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سیـاست خـارجی چیـن 

در قبـال افغـانستان
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یافته هـای وزارت مبـارزه بـا مـواد مخدر و 
جرایـم سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
نشـان می دهـد کـه سـال گذشـته بیـش از 
۹ هـزار تـن تریـاک در سراسـر افغانسـتان 

کشـت شـده است.
ایـن نهادهـا دیـروز دوشـنبه )۳۱ ثـور(  در 
بیـان  بـا  خبـری  مشـترک  نشسـت  یـک 
این مطلـب، اعـام کردند که  سـال گذشـته 
در  تریـاک  تـن  هـزار   ۹ حـدود  میـادی 
بـود کـه  افغانسـتان کشـت شـده  سراسـر 
بیـش از شـش میلیـارد دالـر درآمـد داشـته 

اسـت.
جاویـد احمـد قایـم؛ معیـن وزارت مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر در این نشسـت گفـت: این 
ارزیابـی نشـان می دهـد کـه نبـود حاکمیت 
قانـون، ناامنـی، نبود کنتـرل دولت در برخی 
سـاحات؛ بـی ثباتی سیاسـی و فسـاد اداری 
از دالیـل عمـدۀ افزایـش کشـت کوکنار در 

سـال گذشـتۀ میادی بوده اسـت.
آقـای قایـم گفـت: »ارزش اقتصـادی مـواد 

مخـدر، سـال گذشـته در داخـل افغانسـتان 
حـدود ۴ تـا ۶ )میلیارد( دالر محاسـبه شـده 

است«.
او گفـت که نبـود فرصت های شـغلی، عدم 
بـه  باکیفیـت؛ دسترسـی محـدود  آمـوزش 
بازارهـای اقـام زراعتـی و کمبـود خدمات 
مالـی از سـوی حکومـت بـه دهقان هـا؛ از 

بـه کشـت  کـه کشـاورزان  بـوده  عواملـی 
کوکنـار رو آورده انـد.

آقـای قایـم گفـت کـه ۴۶ تـا ۵۶ درصـد 
تریـاک تولیدشـده در افغانسـتان، در داخـل 
ایـن  کشـور بـه هیروییـن تبدیـل شـده و 
شـده  نامشـروع  اقتصـاد  گسـترش  سـبب 
اسـت....                  ادامـه صفحـه 6

از  اعامیه یـی  در  طالبـان  گـروه 
در شـهر  بیشـتر  انجـام حمـات 
مـردم  از  و  داده  هشـدار  کابـل 
ملکـی خواسـته کـه از اداره هـای 
حکومتـی و دفاتـر خارجی دوری 
جوینـد. حکومـت افغانسـتان امـا 
ایـن اعامیـه طالبـان را تبلیغاتـی 

نـد. می خوا
گـروه طالبـان در اعامیه یـی کـه 

خبرگزاری هـا  بـه  دوشـنبه  روز 
کابـل  باشـندگان  از  فرسـتاده، 
خواسـته اسـت کـه »از رفتـن بـه 
تاسیسـات دشـمن، قـدم زدن در 
اطـراف آن هـا و همچنیـن مانـدن 
خـودداری  مناطقـی  چنیـن  در 

کننـد«.
امـا محمـد رادمنـش، سـخنگوی 
وزارت دفـاع افغانسـتان به دویچه 

ولـه گفت کـه این اعامیـه طالبان 
بـرای  تبلیغـات  جـز  »چیـزی 
روانـی  امنیـت  سـاختن  خـراب 
داد  اطمینـان  او  نیسـت«.  مـردم 
کـه نیروهـای امنیتـی بـرای تامین 

امنیـت کابـل آمادگـی دارنـد.
اعامیـه  ایـن  در  طالبـان  گـروه 
جامعـه  و  افغانسـتان  حکومـت 
کـه  کـرده  متهـم  را  بین المللـی 
می شـوند  ملکـی  تلفـات  باعـث 
و گفتـه اسـت: »دشـمنان دفاتـر و 
مراکـز خـود را در جاهایـی ایجاد 
کـرده انـد تـا از مـردم بـه عنـوان 

کننـد.« اسـتفاده  سـپر 
سـخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
رد  اتهـام طالبـان را شـدیداَ  ایـن 
را  طالبـان  ادعـای  ایـن  و  کـرد 
»خنـده آور« خوانـد. او گفـت کـه 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان از متن 

ادامـه صفحـه 6
مـردم...           
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افتـادن در گل و الی ننگ نیست، ننگ این است که آن جا بمانی.

مثل آلمانی

ابوبکر صدیق

سـرور دانش معاون دوم ریاسـت جمهوری در 
مراسـم معرفـی، ندیمـه سـحر به حیـث رییس 
اداره تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی گفـت کـه 
مبـارزه بـا تروریسـم و برگـزاری انتخابـات دو 
جـاری  سـال  در  حکومـت  اساسـی  اولویـت 

ست.  ا
آقـای دانـش ابراز داشـت: مبـارزه بـا تروریزم، 
پارلمانـی،  انتخابـات  برگـزاری  و  مدیریـت 
مدیریـت پروژه هـای اقتصـادی، اصاح شـیوه 
حکومتـداری و توسـعه نظـام تحصیلـی را از 
جـاری  سـال  در  حکومـت  اساسـی  اولویـت 

عنـوان کـرد.  
صلـح  جامـع  طـرح  تروریسـت ها  گفـت:  او 
دولـت افغانسـتان را رد کـرده و با کشـتار مردم 
وحکومـت  مـردم  میـان  می خواهنـد  بی گنـاه 
ملـت و دولـت در  امـا  کننـد؛  ایجـاد  فاصلـه 
صـف واحـد، بـا همـه تـوان و امکانـات خود 
در مقابـل دشـمن مبـارزه کـرده و هرگـز اجازه 
نخواهـد داد کـه بر سرنوشـت مردم افغانسـتان 

شـوند. مسلط 
او گفـت کـه مدیریـت درسـت انتخابات سـال 
جـاری یکـی دیگـر از اولویت هـای حکومـت 
اسـت زیـرا انتخابـات یـک رکـن اصلـی نظـام 
مـردم سـاالر و تنهـا راه مسـالمت آمیـز گردش 
قانونمنـد قـدرت سیاسـی در کشـور و عامـل 

انسـجام و وفـاق ملـی می باشـد.

دانش:
قلب  تروریستی  گروه های   
گرفته اند نشانه  را  دموکراسی 

بیرون شدن امریکا از برجام و تاثیر آن 
بر روابط ایران و امریکا در افغانستان
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شاكر حیات

 

طـی  کـه  اسـت  مدعـی  ملـی  وحـدت  حکومـِت  رییـس 
زمـام داری کم نظیـِر او در افغانسـتان، نهـاد ریاسـت جمهوری 
از »فردمحـوری« بـه »نهــادمحوری« تغییـر کـرده اسـت. آقای 
غنـی می گویـد که حـاال »در نهـاد ریاسـت  جمهوری، طرح های 
پیشـرفت و ترقـی افغانسـتان، تحکیم وحدت ملـی و ارتباطات 
عمیـق، تدویـن و از طریـق اجمـاع مورد اجـرا قـرار می  گیرد.« 
وجـود  غنـی  آقـای  حکومـت دارِی  چهارسـالۀ  تجربـۀ  اگـر 
عنـوان  بـه  را  سـخنان  این گونـه  می شـد  شـاید  نمی داشـت، 
تجـارِب  موجودیـِت  در  ولـی  کـرد  قبـول  زیبـا  فرضیه هـاِی 
نهـاد  کـه  گفـت  می تـوان  چگونـه  فعلـی،  حکومـت داری 
ریاسـت جمهوری دیگـر فردمحور نیسـت و نهادمحور شـده و 
از ایـن نهـاد برنامه هـای ملی یـی تـراوش می کنـد کـه توانسـته 

افغانسـتان را بـه وادی نجـات و سـامت بکشـاند؟! 
آقـای غنـی از سیاست مدارانی سـت کـه دیکتاتـوری در طبیعِت 
برخوردهـای  و  اسـت. حرکت هـا، سـخنان  نهادینـه شـده  او 
خشـونت آمیِز او با زیردسـتان، نشــانۀ روشـِن دیکتاتورمنشـِی 
نهـاد  در  غنـی  آقـای  کارِی  تجربـۀ  سـال  چهـار  اوسـت. 
ریاسـت جمهوری کشـور، ایـن نهـاد را بـه نهادی اسـتبدادی و 
فردمحـور حتـا بیشـتر از چیـزی کـه در زمـاِن کـرزی وجـود 
داشـت، تغییـر داده اسـت. او آن قـدر کمیسـیون و نهـادِ موازی 
دسـِت  عمـًا  کـه  آورده  به وجـود  کشـور  وزارت هـای  بـا 
اسـت.  کـرده  بیـرون  اساسـی  کارهـای  از  را  وزارت خانه هـا 
بزرگـی  طرح هـای  کـه  آب  و  انـرژی  وزارت  لحظـه  همیـن 
بـرای ایجـاد سـدها و مهــار منابع آبـی در اختیـار دارد، به دلیل 
مانع تراشـی های کمیسـیون های متعـدد ارگ ریاسـت جمهوری، 
به یک نهــاد بی کاره تبدیل شـده اسـت. بارها مسـووالِن طراز 
اوِل کشـور از کمیسـیون تـدارکات کـه در اختیـار یـک حلقـۀ 
خـاص قـرار گرفتـه، شـکایت و انتقـاد کرده انـد. بـه گفتـۀ این 
افـراد، کمیسـیون تدارکات عمـًا مانعی بزرگ در راه امضــای 
قراردادهـا و برنامه ریزی هـای کان قـرار دارد. بـه گفتـۀ ایـن 
افـراد، قراردادهـای وزارت خانه هـاِی کشـور از طریـق این نهاد 
بـه کسـانی داده می شـود کـه بـا ارگ و شـخِص آقـای غنـی و 
بانـوی نخسـت، نزدیکـی و هم آوایـی دارند. آیـا در چنین فضا 
و حالتـی می تـوان ادعـا کرد که نهــاد ریاسـت جمهوری نهادی 

نیسـت؟!  شـخص محور 
در چهار سـاِل گذشـته تمام تاش های آقای غنـی در راه قومی 
سـاختِن سیاسـت در افغانسـتان بـوده و آن چه کـه ماحصِل این 
سیاسـت در زنده گـی روزمـرۀ شـهرونداِن کشـور اسـت؛ فقـر، 
جنـگ و نابرابری هـای اجتماعـی و سیاسـی اسـت کـه بیـداد 
می کننـد. اگـر ریاسـت جمهوری نهادمحور شـده، چـرا این همه 
بی عدالتی هـاِی  از  کشـور  شـهرونداِن  سـروصداِی  و  انتقـاد 
اعمال شـده توسـط ایـن نهـاد بـه هـوا بلند اسـت؟ چـرا فاصله 

میـان مـردم و حکومـت این قـدر افزایـش یافته اسـت؟!  
و  دیکتاتورمحـور  نهـادی  کشـور،  ریاسـت جمهوری 
دیـده  آن  آیینـۀ  در  را  خـود  هیچ کـس  کـه  استبدادی سـت 
نهـاد  نمی توانـد. آقـای غنـی چنـان پاک سـازِی قومـی را در 
ریاسـت جمهوری صـورت داده کـه حتـا در بدتریـن دوره های 
تاریِخ کشـور انجام نشـده بود. گذشـته از این هـا، رفتار و رویۀ 
او نشــان می دهـد کـه او بـه همـه خـود را متعلـق نمی دانـد و 
خـاِف شـعار انتخاباتـی اش کـه »هیـچ افغانـی از افغـاِن دیگر 
برتـر نیسـت«، در میـان اقـوام کشـور و حتـا پشـتون ها تبعیض 
کـه  مهندسی شـده  و  سیسـتماتیک  تبعیضـی  می شـود؛  قایـل 
می توانـد بـرای دهه هـا کشـور را بـه سـمِت افتراق هـای قومی 

و زبانـی سـوق دهـد. 
آن چـه کـه آقای غنـی به آن بـاور ندارد، وحــدِت ملی اسـت. 
وحـدت ملی یـی کـه او از آن سـخن می گوید، سـلطه و برترِی 
یـک گـروه بر تمـام مـردم افغانسـتان اسـت. چنان کـه موضوع 
توزیـع شـناس نامه های الکترونیکـی در کشـور بـر اثـِر همیـن 
برداشـت از وحـدت ملـی، بـه یـک موضـوِع جنجالـی تبدیـل 
شـده اسـت. ارگ ریاسـت جمهوری و شـخص آقـای غنـی، 
بـرای همـۀ هویت هـای متکثـِر کشـور، هویتـی را بـه عنـوان 
هویـِت ملـی معرفـی می کننـد کـه خـود بـه آن عاقـه دارند و 
می تواننـد آن را بپذیرنـد امـا میلیون هـا انسـاِن ایـن سـرزمین با 
ایـن موضـوع مشـکل دارنـد و سـوال ها و تردیدهـای فراوانـی 
نشـده اند.  حـل  هیچ کـدام  کـه  آمـده  به وجـود  برای شـان 
اقـدامِ  چنیـن  بـه  دسـت  نهادمحـور،  ریاسـت جمهورِی  آیـا 

می زنـد؟!  یک جانبه یـی 
 بـا این اوصـاف، نهادمحور خواندِن ریاسـت جمهوری کشـور، 
دروغـی بیـش نیسـت و ایـن نهاد بـا اعمـال و رویه هـای آقای 
غنـی، بـه نهـادی اســتبدادی و دیکتاتورمحـور تبدیـل شـده 

ست. ا

ریاستجمهوری؛
نهــادیدیکتـاتورمحـــور

 اگــر آغــاز کارِ آقــای غنــی رییــس حکومــت 
ــور  ــس جمه ــوان ریی ــه عن ــی را ب وحــدت مل
طبــق قانــون اساســی تاریــخ اوِل جــوزای ســال 
ــه  ــادف ب ــروز مص ــم، ام ــر بگیری ۱۳۹۳ در نظ
ــم دورۀ  ــی خت ــم یعن ــاِل پنج ــوزای سـ اول ج
ریاســت جمهــورِی او می باشــد؛ چــون از 
ــور ۱۳۹۴  ــی ۳0 ث اول جــوزای ســال ۱۳۹۳ ال
ــال ۱۳۹۴  ــور س ــود و از ۳0 ث ــال می ش یک س
ــخ ۳0  ــال و از تاری ــور ۱۳۹۵ دو س ــی ۳0 ث ال
ــال و  ــه س ــور ۱۳۹۶ س ــی ۳0 ث ــور ۱۳۹۵ ال ث
ــور ۱۳۹7  ــی ۳0 ث ــور ۱۳۹۶ ال ــخ ۳0 ث از تاری
چهــار ســال تکمیــل می گــردد و در اخیــِر 
ســال چهــارم )اول حمــل( کمپایــن انتخاباتــی 
آغــاز و در اوِل جــوزا رییــس جمهــورِ جدیــد 
ــروز  ــی ام ــد؛ یعن ــروع می کنـ ــود را ش کارِ خ
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــوزا( کار ریی )اول ج
ملــی قانونــًا ختــم شــده اســت و طبــق قانــون 
اساســی، ادامــۀ کار رییــس حکومــِت وحــدت 

ــدارد. ــی ن ــی مشــروعیِت قانون مل
قانــون اساســِی افغانســتان الگوگرفتــه از قانــون 
اساســِی امریکاســت و دورۀ کار رییــس جمهورِ 
ــورد  ــن م ــه ای ــت ک ــال اس ــار س ــکا چه امری
نیــز داللــت بــر چهارســـاله بــودن کار رییــس 
جمهــور افغانســتان دارد. رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی مکلــف بــود کــه در دورۀ کاری 
ــی  ــدت مل ــت وح ــۀ حکوم ــود، موافقت نام خ
ــود را در  ــِف خ ــید و وظای ــق می بخش را تحق
عرصه هــای اجرایــی، تقنینــی و قضایــی طبــق 
ــون اساســی انجــام مــی داد مگــر متأســفانه  قان
کــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی نــه 
ــه قانــون  موافقت نامــه را احتــرام گذاشــت و ن
ــه  ــه دلیــل این کــه موافقت نامــه ب اساســی را، ب
ــده  ــش قبوالن ــی باالی ــارِ تحمیل ــک ب ــۀ ی مثاب
ــه  ــِم آن ک ــی به رغ ــون اساس ــود و قان ــده ب ش
ــر  ــور به خاط ــس جمه ــتندات ریی ــی از مس یک
ــر  ــم بخاط ــا آن ه ــت، ب ــش اس ــبرد وظایف پیش
دســت بــاز داشــتن در اســتفاده از وظایفــش، از 
خیانــت ملــی تعریفــی صــورت نگرفــت، زمان 
نگردیــد،  قیــد  وزارت خانه هــا  سرپرســتی 
تعــداد مشــاورینش اســاِس قانونــی پیــدا نکــرد 
و به خاطــر دور زدن پارلمــان فرمــان تقنینــی را 
ابــزار قانونــی خــود قــرار داد، و حــاال ضمــن 
مشــکاِت ذکرشــده در صــددِ ایــن اســت کــه 

دورۀ کارِی خــود را تــا پنــج ســال ادامــه دهــد 
ــدرِت  ــتفاده از ق ــِر سوءاس ــه بیانگ ــه این هم ک

