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ــه  ــه گون ــر ب ــون دال ــی 691 میلی ــک جهان بان

ــرد. ــک ک ــتان کم ــه افغانس ــوض  ب بالع

قــرارداد ایــن کمــک روز سه شــنبه ) 21 حمــل 

( میــان اکلیــل حکیمــی وزیــر مالیــه و شــبهام 

چــودری رییــس بانــک جهانــی در بخــش 

ــید. ــا رس ــه امض ــتان ب افغانس

وزیــر مالیــه حیــن امضــای ایــن قــرارداد گفــت 

کــه کمــک 691 میلیــون دالــری بانــک جهانــی 

صحــت،  بخش هــای  در  افغانســتان  بــه 

ــد  ــرف خواهی ــه م ــداری ب ــرات و بانک مخاب

ــید. رس

ــر  ــون دال ــت: » 600 میلی ــی گف ــای حکیم آق

ــرف  ــه م ــت ب ــش صح ــک در بخ ــن کم ای

زمینــه  در  آن  دالــر  میلیــون   51 می رســد. 

دیجیتــال ســازی پــروژه کاســا یــک هــزار 

ــک  ــار آن ی ــه در کن ــد. ک ــرف می رس ــه م ب

ــت  ــه در قیم ــود ک ــیده می ش ــوری کش ــر ن فای

ــون آن  ــد. 40 میلی ــد آم ــش خواه ــت کاه انرتن

ــاری  ــادی و معی ــاظ اقتص ــداری از لح در بانک

ســازی بانک هــا بــه مــرف می رســد. در 

زمینــه ایجــاد ســهولت های قرضــه بــه دهاقیــن 

و نیــز صنعــت کاران بــه مــرف خواهــد 

ــید«. رس

همزمــان بــا ایــن ایتــل ســنهاورس معــاون بانــک 

ــت  ــیایی گف ــورهای آس ــور کش ــی در ام جهان

ــول را در ســه بخــش مهــم در  ــن پ ــان ای کــه آن

ــد رســاند. ــه مــرف خواهن افغانســتان ب

وی تاکیــد کــرد کــه آنــان بــا بکارگیــری بهرتیــن 

ابتــکارات کــه بــه ســطح جهانــی بــوده تــالش 

ــی  ــه یک ــه ک ــت عام ــروژه صح ــه پ ــد ک می کنن

افغانســتان  از پروژه هــای خــوب حکومــت 

ــه موفقیــت برســانند. ــوده اســت را ب ب

معــاون بانــک جهانــی در امــور کشــورهای 

ــرتاتیژیک  ــتان را اس ــت افغانس ــیایی موقعی آس

خوانــده تاکیــد کــرد کــه دیجیتــال ســازی پروژه 

ــه  ــتان را ب ــد افغانس ــزار می توان ــک ه ــا ی کاس

نقطــه وصــل کشــورهای ُآســیایی مبــدل کنــد.

ــر  ــروز وزی ــن فی ــروز الدی ــال، فی ــن ح در همی

صحــت عامــه، 600 میلیــون دالــر کمــک 

بانــک جهانــی کــه طــی 3 ســال در زمینــه 

ــید. ــد رس ــرف خواه ــه م ــت ب صح

ــن  ــرف ای ــا م ــان ب ــه آن ــرد ک ــد ک وی تاکی

ــردم را  ــی م ــا دسرتس ــد، ت ــالش می کنن ــول ت پ

ــز  ــه خدمــات خــوب صحــی بلنــد بــرده و نی ب

مراکــز صحــی در والیــات و ولســوالی های 

کشــور را افزایــش داده تــا از مــرگ و میــر زنــان 

ــود. ــری ش جلوگی

آقــای فیــروز گفــت کــه مــرف ایــن پــول بــر 

اســاس پرداخــت صــورت گرفتــه و موسســات 

کــه خدمــات خــوب ارایــه نکننــد، از پرداخــت 

محــروم خواهنــد شــد.

کمک 691 میلیون دالری 
بانک جهانی به افغانستان

صفحه 2

صفحه 6

جـای خالـِی »منافع ملی« 
در سیاسِت افغانی

کشت تریاک در 24 والیت 

گسرتش یافته است

جنـبش پشتون هـا 

اسـالم آبـاد را تهـدید مـی کنـد؟

صفحه 3

افغانسـتان د سـولې عـايل شـورا وايـي، هغـه  د 

پاکسـتاين علـامء چـې په افغانسـتان کې مسـلامن 

وژنـه جهـاد ګڼـي، د نـړۍ د علـاموو پـه کنفرانس 

کې يـې ګـډون مهـم دی.

متـه ده چـې د افغانسـتان پـه اړه د اسـالمي نړۍ د 

علـاموو يـو لـوی کنفرانس په يـوه اسـالمي هېواد 

ويش. کې 

دغه څرګندونې د افغانسـتان د سـولې عايل شـورا 

ویانـد سـید احسـان طاهري د سـې شـبنې په ورځ 

»۱۳۹۷ کال د وري ۲۱« ازادي راډیـو تـه وکړې.

نوموړي وویل:

»له بـده مرغه ځيني پاکسـتاين علامء د افغانسـتان 

جنـګ رشعـي بـويل او...             ادامـه صفحه 7

مقام هــای والیتــی کــر ادعــا کــرده انــد کــه نظامیــان پاکســتان در 

۲۴ ســاعت گذشــته صدهــا راکــت را بــر دو ولســوالی رسحــدی 

ــته  ــی کش ــک ملک ــه ی ــه در نتیج ــد ک ــرده ان ــاب ک ــت پرت آن والی

شــده اســت.

بــه گفتــۀ مقام هــای والیتــی کــر، از روز دوشــنبه بــه ایــن طــرف، 

۴۳۳ راکــت از جانــب پاکســتان بــر ولســوالی های رسکانــو و 

ــگام پرتــاب شــده اســت. دان

غنــی مصمــم، ســخنگوی والــی کــر، بــه صــدای امریــکا گفــت 

ــو،  ــوالی رسکان ــگل ولس ــَپری گنج ــاحه َس ــت در س ــه راک ــه س ک

پرتــاب شــده و یکــی آن بــر یــک منــزل مســکونی اصابــت کــرده که 

در نتیجــه یــک روســتایی کشــته شــده اســت.

ــر، زور  ــور کم ــق س ــر مناط ــر ب ــت دیگ ــۀ وی، ۴۳۰ راک ــه گفت ب

ــه  ــرده ک ــت ک ــگام اصاب ــوالی دان ــاحات ولس ــایر س ــرول و س ب

ــت. ــته اس ــی نداش ــارات جان خس

فقیرمحمــد، یــک باشــندۀ گنجــگل دره ولســوالی رسکانــو گفــت، 

ــق  ــن مناط ــر ای ــرف ب ــن ط ــه ای ــال ب ــد س ــی از چن ــالت راکت حم

جریــان دارد کــه گاه ناگاهــی بــر منــازل مســکونی اصابــت 

. می کنــد

بــه گفتــۀ وی، مناطــق کوهســتانی بــه دلیــل ایــن راکــت پراگنی هــا 

از ســکنه خالــی شــده و مــردم مجبــور بــه تــرک منــازل شــان شــده 

. ند ا

ــاه  ــار م ــان چه ــه در جری ــد ک ــه ان ــر گفت ــت ک ــای والی مقام ه

ــالت  ــل حم ــه دلی ــوالی ب ــج ولس ــواده از پن ــا ۳۰۰ خان ــته ت گذش

راکتــی پاکســتان، آواره شــده و بــه ســاحات امــن بیجــا شــده انــد.

ــس از  ــر، پ ــدی ک ــوالی رسح ــر دو ولس ــی ب ــالت راکت ــن حم ای

ســفر روز جمعــۀ شــاهد خاقــان عباســی، صدراعظــم پاکســتان بــه 

کابــل، انجــام شــده اســت.

رسان افغانســتان و پاکســتان در پایــان روز جمعــه در کابــل اعــالن 

کردنــد کــه دو جانــب روی هفــت مســأله بــه توافــق رســیده انــد که 

توقــف حمــالت راکتــی و هوایــی نیــز شــامل آن اســت.

در اعالمیــۀ مشــرتک کابــل – اســالم آباد گفتــه شــده اســت کــه دو 

ــم  ــای حری ــدام از تخطی ه ــر ک ــه ه ــد ک ــرده ان ــه ک ــب موافق جان

فضایــی و زمینــی خــودداری کننــد.

ــتان  ــای افغانس ــای مقام ه ــوص ادع ــون در خص ــا اکن ــتان ت پاکس

مبنــی بــر حمــالت راکتــی بــر کــر واکنــش نشــان نــداده اســت.

با راکت باران شرق افغانستان

پاکسـتان زیر تعـهداتش زد!

صفحه 3

سولې شورا:

 د علاموو کنفرانس کې، په افغانستان کې 

د جهاد د فتوا ورکوونکو حضور مهم دی

اظهارات مقام طالبان 
با اشارۀ پاکستان صورت گرفته است



ــل  ــرک کارم ــی ب ــش، وقت ــال پی ــدود 40  س ح

رهــر وقــِت افغانســتان قــدرت را پــس از کشــته 

ــت، در  ــده گرف ــه عه ــن ب ــه امی ــدِن حفیظ الل ش

نخســتین نشســت خــری خــود، وقتــی خرنــگاِر 

ــازد،  ــرح س ــوالی را مط ــت س ــی خواس بی بی س

کارمــل بــا آن صــداِی ُپرطنیــن و انقالبــی اش، رو 

بــه خرنــگار بی بی ســی کــرد و بــدون آن کــه 

ــه او  ــز ب ــۀ توهین آمی ــه گون ــردازد، ب ــوال بپ ــه س ب

خطــاب کــرد کــه مــا پدران تــان را دو بــار از ایــن 

کشــور بــا ذلــت بیــرون راندیــم، حــاال بــرای چــه 

ــته اید!  ــور برگش ــن کش ــه ای ب

کــرزی  حامــد  اخیــِر  ســخنان  وقتــی 

رییس جمهــوری پیشــیِن کشــور در مســکو را 

ذهنــم  در  کارمــل  ســخنان  ایــن  می شــنیدم، 

ــا از  ــا را م ــه انگلیس ه ــت ک ــد. او گف ــی ش تداع

ــه امریکایی هــا خطــاب  کشــوِر خــود راندیــم و ب

کــرد کــه آمده ایــد تــا مــردم افغانســتان را بکشــید. 

آقــای کــرزی بــرای بیرون رفــت از معضــل فعلــی 

کشــور، حضــور روســیه را در افغانســتان رضوری 

دانســت و گفــت که در صــورت همکاری روســیه 

ــد.  ــان می یاب ــور پای ــگ در کش ــتان، جن و پاکس

ــن نشســت خــری  ــن در ای ــای کــرزی همچنی آق

در یــک رســانۀ روســی اعــالم کــرد کــه القاعــده را 

ــرد  ــتان وارد ک ــژه پاکس ــه و به وی ــه منطق ــکا ب امری

ــروزی را از آِن  ــگ رسد پی ــق آن در جن ــا از طری ت

ــازد.  ــود س خ

ــدان دور از  ــای کــرزی چن ــن ســخناِن آق ــه ای البت

واقعیت هــای دنیـــای سیاســت نیســتند. ایــن تنهــا 

آقــای کــرزی نیســت کــه امریــکا و غربی هــا 

را شــناخته و بــا آن هــا رِس دشــمنی دارد. امــا 

ــا  ــاد ب ــه در تض ــرزی ک ــای ک ــِی آق ــخناِن فعل س

ــد،  ــرار می گیرن ــِش او ق ــال پی ــد س ــخنان چن س

ــاید.  ــا منی گش ــتۀ م ــی از کار فروبس ــچ گره هی

یــک نکتــۀ دیگــر را نیــز بایــد متذکــر شــد 

آخریــن  گورباچــف  میخاییــل  زمــان  در  کــه 

از  بســیاری  کــه  روســیه  رییس جمهــوری 

ــل  ــه حل وفص ــیلۀ او ب ــه وس ــان ب ــکالت جه مش

ــه  ــد ک ــوت ش ــن دع ــیدند، از رسان مجاهدی رس

در مــورد افغانســتان بــه مســکو ســفر کننــد تــا از 

نزدیــک مســایل مــورد توجــه قــرار گیرنــد. در آن 

ــیم  ــفید تقس ــیاه و س ــه س ــز ب ــه همه چی ــان ک زم

ــتند  ــن منی خواس ــا رسان مجاهدی ــد و حت می ش

بــاور کننــد کــه ممکــن اســت افــراد مســلامن در 

ــز یافــت شــوند، یــک مســأله را بیــش  روســیه نی

از همــه چیــز در ســفر خــود بــه روســیه برجســته 

کردنــد و آن این کــه: آن هــا در آن کشــور کــه همــه 

چیــز نجــس و غیرقابــل اســتفاده بــرای مســلامنان 

ــی  ــچ غذای ــه هی ــت ب ــوه دس ــز می ــه ج ــت، ب اس

نرده انــد!

ــب و  ــرزی در ش ــای ک ــه آق ــم ک ــاال منی دان  ح

ــا در  ــرد و ی ــه رس می ب ــکو ب ــه در مس ــی ک روزهای

ــرد  ــفر می ک ــور س ــن کش ــه ای ــی ب ــته وقت گذش

مثــل رسان جهــادی میــوه می خــورد و یــا دســتی 

ــرد. چــون  ــز می ب ــوِع روســی نی ــه غداهــای متن ب

ــی  ــکا زنده گ ــادی را در امری ــال های زی ــه س او ک

ــد  ــی ب ــذای امریکای ــه غ ــه ک ــز نگفت ــرده، هرگ ک

ــت.  ــس اس ــه نج ــر از آن این ک ــا بدت ــت و ی اس

ــذای  ــه غ ــم ن ــم، می بین ــر می کن ــه فک ــون ک اکن

روســی نجــس بــوده و نــه غــذای امریکایــی، بــل 

ــد  ــز را می توان ــه چی ــه هم ــت ک ــگاه ماس ــن ن ای

ــا  ــد. این ج ــل کنـ ــس تبدی ــس و غیرنج ــه نج ب

ــوه  ــیه می ــد در روس ــه می گوی ــت ک ــت اس سیاس

بخوریــد یــا ودکا بنوشــید بــدون آن کــه آســامن بــه 

ــن بخــورد.  زمی

آقــای کــرزی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. 

ــک روز  ــورد؛ ی ــود می خ ــواِه خ ــه دلخ ــان ب او ن

امریــکا را دوســت و بــرادر می خوانــد و روز دیگر 

ــد کــه  روســیه و پاکســتان را. چــه کســی منی دان

ــد؟  ــه آورده ان ــان چ ــر رِس جه ــرب ب ــکا و غ امری

لطفــًا یــک بــار بــه کلکســیون روزنامــۀ »حقیقــت 

ــامل  ــک ع ــا ی ــد ت ــه منایی ــور« مراجع ــالب ث انق

همدلــی بــا ســخنان کــرزی پیــدا کنیـــد. 

ــرب را  ــباِت غ ــه مناس ــتند ک ــراد هس ــوع اف دو ن

نخســت  می داننــد؛  ذلت بــار  و  انســان کش 

کمونیســت ها و دوم تنــدروان اســالمِی پیــرو ســید 

قطــب در جهــان. حــاال مــن منی دانــم کــه آقــای 

کــرزی از کــدام طیــف مناینده گــی می کنــد. 

چــون تــا جایــی کــه می دانــم، او هنــوز بــه چنــان 

ســطح نرســیده کــه کتاب هــای مارکسیســت ها و 

از جملــه خــود مارکــس را بخوانــد و تحلیــل کنــد 

ــت  ــرا نیس ــدر بنیادگ ــر، او آن ق ــب دیگ و از جان

ــکار  ــث از اف ــِط منبع ــای منح ــه جریان ه ــه ب ک

قطــب پیوســته باشــد. باقــی قضایــا می مانــد بــه 

منافــِع آقــای کــرزی کــه چگونــه مســایل را دنبــال 

می کنــد! 

ــا  ــت ام ــی اس ــور مهم ــه، کش ــیه در منطق روس

ــده  ــتباه هایی نش ــار اش ــه دچ ــوده ک ــه نب این گون

باشــد. تصمیــم حــزب کمونیســت شــوروی 

افغانســتان،  بــه  نظامیانــش  فرســتادن  بــرای 

ــط  ــن خب ــور بزرگ تری ــن کش ــه ای ــد ک ــبب ش س

ــه  ــد. البت ــام ده ــود را انج ــِی خ ــِت سیاس و جنای

در آن زمــان آقــای کــرزی در هنــد و بعــدًا در 

ــروزش  ــتاِن ام ــدن دوس ــر ش ــتان از رسازی پاکس

و  بــه خــود می پیچیــد  از درد  افغانســتان  بــه 

ــه  ــرد ک ــک می ک ــم را تک ت ــای امپریالیس دروازه ه

بــه داد مــردم افغانســتان برســند. امــا حــاال دســت 

بــه دامــِن روســیه شــده و حــل مشــکِل افغانســتان 

را در دســتان توامننــد پوتیــن می بینــد. 

