتاي ــه جن ــتم او پ سيس

ــي  ــاوی ي ــت درک او درن ــځي واقعي ــي د ښ ــايس چ ــه اړ ب ــوږ دي ت م

وکــړو.

فهیم دشتی

که زه وایم چې زه یم او ته وایې چې زه یم

نه به ته یې ، نه به زه یم 

که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې ته یې 

هم به زه یم، هم به ته یې

اینجا می خواهم روی بخش عدالت خواهی تأکید کنم
ــر  ــام »تفک ــه پی ــد ب ــتان در پیون ــماری از دوس ــته، ش ــای گذش در روزه
ــه  ــی ک ــه تعصبات ــاره ب ــا اش ــب« ب ــض و تعص ــد تبعی ــٔه ض عدالتخواهان
ــد  ــد، نق ــال می کنن ــت، اعم ــرون حکوم ــی در درون و بی ــات خاص حلق
ــه  ــی، چگون ــب و تبعیض زادی ــوب تعص ــه در چهارچ ــد ک ــرده بودن ک
ــا حتمــًا  ــد داشــت و آی ــز بای ــن برخوردهــای تعصب آمی ــه ای واکنشــی ب
در برابــر آن ســر خــم کنیــم؟ یــا این کــه اربــاب تعصــب، زبانــی غیــر از 
تعصــب را نمی داننــد و بایــد بــا آن هــا بــه همــان زبــان، ســخن بگوییــم؟
بــه هیــچ روی چنیــن نیســت. آمرصاحــب شــهید چنان چــه قبــًا اشــاره 
ــان،  ــا همزم ــت؛ ام ــرک« می دانس ــه ش ــر ب ــی را براب ــب قوم ــد، »تعص ش
بــا تمــام نیــرو بــه دنبــال عدالــت اجتماعــی بــود و در حالــی کــه آینــدٔه 
ــدت  ــت »وح ــوام می دانس ــٔه اق ــدت هم ــرزمین را در وح ــن س روش ای
ــرای تحقــق  ــد و ب ــل تحقــق می خوان ــت اجتماعــی« قاب ملــی را در عدال

ــرد. ــارزه می ک ــر مب ــن ام ای
ــار  ــر ب ــای زی ــه معن ــی ب ــرای تعصب زدای ــاش ب ــب، ت ــن ترتی ــه ای ب
تعصــب رفتــن، یــا چنان چــه، برخــی از سیاســیون در ســال های گذشــته 
ــی  ــت اجتماع ــرای عدال ــت. ب ــری« نیس ــد »معامله گ ــده ان ــب ش مرتک
ــان، پیــش بایــد رفــت، امــا  ــا پای ــارزه ت ــارزه کــرد و در ایــن مب بایــد مب
ایــن مبــارزه نبایــد بــا حربــٔه تعصــب بــه پیــش بــرده شــده یــا بــر بنیــاد 
ــر  ــع و خط ــدون مان ــوار و ب ــیر، هم ــن مس ــه ای ــد. البت ــا یاب ــب بن تعص
نیســت؛ ولــی بــه گفتــٔه معــروف: »کــوه هــر قــدر بلنــد باشــد، بــر ســر 

ــود راه دارد.« خ

فیـسبـوک نـــامــه

ایران با  اسراییل  و  امریکا  احتمالی  درگیری  پیامدهای 
در گام نخســت بایــد دیــد کــه امریــکا از بــه راه انــدازی 
ــب  ــی را تعقی ــه اهداف ــی چ ــتردۀ ایران هراس کارزار گس
می کنــد؟ اهــداف روشــن اســت: چاپیــدن شــیوخ 
عــرب و فــروش جنگ افزارهــای کهنــه و از رده خــارج 
ــیوخ.  ــه ش ــر ب ــارد دال ــا میلی ــای صده ــه به ــده ب ش
ــکا  ــا، امری ــی کوری ــران مصنوع ــه در بح ــه ک همان گون
ــا  ــی میلیارده ــی و بزرگ نمای ــا کارچاق کن ــت ب توانس
بــه کوریــای جنوبــی و جاپــان  دالــر جنگ افــزار 
ــا  بفروشــد و قراردادهــای حضــور پایگاه هــا خــود را ب
هزینــۀ ایــن دو کشــور تمدیــد کنــد، ایــن بــار نیــز عیــن 

ــه اســت. قضی
ــارو  ــدام برخــورد روی ــر ک ــکا س ــی رود امری ــان نم گم
ــکا انگشــت های  ــرا امری ــته باشــد؛ زی ــران را داش ــا ای ب
ــه  ــچ رو ب ــه هی ــه دارد و ب ــادی در منطق آســیب پذیر زی
ســودش نیســت بــا ایــران وارد جنــگ شــود. بــه چنــد 

