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اد مك الروي

اعــام آتش بــس حکومــت 
ــان و  ــا طالب ــی ب ــدت مل وح
ــان  ــروه طالب ــت گ ــخ مثب پاس
بــا  آتش بــس،  ایــن  بــه 
ــی  اســتقبال بخش هــای مختلف
از جامعــه همــراه شــده اســت.
ــی،  ــای مدن ــماری از نهاده ش
دیــن،  علمــای  و  جوانــان 

امــروز طــی نشســتی در کابــل، 
آتش بــس  از  اســتقبال  بــا 
ــان،  ــت و طالب ــت حکوم موق
ــه  ــد ک ــدواری کردن ــراز امی اب
مقدمه یــی  آتش بــس  ایــن 
آتش بــس  بــرای  باشــد 

دایمــی.
ــی  ــال مدن ــی، فع ــر یعقوب عم

ــه  ــم این ک ــه حک ــد، ب می گوی
ــتیم،  ــلمان هس ــا مس ــۀ م هم
جنــگ میــان مــا جــواز شــرعی 
ــرای  ــد ب ــن بای ــدارد، بنابرای ن

ــم. ــس کنی ــه آتش ب همیش
ناصــری،  شــاه  میرحســین 
یکــی از عالمــان دیــن نیــز 
طالبــان  و  حکومــت  اقــدام 
را قابــل ســتایش می خوانــد 
و امیــدوار اســت کــه ایــن 
ــح  ــرای صل ــه را ب ــدام، زمین اق
از  و  کشــور  در  دایمــی 
ــم  ــا فراه ــن مخالفت ه بین رفت

ســازد.
ــدۀ  ــری، نماین ــن مظف امین الدی
ــز در  ــح نی ــی صل شــورای عال
ایــن نشســت حضــور داشــت 
همه جانبــۀ  آمادگــی  از  و 
ــرای  ــح ب ــی صل ــورای عال ش
دایمی شــدن آتش بــس خبــر 

داد.
ــت  ــتین بار، حکوم ــرای نخس ب
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علما دینی و نهادهای مدنی:

آتـش بس دایمـی می خواهیـم

صفحه 3

صفحه 6

استـراتژی ملـی صـادرات

 وضعیت اقتصادی را تغییـر می دهـد

از مـوترهای شیشه  سیـاه   
و غیرقانـونی استفـاده نکنیـد

مـرحلۀ سـوم روند ثبت نـام 

رای دهنـدگان متـدید خواهـد شد

صفحه 3

علـی احمـد عثمانـی، وزیـر انـرژی و آب 
برکنارشـده توسـط غنی، قرارداد ۱۳ میلیون 
دالری سـاخت یـک پـروژه بـزرگ تامیـن 
بـرق آفتابی را بـا ظرفیت ۵.۵ میـگاوات در 
والیـت دایکنـدی با یک شـرکت خصوصی 

در دفتـر کارش امضـاء کرد.
ایـن درحالی سـت کـه آقـای عثمانی شـنبه 
غنـی،  اشـرف  محمـد  توسـط  روان  هفتـه 
رییـس حکومت وحـدت ملی برکنار شـده 

. بود
 غنـی شـنبه هفتـه روان بـا صـدور حکمی، 
آقـای عثمانـی را برکنـار و معـاون او را بـه 
عنوان سرپرسـت توظیف کرد.؛ اما سـاعاتی 
بعـد داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی 
حکومـت وحـدت ملـی بـا برکنـاری علـی 
احمـد عثمانـی مخالفـت کرد و گفـت که با 
توجـه به »دسـت آوردهای مدیریـت موفق« 
آقـای عثمانـی، تصمیم در مورد سرنوشـت 
کاری او پـس از بازگشـت رئیس جمهوری 
از سـفر چیـن و«مطابق با روحیـه  حکومت 

وحـدت ملـی اتخاذ می شـود«.
رئیـس اجرایـی از آقای عثمانی خواسـت تا 

آن زمـان بـه کارش بـه عنوان وزیـر انرژی 
و آب ادامـه دهـد. آقـای عثمانـی از طـرف 
ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رئیـس 

بـرای ایـن پسـت معرفـی شـده بود.
آقـای عثمانـی هنـگام امضـاء پـروژه بزرگ 
تامیـن بـرق آفتابی با ظرفیـت ۵.۵ میگاوات 
در والیـت دایکنـدی گفـت: پـروژه تامیـن 
بـرق والیـت دایکندی بـه دلیـل پراگندگی 

ولسـوالی های آن در ۷ منطقـه جداگانـه، در 
چهار ولسـوالی نیلی، شهرسـتان، میرامور و 

اشـترلی اجرا می شـود.
فرمـان  دربـاره  عثمانـی  آقـای  از  وقتـی 
برکناری اش پرسـیده شـد، گفت کـه به این 
سـوال ها اعامیه دیـروز ریاسـت اجرایی و 
موافقـت نامـه دولـت وحـدت ملـی پاسـخ 
می دهـد....                 ادامـه صفحـه 6

عثـمانی بـی اعتنا به فـرمان غنـی
 قـرارداد امضـا کـرد

صفحه 3

مجلــس ســنا می گویــد، کســب عضویــت ســازمان 
شــانگ های بــرای افغانســتان ضــرورت جــدی 
ــن  ــی ای ــت دایم ــد عضوی ــت بای ــت و حکوم اس

ــت آورد. ــه دس ــازمان را ب س
ســناتوران در نشســت روز یکشــنبه )20 جــوزا( 
ــت  ــه کســب عضوی ــد ک ــد کردن مجلــس ســنا تاکی
ســازمان شــانگ های از لحــاظ امنیتــی، اقتصــادی و 

ــژه دارد. ــت وی ــرای افغانســتان اهمی فرهنگــی ب
ــنا  ــس س ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی ــد عل محم
ســازمان  دایمــی  عضویــت  »کســب  گفــت: 
ــی، اقتصــادی  ــف امنیت ــات مختل شــانگ های از جه
ــه  ــه ب ــفری ک ــا در س ــت دارد؛ م ــی اهمی و فرهنگ
ــیه در  ــکاری روس ــتار هم ــتیم از خواس ــکو داش مس
ــس ســنای روســیه هــم  ــه شــدیم و مجل ــن زمین ای

ــت.« ــکاری داده اس ــده هم وع
ــکاری در  ــه هم ــه روحی ــزود ک ــار اف ــای ایزدی آق
ــوب  ــتان خ ــا افغانس ــانگ های ب ــازمان ش ــطح س س
اســت و دولــت افغانســتان نیــز بــا حفظ اســتقالیت 
خــود در کســب عضویــت ایــن ســازمان، زیر فشــار 

امریــکا قــرار نگیــرد.
او یــاد آور شــد کــه منافــع ملــی افغانســتان ایجــاب 
می کنــد کــه عضویــت دایمــی ســازمان شــانگ های 
کســب گــردد....                      ادامــه صفحــه 6

مجلس سنا:

به خاطر منافع ملی عضو شانگهای شویم

تحلیلگران با خوش بینی محتاطانه از آتش بس:

بـرای دست یـابـی 
به صلـح راه طـوالنی در پـیش است



ــت  ــی ثب ــم انتخابات ــاس تقوی ــه براس ــا آنک ب
ــده گان  ــس نماین ــات مجل ــزدان انتخاب ــام نام ن
و شــوراهای ولســوالی ها آغازشــده اســت 
امــا هنــوز کمیســیون انتخابــات بــا مشــکات 
ــان اســت  ــه گریب ــی دســت ب ــی فراوان مدیریت
کــه شــک و گمان هــا را نســبت بــه برگــزاری 
ــه  ــر و عادالن ــالم، شــفاف، فراگی ــات س انتخاب
افزایــش می دهــد. کمیســیون در نخســتین 
ــه  ــده گان ب ــام رای دهن ــت ن ــرای ثب ــدام ب اق
ــه  ــن ک ــرای ای ــد و ب ــه رو ش ــی رو ب ناکام
ــور  ــد، مجب ــش ده ــام را افزای ــت ن ــد ثب رون
ــم  ــام خــاف تقوی ــخ ثبــت ن ــد تاری ــه تمدی ب
ــم  ــم کــه تقوی ــی شــد. فرامــوش نکنی انتخابات
ــزاری  ــی در برگ ــل اساس ــک اص ــی ی انتخابات
انتخابــات شــفاف مــی توانــد باشــد کــه 
هرگونــه تغییــر و جــا بــه جایــی میســر 
انتخابــات را عــوض مــی کنــد. دلیــل تمدیــد 
زمــان ثبــت نــام رای دهنــده گان را کمیســیون 
انتخابــات مشــکات فنــی بیــان کــرد در 
ــه  ــی ک ــکات فن ــر مش ــاوه ب ــه ع ــی ک حال
ــت  ــود داش ــد وج ــن رون ــک در ای ــدون ش ب
ــی  ــز م ــری نی ــایل دیگ ــم دارد، مس و هنوزه
ــه  ــد ب ــه بای ــد مطــرح باشــند. از آن جمل توانن
ــن  ــه رفت ــهروندان ب ــدی ش ــه من ــدم عاق ع
ــاز  ــرد. در آغ ــاره ک ــام اش ــت ن ــز ثب ــه مراک ب
ــور  ــه حض ــد ک ــده ش ــام دی ــت ن ــۀ ثب مرحل
ــم  ــان ک ــام چن ــت ن ــز ثب ــهروندان در مراک ش
ــرای  ــه ممکــن نصــاب الزم ب ــگ اســت ک رن

ــد.  ــت نیای ــه دس ــات ب ــزاری انتخاب برگ
هرچنــد کــه بــا مداخــات ارگ ریاســت 
ــی  ــدا م ــل پی ــل راه ح ــن معض ــوری ای جمه
ــت  ــیون نتوانس ــم کمیس ــا آن ه ــی ب ــرد ول ک
تنهــا بــه راه حــل ارگ بســنده کنــد و مجبــور 
ــده گان را  ــام رای دهن ــت ن ــان ثب ــه زم شــد ک
افزایــش دهــد بــه ایــن امیــد کــه بــا تشــویق 
و ترغیــب مــردم بــرای شــرکت در انتخابــات 
بــرای  گان  دهنــده  رای  مشــخص  شــمار 
ــته باشــند.  ــات وجــود داش شــرکت در انتخاب
ــه  ــبت ب ــه نس ــده ک ــبب ش ــوع س ــن موض ای
ارقــام ثبــت نــام کننــده گان نیــز در میــان 
ــد.  ــه وجــود آی ــای ب ــه شــک و گمان ه جامع
ــیون از  ــه کمیس ــه را ک ــتی آنچ ــه راس ــا ب آی
ــد،  ــه می کن ــده گان ارای ــام کنن ــت ن ــداد ثب تع
ارقــام درســت و واقعــی انــد؟ بســیار از 
آگاهــان مســایل انتخابــات بــا توجــه بــه 

کم رنــگ بــودن حضــور واجــدان شــرایط 
رای دهــی در اکثــر مراکــز ثبــت نــام و بســته 
ــای  ــل تهدیده ــه دلی ــر ب ــماری دیگ ــودن ش ب
ــیون  ــه کمیس ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــی ب امنیت
ــت  ــمار ثب ــی از ش ــام غیرواقع ــات ارق انتخاب
نــام کننــده گان را ارایــه می کنــد. برخــی 
کــه  می دهنــد  نشــان  نیــز  گزارش هــا  از 
بــه گونــۀ مهندســی شــده در  کمیســیون 
ــده گان اســت.  حــال افزایــش شــمار رای دهن
ــب در  ــال تقل ــودن شــک احتم ــن مســاله ب ای
ــرد. شــاید دســت هایی  ــاال می ب ــات را ب انتخاب
در کار باشــند کــه بخواهنــد در تبانــی بــا 
ــار دیگــر  ــات یک ب اعضــای کمیســیون انتخاب
تقلــب را جانشــین رای مــردم ســازند. اختاف 
ــه  ــیون ب ــای کمیس ــان اعض ــه می ــای ک نظره
ــت  ــال را تقوی ــن احتم ــد ای ــاهده می رس مش
می کنــد کــه در درون کمیســیون انتخابــات 
تهدیــد مســتقیم  اتفاق هــای می افتــد کــه 
وجــود  باشــد.  می توانــد  مــردم  رای  بــه 
اختــاف ســلیقه در برخــی مــوارد بــدون 
ــی آنچــه کــه  ــاب ناپذیراســت؛ ول شــک اجتن
می گــذرد  انتخابــات  کمیســیون  در  فعــا 
ــت.  ــلیقه یی اس ــای س ــر از اختاف ه ــاال ت ب
گاهــی اعضــای کمیســیون بــه دســته های 
و  می شــوند  تقســیم  مخالــف  و  مختلــف 
مشــکات شــان بــه بیــرون درز می کنــد. 
ــه اعضــای  ــده نشــده اســت ک در گذشــته دی
ــان  ــان ش ــاف می ــدر اخت ــن ق ــیون ای کمیس
ــای  ــن دور اختاف ه ــا در ای ــد؛ ام ــوده باش ب
ــه  ــت ک ــاد اس ــان زی ــیون چن ــای کمیس اعض
ــد  ــم واح ــه تصمی ــانی ب ــه آس ــد ب نمی توانن
برســند. در ضمــن مداخــات ارگ نیــز بیشــتر 
از هــر زمــان دیگــری کمیســیون را فلــج کــرده 
ــه  ــی ک ــت وحــدت مل ــس حکوم اســت. ریی
طرفــداران  از  بیشــتری  شــمار  می خواهــد 
و هــم تیمی هایــش را وارد پارلمــان ســازد 
ــیون  ــتماتیک در کار کمیس ــورت سیس ــه ص ب
بــاز ســخنگویان ارگ  مداخلــه می کنــد و 
ــد  ــود در رون ــس خ ــداری ریی ــدم جانب از ع
ــت  ــا واقعی ــد. ام ــخن می گوین ــات س انتخاب
ــروه  ــاد و گ ــر نه ــش از ه ــه بی ــن اســت ک ای
دیگــری ارگ و شــخص رییــس حکومــت در 
کار انتخابــات دخالــت دارد و در پی مهندســی 
ــنامه ها  ــۀ شناس ــزاران برگ ــی ه آن اســت. وقت
توزیــع  شــرق  و  جنوبــی  والیت هــای  در 

می شــوند بــه چــه معناســت؟ آیــا افــرادی کــه 
ایــن شناســنامه ها را بــا خــود بــه ایــن شــهرها 
انتقــال داده انــد، هیــچ رابطــۀ بــا ارگ نداشــته 
ــه  ــن هم ــه ای ــد ک ــرات می کن ــی ج ــد؟ ک ان
ــد؟  ــع کن ــی توزی ــراد خیال ــه اف شناســنامه را ب
ــه  ــد ب ــود نباش ــمه گل آل ــر آب از سرچش اگ
هیــچ صــورت فــرد دیگــری بــه خــود اجــازه 
نمی دهــد کــه کار خافــی را بــه آســانی 
ــد  ــوه می گیرن ــه رش ــی ک ــد. آنان ــام ده انج
ــداد  ــک تع ــه از ی ــت ک ــن اس ــل اش ای دلی
مقام هــای دولتــی یــاد گرفتــه انــد کــه رشــوه 
ــد  ــی کــه از راه تقلــب می خواهن ــد. آنان بگیرن
بــه کرســی هــای مجلــس نماینــده گان برســند 
ــان  ــای ش ــب را از بزرگتره ــک تقل ــدون ش ب
آموختــه انــد. بحــث مهــم دیگــر چــاپ بیــش 
از حــد اســتیکر) نشــانه رای دهــی( از ســوی 
ــود  ــه می ش ــت. گفت ــات اس ــیون انتخاب کمیس
ــدان  ــر واج ــات دو براب ــیون انتخاب ــه کمیس ک
شــرایط رای دهــی اســتیکر چــاپ کــرده 
ــکلی  ــدن مش ــود آم ــه وج ــورت ب ــه در ص ک
از آن هــا اســتفاده شــود. در انتخابات هــای 
گذشــته نیــز توزیــع بیــش از حــد کارت 
ــزرگ  ــای ب ــب ه ــاز تقل ــه س ــای رای زمین ه
بــود و حــاال نیــز اســتیکر هــای کــه از ســوی 
کمیســیون چــاپ شــده ایــن زمینــه را مســاعد 
مــی ســازد. کل فلســفۀ شــرکت در انتخابــات 
بــا شناســنامه ایــن اســت کــه دیگــر نمــی شــد 
ــای رای  ــه کارت ه ــن هم ــت ای در موجودی
دهــی انتخابــات برگــزار کــرد ولــی اگــر قــرار 
باشــد کــه همــان برنامــه توزیــع بیــش از حــد 
کارت در مــورد شناســنامه هــا و اســتیکرها نیز 
ــرای  ــوان ب ــی می ت ــه توجه ــد، چ ــاق بیفت اتف
چــاپ و توزیــع شناســنامه های کاغــدی بــا آن 
همــه هزینــه، داشــت؟ ایــن بــار بــدون شــک 
کمیســیون انتخابــات بــر ســر یــک دو راهــی 

اســت. 
و  انتخابــات  نجــات  میــان  دوراهــی 
ــردن آن.  ــور ک ــه گ ــده ب ــا زن ــی و ی دموکراس
زیــرا اعتمــاد مــردم بــه انتخابــات و مدیریــت 
ــک  ــا ی ــده ت ــه دی ــدر ضرب ــیون آن ق کمیس
ــه  ــه ب ــازد ک ــت نس ــیون ثاب ــر کمیس ــار دیگ ب
ــی  ــزار م ــات برگ ــدار انتخاب ــه غیرجانب گون
ــه ســاز و کار هــای  ــد دیگــر شــهروندان ب کن
ــال  ــات امس ــد. انتخاب ــی کنن ــاور نم ــی ب فعل
محــک بســیاری از اتفــاق هــای خواهــد بــود 
ــح،  ــاد. بحــث صل ــد افت ــده خواهن ــه در آین ک
امنیــت، ایجــاد حکومــت داری خــود و مبــارزه 
ــج  ــه نتای ــه ب ــی هم ــه عمل ــه گون ــاد ب ــا فس ب
ــر  ــد. اگ ــورده ان ــد خ ــال پیون ــات امس انتخاب
ــد  ــد و بن ــود را از قی ــت خ ــیون توانس کمیس
ــی  ــای خوب ــد روزه ــدون تردی ــد ب ارگ برهان
در انتظــار افغانســتان خواهــد بــود ولــی اگــر 
وضــع بــه همیــن منــوال باشــد، تــا یــک ســال 
ــه  ــوان از خان ــی نت ــه ســاده گ دیگــر شــاید ب

ــد. ــرون ش بی
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احمدعمران

کمیسیون 
انتخابات بر سردو راهی!