ــت: آن  ــت اس ــرزی درس ــای ک ــدگاِه آق ــدام دی ک

ــت  ــن پیوس ــه مجاهدی ــه ب ــروزی ک ــدگاِه دی دی

ــاال  ــا ح ــد و ی ــی اش جنگی ــتاِن روس ــا دوس و ب

ــا  ــده و از آن ه ــا ش ــِن روس ه ــه دام ــت ب ــه دس ک

از  را  امریکایــی اش  رفقــای  کــه  می خواهــد 

منطقــه و افغانســتان بیــرون براننــد؟

ــِر  ــک ام ــت، ی ــای سیاس ــور در دنی ــر و تط تغیی

ــۀ  ــی نکت ــد، ول ــامر می آی ــلم به ش ــی و مس بدیه

ــالِت  ــی و تعام ــوالِت سیاس ــۀ تح ــم در هم مه

بین املللــی ایــن اســت کــه حکومــت داران و 

در کشــورها،  تصمیم گیــراِن عرصــۀ سیاســت 

همــۀ تغییرهــا و تحــوالت در اندیشــه و رفتار شــان 

ــع  ــاِس مناف ــر اس ــارج را ب ــط خ ــه محی ــبت ب نس

ملــی و خواســِت عمومــی اتخــاذ می کننــد. 

متأســفانه امــا در افغانســتان، سیاســت مداران 

ــرار  ــا ق ــۀ تصمیم گیری ه ــوِر هم ــان را مح خودش

می دهنــد و چیــزی را می گوینــد و می طلبنــد 

کــه فقــط در آن، ســالیِق شــخصی و منافــِع تیمــِی 

ــرای افغانســتان  و مردمــش،  خــود را می بیننــد. ب

نــه روس هــا ذاتــًا انســـان های رشیــف و دوســتاِن 

لزومــًا  امریکایی هــا  نــه  و  هســتند  مخلصــی 

دشــمناِن قســم خورده و ویرانگــر انــد. آن چــه کــه 

در دنیــای سیاســت می توانــد دوســتی و دشــمنی 

ـ ملت هــا  رقابــِت دولــت  یــا همــکاری و  و 

ــۀ  ــه گفت را رقــم بزنــد، منافــع مـــلی اســت کــه ب

مشــهوِر آقــای مورگنتــا، پــدر واقع گرایــی در 

ــت  ــامی سیاس ــتارۀ راهن ــل، »س ــط بین املل رواب

ــود.  ــمرده می ش ــی« ش خارج

سیاســی  کارگــزاراِن  و  حکومت مــداران 

و  خــود  ملــی،  منافــع  به جــای  کشــور،  در 

راهنــامی  ســتارۀ  را  هوی وهوس های شــان 

بین امللــل  صحنــۀ  در  دشــمنی   و  دوســتی  

ــن  ــع چنی ــه وض ــی ک ــا زمان ــًا ت ــد. یقین پذیرفته ان

باشــد، افغانســتان نــه از روس هــا خیــری  خواهــد 

دیــد و نــه از چینی هــا و امریکایی هــا، بلکــه 

ــی،  ــای تاریخ ــِل ناکامی ه ــان در دور باط همچن

رسگــردان خواهــد چرخیــد. 
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وزارت داخلـۀ افغانسـتان خبـر دادـه کـه به زودی در سـطح 
فرماندهـان و رییسـاِن ایـن وزارت، تغییـرات گسـترده ایجـاد 

شـد. خواهد 
آقـای برمـک وزیـر داخلـۀ کشـور دـر مصاحبـه بـا یکـی از 
رسـانه های خصوصـی، از تغییـر و تبدیـِل دسـت کم 30 تـن 
از فرماندهـان و رؤسـاِی ایـن وزارت به هدـِف اصالحـات و 

بهبـودِ امـور خبـر داده اسـت.
اصالحـات دـر نهادهـای امنیتـی از جملـه ارتـش و پولیـس 
عمدـۀ  خواسـت های  و  آرزوهـا  از  یکـی  همـواره  ملـی، 
شـهرونداِن کشـور بوده اسـت. در هفده سـال گذشـته، یکی 
ایجـاد  و  دولت دـاری  دـر  ضعـف  دالیـِل  اصلی تریـن  از 
شـکاف میـان دولـت و جامعـه، فسـاد دـر ارگان هـای امنیتی 

به ویـژه پولیـس بودـه اسـت. 
متأسـفانه پـس از گذشـِت سـال ها از حضـور حمایت گرانـۀ 
جامعـۀ جهانـی دـر افغانسـتان، هنـوز پولیـس ملـی بـه وقار 
و جایـگاهِ الزم و شایسـتۀ خـود نرسـیده اسـت. گزارش های 
و  فسـاد  وجـود  از  همـواره  زیادـی،  غیررسـمی  و  رسـمی 
بی بندوبـاری دـر صفـوِف پولیـس و ادـاراِت زیربـط آن دـر 
سرتاسـر کشـور خبـر می دهد. مـروری بـر اخبارِ رسـانه های 
داخلـی و همچنیـن مشـاهدۀ صحنه هـای مسـتنِد فـراوان در 
از  سوءاسـتفاده  کـه  می دهـد  نشـان  جامعـه،  گوشـه وکنار 
صالحیت هـای وظیفه یـی، بـه یـک رویکـردِ عادـی دـر میان 
نیروهـای پولیـس تبدیـل شـده و حتـا بسـیاری از مردـم، بـه 
منسـوباِن پولیـس نگاهـی تـوام بـا تردیـد و سـوءظن دارند. 
اختالس، دریافت رشـوت، اسـتفاده از مواد مخدر و بدرفتاری 
بـا مردـم، بی تعـارف بخشـی از تصـوراِت افغانسـتانی ها دـر 
مـورد پولیـس را تشـکیل می دهـد؛ پولیسـی کـه می بایسـت 
نمـاد امنیـت و آرامـش و خدمت گـزاری بـه جامعـه می بـود. 
دـر ایـن نـوع نـگاه بـه پولیـس، مردـم افغانسـتان تقصیـری 
صاحب منصبـاِن  و  افسـران  و  سـربازان  مسـلمًا  ندارنـد؛ 
باشـخصیت، متعهـد و تعلیم یافته یـی نیز دـر وزارت داخله و 
پولیـِس ملـی ایفـای وظیفـه می کننـد، امـا ایـن عدـه کمتر در 
رأِس امـور قـرار گرفته انـد و شـوربختانه جمعیـِت کمتری را 
احتـوا می کننـد، از همیـن رو کمتـر بـه چشـِم مردـم و نـگاهِ 

قضاوت گـِر جامعـه می آینـد.
اکنـون کـه آقـای برمـک از اصالحـاِت گسـترده دـر وزارت 
داخلـه و نیروهـای پولیـس سـخن می گویـد، ایـن پرسـش 
بـه میـان می آیـد کـه: آیـا ایـن اصالحـات می خواهـد چهـرۀ 
پولیـس و تصــوری کـه از آن نـزدِ عمـوم وجـود دـارد را 
تغییـر احسـن بدهـد و یـا این کـه هماننـد اصالحاتـی کـه در 
گذشـته ها نیـز بارهـا شـعارش شـنیده شـده، قصـد اجـرای 
تغییراِت سـطحی و فرمایشـی و اخراج چهره هـای غیرخودی 

و آوردـن چهره هـای خودـی را دـارد؟
کـرزی،  آقـای  زعامـت  دـورۀ  ابتدـای  از  افغانسـتان  مردـم 
دـر پهلـوی تقدیـر از سـربازان و افسـراِن ایثارگـر، همـواره 
آن هـا  تعلیم نیافته گـِی  و  پولیـس  نیروهـای  بی بندوبـارِی  از 
و  تغییـر  اصالحـات،  نـام  بـه  نیـز  هرازچندـی  و  نالیده انـد 
ایـن  مشـکِل  بوده انـد.  شـاهد  را  صوری یـی  تبدیل هـای 
تبدیلی هـا اوالً ایـن بودـه کـه دـر آن هـا نیـِت راسـخی برای 
پوشـش اصالحـات،  دـر  ثانیـًا  نداشـته؛  اصالحـات وجـود 
به جـای افـراد ناکارآمـد و نامطلـوب، افـراد ناکارآمـِد دیگری 
بـه کار گماشـته شـده اند؛ ثالثـًا همـۀ ایـن تغییـرات بیـش از 
باشـد، معلـوِل  از اوضـاع  آن کـه محصـول شـکایت  مردـم 
سـلیقه های تیمـِی وزیـر یا رییـِس جدید دـر وزارت داخله و 
یارگیری هـای جدیـِد سیاسـِی تـوام با دسیسـه و توطیـه بوده 
اسـت. از همین جاسـت کـه اکنـون کـه نـامِ اصالحـات دـر 
وزارت داخلـه و پولیـس بـه میـان می آید، کمتر شـوقی را در 

برمی انگیـزد. مردـم 
بـا همـۀ این هـا، یـک نکتـۀ امیدبخـش دـر کارنامـۀ رهبـرِی 
جدیـد وزارت داخلـه وجود دـارد و آن این کـه: چندی پیش، 
برگزیدـه  آزاد  رقابـت  از طریـق  پولیـس  آمـراِن حوزه هـای 
شـدند و دـر جمـع آن هـا، افسـراِن جـواِن بی نام ونشـان امـا 
متعهدـی دیدـه می شـد کـه بعیـد بـود دـر سیسـتم گزینـش 
قبلـی، بـه چنیـن سـمت هایی انتخاب شـوند. بـا اتکا بـه این 
تجربـۀ نیـک، توقـع و انتظارِ مردـم از آقای برمک این اسـت 
کـه تغییراِت گسـتردۀ مورد ادعـاِی خود را به معنای راسـتیِن 
کلمـه بـا هدـِف »اصــالحات« ـ و نـه تعامـالت و تمایـالِت 
سیاسـی و فرمایشـیـ  پـی بگیرد؛ اصالحاتی کـه بتواند چهره 
و وجاهـِت مخدوش شـدۀ پولیـس در اذهاِن عمومـی را ترمیم 
کنـد و میـان مردـم و حکومـت، پُلـی از اعتمـاد و آرامـش را 

سازد. اسـتقرار 

از »اصالحات« در وزارت داخله 
استقبال باید کرد
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ــف،  ــارات مــال عبدالســالم ضعی ــه اظه برخــی آگاهــان در رابطــه ب

می گوینــد کــه گــروه طالبــان بــه چنــد شــاخۀ مختلــف تقســیم شــده  

اســت و پاکســتان در رابطــه بــه صلــح افغانســتان نظــر واحــد نــدارد.

ــم  ــفیر رژی ــف، س ــالم ضعی ــال عبدالس ــه م ــت ک ــن درحالی س ای

ــت  ــه دول ــت ک ــه اس ــز گفت ــۀ تایم ــه روزنام ــتان ب ــان در پاکس طالب

پاکســتان برخــی از رسان گــروه طالبــان را بازداشــت کــرده اســت و 

می خواهــد از ایــن طریــق بــاالی آنــان فشــار وارد کنــد تــا بــه رونــد 

ــد.  ــح بپیوندن صل

ــوز  ــا هن ــان ت ــروه طالب ــه گ ــد ک ــان، می گوی ــم طالب ــو رژی ــن عض ای

ــد،  ــه نکرده ان ــخ ارای ــی پاس ــد ارشف غن ــنهادی محم ــتۀ پیش ــه بس ب

ــا  ــتان و ی ــار پاکس ــر ب ــد زی ــان منی خواهن ــروه طالب ــه گ ــه ک او گفت

ــود را  ــکالت خ ــد مش ــان می خواهن ــد، طالب ــری برون ــور دیگ کش

ــا  ــو ب ــروه گفت وگ ــن گ ــد. ای ــل کنن ــکا ح ــدۀ امری ــاالت متح ــا ای ب

ــا  ــتقیم ب ــوی مس ــان گفت وگ ــرده و خواه ــتان را رد ک ــت افغانس دول

ــتند. ــکا هس ــت امری دول

ــت  ــی  در نشس ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــد ارشف غن محم

ــور در آن  ــش از ۲۰ کش ــای بی ــه مناینده ه ــل  ک ــح کاب ــۀ صل پروس

ــکش  ــان پیش ــروه طالب ــرای گ ــنهادی را ب ــتۀ پیش ــد، بس ــارض بودن ح

کــرد کــه دولــت افغانســتان گــروه طالبــان را بــه عنــوان یــک جریــان 

سیاســی قبــول کــرده و در صــورت پیوســن بــه رونــد صلــح 

ــرَا  ــوند. ظاه ــتان ش ــی در افغانس ــای سیاس ــد وارد مبارزه ه می توانن

ــد. ــخ نداد ه ان ــته پاس ــن بس ــه ای ــان ب طالب

برخــی منابــع گفته انــد کــه هیــچ یــک از مقام هــای طالبــان در 

ــازۀ  ــارات ت ــه اظه ــد ک ــع گفته ان ــده اند. مناب ــت نش ــتان بازداش پاکس

ســالم ضعیــف بــا اشــاره اســالم آبــاد و در راســتای منابــع پاکســتان 

ــه اســت.  صــورت گرفت

ــه  ــد ک ــده گان، می گوی ــس مناین ــو مجل ــک عض ــال، ی ــن ح در ای

ــی  ــده اند و برخ ــیم ش ــف تقس ــتۀ مختل ــد دس ــه چن ــان ب ــروه طالب گ

ــا نفــوذ طالبــان مخالــف دیــد گاه پاکســتان در امــور  از چهره هــای ب

ــن گــروه هســتند. ای

دکــرت جعفــر مهــدوی، عضــو کمیســیون روابــط بین املللــی مجلــس 

مناینــده گان؛ بــا اشــاره بــه ســخنان مــال ضعیــف می گویــد: 

ــت،  ــرو نیس ــجمی روب ــروه منس ــا گ ــح ب ــد صل ــتان در رون افغانس

ــده اند  ــیم ش ــته تقس ــد دس ــه چن ــارض ب ــال ح ــان در ح ــروه طالب گ

کــه رونــد گفت وگوهــای صلــح را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. 

ــه  ــود دارد ک ــوذ وج ــا نف ــای ب ــی از چهره ه ــان برخ ــان طالب در می

ــتند.  ــروه هس ــن گ ــان ای ــتان در می ــش پاکس ــف نق مخال

ــه  ــه ب ــز در رابط ــتان نی ــت پاکس ــه دول ــاور دارد ک ــدوی ب ــای مه آق

همــکاری در رونــد صلــح افغانســتان بــه چنــد دســته تقســیم شــده  ، 

حکومــت نظامــی پاکســتان، حکومــت مردمــی پاکســتان و گروه هــا 

و مدرســه های دینــی کــه قرأت هــای افراطــی از دیــن دارنــد و 

گروه هــای تروریســتی در ایــن مــکان آمــوزش می بیننــد. ایــن 

ــتند.  ــوردار هس ــتان برخ ــۀ پاکس ــرتده در جامع ــوذ گس ــا از نف نهاده

بیــن   ار رونــد  نیــز  افغانســتان  او، رونــد صلــح در  بــه گفتــۀ 

“شــهروندی” بیــرون شــده اســت، کشــورهای منطقــه  به شــکل 

مســتقیم و غیــر مســتقیم در رونــد صلــح افغانســتان دخیــل هســتند و 

سیاســت های متناقضــی را نیــز در رابطــه بــه افغانســتان روی دســت 

ــوده  ــن ب ــش آفری ــتان چال ــرای افغانس ــرت ب ــد بیش ــن رون ــد. ای دارن

ــت.   اس

ــورهای  ــر در کش ــوالت اخی ــت تح ــر داش ــا در نظ ــه ب ــت ک او گف

منطقــه، رونــد صلــح افغانســتان  بــا یــک پیچیده گــی مواجــه 

ــه در  ــان ک ــجم طالب ــروه منس ــک گ ــا ی ــون ب ــا اکن ــت. م ــده اس ش

ــت  ــک سیاس ــا ی ــه ب ــتیم، بلک ــرو نیس ــد روب ــین بودن ــای پیش دهه ه

ــه  و  ــتخباراتی منطق ــازمان های اس ــه  س ــر از مداخل ــی متأث پیچیده ی

ــل  ــری در داخ ــی درگی ــای سیاس ــان گروه ه ــی، هم چن ــرا منطقه ی ف

ــتیم. ــه هس ــتان مواج افغانس

ایــن عضــو مجلــس گفــت: تنهــا مذاکــره بــا گــروه طالبــان و 

پاکســتان، منی توانــد ســبب تأمیــن صلــح در کشــور شــود. چــون در 

حــال حــارض صلــح افغانســتان ابعــاد مختلــف دارد کــه تنهــا طالبــان 

قدرت هــا  متــام  منی دهنــد.  تشــکیل  را  آن  محــور  پاکســتان  و 

ــتند.  ــل هس ــوی دخی ــه نح ــد ب ــن رون ــی در ای منطقه ی

او گفــت کــه تــا هنــوز افغانســتان نتوانســته یــک اجــامع منطقه یــی 

را در رابطــه بــه رونــد صلــح افغانســتان ایجــاد کنــد. سیاســت های 

کشــورهای منطقــه در مــورد صلــح افغانســتان تــا هنــوز هیــچ جنبــۀ 

ــی  ــا باق ــد خرنامه ه ــا در ح ــا گفته ه ــت، تنه ــته اس ــی نداش عمل

ــی و  ــای سیاس ــز زد و بنده ــتان نی ــل افغانس ــت. در داخ ــده اس مان

ــت  ــی دس ــامع مل ــک اج ــه ی ــا ب ــده ت ــبب ش ــت  س ــف حکوم ضع

ــم. نیابی

آقــای مهــدوی می گویــد کــه در حــال حــارض افغانســتان بــه میــدان 

تقابــل قدرت هــای منطقه یــی و جهانــی مبــدل شــده  اســت، در یــک 

طــرف ایــن پرونــده امریــکا، هنــد، عربســتان ســعودی بــا کشــورهای 

همســوی خــود قــرار دارد. در طــرف دیگــر پرونده روســیه، پاکســتان، 

ــن کشــورها در  ــد. سیاســت  های متبحــر ای ــرار دارن ــن ق ــران و چی ای

منطقــه، افغانســتان را دچــار چالش هــای جدیــد کــرده اســت. 