دلیــل امــکان جنــگ مســتقیم نیســت:
1- ایــران می توانــد در صــورت در گرفتــن جنــگ، بــه 
ــه در  ــکا در افغانســتان از جمل ــی پایگاه هــای امری راحت
ــا  ــار و حت ــد، هــرات، قنده ــا شــیندند، هلمن ســبزوار ی
بگــرام را موشــکباران و نابــود کنــد و در صــورت لــزوم، 
اشــغال والیــات غربــی مــا بــرای ایــران مشــکل بزرگــی 

نیســت.
ــد  ــکا نمی توان ــکا. امری ــی امری ــای عمل 2- محدودیت ه
ناوهــای جنگــی و زیردریایی هــای خــود را وارد خلیــج 
ــا و  ــن ناوه ــورت ای ــن ص ــرا در ای ــازد؛ زی ــارس بس پ
زیردریایی هــای چنــد میلیــارد دالــری بــا نیــروی 
موشــک ها،  مســتقیم  تیــررس  در  بــزرگ  انســانی 
قایق هــا و زیردریایی هــای ایرانــی قــرار می گیرنــد . 
ــتر از  ــل بیش ــا در فواص ــا و زیردریایی ه ــتقرار ناوه اس
500 کیلومتــر، دســت های امریــکا بــه حملــه بــر ایــران 
ــه روی  ــتقر ب ــای مس ــرد هواپیماه ــرا ب ــدد، زی را می بن
ناوهــای هواپیمابــر بیــش از 500 کیلومتــر نیســت. 
از  نمی تواننــد  هــم  زمیــن  بــه  دریــا  موشــک های 
ــدف  ــران ه ــداف را در خــاک ای ــه اه فواصــل دور هم

ــد. ــرار دهن ق
3- بــه محــض حملــۀ امریــکا، ایــران بی درنــگ جنــگ 
را منطقه یــی خواهــد ســاخت. بــه ایــن معنــا کــه 
ــی عربســتان،  ــی و نفت ــه تأسیســات نظام ــگ هم بی درن
ــد  ــم خواه ــر را در ه ــت و قط ــارات، کوی ــن، ام بحری
ــاال رفتــن سرســام آور بهــای  ــه معنــای ب کوبیــد. ایــن ب
ــیه  ــه ســود روس ــا ب ــه تنه ــود ک ــان می ش ــت در جه نف
ــان  ــی در می ــات جان ــر تلف ــو آن، خط ــت. در پهل اس
امریکایی هــا و ســایر شــهروندان کشــورهای ناتــو 
ــیاری  ــمار بس ــه ش ــژه این ک ــه وی ــت. ب ــاال اس ــیار ب بس
از پایگاه هــا و نیروهــای امریکایــی در قطــر، عربســتان، 
ــتند.  ــتقر هس ــی مس ــورهای عرب ــایر کش ــن و س بحری
ــت ِکم  ــزار، دس ــا ه ــه صده ــر ن ــی اگ ــرگاه زنده گ ه
ده هــا هــزار جهان گــرد غربــی در کشــورهای عربــی بــا 

ــد شــد. ــه رو خواه خطــر جــدی روب
4- ایــران بی درنــگ بــه اســراییل حملــۀ موشــکی 
خواهــد کــرد. اســراییل تــوان حملــۀ متقابــل بــر خــاک 
ــور،  ــای آن کش ــد هواپیماه ــرا بای ــدارد، زی ــران را ن ای
3000 کیلومتــر رفــت و برگشــت کننــد و از فــراز ترکیــه 
یــا اردن و عربســتان، یا ســوریه و عراق بگذرند. روشــن 
اســت ســوریه و ترکیــه اجــازه نمی دهنــد، امــا عبــور از 
ــازه  ــراییل اج ــه اس ــه ب ــری ک ــورِ دیگ ــر کش ــاک ه خ
بدهــد، بــرای آن کشــنده خواهــد بــود. ســوریه و عــراق 
ــان  ــد، عم ــازه بده ــر اردن اج ــد و اگ ــازه نمی دهن اج
ــرار خواهــد گرفــت.  هــدف موشــک های ایرانــی ق
گذشــته از این هــا، اســراییل بایــد دســتِ کم بــا 20 
فرونــد هواپیمــای بمب افکــن و 100 فرونــد هواپیمــای 
شــکاری حملــه کنــد، امــا بــا توجــه بــه داشــتن تنهــا 5 
فرونــد هواپیمــای سوخترســان عمــًا تــوان ایــن کار را 
نــدارد؛ زیــرا بایــد بــرای هواپیماهــای خــود در آســمان 
کشــورهای دیگــر سوخت رســانی کنــد. بــرای ایــن کار 
ــت.  ــاز اس ــان نی ــای سوخت رس ــد هواپیم ــه 50 فرون ب
چنیــن توانــی را تنهــا امریــکا و روســیه دارنــد. اوضــاع 

ــد  ــار خواهــد شــد کــه ایــران بتوان در صورتــی فاجعه ب
هواپیماهــای سوخت رســانی اســراییل را بــر فــراز 

