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دروغ مـالیه نـدارد

آیـا غنی برنامـه دارد؟
سیاست های راست افراطی 

جهانی می شود

2 6

احمدولی مسعود
ــات،  ــح و انتخاب ــرزخ صل ــردم در ب ــام م ــال تم یک س
انتظــار پالیســی امریــکا را کشــیدند تــا کدامــش 
اولویــت دارد. رهبــران حکومــت هرچنــد بــرای کمپین 
دولتــی آماده گــی داشــتند، امــا تصمیــم نهایــی متعلــق 

ــود. ــان نب ــه آن ب
اشــتهارات  برخــاف  راه،  نیمــۀ  در  ســرانجام 
ــی  ــردم، انتخابات ــع م ــکا و توق ــفیر امری ــس، س جان ب
برگــزار شــد کــه امــروز تــاوان آن را فقــط افغانســتان 
پــس می دهــد. یــک پروســۀ ملــی، یــک فرصــت پــس 
ــه  ــد ک ــرده ش ــی ب ــک بحران ــه ی ــداً ب ــال عم از پنج س

عاقبتــش به خیــر!
حــاال نوبــت صلــح آمــده اســت. امریــکا بــه روشــنی 
ــان اســت و  ــا طالب ــل ب ــال تعام ــه دنب ــه ب ــد ک می گوی
هیــچ ضمانتــی بــرای صلــح افغانســتان وجــود نــدارد 
انتقــال منظــم قــدرت سیاســی در  و پاکســتان از 
ــه جــز حفــظ  ــد! حکومــت ب افغانســتان ســخن می زن
ــرای  ــی ب ــتراتژی مل ــی اس ــودش، هیچ گاه ــدرت خ ق
ــای  ــود تاش ه ــا وج ــون ب ــته اســت )چ ــح نداش صل
دو دهــه ی زمــام داران، آجنداهــای شــخصی، گروهــی 
و قومــی بــا پیچیده گی هــای بازی هــای منطقــه ای 
جــور نیامــد(، پارلمــان در خــواب رخصتی هــای 
زمســتانی رفتــه اســت و جمعــی از سیاســیون نامــدار 
مدت هــا اســت کــه منتظــر ورود بــه قــدرت از 

دریچــۀ صلح انــد.
ــود،  ــده ش ــه دی ــری ک ــر آدرس و منظ ــره از ه باالخ
رســیدن بــه صلــح افغانســتان بــه یــک ســراب 

. نــد می ما

ــی  ــًا طبیع ــی کام ــن وضعیت ــوع چنی ــم وق ــاید ه ش
باشــد، چــون متأســفانه در مــدت بیست ســال تــا 
هنــوز میــان نیروهــای داخلــی، نــه گفتمــان و  موضــع 
مشــترک سیاســی بــه وجــود آمــد، نــه دیــدگاه واحــد 
ملــی برجســته شــد، نــه اعتمــاد وطنــی جــان گرفــت 
و نــه هــم یــک دولــت فراگیــر ملــی و مســوول شــکل 
گرفــت. در چنیــن شــرایطی و بــا درنظرداشــت نقــش 
ــی و  ــف خارج ــدد و مختل ــران متع ــوی بازیگ ناهمس
ــی  ــر آدرس ــی، ه ــع منطقه ی ــدۀ مناف ــای پیچی بازی ه
کــه از صلــح نویــد می دهــد، یــا دروغ می گویــد، 
یــا  دارد،  دیگــری  برنامــۀ  و  می کنــد  عوام فریبــی 
ــح،  ــا صل ــا شــعار میان تهــی ســوله ی ــده، هــی ب نفهمی
این کــه یــک حــرف سیاســی یــا اخاقــی گفتــه، فقــط 
ــه آســیاب  ــال از این کــه ب کام شــیرین می کننــد، بی خی
تاجــران سیاســی صلــح! چنــد قطــره آب ریختــه 

ــند. باش
ــت  ــت دول ــت اول سرنوش ــر اس ــن بهت ــاد م ــه اعتق ب
ــا در روشــنی  ــوم شــود ت ــردم معل ــده و تکلیــف م آین
و  ملــی  مشــارکت  دولــت  یــک  محــور  در  آن 
ــف واحــد  ــا ایجــاد موق ــوام، ب ــۀ اق ــری هم تصمیم گی
و ایجــاد اجمــاع ملــی، بــه پروســۀ صلــح منصفانــه و 
ــح در  ــا صل ــت ت ــی پرداخ ــای منطقه ی ــار بازی ه مه
مســیر انتخابــات بــه یــک بحــران وحشــتناک بی پایــان 
نینجامــد کــه پرداخــت تاوانــش دیگــر از تحمــل مــردم 
ــفته گی  ــن آش ــا ای ــت. ب ــرون اس ــًا بی ــور قطع و کش
ــتان  ــی افغانس ــرگ تدریج ــر روزش م ــه ه ــود ک موج
ــک  ــح ی ــه صل ــت یابی ب ــازد، دس ــر می س را نزدیک ت

ــزرگ اســت. ــب ب ــک فری ــام و ی ــال خ خی

در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  خبـر  انتشـار  از  پـس 
بخش هـای از چیـن، دولـت ایـن کشـور از اتخـاذ 

می دهـد. خبـر  تـازه  تدابیـر 
مقامـات چینـی ۱۱ میلیـون نفـر از شـهروندان شـهر 
»ووهـان« را بـرای جلوگیری از انتشـار ویروس کرونا 

قرنطینـه کردند.
 مقامات چین پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته به منظور مقابله 
بـا ویـروس مرگبـار کرونـا کـه بـه تازهگـی شـیوع 
پیـدا کـرده، بیـش از ۱۱ میلیـون نفر از سـاکنان شـهر 
»ووهـان«  را قرنطینـه کردنـد؛ اقدامی که بـرای مقابله 
بـا ایـن ویـروس کـه تـا کنـون صد ها نفـر را بـه کام 
مـرگ کشـانده، گامی بی سـابقه محسـوب می شـود.