ــای  ــک فض ــد ی ــتان بتوان ــت افغانس ــن فرص ــر در ای ــت: اگ او گف

تفاهــم را میــان روســیه و امریــکا ایجــاد کنــد، شــاید امیدواری هــای 

بــه میــان بیایــد، درغیــر صــورت اوضــاع فعلــی بدتــر خواهــد شــد. 

ا و اظهــار داشــت کــه چالــش افغانســتان – پاکســتان بیشــرت تاریخــی 

اســت تــا زمانــی کــه پاکســتان روی اهــداف خــود دو بــاره تجدیــد 

نظــر نکنــد ایــن چالــش راه حــل ندارنــد.

ــر  ــت وزی ــی، نخس ــان عباس ــاهد خاق ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــه  ــه ب ــل در رابط ــدار از کاب ــل در دی ــه ۱۷ حم ــتان؛ روز جمع پاکس

ــذرگاه  ــا در گ ــران، چالش ه ــوع مهاج ــم، موض ــا تروریس ــارزه ب مب

ــیای  ــرژی آس ــال ان ــح، انتق ــد صل ــت از رون ــد، حامی ــرزی دیورن م

میانــه از طریــق افغانســتان بــه پاکســتان بــا رسان حکومــت وحــدت 

ــد.  ــادل نظــر کردن ــی بحــث و تب مل

ــان  این کــه شــورای  ــا بی  پیــش از ایــن روزنامــۀ واشــنگن ٌپســت، ب

رهــری طالبــان در کویتــه پاکســتان طــرف دار گفت وگــو بــا دولــت 

ــز  ــان نی ــر طالب ــه ره ــال هیبت الل ــه م ــه ک ــت. گفت ــتان نیس افغانس

ــل-  ــد، کاب ــان می ده ــن نش ــَا ای ــت. بن ــوش اس ــورد خام ــن م در ای

ــۀ  ــن روزنام ــند. ای ــح منی رس ــق صل ــه تواف ــان ب ــنگن و طالب واش

ــه  ــزوده ک ــته و اف ــا دانس ــی از چالش ه ــی را یک ــای درون بی باوری ه

ــا  ــگ ب ــه جن ــی و ادام ــا درون ــه، )نارضایتی ه ــر دوجبه ــی در براب غن

ــه اســت. ــرار گرفت ــان( ق گــروه تروریســتی طالب

اظهارات مقام طالبان 
با اشارۀ پاکستان صورت گرفته است

مجلــس ســنا وزیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر، معیــن وزارت صحــت و فرمانــده پولیــس 

کابــل را در پیونــد بــه افزایــش شــامر معتــادان در شــهر کابــل، اســتجواب کــرد.

ــن پالیســی وزارت صحــت  ــم معی ــر صحــت، احمدجــان نعی ســالمت عظیمــی وزی

عامــه و ژنــرال داود امیــن رسپرســت فرماندهــی پولیــس کابل در نشســت روز سه شــنبه 

)21 حمــل( مجلــس ســنا بــرای پاســخ گویــی حــارض شــدند.

ســناتورها ســواالت شــان را در مــورد افزایــش شــامر معتــادان در شــهر کابــل و افزایش 

کشــت، تولیــد و قاچــاق مــواد مخــدر در ســطح کشــور مطــرح کردند.

اعضــای مجلــس ســنا تاکیــد کردنــد کــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر نتیجــه نــداده اســت 

و نیــز پولیــس در بســیاری مــوارد بــه ویــژه در شــهر کابــل در قاچــاق و فــروش مــواد 

مخــدر دســت دارنــد.

آنان همچنین از افزایش کشت کوکنار در سال جاری در کشور ابراز نگرانی کردند.

ســالمت عظیمــی وزیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور نیــز افزایــش کشــت کوکنــار را 

در ســطح کشــور پذیرفــت و گفــت کــه در ســال جــاری تریــاک در 328 هکتــار زمیــن 

در بیشــرت از 170 ولســوالی در 24 والیــت کشــت شــده اســت.

خانــم عظیمــی خاطرنشــان کــرد کــه موجودیــت نــا امنــی و افزایــش تقاضــای جهانــی 

بــرای مــواد مخــدر یکــی از دالیــل عمــده افزایــش کشــت تریــاک در کشــور اســت.

بــه گفتــه او، افــزود کــه ایــن وزارت در هامهنگــی بــا ادارات همــکار در حــال تطبیــق 

پــالن عمــل مبــارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور اســت، ولــی کارهای کــه صــورت گرفته 

اســت قابــل قبول نیســت.

او گفــت: »پــالن عمــل کــه معیشــت بدیــل و کاهــش تقاضــا بــه مــواد مخدر را شــامل 

می شــود همچنیــن در حــال تطبیــق و بازنگــری اســت و در تطبیــق ایــن پــالن جامعــه 

جهانــی نیــز مســوولیت دارنــد همــکاری کننــد؛ و امــا وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

هامهنگــی خوبــی را میــان ادارات همــکار ایجــاد کــرده اســت«.

ــا  ــت، ت ــز گف ــت نی ــی وزارت صح ــن پالیس ــم معی ــان نعی ــال، احمدج ــن ح در همی

زمانیکــه کشــت، تولیــد و قاچــاق مــواد مخــدر کنــرتل نشــود و نیز مســاله اشــتغال حل 

نگــردد، ایجــاد مراکــز صحــی بــرای تــداوی معتــادان نتیجــه منی دهــد.

آقــای نعیــم افــزود کــه 107 مرکــز تــرک اعتیــاد در رسارس کشــور فعــال اســت و ایــن 

مراکــز ظرفیــت تــداوی حــدود 40 هــزار معتــاد را در ســال دارد که بــا توجــه افزایش روز 

افــزون شــامر معتــادان کافی نیســت.

او در مــورد افزایــش شــامر معتــادان در شــهرکابل نیــز گفــت کــه براســاس آمارهــا هــم 

اکنــون 300 هــزار معتــاد در شــهر کابــل زندگــی می کننــد و وزارت صحــت فقــط از 

هــر صــد نفــر معتــاد ظرفیــت تــداوی 10 نفــر معتــاد را دارد.

جــرال داوود امیــن رسپرســت فرماندهــی پولیــس کابــل نیــز گفت کــه پولیــس کابل در 

یــک مــاه گذشــته حــدود 1355 معتــاد را بــه منظــور تــداوی و بــه همــکاری نهادهــای 

همــکار از ســطح شــهر کابــل جمــع آوری کرده اســت.

آقــای امیــن موجودیــت معتــادان و فروشــندگان را در صفــوف پولیــس رد نکــرد؛ امــا 

گفــت کــه در مبــارزه بــا مــواد مخــدر در شــهر کابــل جــدی اســت و بــرای شناســایی 

معتــادان در صــف هــای پولیــس، برنامــه تســت معتــادی آغــاز شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش شــامر معتــادان در ســطح شــهر کابــل مشــکالت 

زیــادی را بــرای شــهروندان پایتخــت بــه وجــود آورده انــد.

کشت تریاک در 24 والیت 
گسترش یافته است

ابوبکر صدیق
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تربیِت 
کودک

کیست  ؟بر عهدۀ 

محققـان در یـک تحقیـق با بررسـی روی 

سـنین  در  کودکانـی  کـه  خانـواده   ۱۱۲

قبـل از مکتـب داشـتند، بـه نتایـج جالبی 

دسـت یافتنـد. آن هـا مشـاهده کردنـد در 

بیشـرت  کـودک  بـا  پـدر  کـه  خانه هایـی 

بـازی می کنـد و ارتباطـش بـا کـودک در 

کـردن،  فکـری، ورزش  بازی هـای  زمینـۀ 

دویـدن و محبـت کـردن اسـت، والدیـن 

بـا هـم همـکاری مناسـب تری در تربیـت 

کـودک دارنـد و مـادر راحت تـر می توانـد 

بـه کـودک آموزش هـای الزم را بدهـد. در 

ایـن خانواده هـا اغلـب اختـالف کم تـری 

هـم در زمینـۀ تربیت کـودک وجـود دارد. 

در نقطـۀ مقابـل، در خانه هایـی کـه پدر سـعی دارد در آمـوزش کارهایی ماننـد مراقبت های 

روزمـره مثـل حـامم کـردن و اسـتفاده از دست شـویی، مسـواک کـردن، آمـاده کـردن غـذا 

و چیزهایـی از ایـن قبیـل دخالـت کنـد، بعـد از یـک سـال از نخسـتین مشـاهدۀ محققـان، 

آمـده اسـت. در  به وجـود  تربیـت کـودک  بیـن والدیـن در زمینـۀ  بیشـرتی  اختالف هـای 

ایـن خانواده هـا والدیـن بیشـرت از هـم در زمینـۀ تربیـت کـودک ایـراد می گیرنـد و نحـوۀ 

موضوعـات  در  والدیـن  مخالفت هـای  می برنـد.  سـوال  زیـر  را  یکدیگـر  آموزش هـای 

مختلـف رفتـاری در ایـن خانواده هـا آشـکارتر و حتـا گاه بـه صـورت جروبحث هایـی در 

حضـور کـودک هـم مشـاهده شـد؛ موضوعـی کـه بـه نظـر کارشناسـان، کامـاًل بـر تربیت 

کـودک تاثیـر منفـی خواهـد گذاشـت. 

بهرت است رشاکتی تربیت نکنید 

و  مشـرتک  به طـور  را  کـودک  تربیـت  می خواهنـد  کـه  می گوینـد  والدیـن  از  بسـیاری 

بـا همراهـی یکدیگـر انجـام دهنـد؛ امـا در عمـل ایـن اتفـاق کم تـر رخ می دهـد. از نظـر 

کارشناسـان، بهـرت اسـت یکـی از والدیـن کـودک نقـش یک مربـی را داشـته باشـد و والد 

دیگـر، رصفـًا نقـش همراهـی و کمـک کـردن را. آن هـا معتقدنـد بهرت اسـت مادر بـه علت 

ارتبـاط بیشـرت بـا کـودک، ایـن نقـش اصلـی را بر عهـده بگیـرد و پـدر نظراتـش را در مورد 

تربیـت کـودک تنهـا بـا مـادر در میـان بگـذارد و خود سـعی نکند بـه روش خود بـه کودک 

دهد.  آمـوزش 

نتایـج ایـن تحقیـق کامـاًل نقـش بحـث و گفت وگـوی والدیـن قبـل از فرزنـددار شـدن یـا 

نشـان می دهـد.  را  او  تربیـت  در مـورد چه گونه گـی  زنده گـی کـودک  اول  در سـال های 

مشـاوره های قبـل از بـارداری و آمـوزش والدگـری قبـل از فرزنددار شـدن یا حتـا حین آن، 

می توانـد بـه والدیـن در مـورد روش مناسـب تربیـت کـودک، کامـاًل کمـک کند و بـه آن ها 

اجـازه دهـد تـا از تعارضـات احتاملـی جلوگیـری کنند. 

آموزش، همه جانبه است 

والدیـن بایـد بـه یـاد داشـته باشـند مهم تریـن راه تربیـت کـودک، نـه فقـط آمـوزش کالمی 

اسـت، بلکـه آن هـا بایـد بـا فرزندشـان زنده گـی کـرده و در کنـار او وقـت بگذراننـد. 

وقـت گذاشـن بـرای کـودک، توسـط والدینـی کـه در بیـرون از خانه شـاغل هسـتند، کار 

سـختی اسـت؛ این جاسـت که زمان های مشـرتک مانند زمـان رصف غـذا و روزهای تعطیل 

اهمیـت پیـدا می کننـد. در ایـن زمان هـا تنهـا بـا کودک تـان حـرف نزنیـد، بـا یکدیگـر هـم 

ارتبـاط داشـته باشـید و اجـازه دهیـد تـا کـودک قوانیـن زنده گـی را بـا مشـاهدۀ شـام یـاد 

بگیـرد. همیشـه حواس تـان باشـد کـه کودک تـان شـاهد رفتارهـای شـام خواهد بـود و حتا 

به طـور ناخـودآگاه از آن الگـو خواهـد گرفـت. 

حوزه های مختلف رفتاری را از هم جدا کنید 

شـاپی سـالیوان، یکـی از روان شناسـان مجـری ایـن تحقیـق می گویـد: »هنگامـی کـه پدر 

و مـادر هـر دو بـه یـک انـدازه می خواهنـد نقـش مراقبتـی و نظارتـی داشـته باشـند ـ و در 

مقابـل هـم قـرار بگیرنـد ـ ایـن کودک اسـت که بیـن پدر و مـادر لِه می شـود.« او پیشـنهاد 

می کنـد »والدینـی کـه ایـن احسـاس را دارنـد؛ بهـرت اسـت مسـوولیت ها را بـا هـم تقسـیم 

کننـد، حوزه هـای مختلـف رفتـاری را از هم جـدا کرده و هرکـدام در حوزۀ خـود به آموزش 

کـودک بپـردازد و در عیـن حـال بـا هـم همیشـه در هامهنگـی باشـند کـه در ایـن حوزه هـا 

آموزش هـای متفاوتـی بـه کـودک ندهنـد. مادرهـا می تواننـد بهداشـت فـردی را بـه کودک 

یـاد بدهنـد و پـدر نحـوۀ رفتـار با کـودکاِن دیگر را بـه فرزندش آمـوزش بدهد. غـذا خوردن 

و تغذیـۀ کـودک بـا مـادر باشـد و پـدر، بازی کـردن را به کـودک یاد بدهـد. امـا از آن جا که 

بیشـرت رفتارهـای مـا بـه عنوان پـدر و مـادر به طور ناخـودآگاه به الگـوی ذهنـِی خودمان از 

والدین مـان برمی گـردد و بـا توجـه به نقـش تاریخِی مـادران در تربیـت کـودک، ناخودآگاه 

ایـن مـادران هسـتند که قـدرت اصلـی در پرورش کـودک محسـوب می شـوند، پدرها بهرت 

اسـت تنهـا با مـادران همفکـری و همراهـی کنند.«

 بـه عقیـدۀ داکـرت سـالیوان والدگـری، تربیت به طور مشـرتک ممکن اسـت بسـیار ایده آل و 

مطلـوب بـه نظر برسـد؛ اما در عمل، کار بسـیار سـختی اسـت.

منبع: مجلۀ سیب سبز

یوســف قرضــاوی بی تردیــد از بلندپایه هــای 

علــوم دینــی زمانــۀ ماســت. گاهــی از وی 

ــی  ــردد و در جای ــاد می گ ــه” ی ــام “عالم ــه ن ب

هــم بــه نــاِم “امــام”. از وی حــدود 90 عنــوان 

علــوم  گوناگــوِن  بخش هــای  در  کتــاب 

ــا  ــک از آن ه ــه هری ــیده ک ــر رس ــه ن ــی ب دین

عالقه منــدان زیــادی در میــان نســل جــوان 

دارد و فراتــر از آن، شــامری از علــامی ســنتی 

نیــز در افغانســتان بــه نظریــاِت وی توســل 

می دارنــد. مشــکل  و حــِل  می جوینــد 

اســت  آن  یکــی  از ویژه گی هــای قرضــاوی 

از  را  دینــی  علــوم  منظــم  به صــورِت  کــه 

ــه و  ــرا گرفت ــی ف ــۀ عال ــا مرحل ــی ت دورۀ ابتدای

ــت؛  ــه اس ــاء پرداخت ــس و افت ــه تدری ــپس ب س

عده یــی  به ســاِن  وی  کــه  معنــی  بدیــن 

ُمهــر  اســالمی،  علــوم  صاحب نظــران  از 

ایــن  از  و  نــدارد  جبیــن  بــر  روشــن فکری 

ــی  ــود. زمان ــیده منی ش ــد کش ــه نق ــذر ب رهگ

فقــه  “اصــول  و  سیاســی”  “فقــه  بــه  کــه 

قرضــاوی  می شــود،  نظــر  وی  سیاســی”ِ 

از  می آیــد؛  ذهــن  بــه  مقصدگــرا  به شــدت 

مصالــح عمومــی می گویــد و بــه احــکام ُکلــی 

اســالمی اتــکا مــی ورزد و نقــش زمــان و مــکان 

را در صــدر فتــوا برجســته می دانــد. امــا آن گاه 

ــمند  ــن دانش ــرام”ِ ای ــالل و ح ــاب “حـ ــه کت ک

وی  نص گرایــِی  می گــردد،  مطالعــه  بــزرگ 

ــان  ــی می ــن دوگانه گ ــود. ای ــم گیرتر می ش چش

ــاید  ــاوی را ش ــرت قرض ــته های دک ــار و نبش آث

همــۀ پژوهش گــران کــم و بیــش درک مناینــد.