عــراق یــا حتــا عربســتان ســرنگون کنــد.
ــدل  ــار مب ــۀ تمام عی ــک فاجع ــه ی ــد ب ــگ می توان جن
گــردد، هــرگاه موشــک های ایرانــی بــه تأسیســات 
ــان  ــر پای ــن دیگ ــد. ای ــت کنن ــراییل اصاب ــته یی اس هس
ــن صــورت،  ــود. در ای ــد ب ــراییل خواه ــت اس موجودی
امــکان حملــۀ هســته یی امریــکا بــه ایــران بــاال مــی رود. 
فرامــوش نشــود کــه کوریــای شــمالی نیــز بــاری 
ــۀ  ــه اندیش ــر ب ــه اگ ــود ک ــرده ب ــد ک ــراییل را تهدی اس
حملــۀ هســته یی بــه ایــران بیفتــد، موشــک های او 

ــرد. ــد ک ــو خواهن ــان مح ــۀ جه ــراییل را از صفح اس
ــۀ موشــکی حــزب  ــروز جنــگ، حمل 5- در صــورت ب
اهلل و ســوریه بــر اســراییل، اجتناب ناپذیــر اســت. 
ــزی  ــن چی ــتار چنی ــراییل خواس ــه اس ــن اســت ک روش
ــرای از دســت  ــزی ب ــوریه چی نیســت. حــزب اهلل و س
ــه ســوریه  ــل اســراییل ب ــۀ متقاب ــا حمل ــد، ام دادن ندارن
ــگ  ــه جن ــم ب ــیه را ه ــای روس ــته پ ــد ناخواس می توان
بکشــاند کــه بــرای اســراییل بســیار خطرنــاک خواهــد 

ــود. ب
ــن و قطــر از نخســتین  ــکا در بحری ۶- پایگاه هــای امری
ــود کــه تلفــات  ــد ب ــران خواهن اهــداف موشــک های ای

ــر خواهــد داشــت. ــرای امریکایی هــا در ب ســنگینی ب
7- هــر گونــه حملــه بــه ایــران، تلفــات جانــی ســنگینی 
بــرای ایرانیــان خــو اهــد داشــت. ایــران، افغانســتان یــا 
ــکا  ــچ امری ــورت، هی ــت. در آن ص ــن نیس ــراق و یم ع
ــد و سرتاســر  در هیــچ نقطــۀ جهــان امــن نخواهــد مان
جهــان بــرای امریکایی هــا و تأسیســات امریکایــی 
ناامــن خواهــد شــد . فشــردۀ همــه تأسیســات امریکایــی 
ــران  ــاج حمــات ای ــی، آم ــر نظام ــی و غی اعــم از نظام

قــرار خواهــد گرفــت.
ــغال بخشــی از خــاک  ــه اش ــدام ب ــران اق ــرگاه ای 8- ه
افغانســتان کنــد، ارتــش ملــی فلــج اســت و کاری 
ــت  ــا از دس ــرای امریکایی ه ــا ب ــد؛ ام ــد بکن نمی توان
ــودی  ــار و ناب ــرات و قنده ــد و ه ــیندند، هلمن دادن ش

ــود. ــد ب ــی خواه ــزی بزرگ ــرام، آبروری بگ
پایــگاه  خطرنــاِک  بســیار  مســألۀ  فرجــام،  در   -9
ــد  ــو می باش ــوط نات ــه مرب ــت ک ــه اس ــک ترکی انجرلی
و 90 بمــب هســته یی در آن اســتقرار دارد و شــمار 
بســیاری از هواپیماهــا و نیروهــای ناتــو از جملــه آلمــان 
در آن مســتقر انــد. ترکیــه اجــازۀ حملــه بــه امریــکا از 
ــه  ــد ب ــران صددرص ــا ای ــد، ام ــگاه را نمی ده ــن پای ای

ــرد. ــد ک ــه خواه ــگاه حمل ــن پای ای
هــر گونــه حملــۀ ایــران بــر انجرلیــک، تلفــات نیروهای 
ــی دارد  ــو را در پ ــایر اعضــای نات ــان و س فرانســه، آلم
ــه فاجعــه  ــاک اســت. خطــر آن گاه ب کــه بســیار خطرن
ــه ســاح های هســته یی  ــرگاه ب ــد شــد ه ــل خواه تبدی
ــورت،  ــد. در آن ص ــیب برس ــک آس ــتقر در انجرلی مس
ــای  ــود و پ ــارج ش ــرل خ ــگ از کنت ــت جن ــن اس ممک

ترکیــه و ناتــو را هــم بکشــاند.
10- یکــی از بزرگتریــن اهرم هــای ایــران، بســتن تنگــۀ 
هرمــز اســت کــه می توانــد جریــان نفــت از عربســتان، 
ــی  ــای جهان ــه بازاره ــراق را ب ــن و ع ــت، بحری کوی
برهــم بزنــد و ایــن امــر موجــب باالرفتــن بهــای نفــت 
ــد  ــیه خواه ــود روس ــه س ــه ب ــود ک ــان می ش در جه