 

بازرس ویژه ایاالت متحدۀ امریکا در امور بازسـازی افغانسـتان) 
سـیگار( تاش هـای حکومـت وحدت ملی را در مبارزه با فسـاد 
مالـی و اداری نـاکام خوانده اسـت. براسـاس تازه تریـن گزارش 
بـازرس ویـژۀ امریکا حکومـت وحدت ملی حتا بـه ده درصد از 
وعده هـای خـود در مبارزه با فسـاد عمل نکرده اسـت. براسـاس 
ایـن گـزارش اکثر مقام هـای بلند پایه حکومت به فسـاد آغشـته 
انـد و یـا در تبانـی بـا گروه هـای کـه عامل فسـاد در افغانسـتان 
هسـتند، عمـل می کنند. برخی نهادهای که در راسـتای شـفافیت 
و مبـارزه با فسـاد در کشـور کار می کننـد، نیز با صحه گذاشـتن 
بـر گـزارش سـیگار مدعـی اند کـه نهادهـای موجـود در مبارزۀ 
بـا فسـاد کـه از سـوی دولـت افغانسـتان تشـکیل شـده انـد، از 
ارگ ریاسـت جمهـوری فرمـان می برنـد و بـه همیـن دلیـل نیز 
توانایـی مبـارز بـا فسـاد را ندارنـد. بـه گفتـه ایـن نهادهـا ارگ 
بـا زورمنـدان دسـت در یـک کاسـه دارد و ایـن مانع بـزرگ در 
برابـر مبارزه با فسـاد در کشـور شـده اسـت. مبـارزه با فسـاد از 
مهـم تریـن تعهـدات حکومـت وحـدت ملی بـه جامعـه جهانی 
بـود و ادعـا داشـت کـه میـراث حکومـت پیشـین را بـه زودی 
از جامعـه برخواهـد کنـد. آقـای غنـی و سـخنگویان او مدعـی 
انـد کـه فسـاد اداری از حکومـت کـرزی بـه حکومـت جدیـد 
بـه میـراث باقـی مانـده اسـت همـان طـور کـه دیگر مشـکات 
موجـود را نیـز بـه آن حکومـت پیوند می دهنـد. البتـه در مبارزه 
بـا فسـاد آقـای کـرزی نیـز دسـتاورد چندانی نداشـت ولـی این 
همـه ادعـا و الف و گـزاف نیـز بار مـردم نمی کرد. آقـای کرزی 
حداقـل مـی دانسـت کـه فسـاد در یـک پیمانه وسـیع از سـوی 
مقـام هـای دولتـی انجـام مـی شـود و او آگاهانه چشـم خود را 
بـه روی آن هـا مـی بسـت اما مشـکل آقـای غنی این اسـت که 
مدعـی اسـت که مبـارزه بی امـان و توقف ناپذیر با فسـاد اداری 
در کشـور جریـان دارد و حکومـت نیـز دسـتاوردهای بزرگی را 
در ایـن عرصـه نصیـب شـده اسـت امـا از آن جایـی کـه حجم 
بـه جـا مانـده از فسـاد اداری از زمـان حکومـت قبلی بـه پیمانۀ 
زیـاد اسـت کـه نمی تـوان ظـرف چند سـال آینـده آن را ریشـه 
کـن کـرد. در حالـی کـه آقـای غنـی حجـم و نـوع فسـاد را در 
افغانسـتان چندیـن برابـر افزایش بخشـید و به گونه یـی که حاال 
هیـچ مـوردی از قـرار دادهـای بـزرگ دولتـی بـدون ماحظه و 
توصیـه اوبـه هیـچ شـرکتی داده نمی شـود و جالب این جاسـت 
کـه سـهم بزرگـی از ایـن قراردادهـا بـه شـرکت هایی می رسـد 
کـه بانـوی نخسـت کشـور بـه آقـای غنـی تحمیـل می کنـد. آیا 
بـا وجـود چنیـن واقعیت هایـی آقـای غنـی از مبـارزه بـا فسـاد 
می توانـد سـخن بگویـد؟ حاتـم بخشـی های آقـای غنـی بـرای 
شـرکت الکـوزی بـه عنـوان شـریک تجاری آقـای غنـی از کجا 
آب می  خـورد. ایـن شـرکت چگونه بـه یک باره گـی صاحب این 
همـه امکانـات اقتصادی شـد؟ آیـا از راه های قانونی و مشـروع 
ایـن همـه سـرمایه وارد این شـرکت شـده و یا این کـه در تبانی 
بـا آقـای غنـی از راه صادر کردن سـگرت و دیگـر محصول های 
غیـر مجـاز بدون گمـرک از راه افغانسـتان! در این خصوص حتا 
نیـاز بـه تحقیـق و مراجعه به اسـناد و مدارک نیسـت؛ چون همۀ 
مـردم به انـدازۀ کافـی واقعیت هـا را می داننـد. در حکومت غنی 
مبـارزه بـا فسـاد اصا محلـی از اعراب نـدارد. او چنـان همه را 
بـه مسـایل حاشـیه یـی گرفتار کـرده که اصا کسـی نمی پرسـد 
کـه در ایـن کشـور چـه می گذرد؟ فسـاد چقـدر مـردم را عذاب 
مـی دهـد؟ چرا شـیپور چـور ملی زده شـده ولی کسـی نیسـت 
کـه بـا آن مبـارزه کنـد؟ بـه همیـن موضـوع موترهای بـا فرمان 
دسـت راسـت یا بـه اصطاح ویشـی توجـه کنید تا عمق فسـاد 
موجـود در حکومـت وحـدت ملـی را دریابیـد. دولـت بـه تازه 
کـی اعـام کرده کـه از تـردد 60 هـزار از این نـوع موترها جلو 
گیـری می کنـد. امـا این واقعیت مسـاله نیسـت بل بیـش از ۵00 
هـزار از ایـن نوع موترها از طریق پاکسـتان وارد کشـور شـده و 
همیـن لحظـه در موتـر فروشـی های سراسـر کشـور بـه فروش 
مـی رسـند. سـوال این جاسـت که کـدام نهـاد به ایـن موترهای 
خـاف دسـت جـواز ورود صـادر کـرد، کـدام نهاد دیگـر جواز 
گشـت و گـذار صـادر کـرد وووو. وقتـی مافیـای مـواد مخـدر 
ایـن موترهـا را در تبانـی بـا مقـام هـای دولتـی وارد افغانسـتان 
کردنـد هیـچ حرفـی نبـود ولـی حاال کـه مـردم بیچاره رفتـه اند 
و ایـن موترهـا را خریده انـد بایـد تـاوان پس بدهنـد. کجای این 
عملکـرد قانونـی اسـت؟ اگر گشـت و گـذار موتر هـای خاف 
دسـت در کشـور ممنـوع اسـت کـه باید هـم ممنوع باشـد اصا 
بایـد از همـان ابتـدا از ورود آن هـا بـه کشـور جلـو گیـری کرد. 
چـرا جلـو گیری نمی شـود؟ چـون ایـن موترها در بـدل فروش 
مـواد مخـدر بـه دسـت می آیـد و مافیای مـواد مخدر هـم که در 
قـدرت شـرکت اسـت. آیـا حـاال آقـای غنـی گفتـه می تواند که 

مبـارزه بـا فسـاد ایشـان از چـه نوع اسـت که مـا هـم بدانیم؟!

غنی هـمه را بـه حاشیـه 
مصـروف کـرده است
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وزارت داخلــه در تصمیمــی تــازه اعــام کــرده کــه از 
گشــت و گــذار موترهــای شیشــه ســیاه و بــدون نمبــر 
پلیــت متعلــق بــه افســران پولیــس در سراســر کشــور 
ــن  ــری خواهــد شــد و در ای ــه جــدی جلوگی ــه گون ب

زمینــه اســتثنایی وجــود نــدارد.
وزارت امــور داخلــه، روز یکشــنبه )20 جــوزا( بــا نشــر 
ــرآ  ــن وزارت اخی ــری ای ــه رهب ــه ک ــی گفت اباغیه ی
فیصلــه و بــه تمــام نیروهــای پولیــس ملــی دســتور داده 
اســت تــا آنعــده منســوبان پولیس ملــی کــه از موترهای 
شیشــه ســیاه، بــدون نمبرپلیــت و بــدون اســناد قانونــی 

اســتفاده می کننــد، جــداً جلوگیــری نماینــد.
ــده  ــه آنع ــیله ب ــن وس ــه ای ــه ب ــده ک ــه آم در اباغی
نیروهــای پولیــس ملــی در مرکــز و والیات دســتور داده 
می شــود کــه از تاریــخ نشــر ایــن اباغیــه، شیشــه های 
ــاک نمــوده و از موترهــای  ســیاه موترهــای خــود را پ
ــتفاده  ــی اس ــناد قانون ــدون اس ــت و ب ــر پلی ــدون نمب ب

نکننــد.
ــد،  ــه ش ــه گفت ــه ک ــان گون ــه هم ــزوده ک ــه اف اباغی

وزارت امــور داخلــه در اقدامــات خــود در ایــن زمینــه 
ــان  ــی متخلف ــرد قانون ــت و در پیگی ــدی اس ــا ج کام
اســتثنایی قایــل نخواهــد شــد و بــه تمامــی منســوبان 
پولیــس ملــی هدایــت داده مــی شــود کــه ایــن دســتور 

ــد. ــه جــدی عملــی نماین ــه گون را ب
ــی زون ۱0۱  ــه فرمانده ــه ک ــه گفت ــور داخل وزارت ام
ــس و  ــای ســاحوی پولی ــان زون ه آســمایی و فرمانده
ــتور  ــن دس ــق ای ــات در تطبی ــس والی ــان پولی فرمانده

ــد. ــدام نماین بصــورت جــدی اق
ــورت  ــه در ص ــرد ک ــد ک ــه تاکی ــور داخل وزارت ام
تخلــف از ایــن دســتور، وســایط متخلفــان توقــف داده 
ــردد. ــدی می گ ــورد ج ــان برخ ــا متخلف ــود و ب می ش

ــه  ــس از آن گرفت ــه پ ــور داخل ــم وزارت ام ــن تصمی ای
ــه پیــش ۱0 مهاجــم  ــه دو هفت می شــود کــه نزدیــک ب
انتحــاری ســوار بر موترهای شیشــه ســیاه به ســاختمان 
وزارت امــور داخلــه حملــه کردنــد. نیروهــای امنیتــی 
توانســتند کــه پــس از چنــد ســاعت درگیــری مهاجمان 
ــه مســوولیت  ــداد ک ــن روی ــد. در ای ــای درآورن را از پ

آن را داعــش بــه عهــده گرفــت یــک پولیــس کشــته و 
شــش تــن دیگــر زخمــی شــدند.

اعضــای شــورای ملــی بارهــا از گشــت و گــذار 
موترهــای شیشــه ســیاه و بــدون نمبــر پلیــت کــه گفته 

می شــود بیشــتر آنــان متعلــق بــه مقام هــای دولتــی انــد 
انتقــاد کــرده اند.آنــان بــه ایــن باورنــد کــه بســیاری از 
ــه شــهر  مهاجمــان انتحــاری از طریــق ایــن موترهــا ب

ــوند. ــال داده می ش ــل انتق کاب

از اسـتراتیژی ملـی صادرات که بـه هدف تغییر 
انکشـاف  صـادرات،  رشـد  تجـارت،  بانـس 
تولیـدات  از  حمایـت  و  خصوصـی  سـکتور 
داخلـی تدویـن شـده، طی مراسـمی بـا حضور 

رییـس اجرایـی در کابـل رونمایـی شـد.
همایـون رسـا وزیـر صنعـت و تجـارت، روز 
یکشـنبه )20جـوزا( در نشسـتی بـه مناسـبت 
رونمایـی اسـتراتیژی ملـی صـادرات در قصـر 
افزایـش  و  تجـارت  بانـس  تغییـر  سـپیدار، 
ملـی  اسـتراتیژی  عمـده  هـدف  را  صـادرات 

کـرد. عنـوان  صـادرات 
آقای رسـا گفـت که اسـتراتیژی ملی صـادرات 
بـه همکاری تخنیکی مرکز تجـارت بین المللی 
و همـکاری مالـی اتحادیـه اروپـا در مشـوره و 
تفاهم با بیش از ۵00 متشـبث کوچک، متوسـط 
و بـزرگ و نماینـدگان اتـاق  تجـارت و صنایـع 

تدوین شـده است.
وی گفـت کـه  تغییر بانـس تجـارت، افزایش 
صادرات، رشـد تولیـدات داخلـی و حمایت از 
سـکتور خصوصـی کـه محورهـای عمـده این 
اسـتراتیژی را تشـکیل می دهـد، در مـدت پنـج 

سـال تطبیـق و اجرایـی خواهد شـد.
آقای رسـا بـا اشـاره به میـزان صادرات کشـور 
در سـال های پسـین گفـت از سـال 20۱۵ تـا 
کنـون میـزان صـادرات کشـور از 6۱4 میلیـون 
دالـر بـه ۷8۳ میلیـون دالـر در سـال رسـیده که 
این مسـاله رشـد نسـبی میزان صادرات را نشان 

می دهـد.
وزیـر صنعـت و تجارت خاطر نشـان سـاخت 
که در روشـنایی اسـتراتیژی ملی صادرات سعی 
خواهد شـد تا بیانـس نامتوازن تجـارت تغییر 
نمـوده و میـزان صـادرات روز بـروز افزایـش 

یابد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی حکومت 
نیـز در ایـن مراسـم بانـس نامتـوازن تجـارت 
را غیـر قابـل قبـول خوانـده تاکیـد کرد کـه این 

بیانـس در هـر صـورت بایـد تغییـر کند.
داکتـر عبداهلل، ادارات بیـن المللی همکار دولت 
افغانسـتان را کـه در تدویـن اسـتراتیژی ملـی 
صـادرات نیـز نقـش داشـته انـد بـه همـکاری 
مـداوم بـرای تطبیق ایـن اسـتراتیژی فراخوانده، 
وعده سـپرد که هـر نوع محدودیت و مشـکلی 
کـه در ادارت دولتـی فـراروی رشـد صـادرات 

وجـود داشـته باشـد برچیـده خواهد شـد.
در همیـن حـال پیـری مایـدون سـفیر اتحادیـه 
را  اقتصـادی  رشـد  نیـز  افغانسـتان  در  اروپـا 

محرکـی بـرای صلـح و ثبـات در افغانسـتان 
عنـوان کـرد.