ــد.  ــی می باش حکومت
کــه  اســت  مبرهــن  و  واضــح  همــه  بــر 
حکومــت وحــدِت ملــی بــر اثــر تقلبــاِت 
ــات  ــی در انتخاب ــوایی بین الملل ــترده و رس گس
آمــد.  به وجــود   ۱۳۹۳ ریاســت جمهورِی 
ــب  ــت، غص ــی در حقیق ــن حکومت ــۀ چنی ادام
قــدرت تلقــی می گــردد و غصــب قــدرِت 
ــه  ــوم ب ــل محک ــِل ذی ــر دالی ــا ب ــی بن حکومت

می باشــد: زوال 
ــب،  ــه غاص ــی ک ــی، حکومت ــاظ دین ـ از لح
ظالــم و بــی کاره باشــد، محکــوم بــه شکســت 

اســت.
ــوق  ــت حق ــر حکوم ــفی؛ اگ ــاظ فلس ـ از لح
ــاح و  ــد، اص ــات نکن ــردم را مراع ــی م اساس

ــت(. ــت )کان ــردم اس ــِق م ــاب ح انق
ــون اساســی  ــادۀ ۶۱ قان ــی: م ـ از لحــاظ قانون
ــاخته  ــخص س ــور را مش دورۀ کار رییس جمه
اســت؛ یــک روز اضافــه حکومــت کــردن بــه 
مثابــۀ غصــب قــدرت محســوب می گــردد 
ــی  ــون اساس ــادۀ ۶۱ قان ــا م ــاد ب ــه در تض ک

می باشــد.
ـ از لحــاظ اخاقــی: رییــس جمهــور بــه 
ــِت  ــد در امان ــت نبای ــوی مل ــدر معن ــوان پ عن

ــد.  ــت کن ــردم خیان م
اشــتباهاِت  و  خطاهــا  همــۀ  به رغــم 
ــه  ــی، ب ــای غن ــت آق ــه در حکوم صورت گرفت
نظــر می رســد کــه او هم اکنــون در یــک نقطــۀ 
ــی  تاریخــی و حســاس ایســتاده اســت؛ نقطه ی
ــد غصــِب قــدرت و اســتبداد  کــه هــم می توان
در آن رقــم بخــورد و هــم می توانــد بــا احتــرام 
ــدرت،  ــون اساســی و خداحافظــی از ق ــه قان ب
شــجاعت و نیک نامــِی تاریخــی در صحنــۀ 
سیاســِت افغانســتان را رقــم بزنــد. بــه ایــن معنا 
ــو در آخرین لحظــات  کــه اگــر آقــای غنــی ول
ــرِک  ــه ت ــد ک ــم برس ــه و تصمی ــن نتیج ــه ای ب
ــی  ــد قانون ــت جمهوری در موع ــِب ریاس منص
ــرای خــروِج کشــور از  ــم ب ــن تصمی آن، بهتری
ــخ  ــی و بحــران زده اســت، تاری ــِت کنون وضعی
ــات  ــرد نظری ــن رویک ــارۀ ای ــده گان درب و آین
داد؛  خواهنــد  ارایــه  نیکــی  تحلیل هــاِی  و 
ــِم  ــِش اعظ ــه بخ ــی ک ــات و تحلیل های نظری

اشــتباهات و ندانم کاری هــاِی صورت گرفتــه 
در دورۀ حکومــت وحــدت ملــی را یــا نادیــده 
ــای  ــای آق ــه پ ــًا ب ــا آن را صرف ــرد و ی می گی

غنــی نمی گــذارد.
دولت مــردی  و  سیاســت مدار  هــر  بــرای 
ــازی  ــخت و سرنوشت س ــاِت س ــلمًا لحظ مس
ایــن  دارد،  وجــود  تصمیم گیــری  بــرای 
لحظــاِت دشــوار اگر بــا درایت و دوراندیشـــِی 
می توانــد  گــردد،  عجیــن  سیاســت مداران 
ــی  ــای غن ــد. آق ــاب ده ــج را بازت ــن نتای بهتری
ــه  ــرده و ب ــل ک ــری تحصی ــطح دکت ــا س اوالً ت
همیــن ســبب از وجاهــِت اکادمیــک برخــوردار 
اســت، ثانیــًا این کــه او تجــارِب کارِی مفیــدی 
و  خارجــی  مؤسســاِت  و  ســازمان ها  در 
بین المللــی از جملــه بانــک جهانــی دارد و 
ثالثــًا این کــه چهــار ســال ریاســت و سرپرســتی 
ــاری از پنــد و  حکومــِت افغانســتان نیــز کوله ب
تجربــه را بــرای وی بــه ارمغــان داشــته اســت؛ 
ــرف غنی  ــاب اش ــه از جن ــتوانۀ این هم ــه پش ب
ــیِت اوضــاع  ــه حساس ــی رود ک ــار م ــن انتظ ای
کنونــی در کشــور و عواقــِب ناگــوار و احتمالِی 
مانــدن در قــدرت فراتــر از حــِد قانونــی را در 
نظــر گرفتــه، انتخابــات ریاســت جمهوری را در 
کنــار انتخابــات پارلمانــی برگــزار نمایــد و بــا 
جبیــِن بــاز، آمــادۀ تحویــلِ ِ قــدرت بــه پیــروز 

ــردد.  ــات و دموکراســی گ ــۀ انتخاب صحن
در پایــان یــک بــارِ دیگــر بایــد گفــت کــه دورۀ 
کار رییــس جمهور چهـــار ســال اســت و ادامه 
ــه  ــچ توجی ــام هی ــن مق ــی در ای ــای غن کارِ آق
ــدارد.  ــاقی ن ــی و اخـ ــی، قانون ــی، منطق دین
رییــس جمهــور مکلــف اســت کــه انتخابــات 
ریاســت جمهــوری را هرچــه عاجــل برگــزار 
کنــد و ارگ را بــه عنــوان نمـــاد قــدرت بــرای 
جانشــیِن خــود تســلیم نمایــد و صــد البتــه از 
ــز از ملــت  ــی نی ــد روز کارِ غیرقانون بابــت چن

پــوزش بخواهــد.
 به خاطــر تطبیــق ایــن امــر پیشــنهاد می گــردد 
کــه طبــق مــادۀ ۱۶0 قانــون اساســی، انتخابــات 
پارلمانــی  انتخابــات  بــا  ریاســت جمهوری 
یک جــا برگــزار گــردد کــه هــم از لحــاظ 
زمانــی وقــِت کافــی وجــود دارد و هــم از 
لحــاظ مالــی بــه اقتصــاد کشــور یــاری خواهــد 

رســاند.

اولجـوزا؛
پایانکاِررییسحکومِتوحدتملی
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تازمانی که افغانسـتان نکات اساسـی بحران میان افغانسـتان و 
پاکسـتان یعنی مسـاله خط دیورنـد، تجارت میان افغانسـتان 
و پاکسـتان و دسـت یافتـن افغانسـتان بـه آب هـای گـرم و 
دسـت یافتـن پاکسـتان به بازار آسـیای میانه را مطـرح نکند، 
چنیـن نشسـت ها ماننـد جلسـات گذشـته فقظ ضیـاع وقت 

خواهـد بـود و بس.
ایـن واکنش هـا در پـی نشسـتی که قرار اسـت میـان عالمان 
دیـن پاکسـتان وافغانسـتان بـه هـدف تشـویق طالبـان برای 

گفت وگو هـای صلـح برگـزار شـود؛ ابـراز می شـود.
اسـت  قـرار  »دیلی تایمـز«  پاکسـتانی  روزنامـۀ  از  نقـل  بـه 
بـه زودی نشسـت میـان عالمـان دیـن پاکسـتان وافغانسـتان 
بـه هـدف تشـویق طالبـان بـرای گفتگو هـای صلـح برگـزار 
شـود؛ امـا تاکنـون زمان دقیق برگزاری این نشسـت، روشـن 

. نیست
هـدف  کـه  داد  گـزارش  »دیلی تایمـز«  پاکسـتانی  روزنامـۀ 
پاکسـتان،  و  افغانسـتان  دینـی  عالمـان  گفت وگوهـای   از 
زمینه سـازی بـرای آغـاز گفتگوهـای صلـح کابـل بـا گـروه 

طالبـان خواهـد بـود.
ایـن در حالی سـت کـه نزدیـک بـه دوهفتـه پیـش عالمـان 
دینـی افغانسـتان، پاکسـتان و اندونیزیـا باهم دیـدار کردند و 
خواهـان آغـاز گفتگوهـای صلح میـان کابل و گـروه طالبان 

شدند.
ایـن عالمان دینـی، در یک اعامیـه، از تاش ها بـرای تأمین 

صلـح در افغانسـتان پشـتیبانی و تأکیـد کردنـد که خشـونت 
جایـی در اسـام ندارد.

در ایـن اعامیـه، از گـروه طالبـان نیـز خواسـته شـد کـه 
بـه جنـگ در افغانسـتان پایـان دهـد و بـه فراخـوان صلـح 
حکومـت – کـه چنـدی پیـش  از سـوی غنـی ارائـه شـد – 

پاسـخ مثبـت دهـد.
و امـا آیـا چنیـن نشسـت های افغانسـتان را به صلـح خواهد 

رسانید؟
را  پاکسـتان  اقـدام  ایـن  سیاسـی  تحلیل گـران  از  برخـی 
عـوام فریبانـه خوانـده و تاکیـد دارنـد کـه طالبان آله دسـت 
در  صلـح  خواهـان  هیـچ گاه  پاکسـتان  و  پاکستانی هاسـت 

نبـوده و نیسـتند. افغانسـتان 
بـه گفتـه ایـن آگاهـان تازمانی کـه طالبـان از قیـد دسـتور و 
فرمـان پاکسـتان بیـرون نشـوند، چنیـن گفته هـای بی نتیجـه 
و ضیـاع وقـت خواهـد بـود و بـس؛ زیـرا مـا بارهـا شـاهد 
نشسـت عالمـان دیـن در مورد تحریـم حمـات انتحاری و 
همچنـان نشسـت های کـه بـه منظـور بـه پـای میـز مذاکـره 
نتیجـه  تاکنـون  هیچ کـدام  امـا  بوده ایـم؛  طالبـان  کشـانیدن 
نداشـته و طالبـان حاضـر نشـدند بـه نـدای صلـح حکومت 

افغانسـتان لبیـک بگوینـد.
افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  مجتمـع  رییـس  رفیعـی  عزیـز 
می گویـد: تاکنـون مفهـوم دقیـق صلـح خواهـی از جانـب 
نـه  و  پاکسـتان  نـه  هیـچ گاه  و  نشـده  مطـرح  افغانسـتان 
نمی داننـد. می خوانـد،  کـه  را  صلحـی  مفهـوم  افغانسـتان 

رفیعـی تاکیـد دارد: افغانسـتان نمی دانـد کـه آوردن صلـح 
چـه چیـزی را بـه طـرف مقابـل می دهـد و چـه چیـزی را 
بـه دولت افغانسـتان می دهـد؛ بنابرایـن ما هیچگاه براسـاس 

نرفتیم. پیـش  فکتورهـا 
بـه گفتـه او: مسـاله اساسـی این اسـت کـه صلح افغانسـتان 
نـه از نقطـه نظـر منطقـه ی ملـی، نـه از نقطـه نظـر داخلی و 
نـه منطقـه و جهـان تشـریح نشـده اسـت، هیـچ روی ایـن 
مسـاله بحـث نکردیـم که ریشـه های اصلی جنگ افغانسـتان 
در کجاسـت؛ بنابرایـن زمانی کـه ریشـه های اصلـی را پیـدا 

نکنیـم، بـه نتیجـه نخواهیم رسـید.
او همچنـان می گویـد: اگر جنگ افغانسـتان براسـاس عدالت 
اجمتاعی سـت، دلیـل کـه این مسـاله ثبـات کند، کدام اسـت 
و یـا اگـر دلیـل جنـگ قومی سـت، دلیـل کـه این مسـاله را 

افغانسـتان  اگـر دالیـل جنـگ  کنـد، کدام هاسـت و  ثبـات 
بحـث فرهنـگ و قـوم  اسـت، کدام هاسـت؟

وی افـزود: تازمانی کـه افغانسـتان نکات اساسـی بحران میان 
افغانسـتان و پاکسـتان یعنـی مسـاله خـط دیورنـد، تجـارت 
میـان افغانسـتان و پاکسـتان و دسـت یافتـن افغانسـتان بـه 
آب هـای گـرم و دسـت یافتن پاکسـتان به بازار آسـیای میانه 
را مطـرح نکند، چنین نشسـت ها مانند نشسـت های گذشـته 

فقـظ ضیـاع وقـت خواهد بـود و بس.
رفیعـی بـاور دارد: همـه می دانیـم تـا زمانی کـه ایـن نـکات 
اساسـی میان افغانسـتان وپاکسـتان حل نشـود، هیچ نشسـتی 
نتیجـه نخواهـد داشـت؛ اما هدف از این نشسـت ها سـرگرم 

کـردن مـردم و فریبانـدن افـکار عمومـی خواهد بود 

شـماری از آگاهـان روابـط بین الملـل در پیونـد بـه خروج 
امریـکا از توافـق هسـته یی ایـران )برجـام( می گوینـد کـه 
امریـکا در پـی تغییـر رژیم در ایران اسـت و احتماالً امریکا 
فشـارهای بیشـتری را بـر ایـران از طریق افغانسـتان اعمال 

خواهـد کرد.
آنـان در گفت وگـو با روزنامـۀ ماندگار هم چنان بر داشـتن 
سیاسـت خارجی مسـتقِل و بدون اعمال فشـار کشـورهای 
خارجـی بـرای افغانسـتان تأکیـد دارنـد و می گوینـد، اگـر 
افغانسـتان مدیریـت  امریـکا در  ایـران و  تعـارض منافـع 
نشـود، ممکـن افغانسـتان بدل به میـدان جنـگ نیابتی میان 

این دو کشـور شـود.
بـا  گفت وگـو  در  بین الملـل  روابـط  آگاه  میـر،  هـارون 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: خارج شـدن امریـکا از توافق 
هسـته یی ایـران )برجـام(، تصمیـم شـخصی آقـای ترامپ 
بـود و حتا کارشناسـان سیاسـی امریـکا تا کنـون نمی دانند 

واقعـًا چـرا آقـای ترامـپ از برجـام خارج شـد.
کـه  امریـکا  جمهوری خواهـاِن  کـه  می گویـد  میـر  آقـای 
آقـای ترامـپ از همـان آدرس به قدرت رسـیده اسـت، در 
سیاسـت خارجـی شـان بسـیار تندرو هسـتند و بیشـتر در 

پـی تغییـر رژیم هـا در کشـورهای جهـان می باشـند.
ایـن آگاه روابـط بین الملـل می افزاید کـه جمهوری خواهاِن 
امریـکا پیـش از ایـن، رژیم های عـراق و لیبیـا را تغییر داده 
انـد و خـروج امریـکا از برجـام، پیش زمینه یی اسـت برای 

تغییر رژیـم در ایران.
تـا  امریـکا در پـی آن اسـت  هـارون میـر می گویـد کـه 
در سیاسـت خارجـی خـود تغییـر بیـاورد و در تعامـل بـا 
کشـورهایی کـه بـا سیاسـت های امریـکا در سـطح نظـام 
بین الملـل مخالفـت می کننـد، از موضع قـدرت و زور وارد 

. د شو
آقـای میـر بـا اشـاره بـه این کـه حضـور امریـکا در برجام، 
امتیـازات فراوانـی را بـرای ایـران در قبـال داشـت، اظهـار 
بیـرون شـدن  اجـازۀ  مالـی،  تحریم هـای  »رفـع  مـی دارد: 
مزایـای  جملـۀ  از  امریـکا  بانک هـا  از  ایـران  پول هـای 
حضـور امریـکا در برجـام بـود. تـا زمانـی کـه تحریم های 
وضـع شـده بـر ایـران رفـع نشـود، هیـچ بانـک جهانـی 

حاضـر نیسـت بـا ایـران وارد معاملـه شـود«.
هـارون میـر بـه ایـن بـاور اسـت کـه خـروج امریـکا از 
برجـام، ضربۀ سـنگیِن اقتصـادی بر ایران وارد کرده اسـت. 
او می گویـد کـه ایـران پـس از توافـق برجام، توقع داشـت 
در سیاسـت های منطقه یـی اش بـا امریـکا در مـواردی کنار 
بیایـد؛ از جملـه در سیاسـت هایش در قبـال افغانسـتان، اما 
پـس از خـروج امریـکا از برجـام، امـکان ایـن مـی رود که 
ایرانی هـا در پـی تخریـب و ضربه زدن به منافـع امریکا در 

برآیند. افغانسـتان 
آقـای میـر در پیونـد بـه نقـش افغانسـتان در ایـن میـان 
می گویـد کـه افغانسـتان به خاطـر وابسـته گی اقتصادی اش 
بـه امریـکا، نمی توانـد در سیاسـت خارجـی اش در قبـال 
ایـران، تصمیـم مسـتقانه و بـدون در نظـر گرفتـن منافـع 

بگیرد. امریـکا 
او می افزایـد کـه حکومـت افغانسـتان می توانـد بـه لحـاظ 
دیپلوماتیـک، روابـط خوبـش بـا ایـران را حفـظ کنـد و 
در پـی آن باشـد کـه بـا ایـران وارد گفتمـان شـود و نیـز 

بـرای طرف هـای درگیـر در افغانسـتان، زمینـۀ گفتمـان و 
مذاکـره را فراهـم کنـد، هرچند شـاید امریـکا آن هم رژیم 
جمهوری خواهـان بـه یـک کشـور جهـان سـومی گـوش 