ــد. انجامی
جنــگ  ایــن  در  پاکســتان  چــرا،  و  بی چــون   -11
ــاک  ــگ، خ ــان جن ــد و در جری ــد مان ــرف خواه بی ط
خــود را بــه روی امریکایی هــا خواهــد بســت. در ایــن 
صــورت، اگــر جنــگ بــه درازا بکشــد، همــه نیروهــای 
امریکایــی و ناتــو در افغانســتان بــا خطــر بســیار بزرگــی 

ــد. ــد ش ــه رو خواهن روب
ــود  ــه س ــد ب ــف، صددرص ــران و ضعی ــران وی 12- ای
ــچ ســودی  ــکا هی ــکا اســت. امری ــان امری ــیه و زی روس

ــرد. ــد ب ــگ نخواه ــن جن از ای
ــدن  ــکا، چاپی ــی امری ــک ســخن، هــدف اصل 13- در ی
ــن هــدف صددرصــد  ــه ای ــه ب شــیوخ عــرب اســت ک

می رســد. چنــدی پیــش ترامــپ اعــام کــرد کــه امریــکا 
در خاورمیانــه 7 تریلیــون مصــرف کــرده و هیــچ چیــزی 
ــر ســر  ــاورده اســت. حــاال هــم جنــگ ب ــه دســت نی ب
ــد:  ــه ان ــا گفت ــن اســت. از قدیم ه ــا نصرالدی لحــاف م
»تــا احمــق در جهــان اســت، مفلــس در نمی مانــد«. تــا 
شــیوج عــرب هســتند، نــان امریکایی هــا در روغــن تــر 

خواهــد بــود.
امــا اعمــال تحریم هــای شــدیدتر مالــی، اقتصــادی 
ــور وارد آوردن  ــه منظ ــی ب ــکاران غرب ــر هم ــار ب و فش
ــد  ــر اعــراب چن ــت، اگ ــی نیســت. در نهای فشــار، منتف
ــر بــه امریــکا بدهنــد، احتمــال موشــکباران  میلیــارد دال
توافــق روســیه  بــا  ایــران در ســوریه  پایگاه هــای 
ــۀ  ــال حمل ــا احتم ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــر ب محتمل ت
امریــکا بــه ایــران بــا اطمینــان بســیار بــاال منتفــی اســت.
افغانســتان  بازنــده،  بزرگ تریــن  صــورت،  هــر  در 
ــط  ــه رواب ــی ک ــر پیمانه ی ــه ه ــرا ب ــود؛ زی ــد ب خواه
ایــران و امریــکا خراب تــر شــود، تأثیــرات منفــی آن را 
ــون  ــن اکن ــد. افغانســتان همی ــم دی در افغانســتان خواهی
درگیــر جنــگ فرسایشــی درازمــدت و بســیار خطرنــاک 
ــم شــدن اوضــاع  ــه وخی ــر گون ــا پاکســتان اســت. ه ب
در غــرب، صددرصــد بــه ســود پاکســتان اســت، زیــرا 
می توانــد بــه آســانی نفــوذ خــود را در شــرق و جنــوب 

ــر ســازد. ــا شــمال نیرومندت و حت
ــت  ــرای دول ــی ب ــد جبهه ی ــِگ چن ــک ســخن، جن در ی
ــن  ــم او ای ــن ه ــا ای ــت. ب ــاک اس ــیار خطرن ــی بس غن
گزینــه را برگزیــده اســت، تــا دیــده شــود چــه خواهــد 
ــت های  ــا سیاس ــور را ب ــدۀ کش ــن آین ــخصًا م ــد. ش ش
ــن  ــن از ای ــرس م ــم. ت ــم می بین ــامِ ارگ بســیار وخی خ
اســت کــه در اثــر سیاســت های خــام اشــرف غنــی، مــا 

زیــر پــا نشــویم.
ــتراتیژیک  ــایل اس ــان مس ــیاری از کارشناس ــمار بس ش
کــه در عرصــۀ »اســترافور« یعنــی پیش گویی هــای 
ــگ  ــل جن ــناریوهای محتم ــد؛ س ــردی کار می کنن راهب
ــن  ــد. در چنی ــه ان ــه بررســی گرفت ــران را ب ــکا و ای امری
ــداف  ــرف، اه ــوۀ دو ط ــیال های بالق ــد پتنس ــایل بای مس
سیاســی، نظامــی و اقتصــادی، ســود و زیــان دو طــرف 
ــنجش  ــه س ــی ب ــات نظام ــل اقدام ــای محتم و پیامده
ــک و  ــیار پراگماتی ــردم بس ــا م ــوند. غربی ه ــه ش گرفت
رئالیســت هســتند. منافــع شــان بــرای شــان در اولویــت 
ــر  ــگ را در نظ ــرات جــدی جن ــد مخاط ــرار دارد. بای ق
ــن  ــته یی و چندی ــک هس ــراییل 200 کاه ــت. اس داش
چرنوبــل  فاجعــۀ  نبایــد  دارد.  هســته یی  کارخانــۀ 
اوکراییــن را فرامــوش کــرد. اصابــت موشــک های 
ایرانــی بــه ســایت های هســته یی اســراییل، فاجعــه 
ــار خواهــد  ــه ب ــه ب ــرای سرتاســر خاورمیان بزرگــی را ب