“پژوهشــی در بــاب مقاصــد رشیعــت” نگاشــتۀ 

یوســف قرضــاوی از ایــن لحــاظ در خــور 

ــی خــود  ــدگاه ُکل ــف دی توجــه اســت کــه مؤل

را در بــاب نصــوص دینــی بیــان کــرده اســت. 

ــیری در  ــزرِگ تفس ــب ب ــه مکت ــاوی از س قرض

میــان مســلامنان بــا رشح و تفصیــل نــام می برد 

ــراط  ــا رِه اف ــی از آن ه ــاور وی، یک ــه ب ــه ب ک

ــا  ــط رو آورده و تنه ــه تفری ــی ب ــوده و دوم پیم

مکتــب ســومی اســت کــه اعتــدال و میانــه روی 

را پیشــه کــرده و ره صــواب را برگزیــده اســت.

ــاِن  ــاِم ظاهرگرای ــه ن ــب اول را ب ــاوی مکت قرض

جدیــد یــاد مــی دارد. در ایــن مکتــب بــه 

نصــوِص جزیــی بهــای فــراوان داده می شــود. 

بــه گفتــۀ نویســنده، ایــن دســته، وارثــاِن هــامن 

را  قیــاس  ایشــان  انــد.  کهــن  ظاهرگرایــاِن 

منکــر شــده، ارتبــاط احــکام بــا مقاصــد 

ــا  ــی آن ه ــد. آگاه ــت را منی پذیرن ــی رشیع ُکل

ــه  ــت خالص ــوِم روای ــث و عل ــه حدی ــا ب تنه

 . می شــود

ــد  قرضــاوی ویژه گی هــای مکتــب ظاهــِر جدی

ــامرد: ــن برمی ش را چنی

1.   قرائت سطحی از دین 

2.   متایل به خشونت و سخت گیری 

3.   اطمینان به آرای خود تا حد غرور 

4.   انکار شدید نظر مخالف 

5.   تخریــب مخالفــان فکــری و انتقــاد از آنــان 

تــا حــد تکفیــر 

ــی  ــای دین ــاد فتنه ه ــهل انگاری در ایج 6.   س

ــره. ــی و غی و مذهب

ــد  ــرِی جدی ــۀ ظاه ــرِی مدرس ــای فک تکیه گاه ه

از دیــد قرضــاوی عبــارت انــد از:

تکیــه بــر ظاهــر متــون و تأمــل   •

مقاصــد  و  علــل  مفاهیــم،  در  نکــردن 

ــد دانســن  ــل و ناکارآم ــۀ عق تخطئ  •

ــکام  ــرای اح ــی ب ــۀ علت یاب ــاد در عرص اجته

ناصالــح و محکــوم دانســن “رأی”   •

ــری آن در  ــز از به کارگی ــه و پرهی ــن عرص در ای

احــکام. بــرای  علت یابــی  و  متــون  فهــم 

مکتــب دوم را “معطلــۀ نوظهــور” نــام می نهــد 

ــا  ــت ج ــب نخس ــر مکت ــت در براب ــه درس ک

ــود را  ــه خ ــب ک ــن مکت ــرواِن ای ــرد. ره می گی

ــان  ــامِن خودش ــه گ ــد و ب ــرا می خوانن مقصدگ

ــوص  ــد، نص ــت می پردازن ــد رشیع ــه مقاص ب

ــام  ــر ن ــح را زی ــنِت صحی ــرآن و س ــی ق جزی

مکتــب  ایــن  می کننــد.  تعطیــل  مصالــح، 

ــه  ــت، ن ــر اس ــالم گوه ــه اس ــت ک ــی اس مدع

قــر و شــکل. آنــان در تأویــل قرآن زیــاده روی 

جســته  متســک  متشــابهات  بــه  می کننــد، 

بــه گفتــۀ  از محکــامت رو می گرداننــد.  و 

ــدد  ــود را متج ــته خ ــن دس ــاوی، ای ــرت قرض دک

دعوت گــراِن  واقــع  در  امــا  می خواننــد، 

غرب زده گــی و نابــودی اخــالق انــد.

ــور” از  ــۀ نوظه ــب “معطل ــای مکت  ویژه گی ه

ایــن قــرار اســت:

1.   ناآگاهی به رشیعت

2.   جسارت در گفتار غیرعاملانه

3.   پیروی از غرب.

از نظــر دکــرت قرضــاوی محورهــای فکــرِی ایــن 

مکتــب قــرار ذیــل اســت:

ــی  ــق عقالن ــیدن منط ــری بخش برت  •

وحیانــی؛ منطــق  بــر 

ادعــای این کــه عمــر )رض( بــه   •

ــرده  ــل ک ــن را تعطی ــوص دی ــح، نص ــام مصال ن

؛ ســت ا

گفتار نجم الدین طوفی؛  •

هرجــا  این کــه  بــه  اعتقــاد   •

ــامن  ــز ه ــت نی ــود، رشیع ــت ش ــت یاف مصلح

. ســت جا

ــب،  ــن مکت ــای ای ــاوی در رشح دیدگاه ه قرض

ــاوای  ــۀ فت ــه هم ــی ورزد ک ــالش م ــدت ت به ش

حــرت عمــر )رض( را موافــق ظاهــِر نصوص 

را  نجم الدیــن طوفــی  نظــر  و  دهــد  نشــان 

ــت  ــا مصلح ــص ب ــرگاه ن ــت ه ــه اس ــه گفت ک

در تضــاد افتــاد جانــب مصلحــت را بایــد 

ــه  ــت ک ــاف آن اس ــد. انص ــه کن ــت، توجی گرف

را  خواننــده  قناعــِت  مؤلــف  اســتدالل های 

فراهــم کــرده منی توانــد، لــذا کوشــش اش 

می مانــد. عقیــم 

مکتــب ســوم کــه راه اعتــدال در پیــش گرفتــه و 

میانــه روی اختیــار کــرده اســت، مکتبــی اســت 

کــه از نصــوص جزیــی کتــاب و ســنت غافــل 

نیســت، امــا در فهــم نصــوص جزیــی، مقاصــد 

ــرع را  ــب ف ــن مکت ــر دارد. ای ــد نظ ــی را م کل

بــر اصــول، جزییــات را بــر کلیــات، متغیــرات 

ــامت  ــر محک ــابهات را ب ــت، متش ــر ثواب را ب

ویژه گی هــای  قرضــاوی  می دهــد.  ارجــاع 

ــامرد: ــن برمی ش ــدال را چنی ــب اعت مکت

1.   کاوش بــرای یافــن مقصــد و هــدف نــص، 

قبــل از ارایــۀ حکــم؛

2.   فهم نص در پرتو عوامل و مالزمات آن؛

ــت و  ــد ثاب ــن مقاص ــن در بی ــرق گذاش 3.   ف

ــر؛ ــال تغیی ــای در ح ــتخوانی و ابزاره اس

4.   ایجاد سازگاری میان ثوابت و متغیرات؛

5.   فــرق نهــادن در توجــه بــه مفاهیــم در میــان 

عبــادات و معامــالت.

ــاب  ــی در ب ــاِب “پژوهشـ ــی کت ــل اساس فص

ــه  ــت ک ــل اس ــن فص ــت” همی ــد رشیع مقاص

اســتاد قرضــاوی پــس از نقــد دو مکتــب قبلــی، 

نظــر خــود را بیــان مــی دارد و راهــی را ترســیم 

ــم،  ــن قل ــب ای ــاور صاح ــه ب ــا ب ــی دارد؛ ام م

منــی آورد.  به دســت  موفقیتــی  قرضــاوی 

حرفــش بــه تناقض گویــی و گاه بــه ابهــام 

می کشـــد و فــراوان گاهــی از روش مکتــب 

ــب دوم. ــی از مکت ــرد و زمان ــتفاده می ب اول اس

یافــن  بــرای  “کاوش  منی گویــد  قرضــاوی 

ــم”  ــۀ حک ــل از ارای ــص، قب ــدف ن ــد و ه مقص

بــا مقصدگرایــی چــه تفاوتــی دارد، در رشیعــت 

اســالمی مقاصــد ثابــت و ابزارهــای متغیــر 

کــدام انــد و چــه کســانی آن را نشــان دهی 

کرده انــد. آیــا مقاصــد رشیعــت، کــه از ســوی 

شــاطبی تنظیــم شــده اســت، یــک امــر اتفاقــی 

ــه  ــددی ک ــاِت متع ــه تعریف ــه ب ــا توج ــت. ب اس

ــه  ــر چ ــه، ب ــورت پذیرفت ــابه ص ــات متش از آی

اساســی می تــوان آیــات قــرآن را به صــورت 

عملــی، بــه دو دســتۀ محکــم و متشــابه تقســیم 

کــرد.

کوتــاه ســخن، دکــرت قرضــاوی از غنیمت هــای 

روزگاِر ماســت، عمــر ُپربرکــت و قلِم ســحاری 

دارد. طرحــی کــه در ایــن کتــاب ریختــه اســت، 

دل انگیــز  و  به خاطــر ســاده گی اش جــذاب 

ــود  ــِر خ ــات نظ ــفانه در اثب ــا متأس ــت، ام اس

توفیــق نیافتــه اســت، کــه جــای بســی افســوس 

می باشــد.

مقاصــد  بــاب  در  پژوهشــی  کتــاب:  نــام 

یعــت  رش

نویسنده: قرضـاوی

مرتجامن: آزاد شافعیان و سید رضا اسعدی

نارش: احسان

سال چاپ: 1393 هـ خ

معـرفِی
»پژوهشی در باب مقاصد شریعت«

بخش دوم و پایانیعبدالحفیظ منصور
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بخش سوم و پایانی

-   ما هم راز او را می دانستیم.

-   ما همراِز او بودیم.

-   ـــــــــــــــــ

-   او هم آهنگ می ساخت.

-   او هامهنگ با ما نبود.

-   ـــــــــــــــــــــــــــ

-   ما بسیار دانشمندان بنام داریم.

-   اما بسیاری از آنان را به نام منی شناسیم.

-   ـــــــــــــــــــــــــــ

-   نام این وسیلۀ پرنده بالگرد است.

-   این حره دارای باِل گرد است.

-   ــــــــــــــــــــــــــــ

-   او با من که بزرگرت از او هستم، با ادب نیست.

-   همــه می داننــد من کــه بزرگــرت هســتم، کمــرت 

می گویــم. ســخن 

-   ــــــــــــــــــــــــــــ

-   از او خواهش کردم تا آن را با خود بیاورد.

ــه  ــبه چ ــت/ از محاس ــاک اس ــاب پ ــه حس -   آن را ک

ــت؟ ــاک اس ب

-   ــــــــــــــــــــــــــــ

ــه چــه  ــه بــودم این کــه آن شــب نیامــدم ب ــه او گفت -   ب

علــت بــود.

ــرا  ــس چ ــود، پ ــا نب ــت م ــه خواس ــه ب ــن ک ــا ای -   ام

ــردی؟ ــن ک چنی

-   امــا این کــه آن ماجــرا بــه خواســت مــا بــود یــا نــه، 

داســتان دیگــری دارد.

ــه  ــت ک ــی اس ــزاران منونه ی ــه از ه ــد منون ــا چن این ه

ــم  ــا رسه ــدا ی ــه ج ــی ک ــه داد و گواه ــوان ارای می ت

ــوِم  ــی و مفه ــد معن ــی می توان ــا چــه اندازه ی نویســی ت

جمله هــا و مــن را دگرگــون و گاه وارونــه منایــد. 

آیــا بــه نظــر شــام »بالگــرد« می توانــد بــا »بــال گــرد« 

ــای  ــد به ج ــر« می توان ــه ت ــا »ب ــد؟ و آی ــی باش هم معن

ــرده شــود؟  ــه کار ب »بهــرت« ب

شــک نیســت کــه مــا در برخــی از جمله هــای بــاال، بــا 

گذاشــن نشــانه های دســتوری ـ ماننــد یــک ویرگــول 

]کامــه[ ـ می توانیــم بــه معنــی دلخــواه دســت یابیــم. 

ــم  ــا می توانی ــد م ــه هرچن ــم ک ــاد نری ــن را از ی ــا ای ام

ــان  ــه زب ــتوری ب ــانه های دس ــاد از نش ــتفادۀ زی ــا اس ب

ابســار ببندیــم و آن را در ادارۀ خویــش درآوریــم و 

شســته ُرفته اش مناییــم، امــا همزمــان ســبب می شــویم 

تــا نــه تنهــا بســیاری از ابــزار ربــط را از دســت بدهیــم، 

بلکــه زنــده بــودِن آن را نیــز از آن بگیریــم. یــک زبــان 

زنــده زبانی ســت پویــا و خودپــا )= مســتقل( کــه 

ــا  ــه م ــی ک ــانه ها و قانونگان ــار نش ــا ابس ــان ب هم زم

ــی  ــور طبیع ــد به ط ــز بتوان ــود نی ــم، خ ــه آن می بندی ب

و وحشــی رشــد منایــد و اصالــت خویــش را نیــز نگــه 

دارد. یــک زبــان شســته رفته و بــه بنــد کشــیده، شــاید 

بــرای بیــان دانش هــای گوناگــون بســیار مناســب 

ــد آن  ــا آفرینــش هــر در گام نخســت نیازمن باشــد، ام

ــت.  ــان اس ــی زب ــی وحش ــت و ویژه گ اصال

هنگامی کــه مــا رسهــم می نویســیم، بــا یــک واژۀ 

ترکیبــی روبه روایــم کــه می توانــد هم چــون یــک 

واژه  مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. واژۀ ترکیبی  یــی ماننــد 

»پیــرو« امــروز بــه یــک واژۀ شناســا تبدیل شــده و در 

ــز  ــی نی ــوم ویژه ی ــی و مفه ــد، معن ــه بیای ــی ک هــر جای

ــدا و  ــر آن را ج ــن اگ ــود. بنابرای ــت می ش از آن دریاف

ــوم  ــی و مفه ــر معن ــیم، دیگ ــش رو« بنویس ــد »پی مانن

واژۀ پیشــین را نخواهــد داشــت. پــس ناچاریــم کــه در 

ــه  ــا ب ــم ت ــری بیاوری ــۀ دیگ ــا، جمل ــیاری از مورده بس

درک و فهــم خواننــده از  آن کمــک منــوده باشــیم. در 

ــی  ــان فارس ــوب زب ــای خ ــی از ویژه گی ه ــا یک این ج

کــه »ایجــاز« اســت، از میــان مــی رود. از ایــن گذشــته 

ــند  ــی و خــودکار می کوش ــا به  طــور طبیع همــۀ زبان ه

مشــخص،  مفهوم هــای  و  معنی هــا  بــرای  تــا 

ــا  ــد ت ــازند و بیافرینن ــی( بس ــا ترکیب ــا ت ــی )تنه واژه های

نــه تنهــا بــه ایجــاز زبــان کمــک منــوده باشــند، بلکــه 

ــان  ــیلۀ آن را روان و آس ــری به وس ــری آن و فراگی فراگی

ــای  ــرای واژه ه ــی زبانان ب ــه انگلیس ــا ک ــا آن ج ــد ت کنن

ترکیبــی و یــا جمله هــای دراز آهنــگ از واژه هــای 

ــا  ــد ت ــود می برن ــر واژه س ــت ه ــای( نخس )=حرف ه

بــه ایجــاز و فراگیــری آســان زبــان کمــک کــرده باشــند 

 Los به جــای L.A و New York بجــای N.Y ماننــد

 New York Police ــای ــا N.Y.P.D به ج Angeles و ی

Department. بنابرایــن فراگیــری معنــی »پیــرو« 

ایــن  به وســیلۀ  گوناگــون  دانش هــای  فراگیــری  و 

ــر  ــک واژۀ بســیار آســان تر و روان ت ــز از راه ی ــی نی معن

و تندتــر خواهــد بــود تــا دو یــا چنــد واژه. مــن بارهــا 

در انرتنــت خوانــده ام کــه کســانی کوشــیده اند تــا 

ــد.  ــران بیاموزانن ــه کارب ــت را ب درست نویســی در انرتن

یکــی از مهم تریــن دســتوراتی را کــه آنــان بــر آن پــای 

می فشــارند، وصــل کــردِن جزوهــای یــک واژه اســت 

ماننــد وصــل کــردن »مــی« و »شــود« در »می شــود«. 