پلیـس، تیم هـای ضربـت و سـربازان چینـی اقـدام 
بـه نظـارت شـدید بـر ایسـتگاه های قطـار کـرده و 
از سـاعت ۱۰ صبـح، ورودی هـای ایسـتگاه ها را بـا 
قـرار دادن موانعـی در جلـوی آن، بسـته اند و تنهـا به 
مسـافرانی کـه دارای بلیت هسـتند، اجـازه ورود داده 
می شـود. همچنیـن به نوشـته رسـانه های چینی، همه 

مـردم در حـال تـردد در شـهر ماسـک زده انـد.
گـودن گالیـا، نماینـدۀ سـازمان بهداشـت جهانـی در 
چیـن گفته اسـت: طبـق اطاعـات من، تـاش برای 
قرنطینـه کـردن یک شـهر ۱۱ میلیونـی، اقدامی جدید 
در علـم اسـت کـه پیـش از این، بـه عنوان یـک اقدام 

بهداشـت عمومـی مـورد امتحـان قرار نگرفتـه بود.
وی همچنیـن گفـت: مـا در ایـن مرحلـه نمی توانیـم 
بگوییـم ایـن اقـدام موثـر واقـع خواهـد بود یـا خیر.
مقامات محلی در شـهر ووهان چین از تمامی ساکنان 

خواسـته اند تـا در مکان هـای عمومی ماسـک بزنند و 
دولـت از کارمنـدان خواسـته تـا در زمان کار ماسـک 
بـه صـورت داشـته باشـند. همچنیـن گـزارش شـده 
مـردم در برابـر داروخانه ها برای خرید ماسـک صف 
کشـیده اند. تـا کنـون آمـار مبتایـان بـه ایـن ویروس 
۵۷۱ نفـر گـزارش شـده و ۱۷ نفـر نیـز بر اثـر ابتا به 

ایـن بیماری در شـهر ووهـان جـان باخته اند.
افغانسـتان دارد و در کنـار  بـا  چیـن مـرز نزدیـک 
آن، شـماری از بازرگانـان همـه روزه از ایـن کشـور 
بـه افغانسـتان می آینـد؛ ایـن مـوارد باعـث شـده تـا 
شـهروندان کشـور از شـیوع این ویروس ابراز نگرانی 
شـبکه های  در  پیام هایـی  گذاشـتن  بـا  آنـان  کننـد. 
اجتماعـی از مسـووالن وزارت صحت عامه خواسـته 
انـد تـا تدابیـر پشـگیرانه  در ایـن زمینـه اتخـاذ کنند. 
مسـووالن در ایـن وزارت امـا تاهنـوز از تدابیر دولت 

در ایـن بخـش چیـزی نگفتـه اند.
بی جاشــده  خانواده هــای  نماینــده گان 
والیــت  در  درۀ  صوف بــاال  ولســوالی  در 
ــک  ــت نزدی ــا گذش ــد، ب ــمنگان می گوین س
ــن  ــوه در ای ــک ک ــش ی ــه ۲۰ روز از ران ب
خانواده هــای  بــه  تاکنــون  ولســوالی، 
بی جاشــدۀ ایــن رویــداد هیــچ کمکــی 
ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــر غذای ــی و غی غذای

ــت. اس
ایــن رویــداد طبیعــی تلفــات جانــی نــدارد، 

برجــا  هنگفتــی  مالــی  زیان هــای  امــا 
گذاشــته و حــدود ۱۰۰ خانــواده  بی جــا 

ند. شــده ا
نماینــدۀ  دو  عبدالحکیــم،  و  حســین علی 
خانواده هــای بی جاشــدۀ ایــن ولســوالی 
کــه بــه شــورای والیتــی ســمنگان آمده انــد 
ــرپناه  ــدون س ــده گان ب ــد، بی جاش می گوین
و آب در وضعیــت بــدی بــه ســر می برنــد. 
زمینــۀ  در  را  محلــی  حکومــت  آنــان 

ــی  ــه بی کفایت ــه آواره گان ب ــانی ب کمک رس
متهــم می کننــد و از دولــت خواهــان کمــک 

ــتند. هس
بــه گفتــۀ آنــان حــدود ۲۰۰ خانــوادۀ دیگــر 
ــوه  ــش ک ــد ران ــا تهدی ــوالی ب ــن ولس در ای

روبه روانــد.
رازمحمــد راز، رییــس شــورای والیتــی 
اگــر  کــه  می دهــد  هشــدار  ســمنگان 
مــواد  بی جاشــده گان  بــرای  بــه زودی 
غذایــی کمــک نشــود، یــک فاجعــۀ بزرگــی 
ــن ولســوالی رخ خواهــد داد. انســانی در ای
ــت  ــوول آمری ــایس، مس ــت اهلل س ــا صغب ام
مبــارزه بــا رویدادهــای طبیعــی والیــت 
ســمنگان می گویــد، بــه علــت دوری راه 
مــواد  نمی تواننــد  امنیتــی  تهدیــدات  و 
ایــن ولســوالی بفرســتند. او  غذایــی در 
می گویــد کــه تــاش دارنــد تــا بــرای ایــن 

ــد. ــک کنن ــد کم ــول نق ــا پ خانواده ه
ــا  ــارزه ب ــت مب ــووالن آمری ــۀ مس ــه گفت ب
ســمنگان  والیــت  طبیعــی  رویدادهــای 
ولســوالی  در  کــوه  رانــش  نتیجــۀ  در 
خانــۀ   ۸۰ بــه  نزدیــک  صوف بــاال،  درۀ  
ــب  ــک مکت ــجد و ی ــک مس ــکونی، ی مس

شــده اند. ویــران 

اول سرنوشت دولت آینده مشخص شود 
تا صلح به سرنوشت انتخابات دچار نشود

شورای والیتی سمنگان:
اگر به بی جاشده گان کمک نشود فاجعۀ انسانی رخ می دهد

کرونا در چین و بی توجهی در افغانستان

اول  اســت  بهتــر  مــن  اعتقــاد  بــه 
تکلیــف  و  آینــده  دولــت  سرنوشــت 
ــنی آن  ــود تــا در روش ــردم معلــوم ش م
ــی و  ــارکت مل ــت مش ــک دول ــور ی در مح
ایجــاد  بــا  اقــوام،  همــۀ  تصمیم گیــری 
ــه  ــی، ب ــاع مل ــاد اجم ــد و ایج ــف واح موق
پروســۀ صلــح منصفانــه و مهــار بازی هــای 
ــیر  ــح در مس ــا صل ــت ت ــی پرداخ منطقه ی
بحــران وحشــتناک  یــک  بــه  انتخابــات 
بی پایــان نینجامــد کــه پرداخــت تاوانــش 
دیگــر از تحمــل مــردم و کشــور قطعــاً 

بیــرون اســت...
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اظهــارات آقــای غنــی در خصــوص ســخنان و موضع گیری های 
ــت  ــی در نشس ــرزی، در گفت وگوی ــداهلل و حامدک ــر عب داکت
ــت  ــه اس ــان، گفت ــای طالب ــوص گفت وگوه داووس، در خص
ــه دلیــل اینکــه کاری از دســت شــان  کــه عبــداهلل و کــرزی، ب
ــد.  ــاد می کنن ــد،  انتق ــر نمی آی ــان ب ــا طالب ــح ب ــور صل در ام
ــد  ــور« نمی رس ــه »انگ ــن دو، ب ــت ای ــه دس ــت ک ــه اس او گفت
ــد کاری  ــا نمی توانن ــی آنه ــت. یعن ــرش اس ــه ت ــد ک می گوین
بــرای صلــح کننــد بــه همیــن دلیــل انتقــاد می کننــد. در عیــن 
حــال غنــی گفــت کــه اگــر گــروه طالبــان آمــاده نباشــد کــه از 
خشــونت دســت بکشــد، اجــازه نخواهــم داد کــه ایــن گــروه 
ــدرت  ــه ق ــکا، ب ــا امری ــح ب ــرات صل ــتفاده از مذاک ــا سوءاس ب