آورد.
در یونــان، قبــرس و ترکیــه هــم پایگاه هــای ناتــو 
ــد کــه در همــه جنگ افزارهــای هســته یی  اســتقرار دارن
ــی  ــررس موشــک های ایران ــه در تی ــتقرار دارد و هم اس
ــی  ــوت امریکای ــی پاتری ــاع هوای ــامانۀ دف ــتند. س هس
نســبت بــه ســامانه های اس 300 و اس 400 روســی 
بســیا نــاکارا هســتند و تــوان ایســتاده گی در برابــر 
ــه  ــداد آن ب ــه تع ــران را ک ــمار ای ــک های فزون ش موش

ــد. ــد، ندارن ــزاران می رس ه
نبایــد از یــاد بــرد کــه ایــران، زرادخانــۀ نیرومنــد 
جنگ افزارهــای  از  کمتــر  کــه  دارد  هــم  شــیمیایی 
ــان  ــده از هم میهن ــرای آن ع ــن ب ــت. ای ــته یی نیس هس
ــات  ــو تبلیغ ــر ج ــر تأثی ــه در زی ــتم ک ــاور نوش خوش ب
و  پان ترکــی  وهابــی،  صهیونیســتی،  شــبکه های 
ــه  ــران ب ــودی ای افغان ملتــی شــب و روز در اندیشــۀ ناب
ــه  ــل از این ک ــتند. غاف ــراییل هس ــکا و اس ــت امری دس
ــان  ــا زی ــور م ــه کش ــش از هم ــی، بی ــن جنگ در چنی
خواهــد دیــد و بــه میــدان جنــگ مبــدل خواهــد 
ــروش  ــکا ف ــدف امری ــم، ه ــه گفت ــه ک ــد. همان گون ش
جنگ افزاهــای بیشــتر بــه شــیوخ نــادان عــرب اســت و 
ــد  ــه راه خواهن ــترده یی را ب ــن کار، کارزار گس ــرای ای ب

ــا. ــألۀ کوری ــد مس ــت مانن ــس. درس ــت و ب انداخ

عزیز آریانفر
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سایمون هندرسون/ پایگاه اینترنتی آتالنتیک 
»بازداشـت فعـاالن فمنیسـت )فعـال حامـی حقـوق زنـان(، 
اصاحـات جنجالـی محمـد بن سـلمان در عربسـتان را فرو 

می نشـاند.«
چنـد مـاه اسـت کـه عربسـتانی ها شـاهد طوفـان در عرصـه 

روابـط عمومـی در ایـن کشـور بوده انـد.
دیدگاهـش  بـا  عربسـتان  ولیعهـد  سـلمان،  بـن  محمـد 
درخصـوص یـک ملـت مـدرن جدیـد، توجـه جهـان را بـه 
خـود جلب کـرد. در این کشـور کنسـرت های زنـده برگزار 
شـد، سـینماها گشـایش پیـدا کردنـد و خیلی اتفاقـات دیگر 
فوتبـال  بازی هـای  در  می تواننـد  زنـان  شـد.  برنامه ریـزی 
جزو تماشـاچیان باشـند. سـپتامبر گذشـته محمد بن سـلمان 
قـول جسـورانه ای بـرای لغو ممنوعیـت رانندگی بـرای زنان 
در عربسـتان را داد کـه ایـن قـول قـرار اسـت از 24 جـون 

شـود. عملی 
بـا ایـن حـال اواخـر جمعـه همـه ایـن لذت هـا بـه یکبـاره 
رنـگ باخـت. گزارش هایـی منتشـر شـد مبنـی بـر اینکـه 
تغییـر  دنبـال  بـه  کـه  عربسـتان  در  زنـان  حقـوق  فعـان 
سیاسـت ها بودنـد بازداشـت شـده و بـه زنـدان افتادنـد. تـا 
صبـح امـروز گـزارش شـده کـه 13 نفـر دسـتگیر شـده اند. 