ــرد،  ــرار گی ــط ق ــان خ ــن واژه در پای ــر ای ــن رو اگ ازی

بــا ایــن روش دوپــاره نخواهــد شــد بــه گونه یــی 

ــان خــط پیشــین و »شــودِ« آن در  کــه »مــیِ« آن در پای

ــت در  ــن اس ــرد. هم چنی ــرار گی ــین ق ــط پس ــاز خ آغ

ــم«،  ــد: »می خوان ــی مانن ــای ترکیبی ی ــا و واژه ه واژه ه

»واژه هــا«،  »همــۀ«،  درست نویســی«،  »گونه یــی«، 

»جدا نویســی« )»جــدا نویســی« بــا »جدا نویســی« 

هم معنــی نیســت. فاصلــۀ میــان دو واژه از آن هــا 

تــا  می کوشــیم  اگــر  بنابرایــن  می ســازد.  واژه  دو 

ــا  ــت و ی ــا زش ــی آن ه ــه رسهم نویس ــی ک از دو واژه ی

ــود  ــی س ــک واژۀ ترکیب ــد ی ــود، مانن ــگ می ش دراز آهن

ــد  ــم مانن ــا را برداری ــان آن ه ــۀ می ــد فاصل ــم بای بری

ــت  ــای »درس ــی« بج ــا »درستنویس ــی» ی »درست نویس

نویســی«( و بســیار منونه هــای دیگــر. اکنــون پرســش 

ایــن اســت کــه چــرا کســانی می کوشــند تــا جزوهــای 

ــان  ــد و کس ــک کنن ــم نزدی ــه ه ــک واژه را ب ــدای ی ج

دیگــر در تالش انــد تــا جزوهــای به هــم چســبیدۀ 

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــدا؟! گاه ب ــم ج ــا را ازه واژه ه

بــرای  تــا  می کوشــند  بــی دردرسی  از  برخی هــا 

یکدیگــر دردرس بســازند. آیــا مــا دردرس کــم داریــم؟! 

جدانویســی یــا رسهم نویســی یکدســت، نــه تنهــا 

ــه و  ــد، بلک ــدوش می کن ــن را مخ ــوِم م ــی و مفه معن

مهم تــر این کــه، نرمش پذیــری زبــان را بســیار از میــان 

ــدون  ــز ب ــِم آن را نی ــات مه ــی از امکان ــرد و برخ می ب

ــات  ــژه نری ــات ـ و به وی ــذارد. نری ــتفاده می گ اس

فرهنگــیـ  در ایــن زمینــه مســوولیت و تقصیــِر اساســی 

پــادوان  نویســنده گان هم چــون  بــه  کــه  دارنــد  را 

نریــات می نگرنــد کــه تنهــا کارشــان پــر کــردِن 

ــن  ــت؛ بنابرای ــا اس ــا و ماهنامه ه ــات روزنامه ه صفح

بــه دست شــان  بــه ارزش من هایــی کــه  چنــدان 

می رســد، کاری ندارنــد و گذشــته از بی ســوادی و 

مســالۀ خویشــی و گروهــی، برای شــان همراهــی 

ــی و  ــت و معن ــم اس ــه مه ــۀ نری ــا اندیش ــا ب من ه

ــار،  ــناختی آث ــای زیبایی ش ــری و ویژه گی ه ــوِم ه مفه

بســیار کــم و در بیشــرت موردهــا هیــچ ارزشــی نــدارد. 

ــنده گان و  ــه نویس ــات ب ــگاه نری ــن دو ن ــن رو، ای ازی

ــادو، و  ــنده گان هم چــون پ ــه نویس ــگاه ب ــان )ن ــار آن آث

ــبب  ــن( س ــون صفحه پرک ــان هم چ ــار آن ــه آث ــگاه ب ن

ــک  ــن ی ــل داش ــه به دلی ــد ک ــور کنن ــا تص ــده آن ه ش

ــه، رسنوشــت فرهنــگ و هــر در دســت پرتــوان  نری

ــژه از  ــه ای یــک ویرایــش وی آنهاســت. پــس هــر نری

ــی از  ــدف ویژه  ی ــک ه ــژه و ی ــف وی ــک تعری ــن، ی م

فرهنــگ و هــر بــرای خویــش دارا اســت و بــدون در 

ــنده  ــر نویس ــن و نظ ــوم م ــی و مفه ــِن معن ــر گرف نظ

ــد  ــام می ده ــار انج ــا آث ــد ب ــه می خواه ــه را ک هرآن چ

و رسانجــام هــم می نویســند کــه مســوولیت هــر مــن 

ــا نویســندۀ آن اســت )و جالــب اســت کــه بســیاری  ب

از ایــن نریــات، بــه ویــژه انرتنتــی، هنــوز از الفبــای 

ویرایش هــای  بــر  امــا  می کننــد،  اســتفاده  عربــی 

ــی  ــان فارس ــل زب ــت تکام ــه جه ــش ب ــِی خوی ابداع

نیــز بیــش از دیگــران پــای می فشــارند! بــرای منونــه؛ 

»مثــاًل« را »مثلــن« می نویســند و بــه خیــاِل خــود 

ــاس  ــن اس ــر ای ــس ب ــد. پ ــی کرده ان ــن واژه را فارس ای

ایــن واژه  بنویســیم،  اگــر مــا »Water« را »واتــر« 

ــای  ــت؟ به ج ــی نیس ــر انگلیس ــده و دیگ ــی ش فارس

»بــرای  نوشــت:  می تــوان  »مثلــن«  یــا  »مثــاًل« 

ــا  ــا ده ه ــه« و ی ــه این ک ــه وار«، »منون ــه«، »منون منون

واژه و خوانــواژۀ دیگــر(. در ایــن راســتا برخــی از 

ــا  ــه نویســندۀ واقعــی نیســتند و تنه مطلب نویســانی ک

ــی در  ــی در پ ــان پ ــه نام ش ــت ک ــن اس ــان ای آرزوی ش

نریــات باشــد، از یک ســو و برخــی از خواننده گانــی 

ــندگان، و  ــش نویس ــن کوش ــر داش ــدون در نظ ــه ب ک

ــات  ــه نری ــندگان اند ک ــن نویس ــل ای ــه در اص این ک

ــورد  ــات را م ــدام نری ــد، م ــار می کنن ــا پرب ــر ی را پ

ــا  ــان را تنه ــد و سپاس ش ــرار می دهن ــش ق ــر خوی مه

بــرای آن هــا می فرســتند از ســوی دیگــر، بــه نریــات 

و  نویســنده گان  بــه  نگاه شــان  کــردِن  توان منــد  در 

ــن  ــد و آن هــا را در ای ــان کمــک بســیار می دهن ــار آن آث

ــت  ــه رسنوش ــد ک ــوءتفاهم می کنن ــار س ــا دچ مورده

ــع در دســِت آن هاســت  ــگ و هــِر پارســی به واق فرهن

پــادوان و مــزدوران  نیــز در زمــرۀ  و نویســنده گان 

آنان انــد.

نویســنده گان  از  بیــش  نریــات  ارزش  بنابرایــن، 

ــدان.  ــرت از هرمن ــز بیش ــران نی ــت و ارزش رسدبی اس

ــور  ــا ارزش رییس جمه ــت؟ آی ــن اس ــع چنی ــا به واق آی

ــدۀ  ــک مناین ــمند و ارزش ی ــک دانش ــش از ی ــد بی بای

ــا امــروز  ــت باشــد؟ ام ــام و هدای ــش از نی مجلــس بی

ــه حــوزۀ »قــدرت«  ــوط اســت ب ــن هســت، و مرب چنی

ایــن معادلــه  در جوامــع ســنتی. و می بینیــد کــه 

هامنندنــد.  روشــن فکری  جریــان  و  سیاســت  در 

ــامن  ــن فکری، ه ــان روش ــدرت در جری ــا ق ــرا؟ آی چ

خویشــکاری و کارکــردی را دارد کــه در سیاســت؟ آیــا 

ــان روشــن فکری  ــر جری ــه ب ــد ک ــا بوده ان ــن دولت ه ای

ــت؟ ــس اس ــا برعک ــد ی ــر گذارده ان اث

امــروز مــا گــواه ایــن هســتیم هــر نریه یــی کــه 

مطلــب  فراخــواِن  یــا  می شــود،  بنیان گــذاری 

تــا  می نشــیند  خویــش  دفــرت  در  یــا  و  می دهــد 

برایــش مطلــب بفرســتند. ایــن طبیعی ســت کــه هیــچ 

نویســندۀ خــوب و ارزشــمندی بــرای نریــات )آن هــم 

نریاتــی کــه منی شناســد( مطلــب منی فرســتد. پــس 

ــد؟  ــر می کنن ــات را پ ــن نری ــه ای ــانی اند ک ــه کس چ

اعــامل  بــا  می تواننــد  نریــات  کــه  هامن هایــی 

ــه  ــرده و ب ــان دســت ب ــر آن هــا در مطالــب آن قــدرت ب

ســود خویــش تغییرشــان دهنــد و بــا هیــچ اعرتاضــی 

ــا  ــت ب ــر اس ــخ براب ــن پاس ــوند. ای ــه رو نش ــم روب ه

خیانتــی کــه ایــن نریــات بــه فرهنــگ و هــِر پارســی 

ــه شــهرت  ــه در ب ــک نری ــه ی ــی را ک ــد. خیانت می کنن

رســاندِن بی اســتعدادان و بی ســوادان می کنــد، بســیار 

رییس جمهــور  یــک  کــه  خیانتی ســت  از  ژرف تــر 

در بــه وزارت رســاندن یــک بی ســواد بــه کشــور 

ــت  ــور، نخس ــه آن رییس جمه ــرا ک ــت. چ ــرده  اس ک

ــده  ــواد را خوان ــتعداد و بی س ــد بی اس ــار آن هرمن آث

ــر را برگزینــد! یعنــی یــک  ــا توانســته آن وزی ــده ت و دی

رییس جمهــور پیــش از آن کــه بــه ایــن جایــگاه برســد، 

از هــر جامعــۀ خویــش اثــر پذیرفتــه و آن چــه کــه پــس 

ــر اســاس آموخته هــای خــود  از آن انجــام می دهــد، ب

ــت. اس

در پایان؛

ــان،  ــر زب ــار نریــات در براب ــر ایــن رفت امــروز در براب

ــان  ــه آن، چن ــته ب ــی وابس ــای فرهنگ ــت و نهاده دول

ــی  ــد برخ ــر می رس ــه گاه به نظ ــد ک ــوش مانده ان خام

ــن  ــا از ای ــد ت ــان منی آی ــدان بدش ــودجویان چن از س

ــۀ  ــی را از اریک ــان فارس ــرده و زب ــود ب ــی س خاموش

چــون  کننــد.  ناکارآمــد  و  اندازنــد  فــرو  خویــش 

ــد کــردِن  ــا ناکار آم ــه شــد ـ ب ــه گفت ــد ـ چنان ک می دانن

زبــان یــک مــردم، اندیشــۀ آن هــا را از کار انداخته انــد. 

بــا ایــن وجــود، بــرای آنانــی کــه چنیــن دســتکاری ها 

را در زبــان فارســی روا می دارنــد، پرســش ایــن اســت 

کــه آیــا دســت بــردن در زبــان بــدون هیــچ دانشــی بــا 

ــۀ  ــک جامع ــاع از ی ــارۀ دف ــان درب ــِر آن ــای دیگ ادعاه

ــم،  ــدن،  مدرنیس ــت، جهانی ش ــی، آزادی، پیرف مدن

ــه  ــازگاری دارد؟ این ک ــص و ... س ــتفاده از تخص اس

هــر نریــه  یــا انتشــاراتی بــدون داشــن کمرتیــن دانش 

ــش  ــک ویرای ــرای خــود ی ــه ب ــن زمین ــاز در ای مــورد نی

ــی  ــاِم آن آگاه ــا از رسانج ــد، آی ــار می کن ــژه اختی وی

ــدام از  ــه م ــت ک ــرادی نیس ــامن ای ــن ه ــا ای دارد؟ و آی

ــان را  ــرا نامتخصص ــه چ ــود ک ــه می ش ــا گرفت دولت ه

ــد؟ ــا می گامرن ــه کاره ب

ــه  ــق ب ــور مطل ــان به ط ــردن زب ــفته ک ــا آش ــران ی وی

اســت.  اندیشــه  کــردِن  آشــفته  و  ویــران  معنــای 

و اگــر نیــز اندیشــۀ یــک مــردم آشــفته یــا ویــران 

ــام آن مــردم را تنهــا در تاریــخ جســت.  گــردد، بایــد ن

ــی  ــن مردم های ــرۀ چنی ــم در زم ــا می خواهی ــه م این ک

ــدان و  ــه هرمن ــل دارد ب ــته گِی کام ــه، بس ــا ن ــیم ی باش

ــد و  ــرود آین ــدرت ف ــِر ق ــه از رسی ــا ک ــن فکراِن م روش

ــا  ــند و ی ــان باش ــردم و کشورش ــۀ م ــه اندیش ــع ب به واق

ــان را  ــبند و مردم ش ــش بچس ــدرت خوی ــه ق ــه ب این ک

ــد!          ــری کنن ــخ ره ــوی تاری ــه س ب

هستی، 
و اندیشه  
زبان

سیامک وكیلی
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جنـبش پشتون هـا اسـالم آبـاد را
 تهـدید مـی کنـد؟

در پاکســتان یــک جنبــش پشــتون هــا 

ــداران آن از  ــه طرف ــت ک ــده اس ــاد ش ایج

از طالبــان  پاکســتان و همچنــان  اردوی 

انتقــاد می کننــد. آنهــا می گوینــد کــه از 

ســال هــا بــه این طــرف از مناطــق شــان بــه 

ــود. ــتفاده می ش ــگ اس ــدان جن ــوان می عن

بــه گــزارش دویچــه ولــه، بــه تاریــخ 

۳۰ مــی امســال، ۳۰ ســال از خــروج 

ــذرد. در  ــین می گ ــوروی پیش ــای ش نیرو ه

دهــه ۱۹۸۰ در جنــگ داخلــی افغانســتان 

ــن  ــد. در ای ــان باختن ــن ج ــزار ت ــا ه صده

ــکا و اردوی  ــده امری ــاالت متح ــگ ای جن

مجاهدیــن  هــای  گــروه  از  پاکســتان 

ــرون  ــس از بی ــا پ ــد. ام ــتیبانی می کردن پش

ــا  رفــن قطعــات ارتــش رسخ و بعــد هــا ب

بــه قــدرت رســیدن مجاهدیــن، مــردم 

ــرتی  ــای بیش ــزی ه ــا خونری ــتان ب افغانس

دســت و گریبــان شــدند، زیــرا مجاهدیــن 

ــگ را  ــر جن ــه همدیگ ــدرت علی ــر رس ق ب

ــد. ــه دادن ادام

هرچنــد ایــن جنــگ داخلــی بــا بــه قــدرت 

ــی  ــال ۱۹۹۶ اندک ــان در س ــیدن طالب رس

فروکــش کــرد، بــا آنهــم ایــن آرامــش نســبی 

ــرا  ــت، زی ــراه داش ــه هم ــزی ب ــز خونری نی

ــت  ــتان حامی ــوی پاکس ــه از س ــان، ک طالب

کنــرتول  تحــت  مناطــق  در  می شــدند، 

ــتند.  ــا گذاش ــر پ ــر را زی ــوق ب ــود حق خ

ایــن وضعیــت تــا ســال ۲۰۰۱ ادامــه 

ــاالت  ــه ای ــی حمل ــه در پ ــا آنک ــت، ت یاف

ــر افغانســتان، حاکمیــت  ــکا ب متحــده امری

ــرد. ــقوط ک ــان س طالب

ــدوار  ــی امی ــدت کوتاه ــرای م ــا ب افغان ه

شــدند کــه باالخــره در کشــور شــان صلــح 

برقــرار می شــود. امــا جنــگ هــای داخلــی 

ــه  ــه دارد و ب ــوز ادام ــا هن ــدرت ت ــر رس ق ب

قیمــت جــان هــزاران تــن دیگــر متام شــده 

اســت.