آقـای مایـدون گفت کـه اتحادیـه اروپـا از کار 
مـوازی دولـت افغانسـتان برای بهبـود امنیت و 
رشـد تجـارت حمایـت می کنـد، اشـتغال زایی 
بخـش از اهـداف اتحادیـه اروپـا در افغانسـتان 
گروه هـای  سـربازگیری  میـزان  کـه  اسـت 
تروریسـتی در ایـن کشـور را کاهـش می دهـد.
وی نیـز بیانـس نامتـوازن تجـارت افغانسـتان 
کـه واردات ده برابـر صـادرات اسـت را غیـر 
قابـل قبـول خواند تاکیـد کرد که اهداف رشـد 
اقتصـادی و خـود اتکایـی ایجـاب می کنـد تـا 
میـزان صـادرات افغانسـتان بایـد افزایـش یابد.
سـفیر اتحادیـه اروپـا در کابـل در بخشـی از 
گفتـه هایـش به میـزان مشـارکت و دسترسـی 
افغانسـتان بـه مارکیـت اتحادیـه اروپـا اشـاره 

کـرده، آن را بسـیار ناچیـز خوانـد.
بـه گفتـه وی، افغانسـتان تنهـا بـه ارزش ۳00 
مارکیـت  بـه  امریکایـی سـاالنه  دالـر  میلیـون 
اتحادیـه اروپـا مشـارکت و دسترسـی دارد و 
این اتحادیه متعهد اسـت تا از مشـارکت بیشـتر  
افغانسـتان در بازارهـای این انتحادیـه به عنوان 

کشـور روبـه انکشـاف حمایـت کند.
از سـویی هـم خانـم منیـژه وافـق رییـس اتاق 

نشسـت،  ایـن  در  زنـان  صنایـع  و  تجـارت 
تولیـد و  از شـرکای  را بخشـی  متشـبثین زن 
تجـارت در افغانسـتان خوانده خواهـان افزیش 

نقـش آنهـا در روی صحنـه اقتصـادی شـد.
 خانـم وافـق گفت کـه زنان متشـبث و تجارت 
پیشـه کـه براسـاس اسـتراتیژی ملی صـادرات 
مـورد حمایـت دولـت قـرار خواهـد گرفت در 
پشـت صحنـه تجـارت و اقتصـاد نقـش عمده 
بـازی می کننـد و نیاز اسـت نقش آنهـا در روی 

صحنـه نیز تثبیت شـود.
بـه گفتـه وی هـم اکنـون نزدیـک به یـک هزار 
متشـبث و تجارت پیشـه زن به صورت رسمی 
در بـازار افغانسـتان فعالیـت می کننـد کـه ایـن 
تعـداد زنـان بـا سـرمایه گـذاری بالـغ بـر ۷0 
میلیـون دالر امریکایـی زمینه اشـتغال زایی برای 
40 هـزار شـهروند افغانسـتان را مسـاعد کـرده 

ند. ا
گفتنی اسـت که حجم کلی صادرات افغانسـتان 
براسـاس تازه تریـن آمارها سـاالنه  بالـغ بر۷8۳ 
میلیـون دالـر و حجـم کلـی واردات بالـغ بـر 
6۳90 میلیون دالر در سـال اسـت که این مسـاله 
بیانس به شـدت نامتـوازن واردات و صادرات 

در کشـور را نشـان می دهد.

اگرچـه تحلیلگـران تاکیـد کردنـد کـه یـک 
امنیتـی  نیروهـای  بیـن  موفـق  آتش بـس 
افغانسـتان و طالبان که از چنـد روز آتی آغاز 
می شـود می توانـد بـه زمینـه چینی هـا بـرای 
مذاکـرات بـا هدف پایـان دادن بـه این جنگ 
۱۷ سـاله کمـک کنـد امـا هشـدار دادنـد که 
برای دسـتیابی بـه یک توافق صلـح همچنان 

راه طوالنـی در پیـش اسـت.
یـک  فرانسـه،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
تحلیلگـر غربـی در کابل که خواسـت نامش 
فاش نشـود،  گفـت: پس از آنکـه تاش های 
قبلـی بـرای پایـان دادن بـه ایـن جنـگ ناکام 
مانـد، تصمیـم غیرمنتظـره طالبـان بـرای بـه 
تعلیـق درآوردن درگیری هـا بـرای نخسـتین 
بـار می تواند گامـی به سـوی مذاکرات صلح 

باشد.
طالبـان روز شـنبه اعـام کرد کـه نیروهایش 
بـرای سـه روز اول عیـد فطر مبـارزات خود 
بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را متوقـف 
می کننـد. ایـن اطاعیـه دو روز پـس از آن 
منتشـر شـد کـه دولـت کابـل در تصمیمـی 
غیرمنتظـره اعـام کـرد: بـه مدت یـک هفته 
حمـات خـود علیـه شـبه نظامیان طالبـان را 

می کنـد. متوقـف 
برهـان عثمان، یکـی از تحلیلگران ارشـد در 
گـروه بحـران بین المللـی گفـت: اگـر ایـن 

در  می توانـد  موفـق شـود  دوجانبـه  توافـق 
آینـده الهام بخش و یا تعقیـب کننده گام های 

ملموس تـر بـه سـوی صلح باشـد.
وی افـزود: مبـارزه، ویژگـی اصلـی طالبان از 
زمـان ظهـور ایـن جنبش بوده اسـت. دسـت 
کشـیدن از ایـن ویژگـی حتـی بـرای مـدت 
خیلـی کوتـاه بیانگـر اقدامی مهم در راسـتای 
دسـت کشـیدن از روال کار همیشگی شـان 
اسـت. اگـر هـر دو طـرف بـه ایـن آتش بس 
احتـرام بگذارنـد، ایـن پیـام را می رسـاند که 
»مـا می توانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم«. این 
اقـدام همچنین نشـان خواهـد داد که رهبری 
طالبـان قـادر اسـت نیروهـای خـود را کنترل 

. کند
ایـن تحلیلگـر در ادامـه گفت: ایـن آتش بس 
می توانـد به ایجـاد اعتمـاد میان دولـت کابل 
و طالبـان کمـک کنـد و سـنگ بنـای بسـیار 
خوبـی را بـرای تعامات آتی ایجـاد می کند.

گفـت:  سیاسـی  تحلیلگـر  میـر،  هـارون 
افغانسـتان  مـردم  بـرای  طالبـان  آتش بـس 
بسـیار مثبت اسـت امـا باید هشـدار دهم که 
موانـع قابـل توجهی بـرای دسـتیابی به صلح 
همچنـان باقـی مانده اسـت. در حـال حاضر 
مسـاله این اسـت که آیـا آمریکا مذاکـرات با 

طالبـان را قبـول می کنـد یـا خیـر.

دستور تازۀ وزارت داخله به نیروهای پولیس:

ز   مـوترهای  شیشه  سیـاه    ا
استفـاده نکنیـد و غیرقانـونی  

استـراتژی ملـی صـادرات
 وضعیت اقتصادی را تغییـر می دهـد

تحلیلگران با خوش بینی محتاطانه از آتش بس:

برای دست یابی به صلح راه طوالنی در پیش است
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هنر مقدِس روزه داری
ایـن عنـوان را از کتابـی بـه عاریـت گرفتـه ام کـه بـه قلـم »تامس رایـن« در 
سـال 200۵ میـادی پیرامـون روزه در امــریکا منــتشر شـده اسـت. روزه 
هنر اسـت؛ هنر خــوِب زنده گی کــردن، ولــی چــه کنیم که کمتر کسـی 
از مـا قوانیـِن ایـن هنـر را کـه نخسـتیِن آن تمرین بـرای کم خوردن اسـت، 

رعایـت می کنـد.  
یکـی از جوامعی کـه بـه اسـرار روزه پـی  بـرده و از آن سـود بـرده اسـت، 
سـاکنان درۀ »هونـزا« انـد؛ دره یـی کـه در میـان کوهپایه هـای قراقـروم و 
چتـرال، در مـرز میـان افغانسـتان و پاکسـتان و در چنـد قدمی هندوسـتان و 
چیـن، همـان جایی کـه »بام دنیـا« نامیده می شـود، قرار گرفته اسـت. برخی 
معتقـد انـد که سـاکنان هونزا شـاید از بقایای ارتـش اسـکندر مقدونی بوده 
باشـند کـه یـا به علت گـم کردِن راه و مسـیر و یـا به هر علت دیگــری در 

آن قله هـا گیـر مانـده و رابطۀشـان بـا دنیا قطع شـده اسـت.
در اوایل قرن بیسـتم میادی )از ۱904 تا ۱9۱۱ م( یک داکتر انگلیسـی ادارۀ 
هنـد برتانـوی کـه سـپس به حیـث داکتـر شـاه انگلسـتان هم خدمـت نمود 
و »روبـرت ماککاریسـون« نـام داشـت، بـه آن دره هـای هولنـاک و قله های 
سـنگین سـفر نمـود و بـا مردمـان آن در تماس شـد. ایـن افسـر برتانوی در 
کنـار ماحظـات دیگـِر خویـش متوجـه گردید که حد اوسـط عمر سـاکنان 
آن دره در حـدود ۱20 و ۱۳0 سـال بـوده و برخی هم تا ۱40 سـال زنده گی 
نمـوده و بـا کمتـر بیماری هـا آشـنایی دارنـد. مردانـی کـه عمر شـان بالغ به 
۱00 اسـت، بـه آسـانی می تواننـد بر کوه و درخت باال شـوند. او که سـخت 
شـگفتی زده شـده بـود، در آغـاز تصـور می نمـود که شـاید آن ها سـال ها را 
بـا متـود دیگـری محاسـبه نماینـد و یـا این کـه سال شـان کوتاه تـر از سـال 
معمـول باشـد، ولـی بـا دیـدن فرزنـدان و نواده هـا و نواده هایـی نواده ها که 

همـه در قیـد حیات بودند، پرسـش او پاسـخی عملـی یافت.
دیـری نگذشـت که هـم »روبـرت ماککاریسـون« و هم دیگـر پژوهش گران 
در تـاش یافتـن طلسـم زنده گـی طوالنـی آن گـروه شـدند. در آغـاز، ایـن 
امـری  نمودنـد؛  مـردم جسـت وجو  آن  غـذای  و  و خـاک  آب  در  را  راز 
کـه در اهمیـِت آن نمی تـوان شـک نمـود. امـا بـاز دیدنـد کـه در پیـچ و 
خـم سلسـله کوه های همالیـا، »هونـزا« یگانـه جامعـۀ انسـانی نیسـت، بلکـه 
گروه هـای مختلـف دیگـری هـم در اطـراف و اکنـاف آن بودوبـاش داشـته 
و از همـان آب و هـوا و همـان غـذا اسـتفاده نمـوده و  روی همـان نـوع 
خـاک زنده گـی می نماینـد. در پایـان آن هـا بـه نتیجـۀ شـگفتی دسـت یافته 
و دریافتنـد کـه علـت اصلـی عمـر دراز و زنده گی سـعادت مند سـاکنان آن 
دره، در نـوع خوردنی هـا و نوشـیدنی ها نـه، بلکه در عدم خـوردن آن گروه 
نهفتـه بـوده اسـت. آن هـا بنـا بـر دشـواری طبیعـت جغرافیایی و خشـونت 
آب و هـوای منطقۀشـان در چندیـن مـاه زمسـتان و بهـار عـادت داشـته اند 
تـا نوعـی روزه بگیرنـد. علـت صحت منـدی آن گـروه در ایـن نبـود که چه 
می خوردنـد، بلکـه علـت در ایـن بود کـه آنها چیـزی نمی خوردند. کسـانی  
کـه بـرای مطالعـه آن هـا رفتـه بودنـد، می دیدنـد کـه سـاکنان درۀ هونزا چه 
می کننـد، بی خبـر از این کـه علـت در »کـردن« هـا نـه، بلکـه در »نکردن«هـا 

بود. نهتـه 
از آن زمـان تـا امـروز، درۀ »هونـزا« آهسـته آهسـته تحول نمود؛ سـهولت ها 
و امکانـات وافـر غذایی ایجاد شـد، راه رفت و آمد گشـوده شـد، در عرصۀ 
واردات مـواد غذایی سـهولت هایی ایجـاد گردید و مردم هونـزا وارد مرحلۀ 
زنده گـی آسـوده تری شـدند و در نتیجـه ، آن محدودیت های غذایی گذشـته 
رفـع گردیـد و در فرجـام کار ایـن زنده گـی »بهتـر« سـبب گردیـد تـا کمتر 

کسـی امـروز در آن جمعیـت، بیشـتر از ۱00 سـال زنده گی کند.
باشـند،  زمیـن  روی  انسـان های  پُرخورتریـن  از  شـاید  کـه  امریکایی هـا 

می گوینـد:  کـه  دارنـد  ضرب المثلـی 
»انسـان خـود قبـر خویـش را به دسـت خودش حفـر می کند ولی نـه با بیل 

و کلنـگ؛ بلکه با قاشـق و پنجه.« 

بخش چهاردهـم

مبحث اول
حدود و عبادات 

قرآنــی، چهــار  احــکام  در حــوزۀ  شــحرور 
بحــِث بــزرگ را راه انــدازی می کنــد کــه در 
ــی  ــردد ول ــی می گ ــی تلق ــود کارِ مهم ــش خ بخ
بــه لحــاظ این کــه قســمت های عمــدۀ ایــن 
مباحــث از عناصــر اصلــی “قرائــت مــدرن”ِ وی 
ــک  ــر هری ــرف دیگ ــود و از ط محســوب نمی ش
از آن هــا بســیار بــا تفصیــل و گســترده گی مــورد 
ــه  ــادآوری س ــا از ی ــد، م ــرار گرفته ان ــث ق بح
ــم  ــن بخــش صرف نظــر نمودی قســمِت آن در ای
ــادآوری  ــا ی ــمِت اول را در این ج ــرف، قس و ص

می کنیــم. 
مباحثــی کــه در یــادآوری مــا متــروک مانده انــد، 
شــحرور  مــدرِن  قرائــت  و  جایــگاه  بحــث 
از ســنت نبــوی، هستی شناســی فقــه )نظــام 
حقوقــی( ســنتی و موضوعــات عــامِ قرآنــی 
ــت و  ــرآن اس ــاس در ق ــا و لب ــد خوردنی ه مانن
ــتیم،  ــادآوری آن هس ــددِ ی ــا در ص ــه م ــی ک بحث
ــادات( و  ــدود و عب ــم از ح ــکام )اع ــث اح بح
ــاق  ــاص اخ ــا خ ــام ی ــای ع ــاق )توصیه ه اخ
ــد.  ــم می باش ــرآن کری ــردی( در ق ــی و ف اجتماع

الف( حدود 
ــا  ــر )ان ــورۀ حج ــۀ 9 س ــاس آی ــر اس ــحرور ب ش
نحــن نزلنــا الذکــر و انــا لــه لحافظــون( “مــا قرآن 
ــه دار  ــع نگ ــور قط ــا به ط ــم و م ــازل کردی را ن
ــًا  ــرآن دایم ــون ق ــه چ ــد ک ــا می کن ــم”، ادع آنی
بــا قــدرت الهــی “حفــظ” می شــود، بنابرایــن بــه 
ــه  ــین ـ از جمل ــل های پیش ــه نس ــدازه ب ــک ان ی
نخســتین نســل ـ و نســل های بعــدی تعلــق 
دارد. از آن جــا کــه هــر نســل تفســیِر خــود را از 
قــرآن دارنــد، مــا نیــز ســزاواریم در قــرن حاضــر 
تفســیر منعکس کننــدۀ وضعیــِت ایــن عصــر را از 

ــم داشــته باشــیم.  ــرآن کری ق
شــحرور طبــق معمــول می گویــد کــه مســلمانان 
مــدرن بــرای تفســیر و فهــِم حــدود در مقایســه 
ــی  ــد و مدع ــر ان ــه، مجهزت ــلمانان اولی ــا مس ب
می گــردد کــه قــرآن کریــم همان طــور کــه 
در حــوزۀ “جهان بینــی” خــود طــرح ویــژۀ 
ــق  ــز منطب ــکام” نی ــوزۀ “اح ــود را دارد، در ح خ
را  احــکام  بــا “ســاختار” مخصــوِص خــود 
در میــان گذاشــته اســت. شــحرور در آغــاز 
بحــث حــدود احــکام در قــرآن کریــم، ضــروری 
ــان دو  ــن می ــک بنیادی ــک تفکی ــه ی ــد ک می دان
ــاب  ــه در کت ــل ک ــی مکم ــض ول ــی متناق ویژه گ
یافــت می شــوند، قایــل گــردد. ایــن دو عبــارت 
انــد از اســتقامت و حنیفیــت. گفتنــی اســت کــه 
معنــای ایــن دو اصطــاح همــان معنــای ظاهــری 
می شــده،  درک  ســنتی  به طــور  کــه  نیســت 
ــتفاده  ــا اس ــه شــحرور ب ــی اســت ک ــه معنای بلک
از اشــتقاقات زبانــی، به دســت می دهــد. وی 
بــا فهرســت کــردن تعــداد زیــادی از آیــات کــه 

ــد، نتیجــه  ــا آمده ان ــور در آن ه دو اصطــاح مذک
ــک  ــی انحــراف از ی ــت یعن ــه حنیفی ــرد ک می گی
ــتقامت  ــت. اس ــط راس ــک خ ــا ی ــتقیم ب راه مس
عکــس حنیفیــت اســت؛ اســتقامت یعنــی راســت 
ــردن.  ــال ک ــک خــط مســتقیم را دنب ــا ی ــودن ی ب
بــاال جــزو جدایی ناپذیــر  ویژه گــی  دو  هــر 
ــا یکدیگــر همزیســتی  اصــل پیــام هســتند کــه ب
ــت طبیعــی اســت؛  ــک خصل ــت ی ــد. حنیفی دارن
بــه ایــن معنــا کــه جــزء ذاتــی طبیعــت انســان در 
ــن فیزیکــی  ــی اســت. قوانی ــادی و عین ــای م دنی
نشــان می دهنــد کــه امــور در یــک حالــت 