اکثـر آنهـا زن هسـتند. به غیـر از مسـاله رانندگـی، آنها علیه 
قانـون اجبـار به گرفتـن رضایت مـردان محـرم درخصوص 
بسـیاری از تصمیم هـای زنـان عربسـتانی در زندگـی نظیـر 

می کردنـد. تبلیـغ  مسـافرت 
یکـی از ایـن بازداشـت شـده ها »لجیـن الهذلول« بـود که در 
سـال 201۶ در اجاسـی بـه نام اجـاس یک جهـان جوان، 
عکسـی را گرفـت کـه در آن هیچکـس دیگری بجـز »مگان 
مـارکل« کـه اخیـرا بـا شـاهزاده هـری، شـاهزاده بریتانیایـی 

نبود. ازدواج کـرد، 
در عربسـتان چـه اتفاقـی در حـال رخ دادن اسـت؟ محمـد 
بن سـلمان ممکن اسـت بخواهـد جلوی اعتراضـات مردمی 
کـه بـه دنبـال تغییـرات سیاسـی یـا اجتماعی بیشـتر هسـتند 
را بگیرنـد. )در جریـان تعطیـات آخـر هفتـه یـک مقـام 
آمریکایـی بـه من گفت این بازداشـت ها در عربسـتان نشـان 
دهنـده سـبک عملکرد شـخصی این شـاهزاده هسـتند حتی 

اگـر کـه نـام او بـه طـور علنی بـا آنهـا مرتبط نباشـد(.
اصاحـات او همـواره ایـن احتمـال را داشـت کـه مخالفان 
را در داخل جامعه مردسـاالر عربسـتان که از تفسـیر سـفت 
و سـختی از اسـام تبعیـت می کنـد تحریـک کنـد. ایـن نیاز 
اسـت  آن  از  فعـال حاکـی  زنـان  بازداشـت  بـرای  آشـکار 

کـه محمـد بـن سـلمان مجبـور شـده دوبـاره در طرح هـای 
بزرگـش بازاندیشـی کنـد.

در عربسـتان برخـی محمد بن سـلمان را با صـدام، دیکتاتور 
بـا  او  از  آنهـا اغلـب  کشـته شـده عـراق تشـبیه می کننـد. 
عنـوان »صـدام خـوب« یـاد می کننـد کـه بـه عنـوان معـاون 
رئیس جمهـور، یکـی از نیروهـای محـرک مدرنیـزه سـازی 
عـراق در دهـه 1970 بـود و اینکـه در آن زمـان صـدام بـه 
رغـم بـی رحمـی، مورد احتـرام قرار داشـت. با ایـن حال او 
در دهه هـای 1980 و 1990 شـروع بـه رعب افکنی گسـترده 
کـرد. مـن بـا عربسـتانی هایی کـه نگـران هسـتند محمـد بن 

سـلمان از ایـن روش پیـروی کنـد، صحبت کـرده ام .
یـک روایـت دربـاره محمـد بـن سـلمان کـه هـر سـفیری 
در ریـاض می گویـد روایـت »گلولـه« اسـت. هنگامـی کـه 
محمـد بن سـلمان 22 سـال داشـت )حـدودا 10 سـال قبل( 
می خواسـت یـک تجـارت بـه راه بینـدازد. در یـک موقعیتی 
نیـاز داشـت کـه یک قاضی عربسـتانی یـک سـندی را برای 
او امضـا کنـد اما ایـن قراداد مشـکلی داشـت بنابراین قاضی 

از این کار سـر بـاز زد.
براسـاس ایـن ماجرا محمد بن سـلمان یک گلولـه از جیبش 
بیـرون کشـید و روی میـز ایـن فـرد گذاشـت و بـه او گفت 
یـا شـما ایـن را امضـا می کنیـد یـا ایـن نصیب شـما خواهد 
شـد. ایـن مرد قـرارداد را امضا کـرد اما بعدا شـکایت محمد 
بـن سـلمان را نـزد ملـک عبـداهلل، پادشـاه آن زمـان مطـرح 
کـرد و او حضـور محمـد بـن سـلمان در دربـار سـلطنتی را 

ممنـوع کرد.
ایـن داسـتان ها و نگرانی هـا دربـاره محمد بن سـلمان نشـان 
دهنـده چهـره نوظهوری در سـلطنت عربسـتان اسـت که کم 
طاقـت بـوده و بـه دنبـال تغییـرات عجوالنـه در این کشـور 
سـلطنتی اسـت. شـاید ایـن ولیعهد اکنـون گمـان می کند که 
جنبـش اصاحاتـی که بـه راه انداختـه از کنترل خارج شـده 
اسـت، شـاید هـم فکـر می کند کـه بیـش از حد سـریع جلو 
مـی رود و نخبـگان پیـر را کـه اکنـون نیـاز بـه راضی شـدن 

دارنـد، ناراحت کرده اسـت.
شـاید پـدر او بـه او توصیـه کـرده – یا گفته شـده کـه به او 
توصیـه کـرده – کـه او بایـد از سـرعت خـود بکاهـد. ایـن 
امـکان کـه محمـد بن سـلمان ممکن اسـت بـا مخالفت های 
قدرتمندی در عربسـتان روبرو شـود ماه گذشـته میادی در 
اجاسـی عربـی بـه میزبانـی ملـک سـلمان در شـهر ظهران 