در خــاک پاکســتان نیــز در ســال هــای 

تنــدرو  هــای  گــروه  فعالیــت  اخیــر 

اســالمگرا و همچنــان عملیــات هــای 

مناطــق  ایــن کشــور در  اردوی  نظامــی 

ــادی کشــته بجــا  پشــتون نشــین شــامر زی

اســت. گذاشــته 

در قلــب ایــن جنگ هــای بــی پایــان، 

و  بغــاوت  افراطــی،  اســالمگرایی 

ــد.  ــرار دارن ــتون ها ق ــری، پش ــران ب بح

از  کــه  می گوینــد  منطقــه  پشــتون های 

ــت  ــرف دس ــه این ط ــای ۱۹۸۰ ب ــال ه س

ــت  ــا قیم ــا ب ــتون ه ــل از پش ــه نس ــم س ک

جــان خــود تــاوان جنگــی را می دهنــد 

ــده  ــل ش ــا تحمی ــاالی آنه ــرون ب ــه از بی ک

اســت. نخســت جنــگ رسد و رقابــت هــا 

ــده  ــاالت متح ــین و ای ــوروی پیش ــان ش می

ــگ  ــدان جن ــه می ــه را ب ــن منطق ــکا، ای امری

ــان  ــگ می ــس از آن جن ــاخت، پ ــدل س مب

اســالمگرایان افراطــی و غــرب مــردم ایــن 

ــاخته و از  ــه و آواره س ــی خان ــه را ب منطق

ــروم  ــی مح ــی زندگ ــای اساس ــت ه نعم

ــد. گردانی

امــا حــاال یــک جنبــش مردمــی، کــه 

ــور  ــام منظ ــه ن ــوان ب ــک ج ــری آن را ی ره

هــزار  توجــه  دارد،  دســت  بــه  پشــتین 

ــت،  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــتون را ب پش

ــن  ــت!« ای ــس اس ــر ب ــد: »دگ ــه می گوی ک

از  نــام »جنبــش حراســت  بــه  جنبــش 

ــان  پشــتون هــا«، اردوی پاکســتان و همچن

ــادی  ــئول برب ــی را مس ــالمگرایان افراط اس

ــد. ــی دان ــود م ــق خ مناط

آن  آغــاز هــدف  در  کــه  ایــن جنبــش، 

متوقــف ســاخن جنگ بــود، پس از کشــته 

شــدن نقیــب اللــه محســود ۲۷ ســاله، 

فعــال گردیــد. محســود در ۲۰ جنــوری در 

ــس  شــهر کراچــی پاکســتان از ســوی پولی

ــه قتــل رســید. مقامــات ادعــا کــرده انــد  ب

کــه او بــا شورشــیان ارتبــاط داشــته اســت. 

خانــواده محســود و همچنــان فعــاالن، 

ایــن اتهــام را رد می کننــد. فعــاالن حقــوق 

بــر می گوینــد کــه اردوی پاکســتان و 

اداره هــای اســتخباراتی ایــن کشــور در 

ــتون را  ــوان پش ــزاران ج ــر ه ــال اخی ده س

ــا اختطــاف  ــودن، ی ــه تروریســت ب ــه بهان ب

کــرده و یــا هــم بــه قتــل رســانده انــد. بــه 

ــه  ــتان ب ــی پاکس ــات ایالت ــا مقام ــول آنه ق

بهانــه مبــارزه علیــه تروریســم، پشــتون هــا 

را رسکــوب می کننــد. در همیــن ســال 

ــه  ــن منطق ــای ای ــتون ه ــر پش ــای اخی ه

ــده  ــی« خوان ــالمگرا و شورش ــام »اس ــه ن ب

ــان از همیــن مناطــق  ــرا طالب می شــوند، زی

پــی  در  همچنــان  و  می کننــد  فعالیــت 

ــن  ــت در ای ــدار، افراطی ــای دوام ــگ ه جن

ــت. ــه اس ــش یافت ــه افزای منطق

و  می گویــد  پــرده ســخن  بــی  پشــتین 

آشــکارا توضیــح داده اســت کــه چه کســی 

را عامــل رنــج و بدبختــی پشــتون هــا 

ــت:  ــی گف ــک راهپیامی ــد. او در ی می دان

ــاخته  ــاه س ــا را تب ــه م ــی را ک ــد کس »بای

اســت، بشناســیم، و آن GHQ اســت.« 

ــه رهــری اردوی  ــه ایــن ترتیــب ب پشــتین ب

ــرد. ــاره ک ــدی اش ــتان در راولپن پاکس

»عدالت برای پشتون ها«

ــش  ــی »جنب ــال مدن ــک فع ــر، ی ــی وزی عل

ــه  ــد ک ــا« می گوی ــتون ه ــت از پش حراس

آنهــا متوقــف ســاخن »مفقــود شــدن 

عمــدی پشــتون هــا، بــی حرمتــی دوامــدار 

و پامــال کــردن حقــوق پشــتون هــا« را 

تقاضــا می کننــد. او مــی افزایــد: »مقامــات 

ــردم  ــه م ــتار خودرسان ــورد کش ــد در م بای

ــی  ــد از پالیس ــا بای ــد. آنه ــق کنن ــا تحقی م

ــه منطقــه  ــد«، کــه ب ــان »خــوب« و »ب طالب

ــد.« ــت بردارن ــت، دس ــیب زده اس ــا آس م

علــی وزیــر بــه ایــن ترتیــب بــه آن سیاســت 

اشــاره کــرد  پاکســتان  اردوی  احتاملــی 

کــه بــا آن طالبانــی کــه بــرای اهــداف 

ــع  ــودمند واق ــور س ــن کش ــرتاتیژیک ای اس

خوانــده  خــوب«  »طالبــان  گردنــد، 

بــد«. بقیــه »طالبــان  می شــوند، و 

رســانه هــای پاکســتانی می گوینــد کــه 

ــامکان  ــتان را ک ــش، اردوی پاکس ــن جنب ای

ــر  ــن خاط ــت و از همی ــاخته اس ــران س نگ

ــال را از  ــد فع ــا چن ــاخن آنه ــرای آرام س ب

زنــدان آزاد ســاخته اســت. امــا علــی وزیــر 

می گویــد کــه آنهــا هنــوز هــم اخطــار 

می بیننــد: »مــا از ســوی اداره هــای دولتــی 

ــم.« ــار می بینی ــوب« اخط ــان خ و »طالب

ــخ  ــه تاری ــر ب ــوق ب ــان حق ــازمان دیدب س

۱۳ مــارچ امســال گفــت کــه پاکســتان 

ــو  ــای ممل ــرد ه ــن و عملک ــد از قوانی بای

دســت  هــا  پشــتون  علیــه  تبعــض  از 

بــردارد و اقداماتــی را بــرای پایــان دادن 

ــت  ــا روی دس ــر آنه ــت در براب ــه خصوم ب

گیــرد. ایــن ســازمان افــزوده اســت: »ایــن 

ــه  ــد آغــاز گــردد ک ــی توان ــی م ــد زمان رون

دوســیه هــای جرمــی علیــه منظــور پشــتین 

و دیگــر رهــران راهپیامیــی، کــه بــه ناحــق 

متهــم شــده انــد، بســته گــردد، قضیــه قتــل 

ــع  ــورت جام ــه ص ــود ب ــه محس ــب الل نقی

تحقیــق گــردد و مســئوالن آن بــه محاکمــه 

کشــانده شــوند و همچنــان صــدای پشــتون 

ــود.« ــاخته نش ــوش س ــر خام ــا دیگ ه

قهر مظاهره کنندگان

ــا«  ــتون ه ــت از پش ــش حراس ــر »جنب ره

در مــاه هــای اخیــر شــهرت زیــادی کســب 

ــره  ــک چه ــه ی ــی ب ــان کم ــرده و در زم ک

شــناخته شــده تبدیــل شــده اســت. او 

توانســته اســت کــه در خیرپشــتونخوا، 

ــم  ــان حاک ــران خ ــزب عم ــه ح ــی ک جای

اســت، پشــتون هــای عــام را گردهــم جمع 

ــا از  ــای آنه ــت ه ــه فعالی ــد. در حالیک کن

ســوی رســانه هــای دیگــر بــه خوبــی تحت 

پوشــش قــرار منی گیــرد، ایــن جنبــش 

ــای  ــث ه ــی بح ــای اجتامع ــانه ه در رس

ــت. ــه اس ــادی را برانگیخت زی

ــتان از  ــنای پاکس ــو س ــر عض ــامن کاک عث

ــن  ــتونخوا در ای ــی پش ــی مل ــزب عوام ح

جنبــش شــامل نیســت، امــا او بــا برخــی از 

خواســته هــای پشــتین موافقــت دارد. او در 

صحبتــی بــا دویچــه ولــه گفــت: »جنبــش 

حراســت از پشــتون هــا مــی خواهــد 

ــر  ــای الدرک در براب ــتون ه ــه پش ــه هم ک

یــک محکمــه حــارض ســاخته شــوند. 

ــی در  ــق قبایل ــه مناط ــد ک ــا می خواهن آنه

ــا  ــن ه ــود مای ــتان از وج ــاملرق پاکس ش

ــه  پاکســازی شــوند و اردوی ایــن کشــور ب

ــا،  ــتون ه ــای پش ــه ه ــردن خان ــران ک وی

ــا شورشــیان  ــا ب ــه اتهــام اینکــه آنهــا گوی ب

ــذارد.« ــان بگ ــه پای ــد، نقط ــاط دارن ارتب

ــا از  ــان ه ــر افغ ــد: »قه ــی افزای ــر م کاک

ــوده  ــش ب ــه افزای ــادی رو ب ــای زی ــال ه س

ــخص  ــود، ش ــتین منی ب ــر پش ــت. اگ اس

دیگــری رهــری ایــن جنبــش را بــه دســت 

می گرفــت.«

ــوق  ــال حق ــگر و فع ــاه، پژوهش ــلیم ش س

ــه  ــد ک ــاد، می گوی ــالم آب ــم اس ــر مقی ب

ــا گــروه  جنبــش حراســت از پشــتون هــا ب

او  دارد.  تفــاوت  ملی گــرا  دیگــر  هــای 

هیــچ  پاکســتان  »در  می کنــد:  عــالوه 

ــش  ــان جنب ــری بس ــی دیگ ــزب سیاس ح

ــر  ــه در براب حراســت از پشــتون هــا اینگون

اردو قدعلــم نکــرده اســت. ایــن یــک 

ــه  ــاال ب ــن ح ــت. ای ــان اس ــش جوان جنب

یــک جنبــش جهانــی مبــدل شــده اســت، 

زیــرا اکنــون پشــتون هــا در نقــاط مختلــف 

ــن  ــرات از ای ــدازی تظاه ــا راه ان ــان ب جه

جنبــش حامیــت می کننــد.«

حــال ســوال اینجاســت کــه آیــا ایــن 

ــم دوام  ــری منظ ــک ره ــدون ی ــش ب جنب

خواهــد یافــت، یــا نــه. کاکــر در ایــن رابطه 

ــر  ــزاب دیگ ــت: »اح ــه گف ــه ول ــه دویچ ب

پشــتون هــا دارای یــک ســاختار سیاســی و 

یــک اساســنامه انــد، امــا جنبــش حراســت 

ــدارد.« ــزی ن ــن چی ــا چنی ــتون ه از پش

ــزاب  ــه اح ــرد ک ــم می پذی ــن را ه ــر ای کاک

دیگــر پاکســتانی تــا کنــون از ایــن جنبــش 

ــرای  ــزاب ملی گ ــد: »اح ــه ان ــه گرفت فاصل

را  اردو  کــه  منی خواهنــد  هــا  پشــتون 

تحریــک کننــد، زیــرا اردو مــی توانــد روی 

نقــش سیاســی آنهــا تأثیرگــذار باشــد. امــا 

ــه  ــت و هرآنچ ــران نیس ــل دیگ ــتین مث پش

ــخن  ــح س ــورد آن واض ــد، در م را بخواه

می گویــد.«

اتحاد پشتون ها؟

ــادی  ــدت زی ــه م ــتان، ک ــت افغانس حکوم

ــده  ــتان دوری گزی ــی پاکس ــور داخل از ام

اســت، پشــتیبانی خــود از جنبــش پشــتین 

را اعــالم کــرده اســت. چنانچــه برخــی از 

اعضــای پارملــان افغانســتان از حکومــت 

ــت  ــش حامی ــن جنب ــه از ای ــته اند ک خواس

کنــد. محمــد ارشف غنــی رئیــس جمهــور 

افغانســتان نیــز از طریــق شــبکه اجتامعــی 

تویــرت از جنبــش پشــتون ها در پاکســتان 

طرفــداری کــرده و اظهــار امیــدواری کــرده 

اســت کــه ایــن حرکــت ســبب ریشــه کــن 

ــه گــردد. ســاخن تروریســم در منطق

ــده اســت:  ــی آم ــت ارشف غن ــک توی در ی

ــا در  ــتون ه ــی پش ــارش طوالن ــن از م »م

پاکســتان، کــه هــدف اصلــی آن برانگیخن 

ــر تروریســم و افــراط گرایــی  مــردم در براب

ــرتده  ــورت گس ــه ص ــت، ب ــه اس در منطق

می کنــم.« پشــتیبانی 

پاکســتان  بــرای  هــا  پشــتون  موضــوع 

همیشــه حســاس بــوده و همینگونــه باقــی 

ــتان  ــیس پاکس ــس از تأس ــت. پ ــده اس مان

در ســال ۱۹۴۷، شــامری از پشــتون هــای 

ایجــاد  آرزوی  دیورنــد،  دوطــرف خــط 

ــا را  ــتون ه ــت پش ــا اکرثی ــه ب ــک منطق ی

ــان  ــی از کارشناس ــد. برخ ــته ان ــراز داش اب

خاطــری  بــه  پاکســتان  کــه  می گوینــد 

مناطــق پشــتون نشــین را افراطــی ســاخته 

اســت کــه مفکــوره متحــد شــدن ایــن قــوم 

را از بیــن بــرد. از لحــاظ تاریخــی رهــری 

همچــو جنبــش هــا همیشــه در دســت 

پشــتون هــای لیــرال و ســکوالر بــوده 

ــت. اس

جنبــش کنونــی نیــز ممکــن اســت در 

ــرای  ــالش ب ــک ت ــوان ی ــه عن ــتان ب پاکس

ــرف  ــای دوط ــتون ه ــاخن پش ــد س متح

خــط دیورنــد تلقــی گــردد. امــا خــود ایــن 

ــن  ــه چنی ــن رابط ــال در ای ــا ح ــش ت جنب

ــت. ــرده اس ــای نک تقاض

جنبــش  »آیــا  می گویــد:  شــاه  ســلیم 

ــه  ــت ک ــادر اس ــا ق ــتون ه ــت از پش حراس

پشــتون هــای دو طــرف خــط دیورنــد 

را باهــم متحــد ســازد؟ بــه نظــر مــن 

ایــن جنبــش همیــن حــاال ایــن کار را 

کــرده اســت. در شــهر هــای قندهــار، 

ــه  ــی هــای ب ــل راهپیامی ــاد و کاب جــالل آب

طرفــداری از ایــن جنبــش صــورت گرفــت. 

ــای  ــعار ه ــتان ش ــوام در افغانس ــردم ع م

صلــح رس دادنــد.«

کابــل  از ســوی  پشــتین  امــا حامیــت 

می توانــد زیانبــار متــام شــود. همیــن حاال 

هــم در پاکســتان برخــی از گــروه ها پشــتین 

را بــه دریافــت حامیــت از خــارج متهم می 

ــم  ــناس مقی ــور، کارش ــس فک ــازند. یون س

کابــل، در صحبتــی بــا دویچــه ولــه گفــت: 

ــا  ــه ب ــد ک ــتان می خواه ــت افغانس »حکوم

پشــتیبانی از ایــن جنبــش بــاالی پاکســتان 

فشــار وارد کنــد و ســپس در مذاکــرات 

ــرد.« ــود ب ــتان از آن س ــح افغانس صل

امــا شــامر دیگــری از افغــان هــا بــه 

پشــتیبانی  جنبــش  ایــن  از  خاطــری 

ــود  ــکالت خ ــن مش ــا بی ــه آنه ــد، ک می کنن

ــط  ــوی خ ــای آنس ــتون ه ــکالت پش و مش

دیورنــد، یــک رابطــه مســتقیم را می بیننــد. 