نخواهـد داد.
همزمـان بـا این، داکتـر عبداللطیف نظری، اسـتاد دانشـگاه 
و آگاه روابـط بین الملـل بـه ایـن بـاور اسـت کـه هـدف 
امریـکا از خـروج از برجـام، اهـداف سیاسـی، امنیتـی و 
ژئوپولیتیـک اسـت کـه خاصـه می شـود بـر اعمال فشـار 
بیشـتر بـر ایـران و جلوگیـری از قدرت گیـری، نفوذیابی و 

مشـروعیت یابی ایـران در خاورمیانـه.
آقـای نظـری می افزایـد کـه امریـکا بـه دلیِل بیشـتر شـدن 
قـدرت و نفـوذ ایـران در مناطقی مانند سـوریه، ایران، لبنان 

و یمـن از برجام خارج شـده اسـت.
برجـام،  از  خـروج  بـا  امریـکا  نظـری:  داکتـر  گفتـۀ  بـه 
می خواهـد کشـورهای عربـی و نیـز اسـرائیل را تحریـک 
کنـد تـا ایـران را زیـر فشـار قـرار دهنـد و بـه گفتـۀ خود 
امریکایی هـا »یـک اتحـاد منطقه یـی را علیـه نفوذ سیاسـی 

ایـران در منطقـه« راه بیندازنـد.
او هم چنـان بـه ایـن بـاور اسـت کـه حضـور امریـکا در 
قابـل ماحظه یـی نداشـته  ایـران، سـودِ  توافـق هسـته یی 
اسـت، زیـرا بـه گفتـۀ آقـای نظـری: »امریکایی هـا از زمان 

عقـد ایـن توافق نامـه تـا کنـون بـه تعهـدات شـان عمـل 
داشـتند«. کارشـکنی هایی  و  انـد  نکـرده 

ایـن آگاه روابـط بین الملـل، خـروج امریـکا از برجـام را 
بـرای ایـران، کشـورهای اروپایـی، چیـن و روسـیه یـک 
»فرصـت« می دانـد و تأکیـد دارد: اگـر اتحادیـۀ اروپا، چین 
و روسـیه در برابـر تحریم هـای امریـکا بـر ایران، بأیسـتند، 
خـروج امریـکا از برجـام بـه نفع ایـران تمام خواهد شـد، 
امـا اگـر این کشـورها مقاومت نکننـد، بحـران جدیدی در 
مناسـبات ایران و غرب شـکل خواهد گرفـت و خاورمیانه 

بـه سـمت بی ثباتـی بیشـتر حرکـت خواهـد کرد.
داکتـر لطیـف نظـری اظهـار مـی دارد که در صورت پشـت 
کـردن همـۀ کشـورها بـر ایـران، ممکـن اسـت تنش هـای 
جدیـد در منطقـه شـکل گیـرد و حتـا مناسـبات سیاسـی 

منطقـه را نیـز تحـت تأثیـر خـود قـرار دهـد.
آقـای نظـری در پیوند بـه تأثیـِر تنش های احتمالـی امریکا 
و ایـران بـر افغانسـتان می گوید کـه تعارض منافـع این دو 
کشـور در افغانسـتان می توانـد روندهـای منفـی را در پـی 

داشـته باشد.
او بیـان داشـت کـه اگـر امریـکا در پـی فشـار بر ایـران از 
طریـق افغانسـتان باشـد، ممکن اسـت در آینـده جنگ های 
روابـط  آگاه  ایـن  گیـرد.  شـکل  افغانسـتان  در  نیابـی 

بین الملـل بـه حکومـت افغانسـتان پیشـنهاد می کنـد کـه با 
همسـایه های خـود نـوع روابط خـود را تحت تأثیـر روابط 

بـا امریـکا تعریـف نکند.
بـه بـاور ایـن اسـتاد دانشـگاه: بـه هر انـدازه کـه حکومت 
افغانسـتان اسـتقالیت خـود در سیاسـت خارجی اش حفظ 
کنـد و بتوانـد امریکایی هـا را متقاعـد بسـازد کـه در نـوع 
مناسـباتش بـا کشـورهای همیسـایۀ افغانسـتان، فشـارها را 
بـر حکومـت افغانسـتان اعمـال نکنـد، افغانسـتان می تواند 

با کشـورهای همسـایه مناسـبات نیک داشـته باشـیم.
او می گویـد کـه بـا توجه بـه مشـکات داخلی افغانسـتان، 
حکومـت وحـدت ملـی بایـد مناسـبات خـود بـا ایـران را 
باتوجـه بـه منافـع ملـی و ثبـات ملـی خـود تعریـف کنـد 
و در آن، هیـچ کشـور خارجـی از جملـه امریـکا را اجـازه 

ندهـد مداخلـه کند.
برجام چیست؟

»برجـام« یـا برنامـۀ جامع اقدام مشـترک، توافـِق بین المللی 
بـر سـر برنامـۀ هسـته یی ایـران اسـت کـه در تاریـخ ۱۴ 
 ۵+۱ گـروه  کشـورهای  و  ایـران  میـان   20۱۵ جـوالی 
)آمریـکا، روسـیه، چیـن، فرانسـه، انگلیـس و آلمـان( در 

شـهر ویـن صـورت گرفـت.
مذاکـرات طوالنی مـدت میـان ایـران و ۶ قـدرت جهانـی 
بـرای دسـتیابی طرفیـن بـه »برجـام«، همزمـان بـا »توافـق 
موقـت ژنـو« در نوامبـر 20۱۳ آغـاز شـد. پـس از توافـق 
ژنـو، دو طـرف، مذاکـرات را به مـدت 20 ماه ادامـه دادند 
تـا سـرانجام در اپریـل سـال 20۱۵ بـه »تفاهـم لـوزان« بـه 

عنـوان چارچوبـی بـرای توافـق ویـن دسـت یافتند.
ایـران ذخایـر غنی سـازی  براسـاس متـن توافـق برجـام، 
متوسـط خود را پاکسـازی، ذخیره سـازی اورانیـوم با غنای 
کـم را تـا ۹8 درصد قطع و همچنین تعداد سـانتریفیوژهای 
خـود را تـا حـدود دو سـوم بـه مـدت حداقـل ۱۵ سـال 

داد. کاهش خواهـد 
همچنیـن براسـاس برجام، ایران غنی سـازی بیـش از ۳.۶7 
درصـد را متوقـف کـرده و هیـچ تأسیسـات غنی سـازی 
جدیـد و یـا رآکتـور آب سـنگین نخواهـد سـاخت. عاوه 
هسـته یی  و  فنـی  بخش هـای  در  محدودیت هایـی  بـر 
تأسیسـات هسـته یی ایـران، بـه منظور بررسـی، نظـارت و 
تائیـد اعمـال ایـن محدودیت هـا از سـوی ایـران، آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی بـه تمامـی تأسیسـات هسـته یی 

ایـران دسترسـی منظـم خواهـد داشـت.
براسـاس برجـام و در ازای اجـرای تمامـی ایـن تعهـدات، 
ایـران از ذیـل تحریم هـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل، 
اتحادیـۀ اروپـا و امریـکا خـارج خواهـد شـد. متـن برجام 
خارجـی  سیاسـت  مسـوول  موگرینـی،  فدریـکا  توسـط 
اتحادیـۀ اروپـا و محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجۀ 
امضـا و  قرائـت،  بین المللـی  بـا حضـور رسـانه ها  ایـران 
اعـام شـد کـه طرفیـن بـه توافـق جامع دسـت یافتـه اند.
امنیـت  شـورای  برجـام،  بـه  طرفیـن  دسـتیابی  از  پـس 
سـازمان ملـل بـا صـدور قطع نامـۀ مشـهور 22۳۱، رسـمًا 
از ایـن توافـق حمایـت کـرده و بـا گنجانـدن آن در حقوق 
بین الملـل، عمـل به برجـام را به صـورت قانونـی الزام آور 

کرد. اعـام 

علمای افغانستان 
و پاکستان چه خواهند کرد؟

بیرون شدن امریکا از برجام و تاثیر آن 
بر روابط ایران و امریکا در افغانستان

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری  
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روزه و جوامع استهالکی
فروشگاه ها و مغازه های عصِر ما حکم نمایشگاه هایی را دارند که هر آن چه به ذهن 
آدمی خطور کند، آن جا پیدا می شود. این از یک سو و تسهیات قرض دهِی بانک ها و 
کریدت کارت ها )کارت های اعتباری( از سوی دیگر، انسان عصر ما را بردۀ بانک ها 
برده گی  این  نگریسته شود،  نیک  اگر  ولی  است.  مالی ساخته  بزرگ  و شرکت های 
بانکی در برده گی نفس ریشه دارد؛ نفسی که با دیدن هر چیز جالب، لعاب از دهان 
قناعت  معتقد است که عدم  برنستون  دانشگاه  از  »داکتر کاثمن«  آقای  فرو می آورد. 
اساسی  انگیزه های  و  علل  از  یکی  نفس،  بر هوس های  لجام گذاشتن  در  ناتوانی  و 

افسرده گی روانی می باشد.
و  افزون طلبی ها  و  ویران گر  و شهوت های  سیری ناپذیر  رغبت های  انفجار  از  آن چه 
برای  را  روانی  و  مالی  فراوان  نشأت می گیرد، مشکات  آدمی  تملک  طغیان غریزۀ 
اراده و بیرون  انسان دوراِن ما به ارمغان آورده است. روزه ما را در تقویت نیروی 
راندِن اندیشه های شکست در برابر نفس کمک می کند. یکی از دانشمندان دانشگاه 
و  روانی  بیماری خسته گی  که  است  این  بر  باور  را  شوارتز«  »بیری  به نام  ستانفورد 
روحی و دل تنگی و ناامیدی و عدم قناعت و ندانستن راهی برای کنترل رغبت ها و 

افزون طلبی ها مشکل بزرگ روان آدمی است.
حـکومِت غـریزه و سیـطرۀ شـهـوت نفـس، خطـرناک تـرین حـکومت ها به حساب 
آمده و هر ذلت و پستی و حقارت و رذیلِت دیگر از همین نقطه آغاز می شود. روزۀ 
رمضان، ما را در پایان بخشیدن به حکومت هوا و سیطرۀ هوس و استیای ابر تیره گی 
و غبار کدورت بر دستگاه روانی و عصبی و فکرِی ما کمک می نماید. عمر بن الخطاب 

در نصیحتی به جابر بن عبداهلل ـ صحابی مشهور ـ فرموده است: 
»أکل ما إشتهیتم إشتریتم؟!«  

یعنی: آیا هر آن چه را که نفس تان اشتها نمود، به خرید آن می پردازید؟!

روزه؛ راهی به سوی بلوغ شخصيتی
در  تأخیر  و  یاد شده  فولفلمنت«  »دیلید  به نام  که  است  اصطاحی  روان شناسی،  در 
برآورده شدِن خواهش های نفسی را معنی می دهد. به طور مثال اگر کودکی را وعده 
را خریداری  چیز  فان  برایش  درسی  یا  و  کاری  در  موفقیت  در صورت  که  دهی 
می کنی، بیشتر کودکان پس از چند دقیقه شروع می کنند به گریه که بیا برویم و همان 
چیز را خریداری نماییم. اما اگر شخص بزرگ سالی را چنین وعده یی بدهی، او تا 
همان وقت موعود منتظر می ماند. روان شناسان می گویند که همین »دیلید فولفلمنت« 
معیاری است که یک کودک را از یک بزرگ سال و یک آدم پخته را از یک انساِن 
خام متمایز می سازد. اگر کودکی از تو چیزی خواست و خواهشش را در همان لحظه 
لبیک نگفتی، آه و ناله اش باال گرفته و آب چشمش روان می شود؛ ولی هنگامی که این 
کودک بزرگ می شود، تحمل چنین امری برایش آسان می نماید. قدرت چنین تحمل 
و صبر در وجود افراد مختلف به درجه های مختلف دیده می شود که معیاری است 
بر پخته گی عاطفی و روانی افراد بشر. انتظار انسان روزه دار تا لحظات غروب آفتاب، 
تمرینی است در همین راستا و رمضان برنامه یی است که ما را در مسیر پخته شدِن 
عاطفی و سایکولوجی کمک نموده و انسان را در کورۀ سوزاِن خود پخته می سازد. آیا 

»رمضان« خود از واژۀ »رمض« یعنی »جوشیدن« اشتقاق نیافته است؟

روزه؛ معياری برای موفقيت ها در زنده گی
دانشگاه استانفورد یکی از مراکز مهم تحقیقات علمی در جهان به حساب می آید. یکی 
از تحقیقاِت ماندگار این نهاد بزرِگ پژوهشی، »تجربۀ شیرینی استانفورد« نام دارد. این 
تجربه در اوایل دهۀ هفتاد قرن بیستم میادی از سوی روان شناسی به نام آقای »والتر 
مشیل« باالی ۶00 کودِک چهارساله تطبیق گردید. او هر کودک را در دو انتخاب قرار 
می داد؛ انتخاب نخست این که هر کودک می تواند یک قطعه شیرینی را بدون آن که 
انتظاری در کار باشد نوش جان کند، و انتخاِب دوم آن که اگر خواسته باشد دو قطعه 
نتوانستند  بماند. کودکانی که  باید در حدود ۱۵ دقیقه منتظر  به دست آرد،  شیرینی 
منتظر بنشینند، یک قطعه شیرینی برداشتند و گروهی دیگر منتظر ماندند تا مستحِق دو 
قطعه شیرینی شوند، که شدند. روان شناس یادشده پس از آن که مشخصات هر کودک 
را ثبت نمود، بعد از مرور بیشتر از ۱2 سال آمد تا شخصیت های هر دو گروه را مورد 
تا منتظر  بودند  نتوانسته  اولی، همان هایی که  او دریافت که گروه  ارزیابی قرار دهد. 
بمانند و در نتیجه یک قطعه شیرینی مستحق شده بودند؛ همه لجوج، متقلب المزاج، 
طماع، بخیل، حسود، بی صبر، ضعیف النفس و دارای سویۀ تعلیمی پایینی به بار آمده، 
و در مقابل کسانی که صبر نموده و دو قطعه شیرینی به دست آورده بودند، همه دارای 
به نفس، اجتماعی، شکیبا، شرایط شکن، محیط ساز و دارای  شخصیت قوی، معتمد 

سویۀ بلند تحصیلی و درجۀ بلند امتحان کانکور)SAT(  بوده اند. 
انسان ها همیشه فرصتی برای تقویت نیروی صبر داشته اند و گرفتن روزه - با شرایط 
تمامی  در  انسان  موفقیِت  برای  را  زمینه  و  آمده  حساب  به  طایی  فرصتی   - آن 

عرصه های زنده گی هموار می سازد.

بخش دوم

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 

ب( الذکر  
واژۀ ذکــر بــه صــورِت معــرف »ال« صفــت شــیئ 
ــد  ــان می ده ــن نش ــت و ای ــده اس ــرار داده ش ق
کــه “الذکــر” صفــت قــرآن کریــم اســت و ذکــر، 
یــاد کــردن بــه صــورت زبانــی را گفتــه می شــود 
کــه در ایــن صــورت، منطبــق بــا آیــت اول 
ســورۀ صــاد، “الذکــر” همــان تحــول قــرآن را از 
حالــت حقیقــی و باکیــِف آن بــه ســاختار زبانــی 
ــه در نتیجــه  ــد ک ــان می ده ــی« نش ــانی »عرب انس
واژۀ “الذکــر” بــه معنــی قــرآن کریــم بــه صــورِت 

منطــق عربــی آن خواهــد بــود. 
ج( الفرقان  

ــه کار  واژۀ فرقــان در شــش جــای قــرآن کریــم ب
بــرده شــده اســت کــه در تمــام آن هــا بــه 
ــن  ــت و ای ــده اس ــه »ال« آم ــرف ب ــورت مع ص
ــی  ــی و عیس ــر موس ــزل ب ــاب من ــرای کت واژه ب
ــف آن  ــان عط ــده و همچن ــتفاده ش ــز اس )ع( نی
بــر واژۀ “قــرآن” در آیــت ۱8۵ ســورۀ بقــره 
قــرآن  از  غیــر  فرقــان  کــه  می دهــد  نشــان 
ــورۀ  ــات ۱0۱ - ۱۵۳ س ــا آی ــق ب ــت و منطب اس
انعــام، وصایــای ده گانــۀ قرآنــی و وصایایــی کــه 
ــام  ــت ن ــده، تح ــی وارد ش ــی و عیس ــه موس ب
ــه آن  ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــاد گردی ــان” ی “فرق
ــای  ــان وصای ــان هم ــه فرق ــردد ک ــح می گ واض
ده گانــه اســت کــه یــک مجموعــۀ مشــترک میــان 
ــد؛  ــکیل می ده ــر را تش ــه پیامب ــاِت هرس تعلیم
ماننــد عــدم شــریک قــرار دادن بــه خــدا و 
ــات  ــن آی ــن و... . آن چــه از ای ــه والدی احســان ب
دانســته می شــود، ایــن اســت کــه وصایــای وحــی 
ــوده  ــام ب ــاِن ع ــی فرق ــی و عیس ــه موس ــده ب ش
اســت و وصایــای وحــی شــده بــه پیامبــر اســام 
ــای  ــت. وصای ــاص” گف ــان خ ــوان “فرق را می ت
دســته بندی شــده تحــت عنــوان فرقــان، مربــوط 
ــه  ــم ک ــرآن کری ــا ق ــاب” ی ــه بخــش دوم “الکت ب
عبــارت از »ام الکتــاب« یــا کتــاب “الرســاله” 

اســت، می باشــد. 