ــوند.   ــع می ش ــی واق غیرخط
ــت  ــن برداشــتی از طبیعــت، حنیفی ــۀ چنی ــر پای ب
در شــرع بیانگــر ویژه گــی حرکــت غیرخطــی در 
ــادات و ســنت های  ــه عــرف، ع ــی اســت ک جای
ــِع  ــای جوام ــا نیازه ــی ب ــی در هماهنگ اجتماع
خــاص قــرار دارنــد؛ نیازهایــی کــه از یــک جامعه 
بــه جامعــۀ دیگــر و حتــا درون یــک جامعــه طــی 
بــرای  می کننــد.  تغییــر  مختلــف  زمان هــای 
کنتــرل و محــدود ســاختن ایــن تغییــر اســت کــه 
“اســتقامت” بــه منظــور حفــظ یــک نظــام حقوقی 
ضــروری می شــود. امــا اســتقامت، برخــاف 
حنیفیــت، یــک ویژه گــی طبیعــی نیســت، بلکــه 
ــار  ــور در کن ــا حض ــا ب ــت ت ــی اس ــی اله حکم
ــرکت  ــانی ش ــع انس ــم جوام ــت، در تنظی حنیفی
کنــد. بنابرایــن، بــه گواهــی آیــۀ ۵ ســورۀ فاتحــه، 
ــه  ــا ک ــاز دارد، آن ج ــتقامت نی ــه اس ــت ب حنیفی
ــا اســتدعا “هدایــت بــه راه مســتقیم”  انســان را ب
ــد. از  ــد نشــان می ده ــی خداون ــدۀ راهنمای جوین
ــی  ــچ آیه ی ــحرور هی ــای ش ــه ادع ــو، ب ــر س دیگ
ــدۀ  ــه انســان را جوین ــم نیســت ک ــرآن کری در ق
ــت  ــه حنیفی ــرای این ک ــد، ب ــر کن ــت تصوی حنیفی

پیشــاپیش در طبیعــت موجــود اســت. 
خاصــۀ تیــوری شــحرور در حــوزۀ حــدود 
ــی و اجتماعــِی دســتور داده شــده  ــادی، جزای عب
این کــه  از  اســت  عبــارت  کریــم،  قــرآن  در 
“انســان بالمــآل درون ایــن حــدود ـ کــه نمایانگر 
اســتقامت هســتند ـ به طــور حنیفــی حرکــت 
می کنــد. “بــه ایــن معنــی کــه شــرع اســامی بــا 
ــوده و  ــاق ب ــل انطب ــا قاب ــا و مکان ه همــۀ زمان ه
رابطــۀ حنیفیــت و اســتقامت کامــًا دیالکتیکــی، 
درهــم تنیــده و از قبیــل رابطــه میــان ثابت هــا و 

متغیرهــا می باشــد. 
ــف  ــه توصی ــحرور این گون ــدود را ش ــۀ ح نظری
می کنــد: دســتورات الهــی کــه در کتــاب و ســنت 
بــه صــورِت احــکام آمــده اســت، بــرای تمامــی 
اعمــال انســان یــک حــد پاییــن و یــک حــد بــاال 
تعییــن می کننــد. حــد پاییــن نمایانگــر حداقــل و 
حــد بــاال بیانگــر حداکثــر مــورد اقتضــای شــرع 

در یــک مســألۀ خــاص اســت. 
همان طــور کــه کمتــر از حداقــل شــرعًا پذیرفتــه 
نمی توانــد  نیــز  حداکثــر  از  بیــش  نیســت، 

شــرعی باشــد. تجــاوز از ایــن حــدود، مجازاتــی 
ــن  ــازد. ای ــه می س ــاوز را موج ــا تج ــب ب متناس
“منــع  تیــوری  بازســازی  شــحرور  دیــدگاه 
بدعــت” در دیــن در فقــه و کام ســنتی می باشــد 
ــد و  ــاب عقای ــتر در ب ــلفی ها بیش ــه توســط س ک
ــدا کــرد؛ یعنــی بدعــت کــم  ــرد پی ــادات کارب عب
کــردن از دیــن نیســت، بلکــه عــاوه کــردن بــر 
احــکام و ارزش هــای دینــی تحــت عنــوان دیــن 
ــه شــکل مــدرن ایــن  می باشــد. البتــه شــحرور ب
ــۀ  ــان نظری ــا هم ــدود ی ــوزۀ ح ــث را در ح بح
ــه  ــد ک ــازی می نمای ــودش بازس ــوص خ مخص
تاحــد زیــادی یــک چارچــوب منطقــی را نشــان 
ــت” در  ــوری “بدع ــا تی ــه ب ــد در مقایس می ده
کام و فقــه ســنتی. بــه گفتــۀ شــحرور در قــرآن 
ــد از  ــوع ح ــاب( شــش ن ــم )بخــش ام الکت کری

ــد. ــک می باش ــل تفکی ــم قاب ه
 اولیــن حــد از ایــن حــدود به طــور مســتقل حــد 
پاییــن را تشــکیل می دهــد. نمونــۀ ایــن حــد، منع 
قــرآن اســت از ازدواج بــا مــادر، دختــر، خواهران 
ــن  ــتن ای ــار گذاش ــا کن ــره. ب ــدر و غی ــادر و پ م
خویشــاوندان، ازدواج بــا دیگــر افراد خویشــاوند 

و غیرخویشــاوند مجــاز می شــود.  
ــاال را تشــکیل  ــور مســتقل حــد ب حــد دوم به ط
ــۀ  ــوان در آی ــد را می ت ــن ح ــۀ ای ــد. نمون می ده
۳8 ســورۀ مائــده یافــت: “دســت مــرد و زن دزد 
ــه  ــد، ب ــام داده ان ــه انج ــی ک ــزای عمل ــه ج را ب
ــازات  ــد”. مج ــع کنی ــی قط ــازات اله ــوان مج عن
مقــرر در این جــا نمایانگــر حــد بــاال اســت 
ــن وجــود،  ــا ای ــت. ب ــر رف ــد از آن فرات ــه نبای ک
ــر  ــم ب ــی حاک ــرایط عین ــاس ش ــر اس ــوان ب می ت
ــش داد.  ــازات را کاه ــاص، مج ــۀ خ ــک جامع ی
ــد  ــن کن ــه تعیی ــت ک ــد اس ــۀ مجته ــن وظیف ای
کــدام نــوع ســرقت ســزاوارِ قطــع دســت اســت 

ــوع نیســت.  ــدام ن و ک
ــن  ــه ممک ــزرگ ک ــای ب ــورد دزدی ه ــا در م ام
ــد  ــال آورد، مانن ــه دنب ــدی ب ــی ج ــت نتایج اس
دزدی اطاعــات از طریــق جاسوســی، یــا دزدی 
یــا اختــاس پــول در ســطوح شــرکتی و دولتــی، 
تکلیــف چیســت؟ در ایــن مــوارد کــه امنیــت و 
ــده  ــۀ ۳8 مائ ــت، آی ــر اس ــی در خط ــاد مل اقتص
ــۀ ۳۳  ــه آی ــد ب اعمــال نمی شــود. در عــوض، بای
ســورۀ مائــده متوســل شــد: “ســزای کســانی کــه 
بــا خــدا و پیامبــرش بــه جنــگ برمی خیزنــد و در 
ــن نیســت  ــز ای ــند، ج ــه فســاد می کوش ــن ب زمی
کــه کشــته شــوند یــا بــر دار آویختــه گردنــد یــا 
ــر  ــت یکدیگ ــان در خــاف جه دســت و پای ش
بریــده شــود یــا از ســرزمیِن خــود تبعیــد 
گردنــد.” در این جــا نیــز مجتهــدان بایــد در 
پرتــو اقتضائــات جوامــع خــود، مجــازات را 

ــد. ــن کنن ــی تعیی ــا جــرم ارتکاب متناســب ب
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اشاره 
ــرن  ــدود ق ــودا، در ح ــن ب ــش آيي ــش از پيداي پي
پنجــم ق  م، نيروانــه )2( را هــدف زنده گــِى 
ــا  ــاح [ تنه ــن ]اصط ــا اي ــتند، ام ــوی  مى دانس معن
ــهور  ــيار مش ــه بس ــت ك ــای بودايى س در متن ه
ــى  ــر بوداي ــار كهن ت ــه در آث ــت. نيروان ــده  اس ش
و در كاربــرد رايــِج آن تــا امــروز، اشــاره اســت 
ــت  ــه از راه تربي ــى، ك ــت بوداي ــد تربي ــه  مقص ب
و  نظــاره  و  اخاقــى  ســلوك  در  نظام منــد 

 )3( مى آيــد.  به دســت  شــناخت 
غايــت ايــن مقصــد، زدودن عناصــر روانــِى 
ــى  ــاب دل صاف ــه  حج ــت ك ــفته كننده يى اس آش
ــت  ــا حال ــت ب ــراه اس ــوند، و هم و آرام مى ش
بيــداری از خــواب روانــِى  حاصــل از ايــن 
عناصــر. چنيــن بيداری يــى )كــه اغلــب در 
 enlightenment ~« ــا واژۀ ــى ب ــان انگليس زب
اشــاره  آن  بــه  »روشن شــده گى«  يعنــى   ،»~
مى شــود( امــكان درك روشــِن حقيقت هــای 
ــۀ  ــِم آن الزم ــازد، و فه ــر مى س ــن را ميس بنيادي
ــب  ــن  اصطــاح اغل ــا، اي آزادی دل اســت. بعده
ــاص از  ــى خ ــه جنبه ي ــر، ب ــكل محدودت ــه ش ب
ــن  ــه از اي ــد، آن  جنب ــاق ش ــدار اط ــت بي حال
ــه كــه تغييرناپذيــر انگاشــته مى شــد، يعنــى  تجرب
ــل  ــى  حاص ــور جزي ــه ط ــه ب ــه ن ــری ك عنص
ــى  ــور كل ــه ط ــه ب ــت و ن ــى اس ــاخت روان س

ــرايط.  ــل و ش ــول عل محص

1ـ خاستگاه ها و ريشه شناسى واژۀ نيروانه 
نیروانـه )پـا.: نیبانـه( )4( در لغـت بـه معنـای »خامـوش 
کـردن« یا »فرو نشـاندن« ]آتش [ اسـت. امـا از آن جا که این 
اصطـاح احتمـاالً ماقبـل بودایـی اسـت، این ریشه شناسـی 
بـرای تعییـن معنای  دقیـق آن، بـه مثابۀ برتریـن مقصد آیین 
بـودای آغازیـن، ضرورتـًا از قطعیت برخوردار نیسـت. )۵( 
در واقـع، بسـیاری از بوداییـان، بنا بر سـنت ترجیـح داده اند 
آن را بـه مثابـۀ نبـود کنش بافتـن )وانـه( )6( توضیح دهند. 
از شـیوۀ کنـش دل کـه  اسـتعاره یی اسـت  بافتـن  این جـا 
از نادانـی بـه  سرشـت حقیقـِی اشـیا و نیـز از تشـنه گی بـه 
تملـکات و حاالت وجود قلب شـده باشـد. شـاید تصادفی 
نباشـد که چنیـن تعریفی، چیـزی از معنای دقیـق نیروانه به 
مـا نمی گویـد. بودایی هـا عمومـًا از هرگونـه توصیف لفظی 
مقصدشـان پرهیـز کـرده و ]اساسـًا[ شـک دارنـد کـه بتوان 

آن  را وصـف کرد. 
بـرای  نیروانـه را  کهن تریـن متن هـای بودایـی گویـا واژۀ 
نامیـدن مقصـد نهایـی )۷( راهـی کـه بـودا تعلیـم کـرد، به 
کار برده انـد. از ایـن رو، نیروانـه را بـه برتریـن نیک بختی و 

 )8( تعریف کرده انـد.  نهایـی  آرامـش 
احتمـاالً آن هـا ایـن را بـا سـایر مکتب هـای دینیـ  فلسـفی 
آن دوره شـریک بوده انـد. عمومـًا همیـن متن هـا از هیـچ 
اقدامـی بـرای پرهیـز از بحـث در آن چـه پـس از مـرگ بر 
سـر واصـل  بـه ایـن مقصـد می آیـد، فروگـذار نمی کننـد. 
بـودا را ایـن طـور نشـان می دهند کـه »نگفته« چنین  کسـی 
پـس از مـرگ هسـتی دارد یـا نـدارد. و نیـر نگفتـه کـه هر 
دوی این هـا درسـت اسـت. حتا  نفـی هر دو امـکان به مثابۀ 
یـک انتخـاب نادیـده انگاشـته شـد. در حقیقـت، عاقـه به 
طبیعـت  مقصـد نیک بختـی و آرامـش نهایـی را در وظیفـۀ 

رسـیدن بـه آن مفیـد ندانسـته اند. )9( 
در ایـن  زمینـه، عمومـًا تمثیـل مـردی را نقـل می کننـد کـه 
تیـری زهرآگیـن خـورده اسـت: در ایـن وضعیـت  فـوری 
و ضـروری او بایـد در صـدد مـداوا برآیـد و توجـه خـود 
بـه جزییـات  این کـه  نـه  بـدارد  بـدان معطـوف  را صرفـًا 
دقیـق تیـر، یـا زهـر و یـا تیرانـداز بپـردازد. همین گونـه نیز 
در فوریـت  رسـیدن بـه نیروانـه بهتـر آن اسـت کـه گرفتار 

جزییـات طبیعـت و پیامدهـای آن نشـویم. )۱0( 
امکانـش هسـت کـه از خاسـتگاه های خـود واژۀ نیروانـه 
بـه موضـع کهن تـری بپردازیـم کـه  این جـا مطـرح شـده 
بـه   )۱۱( ]وا[  »وزیـدن«  ریشـۀ  از  مشـتق  نیروانـه  اسـت. 
معنـای خامـوش کـردن  شـعلۀ چـراغ یـا آتـش اسـت. در 
یـک کاربـرد، مقصـود از آن آتـش شـهوت هایی چـون »آز« 
و »کینـه« ]و فریـب [ اسـت، )۱2( که فرزانه روشـن آن ها را 

 )۱۳( می کنـد.  خامـوش 
در کاربـرد دیگـر، که قابـل اطـاق بـه وقـت مـرگ اسـت، 
فـرا  را  انسـانی  متعـارف  کنـش  نـوع  هـر  چـراغ  شـعله 
لحظـه  می گیرد.ایـن کنش هـا، همچـون شـعله چـراغ، در 

 )۱4( می شـوند.  متوقـف  روشـن  ارهـت  مـرگ 
در کاربـرد ماقبـل بودایـی، ایـن را احتمـاالً بـه ایـن معنـا 
فهمیده انـد کـه آتـش به حالـت پنهان یـا بالقوه یی بازگشـته 
بـود کـه بـار نخسـت از آن برخاسـته بـود. ایـن اسـتعاره، 
برعکـس اطـاق  امـروزی اش، معانـی ضمنی نیسـتی )۱۵( 
نداشـته اسـت. بـودا خـودش گویـا بـا ایـن نـوع برداشـت 
 مخالفت کرده اسـت، شـاید به این دلیل که چنین برداشـتی 
بسـته گی بسـیار تنگاتنگـی با خـود همـه خداانگارانه )۱6( 
)۱8( جین هـا  زنده گـی  مونادهـای  یـا   )۱۷( اوپه نیشـدها، 
)۱9( و دیگـران داشـت. البتـه  متن هـای بودایـی برآن اند که 
زبـان را در ایـن مـورد خـاص نمی تـوان بـه کار بـرد؛ چون 
واژه هـا در آخریـن تحلیـل مشـتق از تجربـۀ حسـی اند کـه 

خـود در بردارنـدۀ حافظـه و تخیل اسـت. 