فیــض محمــد زالنــد، اســتاد دانشــگاه 

کابــل و حامــی جنبش حراســت از پشــتون 

ــی کــه  ــه گفــت: »زمان ــه دویچــه ول هــا، ب

ــم  ــه تعلی ــتان ب ــم پاکس ــای مقی ــتون ه پش

دسرتســی داشــته باشــند و بــه دیــده انســان 

ــگاه  ــوند، آن ــته نش ــه دو نگریس ــای درج ه

مناطــق شــان پناهگاهــی بــرای تروریســت 

ــود.« ــد ب ــا نخواه ه

ــن  ــد کــه حامیــت از ای امــا فکــور می گوی

ــتآویزی  ــتان، دس ــوی افغانس ــش از س جنب

ــا آن  ــه ب ــد ک ــد ش ــتان خواه ــرای پاکس ب

مداخلــه خــود در امــور افغانســتان را توجیه 

ــرد  ــن عملک ــد: »ای ــور می افزای ــد. فک کن

کابــل ممکــن اســت زیــان آور گــردد، 

زیــرا پاکســتان شــاید ایــن از موضــوع 

بــرای توجیــه حامیــت خــود از طالبــان کار 

ــرد.« بگی
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امین كاوه

برتری طلبی هــای قومــی و تمامیت خواهــی شــماری از 
ــا  ــی ی ــاظ فرهنگ ــه را از لح ــور، جامع ــت گران کش سیاس
قومــی بــه شــکل وحشــت ناکی تقســیم بندی کردــه اســت. 
ــور  ــخ کش ــی از تاری ــچ مقطع ــر هی ــی د ــوار قوم ــکاف های دی ــاید ش ش
ــه  ــن هم ــه باشــد. محصــول ای ــه نبود ــاریده و ریخت ــه ش ــن پیمان ــه ای ب
ــد،  ــر نمی آین ــد جــور د ــچ فراین ــر هی ــه د ــی هســتند ک ــاریده گی آنان ش
جــز دیوارهــای ســوراخ ســوراخ قومــی. درجــای خواندــه بودــم کــه بــه 
ــی همگــون  ــان از لحــاظ قوم ــر جه جــز کشــورهای انگشت شــماری د
ــون و  ــی ناهمگ ــاظ قوم ــان از لح ــورهای جه ــه کش ــر هم ــتند، دیگ هس

کثرت گــرا هســتند.
ــت  ــتند، عدال ــون هس ــه ناهمگ ــورهای ک ــر کش ــی د ــای سیاس نظام ه
اجتماعــی و مشــارکت سیاســی را دــر فراینــد توزیــع قدــرت بــه گونــۀ 
ــد و  ــرت سیاســی ســهیم بدانن ــر قد ــه همــه خــود را د ــد ک ســنجیده ان
ــن  ــه ای ــد ک ــر خــود راه ندهن ــز را د ــای تبعیض آمی ــال رفتاره ــاور اعم ب
کار دــر ایجــاد امنیــت و ثبــات سیاســی و توســعۀ اقتصادــی نقــش مهــم 
ــی  ــی تمامیت گرای ــای سیاس ــس، نظام ه ــر عک ــت و ب ــه اس ــا کرد را ایف
کــه دســت بــه ســرکوب خواســت های گروه هــای مختلــف سیاســی زدــه 
ــر از دشــمنان  ــی کشــور شــان بیش ت ــی سیاســی و ناامن ــد، دــر بی ثبات ان

معلــوم الحــال نقــش ایفــا کردنــد.

میرویس آریا

طــرح چهــار نفــره شــدن ســواری موترهــای تیزرفتــار 
شــهری »منصفانــه« نیســت

کاهــش ســواری های موترهــای تیزرفتــار شــهری 
ــق  ــا تطبی ــت، ام ــندیده اس ــک و پس ــر، کار نی ــه 4 نف ــر ب از 5 نف
و عملــی شــدن آن بــه نظــر مــن مشــکل دــارد. دــر طــرح کنونــی 
صدمــۀ اصلــی را رانندــه و مالــک موتــر می بینــد، ولــی مســتهلکین 
ــه دســت آوردــن یــک ســهولت، چیــزی از  و ســواری ها ضمــن ب
دســت نمی دهنــد. حــاال هــر موتــر شــهری تیزرفتــار، ســه ســواری 
را دــر ســیت عقبــی موتــر ســوار می نشــانند و دــو نفــر دیگــر را نیــز 
دــر ســیت پیــش رو. از هــر نفــر بــرای یــک مســیر 20 افغانــی اخــذ 
می گردــد کــه مجموعــًا 100 افغانــی می شــود. هــر رانندــه دــر یــک 
روز 10 تــا 15 بــار ســفر یــک طرفــۀ یــک مســیر مشــخص را طــی 
ــک  ــا از ی ــن راننده ه ــۀ ای ــص روزان ــا خال ــاوار ن ــه پید ــد ک می کن
ــوخت،  ــواد س ــت. م ــی اس ــد افغان ــزار و پنجص ــک ه ــا ی ــزار ت ه
ــر، حــق ترافیــک و پولیــس و جریمه هــای  عــوارض تخنیکــی موت
ــرای  ــی اندــک ب ــاری خیل ــم، مقد ــی کنی ــه از آن منف ترافیکــی را ک
یــک رانندــه بــه عنــوان ســود خالــص باقــی می مانــد. دــر صــورت 
ــد و  ــی شــود، عای ــش روی عمل ــره شــدن ســیت پی ــک نف طــرح ی
ســود خالــص هــر رانندــه یــا مالــک موتــر از 200 تــا 300 افغانــی 

ــود. ــم می ش ک
ــای  ــکان موتره ــا و مال ــا راننده ه ــد ت ــد ش ــبب خواه ــر س ــن ام ای
ــن  ــه گرفت ــهری، ب ــیرهای ش ــن مس ــای کار کرد ــه ج ــار ب تیزرفت
ــد.  ــه بدهن ــر پیش ــا تغیی ــد و ی ــتی روی بیاورن ــواری های دربس س
ــهری  ــار ش ــز رفت ــای تی ــدید موتره ــش ش ــبب کاه ــورد س ــن م ای
ــه  ــواری مواج ــا دش ــم را ب ــا، مرد ــن موتره ــود ای ــود. کم ب می ش
ــل را  ــن اص ــم ای ــود مرد ــا خ ــد ت ــد ش ــبب خواه ــازد و س می س
بشــکنند و شــاید هــم بــه دلیــل مجبوریــت حتــا دــر جنگلــۀ موترها 
بــاال شــوند. دــر صــورت تطبیــق شــدن ایــن طــرح، نه تنهــا زنــان، 
ــا  ــترینه ب ــان بیش ــد ش ــت و آم ــه رف ــن ک ــد م ــای مانن ــه مرده بلک
ــا  ــرد، ام ــد ب ــود خواهن ــی س ــه خوب ــز ب ــت نی ــا اس ــن موتره همی
ــک  ــه و مال ــاالی رانند ــه ب ــک طرف ــۀ ی ــه گون ــۀ آن ب ــل هزین تحمی
ــه  ــۀ عملــی شــدن آن ب ــه هــم زمین ــه اســت و ن ــه منصفان ــر، ن موت

گونــۀ درازمدــت وجــود دــارد.
همیــن حــاال نیــز وقتــی شــما شــام ها دــر شــهر قدــم بزنیــد، کم بــود 
ــه خوبــی می توانیــد ببینیــد  شــدید موترهــای شــهری تیزرفتــار را ب
و دــر صــورت پیادــه شــدن ایــن طــرح، مشــکل افزایــش میابــد، اما 
از ســوی دیگــر، ادامــۀ آن قابــل قبــول نیســت و بایــد راه درســت 
و منصفانه یــی بــرای آن جســت وجو گردــد. چیــزی کــه بــه ذهــن 
مــن میایــد، ایــن اســت کــه کرایــۀ هــر ســواری از 20 افغانــی بــه 25 
افغانــی ازدیــاد یابــد. افزایــش 5 افغانــی بــرای فــرد اســتفاده کنندــه، 
زیــاد دشــوار نیســت و دــر ایــن صــورت رانندــه نیــز همــان 100 
افغانــی را کــه از 5 ســواری اخــذ می کــرد از 4 ســواری بــه دســت 
ــکه های 5  ــن س ــا بود ــی، کم پید ــش اصل ــا چال ــد آورد، ام خواه

افغانیگــی اســت کــه ایــن طــرح را بــا چالــش مواجــه می ســازد.

مصدیق پارسا

ــاب   ــر چــه ســنگ  تهد ــم. ه ــی داری ــت عجیب حکوم
ماندــن اســت، بنــد بــرق و شــاهراه جهانــی و اقیانوس 
آرام اســت، امــا بــه بهره بردــاری کــه می رســیم، 
قدرتــی خدــا، گــپ بــه کارگاه گلدــوزی و دــکان خبــازی و حمــام 
ــوق و ذوق  ــا ش ــه ب ــی ک ــن بزرگ واران ــد. ای ــی می رس چراغ عل
ــتند،  ــاک و زالل اس ــی پ ــم خیل ــد ه ــر می کنن ــا نش ــن عکس ه ای
ــد(. ــه حافظــه دارن ــه هشــت ثانی درســت مثــل ماهی هــا )کــه البت

فیـسبـوک نـــامــه

تمّدن        چگونه       ایجاد          می شود؟
كشيدن  رخ  به  برای  امريكايی  كمپانی  یــک 

ضخامت  به  سيمی  خود،  تكنولوژی  قدرت 

یــکهزارم تار موی انسان تولیــد و برای كمپانی 

كمپانی  بعد  مدتی  فرستاد.  جاپــان  در  رقيبش 

حالی  در  فرستاد،  پس  را  سيم  جاپانــی هامن 

ــه  كه روی آن سيم به فواصل منظم سوراخ و س

ســیم نازک تــر از داخــل آن رد شده بود!

متدن  شكوه  میبرند  گامن  كه  آن هایــی   اما 

جاپــان از قدرت تكنولوژیــک آن برمیخيزد، 

و سطحینگریاند. متدن،  سادهانديشی  دچار 

يگانه كااليی است كه مبادله منیپذيرد و فقط 

ــر آن  ــک ملت  »توليد « شود. اگ بايد در درون ی

طور بود كه همه ملتها با خريد فناوری متمدن 

میشدند.

سوار  كه  خودمان  شهروندان  از  برخی  رفتار 

با آخرين  بر آخرين مدل خودروهای جاپانــی 

ببينيد! قدرت فناوری  فناوری آن هــا هستند را 

خريه كنندۀ چشم بادامی هــای جاپانــی، به رغم 

یک  »فرع« كوچــک  و شكوهش،  همه جالل 

است. آفريده  ملت  اين  كه  بر متدنی  است 

در  آنچه  از  بيش  را  متدن  اين   »اصــِل« 

كارخانههای معظم ايالت اوزاكا بتوان يافت، در 

میتوان  فوکوشيام  ايالت  دلخراش  ويرانههای 

ديد. وقتی رفتار متمدنانــۀ آوارهگانی كه از پی 

زلزله قرن، منظم و متيز در صف  مخوفترين 

ناسزا،  و  هياهو  و  بیجنجال  و  میايستند  آب 

آب  خود،  روز  هامن  مرف  اندازه  به  فقط 

دريافت میكنند را با رفتاِر مردمان یــک كشور 

جهان سومی، در رشايطی كاماًل عادی، مقايسه 

میشود. منايان  متدن  معنای  میكنيم، 

از  كه  خری  عكسهای  و  فيلمها  همه  در 

روزهای پس از زلزله و سونامی ويرانگر جاپــان 

ازدحام،  درگريی،  صحنــۀ  یــک  شد،  منتر 

دريافت  برای  َوَلع  فروشگاه،  غارت  هجوم، 

فرياد  حتــا  و  بینظمی  اعطايی،  کمک هــای 

خرگزاریها  از  يكی  منیشد.  ديده  َجَزع  و 

خالصه مشاهدات خرنگارانش را چنني بازتاب 

داد:

۱ - صفوف منظم آب و غذا بدون هيچ حرِف 

يا رفتار خشن. زننده 

۲ - هيچ ساختامنی در زلزله ۹ ريشرتی آسيب 

و  سونامی  به  مربوط  خسارتها  همه  نديد، 

ورود دريا به شهر بود. )مدیریــت پیشــگیری(

۳ - غارتگری ديده نشد. زورگويی يا از دست 

بود.  تفاهم  فقط  نشد.  ديده  ربودن  ديگران 

)مدیریــت انتظامــی(

۴ - پنجاه نفر از كارگران نريوگاه امتی به رغم 

نشت مواد راديو اكتيو، با از جان گذشــته گی 

ماندند تا به خنــک كردن دستگاهها ادامه دهند. 

)مدیریــت بحــران(

يا زدن  یــک مورد سوگواری شديد  - حتــا   ۵

به رس و صورت ديده منیشد. مصيبت و غم 

همراه با طأمنينه بود. )مدیریــت روان پزشــکی(

۶ - مردم فقط اقالم مورد نياز خود را تهيه كردند 

برسد.  آذوقه  و  آب  همه  به  شد  ســبب  اين  و 

ــدارکات( ــت ت )مدیری

۷ - مردم از افراد ناتوان و پري و بيامر دستگريی 

میكردند. رستورانها قيمتها را كاهش دادند. 

)مدیریــت اجتامعــی(

خودپردازها بدون محافظ دست نخورده ماندند!

۸ - همه دقيقًا میدانستند بايد چه كاری انجام 

افتاده  اتفاق  اين  كه  بود  بار دومی  انگار  دهند. 

ــی( ــای عملیات ــت مانوره است! )مدیری

دقيق  و  محتاط  اخبار  انتشار  در  رسانهها   -  ۹

التهابآفرين  گزارشهای  انتشار  از  بودند. 

آرامبخش  اخبار  فقط  و  میكردند  خودداری 

و  ارتباطــات  )مدیریــت  میشد.  پخش 

) نه ها رســا

۱۰ - هنگامی كه در یــک فروشگاه برق رفت، 

و  رسجای شــان  برگرداندند  را  اجناس  مردم 

به آرامی فروشگاه را تــرک كردند. )مدیریــت 

ــی( اجتامع

»اين« هامن »متدنی« است كه بقيه محصوالت 

است.  شده  بنا  آن  بر  متدنی،  مصنوعات  و 

و  تويوتا  و  هيتاچی  و  پاناسونیــک  و  سونی 

شده  بنا  متدن  اين  بر  موتورز  نيسان  و  هوندا 

است. چنني فرهنگ و چنان رفتار مدنی است 

و  در همه عرصهها  توسعه  و  به رشد  منجر  كه 

میشود. ابعاد  همه 

در  بايد  را  رسزمني  یــک  متدن  ناب  زيربنای 

با  كنيد  مقايسه  را  این هــا  ديد.  بحران  مواقع 

در  آنهم  خودمان،  هموطنان  از  بسياری  رفتار 

ابعاد  ببينيد  ثبات،  و  فراوانی  و  عادی  مواقع 

را. تفاوت 

جنگ  از  پس  كه  مردمی  ميان  است  فرق 

در  امتی  مبب  دو  انفجار  و  جهانی  ويرانگر 

نان  جهان  رسارس  در  كارگرانش  كشورش، 

خالی می خوردنــد و هر یــک  »سنت «شان را 

را  رسزمین شــان  تا  مــیكردند  تبديل  به  »ين « 

بسازند، با قر تازه به دوران رسيده كشورهای 

جهان سومی كه هر یــک  »واحد پول ملی «شان 

غرب  جهان  در  تا  میكنند  تبديل  دالــر  به  را 

كنند. رسمايهگذاری 

دوستی نقل میكرد: ساليان پيش به همراه چند 

هموطن برای كار به جاپــان رفته بوديم و چند 

اتاق كنار هم اجاره كرده بوديم. اتاقها قفل و 

بست نداشت. هرچه به صاحبخانه گفتيم چرا 

نگرانيد؟  چه  برای  گفت  ندارد،  كليد  و  قفل 

این جــا امن است! كسی به شام كاری ندارد. 

او  به  رشمندهگی  با  روز  چند  از  بعد  باالخره 

از  نيستيم،  نگران  شام  از  كه  كرديم  حالی 

نگرانيم! خودمان 

نه  و  خريد  میتوان  نــه  را  متدن  هرحال،  به 

میتوان با شعار و دستور به دست آورد. »متدن « 

عاقالنه،  فرآيندی  در  بايد  كه  است  محصولی 

متعهدانه، هــوشمندانه و به غايت منظم توليد 

نــه  و  دانشگاه  نه  متدن،  توليد  زمینــۀ  شود. 

ــه خانواده  و  كارخانه و وزارتخانه و دولت، بلک

است. پرورش   و   آموزش 

سید اسحاق شجاعی

د علاموو کنفرانس کې...
ــه ځانګــړې توګــه د  ــړۍ پ ــد د اســالمي ن ــي، دوی بای ــاد ګڼ ــه جه مســلامن وژن

افغانســتان لــه علــاموو رسه کېنــي او خــرې وکــړي، څــو پــه دې پــوه يش چــې د 

اســالم پــه مبــارک دیــن کــې انســان وژنــه نه شــته، بلکــې دا د ســولې او مذاکــرې 

دیــن دی او جګــړه چــې د هــر چــا پــه منــځ کــې وي، مردوده یــې ګڼــي.«

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ســولې عــايل شــورا پــه خــره، پــه افغانســتان 

او یــا هــم ســعودي عربســتان کــې د افغانســتان پــه اړه د اســالمي نــړۍ د علــاموو 

د کنفرانــس پــه اړه ځینــي ګامونــه اخيســتل شــوي دي.