بـروز پیـدا کـرد. ایـن گردهمایی متمرکـز بر تصمیـم دونالد 
ترامـپ، رئیس جمهـور آمریـکا بـرای منتقـل کردن سـفارت 
آمریـکا در اسـرائیل به شـهر قدس بـود. در بیانیـه پایانی این 
اجـاس بسـیاری از صحبت هـای معمـول دربـاره حمایـت 
از فلسـطینی ها مطـرح شـد. ایـن چنـدان شـگفت آور نبـود. 
البتـه بجـز ایـن حقیقـت که محمـد بن سـلمان )کـه در این 
اجـاس شـرکت کرد امـا به عنوان یـک نقش پشـتیبان برای 
پـدرش( از یـک تور سـفر سـه هفته ای بـه آمریکا بازگشـته 
بـود، در حالـی که در آنجا مکررا شـیفتگی جامعـه میلیاردها 

و تجـار و یهودیـان آمریـکا را برانگیختـه بود.
محمـد بـن سـلمان براسـاس گزارش ها بـه جامعـه یهودیان 
آمریـکا گفتـه بـود کـه مسـاله سرنوشـت فلسـطینی جـزو 
100 مسـاله اول عربسـتانی های عـادی نیسـت. – ایـن گفته 
براسـاس گزارش هـا باعـث شـگفتی بسـیاری از مردم شـد. 
کسـانی که با محمد بن سـلمان دیدار کردند می گویند او در 
تعاماتـش حتـی با کسـانی که با آنها مخالف اسـت، مشـابه 
بیـل کلینتـون، رئیس جمهـور اسـبق آمریـکا عمـل می کند. با 
ایـن حـال او بـه نـدرت نظـرش را تغییـر می دهـد. بـا ایـن 
حـال ایـن ناگـوار اسـت زیـرا او همچنیـن در حال مشـهور 
شـدن بـه خاطـر گرفتن تصمیمـات بـد اسـت. از جمله این 
تصمیمـات بد بازداشـت سـعد حریری، نخسـت وزیر لبنان، 
جنـگ ادامـه دار عربسـتان در یمـن علیـه حوثی هـا، مناقشـه 
دیپلماتیـک با قطر و بازداشـت حدود 400 شـاهزاده و تاجر 
متهم به فسـاد در عربسـتان اسـت. عاوه بر آن اجرای سـند 
دورنمـای 2030 کـه سـند تغییـرات اقتصـادی در عربسـتان 

اسـت با سـرعت الک پشـتی جلو مـی رود.
شـاهکار ایـن طـرح فروش بخشـی از شـرکت نفـت دولتی 
آرامکـو عربسـتان اسـت امـا ایـن اتفـاق بـه تاخیـر افتـاده 
اسـت. در ایـن میـان افشـاگری های رسـوا کننـده ای علیـه 
افـراط گری هـای محمـد بـن سـلمان در حـال بروز اسـت.
بـه نظـر می رسـد محمـد بـن سـلمان واقعـا عاقه منـد بـه 
تغییر نیسـت. بازداشـت این فعاالن نشـان دهنـده ادامه همان 
شـیوه رفتار عربسـتان در گذشـته است. در سـال 1990 ده ها 
زن عربسـتانی بـه اتهـام رانندگـی در ریاض دسـتگیر شـدند 
امـا عربسـتان امـروز قرار اسـت متفاوت باشـد و قرار اسـت 
محمـد بـن سـلمان یـک چهـره سـلطنتی متفـاوت باشـد. 
امیدهـای جهـان بـه این اسـت کـه او یک کشـور عربسـتان 
مـدرن بـه وجـود آورد کـه بتواند خـود را از قیـد و بندهای 
محافظـه کارانـه رهـا کنـد. بعـد از ایـن بازداشـت های اخیر 
اکنـون قابلیـت محمـد بـن سـلمان بـرای ارضـا ایـن امیدها 

زیـر تردیـد قـرار می گیرد.

د مرشانـو جرګـې ځينـي غـړي وايـي، د ميل شـورا يو شـمېر 

غـړي د مافیايـي کړیو په شـان عمل کوي او پـه خپلو کورونو 

کـې یـې د تذکرو پلـور او وېش پيـل کړی دی.

د مـيل شـورا د يو شـمېر غړو پـه کورونو کې د تذکـرو پلور او 

وېـش د مرشانو جرګې تنـد غرګونونه راپارويل دي.

د دغـې جرګـې ځينـي غړي دغـه چـاره د خلکو لـه اقتصادي 

کمـزورۍ نـاوړه اسـتفاده بـويل او وايـي چې که يـې مخه ونه 

نیـول يش، نـو انتخابات بـه د مافیايي کړیو الس تـه ولوېږي.

پـه ورته وخـت کې د مرشانـو جرګې اداري پـاوی دغه عمل 

جـرم بويل او پـه وړاندې یـې د کلکو اقداماتو غوښـتنه کوي.

د دې جرګـې لومـړي مرسـتیال محمـد عـامل ایزدیـار چـې د 

مرشانـو جرګې د يکشـنبې د ورځې د عمومـي غونډې مرشي 

يـې کولـه، وویـل چـې د رأیـې ورکوونکو د نـوم لیکنـې بهیر 

بایـد وغځول يش.