2ـ گزارش های كهن تر 
برتریـن  یـا  مقصـد  را  آن  نیروانـه  بـه  اشـاره ها  بیشـتر 
مترادف هـای  بسـیاری  بـا  را  ایـن  و  می داننـد  نیک بختـی 
روشـن می کننـد کـه نیروانـه را همچـون مقـام امـن و پاکی 
و آرامـش فرجامیـن  می فهمنـد. برخـی از متن هـای کهـن، 
کـه بیشـتر در ترجمه هـای پالی یـا چینی محفـوظ مانده اند، 
اطاعـات انـدک بیشـتری بـه دسـت می دهند. بـه صراحت 
گفتـه می شـود کسـی کـه  نیروانـه را تجربه کند آگاه اسـت، 
امـا نـه آگاه از هـر آن چـه دل دیـده، شـنیده، حـس کـرده، 
احسـاس کرده، یافته، جسـته یا کشـف کرده اسـت)انگوتره 
نیکایـه، )20( کتـاب گفتارهـای تدریجـی، بخـش 4، ۳20؛ 
8ـ ۳۵۳(. ایـن تجربـه با اشـکال گوناگون حصـول دیانه یی 

فـرق دارد. 
بعدهـا تمایـز آشـکاری میـان نیروانـۀ یافتـه در زنده گـی 
و نیروانـۀ ]حاصـل شـده [ در لحظـۀ مـرگ رو بـه توسـعه 
نهـاد. اصطـاح پری نیروانـه )2۱( بیشـتر بـرای دومـی بـه 
معنـا  بدیـن  متأخرتـری  تاریـخ  تـا  گرچـه  می رفـت،  کار 
نبـودـ  در کهن تریـن منابـع صرفـًا جانشـینی بـرای نیروانـه 
بـود. )بـه  بیـان دقیق تـر، نیروانـه حالـت رهایـی اسـت و 
پری نیروانـه کنـش رسـیدن بـه رهایی اسـت( . بـا این همه، 
منابـع نسـبتًا کهـن )اگرچـه نـه کهن تریـن( حـاوی تمثیلی 
مهـم از اقیانوسـی اند کـه نشـانی از پـر شـدن یـا کاسـتن 
نـدارد، بی آن کـه مهـم باشـد کـه چـه میـزان آب از رودهـا 
اگرچـه  همین گونـه،  و  می ریـزد.  آن   بـه  بارنده گـی  یـا  و 
بسـیاری از ذات )22( نیروانـه بی باقی مانـده »دل بسـته گی« 
وارد پری نیروانـه شـوند، ذات نیروانه نشـانی از پر شـدن یا 

کاسـتن نـدارد. )2۳( 
اسـت  فنـی  اصطـاح  یـک   )24( »دل بسـته گی«  این جـا 
 )26( تشـخیص  یـا   )2۵( تملـک  بـه  اسـت  اشـاره  کـه 
فراینـد  و  وجـود  کـه  آن جـا  از  اسـت.  میـل  نتیجـۀ  کـه 
روانـی انسـان متعـارف را نتیجـۀ چنیـن تملکـی می داننـد، 
نمی توان هیچ گونـه اسـتمراری در شـرایط آشـنای وجـودی 
کـه یک بـاره متوقـف شـده، یافـت. بی گمـان  ایـن تمثیل بر 
ایـن نکتـه تأکیـد می کند کـه نیروانـه ورای قواعـد معمولی 

 . ست ا

3ـ برداشت اروپايى از اين اصطاح س
نیروانـه را  انگلیسـی آکسـفورد )ویراسـت اول(،  فرهنـگ 
این طـور تعریـف می کنـد: »در الهیـات  بودایـی، خاموشـی 
یـا خاموشـی  بریـن،  روح  در  اسـتغراق  و  فـردی  وجـود 
کامـل«.  سـعادت  حصـول  و  شـهوت ها  و  آرزوهـا  همـۀ 
گسـترده  طـور  بـه  تعریـف  ایـن  از  روایت هایـی  اگرچـه 
بـه کار رفته اسـت، ]چنیـن تعریفـی [ برداشـت های بودایی، 
چینـی و هندویـی ایـن اصطـاح را به هـم می آمیـزد. چنین 
توصیف هایـی از نیروانـه در تفکـر اروپایـی نسـبتًا قدیـم 
اسـت. در قرن  هفدهم، سـیمون دواللوبر، سـفیر فرانسـه در 
دربار سـیام ] تایلند[، اشـاره کـرد که  نویسـنده گان پرتگالی 
یـک اصطـاح سـیامی بسـیار نزدیـک ]بـه ایـن اصطـاح [ 
یـک  »آن  و  می شـود«  نیسـت  »آن  چنین برگردانده انـد:  را 
خـدا شـده اسـت« . او به درسـتی نشـان داد کـه  بـه عقیـدۀ 
سـیامی ها »ایـن نـه یک نیسـتی واقعی اسـت و نه اکتسـاب 
یـک سرشـت خدایی اسـت«. اللوبـر، در حقیقـت، نیروانـه 
را بـه »ناپیدایـی« )2۷( برگردانـد، بـه معنـای ناپیدایـی از 
جهـان زاد و مـرگ. ایـن فهمی بسـیار دقیـق از این اصطاح 

اسـت، و تـا امـروز چیـزی بـه آن افزوده  نشـده اسـت. 
ایـن  از  اللوبـر  موثق تـر  شـرح  بـه  توجهـی  چنـدان  امـا 
اصطـاح نشـد و نظرهایـی کـه او اصـاح  کـرده بـود، بـه 

همـان شـکل قبلی شـان رایـج مانـد. دلیلـش تـا حـدودی 
یـک گرایـش خصوصـًا در قـرون هفدهـم و هجدهـم بود 
کـه هنـوز هـم در برخـی محافـل رایـج اسـت، و آن این که 
آیین بـودا را صورتـی از شـرک بدانند و در پـی آن نقدی را 
کـه آبای کلیسـا بر فلسـفۀ شـرک وارد کـرده بودنـد، بر آن 
اطـاق کننـد. بـا آن که میـان ایـن دو حـوزه همانندی هایی 
هسـت، از قبیـل  اعتقـاد بـه تناسـخ کـه مشـخصۀ اشـکالی 
از فلسـفۀ قدیـم اسـت، امـا در مجمـوع، ایـن هماننـدی 

است.   نادرسـت 

4ـ مكتب های جريان اصلى آيين بودا 
تا زمان توسـعۀ نخسـتین اشـکال علم تفسـیر سـازمان یافتۀ 
اندیشـه های  چهـارم  ق  م،  و  سـوم  قرن هـای  در  بودایـی 

نسـبتًا نظام مندتـری سـاخته و پرداختـه شـد. نیروانـه چون 
»بـا  ذات  بـا  تقابـل  در  دل بسـته گی«  »بی باقی مانـدۀ  ذات 
باقی مانـدۀ دل بسـته گی« )سئوپادی سیسـه( )28( بـود. ایـن 
روشن شـده گی  مراحـل  مبیـن  نیروانـه،  از  دوم  برداشـت 
جزیـی اسـت کـه بـه »رسـیدن بـه رود« ، ]یـا، پا نهـادن به 
رود[ معـروف اسـت. از آن جـا کـه متن های کهن تـر، اغلب 
در زمینـۀ مـرگ بـودا بـه ]آن پـری [ نیروانـه »بی باقی مانـدۀ 
فـرض   این طـور  کم کـم  می کردنـد،  اشـاره  دل بسـته گی« 
کردنـد کـه اگر آن چـه در مرگ ارهت حاصل می شـود ذات 
نیروانـه »بی باقی مانـدۀ دل بسـته گی« باشـد، در ایـن صورت 
بایـد ذاتـی مشـابه بـوده باشـد کـه در روشن شـده گی یافته 
شـود. از آن پـس، ذات نیروانـه »بـا باقی مانـدۀ دل بسـته گی« 
مرتبـًا اشـاره بـود بـه حصـول روشن شـده گی، کـه  معموالً 
آن را این طـور مجسـم می کردنـد کـه بـه دنبـال آن یـک 
زنده گـی بـا فعالیـت آموزشـی  مهرآمیـز می آمـد. در نتیجـه 
ترجمـۀ نادرسـت یـا برداشـت نادرسـت متأخـر ایـن واژه 
را  جایـش  اغلـب  شـد،  ترجمـه  »دل بسـته گی«  بـه  کـه 
واژه یـی می گیـرد کـه شـاید اشـاره یی باشـد بـه »داشـته ها« 
انگاشـته  چیـزی  همچـون  و   )29( )سئوپدی شیشـه(، 
می شـود کـه اشـاره دارد بـه جـان و تـن به مثابۀ داشـته های 
آن کـه،  دیگـر  مجـدد.  تولـد  فراینـد  در  تخصیص یافتـه 
هم سئوپادی سیسـه و هـم سـئوپدی شیشـه می توانسـتند به 
ترتیـب مشـتق از اوپادی سیسـه )۳0( و اوپاتی سیسـه )۳۱( 
بنابرایـن، معنـای  انـدک«.  »باقی مانـدۀ  بـه معنـای  باشـند، 
ایـن اصطاحـات، که  رسـانندۀ ضمنـی »دل بسـته گی« بود، 
می توانسـت در اصـل ارجاعـی باشـد بـه شـمار اندکـی از 
آالیش هـا کـه پـس از »پـا نهـادن بـه رود« باقـی می مانـد. 
سـخنی  چنـدان  نیروانـه  موضـوع  در  قدیمی تـر  منابـع 
کانونـی  دربـارۀ  ادبیـات  سـخن  ایـن  امـا  نمی گوینـد. 
ابی دمه یـی )۳2( کـه در فاصلـۀ قـرون دوم و چهـارم ق  م 
شـکل گرفـت، صادق  نیسـت. سـیمای خاص ایـن ادبیات، 
تحلیـل جـان و تن از دیـد فرایند متغیـر رویدادهای  متعامل 
و چندگانـه اسـت. این هـا را دمـه )۳۳( می خواندنـد، یعنی 
حقیقت هـای جزیـی در برابـر حقیقـت بـه طور کلـی. )این 
واژه پیش تـر بـرای همـۀ شناسـه )۳4(های آگاهـی روانـی 
به جـز خودشناسـه های حسـی بـه کار می رفـت(. متن هـای 
گردآوردنـد  رویدادهـا  ایـن  از  بـازی  فهرسـت  ابی دمـه 
و کوشـیدند تحلیـل کننـد کـه چـه رویدادهایـی در چـه 
حالت هـای روانـی وجـود دارنـد. آنـان در ایـن تحلیـل، 
نیروانه یـی را بـه میـان آوردنـد کـه آن را متفـاوت از سـایر 
رویدادهـا تبیین می کردنـد، و آن را در مقولـۀ اصطاحـات 
مکانـی و یـا زمانـی طبقه بنـدی نمی کردند. در ایـن  مرحله، 
گویـا نـه اختافـی بر سـر طبیعـت بنیادیـن آن دارنـد، و نه 
آن را نبـود محـض می داننـد: »نیروانـه وجـود دارد؛ طبیعِت 
آن تغییـر نمی پذیـرد. نیروانـه پاینده، ثابت و جاوید اسـت، 
»نکته هـای   )۳۵( نیسـت«.)کتاوتو  تغییـر  دسـت خوش 

اختـاف« ۱22(
محتمـل اسـت کـه عاقـۀ اصلـی متن هـای ابی دمـه، تجربۀ 
نیروانـه در زنده گـی بـر حسـب  بیـداری یا روشن شـده گی 
تکیه گاهـی  یـا  شناسـه  را  نیروانـه  زمینـه،  ایـن  در  بـود. 
بـود  آمیزه یـی  خـود  کـه  می دانسـتند،  جان روشـن  بـرای 
کـه مشـخصه اش حضـور مکـرر رویدادهایـی چـون  ایمان 
و فرزانه گـی بـود. در آثـار ایـن دوره، هم چـون متن هـای 
پیـش از آن، نمی کوشـیدند تـا دربـارۀ سرنوشـت پـس از 
سـنت  بی گمـان،  بگوینـد.  چیـزی  روشـن  ارهـت  مـرگ 
تمـام  اسـتواری  بـه  همچنـان   )۳6( پرسش های بی پاسـخ 

برقـرار بـود و اجـازۀ چنیـن کاری را نمـی داد. 

بخش نخست

ال. اس. كازینز 
برگردان: 

على رضا شجاعى



ــد،  ــات می  گوی ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
احتمــال تمدیــد مرحلــۀ ســوم رونــد 
ســطح  در  کــه  رای دهنــدگان  ثبت نــام 

روســتاها اســت، وجــود دارد.
بــر اســاس زمان  بنــدی کمیســیون مســتقل 
ــدگان  ــام رای دهن ــد ثبت ن ــات، رون انتخاب
ــهرها،  ــطح ش ــه در س ــه مرحل ــد در س بای
حمــل   2۵ از  روســتاها  و  ولســوالی ها 
آغــاز و در 22 جــوزای ســال روان بــه 

پایــان می  رســید.
ــام  ــارکت و ثبت ن ــن مش ــزان پایی ــا می ام
مــردم ســبب شــد کــه کمیســیون مرحلــۀ 
نخســت و دوم ایــن رونــد را تمدیــد کنــد.
ــی و اداری  ــاون مال ــی، مع ــاذ اهلل دولت مع
ــام  ــه س ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــد  ــال تمدی ــه احتم ــد ک ــدار می  گوی وطن

مرحلــۀ ســوم ایــن رونــد نیــز وجــود دارد.
بــه گفتــۀ دولتــی، گفت وگوهــا میــان 
ــات در  اعضــای کمیســیون مســتقل انتخاب
ــد  ــر تمدی ــان دارد و اگ ــه جری ــن زمین ای
ایــن رونــد تقویــم انتخابــات را متاثــر 
ــد  ــد خواه ــیون آن را تمدی ــازد، کمیس نس

ــرد. ک
آمــار کمیســیون مســتقل  اســاس  بــر 
انتخابــات، تاکنــون بیــش از ۵ و نیــم 
میلیــون شــهروند واجــد شــرایط رای دهــی 
کرده انــد. ثبت نــام  کشــور  سراســر  در 
نشــان  آمــار  ایــن  می گویــد،  دولتــی 
ــهروندان  ــتراک ش ــزان اش ــه می ــد ک می ده

عادی ســت. انتخابــات  رونــد  در 
ــا  یوســف رشــید، رئیــس ســازمان فیفــا ی
بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــۀ افغانســتان 

ــام  ــۀ ســوم ثبت ن ــد مرحل ــد، تمدی می  گوی
ــه  ــاری ک ــت و آم ــاز اس ــدگان نی رای دهن
کمیســیون از شــمار ثبت نــام کننــدگان 
ــای  ــع و انتظاره ــرده خــاف توق ــه ک ارای

قبلی ســت.
ــاور رشــید، عدم آگاهــی شــهروندان،  ــه ب ب
ــیون  ــه کمیس ــبت ب ــان نس ــادی آن بی اعتم
ــات و ناامنــی از علت هــای  مســتقل انتخاب
اساســی میــزان پاییــن مشــارکت مــردم در 

رونــد انتخابــات اســت.
ــدم هماهنگــی  ــد، ع ــا می  افزای ــس فیف رئی
ــت  ــات و ادارۀ ثب ــیون انتخاب ــان کمیس می
ــن  ــدی ای ــبب کن ــز س ــوس نی ــوال نف اح

ــد شــده اســت. رون
احمــدزی،  اهلل  روح  حــال  همیــن  در 
ســخنگوی ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس 
ــو  ــاه دل ــد، از م ــام وطندار می  گوی ــه س ب
تاکنــون 4 و نیــم میلیــون نفــر در سراســر 
ــه  ــد ک ــت کرده ان ــنامه دریاف ــور شناس کش
ــرایط  ــد ش ــراد واج ــامل اف ــار ش ــن آم ای
ــود. ــن می  ش ــر س ــراد زی ــی و اف رای ده
بــه گفتــۀ احمــدزی، اکثــر کســانی که 
شــرایط  واجــد  گرفته انــد،  شناســنامه 
آن  دقیــق  آمــار  امــا  انــد؛  رای دهــی 

نیســت. مشــخص 
ســخنگوی ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس 
دارد  آمادگــی  اداره  ایــن  می  گویــد، 
ــور  ــهروند کش ــون ش ــرای ۱0 میلی ــا ب ت
شناســنامه توزیــع کنــد و اگــر در هــر 
ــود، ادارۀ  ــاز احســاس ش ــۀ کشــور نی نقط
ــه  ــی دارد ک ــوس آمادگ ــوال نف ــت اح ثب

ــد. ــرف کن ــاز را برط ــن نی ای
ــوال  ــت اح ــؤوالن ادارۀ ثب ــۀ مس ــه گفت ب
 20 تنهــا  کشــور  سراســر  در  نفــوس، 
ــش  ــا از پوش ــل ناامنی ه ــه دلی ــوالی ب ولس

ــت. ــارج اس ــن اداره خ ای

نرنــدرا مــودی، نخســت وزیــر هنــد 
جمهــور  رییــس  حســین،  ممنــون  و 
ســازمان  نشســت  در  پاکســتان 
هم کاری هــای شــانگ های، پشــتی بانی 
توســط  آتش بــس  اعــام  از  را  شــان 

کرنــد. اعــام  افغانســتان  دولــت 
نخســت وزیرهنــد از ایــن اقــدام رییــس 
ــه  ــرده و گفت ــی ک ــی قدردان ــور غن جمه
کــه ایــن  یــک گام مهــم بــرای اســتقرار 
صلــح و نابــودی خشــونت در افغانســتان 

می باشــد.
آقــای مــودی در عیــن حــال تاکیــد 
ــگ در  ــر جن ــه طرف هــای درگی ــرده ک ک
ــده از  ــه ش ــم گرفت ــه تصمی ــتان، ب افغانس

ــد. ــرام بگذارن ــت، احت ــوی دول س
ــس  ــین، ریی ــون حس ــان، ممن ــن می در ای
جمهــور پاکســتان گفته اســت کــه صلــح 
همــه  آرزوی  افغانســتان،  در  ثبــات  و 
ــام آباد  ــه اس ــزوده ک ــت و اف ــس اس ک
آمــادۀ هرگونــه هــم کاری در ایــن بخــش 

می باشــد.
آقــای حســین هم چنــان بــه ســازمان 
پیشــنهاد  شــانگ های  هم کاری هــای 
ــارزه جــدی  ــا در بخــش مب ــا ت نمــوده ت
ــافی  ــدوق انکش ــک صن ــزم، ی ــا تروری ب

ــردد. ــاد گ ایج
ــی  ــور غن ــس جمه ــم، ریی ــویی ه از س
بــه متحــدان کشــور گــوش زد کــرده کــه 

ــی روی  ــاع مل ــک اجم ــر ی ــه خاط ــا ب م
ــه  ــد ب ــه متعه ــه صــورت قاطعان ــح ب صل
یافتــن یــک راۀ حــل سیاســی در جنــگ 

ــان هســتیم. ــا طالب ب
او در نشســت ســازمان هم کاری هــای 
کشــور  نماینــده گان  بــه  شــانگ های 
کــه  گفته اســت  کننــده  اشــتراک 
ــح  ــرط صل ــد و ش ــدون قی ــاد ب پیش نه
و  اســت  جامــع  و  همه جانبــه  مــا، 