فصل اول
القـرآن

ــته بندی تحــت  ــل دس ــات قاب ــن قســمت و آی ای
ایــن عنــوان کــه شناســۀ کلــی آن »الکتــاب النبوه« 
یــا آیــات متشــابه می باشــد، مجموعــه معلومــات 
ــادی  ــد کــه دارای ویژه گی هــای زی و حقایقــی ان
بــوده و ماهیــت نبــوت پیامبــر اســام را تشــکیل 
ــا توجــه  ــوان ب می دهــد و ایــن مجموعــه را می ت
ــن  ــن عناوی ــت ای ــا آن، تح ــط ب ــات مرتب ــا آی ب

ویــژه بررســی کــرد:  

الف: کلمات اهلل 
ــن  ــوت و همچنی ــظ مص ــی لف ــه معن ــه” ب “کلم
ــه معنــی مجموعــه حــروِف دارای نظــم  »کام« ب
مصــوت، حالــت قبــل از داللــت یــک واژه را بــه 
ــی  ــه معن ــت آن ب ــا قطع نظــر از دالل ــول، و ی مدل
ــه و  ــر کلم ــورت ه ــن ص ــود؛ در ای ــه می ش گفت

ــردد در  ــول« گ ــه »ق ــل ب ــد تبدی ــا کام می توان ی
ــه معنــی ملحــوظ شــود  ــِت آن ب صورتی کــه دالل
ــوان در  ــول را می ت ــر ق ــه آن، ه ــه ب ــا توج و ب
عیــن حــال “کلمــه” یــا “کام” گفــت. ولــی هــر 
ــنیدن  ــد ش ــت؛ مانن ــول گف ــوان ق کام را نمی ت
ــی  ــان چین ــه زب ــه ب ــخص ک ــک ش ــخنان ی س
حــرف می زنــد بــرای مــا کــه زبــان چینــی 

نمی فهمیــم.
ــات اهلل”  ــوان “کلم ــت عن ــرآن تح ــه در ق آن چ
آمــده اســت، بــه لحــاظ این کــه پــروردگار یگانــه 
ــه  ــد، ب ــم )احــد و واحــد( می باش ــف و ک در کی
ــه  ــه مجموع ــت، ن ــوالت اس ــن مدل ــی عی معن
حــروف دال بــر آن هــا. بــه ایــن ملحــوظ، کلمات 
ــد  ــود مانن ــه می ش ــودی را گفت ــق وج اهلل حقای
این کــه گفتــه می شــود »بــأن اهلل هوالحــق« و 
ــات حــق. ــت کلم ــوان گف ــه الحــق« و می ت »قول
محتــوای  واقــع،  عالــم  در  موجــود  حقایــق 
“القــرآن” را تشــکیل می دهــد و بدیــن لحــاظ بــر 
آن می تــوان واژۀ “کلمــات اهلل” و یــا واژۀ “حــق” 
“القــرآن”  در  آن طوری کــه  کــرد،  اســتفاده  را 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م

ب: محتویات القرآن 
قبــٌا گفتــه شــد کــه »الکتــاب المتشــابه« مرکــب 
ــم« و »الســبع  از دو بخــش اســت: »القــرآن العظی
المثانــی« کــه بــه ایــن صــورت، محتــوای »القــرآن 

ــرح داد:   ــه ش ــوان این گون ــم« را می ت العظی
ــم” مرکــب از دو جــزء اســت:  ــرآن العظی ۱. “الق
ــه  ــوده ک ــت ب ــک جــزء ثاب جــزء نخســت آن، ی
ــد«  ــرآن مجی ــوان »ق ــت عن ــم تح ــرآن کری در ق
ــن  ــامل قوانی ــزء ش ــن ج ــت و ای ــده اس ــاد ش ی
ــر  ــون تغیی ــد قان ــتی مانن ــر هس ــم ب ــی حاک کل
عــام )مــرگ و زنده گــی( و قانــون تغییــر شــکل 
)صیــرورت یــا تســبیح( می باشــد و به خاطــر 
ــن  ــرد . و ای ــر نمی پذی ــزی تغیی ــا چی ــی ی کس
قوانیــن در لــوح محفــوظ قــراردارد و قابــل 
ــوط  ــم آن مرب ــا فه ــل ی ــت و تأوی ــل نیس تبدی

فلســفه می باشــد. 
2. جــزء دوم “القــرآن العظیــم” همــان جــزء متغیر 
اســت کــه تحــت عنــوان “امــام مبیــن” یــاد شــده 
اســت. ایــن جــزء “امــام مبیــن” حــاوی دو بخش 
اســت: نخســت، وقایــع و قوانیــن طبیعــی جزیی، 
ــن  ــا. ای ــاف رنگ ه ــد حرکــت بادهــا و اخت مانن
ــن  ــد و ای ــر ان ــت کاری و تغیی ــل دس ــن قاب قوانی
بخــش تحــت عنــوان دو شناســه در “امــام مبیــن” 
معرفــی شــده اســت: یــک، »کتــاب مبیــن«؛ دوم، 
ــا آن  ــه م ــان ها ک ــی انس ــت اجرای ــردار و فعالی ک
ــن  ــم ای ــرآن کری ــم و در ق ــص می گویی را قص
بخــش، چگونه گــی تعامــل انســان ها بــا رســالت 
ــخ  ــول تاری ــران در ط ــری رهب ــران و رهب پیامب
ــت  ــم تح ــرآن کری ــش در ق ــن بخ ــد. ای می باش
عنــوان “الکتــاب المبیــن” معرفــی شــده اســت. 
در نتیجــه می تــوان گفــت: “القــرآن العظیــم” 
ــز  ــاز نی ــه اعج ــت ک ــی اس ــی و حقیقت موضوع

مرتبــط بــا همیــن بخــش اســت و ام الکتــاب یــا 
رســالت، ذاتــی و دســتوری اســت کــه اعجــاز بــه 
آن ربطــی نــدارد و در قــرآن کریــم نیــز پیرامــون 
موضوعــات حقیقــی جملــۀ “قــال اهلل” یــا “قولــه” 
ــا  ــکام ی ــرای اح ــی ب ــت ول ــده اس ــتفاده ش اس
ــر«،  ــۀ »یأم ــتوری جمل ــی و دس ــات ذات موضوع
ــده اســت.  ــتفاده گردی ــوا« اس ــب« و »والتقرب »کت
بینــات”  “آیــات  همــان  العظیــم  القــرآن   .۳

اســت.  یدیــه”  بیــن  و”تصدیــق 
بینــۀ، دلیــل قابــل دیــد را گفتــه می شــود و 
ــران را  ــد پیامب ــل دی ــزات قاب ــی از معج مجموع
“آیــات بینــات” گفتــه شــده اســت؛ بدیــن لحــاظ 
ــد  ــی ان ــودات حقیق ــون موج ــه چ ــن مجموع ای
می گــردد،  العظیــم”  “القــرآن  دســته  مربــوط 
ــدا  ــی و عیســی ج ــات” موس ــات بین ــه “آی گرچ
ــات  ــی “آی ــوده اســت، ول ــل ب ــورات و انجی از ت
بینــات” پیامبــر اســام همیــن محتــوای “القــرآن 
ــدا از ُکل  ــد ج ــه نمی توان ــد ک ــم” می باش العظی
قــرآن کریــم تلقــی گــردد. روی همیــن ملحــوظ، 
مــردم “آیــات بینــات” را دیده انــد کــه در واکنــش 
ــادو( اســت و در  ــحر )ج ــک س ــن ی ــد ای گفته ان
ــات  ــون آی ــحر پیرام ــام س ــز اته ــم نی ــرآن کری ق
مربــوط بــه نبــوت وارد شــده اســت، نــه پیرامــون 
ــًا در  ــکام(. مث ــالت )اح ــه رس ــوط ب ــات مرب آی
مــورد دیــدگاه قــرآن پیرامــون مــرگ و زنده گــی 
اتهــام ســحر وارد شــده اســت، نــه پیرامــون نمــاز 
ــق  ــاح “تصدی ــر، اصط ــب دیگ و روزه. از جان
ــق “القــرآن  ــارت از همــان تصدی ــه” عب بیــن یدی
العظیــم”، “ام الکتــاب” یــا احــکام می باشــد 
ــاح  ــن اصط ــتباه ای ــه اش ــنتی ب ــرین س و مفس
ــته را  ــب گذش ــرآن، کت ــق ق ــی تصدی ــه معن را ب
ــد. در نهایــت، یــک بخــش قــرآن کریــم  گرفته ان
کــه همــان “القــرآن العظیــم” اســت، بخــش دیگــر 
ــالۀ” اســت،  ــاب رس ــا “کت ــه “احــکام” ی آن را ک

تصدیــق می کنــد. 
مبــارک”  “کتــاب  همــان  العظیــم  القــرآن   .۴

. شــد می با
برکــه بــه معنــی تکاثــر و تواتــر، در قــرآن کریــم 
بــه معنــی ثبــات آمــده اســت و”القــرآن العظیــم” 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــز اســت، ب ــارک نی ــاب مب کت
نــص آن ثابــت و فهــم آن، نســبی و قابــل تکاثــر 
ــه  ــدازه ک ــر ان ــوظ ه ــن ملح ــه ای ــد؛ ب می باش
زمــان پیشــرفت می کنــد و نظریــات جدیــد 
ــرآن  ــوای “الق ــد می شــود، درک و فهــم محت تولی
ــوان  ــس می ت ــد. پ ــاف می یاب ــز انکش ــم” نی العظی
گفــت کــه انکشــاف علــوم تجربــی در حقیقــت 
“القــرآن  مدلــوالت  فهــم  انکشــاف  موجــب 
ــاح  ــر آن، اصط ــاوه ب ــردد و ع ــم” می گ العظی
“الحدیــث” کــه بــرای آیــات قــرآن اســتفاده شــده 
ــم”  ــران العظی ــش “الق ــه بخ ــر ب ــز ناظ ــت نی اس
ــره  ــورت نک ــه ص ــه ب ــن واژه چ ــد و ای می باش
»حدیــث« و یــا معرفــه »الحدیــث« آمــده باشــد، 

ــد.  ــت می کن ــوم دالل ــن مفه ــه همی ب

شـناسی  قرآن      در        شحرور     نظریاِت      از      فشردهیی
بخش سومكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری
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دکارت معتقـد اسـت: »برای تسـلط بر جـان باید به خویشـتن 
بـرای  اگزیستانسیالیسـم را کوششـی  مسـلط شـد« و سـارتر 
انصـراف بشـر از عمـل نمی دانـد. او بـه آدمیـان اعـام می کند 
کـه امیـدی جـز به عمـل نباید داشـت و آن چـه به بشـر امکان 
زنده گـی می دهـد، فقـط عمل اسـت. هم چنیـن از نظر فلسـفۀ 
سـارتر »عشـق، جـز آن چـه بـه مرحلـۀ تحقـق درآیـد، وجـود 
نـدارد. رویـا، انتظـار و امیـد هـم معرفی کننـدۀ آدمـی از نظـر 
منفـی اسـت، نـه مثبت؛ چون ممکن اسـت انسـان را بـه عنوان 
انسـانی با رویـای ناکامیاب، انسـانی با انتظار بیهوده یا انسـانی 
بـا امید ناموفق تصویر کند.« سـارتر در مورد اگزیستانسیالیسـِم 
خـاِص خـود اعتقـاد دارد: »بعضـی می گوینـد کـه آثـار ادبـی 
اگزیستانسیالیسـت ها بـه اشـخاص بی خـون، زبـون و سسـت 
عنصـر و شـریر می پـردازد. زبونـی و صفـات منفـی آن هـا بـه 
این دلیل نیسـت که صاحب دل و افکار و دید شـدید هسـتند. 
بلکـه زبـون اسـت زیـرا با اعمـال خود، خـود را زبون سـاخته 
اسـت.« بعد از انتشـار کتاب اگزیستانسیالیسـم و اصالت بشـر، 
نظریـات موافـق و مخالـف فراوانـی در مـورد آن گفتـه شـد. 
از جملـۀ ایـن نظریـات، نظریـۀ فرانسـوا موریـاک، نویسـندۀ 
فرانسـوی، بـود کـه مکتـب سـارتر را »اصالـت کثافـت« نامید. 
سـارتر هـم در پاسـخ بـه او در مقاله یـی گفـت: »پنهـان کـردن 
بدی هـا، خلع سـاح بشـر اسـت در برابـر دشـمن خطرنـاک.«

در سـال ۱۹۴۶ نمایش نامـۀ مـرده گان بی کفـن و دفـن منتشـر 
شـد. داسـتان پارتیزان هایـی کـه در دسـت پولیـس فرانسـه، 
پولیـس در خدمـت نـازی، از افشـای نـام رهبـر گریختۀ شـان 
سـر بـاز می زننـد. نمایش نامـه پـر از زجرهـا و مصایبی اسـت 
کـه ایـن گـروه پارتیـزان در افشـا نکـردن نـام رییـس خـود 
می برنـد. تورنتـون وایلـدر آن را بـه عنوان فاتحان به انگلیسـی 
برمی گردانـد. نمایش نامـه توسـط ویتولـد کارگردانی می شـود. 
سـارتر در مـورد ایـن نمایش نامـه معتقـد اسـت: »بـرای مـن 
نشـان دادن واقعیـت شـکنجه مهم نبـود، بلکه آن چـه برای من 
مهم تـر بـود، رابطۀ دو گـروه از انسـان ها، افراد گـروه مقاومت 
و نیـروی پولیـس فرانسـه تحـت سـلطۀ نازیسـم، و تعـارض 
آن هـا با یکدیگر اسـت.« در طـول نمایش صحنه های شـکنجه 
بارهـا و بارهـا تکـرار می شـود تا آن جا کـه یکـی از پارتیزان ها 
بـه نـام لوسـی، برادر خـود را بـه گمـان این که چـون جوان تر 
اسـت و ممکـن اسـت مقاومتـش نسـبت بـه دیگر افـراد کمتر 
باشـد و در نتیجـه، موقعیـت فرمانـده گـروه را افشـا کند، خفه 
ایـن  از  اجـرا  در طـول  تماشـاگر  دلیـل  بـه همیـن  می کنـد. 
شـکنجه ها و فریادهـا زیـاد راضـی به نظـر نمی رسـد و برایش 
تحمـل ناپذیـر اسـت تا آن جـا که سـارتر اعتـراف می کند: »من 
بـه راز و ارزش خـودداری و رازپوشـی کاسـیک ها در نشـان 
دادن صحنه هـای خشـونت آمیز پـی بـردم و فهمیـدم کـه در 

نمایـش نبایـد همه چیـز را نشـان داد.« 
بـه عقیـدۀ بسـیاری از منتقـدان »مرده هـای بی کفـن و دفـن« 
قوی تریـن نمایش نامـۀ الهـام گرفتـه شـده از جنگ، شـکنجه و 
موضوع مقاومت در اروپا اسـت. »روسـپی بزرگوار« هم در این 
سـال چاپ شـد؛ نمایش نامه یی بـا موضوع تعصب هـای نژادی 
در امریـکا. دل زده گـی و عـدم رضایت سـارتر از سیاسـت های 
اسـتعمارطلبی امریـکا باعـث نوشـتن ایـن نمایش نامـه شـد؛ 
نمایش نامه یـی کـه زنـی بـه نـام »لیـزی« پـل ارتباطـی بیـن 
یـک سـناتورزادۀ امریکایـی و یـک سیاه پوسـت بخت برگشـته 
می شـود، یکی باید قربانی شـود. دسـت آخر این سـیاه اسـت 
کـه فـدای تعصبـات نـژادی، بی گنـاه از دور خـارج می شـود. 
مناسـباتی پیچیـده در عیـن حـال سـاده بـرای لگدمـال کـردِن 
سـیاهان. در حیـن اجـرای ایـن نمایـش در امریـکا، تماشـاگر 
امریکایـی لیـزی را بـه عنوان قهرمـان نمایش نامه قبـول می کند 
کـه ایـن مغایـر بـا ایدۀ سـارتر اسـت. چـون اعتقـاد سـارتر بر 

ایـن اسـت که »لیـزی ابـداً قهرمان نیسـت.« 
در سـال ۱۹۴7 سـارتر سـالی پُرکار دارد: انتشـار کتـاب دربارۀ 
بودلـر، فیلم نامۀ »کار از کار گذشـت« و انتشـار کتـاب »ادبیات 

چیست؟«
سـارتر در کتـاب دربـارۀ بودلـر بـه نقـد و تحقیـق در مـورد 
بودلـر، شـاعر بزرگ فرانسـه، می پردازد. او بودلـر را خودخواه، 
مغـرور بـا اخاقـی نارسـیس وار ]نرگس خـو[ و زنده گی اش را 
زنده گـی درگیـر و دار بی تعهـدی بـه جامعـه و مـردم می داند. 
او اختـاف بودلـر بـا ژرژ سـاند، ویکتـور هوگـو و مارکـس، 
نداشـتن  همیـن  را،  نوزدهـم  قـرن  ترقی خـواه  نویسـنده گان 
ایـن  در  بیـان می کنـد. سـارتر  دیگـری  قبـال  در  مسـوولیت 
رسـاله کـه نقـدی ادبی اسـت بـا اسـتناد قـراردادن جمله یی از 
بودلـر کـه گفتـه بود: »شـعر امـری عبـث اسـت«، در رد بزرگ 
بـودن او، بـه نقـدش می پردازد. به قـول تـودی، از منتقدان آثار 
سـارتر، »سـارتر ترجیـح مـی داد کـه بودلـر بـه عـوض این کـه 
شـاعر غنایـی درجه اولی باشـد، از رسـاله پردازان درجه سـوم 