برگــردد. 
ایــن اظهــارات آقــای غنــی، از یــک تناقــض آشــکار برخــوردار 
اســت و اظهاراتــش در مــورد عبــداهلل و کــرزی را بــه خــودش 
ــه  ــد ک ــوز نمی دان ــود هن ــه او خ ــد؛ چنانک ــر می گردان ــز ب نی
ــرات  ــن مذاک ــان در ای ــکا و طالب ــان امری ــی می ــه توافقات چ
صــورت گرفتــه اســت و نیــز خــودش از آنچــه کــه پیشــرفت 
مذاکــرات طالبــان و امریــکا خوانــده می شــود، نگــران اســت و 
ــد  ــد و از رون ــی بیفت ــردا چه اتفاق ــرار اســت ف ــه ق ــد ک نمی  دان
ــت  ــرده اس ــاد ک ــا انتق ــان باره ــکا و طاب ــای امری گفت وگوه
ــه از  ــت ک ــان داده اس ــورد نش ــن م ــت جمهوری در ای و ریاس
ــارات  ــه اظه ــت. چنانک ــته اس ــه دور نگه داش ــی ب ــۀ اصل قص
ــه  ــاز ک ــی دولت س ــتۀ انتخابات ــاون اول دس ــح مع ــراهلل صال ام
را  توافــق صلــح  نمی تواننــد  خارجی هــا  کــه  گفته اســت 
ــان از  ــه آن ــت ک ــان داده اس ــد، نش ــل کنن ــا تحمی ــر افغان ه ب
آنچــه میــان امریــکا و طالبــان جریــان دارد در بی خبــری 
ــای  ــارات آق ــن، اظه ــد. بنابرای ــران ان ــد و نگ ــر می برن ــه س ب
ــکا  ــا امری ــان ب ــای طالب ــورد گفت وگوه ــواره در م ــی، هم غن
یــا کل در مــورد صلــح بــا اگرهــا و مگرهــای او همــراه بــوده 
اســت. اظهــارات آقــای غنــی و ارگ نشــینان و پیام  هــا و 
موضع گیری هــای صــادرۀ آنــان در ایــن زمینــه خــاص، نشــان 
می دهــد کــه در حقیقــت ایــن آقــای غنــی اســت کــه دســتش 
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــرش نمی  رس ــورد نظ ــور م ــن انگ ــه همی ب
»تــرش« اســت. شــاید کــرزی و عبــداهلل برنامه یــی بــرای 
ــر  ــی را ب ــم برنامه ی ــی ه ــای غن ــا آق ــند؛ ام ــح نداشته باش صل
ــع  ــدۀ موض ــد تبیین کنن ــه بتوان ــت ک ــرده اس ــه نک ــح ارای صل

ــد.  ــال آن باش ــتان در قب ــن افغانس روش
ــه  ــورد اینک ــی در م ــای غن ــه آق ــت ک ــوان گف ــن می ت ــه یقی ب
ــزی  ــد چی ــریک می کن ــان ش ــه طالب ــزی را ب ــه چی ــکا چ امری
ــدر اطاعــات را  ــل زاد چق ــه خلی ــد و نگــران اســت ک نمی دان
درســت و بــه موقــع بــرای غنــی در ایــن زمینــه انتقــال می دهد. 
بنابرایــن، وقتــی کــه پــای جنــگ و صلــح افغانســتان بــه پیــش 
ــن  ــوان مســوول اول کشــور، بی کاره تری ــه عن ــی ب ــد، غن می آی
و بی غرض تریــن فــرد عــرض وجــود می کنــد. جــدا از 
ــتان  ــح افغانس ــورد صل ــور در م ــت مداران کش ــه سیاس او، هم
ــد: »دســت  ــه می گوی ــد ک ــه مصــداق همــان شــعر ان ــون ب اکن
مــا کوتــاه و خرمــا بــر نخیــل«. یعنــی صلــح در آن بــاال اســت و 
مــا در پایــان دســت مــان بــه آن نمی رســد. مــردم افغانســتان و 
سیاســیون نمی داننــد چــه چیــزی در راه اســت و چــه خواهــد 

شــد.
ــیۀ نشســت داووس  ــوردش را در حاش ــکارترین م ــن آش  همی
ــرای  ــان ب ــا طالب ــع ب ــس قاط ــر آتش ب ــی ب ــای غن ــم. آق می بینی
شــروع مذاکــرات تاکیــد می کنــد؛ امــا آقــای ترامــپ در دیــدار 
ــدار  ــا طرف ــه م ــت ک ــت داووس گف ــیۀ نشس ــا او در حاش ب
ــترده و دوام دار  ــونت گس ــش خش ــک کاه ــه ی ــتیم ک آن هس
ــه  ــان ک ــکا و طالب ــق امری ــان تواف ــی می ــرد. یعن ــورت گی ص
»کاهــش خشــونت« مطــرح اســت تــا خواهــش حکومــت کــه 
»آتش بــس« اســت، تفــاوت زیــاد وجــود دارد. یعنــی ترامــپ، 
ــن  ــا همی ــاد کــه آتش بســی در کار نیســت و ب ــی فهمان ــه عن ب

ــا. ــار بی کاهــش خشــونت کن
 حــاال آقــای غنــی خــود پاســخ دهــد کــه او به راســتی دســتش 
ــا شــیرین.  ــرش اســت ی ــد ت ــه می گوی ــه انگــور می رســد ک ب
بنابرایــن، وضعیتــی را کــه آقانــی غنــی بــرای عبــداهلل و کــرزی 
وصــف کــرده اســت در حقیقــت وصــف حــال خــود اوســت 
و بــه تبعیــت از آن مــردم افغانســتان و ایــن کل حالــت کشــور 
ماســت کــه اصــا خــوب نیســت. بــرای آقــای غنــی پیشــنهاد 
می کنیــم کــه اول خــودش سیاســت تک گرایــی را کنــار 
بگــذارد و در امــر پروســۀ صلــح در قــدم نخســت خــودش را 
شــامل ســازد و بعــد جایــی بــرای دیگــران هــم بــاز کنــد تــا 
هــم دســت او و دســت همــه »انگــور« یــا بــه عبــارت درســت 