ــام  ــان اع ــه دی روز طالب ــندیم ک ماخرس
ــد  ــای عی ــرای روزه ــا را ب ــس م آتش ب

ســعید فطــر پذیرفتنــد.
رییــس جمهــور غنــی می گویــد کــه ایــن 
ــال  ــه س ــی بیست وس ــۀ ط ــتین وقف نخس
ــم از  ــه بتوانی ــم ک ــا امید واری ــت و م اس
ایــن دریچــه بــرای پیش رفــت بــه ســوی 
اســتفاده  بین االفغانــی  گفت وگو هــای 

نمــود
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کمیسیون انتخابات:

مـرحلۀ سـوم روند ثبت نـام 
رای دهنـدگان تمـدید خواهـد شد

استقبال هند و پاکستان
 از آتش بس دولت افغانستان با طالبان

ماليې وزارت:

 حکـومت د ۲۰۲۴ کـال تر پـایه 

د افغـان ځواکونـو مالـي متـویل ته ژمـن دی

افغــان  وايــي،  وزارت  ماليــې  د  افغانســتان  د 

ــادي کال  ــې د ۲۰۲۴ می ــن دی چ ــت ژم حکوم

ــو  ــي ځواکون ــي او امنیت ــان دفاع ــه د افغ ــر پای ت

ــي. ــاړه واخ ــه غ ــه خپل ــل پ ــايل متوی م

مالیــې وزارت وايــي، حکومــت هڅــه کــوي 

ــه دفاعــي  ــه پ ــر پای چــې د ۲۰۲۴ میــادي کال ت

او امنیتــي بســټونو کــې د اصاحاتــو ترڅنــګ، د 

ــو مــايل لګښــت هــم  دفاعــي او امنیتــي ځواکون

ــه غــاړه واخــي. پ

د دغــه وزارت مرســتیال خالــد پاینــده د يکشــنبې 

پــه ورځ »د ۱۳۹۷ کال د جــوزا پــه ۲۰ مــه« 

ــي او  ــان دفاع ــې د افغ ــې ک ــمرشۍ ماڼ ــه ولس پ

امنیتــي ځواکونــو د مــايل متویــل، څارنــې او 

ــې  ــل چ ــه ووی ــتې ت ــورډ ناس ــډ ب ــږۍ د ګ همغ

ــت  ــو ظرفی ــي ځواکون ــي او امنیت ــان دفاع د افغ

لوړونــه او ترمنــځ يــې همغــږي رامنځتــه کــول د 

ــې دي. ــو ک ــه لومړیتوبون ــت پ حکوم

نوموړي زیاته کړه:

ــتان د  ــې د افغانس ــس ک ــه کنفران ــیکاګو پ »د ش

حکومــت د ژمنــې مطابــق، افغــان حکومــت ژمن 

ــورې  ــه پ ــر پای ــادي کال ت ــې د ۲۰۲۴ می دی چ

ــت  ــو لګښ ــي ځواکون ــي او امنیت ــان دفاع د افغ

او مــايل متویــل پــه غــاړه واخــي، دا شــان 

حکومــت د دفاعــي او امنیتــي ځواکونــو ظرفیــت 

لوړونــې، لــه اداري فســاد رسه د مبــارزې او د 

امنیتــي ځواکونــو د مــايل ماتــړ پــه برخــه کــې د 

ــوي.« ــه ک ــاره هڅ ــتنې لپ ــډې اخيس ــرې ون ډې

د افغــان دفاعــي او امنیتــي ځواکونــو د مــايل 

ــه  ــورډ پ ــډ ب ــږۍ د ګ ــې او همغ ــل، څارن متوی

ــو  ــو او بېابېل ــې د ۲۵ هېوادون ــته ک ــمه ناس لس

نړیوالــو بنســټونو اســتازو ګــډون کــړی و چــې د 

افغانســتان پــه دفاعــي او امنیتــي ارګانونــو کــې د 

ــوي. ــه ک ــو ارزون ــتونزو او پرمختګون ــته س ش

دغــه ناســته پــه هــرو شــپږو میاشــتو کــې يوځــل 

تــررسه کېــږي چــې لــه مخــې يــې د افغــان 

دفاعــي او امنیتــي ځواکونــو د متویــل او تجهیــز 

ــږي. ــړه کې ــه اړه پرېک ــتو پ او د مرس

ــل،  ــايل متوی ــو د م ــي ځواکون ــي او امنیت د دفاع

څارنــې او همغــږۍ د ګــډ بــورډ مــرش جیوفــری 

وان لیــوون يــادې ناســتې تــه وویــل چــې افغــان 

پــه  جګــړې  د  ځواکونــو  امنیتــي  او  دفاعــي 

ډګرونــو کــې د ترورېســتانو پــه وړانــدې د پــام وړ 

پرمختــګ کــړی او پــه بریــايل توګــه پرمــخ روان 

دي.

ــي  ــي او دفاع ــان امنیت ــه افغ ــوون پ ــاغي لی ښ

بنســټونو کــې شــفافیت او همغــږي مهــم وبلــل 

ــې دې  ــتل چ ــې وغوښ ــه ی ــان حکومت ــه افغ او ل

ــړي. ــره ک ــه ال ډې ــه پاملرن ــه ت برخ

ــټولټنربګ  ــس س ــي ین ــو رسمن ــوا د ناټ ــل خ ب

ویــي چــې د ناټــو د غــړو هېوادونــو د رسمرشانــو 

پــه غونــډه کــې چــې ټــاکل شــوې د روان میادي 

کال پــه جــوالی میاشــت کــې ويش، د ناټــو غړي 

ــان  ــه افغ ــې ل ــړي چ ــه وک ــه موافق ــه ب هېوادون

ځواکونــو رسه لــه ۲۰۲۰ تــر ۲۰۲۴ مېــادي 

ــړي. ــې وک ــتو ژمن ــورې د مرس ــه پ کال

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د دفــاع وزارت 

ــش  ــد رادمن ــت محم ــر رسپرس ــدوی د دف د وین

ــه  ــت ب ــان حکوم ــې افغ ــيي چ ــدي ښ ــه من هیل

وتوانېــږي چــې د ځــان بســیاینې لــه الرې د 

افغــان  پــورې  پایــه  تــر  میــادي کال   ۲۰۲۴

دفاعــي او امنیتــي ځواکونــه مــايل متویــل کــړي.

دی وایي:

»مــوږ هیلــه لــرو چــې پــه افغانســتان کــې ســوله 

ټینګــه يش او افغانســتان وتوانېــږي چــې پــه 

اقتصــادي او ســیايس لحــاظ پــه ځــان بســیا 

ــي  ــي او دفاع ــل امنیت ــې خپ ــږي چ يش او وتوانې

ځواکونــه اکــال کــړي او اوســمهال د افغانســتان 

دفاعــي ځواکونــه د ناټــو او امریــکا لــه خــوا 

متویلېــږي.«

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې افغــان ولســمرش 

ــي وو  ــدې وی ــه دې وړان ــي ل ــد ارشف غن محم

ــت  ــورې حکوم ــادي کال پ ــر ۲۰۲۴ می ــې ت چ

ــږه ۸  ــر ل ــږ ت ــد ل هڅــه کــوي چــې کــورين عوای

میلیــارده ډالــرو تــه لــوړ کــړي او دغــه هېــواد لــه 

ــه  ــیاینې ت ــان بس ــه ځ ــادي اړخ ــي او اقتص امنیت

ــوي. ورس
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عثـمانی بـی اعتنا به فـرمان غنـی...
همچنیـن، در مراسـم دیـروز، قـرار بـود تا قـرارداد پروژه بـزرگ آبی حـوزه »پنج آمـو« در والیت های 
تخـار، بدخشـان، قنـدوز، بغـان و بامیـان نیـز توسـط آقـای عثمانـی امضـا شـود کـه بـه دلیـل تاخیر 

نماینـدگان شـرکت بـه جلسـه بعدی موکول شـد.
رابطـه آقـای غنـی و وزیـر انـرژی و آب افغانسـتان از چنـد مـاه قبـل تاکنون تیره شـده بـود. این خبر 
زمانـی رسـانه ای شـد کـه آقـای عثمانـی در آغـاز کار پـروژه انتقـال گاز ترکمنسـتان از افغانسـتان بـه 

پاکسـتان و هنـد )تاپـی( در والیـت هـرات حضور نداشـت.
چنـد روز قبـل نیـز وزیـر انـرژی افغانسـتان در مراسـم افتتـاح چنـد طـرح برق رسـانی در والیت بلخ 

غنـی را همراهـی نکرد.
آقـای عثمانـی در واکنـش  بـه این خبرها گفته بود که ارگ ریاسـت جمهوری از او خواسـته در مراسـم 
افتتـاح پـروژه تاپـی بـه هـرات نـرود و همچنین نزدیکانـش گفته بـود که مامـوران فـرودگاه کابل مانع 

سـفر او بـه والیت بلخ شـدند.
ایـن اقدمـات در حالـی صـورت می گیرد که براسـاس توافقنامه سیاسـی کـه منجر به تشـکیل حکومت 
وحـدت ملـی شـد، هـردو طرف سـهم »برابرگونـه« در تعیین اعضـای کابینه دارنـد و در ایـن توافقنامه 
آمـده کـه عـزل و نصـب مقامـات عالی رتبـه دولـت با توافـق دو طـرف صورت می گیـرد؛ امـا غنی در 
گذشـته در مـورد عـزل و نصـب مقامـات دولتـی بـه صاحیت هایـش در قانـون اساسـی تاکید داشـته 

است.

به خاطر منافع ملی عضو...
ــار رییــس مجلــس ســنا  ــا، فضل هــادی مســلم ی ام
ــرای  ــفر خــود ب ــور در س ــس جمه ــه ریی ــت ک گف
اشــتراک در نشســت شــانگ های، عضویــت دایمــی 

افغانســتان را درخواســت خواهــد کــرد.
ــت  ــب عضوی ــه کس ــزود ک ــار اف ــلم ی ــای مس آق
دایمــی ســازمان شــانگ های نیــاز بــه تــاش 
دیپلماتیــک دارد کــه دولــت افغانســتان آن را انجــام 

داده و خواهــد داد. او از کمیســیون روابــط بیــن 
المللــی مجلــس ســنا نیــز خواســت تــا ایــن مســاله 

ــد. ــب کن ــک تعقی را از نزدی
ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون آقــای غنــی 
نشســت  هجد همیــن  در  شــرکت  هــدف  بــه 
شــانگهای در چیــن بــه ســر می بــرد و صبــح 

ــت. ــرده اس ــز ک ــخنرانی نی ــروز س ام
افغانســتان بــه عنــوان عضــو ناظــر در نشســت های 
ــوز  ــا هن ــد و ت ــازمان شــانگ های شــرکت می کن س

عضویــت دایمــی ایــن ســازمان را بدســت نیــاورده 
اســت.

ــروز  ــس ســنا در نشســت ام از ســوی دیگــر، مجل
ــر ادامــه همــکاری کشــورهای عضــو ناتــو  خــود ب

ــرد. ــی افغانســتان اســتقبال ک ــای امنیت از نیروه
فضل هــادی مســلم یــار رییــس مجلــس ســنا 
گفــت: »نشســت بروکســل پیــام خوبــی بــرای 
ــو  ــت نات ــب حمای ــت؛ جل ــتان داش ــردم افغانس م
ــی کشــور  ــای امنیت ــل نیروه ــرای تموی ــژه ب ــه وی ب

ــا از  ــت و م ــرورت اس ــک ض ــر ی ــال حاض در ح
حمایت هــای کــه ایــن پیمــان تاهنــوز از نیروهــای 

ــم.« ــکری می کنی ــت تش ــته اس ــا داش ــی م امنیت
دفــاع  وزرای  اشــتراک  بــا  بروکســل  نشســت 
کشــورهای عضــوی ناتــو دو روز پیــش پایــان 
ــو در  ــاع کشــورهای عضــوی نات ــت. وزرای دف یاف
ــان از  ــی ش ــت مال ــه حمای ــر ادام ــت ب ــن نشس ای
نیروهــای امنیتــی افغانســتان تــا ســال 2024 تاکیــد 

ــد. ورزیدن

آتـش بس دایمـی...
ــخ هفدهــم جــوزای ســال جــاری  به تاری
بــا  یکطرفــه  به صــورت  خورشــیدی، 
طالبــان اعــام آتش بــس کــرد. ایــن 

تــا  رمضــان  مــاه  2۷ام  از  آتش بــس 
ــا  ــت. ب ــد داش ــه خواه ــد ادام ــم عی پنج
ــام تصویــری  گذشــت دو روز از نشــر پی
ــروه  ــورد، گ ــن م ــور در ای ــس جمه رئی
ــت  ــی گف ــر اعامیه ی ــا نش ــز ب ــان نی طالب

کــه افــراد ایــن گــروه تنهــا در ســه 
ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــد نیروه روز عی
ــا  ــد، ام ــرار نمی دهن ــه ق ــورد حمل را م
نیروهــای خارجــی  بــر  حمات شــان 

هم چنــان ادامــه خواهــد داشــت.
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هستیم« توانمند  و  فعال  جوانان  به  رهبری  انتقال  حال  »در 
شانگهای همکاری  سازمان  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت  رییس  اشرف غنی،  سخنرانی  متن 

ــگ،  ــگ پين ــى جين ــور ش ــآب رييس جمه جالتم
ســران  حكومت هــا،  و  دول  محتــرم  ســران 

آقايــان: و  خانم هــا  ســازمان ها، 
مــا در مقابــل دورنمایــی از بی بــاوری جهانــی و تغییر 
مختل کننــده بــا هــم ماقــات می کنیــم. خوشــبختانه، 
ــی از  ــانگهای یک ــای ش ــازمان همکاری ه ماحــول س
»برهه هــای بــاز« در طــول تاریــخ را تجربــه می کنــد؛ 
برهــه ای کــه در آن تغییــر خاقانــه، پیگیــری عملــی 
ــکات، و  ــل مش ــه ح ــد ب ــه، تعه ــداف واقع بینان اه
ــورها  ــان کش ــن و درمی ــکاری بی ــم هم ــعه منظ توس
ــکاری و  ــد هم ــط جدی ــک محی ــاد ی ــه ایج منجــر ب
اعتمــاد می گــردد. در نتیجــه، دیــدگاه ظهــور اقتصــاد 
ــق  ــال تحق ــش در ح ــش از پی ــیا بی ــی اوراس قاره ی
یافتــن اســت و یــک فرصــت واقعــی بــرای گســترش 
ایــن برهــه بــاز بــه یــک قــرن فرصــت دوامــدار برای 
مردمان مــان وجــود دارد. امــا بــه دســت آوردن ایــن 
فرصــت مســتلزم ترتیــب یــک اســتراتیژی منطقه یــی 
متمرکــز بــرای توســعه همــکاری منطقه یــی بــا تکیــه 
بــر اتصــال و همچنیــن مهــار نمــودن تغییــر مخربــی 
کــه از ســوی شــبکه های تروریســتی فراملــی و 
تهدیــد  را  مــا  فراملــی  جنایتــکار  ســازمان های 
ــب  ــرورت، ترتی ــاس ض ــر اس ــد. ب ــد، می باش می کن
ایــن چنیــن اســتراتیژی نیازمنــد تغییــر دیــدگاه 
ــوه و مشــکات افغانســتان  ــت  بالق ــه ظرفی نســبت ب

می باشــد.
اگــر ســاده بیــان کنیــم، جنگــی کــه بــاالی ســرزمین 
مــا جریــان دارد ایــن اســت کــه افغانســتان یــا بایــد 
بــه عنــوان بســتری بــرای اتصــال منطقه یــی و 
همــکاری جهانــی عمــل کنــد یــا بــه عنــوان مکانــی 
نقشــه ها و طرح هــای خرابکارانــه  بــرای طــرح 
شــبکه های تروریســتی و ســازمان های جنایتــکار 
ــه  ــی را ارائ ــا دالیل ــد ت ــازه بدهی ــد. اج ــی باش فرامل
ــا  ــردم م ــه م ــی ک ــت گزاف ــم قیم ــه علی رغ ــم ک کن
ــه  ــد، چگون ــی می پردازن ــگ تحمیل ــر جن ــه خاط ب
دیدگاه هــای مــا بــرای مبــدل شــدن بــه بســتر 
ــه طــور چشــمگیری در حــال  همــکاری و اتصــال ب

ــت. ــدن اس ــر ش بهت
ــا  ــح، م ــی روی صل ــاع مل ــاد اجم ــا ایج ــت، ب نخس
بــه صــورت قاطعانــه متعهــد بــه یــک راه حــل 
سیاســی در جنــگ بــا طالبــان هســتیم. پیشــنهاد 
ــندیم  ــوده و خرس ــع ب ــا جام ــروط م ــح غیرمش صل
ــان و  ــار بره ــن ب ــرای اولی ــای افغانســتان ب ــه علم ک
دالیــل دینــی را مبنــی بــر ایــن کــه چــرا جنــگ بایــد 
ــن  ــا از ای ــن م ــد. همچنی ــه کرده ان ــد، ارائ ــف کن توق
ــرای روزهــای  ــا را ب ــان اعــام آتش بــس م کــه طالب
ــم. از  ــندی می کنی ــراز خرس ــد، اب ــر پذیرفتن ــد فط عی
آنجایــی کــه ایــن نخســتین وقفــه طــی بیســت و ســه 
ــم  ــت می کنی ــما درخواس ــوده، از ش ــته ب ــال گذش س
کــه بــرای اســتفاده از ایــن دریچــه در راســتای 
مــا  از  بین االفغانــی  صلــح  گفتگوهــای  پیشــبرد 