سوسیالیسـت های اوایـل باشـد.« 
کتـاب »ادبیـات چیسـت؟« نیـز یکـی از ماندگارتریـن کارهای 
سـارتر اسـت که به سـه سـرفصل اصلی می پردازد: ۱ـ نوشـتن 
چیسـت؟ 2ـ نوشـتن برای چیسـت؟ ۳ـ نوشـتن برای کیست؟ 
سـارتر دربـارۀ ادبیـات می گوید: »قلـم باید در خدمت اندیشـه 
و اندیشـه در خدمـت بشـر باشـد.« او اعتقـاد دارد بـرای آن که 
داشـته  قشـرها  تمـام  از  را  خواننـده  انبـوه  بتوانـد  نویسـنده 
باشـد دو راه حـل دارد: »۱ـ چشم پوشـی موقتـی از ادبیـات 
بـه معنـای آمـوزش ادبیـات و تـرک نویسـنده گی؛ 2ـ مطـرح 
کـردن مسـایل بـه اساسـی ترین و آشـتی ناپذیرترین صـورت 
خـود.« نویسـنده گان بایـد بـه ایـن نکتـه واقـف باشـند کـه 
»مسـالۀ گرسـنه گی جهـان، تهدیـد بمب هـای اتمـی، بیگانه گی 
بشـر از خـود، این هـا مسـایلی اسـت کـه ادبیـات امـروز بایـد 
بـه آن بپـردازد.« البتـه او ادبیـات عامه پسـند، ادبیـات خـاص 
طبقـات پاییـن جامعـه را توصیه نکـرده و معتقد اسـت: »مردم 
هـم بایـد برای درک منظور نویسـنده بکوشـند.« از نظر سـارتر 

نویسـنده نمی توانـد ادعـا کند کـه برای خـود می نویسـد، زیرا 
کـه او تنهـا نیسـت و کار جهـان یـک کار جمعـی اسـت. هـم 
سـخن نویسـنده انعـکاس دارد و سـکوِت او نیـز همین طـور. 
آن چه برای او در آثار ادبی مهم اسـت، القای اندیشـه اسـت و 
روش نویسـنده گی فقـط وسـیله یی اسـت کـه به خـودی خود 
حایـز هیچ گونـه اهمیتـی نیسـت. در نظـر او، تنهـا ضابطـۀ اثر 
ادبـی تأثیرگـذاری و گیرایـی و دوامِ آن اثـر اسـت و هم چنیـن 
بـه نظـرش »در جهـان گرسـنه مفهـوم ادبیـات چیسـت؟ پـس 
نویسـنده بایـد قلـم خـود را خدمت سـتم دیده گان قـرار دهد.« 
دل مرده گـی  نـام  بـه  آزادی  راه هـای  رمـان  سـوم  جلـد 
نمایش نامـۀ دسـت های آلـوده و فیلم نامـۀ دنده هـای چـرخ در 
سـال ۱۹۴8 منتشـر می شـود. دسـت های آلـوده بـه روابـط و 
مأموریـت جوانـی به نـام هوگو می پـردازد؛ جوانـی از خانوادۀ 
مرفـه و درصـدد اثبـات خـود به حـزب کمونیسـت. چالش ها، 
دل بسـته گی ها، آگاهـی و رسـیدن تا نقطۀ کشـتن هـودرر رهبر 
حـزب کمونیسـت که بـه خیانت متهم اسـت. هـودرر می میرد 
نـه بـه دلیـل مأموریـت محولـه بـه هوگـو، کـه به خاطـر رابطه 
بـا زنـش ژسـیکا. هوگـو از زنـدان آزاد می شـود. حـزب تغییر 
کـرده. هوگـو باید بمیـرد. نمایش نامۀ دسـت های آلـوده از قتل 
تروتسـکی، از دوسـتان لنیـن و  مخالفـان اسـتالین کـه باالخره 
بـه وسـیلۀ مامـوران او در مکزیک کشـته می شـود، بـه او الهام 
مـی شـود. سـارتر بـار هـا ادعـا کـرد کـه در پـی نوشـتن یک 
نمایش نامـۀ سیاسـی نبـوده، امـا نمایش نامـه سیاسـی می شـود. 
سـارتر اجـرای آن را در ویـن منـع کرد و خود شـخصًا به وین 
رفـت تـا در  کنگـرۀ صلـح  سـخنرانی کنـد. سـیمون دوبووار 
در خاطـرات خـود می نویسـد: »بـه صحنـه آمـدن نمایـش در 
نمایش نامـه  در  شـده  روبـه رو  موفقیـت  عـدم  بـا  نیویـورک 
خرابـکاری کردنـد... سـارتر علیـه نـاژل کارگـردان کار اعـام 

جـرم کـرد و اجـرای نمایـش قطع شـد«. 
نمایش نامـۀ شـیطان و خـدا  کـه هنـری پیـر آن را  فاوسـت 
سـارتر می دانـد، در سـال ۱۹۵۱ منتشـر می شـود. نمایـش بـه 
تقابـل هجو شـخصیتی شـریر بـه نام گویتـز با مردی بـه ظاهر 
پارسـا و دیـن دار به نـام هاینریش اسـت. تحولی کـه در گویتز 
اتفـاق می افتـد تـا او به دین داری برسـد. دنیا در آتش شـرارت 
می سـوزد و او هم چـون ابلهـان بـه دنبـال محبـت و دوسـتی 
مـی رود تـا آن جـا کـه بی اعتقـاد بـه همـه چیـز می شـود و بـه 
اصـل کنیـۀ انسـان متخاصـم برمی گـردد. منکـر واجب الوجود 
می شـود و کفـر مـی ورزد. او مردمـان معاصـرش را »جانیـان 
مـادرزاد« می خوانـد و اعتقـاد دارد کـه »اگـر بخواهـد سـهم 
خویـش را از محبـت و فضیلـت آن هـا بگیـرد، بایـد شـریک 
جنایت شـان باشـد.« در همیـن سـال، کامو کتاب انسـان طاغی 
فرانسـیس  کتـاب،   ایـن  انتشـار  از  پـس  منتشـر می کنـد.  را 
جدیـد،  دوران  مجلـۀ  نویسـنده گان  هیـأت  عضـو  ژانسـون  
ایـن  بـر  کامـو  می نویسـد.  کامـو  کتـاب  مـورد  در  مقاله یـی 
مقالـه جوابیه یـی می نویسـد و آن را بـرای سـارتر می فرسـتد 
و به رغـم دوسـتی دیرینه شـان بـه طعنـه او را »آقـای مدیـر« 
خطـاب می کنـد. سـارتر بـه ایـن مقاله جـواب تنـدی می دهد 
در ایـن مقاله هـا که ناشـی از اختاف شـدید اندیشـه های آنان 
بـود، بـه دوستی شـان پایـان می دهـد. در سـال ۱۹۵2 سـارتر 
بـه کمونیسـت ها نزدیـک می شـود. او علـت ایـن نزدیکـی را 
»چـون چپـی دیگـر وجـود نداشـت« بیـان می کنـد. او وجـه 
اشـتراکش را بـا چپ هـا، »نابـود کـردن و از نـو سـاختن هـر 

چیـز، خصوصـًا تفکـر« می دانـد.
 ژنـه مقـدس و بازیگـر شـهیر  در سـال ۱۹۵2 انتشـار می یابد. 
کلمـۀ مقـدس در ایـن کتاب ریشـخند و تمسـخری اسـت در 
برابـر سـتمی که اجتماع فرانسـه نسـبت بـه دوران کودکی ژان 
ژنـه روا داشـته و او را بـه سـوی دزدی و فسـاد رانـده و در 
مقابـل کوششـی کـه ژنه بـرای خـروج از این مـرداب و ورود 

بـه دنیـای آفریننده گـی کرده اسـت.
نمایشـنامۀ کیـن، اقتباسـی از الکسـاندر دومـا در سـال ۱۹۵۴ 
اسـت و نمایش نامـۀ نکراسـوف را در سـال ۱۹۵۶ می نویسـد. 
نکراسـوف هجونامه یـی علیـه متعصبـان غربِی طـرف دار جنگ 

سـرد اسـت. هنری پیر نکراسـوف، کین و روسـپی بزرگوار را 
بـه عنـوان بهتریـن اسـتعدادهای کمـدی نمایش نامه یـی عصـر 

مـا معرفـی می کند.
۱۹۵۹ سـال انتشـار  جنـگ شـکر در کیوبـا پـس از بازدیـد از 
کیوبـا و برازیـل اسـت. در این سـال نمایش نامۀ گوشه نشـینان 
آلتونـا نیـز به چـاپ می رسـد. سـارتر ناراحت و خشـمگین از 
اسـتعمار آزار و شـکنجۀ الجزیره یی ها توسـط فرانسـویان، این 
نمایش نامـه را که داسـتان یک افسـر مجنون شـدۀ سـابق نازی 
اسـت، بـه نام فرانتـس که با خـود و اعمال سـرزده از خود در 
دوران جنـگ در جدال اسـت را می نویسـد. فرانتس مدام خود 
را در دادگاهـی خیالـی از خرچنگ هـا می بیند. ایـن نمایش نامه 
»نوشـته یی اسـت بلندپایـه بـر محـور احسـاس و جـرم و گناه 
همـۀ انسـان ها در برابـر جنـگ و مسـالۀ دلهـره آور افـراد کـه 
در میـان تردید هـا و وسوسـه های وجـدان خـود و اطاعـت 
نظامـی، میان خشـونت و ندامت شـقه شـده اند«. بعـد از وقایع 
و شـدت عمل کمونیسـم در مجارسـتان و قطع رابطۀ سـارتر با 
کمونیسـم در سـال ۱۹۶0، کتـاب نقد عقـل دیالکتیکی را که به 
گفتـۀ خودش »حکم تصفیه حسـاب با اندیشـۀ خـودش« دارد، 
می نویسـد. ایـن کتـاب عـاوه بـر این که بـه فلسـفۀ اجتماعی 
قـرِن ما وفادار اسـت، نوشـته یی اسـت بـر ضد کمونیسـم. نقد 
عقـل دیالکتیکـی، عمیق تریـن مشـکات را مطـرح می کنـد، 
»مشـکل بشـر، شـر بشـر همانا خشـونت اسـت. خشـونت از 
کجـا اسـت؟ خشـونت مبتنـی بـر چیسـت؟ آیـا ممکن اسـت 
از بیـن بـرود. ایـن همـه مسـایلی اسـت کـه فـرد معطـوف به 
تاریـخ می توانـد روشـن گر آن باشـد«. در ایـن کتـاب آن چـه 
بیشـتر به چشـم می خـورد، تعـداد تحلیل ها و واژه سـازی های 
جدیـد توسـط سـارتر اسـت. کامـو بر اثر سـانحۀ تصـادف در 
همیـن سـال جـان می بـازد. سـارتر در مقاله یـی بعـد از مـرگ 
کامـو می نویسـد: »او رویـداد یگانـۀ فرهنـگ ما بود و اندیشـۀ 
او نهضتـی بـود کـه همـۀ مـا کوشـیدیم تـا مبانـی منزل هـا و 

سـرمنزل هایش را حـدس بزنیـم.« 
کتـاب کلمـات، کتابـی راجـع بـه زنده گـی کودکـِی سـارتر و 
شـوق زودرِس او به کار نویسـنده گی اسـت. او در این کتاب، 
تصویـر هجوآمیـزی از مـادر سـاده دلش می دهـد کـه چه گونـه 
زیر سـیطرۀ شـخصیت نیرومند پدر خویش )شـارل شـوایتزر( 
قـرار گرفتـه. او ایـن مـرد را بـه عنـوان مجسـمۀ میهن پرسـتی 
و از خودرضایـی بورژوامآبانـه و نخوت آمرانـه بـه ریشـخند 
می شـود،   ۱۹۶۳ نوبـل  جایـزه  برنـدۀ  کتـاب  ایـن  می گیـرد. 
امـا سـارتر آن را رد می کنـد. دلیـل رد جایـزۀ نوبـل ایـن بـود 
کـه سـارتر مدعـی بـود: »اگر فرهنگسـتان سـویدن دسـتگاهی 
واقع بیـن بـود، می بایسـت وقتـی بـه او جایـزه می دادنـد که او 
بـرای آزادی الجزایـر مبارزه می کرد و چکمه پوشـان فرانسـوی 
چندین بـار بـا بمب هـای دسـتی بـه خانـه اش حملـه کردنـد«.

زنـان تـروا اقتباسـی از اوریپیـد، نمایش نامه یـی کـه اسـاطیر 
را مقابـل هـم می گـذارد و بـه ایـن وسـیله، مشـکات تعـدد 
خدایـان را آشـکار می کنـد. خدایانـی که در زنان تـروا قد علم 
می کننـد، در عیـن قدرت منـدی، خنـده دار و مضحک انـد. از 
طرفـی بـر جهـان مسـلط، و از طـرف دیگر جنگ تروا سـاخته 
و پرداختـۀ آنـان اسـت. نمایـش بـا یـک نهیلیسـم کامـل بـه 
پایـان می رسـد. خدایـان همـراه بـا مردمـان خواهند مـرد و به 
قـول سـارتر »ایـن مـرگ مشـترک درس تـراژدی اسـت«. این 

نمایش نامـه در سـال ۱۹۶۵ منتشـر می شـود. 
در ۱۹۶7 سـارتر ریاسـت دادگاه بین الملل ضـد جنایات امریکا 
در ویتنـام را عهده دار می شـود. سـه جلد از رمـان چهار جلدی  
ابلـه خانـواده کـه راجـع بـه زنده گـی گوسـتاو فلوبر نویسـندۀ 
فرانسـوی، در سـال ۱۹70 بـه پایـان می رسـد. او در این کتاب 
بـه زنده گـی و شـرایط محیطـی فلوبـر می پـردازد. او ۱۵ سـال 
بـه طـور متنـاوب به روی سـه جلـد آن وقت گذاشـته و از آن 
احسـاس خسـته گی مفـرط می کـرد. بعـد از بردن جایـزۀ نوبل 
توسـط بکـت، سـارتر طـی مصاحبه یـی اعـام می کنـد: »مـن 
بکـت را تحسـین می کنـم، امـا کامًا مخالـف او هسـتم. او در 

جسـت وجوی هیچ گونـه راهی نیسـت.« 

انتظـار گـودو را کاری در خـور تحسـین  او نمایش نامـۀ در 
می دانـد و معتقد اسـت که همـۀ مضمون های ایـن نمایش نامه، 
متعلـق بـه طبقـۀ بـورژوازی و )آن چـه کـه سـارتر از آن بـود 
ابتـذال  ناامیـدی،  و بـا آن ضدیـت داشـت( اسـت. تنهایـی، 
تنهایـی درونـی  را محصـول  این هـا  ارتباط ناپذیـری و همـۀ 
بـورژوازی می دانسـت. در دهـۀ هفتـاد متصدیـان تلویزیـون 
فرانسـه از سـارتر خواسـتند که یک برنامۀ آزمایشـی از او تهیه 
کـرده تـا بعد از بررسـی، بـه پخش آن اقـدام کنند. سـارتر این 
کار را مقدمـۀ سانسـور دانسـت و از اصـل کار منصـرف شـد. 
سـارتر در مصاحبه یـی کـه در اواخـر عمـر با مجلۀ اکسـپرس 
کـرد، اذعـان می کنـد: »تنهـا هـدف زنده گی مـن نوشـتن بوده. 
وقتـی کـودک بـودم، دو آرزو داشـتم: یـک بـه وجـود آوردن 
یـک اثـر، و دیگـری مشـهور شـدن. عاقـه ام بـه شـهرت هم 
فقـط بـه ایـن دلیـل بـود کـه همیشـه از تنهایـی می ترسـیدم«. 
عاقـۀ مفـرط سـارتر در نوشـتن، بـه نوشـتن فلسـفه بـود. او 
بارهـا در مصاحبه هـا و مقـاالت خـود به ایـن امر که »نوشـتن 
چهـار جملـه در یـک جملـه )ادبیـات( مشـکل تر و سـخت تر 
اسـت از نوشـتن یـک جمله در یـک جمله )فلسـفه(«، اعتراف 

اسـت. کرده 
دوبـووار در خاطـرات خـود نقـل می کنـد کـه سـارتر هرجـا 
کـه گیـر مـی آورده اسـت، چیـز می نوشـته. در دامنـۀ کوه های 
پیرنـه، در کافه هـا، در مسـافرت ها، داخـل قطـار و... و سـارتر 
می گویـد: »می خواسـتم دربارۀ جهـان و دربارۀ خودم بنویسـم 
و نوشـتم. می خواسـتم آثـارم را بخواننـد کـه خواندنـد. وقتـی 
خواننـده زیـاد شـد، پای شـهرت هـم به میـان می آیـد. خوب 
در  کودکـی  از  کـه  رسـیده ام؛ چیـزی  بـه شـهرت  هـم  مـن 
آرزویـش بـودم. همیشـه قبـل از نوشـتن هـر سـطر بـا خـودم 
گفتـم کـه ایـن کتـاب مـرا جاودانـه خواهـد کـرد، از آن رو که 
خـود مـن اسـت. هیچ کـس جـز خـود مـن نمی توانسـت بـه 
مـن بپـردازد. زنده گـی آن چـه را کـه می خواسـتم بـه مـن داد 
و ضمنـًا بـه مـن فهمانـد کـه چیـز مهمی نبـوده و این کـه هیچ 