دی زیاتوي:

»مـوږ پـه جـدي ډول د کمېسـيون رئیـس تـه وایـوو چـې دغه 

موضـوع پـه دقیـق ډول وڅـاري او د تذکـرو وېـش او د نـوم 

لیکنـې بهیـر تـه دې پاملرنـه زیاتـه کـړي، ځکه دغه مسـئله په 

پـای کـې ډېرې بـدې پایلې لـرالی يش، د جـوزا په اومـه نېټه 

بایـد د نـوم لیکنـې بهیر ونـه درول يش، مـوږ د نا امنو سـیمو 

ترڅنـګ، حتـا پـه امـن سـیمو کـې هـم د دغـه بهیـر غځېدل 

غواړو.«

خـو لـه دې ټولـو رسه رسه د مرشانـو جرګـې غـړي وايـي، د 

مـيل شـورا د يو شـمېر غـړو کورونـه د تذکرو د پلـور او وېش 

پـه مرکزونـو بـدل شـوي او هغـه کسـان چـې لـه دې الرې 

غـواړي بریـايل يش، د ټاکنـو کمېسـيون دې یـې د اسـنادو او 

شـواهدو رسه رد کـړي.

د دغې جرګې يو تن غړی ګل احمد اعظمي وایي:

»عمـده ننګونـه ناامنـي ده، پـه ځانګـړي ډول پـه لېـرو پرتـو 

والیتونـو او سـیمو کـې چـې زورواکـي او مافیايـي کـړۍ د 

ډموکراسـۍ خـاف دي، څنګـه چـې تاسـو د تذکـرو پېـر او 

پلـور ته اشـاره وکـړه، دغه لـړۍ دوام لري او هغه کسـان چې 

تذکـره پېـري او هغـه چـې يـې پلـوري، وطـن دوسـته خلـک 

نـه دي.«

بـل خـوا سـناتوره ګالۍ اکـري وايي، لـه دې چـارې رسه د 

انتخاباتـو د کمېسـيون خپلواکـي تـر پوښـتنې النـدې ده او د 

دغـه کمېسـون پـه ناتوانـۍ رسه د انتخاباتـو شـفافیت هـم تر 

پوښـتنې النـدې راځي.

خـو دا چـې د نـوم لیکنـې د بهیـر د غځولـو او پـه دې برخـه 

کـې د غېر قانـوين کړنو د مخنیـوي لپـاره د انتخاباتو خپلواک 

کمېسـيون څـه پـان لـري، هڅـه مو وکـړه چـې پـه دې اړه د 

دوی نظـر واخلـو، خو د دغه کمېسـیون مسـؤلینو زموږ اړیکو 

ته ځـواب ورنـه کړ.

ټینګښـت، د حساسـو  امنیـت  د  انتخاباتـو  د  د دې ترڅنـګ 

مـواد کمښـت او پـه يـو شـمېر والیتونـو کـې تـړيل مرکزونـه 

هغـه نـورې سـتونزې دي چـې د مرشانـو جرګـې غـړي ورتـه 

نیي. ګوتـه 

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې يـوه ورځ مخکـې د انتخاباتو 

خپلـواک کمېسـيون لـه خـوا د ولـي جرګـې او ولسـوالیو 

شـوراګانو د کاندیدانـو د نـوم لیکنـې بهیـر پيـل شـو.

بـل خـوا د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد نجیـب دانـش وايي، 

کوم کسـان چـې د انتخاباتو پـه برخه کې غېـرې قانوين کړنې 

کـوي، که هغـه هر څـوک وي، قانوين چلند بـه وررسه ويش.

نوموړي وویل:

»مـوږ ټولـو کشـفي او اسـتخبارايت ارګانونو ته دنده سـپارلې، 

څـو هغـه کسـان چـې غېـر قانـوين کړنـې کـوي او د خلکـو 

لـه اقتصـادي ناتوانـۍ نـاوړه ګټـه پورتـه کـوي او د پیسـو پـه 

بـدل کـې ترې تذکـرې اخيل، په نښـه کـړي، که داسـې موارد 

بـه قانـوين چلنـد  کشـف يش، نـو لـه اړونـدو کسـانو رسه 

ويش.«

کـه څـه هـم د کورنیـو چـارو وزارت د انتخاباتـو د امنیـت د 

ټینګښـت ډاډ ورکـوي او دا خپـل لومړیتـوب ګنـي، خـو د 

مرشانـو جرګـې يـو بـل غـړی فرهاد سـخي وايـي، په داسـې 

حاالتـو کـې چـې ناامنۍ پـه والیتونو کـې ورځ تربلـې مخ په 

زیاتېـدو دي، د رسارسي او شـفافو انتخاباتو تـررسه کېدل ډېر 

شـوين نه ښـکاري.

اصالحات بن سلمان به کجا انجامید؟

د ميل شورا د ځینو غړو په کورونو کې د تذکرو د پلور او وېش 

په اړه د مرشانو جرګې غربګون
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