ــد. ــت کنی حمای
ــا در  ــی م ــکاران بین الملل ــه هم ــندیم ک دوم، خرس
ــز،  حمایت شــان از یــک افغانســتان باثبــات، صلح آمی
مصمــم  خودکفــا  و  مردم ســاالر  و  دموکراتیــک 
هســتند. اســتراتیژی جنــوب آســیای ایــاالت متحــده 
ــح و  ــرای صل ــاعد ب ــرایط مس ــاد ش ــکا در ایج امری
ثبــات یــک تغییردهنــده بــازی بــود. مــا از حمایــت 
چارچــوب  در  امنیتــی  عرصــه  در  همکاران مــان 
مأموریــت حمایــت قاطــع و همــکاران انکشــافی مان 
در اتحادیــه اروپــا کــه کنفرانــس بروکســل را تمویــل 
کردنــد و همچنــان همــه دوســتانی کــه دور ایــن میــز 
حضــور دارنــد و نیــز همــکاری قابل ماحظــه ای 
ــت   ــا از حمای ــم. م ــان می نمای ــراز امتن ــتند، اب داش
ــان  ــر زندگــی مردم م ــرای تغیی ســخاوتمندانه شــما ب
ــر و کارا  ــای مؤث ــت نهاده ــم و تقوی ــق تحکی از طری
ــتفاده  ــند، اس ــخگو باش ــهروندان مان پاس ــه ش ــه ب ک

ــم. می کنی
ــی  ــاع منطقه ی ــک اجم ــور ی ــاهد ظه ــا ش ــوم، م س
در راســتای ضــرورت بــه یــک افغانســتان باثبــات و 
متصــل )بــا کشــورهای دیگــر( هســتیم. اجــازه دهیــد 
بــه نمایندگــی از مــردم و حکومــت افغانســتان، 
ــه  ــد ب ــور دارن ــز حض ــن می ــه دور ای ــی ک از رهبران
ــن  ــاد چنی ــان و ایج ــرات سخاوتمندانه ش ــر نظ خاط

حرکتــی بــرای برجســته ســاختن نتایــج و اقداماتــی 
کــه صــورت گرفتــه، تشــکر کنــم. کنفرانــس تاشــکند 
یــک  میرضیایــف،  رئیس جمهــور  میزبانــی  بــه 
تحــرک تــازه را در همــکاری منطقه یــی روی صلــح 

ــی نمــود. معرف
رییــس جمهــور شــی، نخســت وزیــر مــودی و 
رئیــس جمهــور میرضیایــف، توجــه رئیــس جمهــور 
ترامــپ و دیگــر رهبــران جهــان را بــر ایــن ضرورت 
کــه بــه افغانســتان بــه عنــوان یــک عرصــه همــکاری 
نگریســته شــود، معطــوف ســاختند. تشــکر از شــما. 
ــر  ــت وزی ــی و نخس ــور ش ــس جمه ــوی رئی گفتگ
مــودی و توافــق آنــان بــه روی همــکاری در رابطــه 
بــه افغانســتان، انــرژی تــازه را تزریــق کــرده و مــا را 
قــادر ســاخته تــا اجندایــی را بــرای رفــاه افغانســتان 
از طریــق دسترســی بــه مارکیــت بــزرگ بیــن المللــی 
ایــن دو ماشــین )چیــن و هنــد( رشــد جهانــی، 
ترتیــب کنیــم. مــا از تقویــت گفتگــوی دوجانبه مــان 
بــا روســیه، قزاقســتان، قرغیزســتان، تاجکســتان 
ــوی  ــک گفتگ ــا وارد ی ــندیم. م ــتان خرس و ترکمنس

ــی  ــه تخصص ــج کمیت ــق پن ــران از طری ــا ای ــع ب جام
ــن پیشــرفت  ــام ای ــان را روی ادغ شــده ایم و توجه م
ــم.  ــز کرده ای ــی متمرک ــک ســند چارچوب ــب ی در قال
ایــن  تعهــد رئیس جمهــور روحانــی در  از  مــن 
ــا  ــه م ــوی دوجانب ــم. گفتگ ــکر می کن ــوص تش خص
ــه  ــک موافقت نام ــای ی ــه امض ــج ب ــتان منت ــا پاکس ب
ــان  ــوان پ ــت عن ــی 20۱8 تح ــی در ۱4 م چارچوب
و  صلــح  بــرای  پاکســتان  و  افغانســتان  عمــل 

ــد. ــتگی )APAPPS( گردی همبس
ــه  ــت نام ــن موافق ــاختن ای ــدل س ــون روی مب اکن
ــش  ــرای کاه ــی ب ــی و عمل ــرک واقع ــک تح ــه ی ب
بــا  مبــارزه  صلــح،  رونــد  تســریع  خشــونت، 
شــبکه های تروریســتی و ســازمان های جنایتــکار 
ــی  ــال منطقه ی ــکاری و اتص ــت هم ــی، و تقوی فرامل
تمرکــز می کنیــم. دیدارهــای متقابــل هیأت  هــای 
ــریع کننده  ــزم تس ــک مکانی ــوان ی ــه عن ــه ب عالی رتب
کاغــذ  روی  در  پیشــرفت ها  و  گفتگــو  بــرای 

ــا  ــوده و م ــذ ب ــرفت های مان روی کاغ ــد. پیش گردی
ــن  ــه ای ــه خوشــبین هســتیم ک ــه صــورت محتاطان ب
پیشــرفت هــای روی کاغــذ، جنبــه عملــی پیــدا کنــد.
ــی  ــال منطقه ی ــه اتص ــا در زمین ــدای م ــارم، اجن چه
بــا پیشــرفت های واقعــی همــراه بــوده اســت. 
ــت  ــکه اس ــدر خش ــه بن ــتان دارای س ــون افغانس اکن
کــه از طریــق خــط آهن بــه ترکمنســتان و ازبکســتان 
ــران  ــا ای ــی ب ــن چهارم ــط آه ــود و خ ــل می ش وص
ــا )افغانســتان(،  ــه م ــز در حــال ســاخت اســت ک نی
هندوســتان، آســیای میانــه و چیــن را بــه بنــدر 
چابهــار وصــل می کنــد. ازبکســتان و افغانســتان 
ــن  ــط آه ــداث خ ــرای اح ــود ب ــی خ ــع مال از مناب
بلــخ – هــرات متعهــد هســتند و در جســتجوی 
پــروژه  ایــن  خاطــر  بــه  بین المللــی  حمایــت 
ــه ســرحد افغانســتان  ــی ب ــده هســتیم. تاپ متحول کنن
ــا متعهــد مــی باشــیم کــه مســیر  رســیده اســت و م
آن را بــه یــک دهلیــز انکشــافی کامــل مبــدل ســازیم. 
ــن اســت. مهــم  کاســا یکهــزار در حــال تحقــق یافت
ــه  ــاز ب ــی ب ــای دسترس ــی ه ــا، پالیس ــن ه ــر از ای ت

ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــج ب ــوری منت ــر ن ــرژی و فایب ان
ــده اســت.  ــل ماحظــه ســکتور خصوصــی گردی قاب
ظرفیــت بالقــوه افغانســتان بــه عنــوان بســتر تجــارت 
ــه  ــه ب ــه، بلک ــا ن ــک روی ــر ی ــی دیگ ــرژی منطقه ی ان
ــت  ــک واقعی ــه ی ــدن ب ــدل ش ــال مب ــرعت در ح س
عینــی اســت. مــا بــه صــورت هفتــه وار روی توســعه 
شــبکه ملــی بــرای فراهــم نمــودن بــرق بــه منظــور 
پیشــبرد ماشــین های رشــد در حرکــت هســتیم. 
ــه  ــا را ب ــی م ــت منطقه ی ــای ترانزی ــه ه موافقت نام
ــل  ــا وص ــاز و اروپ ــوزه قفق ــورهای ح ــن، کش چی
ــه ســرعت در حــال  ــی  ب ــد و دهلیزهــای هوای می کن
گســترش انــد کــه بــه تدریــج هزینــه ترانســپورت را 
ــی را  ــاد صادرات ــه اقتص ــی ب ــش داده و دسترس کاه

ــازد. ــر می س میس
ــکات  ــر مش ــدن ب ــب ش ــور غال ــه منظ ــم، ب پنج
ــف  ــداری ضعی ــاد، حکومت ــل فس ــان از قبی میراثی م
و اســتفاده محــدود از ســرمایه هــای طبیعــی و 

انســانی، مــا بــه ســرعت در حــال تطبیــق اصاحــات 
همه جانبــه هســتیم. بــا آوردن تغییــر نســلی در 
ــال  ــال انتق ــا در ح ــری، م ــت و رهب ــه مدیری عرص
ــان  ــردان و زن ــه گروهــی از م ــدار ب صاحیــت و اقت
جــوان فعــال و توانمنــد هســتیم. بــه طــور مثــال، 49 
درصــد کابینــه مــا زیــر ســن چهــل ســال قــرار دارند 
ــه ســرعت در  ــه هــا ب و اوســط ســنی در وزارت خان
ــرای  ــد ب ــن تقاع ــت. س ــن اس ــش یافت ــال کاه ح
دگــرواالن و جنــراالن بــه ۵۵ تــا 62 کاهــش یافتــه و 
ــافی  ــی و انکش ــی، دفاع ــؤولیت های امنیت ــال مس انتق

ــام اســت. ــال انج در ح
فســاد  بــا  مبــارزه  اســتراتیژی  تطبیــق  در  مــا 
ایــن  چنانچــه  داشــته ایم،  واقعــی  پیشــرفت های 
ــا تأییــد ناظریــن ملــی و بیــن المللــی همــراه  امــر ب
بــوده اســت، از آنجایــی کــه مــا از جملــه ۱9 
ــده  ــن ش ــاری تعیی ــال ج ــرای س ــه ب ــاخصه ای ک ش
بــرآورده ســاخته ایم و  را  آن  بــود، ۱4 شــاخصه 
روی دســتیابی بــه شــاخصه های باقیمانــده نیــز 
ــه اســت.  پیشــرفت های قابل ماحظــه صــورت گرفت
ــورت  ــه ص ــا ب ــازد ت ــادر می س ــا را ق ــات م اصاح
ــواد  ــان، م ــم طبیعی م ــرمایه های عظی مســؤوالنه از س
ــی و  ــای کنون ــل ه ــرای نس ــت و گاز ب ــی، نف معدن
آینــده بهــره بــرداری کنیــم. مــا متعهــد بــه برگــزاری 
انتخابــات پارلمانــی ســال 20۱8 و انتخابــات ریاســت 

ــتیم. ــال 20۱9 هس ــوری س جمه
رهبران گرانقدر!

ــه  ــی ک ــا هــر قدم ــا واقعــی می باشــد ام پیشــرفت م
ــا دشــواری ها همــراه  ــو برداشــته  شــده، ب ــه جل رو ب
بــوده اســت. مــا بــه حقــوق  خــود در اثــر قربانــی و 
ــان  ــی، اراده مردم م ــی و دفاع ــوای امنیت ــجاعت ق ش
ــل دشــواری و محرومیــت و تعهــد اکثریــت  در مقاب
مطلــق مــردم افغانســتان بــه صلــح، ثبات، دموکراســی 
ــد  ــل خــاف کار مانن ــم. عوام ــاه، دســت یافته ای و رف
ــکار  ــازمان های جنایت ــتی و س ــای تروریس ــبکه ه ش
در صــدد نابــودی مــا و ناامــن ســاختن شــما هســتند. 
بــا دو شــیطان یعنــی تروریــزم و مــواد مخــدر بایــد 
بــه صــورت منســجم، همــه جانبــه و هماهنــگ 

مقابلــه صــورت گیــرد.
نخســتین قــدم بــرای ایــن رونــد ایجــاد یــک 
ــرد- ــای طــرح ب ــر مبن ــی از همــکاری ب ــر کل تصوی
بــرد افغانســتان بــه عنــوان بســتری بــرای همــکاری و 
ــرداری  ــره ب ــب آن به ــه تعقی ــی و ب ــال منطقه ی اتص
از ماهیــت شــانگهای بــرای ایجــاد پان هــای عملــی 
ــد.  ــی می باش ــکاری منطقه ی ــرای هم ــاز ب ــورد نی م
ــازمان  ــاس س ــروه تم ــاد گ ــق روی ایج ــن از تواف م
شــانگهای – افغانســتان خرســندم و منتظــر گســترش 

ــتم. ــه هس ــن عرص ــکاری در ای هم
افغانســتان از لحــاظ جغرافیایــی بــا قــرار گرفتــن در 
ــوان دروازه  ــه عن قلــب آســیا و از لحــاظ تاریخــی ب
شــبه قــاره هنــد آمــاده اســت که بــه عنــوان چهــارراه 

آســیا عمــل  کنــد.
ایــن یــک مســاعدت نــه، بلکــه دسترســی بــه 
ــکاری  ــی و هم ــذاری ترانزیت ــرمایه گ ــت، س مارکی
در  آن  طریــق  از  مــا  کــه  می باشــد  منطقه یــی 
جســتجوی بدســت آوردن جایــگاه برحــق خــود در 
ــث  ــرفته و منحی ــورهای پیش ــا و کش ــار دولت ه قط
ــیم. ــی می باش ــی و منطقه ی ــن الملل ــات بی ــل ثب عام
ــور  ــس جمه ــگزاری از رئی ــا سپاس ــد ب ــازه بدهی اج
شــی و مــردم چنگــداو بــه خاطــر ترتیبــات عالــی و 
مهمــان نــوازی فــوق العــاده شــان، صحبــت هایــم را 
بــه اتمــام برســانم. آخریــن بــاری کــه از ایــن شــهر 
دیــدار کــردم ســال ۱996 بــود و تحولــی کــه در ایــن 
ــام بخــش اســت.  ــم اله ــه، برای شــهر صــورت گرفت
رئیــس جمهــور شــی، بــا آرزوی اینکــه رفــاه ایجــاد 
ــه  ــن ادام ــردم چی ــرای م ــما، ب ــری ش ــه رهب ــده ب ش
ــان  ــای ت ــی همســایه ه ــه تمام ــای آن ب ــد و مزای یاب
ــر  ــه خاطــر ب ــه قرغیزســتان ب ــد. مــن ب گســترش یاب
ــن ریاســت نشســت شــانگهای تبریــک  عهــده گرفت
ــوف آرزوی  ــکرترجنرال علیم ــرای س ــم و ب می گوی

ــت دارم. موفقی

تشكر از شما
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گاردین
دونالــد ترامــپ بــدون دریافــت امتیــازی راضــی بــه مذاکــره بــا 
ــک »پیشــرفت  ــان ی ــا خــود را قهرم ــگ اون شــده، ت ــم جون کی

ــا واقعــا چنیــن اســت؟ تاریخــی« معرفــی کنــد. امــا آی
روزنامــه انگلیســی گاردیــن در تحلیلــی بــا اشــاره بــه مذاکــرات 
آمریــکا و کره شــمالی  میــان رهبــران  ۱2جــون )سه شــنبه( 
ــانه های  ــی از افس ــر یک ــه روز دیگ ــت: »س ــنگاپور نوش در س
سرســخت سیاســت کنونــی بــه محــک گذاشــته می شــود: 

ــره . ــتاد مذاک ــپ، اس ــد ترام ــانه دونال افس
ترامــپ سه شــنبه در دیــدار رو در رو بــا کیــم جونــگ اون،  رهبــر 
کره شــمالی فرصــت دارد تــا اســتعداد خودســتایی خــودش را بــه 
ــر  ــخصیت غی ــن دو ش ــذارد. در آن روز ای ــش بگ ــرض نمای مع
ــود  ــتناک خ ــته ای وحش ــای هس ــا زرادخانه ه ــی ب ــل پیش بین قاب
ــزه  ــن غری ــوند. اولی ــنا ش ــتر آش ــر بیش ــا یکدیگ ــت ب ــرار اس ق
ــن اســت  ــد ای ــح می دهن ــه جنــگ ترجی کســانی کــه صلــح را ب
ــاله  ــن مس ــد. ای ــت کنن ــر آرزوی موفقی ــن دو رهب ــرای ای ــه ب ک
حتــی برای کســانی کــه از دیــدن دیکتاتــور موروثی)کیــم جونگ 
اون( یــک کشــور بــرده دار بــا ســابقه شــکنجه و گرســنگی دادن 
ــد. مذاکــره  ــه مــردم خــودش منزجــر می شــوند، صــدق می کن ب
بهتــر از جنــگ اســت. شــما بــا دشــمنان خــود صلــح می کنیــد، 