کاری تمـام نمی شـود...«

نگاهی
زندهگی      به
آثار     و
سارتر

بخش دوم و پایانی

جواد عاطفه 



یک
نخسـتین رابطـٔه دیپلماتیـک افغانسـتان و چین شـش دهه 
پیـش از امـروز کلید خـورد، اما نزدیک تریـن و پُربارترین 
رابطـه میـان دو دولـت، عمر نزدیک به بیسـت سـال دارد.
در  جهـان  قطب بنـدی  و  ایدٸولوژیـک  درگیری هـای 

سـدٔه بیسـتم، چیـن را از افغانسـتان دور نگه 
چـپ  جریان هـای  از  شـاخه های  داشـت؛ 
افغانسـتان خـود را بـا گرایش چینـی معرفی 
می کردنـد امـا میـزان وابسـته گی و گرایـش 

آنـان تـا امروز روشـن نشـده اسـت.
بـاور  ایـن  بـه  بین الملـل  روابـط  آگاهـان 
انـد کـه چیـن در عرصـۀ سیاسـت خارجـی 
دوره هـای متفاوتـی را پشـت سـر گذاشـته 
اسـت. از مبـارزه بـا امپریالیسـم و نظریه سـه 
جهـان گرفتـه تـا هم زیسـتی مسـالمت آمیز، 
چنـد  بـاز  درهـای  مصالحه گرایـی، 
بـا  چیـن  رفتـار  در  همه گـی  جانبه گرایـی، 
جهـان خـارج نقش داشـته اند. ولی مسـاله یی 
از  پـس  چیـن  خارجـی  سیاسـت  در  کـه 
گذشـت بیـش از نیـم قـرن حاکمیـت حزب 
دغدغه هـای  اسـت،  مشـهود  کمونیسـت 
امنیتـی این کشـور اسـت که نقـش مهمی  در 
هدایـت سیاسـت خارجـی این کشـور دارد. 
بـر همین اسـاس یکی از محورهای سیاسـت 
دغدغه هـای  افغانسـتان،  در  پکـن  خارجـی 

ایغورهـا اسـت. ناحیـه  از  به ویـژه  امنیتـی 
دو

کارهـای پژوهشـی و علمی کمتـری پیرامون 
بیـان و روشـن کردن رابطه میان افغانسـتان و 
چیـن صـورت گرفته اسـت، تنهـا در ماه های 
اخیـر اسـت کـه کارهای بـرای معرفـی چین 
و چه گونگـی رابطـٔه اقتصـادی و سیاسـی آن 
بـا دولـت افغانسـتان بیـان می شـود و پیـش 
توسـط چنـد  کوتاهـی  آن، سـفرنامه های  از 

روزنامه نگار نوشـته شـده اسـت.
قبـال  در  چیـن  خارجـی  »سیاسـت  کتـاِب 
افغانسـتان«، مجموعـٔه شـش مقالـه اسـت که 
توسـط سـید نجیب اهلل مصعب فارسـی شـده 
و از نشـانی انتشـارات عـازم در هزار نسـخه 
و 2۳2 بـرگ چـاپ شـده و آمـده اسـت تـا 

کم بـود منبـع و پژوهـش در ایـن زمینـه را جبـران کنـد.
افغانسـتان؛ چیـن در  قبـال  سیاسـت خارجـی چیـن در 
افغانسـتان؛ افغانسـتان ژئوپلتیـک یک پارچه گـی اقتصادی 
منطقه یـی و ظهـور چیـن به مثابـٔه تسـهیل گر جدید؛ چین 
منطقه یـی،  جایـگاه  و  موقعیـت  )امنیـت،  افغانسـتان  در 
چیـن( و مسـألٔه افپـاک و هند و چین؛ دسـتور کاری برای 
همـکاری در افغانسـتان، عنوان مقاله های ترجمه شـده در 

ایـن مجموعه انـد.
دیـرک وان در کلـی، هوگـو چنه، مسـعود عزیز، بایسـالی 
بـوز،  سـرینجوری  و  سـواین  دی.  میکایـل  موهانتـی، 

نویسـنده گان ایـن مقـاالت انـد.
سه

چیـن یکی از ابـر قدرت ها در سـطح بین الملل محسـوب 
می شـود. پژوهشـگران مسـایل جهانی به این بـاور اند که 
اگـر چـه چین هماننـد ایـاالت متحـدۀ امریکا ابـر قدرت 
اقتصـادی،  امـا چیـن در عرصـۀ  نیسـت،  بُعـدی  چهـار 
تکنولوژیـک و فرهنگـی رشـد قابـل ماحظه کرده اسـت. 

بنابرایـن، می تـوان گفت که چیـن یکی از ابـر قدرت های 
سـه بُعدی در سـطح بین الملل به شـمار مـی رود. چین در 
بخـش نظامـی نیـز رشـد کـرده اسـت. در سـال های اخیر 
بودجـه نظامـی چیـن رو به افزایـش بوده و این کشـور به 
ثبـات اقتصـادی دسـت یافتـه اسـت. بربنیـاد گزارش هـا، 
رشـد اقتصـادی چیـن سـاالنه 8 در صد تخمین زده شـده 
اسـت و ایـن رشـد بـرای سـال های متمـادی بـه صورت 
ثابـت پیش بینـی شـده اسـت. بنابرایـن، در آینـده چیـن 
می توانـد بـه عنـوان یک ابـر قدرت چهـار بُعـدی همانند 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا در سـطح بین الملـل مطرح شـود. 
بـه  نزدیـک  کشـورهای  از  یکـی  چیـن  ایـن،  کنـار  در 

و  اقتصـادی  منظـر  از  می توانـد  و  اسـت  افغانسـتان 
سیاسـی تأثیرگـذار باشـد. بـا توجـه بـه همیـن مـورد بود 
کـه مسـووالن حکومـت وحـدت ملی)رییـس حکومـت، 
رییـس اجرایـی، وزیـر خارجـه و مشـاور امنیـت ملـی(، 
بارهـا به این کشـور سـفر کـرده انـد و در دیدارهای خود 
از عـزم حمایـت چیـن از دولت افغانسـتان صحبت شـده 

بـه امضـا رسـیده اسـت.  و تفاهم نامه هـای 
از  تنـدروی  و  مخـدر  مـواد  امنیتـی،  نگرانی هـای  چیـن 
ناحیـه افغانسـتان دارد و ایـن کشـور بارها ایـن نگرانی ها 
بـا مسـووالن حکومـت افغانسـتان مطـرح کـرده و در این 

بخش هـا، تعهـدات دوجانبـه صـورت گرفتـه اسـت.
چیـن حامـی خوبی در زمینۀ آوردن صلح در افغانسـتان به 
شـمار می رود. این کشـور از ناحیه فشـار بر پاکسـتان، به 
عنـوان یکـی از کشـورهایی با پاکسـتان روابط گسـترده و 

پیمان هـای بی شـماری دارد، نقش کلیـدی دارد.
چیـن همچنـان یکـی از حامیان مهـم اقتصادی افغانسـتان 
نیـز بـه شـمار مـی رود، در خصـوص افغانسـتان نیز چین 
مختلـف  برنامه هـای  بخـش  چنـد  در 
اقتصـادی را در پیـش گرفته اسـت. عاوه 
ایـن  سـالیانه  باعـوض  کمک هـای  بـر 
کشـور بـه افغانسـتان، سـرمایه گذاری این 
کشـور به ویـژه در معادن افغانسـتان نشـان 
سیاسـت های  در  افغانسـتان  اهمیـت  از 
ایـن کشـور اسـت. راه سـازی،  اقتصـادی 
سـرمایه گذاری  مـس،  معـادن  اسـتخراج 
در حـوزۀ نفـت و گاز افغانسـتان از جملـه 
مـواردی اسـت کـه چیـن سـرمایه گذاری 

طوالنـی مـدت کـرده اسـت.
افغانسـتان و چیـن  ایجـاد راه آهـن بیـن 
از جملـه مـواردی اسـت کـه بـر توسـعه 
روابـط اقتصـادی میـان دو کشـور کمـک 

خواهـد کـرد. 
چهار

سیاسـت  مقـاالت  مجموعـه  مترجـم 
خارجـی چیـن در قبـال افغانسـتان به این 
افغانسـتان،  بـه  چیـن  نـگاه  اسـت:  بـاور 
فـراز  دامـن  و  وسـیع  تحقیقـی  نیازمنـد 
اوح  جایـی  از  نیازمنـدی  ایـن  اسـت. 
می گیـرد که محـور ژئوپلتیک جدید آسـیا 
در حـال شـکل گیری اسـت؛ محـوری کـه 
اقتصـاد رو به رشـد چیـن و نفـوذ فزایندۀ 
گروه هـای  اکثـر  بـر  پاکسـتان  دولـت 

اسـت. آن  شـیرازۀ  افراطـی، 
بـه باور آقـای مصعب: پاکسـتان که گاه آن 
را »اسـراییل چیـن« می خواننـد یـک طرف 
ایـن اهـرم اسـت و طرفـی افغانسـتان نیـز 
کشـوری اسـت که به شـدت از ایـن تبانی 
تأثیـر می پذیـرد. بنابرایـن، دانشـگاهیان و 
پژوهشـگران کشـور نبایـد از ایـن مسـأله 
مهم در سیاسـت خارجی، چشـم بپوشـند.
کتـاِب »سیاسـت خارجـی چیـن در قبـال 
افغانسـتان«، منبـع خوبـی بـرای پژوهش هـای دیگـری  در 
ایـن زمینه اسـت. از مسـایل آمـده در این مقاالت روشـن 
پیرامـون  فراوانـی  ناشـدۀ  کار  بحث هـای  کـه  می شـود 
رابطـٔه سیاسـی، اقتصـادی و حمایت هـای نظامـی چین از 

افغانسـتان وجـود دارد.
از  افغانسـتان  قبـال  در  چیـن  خارجـی  سیاسـت  کتـاِب 
نارسـایی های زبانـی و ویرایـش رنـج می بـرد و طراحـی 

پشـتی آن هـم مرغـوب نیسـت.

په داســې حــال کــې چــې افغانســتان اوس  

ــزو ســتونزو  مهــال د امنیتــي، ســیايس او ټولنی

ــواد ولــي  ــوان دی، د دې هې رسه الس او ګرې

جرګــې د دوشــنبې پــه ورځ اجنــډا نــه درلــوده 

ــررسه نه کــړه. ــډه ت او عمومــي غون

ــو  ــه دهلېزون ــې پ ــي جرګ ــه ورځ د ول په دغ

ــه شــمېر څــو  ــو پ ــادې جرګــې د ګوت کــې د ی

ــدل. ــدل کې ــه غــړي لی تن

د جرګــې دغــو غــړو د هېــواد روان نــاوړه 

امنیتــي وضعیــت تــه پــه کتــو وویــل، الزمــه وه 

چــې د جرګــې اداري پــاوي عمومــي غونــډه 

جــوړه کــړې وی، څــو د خلکــو ســتونزې 

ــوې وای. ــرح ش مط

د جرګــې دوو غړیــو فکــوري بهشــتي او فاطمه 

عزیــز پــه دې اړه وویــل:

ــه ســختو  ــواد ل »په داســې حــال کــې چــې هې

امنیتــي ســتونزو رسه مــخ دی او پــه کراتــو 

ــد د  ــه بای ــي جرګ ــې ول ــوی چ ــز ش وړاندی

ــه  ــراري جلس ــه اړه اضط ــت پ ــي وضعی امنیت

ونیــي او حکومــت تــه امنیتي طرحــه وړاندې 

ــوارې يش،  ــنې ه ــو اندېښ ــو د خلک ــړي، څ ک

خــو تاســې ګــورئ چــې ولــي جرګــه حتــی 

ــري. ــډا نه ل اجن

ــررسه  ــه ت ــن جلس ــې ن ــینۍ رسه چ ــه خواش -پ

نه شــوه، مــوږ د ویلــو لپــاره ډېــرې خــرې 

درلــودې، زمــا پــه انــد دا د ملــت پــه حــق کــې 

ــه  ــه ن ــوږ غږون ــه زم ــا ده، ځک ــه جف ــوه لوی ی

ــږي.« ــدل کې اورې

د جرګــې غــړي وايــي چــې د دې کال لــه پیــل 

راهیســې تــر اوســه پــورې دغــې جرګــې څــو 

ځلــه د اجنــډا نــه لرلــو لــه املــه غونــډې نــه دي 

ــتان د  ــئله د افغانس ــې دا مس ــړي چ ــررسه ک ت

ــه حــق کــې جفــا ده. ملــت پ

تېــرې  د  چــې  ده  کــې  حــال  په داســې  دا 

چهارشــنبې پــه ورځ هــم د ولــي جرګــې 

نه شــوه. تــررسه  جلســه  عمومــي 

د افغانســتان ولــي جرګــې دوشــنبې ورځ 

ــتې  ــي ناس ــډا او عموم ــه اجن ــال ل ــې مه داس

پرتــه تېــروي چــې د ولــي جرګــې د یو شــمېر 

ــراه،  ــان، ف ــال د جوزج ــا دا مه ــه وین ــو پ غړی

بادغیــس، غــزين او فاریــاب پــه ګــډون د 

ــه  ــي مــخ پ ــو کــې ناامن ــه ۱۳ والیتون ــواد پ هې

پراخېــدو دي.

وســله والو  د  کــې  فــراه  پــه  اوونــۍ  تېــره 

ترمنــځ  ځواکونــو  حکومتــي  او  مخالفینــو 

ــه ورســېده او  ــز ت ــوالیو مرک ــه ولس ــړه ل جګ

ــي ادارو  ــمېر دولت ــو ش ــن ی ــله وال مخالفی وس

ــل. ــه ننوت ت

ازادي راډیــو هڅــه وکــړه، څــو پــه دې اړه د 

ولــي جرګــې د اداري پــاوي نظــر هــم 

ــوې. ــواب نه ش ــې ځ ــې ی ــو اړیک ــي، خ واخ

خــو لــه بلې خــوا د ســیايس او حقوقــي چــارو 

ــه  ــي جرګ ــي، ول ــان واي ــمېر کارپوه ــو ش ی

ــې د  ــا ی ــه وین ــي اداره ده او پ ــه دولت ــوه مهم ی

اوســنیو ســتونزو د هــواري او ســولې تــه د 

رســېدلو لپــاره دوی بایــد غونــډه تــررسه کــړې 

وای.

افغان کارپوه کبیر رنجر په دې اړه وویل:

»دوی د راتلونکــو انتخاباتــو لپــاره پــه کمپایــن 

بوخــت دي، دوی جفــا کــوي ځکــه چــې دوی 

معــاش اخــي او دغــه معــاش حــال نــه دی دا 

فســاد دی، دا کار د ولــي جرګــې حیثیــت تــه 

زیــان رســوي، پــه اوســنیو رشایطــو کــې دوی 

ــاع  ــو اج ــاره ی ــېدو لپ ــه د رس ــولې ت ــد س بای

ــړې وای.« ــه ک رامنځت

ــک  ــتان خل ــي، د افغانس ــر واي ــاغلی رنج ښ

انتظــار دي، څــو ولي جرګــه د روان وضعیت 

ــې  ــې خپل ــه دا چ ــي، ن ــل الر وموم ــاره ح لپ

ــړي. ــه ک ــه مخ ــن ت ــړي او کمپای دروازې وت

ــه  ــه کوم ــه ل ــې پرت ــه دی چ ــل ن ــړی ځ دا لوم

ــږي،  ــړل کې ــې دروازې ت ــي جرګ ــه د ول دلیل

ــدل  ــي لی ــر ځ ــم ډې ــردې ه ــوا ت ــې پخ بلک

ــې  ــېبو ک ــو ش ــرو حساس ــه ډې ــې پ ــوي چ ش

ــډا وه. ــه اجن ــه کوم ــه ل ــه پرت ــه جرګ دغ
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خارجیچین سیاست

افغانستان    درقبال

وليس جرګې له کوم دلیل پرته د دوشنبې 

ورځ له اجنډا پرته په رخصتۍ تېره کړه

هشـدارطالبـانبه... 
برخاسته اند و هدف شان محافظت از مردم و نظام است.