ــو« برســد. ــه »آل ــل ب ــن ضرب المث ای

آقـای غنـی!
 دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

در آسـتانۀ امضـای احتمالی توافقنامـه صلح میان 
امریـکا و طالبـان کـه می تواند زمینـه گفتگوهای 
میـان جنـاح هـای سیاسـی را نیـز بـا ایـن گروه 
بـرای رسـیدن بـه توافـق افزایـش دهـد، اشـرف 
غنـی غاصـب قـدرت سیاسـی در افغانسـتان در 
و  منطقه یـی  روایـت  در  »افغانسـتان  نشسـت 
جهانی« که در حاشـیه نشسـت اقتصادی سـویس 
برگـزار شـد، اعـام کـرد که صفـوف طالبـان از 
جنـگ خسـته شـده اند و سـران آن هـا در دوحـه 
بـه عیاشـی و تجدیـد فـراش مصـروف انـد. او 
هـم چنیـن طالبـان را اصلـی ترین عامـل ترویج 
کشـت و قاچـاق مـواد مخـدر در کشـور خواند. 
آقـای غنـی هـم چنیـن در این نشسـت گفت که 
بـرای صلـح بـا طالبـان برنامـه دارد و بـه همیـن 
دلیـل مـردم افغانسـتان از او حمایـت می کنـد. او 
در ضمـن داکتـر عبـداهلل رقیـب انتخاباتـی خـود 
و حامـد کـرزی رییـس جمهـوری پیشـین را بـه 
در مجمـوع  و  در قضیـه صلـح  برنامه گـی  بـی 
بـه بـی برنامـه گـی در تمـام عرصـه هـا متهـم 
کـرد، او گفـت کـه ایـن افـراد یـک ورق کاغـذ 
برنامـه نداشـته انـد. سـخنان آقای غنـی در مورد 
نـکات  حـاوی  می توانـد  شـک  بـدون  طالبـان 
واقعـی باشـد. این گـروه قومی که قرایتـی افراط 
گرایانـه از آمـوزه هـای دینـی دارد، از همان آغاز 
ظهـور خـود بـا مـواد مخـدر و پاکسـازی قومی 
در کشـور وارد صحنـه شـد و تـا امـروز نیـز بـه 
نظـر نمی رسـد کـه حـرف هـای بیشـتر از ایـن 
داشـته باشـد. ولـی جـای تعجـب ایـن جاسـت 
کـه چـرا در چنیـن مقطعی آقـای غنـی و معاون 
اول او در دسـته انتخاباتـی » دولت سـاز« متوجه 
هیـوالی طالبـان شـده اند و آن هـا را چنیـن به باد 
انتقـاد می گیرنـد؟ آقـای غنـی قبل از رسـیدن به 
عهـده دار  کـه  سـال های  در  و  سیاسـی  قـدرت 
انتقـال قـدرت نظامـی از نیروهـای خارجـی بـه 
بـرای خوش آمدگویـی  بـود،  داخلـی  نیروهـای 
انتقـاد کـرد و  افغانسـتان  طالبـان از زندان هـای 
گفـت کـه بیشـترین زندانیـان مربـوط یـک قـوم 
انـد. قومـی کـه آقای غنـی به آن اشـاره داشـت، 
قـوم پشـتون بـود و او گفـت کـه هـر وقـت بـه 
قدرت سیاسـی دسـت پیـدا کند، موضـوع توازن 
قومـی را در زنـدان هـا عملـی خواهـد کـرد. او 
چنیـن نیـز کـرد و بـا فرمان هـای متواتـر هزاران 
جنگجـوی طالبـان را از زندان های کشـور بیرون 
سـاخت و دوبـاره بـه صفـوف جنـگ فرسـتاد تا 
علیـه مـردم افغانسـتان بجنگنـد. امروز چه شـده 
کـه آقـای غنـی علیـه همـان هایـی کـه از زندان 
بیـرون کرد، چنین عصبانی و خشـمگین اسـت؟ 
سیاسـی  قـدرت  بحـث  از  فراتـر  مگـر چیـزی 
مطـرح اسـت؟ در زمـان انتخابـات سـال ۱393 
آقـای غنـی بـا طالبـان همدلـی نشـان مـی داد که 
واقعـا می خواسـت کـه آن هـا از او حمایـت کنند 
طالبـان چنـان  بدهنـد. چنانچـه  رای  برایـش  و 

هـم کردنـد. بعـدا او می خواسـت کـه طالبـان را 
در کنـار خـود در قـدرت سیاسـی شـریک کنـد، 
چیـزی کـه طالبـان بـه آن پاسـخ مثبـت ندادند و 
بـه همیـن دلیـل میانـه آقـای غنـی و آنهـا برهـم 
خـورد. حـاال هـم طالبـان بـه ایـن دلیـل بـرای 
آقـای غنـی منفـور شـده اند، چون ادعـای قدرت 
سیاسـی دارنـد و نمی خواهنـد بـا او در یـک میز 
مذاکـره بنشـینند. او از طالبـان عصبانـی اسـت و 
بـه همین دلیـل تـاش دارد که حتـا برنامه صلح 
بـا آن هـا را نیـز سـبوتاژ کنـد. گفتگـوی دونالـد 
ترامـپ رییـس جمهـوری امریـکا بـا آقـای غنی 
در حاشـیه نشسـت داووس در سـویس دقیقـا به 
همیـن منظور صـورت گرفت کـه او تاش های 
صلـح امریـکا را دور نزنـد و بگـذارد کـه طالبان 
بـا کاهش خشـونت هـا بـرای امضـای توافقنامه 
صلـح آمـاده شـوند. و امـا در مورد برنامـه! آقای 
غنـی درسـت می گویـد که رقبـای او، کـرزی و 
عبـداهلل، برنامـه ندارنـد ولـی خودش چـه برنامه 
یی برای افغانسـتان دارد. او در سـال ۲۰۰9 وقتی 
بـا کـرزی و عبـداهلل وارد مبارزات انتخاباتی شـد 
و تنهـا سـه درصـد آرای انتخاباتـی را بـه دسـت 
آورد، گفـت کـه افغانسـتان یکی از چهار کشـور 
فاسـد دنیـا اسـت و این اتهـام را به کـرزی وارد 
کـرد کـه جایگاه افغانسـتان را در یان کشـورهای 
فاسـد دنیا ارتقا بخشـیده اسـت. امـا خودش چه 
کـرده اسـت؟ در تـازه ترین گـزارش افغانسـتان 
در میـان فاسـد ترین کشـورهای جهـان موقعیت 
جایـگاه  کـه  توانسـت  او  آیـا  دارد.  را  پنجـم 
افغانسـتان را از نظـر فسـاد مالـی و اداری بهتـر 
سـازد؟ هنوز افغانسـتان فاسـد ترین کشورجهان 
بـه شـمار مـی رود در حالـی کـه در پنـج سـال 
گذشـته قـدرت به صـورت انحصـاری در اختیار 
قـدرت  اسـت.  بـوده  اش  نزدیـکان  و  خـودش 
بـه قـدرت خانـواده  سیاسـی عمـًا در کشـور 
گـی تقلیـل یافتـه و این مهـم ترین برنامـه مدون 
آقـای غنـی بـرای نجات کشـور بوده اسـت. فقر 
و بیـکاری از هـر زمـان دیگـری در کشـور بیداد 
می کنـد. حداقل براسـاس گـزارش های رسـمی 
بیـش از پنجـاه درصـد جمعیت کشـور زیر خط 
فقـر بـه سـر مـی برنـد، آیـا ایـن اسـت برنامـۀ 
کاهـش فقر و بیـکاری در کشـور؟ برنامۀ صلحی 
را کـه آقـای غنـی بـه زبـان انگلیسـی تدویـن 
کـرد، هیـچ برنامـه نیسـت. فقـط چنـد صفحـه 
نوشـته مقالـه مانند اسـت کـه هیچ کمکـی برای 
رسـیدن بـه صلـح و امنیـت نمـی کنـد. او زمانی 
کـه در انتخابـات گذشـته کمپاین مـی کرد، گفت 
کـه حداقـل، در پنـج سـال گذشـته یـک میلیون 
کشـور  در  بیـکاری  کاهـش  بـرای  تـازه  شـغل 
ایجـاد خواهـد کـرد، آیـا یـک درصد این شـعار 
عملـی شـد. چند صفحـه برنامه آقـای غنی برای 
گفتـن  دروغ  اسـت؟  نوشـته  بیـکاری  کاهـش 
واقعـا مالیـه کار نـدارد واال آقـای غنی حـاال باید 