نــه دوســتان خــود. مشــارکت همیشــه بهتــر از انــزوا اســت.
ــون در کاخ  ــپ اکن ــر از ترام ــوری غی ــر رئیس جمه ــر ه ــا اگ ام
ــق  ــد. طب ــی می ش ــتدالل ها منطق ــن اس ــام ای ــود، تم ــفید ب س
ــی مفرطــی  ــنگاپور حــس بدبین ــنبه در س شــواهد، جلســه سه ش
را تحریــک می کنــد و دلیــل آن بــه ایــن واقعیــت مربــوط اســت 
ــک معامله گــر، ســابقه بســیار  ــوان ی ــه عن ــد ترامــپ ب ــه دونال ک
ــه  ــازی ب ــن ب ــه در زمی ــی ک ــی کودک ــایندی دارد. حت ناخوش
ــد خــودش  ــه نبای ــد ک ــازی اســت می دان ــیله ب ــک وس ــال ی دنب
را آنقــدر مشــتاق نشــان دهــد. اگــر دشــمنتان بــه نیــت شــما پــی 
ــای  ــت پروژه ه ــت. شکس ــر اس ــما هزینه ب ــرای ش ــن ب ــرد، ای بب
ــش بــار  ــده تــا او ش ــب ش ــون موج ــپ تاکن ــخصی ترام ش
ورشکســته شــود. حتــی حامیــان ترامــپ معتقدنــد کــه او دیگــر 

ــدارد. ــادی را ن ــه 80 می ــوذ اوســط ده ــی و نف بُّرندگ
ــد؛  ــی می کن ــنگاپور خودنمای ــتانه نشســت س ــف در آس  دو ضع

ــی  ــن در حال ــات نمی شــود. ای ــپ برعکــس اون وارد جزئی ترام
ــات  ــر جزئی ــا ب ــد کام ــمالی می گوی ــر کره ش ــه رهب ــت ک اس
ــر  ــراف دارد و مســاله دیگ ــه هســته ای کشــورش اش ــی برنام فن
ــول را درک  ــز پ ــزه ای ج ــختی انگی ــه س ــپ( ب ــه او )ترام اینک
ــت  ــد در سیاس ــه او ندان ــود ک ــر می ش ــن منج ــد و همی می کن

ــر ممکــن اســت. ــا غی ــزی ممکــن ی چــه چی
ــار،  ــر اســاس یــک معی هیــچ کــدام از این هــا فرضــی نیســت. ب
ــه  ــک فاجع ــگ، ی ــا پیونگ یان ــرات ب ــپ در مذاک ــت ترام مدیری
گزینه هــای  ارزشــمندترین  از  یکــی  او  زیــرا  اســت  بــوده 
معاماتــی ایــاالت متحــده را بــه هــدر داد؛ جلســه ای بــا شــرایط 
یکســان بــا رئیس جمهــوری آمریــکا و در مقابــل چیــزی هــم بــه 
نفــع خــود نگرفــت. ایــن امــر را بــه ویــژه بایــد بــرای کســانی 
ــپ  ــری ترام ــم توئیت ــد تهاج ــر می کنن ــه فک ــرد ک ــوش زد ک گ
ــای میــز مذاکــره بیایــد. ــه پ ــا کیــم جونــگ اون ب منجــر شــد ت
کــره شــمالی بــرای 2۵ ســال مشــتاق برگــزاری چنیــن نشســتی 
ــا  ــا اوبام ــوش ی ــون، ب ــود. کلینت ــل از آن ب ــروعیت حاص و مش
ــدرش  ــا پ ــم ی ــا کی ــت ب ــزاری نشس ــا برگ ــتند ب ــم می توانس ه
ــد  ــن کار را نکنن ــد ای ــم گرفتن ــا تصمی ــروزی« برســند ام ــه »پی ب
چــون معتقــد بودنــد کــه پیونگ یانــگ بــه انــدازه کافــی چیــزی 
ــی،  ــرت ال کل ــه راب ــور ک ــد. همانط ــه نمی ده ــال آن ارائ در قب
ــه  ــا ب ــی نوشــته اســت، ترامــپ نهایت تحلیلگــر کــره ای در توییت

ــد. ــدا نمی کن ــت پی ــمگیری دس ــتاورد چش دس
ــد؛ او  ــد آم ــت از آب درخواه ــم درس ــنبه ه ــر سه ش ــن ام همی
ــی  ــمالی و کره جنوب ــن کره ش ــح بی ــده صل ــک معاه ــنبه ی سه ش
ــک »پیشــرفت  ــانه ای او آن را ی ــان رس ــد و مبلغ ــام می کن را اع
ــم  ــه کی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــداد می کنن ــی« قلم تاریخ
جونــگ اون در مقابــل حتــی ســازش های جــدی نکــرده اســت. 
ــت.  ــه اون اس ــزه دادن ب ــط جای ــن فق ــت، ای ــره نیس ــن مذاک ای
ــت!  ــت دادن اس ــر از دس ــن هن ــت، ای ــه نیس ــر معامل ــن هن ای
ترامــپ همیــن کار را هــم بــا بــه رســمیت شــناختن قــدس بــه 

عنــوان پایتخــت اســرائیل انجــام داد. او بــدون اینکــه امتیــازات 
ــت  ــدس را از دس ــرد، ق ــرائیلی ها بگی ــی از اس ــن چندان جایگزی

داد.
ــد  ــازی خواه ــپ ب ــا ترام ــمالی ب ــت. کره ش ــکار اس ــر آش خط
ــد  ــپ را خوانده ان ــه« ترام ــر معامل ــاب »هن ــا کت ــا قطع ــرد. آنه ک
ــدم  ــا ع ــپ ب ــد. ترام ــازی بدهن ــور او را ب ــه چط ــد ک و می دانن
ــرای  ــل ب ــدم تمای ــن از مشــاوران، ع ــه مشــورت گرفت ــل ب تمای
ــتانه  ــات در آس ــر جزئی ــی ب ــم نگاه ــدون نی ــدن و ب ــاده ش آم
ــت. ــف نیس ــاله واق ــن مس ــه ای ــی ب ــرار دارد و حت ــت ق شکس

ایــن بــه احتمــال زیــاد مهم تریــن مشــکل را برایمــان بــه 

ارمغــان مــی آورد. بگذاریــد بگوییــم کیــم جونــگ اون عقب گــرد 
ــه  ــد ک ــور کن ــد تص ــی می توان ــا کس ــا آی ــد. ام ــی نمی کن چندان
ترامــپ قبــل از انتخابــات میــان دوره ای مــاه نوامبــر، از نشســت 
ســنگاپور بــدون پیــروزی بیــرون بیایــد و اذعــان کنــد کــه »مــا 
ــدیم؟«  ــق نش ــا موف ــم ام ــام دادی ــان را انج ــاش خودم ــام ت تم
ــوری  ــه مص ــون فیلمنام ــابق هم اکن ــی س ــتاره تلویزیون ــن س ای
دربــاره  هــم گفت وگــو  بعــد  و  امضاهــا  و  مصافحه هــا  از 
ــرای  ــل را ب ــح نوب ــزه صل ــک جای ــک پیشــرفت تاریخــی و ی ی
ــر او  ــی اگ ــارت دیگــر، حت ــه عب ــده اســت. ب ــدارک دی خــود ت
امتیــازات خاصــی از اون نگیــرد، در عمــل می گویــد کــه چنیــن 
ــد کــه همــواره کــرده اســت؛ او  کــرده اســت. او کاری را می کن
ــن باعــث می شــود  ــد. ای ــروزی جــا می زن شکســت را جــای پی
ــد.  ــروز باش ــنبه پی ــت سه ش ــاز نشس ــش از آغ ــی پی ــا اون حت ت

ــیاد اســت. ــره نیســت؛ او ش ــتاد مذاک ــپ اس ترام

والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه روز یکشــنبه در 
ــانگهای  ــکاری ش ــازمان هم ــورای س ــت ش ــان نشس جری
ــی  ــان یک ــم همچن ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ــرد ک ــد ک تاکی
ــازمان  ــن س ــوب ای ــکاری در چارچ ــای هم از اولویت ه

محســوب می شــود.
ــن  ــر پوتی ــپوتنیک، والدیمی ــزاری اس ــزارش خبرگ ــه گ ب
در ســخنرانی در نشســت شــورای ســازمان همــکاری 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــم ک ــد می کن ــن تاکی ــت: م ــانگهای گف ش
ــن  ــل ای ــکاری در داخ ــت هم ــان اولوی ــم همچن تروریس
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــروز ب ــه ام ــه ای ک ــت. برنام ــازمان اس س
ــاخص های  ــد ش ــب ش ــری تصوی ــراط گ ــم و اف تروریس
همــکاری در ایــن حــوزه را بــرای ســه ســال آینــده تعییــن 
و  مشــترک  رزمایش هــای  برگــزاری  مبنــای  و  کــرده 
ــرای  ــی ب ــاد مکانیزم ــتی، ایج ــد تروریس ــای ض عملیات ه
را  اطاعــات عملیاتــی  و  تجــارب  نزدیک تــر  تبــادل 

فراهــم می کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در افتتاحیــه ایــن نشســت شــی 
جینپینــگ،  رئیس جمهــور چیــن نیــز گفــت: ســازمان 
ــتان  ــد و پاکس ــتن هن ــد از پیوس ــانگهای بع ــکاری ش هم
ــده  ــن دربردارن ــده و ای ــر ش ــازمان قدرتمندت ــن س ــه ای ب
ــدف  ــه ه ــو ب ــورهای عض ــرای کش ــر ب ــئولیتی بزرگت مس

ــت. ــه ای اس ــعه منطق ــت و توس ــات، امنی ــن ثب تضمی
ــت  ــک، وضعی ــروه از نزدی ــن گ ــه ای ــزوم اینک ــر ل او ب
افغانســتان را بــه منظــور دفــع تهدیدهــای شــبه نظامیان در 

ــرد. ــد ک ــد،  تاکی ــری کن ــن کشــور پیگی ای
ــران  ــت رهب ــرای نشس ــزی ب ــن برنامه ری ــن همچنی پوتی
ــارکت  ــرد و مش ــین ک ــمالی را تحس ــره ش ــکا و ک آمری
ــمالی را  ــره ش ــر ک ــر س ــا ب ــتن از تنش ه ــن در کاس چی
گوشــزد کــرد و گفــت: روســیه از نشســت برنامــه ریــزی 
ــد  ــتقبال می کن ــمالی اس ــره ش ــکا و ک ــان آمری ــده می ش
ــتن  ــرو کاس ــه ف ــک ب ــن در کم ــراوان چی ــارکت ف و مش

ــود. ــادآور می ش ــره را ی ــره ک ــبه جزی ــران ش بح
ــای  ــه نیت ه ــت نســبت ب ــری مثب ــا نظ ــرد: م ــار ک او اظه
پیونــگ یانــگ،  ســئول و واشــنگتن بــرای رســیدن بــه یــک 
راه حــل جامــع بــرای بحــران از طریــق مذاکــرات داریــم.
ــر لــزوم برگــزاری ایــن  پوتیــن گفــت: روســیه و چیــن ب

مذاکــرات بــه منظــور کاســتن از تنش هــا تاکیــد کرده انــد.
بین المللــی  تاش هــای  کــرد:  اظهــار  نیــز  پوتیــن 
مشــترک موجــب پیشــرفت هایی چشــمگیر در مبــارزه بــا 

تروریســت ها در ســوریه شــده  اســت.
او گفــت: مقام هــای ســوریه بــه شــکلی فراگیــر بــه 
بــرای  را  خــود  اراده  و  می کننــد  عمــل  وظایفشــان 

داده انــد. نشــان  گفت وگــو 
ــه  ــاال ک ــرد: ح ــان ک ــر نش ــیه خاط ــور روس رئیس جمه
ــه وظایفــش عمــل  ــر ب ــه شــکلی فراگی ــت ســوریه ب دول
می کنــد و اراده اش بــرای ورود بــه یــک گفت وگــوی 
سیاســی را نشــان داده اکنــون مســاله بــه تصمیــم مخالفــان 

ــتگی دارد. ــوری بس س
پوتیــن یــادآور شــد کــه دمشــق بــه طــور خــاص 
پیشــنهادهایی را درخصــوص ترکیــب اعضــای یــک 
ــگارش  ــتای ن ــی در راس ــون اساس ــی قان ــه بازنویس کمیت

قانــون اساســی جدیــد ســوریه فرســتاده اســت.

همچنیــن پوتیــن دربــاره خــروج آمریــکا از توافــق 
هســته ای برجــام بــا ایــران نیــز گفــت: مســکو همــواره از 
اجــرای ایــن توافــق حمایــت کــرده و متعهــد بــه الزامــات 

ــت. آن اس
ــه  ــا نســبت ب ــدون شــک کشــورهای م ــرد: ب ــد ک او تاکی
تحــوالت پیرامــون برنامــه هســته ای ایــران نگرانــی دارنــد. 
خــروج آمریــکا از توافــق برجــام ممکــن اســت وضعیــت 
را بی ثبــات کنــد. روســیه حامــی اجــرای پایــدار و ســفت 
و ســخت توافــق برجــام بــوده و مــا بــه پیــروی از همــه 

تعهداتمــان ادامــه خواهیــم داد.
ستايش از هند و پاكستان

ــتان را در  ــد و پاکس ــور هن ــن حض ــوری چی رئیس جمه
ایــن بلــوک تحــت رهبــری پکــن کــه تضــاد آشــکاری بــا 

ــادا دارد، ســتود. نشســت پرتنــش گــروه ۷ در کان
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، شــی جینپینــگ، 
ــودی،  ــدرا م ــتقبال از نارن ــا اس ــن ب ــوری چی رئیس جمه

ــوری  ــین، رئیس جمه ــون حس ــد و ممن ــت وزیر هن نخس
پاکســتان حضــور آنهــا را »اهمیــت تاریخــی بــزرگ« 
توصیــف کــرد. ایــن دو کشــور ســال گذشــته میــادی بــه 

ــه نشســت شــانگهای پیوســتند. ــل ب ــوان عضــو کام عن
ــتر  ــای بیش ــداد اعض ــت: تع ــن گف ــوری چی رئیس جمه
ــه  ــز توج ــازمان و نی ــن س ــتر ای ــدرت بیش ــای ق ــه معن ب
ــه  ــه و جامع ــورهای منطق ــردم کش ــتر م ــارات بیش و انتظ
ــتری در  ــؤولیت بیش ــن مس ــا همچنی ــت. م ــی اس بین الملل
ــعه و  ــای توس ــه ای و ارتق ــات منطق ــت و ثب ــظ امنی حف

ــم. ــعادت داری س
ایــن بلــوک تحــت رهبــری پکــن کــه از نظــر کارشناســان 
بــرای بــه چالــش کشــیدن نظــم تحــت امــر غــرب اســت، 
تحــت نظــر چیــن و روســیه و همچنیــن شــامل قزاقســتان، 
ازبکســتان، قرقیزســتان و تاجیکســتان اســت. ایــن ســازمان 
کــه در 200۱ پایه ریــزی شــد، در ابتــدا بــه عنــوان 
مرجعــی بــرای حــل مســائل مــرزی، مبــارزه بــا تروریســم 
و بــه صــورت ضمنــی، مقابلــه بــا نفــوذ آمریــکا در آســیای 

میانــه بــه دنبــال تهاجمــش بــه افغانســتان بــود.
در ســال های اخیــر مولفــه اقتصــادی ایــن ســازمان 
ــن  ــی چندی ــت خارج ــت و سیاس ــده اس ــته تر ش برجس
تریلیــون دالری شــی جینپینــگ و زیرســاخت موســوم بــه 
ابتکارعمــل جــاده ابریشــم در کانــون توجــه قــرار دارد. بــا 
ــدی  ــه گروه بن ــاره اینک ــا درب ــن نگرانی ه ــال چی ــن ح ای
ــوذ  ــه منظــور توســعه نف ــرای پکــن ب ــی ب شــانگهای راه

ــد. ــت، رد می کن ــارج اس ــه خ ــتراتژیک آن ب اس
گلوبــال تایمــز روزنامــه حــزب کمونیســت چیــن امــروز 
ــی  ــازمان هایی غرب ــاف س ــت: برخ ــرمقاله ای نوش در س
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــور صنعت ــروه ۷ کش ــو و گ ــل نات مث
ــه نفــع جهــان غــرب  ــی ب »تحکیــم نظــم اقتصــادی جهان
اســت« ســازمان همــکاری شــانگهای بســیار جامــع اســت.
ــزاری  ــازمان »اب ــن س ــزود: ای ــز اف ــال تایم ــریه گلوب نش
ــا  ــی ی ــه هژمون ــیدن ب ــک، رس ــای ژئوپلیتی ــرای بازی ه ب
ــی« نیســت. شــخصیت  ــی بین الملل مشــارکت در رویاروی
ــش  ــت پرتن ــل نشس ــه مقاب ــگ نقط ــی جینپین ــا اراده ش ب
گــروه ۷ کشــور صنعتــی پیشــتاز بــود کــه شــنبه در کبــک 
پایــان یافــت و شــاهد اختــاف آمریــکا و متحدانــش بــر 

ــد.   ــاری ش ــای تج ــد تنش ه ــر رش س
ــانگهای  ــت ش ــن در نشس ــن همچنی ــوری چی رئیس جمه
ــوآن )4.۷  ــارد ی ــادل ۳0 میلی ــورش مع ــرد، کش ــام ک اع
ــورهای  ــوب کش ــکل وام در چارچ ــه ش ــارد دالر( ب میلی

ــد. ــا می کن ــو اعط عض

در       شانگهای پاکستان   و      ز      هند       ا ستایش    

برنده مالقات ترامپ و اون