ــازمان او د  ــکارۍ س ــو د هم ــالمي هېوادون ــه دې اړه د اس ــي، پ ــورا واي ــه ش دغ

نــړۍ د يــو شــمېر نــورو هېوادونــو د علــاموو پــه ځانګــړې توګــه، د هندوســتان د 

ــا او قطــر علــاموو رسه خــرې شــوې دي. ــد، اندونیزی دیوبن

د دې شــورا د ویانــد پــه خــره، پــه دغــه کنفرانــس کــې بــه د اســالم لــه نظــره د 

ــث ويش. ــوا بح ــاموو له خ ــړۍ د عل ــه اړه د ن ــړې پ ــتان د جګ افغانس

ــې  ــي ک ــږدې راتلونک ــه ن ــس پ ــه کنفران ــې دغ ــد دی چ ــري هیله من ــاغلی طاه ښ

ــررسه يش. ت

ــتان،  ــې د افغانس ــت ک ــالدي میاش ــره می ــه تې ــې پ ــوې وه چ ــاکل ش ــوا ټ بل خ

پاکســتان او اندونیزیــا د علــاموو ناســته پــه جاکارتــا کــې تــررسه شــوې وی، خــو 

دغــه کنفرانــس د پاکســتاين علــاموو د نه ګــډون لــه املــه تــر اوســه نــه دی تــررسه 

شــوی.

د افغانســتان دولــت پــه دې وروســتیو کــې د ســولې د طرحــې لــه وړانــدې کولــو 

وروســته هڅــې ډېــرې کــړي، څــو لــه هــرې ممکنــې الرې طالبــان د خــرو اتــرو 

مېــز تــه راکاږي.

پــه همــدې حــال کــې د ســیايس چــارو کارپــوه فــاروق اعظــم وايــي، د اســالمي 

علــاموو دغــه ناســته بایــد پــه افغانســتان کــې د جګــړې د پــای تــه رســولو پــه اړه 

پرېکــړه وکــړي.

ښاغلی اعظم زیاتوي:

»زه وایــم چــې د علــاموو دغــه ناســته بایــد پــه افغانســتان کــې د جګــړې پــه پــای 

تــه رســولو بانــدې وي او ووايــي چــې جنــګ بایــد نــور ختــم يش او د جګــړې 

ښــکېلې خــواوې بایــد دغــه نــزاع پــای تــه ورســوي.«

د ده پــه خــره، کــه پاکســتاين علــامء پــه دغــه کنفرانــس کــې ګــډون وکــړي او د 

افغانســتان د جګــړې پــه اړه يــې فتــواوې ســیايس وي، نــو ممکــن ورڅخــه تېــر 

يش.

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا هــم وايــي، د نــړۍ د اســالمي علــاموو کــوم 

ــه افغانســتان  ــري چــې پ ــه ل ــررسه يش، دوی هیل ــاکل شــوې ت ــس چــې ټ کنفران

کــې د نــاروا جګــړې پــه اړه فتــواوې صــادرې کــړي.



رییــس اجرایــی افغانســتان روز سه شــنبه 

ــی بی جاشــده گان  ــۀ اجرای در نشســت کمیت

و عودت کننــدگان گفتــه اســت کــه بــا 

ــی  ــی و اجتامع ــط امنیت ــت رشای درنظرداش

بــه  زمیــن  بایــد  ترجیحــًا  والیــات،  در 

و  بی جاشــده گان  عودت کننــده گان، 

خانواده هــای شــهدای نیروهــای امنیتــی در 

والیــات مربوط شــان توزیــع شــود. 

ریاســت  رســانه یی  دفــرت  گــزارش  بــه 

ــی از  ــا قدران ــه ب ــه عبدالل ــی، عبدالل اجرای

ــی بی جاشــده گان  ــۀ اجرای تالش هــای کمیت

ــد  ــن بای ــه زمی ــزود ک ــدگان اف و عودت کنن

ــع شــود کــه دارای تذکــرۀ  ــه کســانی توزی ب

ــند.  ــتان باش ــت افغانس تابعی

رییــس اجرایــی خاطــر نشــان ســاخت 

نداشــن  از  گذشــته  در  حکومــت  کــه 

بــه  زمینــۀ رســیده گی  در  برنامــۀ عمــل 

امــا  می بــرد؛  رنــج  بی جاشــده گان 

ــی  ــوب مل ــن چارچ ــا تدوی ــه ب خوش بختان

گام  عودت کننــدگان،  و  بی جاشــده گان 

بســیار مهــم در راســتای رســیده گی بــه 

ــده گان  ــای بی جاش ــات و نیازمندی ه مطالب

ــت.  ــده اس ــته ش برداش

از  بخشــی  در  عبداللــه  عبداللــه 

این کــه  بیــان  بــا  صحبت هایــش 

بــه  رســیده گی  زمینــۀ  در  حکومــت 

نبــوده  بی تفــاوت  مهاجریــن  وضعیــت 

اســت، تریــح کــرد کــه در دیــدار بــا 

ــارۀ  ــه درب ــتان و ترکی ــت وزیران پاکس نخس

بــه  رســیده گی  و  مهاجریــن  مطالبــات 

ــه  ــت همه جانب ــا صحب ــای آن ه نیازمندی ه

 . ند شــته ا ا د

از  کــه  کــرد  تأکیــد  اجراییــه  رییــس 

رســیده گی  راســتای  در  تالشــی  هیــچ 

مــروع  مطالبــات  و  خواســت ها  بــه 

و  عودت کننــده گان  مهاجریــن، 

بی جاشــده گان دریــغ نخواهنــد ورزیــد. 

ــی بی جاشــده گان  ــۀ اجرای در نشســت کمیت

و عودت کننــده گان، در پیونــد بــه پــالن 

از  عودت کننــده  هــزار   700 یک ســاله 

پاکســتان و 400 هــزار تــن از ایــران در 

ــد  ســال 2018 بحــث شــد و فیصلــه گردی

ــال  ــار س ــرای چه ــد ب ــا بای ــن پالن ه ــه ای ک

ــوند.  ــم ش تنظی

قــرار اســت پــالن جامــع عودت کننــده گان 

تــا 15 روز دیگــر نهایــی گــردد. 
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»در روز 9 اپریـل سـال 2003، رسبـازان آمریـکا مجسـمه 

صـدام حسـین در بغـداد را رسنگـون کردند. 15 سـال بعد 

از آن روز می دانیـم کـه ایـن جنـگ بـه بهـای جـان صدهـا 

هـزار نفر متـام شـد، خاورمیانـه را در هرج ومـرج غوطه ور 

کـرد و بـر پایـه دروغ شـکل گرفت.«

دویچـه ولـه در گزارشـی بـا عنـوان »جنـگ عـراق از ابتـدا 

یـک دروغ بود« نوشـت: مجسـمه صـدام کمرت از سـه هفته 

پـس از آغـاز حملـه ای بـه رسپرسـتی آمریـکا به عـراق، در 

بغـداد و در تصویـر میلیون هـا صفحه تلویزیـون در رسارس 

جهـان رسنگون شـد.

تصاویـر ایـن اتفـاق از تاریـخ 9 آوریـل 2003 در حافظـه 

جمعـی مـا حک شـده اسـت. حتـی 15 سـال پـس از این 

اتفـاق، هنـوز سـواالت بسـیاری بی پاسـخ مانده انـد. برای 

مثـال هنـوز منی دانیـم کـه دقیقـا چنـد عراقی بر اثـر جنگ 

و هرج ومرجـی کـه در پی داشـت، کشـته شـدند.

کشته شـدگان  شـامر  کـه  می زننـد  تخمیـن  منابـع  بیشـرت 

بیـن 150 هـزار تـا نیـم میلیـون تـن بـوده اسـت. برخـی 

از تحقیقـات قابـل اعتـامد حاکـی از آن هسـتند کـه تعـداد 

مجلـه  اسـت.  آمـار  ایـن  از  باالتـر  بسـیار  کشته شـدگان 

پزشـکی »لسـنت« اظهـار کـرد که ایـن جنگ بیـش از 650 

هـزار »مـرگ دیگـر« نیـز داشـته اسـت. ایـن آمار عـالوه بر 

خشـونت مسـتقیم، پیامد مبباران زیرسـاخت ها و فروپاشی 

بخش هـای درمانی را نیز در محاسـبه کشـته شـدگان جنگ 

عـراق در نظـر گرفته اسـت.

ایـن اسـت کـه  از آن مطمئنیـم  چیـزی کـه مـا هم اکنـون 

منطـق آغـاز ایـن جنگ بر پایه دروغ بوده اسـت. سـخرانی 

کالیـن پـاول، وزیـر امـور خارجه وقـت آمریکا در شـورای 

امنیـت سـازمان ملـل در پنجـم فوریه سـال 2003، تصویر 

دیگـری از جنـگ عـراق اسـت کـه در حافظـه جمعـی مـا 

ثبـت شـده اسـت. شـش هفتـه پیـش از آن که جنـگ عراق 

آغـاز شـود، پـاول 76 دقیقـه بـرای تاثیـر بـر دیدگاه هـای 

اصلـی  مسـاله  کـرد.  تـالش  جنـگ  نفـع  بـه  بین املللـی 

در سـخرانی او ایـن بـود کـه صـدام حسـین سـالح های 

کشـتار جمعـی بیولوژیکـی و شـیمیایی دارد، رژیـم او از 

تروریسـم بین املللـی پشـتیبانی می کند و به دنبال سـاخت 

سـالح های هسـته ای اسـت.

آزمایشگاه سیار سالح های شیمیایی

ایـن سـخرانی بـا بیـان ادعایی مبنـی بـر اینکه عـراق برای 

تسـلیحاتی  بازرسـان  تدابیـر کنرتلـی سـختگیرانه  از  فـرار 

سـازمان ملـل، ناوگانـی از کامیون ها را به آزمایشـگاه سـیار 

تسـلیحات شـیمیایی و بیولوژیک تبدیل کـرده، به اوج خود 

رسـید و پـاول بـا تصاویـر دارای جزییات از ایـن ادعا دفاع 

کـرد. مـا سـخرانی پـاول را در وهلـه اول بـه ایـن دلیـل به 

یـاد داریـم که متـام آن ادعاهـا غلـط از آب درآمدنـد. پاول 

شـخصا در سـال 2005 ایـن سـخرانی را »لکـه ننگـی« 

مانـدگار در حرفـه اش توصیـف کرد.

رسویـس  کهنـه کار  مامـوران  از  یکـی  مـک گاورن،  ری 

امنیتـی اسـت. او بـه مـدت 27 سـال بـرای سـازمان سـیا 

کار کـرده و پسـت های ارشـدی را در این سـازمان بر عهده 

داشـته اسـت. او و برخـی از همکارانـش از سـازمان سـیا 

و رسویس هـای اطالعاتـی دیگر، در سـال 2003 سـازمان 

را  بـرای عقالنیـت«  »متخصصـان کهنه رسبـاز اطالعاتـی 

تاسـیس کردنـد کـه به طـور انتقـادی، سیاسـت های آمریکا 

را بررسـی می کنـد. مـک گاورن بـه دویچـه ولـه می گوید: 

سـازمان اطالعات اشـتباه منی کـرد؛ این تقلب بـود و آن ها 

می دانسـتند. و بخشـی قابـل توجـه از سـخرانی پـاول بـر 

پایـه اطالعاتـی بـود کـه از جانـب آملـان تهیه شـده بود.

اسم رمز »کروبال«

رافـد احمـد الـوان الجنابـی، یـک مهنـدس شـیمی عراقی 

در سـال 1999 بـه عنـوان یـک پناهجـو بـه آملـان رفـت. 

 »BND« رسویـس اطالعـات خارجـی آملـان موسـوم بـه

کـه دربـاره حضـور ایـن فـرد در آملـان بـه آن هشـدار داده 

شـده بـود، از وی بازجویـی کـرد. آنـان امیـدوار بودنـد که 

بـه  اطالعاتـی دربـاره سـالح های کشـتار جمعـی صـدام 

دسـت آورنـد. الجنابی کـه نام مسـتعار »کروبـال« از او یاد 

می شـود، متوجه شـد که هر چه بیشـرت اطالعـات می دهد، 

جایگاهـش بیشـرت پیرفـت می کنـد. بـه او یک پاسـپورت 

آملانـی، پـول و آپارمتانـی بـرای خـودش داده شـد.

ایـن رونـد تـا زمانی کـه رسویـس اطالعات خارجـی آملان 

رد رییـس سـابق الجنابـی را گرفـت، ادامـه داشـت؛ رییس 

رسویـس  ایـن  کـرد.  برمـال  را  او  دروغ هـای  کـه  سـابقی 

اطالعاتـی پـس از آن درخصـوص پیرفت هـای حاصـل 

شـده بـه رشکای آمریکایـی خـود اطـالع داد. بـا ایـن حـال 

پـس از حمـالت 11 سـپتامر 2001 ایـن سـازمان عالقـه 

»دی  روزنامـه  کـرد.  پیـدا  کروبـال  بـه  نسـبت  دوبـاره ای 

ولـت« بـه نقل از آگوسـت هانییـگ، رییس سـابق رسویس 

نوشـت،   2011 اوت  در  آملـان  خارجـی  اطالعـات 

بـرای  را  الـزام آور  تعهـدی   2001 سـال  در  آمریکایی هـا 

حصـول اطمینـان از صحـت بیانـات کروبـال از آملانی هـا 

درخواسـت کردنـد. هانینـگ ایـن درخواسـت را رد کـرد و 

بـه جـای آن بـه جـورج تنـت، رییـس وقـت سـیا نوشـت: 

اطالعـات  ایـن  تاییـد  بـرای  گرفتـه  صـورت  تالش هـای 

موفقیت آمیـز نبوده انـد و بنابرایـن بایـد تاییـد نشـده درنظـر 

گرفتـه شـوند.

صحـت  دربـاره  رصیـح  هشـدارهای  رغـم  بـه  کروبـال 

اظهاراتـش بـه بخـش مرکـزی پروپاگانـدای جنـگ پـاول 

تبدیـل شـد. ری مـک گاورن بـا اطمینـان اظهـار می کنـد: 

بـرای آنـان مهـم نبـود کـه اصـال کروبـال می دانـد راجع به 

چـه چیـزی حـرف می زنـد یـا نـه. آنـان چیـزی داشـتند که 

می توانسـتند آن را ضبـط کننـد و بـه گرافیسـت های بسـیار 

حرفـه ای و خیال پـرداز سـازمان سـیا بدهنـد و در ازای آن 

تصویر این آزمایشـگاه های سـیار خیالـی را تحویل بگیرند، 

کـه همیـن کار را هـم کردنـد و نتیجـه آن هـامن تصاویـری 

بـود کـه پـاول طـی سـخرانی اش از آن هـا اسـتفاده کـرد.

انگلیـس شـک و شـبهه هایی داشـت امـا نتیجـه ای از آن 

حاصـل نشـد

ایـن مسـاله  بـه  انگلیـس خیلـی زود  آمریـکا در  متحـدان 

وارد شـدند. روزنامـه »سـاندی تایمـز« لنـدن در مـاه مـه 

2005 محتـوای چیـزی را کـه تـا آن زمـان یادداشـتی بـه 

شـدت محرمانـه بود، منتـر کـرد. موضوع این یادداشـت 

دیـداری بـا تونـی بلـر، نخسـت وزیـر وقـت انگلیـس در 

23 جـوالی 2002 بـرای بررسـی مسـاله عراق بـود. جک 

اسـرتاو، وزیـر امـور خارجـه جدیـد انگلیـس در آن زمـان، 

جـف هـون، وزیر دفـاع، لـرد گلدسـمیت، دادسـتان کل و 

ریچـارد دیـرالو، رییس آژانـس اطالعات خارجـی انگلیس 

موسـوم بـه »MI6« افـراد حـارض در ایـن نشسـت بودنـد. 

اسـرتیت«  داونینـگ  »یادداشـت  نـام  بـا  یادداشـت  ایـن 

شد. شـناخته 

کـرد  صحبـت  واشـنگن  در  نشسـتی  از  بعدهـا  دیـرالو 

کـه پیـش از ایـن نشسـت بـا حضـور جـورج تنـت، رییس 

سـیا برگـزار شـده بـود. جـک اسـرتاو در ایـن خصـوص 

گفـت: اقـدام نظامـی در آن زمـان اجتنـاب ناپذیـر بـود. 

بـوش می خواسـت صـدام را از طریـق اقـدام نظامـی که با 

بهانـه تروریسـم و سـالح های کشـتار جمعـی آن را توجیـه 

می کـرد، حـذف کنـد. ایـن اتهامـات کافـی نبـود. صـدام 

همسـایگان خـود را تهدیـد منی کـرد و توانایـی تسـلیحات 

کشـتار جمعـی او کمـرت از لیبـی و کـره شـاملی بـود.

گلدسـمیت نیـز در ایـن خصـوص اظهـار کـرد: متایـل بـه 

تغییـر رژیـم، اساسـی قانونـی بـرای اقـدام نظامـی نبود.

بـا ایـن وجـود هیـچ یـک از ایـن مالحظـات، تونـی بلـر را 

از ورود بـه جنـگ بـه نفـع »رابطه ویـژه« آمریـکا و انگلیس 

نکرد. منـرف 

جنگی که بر پایۀ دروغ شکل گرفت

رییس اجرایی:

به عـودت کننـده گان و بـی جاشده گـان 
در والیت مـربوط شان زمیـن تـوزیع شـود