زیـر بـار قـرض گـور می رفـت. آدم وقتـی یـک 
انگشـت به سـوی دیگـران می گیرد بایـد متوجه 
باشـد که چهـار انگشـت دیگر را به سـوی خود 
افغانسـتان  مـردم  گویـد  مـی  او  اسـت.  گرفتـه 
بـه او و برنامـه هایـش بـاور دارنـد؟ کـدام بـاور 
کـدام برنامـه؟ مـردم افغانسـتان روزشـماری می 
کننـد کـه او را دیگـر در افغانسـتان حتـا نبیننـد 
و بـاز جنـاب عالـی ادعـا می کنـد کـه  مـردم بـه 
او بـاور دارنـد. واقعـا اعتمـاد بـه نفس هـم چیز 
خوبـی بـوده اسـت! مـردم بـه چـه چیـز آقـای 
غنـی دل خـوش کننـد؟ بـه کـدام تحولـی که او 
در افغانسـتان وارد کـرد؟ آقـای غنـی فقـط یـاد 
گرفتـه کـه در سـفرهایش یـک کتـاب را کـه دو 
صفحـه آن را هـم نخوانـده بـا خـود انتقـال دهد 
و در بیـن طیـاره بـا کـودکان عکـس یـادگاری 
بگیـرد. کل حکومـت داری بـا برنامـۀ آقای غنی 
همیـن اسـت. البته آقـای غنی حافظه هـم ندارد؛ 
چـون دروغ هایـی را کـه می گویـد خـودش نیـز 
فـردا بـه یـاد نمـی آورد. می گویند داکتـری پیش 
مریـض آمـد و گفـت کـه برایـت دو خبـر دارم 
یکـی خـوب و دیگری بـد کـدام را اول بگویم؟ 
مریـض گفـت خبـر بـد را اول بگـو. داکتر گفت 
کـه خبـر بـد این اسـت کـه تـو سـرطان داری و 
تـا چنـد هفته بعد میمـری. مریض گفـت در این 
میـان پس خبـر خوب کدام اسـت؟ داکتر پاسـخ 
داد خبـر خـوب ایـن اسـت که تـو حافظـه خود 
را هـم از دسـت داده ای و همیـن که از شـفاخانه 
بیـرون شـدی همـه چیـز را فرامـوش مـی کنی.

نـدارد مـالیه  غ  و در
آیـا غنی برنامـه دارد؟

 برنامۀ صلحی را که آقای غنی به 
زبان انگلیسی تدوین کرد، هیچ 
برنامه نیست. فقط چند صفحه 
نوشته مقاله مانند است که هیچ 
کمکی برای رسیدن به صلح و 
امنیت نمی کند. او زمانی که در 
انتخابات گذشته کمپاین می کرد، 
گفت که حداقل، در پنج سال 
گذشته یک میلیون شغل تازه 
برای کاهش بیکاری در کشور 
ایجاد خواهد کرد، آیا یک درصد 
این شعار عملی شد. چند صفحه 
برنامه آقای غنی برای کاهش 
بیکاری نوشته است؟ دروغ گفتن 
واقعا مالیه کار ندارد واال آقای 
غنی حاال باید زیر بار قرض گور 
می رفت. آدم وقتی یک انگشت 
به سوی دیگران می گیرد باید 
متوجه باشد که چهار انگشت 
دیگر را به سوی خود گرفته است. 
او می گوید مردم افغانستان به او 
و برنامه هایش باور دارند؟

احمـد عمران
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محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی، در 
مجمـع جهانـی اقتصـاد  در داووس سـویس گفتـه اسـت 
کـه افغانسـتان برای کاهش شـمار قابل ماحظـۀ نیروهای 

امریکایـی از ایـن کشـور آماده گـی دارد. 
اشـاره  بـا  دلـو   ۲ چهارشـنبه،  روز  غنـی  محمداشـرف 
نیروهـای  بـه رونـد مذاکـرات صلـح و کاهـش هزینـه 
امریکایـی در افغانسـتان گفـت کـه پیش از این بـه دونالد 
ترامـپ نیـز یـاد آور شـده بود کـه حکومت افغانسـتان به 

کاهـش نیروهـای امریکایـی آماده گـی  دارد. 
آقـای غنـی کـه در مجمـع جهانـی اقتصـادی در داووس 
می کـرد،  صحبـت   )World Economic forum  (
رهبـری بخـش از حکومـت و همچنـان رییس جمهـوری 
پیشـین حامـد کـرزی را بـه بی برنامه گـی در رابطـه بـه 
صلـح متهـم کـرد و گفت کـه عبـداهلل و کـرزی برنامه یی 

بـرای صلـح ندارند.
آقـای غنـی در پاسـخ بـه یک پرسـش مجری در نشسـت 
او  از  عبـداهلل  عبـداهلل  و  کـرزی  حامـد  چـرا  داووس: 
انتقـاد می کننـد؟ گفـت: »چـون دست شـان بـه »انگـور« 
نمی رسـد، آیـا رییس جمهـور کـرزی توانسـت بـا طالبان 
بـه آتش بـس دسـت پیـدا کنـد؟ نـه، مـن توانسـتم. آیا او 
بـه طالبان پیشـنهاد بـدون قید و شـرط مذاکـرات را داد؟ 
نـه، مـن دادم. براسـاس نظرسـنجی ها مردم افغانسـتان در 
مـورد مذاکـرات صلـح به کـی بیشـتر اعتمـاد دارنـد؟ به 
مـن. مـن مشـغول کار بـا مردمـم هسـتم، برنامـه دارم و 
روی آن کار می کنـم. برنامـۀ رییـس جمهـور کـرزی و 
دکتـر عبـداهلل چیسـت؟ لطفًا یـک صفحه برای من نشـان 
دهیـد کـه یکی از ایـن آقایـان در مـورد آیندۀ افغانسـتان 