افغانسـتان  جنـگ  از  مـردم خسـته  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
امیـدوار اند که دسـت کـم در جریان مـاه رمضان از خشـونت و 
خون ریـزی در امان باشـند. شـماری از فعـاالن در چند والیت از 
طرف هـای جنـگ خواسـته انـد کـه در جریـان این مـاه از جنگ 

بکشند. دسـت 
تلفـات غیرنظامـی در افغانسـتان بـه خصـوص در شـهر کابل در 
سـال های اخیـر به صـورت چشـم گیری افزایش یافته اسـت. در 
شـهر کابـل گروه هـای طالبـان و داعش در سـال گذشـته میادی 
20 حملـه بـزرگ انجـام دادند و در سـال جاری میـادی نیز این 

گروه هـا دسـت کـم ۹ حمله گسـترده را انجـام داده اند.
تنهـا سـه حملـه طالبـان و شـش حملـه گـروه داعـش در سـال 
جـاری میـادی در کابل باعث کشـته شـدن 288 فـرد غیرنظامی 

و زخمـی شـدن ۵2۵ تـن دیگر شـده اسـت.
بـه گـزارش سـاالنه هیئت معاونـت ملل متحـد در مـورد تلفات 
ملکـی، طالبـان مسـئول ۴2 درصد مجموع تلفات ملکی در سـال 

بوده اند. گذشـته 
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مصرف۵۷درصدکشاورزان...
بـه باور او،  کشـت مـواد مخدر برای مخالفان مسـلح سـود دارد 

و از عاید آن شـدیدا در جنگ اسـتفاد می شـود.
امـا، بـه گفتـه او، نیروهـای مبـارزه با مواد مخدر کشـور سـاالنه 
بیـن ۴00 تـا ۵00 میلیـون دالـر بـه قاچاقبـران مواد مخـدر ضربه 

وارد می کننـد.
او ابـراز امیـدواری کـرد که بـا توجه بـه برنامه های ایـن وزارت، 

سـال آینـده میزان کشـت تریاک کاهـش یابد.
بربنیـاد ایـن ارزیابـی، ۶8 درصـد روسـتاهایی کـه در آن مـواد 
مخـدر کشـت می شـود یـا خـارج از کنتـرول دولـت اسـت و یا 
هـم درگیـری در آنجـا جریان دارد و در برخی سـاحات، کشـت 

مـواد مخـدر بـه مـرور زمان سـبب ناامنی شـده اسـت. 
ایـن ارزیابـی در ۱۳00 روسـتا و در مصاحبـه بـا بیـش ۴ هـزار 

کشـاورز انجام شـده اسـت.
 وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر کـه مشـترکأ بـا دفتـر مبـارزه با 
مـواد مخـدر و جرایـم سـازمان ملل متحـد؛ ارزیابـی اقتصادی و 
اجتماعـی مواد مخدر افغانسـتان را انجام اسـت گفته کـه  بربنیاد 
ایـن ارزیابـی، تعداد کشـاورزانی که مـواد مخدر کشـت می کنند 
نسـبت بـه سـال 20۱۱ میـادی، ۱۱ درصـد افزایش یافته اسـت.
در ایـن ارزیابـی آمـده اسـت که ۵7 درصـد کشـاورزان مصارف 
سـاالنۀ زندگی شـان را از کشـت مـواد مخـدر تامیـن می کننـد و 
اکثریـت مطلـق آنـان بـه گروه هـای مختلـف غیـر مسـوول بـه 

شـمول طالبـان از کشـت مـواد مخـدر مالیـات می پردازنـد.
بربنیـاد ارزیابـی ای کـه نوامبـر سـال 20۱7 میـادی اعـام شـد 
حـدود ۹ هـزار تُـن تریـاک در افغانسـتان کشـت شـده کـه ۳۶ 

درصـد افزایـش را نسـبت بـه سـال 20۱۶ نشـان می دهـد.
 هم چنـان، نماینـده دفتر مبـارزه با جرایم  سـازمان ملل متحد در 
ایـن نشسـت، بـا ابـراز نگرانـی از افزایش کشـت و قاچـاق مواد 
مخـدر، گفـت: افزایـش کشـت کوکنـار در افغانسـتان گروه های 

تروریسـتی را در جنـگ کمـک می کند.
مـارک کولهـون، رییـس منطقه یـی دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
و جرایـم سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان؛ گفـت که در سـال 
20۱7 میـادی 228 هـزار هکتـار زمین مواد مخدر کشـت شـده 

بـود کـه ۶۳ درصـد افزایـش را نشـان می دهد.
آقـای کولهـون، افـزود کـه کشـت کوکنار، مانع کشـت مشـروع 

نیـز می شـود.
ایـن در حالـی اسـت؛ آگاهـان باور دارنـد که بیشـتر هزینه جنگ 
جـاری در کشـور از طریـق حاصـات مـواد مخـدر و قاچاق آن 
به بیرون از کشـور توسـط گروه های تروریسـتی تامین می شـود. 

هارون مجیدی
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عزیز رفیعی

ــی داشــه باشــد.  الزم نیســت دشــمن دســتگاه تبلیغات
ــردم  ــا م ــی اســت ت ــی کاف ــارات مســووالن دولت اظه
از  بیشــتر  دشــمن  توانایی هــای  شــوند  مطمیــن 
ــت  ــان و حکوم ــدون پارلم ــمِن ب ــت اســت. دش ــای دول توانایی ه
کــه نــه وزارت دفــاع دارد، نــه مســوول حالــت اضطــرار در 
وزارت دفــاع، نــه مســوول امنیــت، نــه وزیــر داخلــه، نــه رییــس 
ــه کمبــود  ــی، ن ــه مشــکات فنــد و وجــوه مال جمهــور متفکــر، ن
پرســونل دفاعــی، نــه شــورای امنیــت و نــه دســتگاه »کوچکــش« 
بــا فســاد و قومیــت آلــوده اســت؛ می توانــد 2۶00 حملــه را فقــط 
ــت )آن هــم  ــا دول ــد، ام ــدازی کن ــدر« راه ان ــات بهــاری »ب در عملی
زیرنــام وحــدت ملــی!؟( بــا تمــام توانایــی و بودجــه و وزارت هــا 
و متحــدان غربــی و فراغربــی، می توانــد ۱700 عملیــات »بــدری« 

ــی چــه؟ ــد. یعن ــی را »مرعــی االجــرا« اعــان کن ــا و باق را خنث
یــا اظهــارات و گزارش هــای مســووالن بــرای فریــب افــکار 
عامــه هســت، یــا دشــمن چنــان قــوی اســت کــه دمــار از روزگار 
مســووالن در آورده اســت. مســووالن »زره پــوش« و »دیــوار 
ــیاه را از  ــای س ــردن پرده ه ــس ک ــوان پ ــه ت ــا ک ــی«دار م کانکریت
شیشــه های موتــر و توقــف وســایط غیــر قانونــی را ندارنــد و بــا 
همــه امکانــات و کمک هــای همــکاران خارجــی هنــوز امکانــات 
کافــی در اختیــار ندارنــد؛ آیــا واقعــًا مســوول انــد؟ دردنــاک اســت 
ــب  ــات را تخری ــدار امکان ــه مق ــه چ ــر حمل ــم در ه ــه بدانی این ک
ــری  ــا پس گی ــه ب ــرد و دردا ک ــود می ب ــا خ ــدار را ب ــه مق و چ
ــوولین  ــوز مس ــه هن ــر این ک ــم. و دردناک ت ــی کنی ــم تاف نمی توانی
ــی و  ــا منطقه ی ــتیم ی ــی هس ــگ داخل ــا در جن ــه م ــد ک نمی دانن
ــد.  ــا رأی می گیرن ــول م ــم از پارلمــان معل ــا پیه ــی، ام یاهــم جهان

ای چه حال است که سر کال است!

محمد ناطقی

نمی دانيم اشکال کار در کجا می باشد
ــی  در موضــوع امنیــت پــس از رویدادهــای امنیت
فــراه و دیگــر والیــات کشــور، مردم شــوکه و گیج 
ــره  ــان هــم دچــار توهــم می باشــند. الجزی ــد و طالب شــده ان
ــان اعــام کــرده  ــان نوشــته اســت کــه طالب ــه نقــل از طالب ب
ــا نیروهــای امنیتــی وارد جنــگ نمی شــوند  انــد کــه دیگــر ب
ــم،  ــد. از ســوی ه ــو می جنگن ــا و نات ــا آمریکایی ه ــط ب و فق
در امــور امنیتــی کاربــران فیســبوک نگاه هــای بســیار بدبینانــه 
ــا را مقصــر و  ــد و آن ه ــی دارن ــات حکومت ــه مقام ــبت ب نس
ــن  ــد و در ای ــا شورشــیان مســلح قلمــداد می کنن همکاســه ب
میــان، در مــورد نیــت نیروهــای بین المللــی هــم دچــار شــک 
و تردیــد شــده انــد و گویــی این کــه رویدادهــای امنیتــی از 
ــی  ــات و از ســوی متحــدان و شــرکای بین الملل ســوی مقام
ــن  ــد و ای ــده می باش ــدی و مهندســی ش ــر عم ــتان ام افغانس
نتیجــه را می گیرنــد کــه صلــح در افغانســتان آمدنــی نیســت 
و تروریســت ها در هــر جــا شکســت بخورنــد، امــا در 
ــن تصــور و برداشــت  ــد و ای افغانســتان شکســت نمی خورن
واقعــًا درد نــاک می باشــد. حکومــت و متحــدان عمــًا کاری 
کننــد کــه باورهــا و برداشــت های عــام تغییــر کنــد و مثبــت 
ــن تنهــا در حــرف زدن مقامــات ممکــن نیســت،  شــود و ای
عمــٌا بایــد نشــان داده شــود کــه بــر داشــت ها غلــط 
می باشــد. فضــای جمعــی در شــبکه های اجتماعــی بــه نفــع 

مقامــات و بــه نفــع متحــدان افغانســتان نیســت.

همایون بهمنش

ــد و از  ــده دارن ــف ش ــع تعری ــتان مناف ــران و پاکس ای
هــر کســی و هــر رونــدی بــرای تأمیــن منافــع شــان 
ــد/ ــم می کنن ــت ه ــًا حمای ــد و قطع ــتفاده می کنن اس
ــد،  ــتان می جنگن ــات افغانس ــه در والی ــانی ک ــا کس ــد؛ ام ــرده ان ک
مکاتــب را می ســوزانند، جاده هــا را تخریــب می کننــد، پــل و 
ــع توســعه می شــوند،  پلچــک را منفجــر می ســازند و خاصــه مان
همــش شــهروندان کشــور خــود مــان هســتند. چــرا همیشــه دنبــال 
ــان  ــن هم وطن ــه ای ــم ک ــرا نمی پذیری ــم؟ چ ــردن دیگرانی ــم ک مته
خــود مــان انــد کــه آلــۀ دســت دیگــران شــده و کشــور خــود را 

ــد؟ ــود می کنن ناب
واقعیــت مســأله ایــن اســت کــه نــه در فــراه شــهروند ایرانــی آمــده 
ــا  ــکاران م ــتانی ها ورزش ــاد پاکس ــه در جال آب ــت، ن ــده اس جنگی
را کشــته انــد و نــه در کنــدز شــهروند کشــوری دیگــری، کنــدز را 
بــه آتــش کشــیده اســت. بــر مــا هموطنــان خــود مــان دارنــد جفــا 
می کننــد. اتهــام بســتن بــر دیگــران کار احمقانه یــی اســت. جــدن 
ــن جنجــال را در کشــور خــود جســتجو  ــم ریشــه های ای نیازمندی
کــرده و بخشــکانیم تــا مــا در دو طــرف ایــن جنــگ قربانــی منافــع 

دیگــران نشــویم.

فیـسبـوک نـــامــه

کرامات  از 
»وزیــر« 

بود! این  ما 

ــوالی ها و  ــقوط ولس ــه س ــه ب ــر رفته رفت دیگ
ــقوط  ــم؛ س ــرده ای ــادت ک ــات ع ــز والی مراک
قنــدوز در ســال گذشــته و ســقوط بخش هــای 
عمده یــی از فــراه در چنــد روز قبــل؛ الزم 
بــه یــادآوری نیســت کــه ولســوالی های خــرد 
ــوند و  ــت می ش ــر روز داد و گرف ــز، ه و ری
ــه عهــده  نقــش نقــل و نبــات در محفــل را ب
گرفتــه انــد. نظــارۀ ایــن داد و گرفت هــا مــرا 
ــدازد  ــاد بازی هــای دوران کودکــی می ان ــه ی ب
بــه  بــازی می کردیــم.  کــه  نقش هایــی  و 
ســاده گی در جنگ هــای خیالــی شــرکت 
می کردیــم، یــک طــرف قــوی بــود و طــرف 
دیگــر ضعیــف و اکثــر اوقــات بــرای این کــه 
ــازی نشــود و  ــی در خــال ب ــان جنجال بین م
کار بــه قهــر و قهــرکان یــا جــود و جــودکان 
نکشــد، بــر ســر ایــن قبل ازقبــل توافــق 
می کردیــم کــه چــه کســی و بــه چــه شــکلی 
ــد  ــا چــه کســی بای ــد شکســت بخــورد ی بای

کشــته شــود و چــه کســی زخمــی و...
قصــۀ امــروز ســرزمین بــازدۀ مــا هــم 
ــود  ــروز می ش ــی پی ــت. یک ــر اس ــان ماج هم
ــازی  ــدی، ب ــس از چن ــوب و پ ــی مغل و یک
ــه گونه یــی ایــن چرخــه  تبدیــل می شــود و ب
می چرخــد کــه گویــا این جــا هــم بــرای 
پیشــگیری از جنجــال زیــادی، پیشــاپیش 
ــا  ــا ب ــروز م ــۀ ام ــد. قص ــده باش ــی ش توافق
ــا دو تفــاوت  ــازی آن روز دوران کودکــی م ب

دارد:
ــه  ــه معامل ــر چ ــا ه ــا م ــه در آنج اول این ک
می کردیــم، بــر ســر جــان خودمــان بــود 
بعــد  بــه صــورت ســاخته گی.  آن هــم  و 
بــه  صحتمنــد  و  جــور  همــه  بــازی،  از 
خانه های مــان بــر می گشــتیم، ولــی حــاال 
ــا جــان دیگــران بــازی می کننــد و  تعــدادی ب
ــد  ــوم می کنن ــر را محک ــم همدیگ در آخــر ه
ــازی دیگــری از ابتــدا شــروع  ــار دیگــر ب و ب

می شــود.
دوران  آن  در  مــا  این کــه  دیگــر  نکتــۀ 
ســعی  خودمــان  بــازی  و  توافق هــا  در 
می کردیــم تــا حــدودی معقوالنــه بــازی 
کنیــم و بــه گونه یــی باشــد کــه بتوانیــم 
ــان  ــر در خیاالت م ــًا اگ ــم. مث ــس بگیری ح
ــداد  ــا تع ــم ی ــتفاده می کردی ــاحی اس از س

کشــته ها کــم و زیــاد می شــد، بــرای آن، 
ــرای  ــم ب ــا ه ــان می تراشــیدیم ت ــل و بره دلی
خودمــان و هــم طــرف مقابل مــان قابــل 
ــق  ــا منط ــه ب ــم ک ــی ه ــد. گاه ــرش باش پذی
می خندیدیــم  نمی ســاخت،  عقل مــان  و 
امــا  نــدارد؛  امــکان  این کــه  می گفتیــم  و 
ــن  ــا ای ــت م ــروزِ مملک ــگ ام ــازی جن در ب
قاعــده رعایــت نمی شــود. نمونــۀ شــاهد 
مدعــا افاضــات و یــا شــاید بــه تعبیــر دیگــر، 
لطایــف و فکاهی هــای وزیــر دفــاع و رییــس 
عمومــی امنیــت ملــی مــا پــس از بــه ظاهــر، 
آرام شــدن جنــگ فــراه اســت کــه بــا ژســت 
قهرمانانــه در صحنــه حاضــر می شــوند و 
از  آن هــا  بیــان  کــه  می کننــد  نطق هایــی 
ــان رییــس شــورای امنیــت و وزیــر دفــاع  زب
بیشــتر بــه یــک فکاهــه شــباهت دارد تــا بــه 

صحبت هایــی از ایــن مقامــات!
ــت  ــی امنی ــس عموم معصــوم ســتانکزی، ریی
ــه  ــم ک ــد بدانی ــن را بای ــد: »ای ــی می گوی مل
ایــن جنــگ، جنــگ منافــع اســت. ایــن جنگی 
اســت کــه در ســطح کان، افغانســتان قربانــی 
ــد  ــن، یکــی بای ــه نظــر م آن شــده اســت.« ب
نتیجه یــی کــه ایشــان از تاش هــای شــان بــه 
دســت آورده انــد، بــه نــام ایشــان ثبــت شــود 
و نظریــۀ »ســیدمعصوم« در تمام دانشــگاه های 
جهــان تشــریح و بــرای دانشــجویان شــکافته 
ــه در  ــار اســت ک ــرای اولین ب ــون ب ــود؛ چ ش
ســطح جهــان و آن هــم یــک شــخص در 
ــد  ــی توانســته اســت کشــف کن ــن موقف چنی
ــع  ــر مناف ــر س ــد ب ــگ می توان ــک جن ــه ی ک
باشــد و نمونه یــی را هــم مثــال می دهــد کــه 
ســابقه نداشــته اســت. بــه طــور قطــع، ایشــان 
ــگ افغانســتان و  ــل جن ــا تمثی ــد ب توانســته ان
دالیــل موجــود مبنی بــر تفــاوت آن بــا دیگــر 
ــن را  ــخ، ای ــول تاری ــر در ط ــای بش جنگ ه
ــام  ــای انج ــر جنگ ه ــه دیگ ــد ک ــات کنن اثب
شــده، هیچ گاهــی بــر ســر منافــع نبــوده 

اســت.
نظریــۀ دوم کــه از نظریــۀ اول دقیق تــر و 
ــام »طارق شــاه«  جالــب توجه تــر اســت، بــه ن
اســت. ایشــان کــه پــس از یــک عمــر خدمت 
ــراوان در  ــات ف ــام)؟!( و کســب تجربی در نظ
ــه ســمت  ــد ب جنگ هــای متعــدد، توانســته ان

ــن نتیجــه  ــه ای ــد، ب ــل گردن ــاع نای وزارت دف
ــر  ــگ ب ــراه، جن ــگ ف ــه جن ــد ک ــیده ان رس
ــی افغانســتان اســت و پــس از  ــع آب ســر مناب
ــد  ــاالی بن ــاز کار ب ــد ســلما و آغ ســاخِت بن
ــت.  ــده اس ــاز ش ــگ آغ ــن جن ــاد، ای بخش آب
ایشــان در طــول تفحصــات و تحقیقــات 
علمــی در رشــتۀ تخصصــی شــان کــه احتماالً 
در آن هیــچ همتایــی در ســطح منطقــه و 
ــد  ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــد! ب جهــان ندارن
کــه هــر دو همســایه افغانســتان )آن هایــی کــه 
ــان  ــت و ایش ــمس اس ــر من الش ــان اظه نام ش
ــرده  ــان را نب ــرو نام ش ــظ آب ــرای حف ــًا ب صرف
ــی  ــا همراه ــه ب ــوت و البت ــام ق ــا تم ــد(، ب ان
ــت« از  ــا وضاح ــود »ب ــی خ ــرکای منطقه ی ش