باشند.« نوشـته 
شـد  مدعـی  نشسـت  ایـن  در  همچنیـن  غنـی  اشـرف 
 ۴ کـدام  »هـر  قطـر  در دوحـه  طالبـان  نماینـده گان  کـه 
می برنـد  لـذت  زنده گـی  از  گرفته انـد،  همسـر   ۵ تـا 
و بـه سـرمایه گذاران تبدیـل شـده اند.« امـا بـه گفتـه او 
می خواهنـد  و  خسـته اند  جنـگ  از  طالبـان  جنگجویـان 

شـود. متوقـف  جنـگ 
بـه   ۲۰۰۱ سـال  در  »طالبـان  کـرد:  اضافـه  همچنیـن  او 
خانه هایشـان بازگشـتند، بـرای سـه سـال آرام بودند، چه 
اقداماتـی رییـس جمهور کـرزی و تیمش انجـام دادند که 
شـورش دوبـاره بـاال گرفـت. او باید بـه مردم افغانسـتان 

پاسـخ دهـد. من ایـن جنـگ را به وجـود نیـاوردم.«
رییـس حکومـت وحـدت ملـی همچنـان گفته اسـت که 
اگـر گـروه طالبـان آمـاده نباشـد کـه از خشـونت دسـت 
بکشـد، او اجـازه نخواهـد ایـن گـروه بـا سواسـتفاده از 

مذاکـرات صلـح بـا امریـکا بـه قـدرت برگردند.
ایـن در حالـی اسـت کـه گـروه مذاکـره کنندۀ طالبـان در 
دوحـه گفتـه انـد کـه روند مذاکـرات صلـح نهایی شـده 
اسـت و طالبـان و – امریـکا روی امضـأ ایـن توافق نامـه 

دارند.  رأی زنـی 
سـهیل شـاهین در وسـط ماه جـدی در حسـاب تویترش 
نگاشـت کـه توافـق صلـح میـان امریـکا و طالبـان نهایی 
شـده اسـت و رأی زنی هـای روی امضـای آن میـان گروه 

مذاکـره کننـدۀ امریـکا و طالبان جریـان دارد. 
نشـده  گفتـه  چیـزی  آتش بـس  روی  توافـق  ایـن  در 
اسـت، امـا طالبـان گفته انـد کـه این گـروه طـرح »کاهش 
خشـونت« را کـه در برگیرنده شـهرهای بزرگ افغانسـتان 
می شـود بـه زلمـی خلیلـزاد، نماینـده ویـژه امریـکا برای 

افغانسـتان سـپرده اند. صلـح 
امـا، ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی گفتـه اسـت کـه 
بـه  طالبـان  بایـد  و  نـدارد  معنـی  خشـونت  ها  کاهـش 

کننـد.  تمکیـن  آتش بـس 
جهانـی  نشسـت  حاشـیه  در  ترامـپ  دونالـد  همچنـان، 
غنـی  اشـرف  بـا محمـد  دیـدار  در  داووس  در  اقتصـاد 
رییـس حکومـت وحدت ملـی، روی کاهش خشـونت ها 
توسـط طالبـان، بـرای نهایـی سـازی توافـق نامـۀ صلـح 

تأکیـد کـرده اسـت. 
انتشـار خبرنامه یـی گفتـه اسـت دونالـد  بـا  کاخ سـفید 
ترامـپ در دیـدار بـا محمداشـرف غنـی، یـک بـار دیگر 

بـر لـزوم کاهـش »قابـل ماحظـه و دوام دار خشـونت ها« 
توسـط طالبـان تاکیـد کـرده اسـت کـه بـه گفتـه آقـای 
آینـده  بـرای  معنـی دار«  »مذاکراتـی  زمینه سـاز  ترامـپ 

افغانسـتان خواهـد شـد.
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه پیـش از ایـن 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت وحدت 
ملـی، در یـک نشسـت در کابـل گفتـه بـود کـه رونـد 
مذاکـرات صلـح نبایـد از طـرف »یـک فـرد« بـه انحصار 

شـود.  گرفته 
آقـای عبـداهلل گفتـه اسـت کـه رونـد مذاکـرات صلـح به 
مـردم افغانسـتان تعلـق دارد و بایـد شـهروندان از آن بـا 

باشـند.  خبر 
همچنـان حامد کـرزی رییس جمهوری پیشـین به بی.بی.
سـی گفته اسـت که غنـی نباید »بـه بهانه آتش بـس« مانع 

آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانی« صلح شـود.
خروج امریکا – ناتو 

ایـن در حالـی اسـت که یـک پژوهش تازه نشـان می دهد 
کـه نزدیـک بـه نصـف مـردم افغانسـتان خواهـان خروج 
نیروهـای امریکایـی و ناتـو پـس از امضـای توافق نامـۀ 
صلـح بـا با طالبان ازافغانسـتان هسـتند تا جنگ ۱۸ سـاله 

بـه پایان برسـد. 
 پژوهشـی که از طرف انسـتیتوت »جنگ و صلح« ایاالت 
متحـدۀ امریکا انجام اسـت، نشـان می دهد کـه ۸۰ درصد 

اشـتراک کننده گان راه حـل سیاسـی را بـرای پایـان جنـگ 
مفیـد دانسـته انـد، در حالـی کـه ۲۰ درصد دیگـر روش 

نظامـی را بهتـر ارزیابـی کرده اند. 
ایـن پژوهـش دریافته اسـت کـه ۴6 درصد از شـهروندان 
افغانسـتان خواهـان ترک نیروهـای امریکایـی و ناتو پس 
افغانسـتان  از  طالبـان  بـا   صلـح  توافق نامـۀ  امضـای  از 
هسـتند، در حالـی 33 درصـد دیگـر خواهـان ابقـای آنان 

شـده اند. 
ایـن بررسـی کـه در 3۴ والیـت بـا بیـش از ۵ هـزار تـن 
صـورت گرفتـه اسـت، می گوید که ۵۵ درصد از اشـتراک 
کننـده گان بـاور دارنـد کـه جنگجویـان خارجـی در میان 
نیروهـای طالبـان حضـور دارنـد کـه بیشترشـان ارتباط با 

شـبکۀ القاعـده دارند. 
۴۱ رصـد از ایـن اشـتراک کننـده گان، زلمـی خلیـل زاد را 
گزینـه بهتـر بـرای مصالحۀ افغانسـتان می داننـد، در حالی 

39 درصـد مخالفـت کرده اند.
میـان  مذاکـرات  دور   ۱۱ هنـوز  تـا  کـه  اسـت  گفتنـی 
امریـکا و طالبـان در دوحـه و برخـی از کشـورهای عربی 
انجـام شـده اسـت. پـس از آن  کـه طالبـان بـه کاهـش 
خشـونت های چراغ سـبز نشـان دادند، آلمان گفته اسـت 
کـه اشـتیاق میزبانی مذاکـرات صلـح »بین االفغانـی« میان 

طالبـان و نماینـده گان از مـردم افغانسـتان را دارد. 

سـازمان شـفافیت بین المللـی در گـزارش سـاالنۀ خـود، 
افغانسـتان را در ردۀ ۱۰ فاسـدترین کشـورهای جهـان از 
لحـاظ فسـاد اداری قـرار داده اسـت. در گـزارش سـاالنۀ 
بین المللـی کـه روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته  نهـادِ  ایـن 
در مـورد فسـاد در ۱۸۰ کشـور جهـان بـه نشـر رسـید، 
همچنـان آمـده اسـت که تاش هـا در راسـتای مبـارزه با 
فسـاد در افغانسـتان از سـال ۲۰۱۸ میـادی بـه ایـن سـو 

است. نداشـته  پیشـرفتی 
در گزارش دیدبان شـفایت بین المللی از سـومالیا، سـودان 
جنوبـی و سـوریه بـه عنوان سـه کشـور دارای بیشـترین 
فسـاد در جهان نام برده شـده اسـت، اما در این رده بندی 
 ۱6 کسـب  بـا   ۲۰۱9 و   ۲۰۱۸ سـال های  در  افغانسـتان 
امتیـاز از ۱۰۰ امتیـاز در شـاخص مبـارزه بـا فسـاد، یـک 
درجـه افـت داشـته و در جایـگاه ۱۷3 قرار گرفته اسـت.

در عین حال، مسـووالن در این سـازمان در یک نشسـت 
خبـری در کابل، عدم پیشـرفت افغانسـتان در امـر مبارزه 
بـا فسـاد را »ناامیـد کننـده« خواندنـد و گفتنـد کـه نتایج 
فسـاد اداری می توانـد بـر مشـروعیت حکومـت، اعتمـاد 
بیـن مـردم و اعتمـاد تمویـل کننـده گاِن افغانسـتان تأثیـر 

بگـذارد. منفی 
در سـوی دیگر، مسـووالن در دیدبان شـفافیت افغانستان 
ایـن گـزارش می گوینـد کـه حکومـت  بـه  در واکنـش 
وحـدت ملـی در امر مبـارزه با فسـاد »ناکام« بوده اسـت. 
سـید اکـرام افضلـی، رییـس دیدبـان شـفافیت افغانسـتان 
خبـری  نشسـت  یـک  در  گذشـته  هفتـۀ  پنجشـنبۀ  روز 
گفـت کـه حکومـت در سـال ۲۰۱۴ وعـده سـپرده بـود 
کـه کمیسـیون مسـتقل مبـارزه فـا فسـاد اداری را ایجـاد 
می کنـد، امـا در پنـج سـال تنهـا قانـون مبـارزه بـا فسـاد 

شـد. نهایی 
او حکومـت را بـه متهـم بـه بی احترامی به پارلمـان و قوۀ 
قضاییـه کـرد و گفـت کـه سـران حکومت وحـدت ملی 
بـه تفکیـک قـواه ارج نمی گذاشـتند/نمی گذارند. بـه گفتۀ 
اکـرام افضلـی، حکومـت از قـوۀ قضاییـه و قـوۀ مقننـه، 
اسـتفادۀ ابـزاری نیـز کرده اسـت. رییس دیدبان شـفافیت 
افغانسـتان بـه این باور اسـت کـه مداخلۀ سیاسـی در کار 
نهادهـای عدلـی و قضایـی و مبارزه با فسـاد، بخش دیگر 
عملکردهـای »نادرسـت« حکومـت در جریـان پنج سـال 

گذشـته بـه حسـاب می آید.
آقـای افضلـی همچنـان حکومـت را بـه مداخلۀ سیاسـی 
در کارهـای مرکـز عدلـی و قضایی مبارزه با فسـاد اداری، 
دادسـتانی ُکل و ادارۀ عالـی تفتیـش کـرد و گفـت، ایـن 
امر سـبب شـده کـه تنهـا افـراد فاقد پشـتوانۀ سیاسـی به 

شـکل نمادیـن مـورد پیگـرد قضایی قـرار گیرنـد و آنانی 
که پشـتوانۀ سیاسـی داشـته اند مـورد پیگرد قـرار نگیرند.
 ۲۰ از  بیـش  کـه  کـرد  بیـان  شـفافیت  دیدبـان  رییـس 
پرونـدۀ بـزرگ فسـاد اداری در نهادهای عدلـی و قضایی 
انبـار شـده، امـا کسـی حاضـر نیسـت بـه ایـن پرونده ها 
اظهـار داشـت کـه  افضلـی  رسـیده گی کنـد. سـیداکرام 
افغانسـتان بایـد بـا ایجـاد نهادهـای مسـتقل، حمایـت از 
نهادهـای موجـود و متعاقـب آن تفکیـک قـوا، مبـارزه بـا 
فسـاد را نهادینـه کنـد تـا اعتمـاد بـه نهادهـای دولتـی بر 

. گردد
آقـای افضلـی در بخشـی از سـخنانش مدعـی شـد کـه 
در  افغانسـتان  سیاسـی  سرنوشـت  تعییـن  در  »پـول« 
نقـش  اخیـر  پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری  انتخابـات 
کلیدی داشـته اسـت. بـه گفتۀ او، بیشـتر اعضـای مجلس 
کمیسـیون های  اعضـای  بـه  پـول  دادن  بـا  نماینـده گان 
انتخاباتـی به مجلس نماینـده گان راه یافتنـد. آقای افضلی 
تأکیـد کـرد کـه نقـش پـول در تعیین سرنوشـت سیاسـی 
سـبب شـده اعتماد مردم نسـبت به حکومـت از بین برود 

و فسـاد نیـز ادامـه یابد.
گفتنـی اسـت کـه حکومـت افغانسـتان در گزارش سـال 
گذشـتۀ دیدبـان شـفافیت بین المللـی نیـز بـا کسـب ۱6 
امتیـاز در ردیـف ۱۷۲ قـرار داشـت. مسـووالن حکومت 
وحـدت ملـی بـه ویـژه محمداشـرف غنـی همیشـه از 
مبـارزه بـا فسـاد اداری صحبـت می کردنـد و شعارشـان 

مبـارزه بـا فسـاد اداری و محاکمـۀ مفسـدان بـود.
قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  حکومـت  ارتبـاط،  همیـن  در 
مبـارزه بـا فسـاد اداری را ایجـاد کـرد تـا بـه پرونده های 
کارمنـدان  و  وزیـران  مربـوط  کـه  اداری  فسـاد  بـزرگ 
بلندرتبـۀ حکومت می شـود، مسـتقانه رسـیده گی شـود، 
امـا گـزارش سـاالنۀ سـازمان شـفافیت بین المللـی نشـان 
می دهـد کـه ایـن شـعارهای، شـعار باقـی ماندنـد و در 
زمینـۀ محو فسـاد اداری هیچ پیشـرفتی صـورت نگرفت.