آن حمایــت می کننــد.
چنــان کــه مشــخص اســت، هــر دو دانشــمند 
ــت  ــاف، پس ــق و االنص ــه الح ــا ک ــال م بی مث
بســیار پایین تــر از ســطح دانــش و توان شــان 
ــیخ  ــت، روی ش ــده اس ــپرده ش ــان س بدیش
ــس از  ــت و پ ــه از روی کرام ــا را ک ــم م قدی
تنــاول شــیره، فرمودنــد شــیرین اســت، ســپید 

کــرده انــد.
امــا تنهــا مشــکل اساســی این جــا اســت 
ــن  ــه ای ــت ب ــی نیس ــان، کس ــن می ــه در ای ک
ــن اکتشــافات شــما را  ــد: ای بزرگــواران بگوی
کــه در محافــل ســر چــوک و کوچــه و بــازار، 
کچالوفــروش  و  کراچــی وان  تکســی ران، 
ــر  ــت دفت ــول سرپرس ــه از ق ــت گرفت )عاری
ــل  ــم نق ــوری( ه ــت جمه ــخنگوی ریاس س
می کننــد، شــما از وظیفــۀ خــود بگوییــد. 
بــرای مــا دیگــر هیــچ تردیــدی نمانــده همــان 
ــان »ان« دارد و  ــر نام ش ــه آخ ــوری ک دو کش
ســر نــام یکــی شــان »ایــر« اســت و از دیگری 
ــرای منافــع خودشــان چه هــا  شــان »پــاک«؛ ب
کــه نکــرده انــد و چه هــا کــه نخواهنــد 
ــری  ــرای جلوگی ــد، ب ــا شــما بفرمایی ــرد، ام ک
ــرات  ــتن از اث ــگ و کاس ــن جن ــوع ای از وق
ــت  ــرم امنی ــی محت ــوع آن، ریاســت عموم وق
ملــی چــه کــرده و بــرای مقابلــه بــا آن پــس 
از وقــوع و غلبــه بــر دشــمن، وزارت محتــرم 

ــت؟ ــام داده اس ــی انج ــه اقدامات ــاع چ دف

سیدمحمد عالمی
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»مـردم نـوار غـزه آن قـدر نـا امیـد و مسـتاصل هسـتند که 
بـه سـیم خاردارهـای مـرزی نزدیـک می شـوند، بـا اینکـه 
می داننـد آن سـوی مـرز تک تیراندازانـی نشسـته اند و اجازه 
شـلیک هـم بـه آنهـا داده شـده اسـت. شـرایط زندگـی در 

نـوار غـزه تحمل ناپذیـر شـده اسـت.«
بـه گـزارش دویچـه ولـه، از سـی ام مـارس سـال جـاری 
میـادی ده هـا هـزار فلسـطینی در نـوار غـزه به سـوی مرز 
اراضـی اشـغالی راهپیمایـی می کننـد؛ مـرزی کـه از طـرف 
نظامیـان ایـن کشـور به شـدت محافظـت می شـود. تاکنون 
۱00 فلسـطینی در جریـان این اعتراضات کشـته و ۱0 هزار 

نفـر نیـز زخمی شـده اند. 
در یـک گـزارش سـازمان ملـل تخمیـن زده می شـود که تا 
سـال 2020 میـادی نـوار غـزه بـه کلـی غیرقابل سـکونت 

خواهد شـد.
مـارک فرینگـز، نماینـده بنیاد »کنـراد آدناوئـر« در آلمان، اما 
بـر ایـن نظـر اسـت کـه شـرایط زندگـی در نـوار غـزه هم 

اکنـون نیـز تحمل ناپذیر اسـت.
اردن  کرانـه غربـی رود  در  رام اهلل  در  کـه  فرینگـز  مـارک 
زندگـی می کنـد و بـه طـور منظم از آنجـا به نوار غـزه تردد 

دارد، از وضعیـت منطقـه بـه خوبـی مطلع اسـت.
او در مصاحبـه ای بـا دویچـه وله نسـبت به کمبـود انرژی و 

آب آشـامیدنی در نوار غزه هشـدار داد.
فرینگـز می گویـد امـکان بـروز اپیدمی هایـی چـون وبـا در 

نوار غـزه وجـود دارد.
کمبود آب آشاميدنی و انرژی

در سـال 2000 میـادی ۹8 درصـد مـردم نـوار غـزه بـه 
آب آشـامیدنی دسترسـی داشـتند. در سـال 20۱۴ میـادی 
امـا تنهـا ۱۴درصـد مـردم ایـن منطقـه موفـق بـه تهیـه آب 

آشـامیدنی  شـدند.
سـازمان ملل متحد هشـدار داده تنها منبع آب آشـامیدنی در 
نـوار غـزه اگر بـا همین شـیوه بی رویـه و با اضافه برداشـت 
بهره بـرداری شـود، تـا سـال 2020 غیرقابل اسـتفاده خواهد 

. شد
ایـن وضعیـت ناگـوار بـه گونـه ای در ارتبـاط بـا انـرژی 
نیـز صـادق اسـت. در حـال حاضـر روزانـه چهار تا شـش 
سـاعت بـرق در نـوار غـزه موجـود اسـت. بـه ایـن ترتیب 
بهداشـت، آمـوزش و خدمـات عمومـی در ایـن منطقـه بـا 

مشـکات بسـیاری روبـرو شـده اند.
از طرفـی کمک هـای جهانـی بـرای فلسـطینیان بـه دسـت 
فتـح می رسـد. سـازمان فتـح بـرای فشـار بـه حماس سـال 
گذشـته پرداخـت پـول به اسـرائیل را بـرای ارائـه انرژی به 
فلسـطینیان منطقـه نـوار غـزه بـه شـدت کاهـش داد. و بـه 
ایـن ترتیـب بـود که مـردم نوار غـزه اکنـون با کمبـود برق 

هسـتند. روبرو 
زندان غزه

محاصـره دریایـی نـوار غـزه از طرف اسـرائیل نیـز یکی از 
دالیـل ایجـاد شـرایط فاجعه بـار در ایـن منطقـه اسـت. این 
محاصـره بیـش از ۱0 سـال اسـت کـه برقرار اسـت و مصر 
نیـز از آن پشـتیبانی می کنـد. بـا ایـن محاصـره واردات کاال 

بـه غـزه به شـدت محدود شـده اسـت.

خـروج از غـزه و همچنیـن ورود بـه این منطقه در شـرایط 
بسـیار نـادر امکان پذیر اسـت. این شـرایط نابسـامان اقتصاد 
نـوار غـزه را بـه شـدت تحت تاثیـر قـرار داده اسـت. عمر 
شـکیر، یکـی از اعضـای سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر 
در مصاحبـه بـا دویچـه ولـه در ایـن بـاره می گوید، شـمار 
بیـکاران در نـوار غـزه بیـش از ۵0 درصـد و شـمار بیکاران 

زیـر ۳0 سـال در ایـن منطقـه بیـش از ۶0 درصد اسـت.
عمـر شـکیر مـی گویـد محاصـره غـزه ایـن منطقـه را بـه 
»زندانـی بـزرگ در فضـای آزاد« تبدیـل کرده اسـت؛ نظری 
کـه روزنامـه بریتانیایـی »اکونومیسـت« نیز در شـماره اخیر 

خـود آن را تاییـد کرده اسـت.
عمـر شـکیر، که رئیس بخش اسـرائیل و فلسـطین سـازمان 
دیده بـان حقـوق بشـر اسـت، در مصاحبـه بـا دویچـه ولـه 
ایـن وضعیـت تحمل ناپذیـر می گویـد:  بـاره  ادامـه در  در 
برنامـه  اجـرای  بـرای  نمی تواننـد  کنسـرت  »نوازنـدگان 
بـه خـارج از منطقـه سـفر کننـد، دانش جویـان نمی تواننـد 
حتـی  پزشـکان  و  ببیننـد  را  غـزه  از  خـارج  دانشـگاهی 
نمی تواننـد بـا همـکاران خـود در کرانـه غربـی رود اردن 

همـکاری داشـته باشـند.«
مجازات جمعی

عمر شـکیر ، کارشـناس دیده بـان حقوق بشـر، از »مجازات 
جمعـی« مردم غـزه به خاطـر محاصره اسـرائیل می گوید.

شـاکر ادامـه می دهـد: »ایـن اقدامـات اسـرائیل بـه تامیـن 
امنیتـش ربطـی نـدارد. ایـن فشـارها سیاسـی و راهبـردی 
هسـتند و بـرای سـرنگونی حمـاس اعمـال می شـوند، امـا 
ایـن اسـتراتژی کارایـی نـدارد، زیـرا غیرقانونـی اسـت و 

عميقـا غيراخالقـی.«
مـارک فرینگـز بـا نظر عمر شـکیر موافق اسـت و می گوید: 

در اینجـا دومیلیـون نفـر زندانـی شـده اند. ایـن محاصـره 
مردمـی را مجـازات می کنـد کـه هیـچ نقشـی در موفقیـت 

نداشـته اند. حمـاس 
 کارشـناس دیده بـان حقوق بشـر می گوید، سـن 70 درصد 
مـردم نـوار غـزه زیر 2۹ سـال اسـت و »بسـیاری از آنها در 
سـال 200۶ یعنـی زمانـی که سـازمان حمـاس در انتخابات 
پیـروز شـد، یـا هنـوز به دنیـا نیامده بودنـد، یا به سـن بلوغ 

نرسـیده بودنـد تا بتواننـد در رای گیری شـرکت کنند.«
تنگ تر شدن عرصه

اسـرائیل بـه بهانـه امنیـت خـود و جلوگیـری از حمـات 
موشـکی حمـاس، مسـیری را در نـوار غـزه به عنـوان نوار 
امنیتـی تعییـن کـرده اسـت که هـر کـس کمتـر از ۳00 متر 
بـه ایـن مـرز نزدیـک شـود، خطر مـرگ تهدیـدش می کند.
برمبنـای توافـق  اسـلو ماهیگیـران غـزه اجـازه دارنـد تا 20 
مایلـی سـاحل غـزه ماهی گیـری کنند. اسـرائیل اما از سـال 
200۶ بـه دالیـل امنیتـی ایـن محـدوده را بـه سـه تا شـش 

مایـل دریایـی محـدود کرده اسـت.
جیمـی مـک گولدریـک، هماهنـگ کننـده سـازمان ملـل 
سـرزمین های  در  بشردوسـتانه  کمک هـای  بـرای  متحـد 
اشـغالی فلسـطین نیـز تصویـری تیـره از زندگـی در نـوار 
غـزه می دهـد و می گویـد: زندگـی در ایـن منطقـه آن قـدر 
سـخت شـده کـه جوانـان نـوار غـزه اراده ای بـرای ادامـه 

زندگـی ندارنـد.
مـک گولدریـک در ادامـه می گویـد: »مـردم بـه خودکشـی 
دسـت می زننـد و جوانـان ناامیـد و ناراضی هسـتند... میزان 
دردهـای روانـی و اجتماعی فوق العاده باالسـت و پزشـکان 
می گوینـد کـه از هر سـه فرزند یکـی با مشـکات روانی و 

اجتماعی روبروسـت.«

جنــرال شــاهد عزیــز کــه در ســال 
ــرد  ــد ک ــتان تقاع ــش پاکس 200۵ از ارت
ــروه  ــی گ ــای حام ــرال ه ــی از جن یک
ــان  ــا در زم ــود. ام ــتان ب ــان افغانس طالب
ــان  ــت طالب ــر حکوم ــکا ب ــۀ امری حمل
ــی  ــام دار نظام ــرف زم ــز مش ــه پروی ک
ــت  ــکا دس ــار امری ــت فش ــتان تح پاکس
بــا  و  برداشــت  طالبــان  حمایــت  از 
ــرال  ــرد، جن ــکاری ک ــا هم ــی ه امریکای
شــاهد عزیــز نیــز اوامــر پرویــز مشــرف 
ــا امریکایــی هــا اجــرا  را در همــکاری ب

ــرد.  ــی ک م
 200۵ ســال  در  کــه  عزیــز  شــاهد 
ــا ندامــت اطاعــت خــود  تقاعــد کــرد ب
ــی  ــا امریکای ــکاری ب ــرف و هم از مش

ــه  ــا چ ــی ت ــن خاموش ــاب :«ای ــا کت ه
ــرد  ــه در آن، عملک ــت« را نوشــت ک وق
ارتــش پاکســتان و سیاســت جنــرال 
پرویــز مشــرف در آغــاز ســقوط امــارت 
انتقــادی  بگونــۀ  را  اســامی طالبــان 
مــورد بحــث و افشــاگری قــرار داد. 
ــاب  ــن کت ــر ای ــد و نش ــس از تقاع او پ
ــر  ــو و تکفی ــتیزه ج ــای س ــروه ه ــه گ ب
ــتان و  ــل پاکس ــامی در قبای ــرای اس گ
ــه  ــا ب ــت ت ــتان پیوس ــان افغانس ــا طالب ب
زعــم خــودش گناهــان پیشــین خــود را 
ــت  ــه دول ــاد علی ــد و در جه ــران کن جب
ــان  ــا طالب ــا ب ــی ه ــتان و امریکای افغانس

ــرد.  ــهم بگی س
جســد بیجــان جنــرال شــاهد عزیــز 
روزهــای اخیــر از قبایــل پاکســتان و بــه 
ــدا  ــتان پی ــر از افغانس ــع دیگ ــول مناب ق

شــد.

بســتگان ایــن جنــرال مقتــول پاکســتانی 
ــان در افغانســتان  ــه طالب پیوســتن او را ب
تاییــد مــی کننــد و امــراهلل صالــح رئیــس 
ــی  ــتان م ــی افغانس ــت مل ــین امنی پیش
ــراالن ارتــش  ــد کــه او یکــی از جن گوی
پاکســتان بــود کــه در دهــۀ نــود جنــگ 
ــی  ــری م ــتان رهب ــان را در افغانس طالب

کــرد. 
ــاهد  ــرال ش ــل جن ــه از قت ــی ک در حال
عزیــز در افغانســتان و میــان تروریســتان 
ــز  ــرال پروی ــی رود، جن ــب ســخن م طال
ــتان و  ــین پاکس ــام دار پیش ــرف زم مش
ــتان  ــزم در افغانس ــی تروری ــی اصل حام
گفتــه اســت کــه منابعــی از پاکســتان بــه 
ــز  ــرال شــاهد عزی ــد کــه جن ــه ان او گفت
در ســوریه کشــته شــده اســت، بســتگان 
شــاهد عزیــز قتــل او را در ســوریه 

ــد. ــی کنن ــب م تکذی

صدهــا تــن از باشــندگان منطقــۀ شــورتوغی ولســوالی 
ــه در  ــانی ک ــژه کس ــار، به وی ــن تخ ــه بهاوالدی خواج
شــده اند،  متحمــل خســارت  اخیــر  ســیاب های 
امــروز بزرگــراه ســه ولســوالی مــاورای کوکچــه را بــه 

روی رفت وآمــد بســتند.
ــه خواســت ها و  ــت ب ــه حکوم ــدم توج معترضــان ع
زیان هــای ســیاب زده ها را علــت ایــن اعتــراض 
از  ارتــش  نیروهــای  زمانی کــه  امــا  می خواننــد. 
ــار  ــز تخ ــوی مرک ــن به س ــه بهاوالدی ــوالی خواج ولس
ــور  ــازۀ عب ــان اج ــوی آن ــد و از س ــت بودن در حرک
نیافتنــد، اعتــراض بــه خشــونت کشــیده شــد و در اثــر 
شــلیک نیروهــای ارتــش ۴ تــن از معترضــان زخمــی 
ــزود و  ــان اف ــمار معترض ــه ش ــه ب ــن حادث ــدند. ای ش
ــد. ــی خیمــۀ تحصــن انجامی ــه برپای ــان ب ــراض آن اعت
ــد،  ــان می گوین ــن از معترض ــح اهلل دو ت ــط و ذبی باس
ــراض شــهروندان  ــر اعت ــت در براب بی توجهــی حکوم
و زیان هــای ناشــی از ســیاب و دیگــر حــوادث 

ــت. ــده اس ــی ناامیدکنن طبیع
در  تخــار  والــی  ســخنگوی  تیمــور،  ســنت 
گفت وگــو بــا ســام وطندار، خواســت معترضــان 
را برحــق می دانــد و می گویــد، هیأتــی از ســوی 
ــا مــردم بنشــیند و بــه  ــا ب حکومــت فرســتاده شــده ت

آنــان گــوش دهــد. خواســت های 
اســفالت جــادۀ مــاورای کوکچــه یکــی دیگــر از 
خواســت هایی اســت کــه معترضــان پــس از افزایــش 
جمعیت شــان از آن ســخن می گوینــد. افــزون بــر 
ایــن، آنــان ادعــای ســخنگوی والــی تخــار را نیــز رد 
می کننــد و می گوینــد، تاکنــون هیــچ هیأتــی از جانــب 
ــدگان  ــده اســت. تحصن کنن ــان نیام ــزد آن ــت ن حکوم
ــه  ــی تخــار ب ــت محل ــر حکوم ــد، اگ هشــدار می دهن
ــان  ــه تحصن ش ــد، ب ــیدگی نکن ــان رس خواست های ش

ــد. ــه می دهن ادام

پاکستانیچگونهکشتهشد؟ جنرالمتقاعد
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