 

افغانستان همچنان »فاسدترین« است
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فضا - زمان خمیده )نسبیت عام(
نگاهـی بـه سـاختار فضـا ـ زمـان انشـتین، یکـی از 
معما هـا ی بنیادیـِن طبیعـت را حـل کرد و ایـن معما، 
چگونه گـی کار کـرد آشـنا ترین نیـروی طبیعـت به نامِ 
گرانش اسـت. نیوتون می دانسـت که نیـروی گرانش، 
اجسـام مختلـف را در کنار یکدیگر نگه مـی دارد و با 
جـرم اشـیاء سـرو کار دارد. روابطـی که تحـت عنوان 
قوانیـن نیوتـون بـا آن هـا درگیـر هسـتیم، شـدِت این 
نیـرو را بـا دقـِت بسـیار خوبـی تعییـن می کنـد. امـا 
نیوتـون هیچ وقـت متوجـه چگونه گی کار کـرد نیروی 
گرانـش نشـد. چگونـه ممکن اسـت کـه مـاه بی وقفه 
دور  بسـیار  فاصلـۀ  از  مـاه  بگـردد؟  زمیـن  دور  بـه 
چگونـه متوجـه وجـود زمیـن در آن مکان می شـود؟ 
کار کـرد ایـن نیـرو بـه گونه یـی اسـت کـه انـگار ماه 
بـا طنابـی نامرئـی بـه زمیـن متصـل شـده باشـد؛ امـا 
همـۀ مـا می دانیـم کـه این تفکر درسـت نیسـت و در 
حقیقـت این هـا سـؤاالتی هسـتند کـه قوانیـن نیوتون 

پاسـخی بـرای آن ها نـدارد.
 بعـد از ده سـال جسـت و جو و تفکـر در مـورد ایـن 
موضوع، انشـتین توانسـت بـا ارایۀ توصیـف جدیدی 
از فضـا بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ دهـد. گفتیـم کـه از 
نظـر نیوتـون، فضـا مانند یـک صحنۀ خالی اسـت که 
نمی توانـد بـر عمـل شـکل گرفته در این صحنـه تأثیر 
بگـذارد. امـا از دیـد انشـتین این گونه نیسـت. در این 
دیـدگاه جدیـد، فضا می تواند کشـیده یا حتـا موج دار 
شـود. اجسـام مختلـف می تواننـد باعث تغییر شـکل 
ایـن فضـا بشـوند. بـرای درک بهتـر، یک میـز بیلیارد 
گوی هـا ی  کـه  بگیریـد  نظـر  در  فضـا  به عنـوان  را 
بیلیـارد، به عنـوان زمیـن و دیگر سـیارات باشـند، اگر 
فضـا ی نیوتونـی را در نظـر بگیریم، گوی هـا ی بیلیارد 
در مسـیر مسـتقیم حرکـت می کننـد؛ امـا فضـا از دید 
انشـتین، قابـل انعطـاف اسـت. پـس اگـر یک جسـم 
سـنگین ماننـد زمیـن در این فضـا قرار بگیـرد، باعث 
ایجـاد یـک چالـه در سـاختار ایـن فضـا می شـود که 

مـاه، حـول ایـن چالـه می گردد. 
 طبـق نظریـۀ انشـتین، گرانـش، همان کشـیده گی ها و 
خمیده گی هـا ی فضـا اسـت که توسـط اجسـام ایجاد 
شـده اسـت. هـر جسـمی می توانـد بسـته بـه جرمی 
کـه دارد بـر ایـن فضـا تأثیـر بگـذارد امـا ایـن تأثیـر 
بـه حـدی کوچـک اسـت کـه تنهـا در مـورد اجسـام 
بسـیار سـنگین مثـل زمیـن و سـیارات و دیگـر اجرام 
کیهانـی محسـوس اسـت. گـردش مـاه حـول زمیـن 
بـه دلیـل وجـود یـک نیـروی مرمـوز یـا یـک طناب 
نامرئـی نیسـت، بلکـه بـه دلیل وجـود چاله یی اسـت 
کـه زمیـن بـه دلیـل جـرم زیـاد خـود در فضـا ایجاد 
کـرده اسـت. پس از انشـتین، فضـا دیگر یـک صحنۀ 
ثابـت نیسـت، بلکـه بازیگـری اسـت که نقـش مهمی 

در درام کیهانـی بـازی می کنـد. 

 یکـی از مـوارد مهـم بـرای تسـت ایـدۀ اینشـتین در 
سـیاه چاله  یـک  رویـداد  افـق  نزدیـک  فضـا،  مـورد 
اسـت. یـک سـیاه چاله در ابتـدا سـتارۀ پر جرمـی بوده 
اسـت که پس از اتمام سـوخت هسـته یی مرکزی، در 
خـود فرو رفتـه اسـت. حجـم یـک سـیاه چاله، بسـیار 
کـم اسـت و میلیون هـا تـن جـرم دارد. گرانـش یـک 
سـیاه چاله بـه حـدی زیـاد اسـت کـه بـا توجـه بـه 
ریاضیـات نظریـۀ انشـتین، می توانـد فضا را بـه دنبال 
خـود بکشـد و آن را ماننـد یـک تکـه پارچـه دچـار 
پیـچ و خم هـا ِی شـدید کنـد. همیـن تغییرات شـدیِد 
فضـا در افـق رویداد یک سـیاه چاله می توانـد موردی 
بـرای آزمـودن نظریۀ انشـتین باشـد. امـا نزدیک ترین 
سـیاه چاله میلیارد هـا مایـل از مـا دور اسـت و به دلیل 
نزدیـک  آن  بـه  نمی تـوان  سـیاه چاله  زیـاد  گرانـش 
شـد. پس چگونـه می تـوان فهمید کـه نظریۀ انشـتین 

حقیقـت دارد؟
  

B  کاوشگر گرانش
لئونـارد  به نـام  فیزیک دانـی   ،۱9۵۰ دهـۀ  اواخـر  در 
آزمـودن  بـرای  نزدیک تـری  مـکان  به دنبـال  شـیف 
یـک  کـه  همان گونـه  می گشـت.  انشـتین  نظریـۀ 
سـیاه چاله می توانـد فضـا را دچـار کشـیده گی کنـد، 
زمیـن نیـز بـا چرخیـدن و حرکـت در فضـا می تواند 
پیچـش و کشـیده گی ایجاد کند، اما اثـر این پیچش از 
تأثیـر یـک سـیاه چاله کم تر اسـت. وسـیله ای که ذهن 
شـیف را درگیـر کـرده بـود، یـک اسـباب بازی سـاده 
به نـام ژیروسـکوپ بـود. ایـدۀ شـیف بسـیار عجیـب 
بـود. او ایـدۀ خـود را بـا دو نفـر از همـکاران خـود 
بـه  نام هـا ی ویلیـام فلربنـک و رابرت کنن در اسـختر 
اسـتنفورد در میـان گذاشـت. ایـن سـه نفـر تصمیـم 
گرفتنـد کـه یـک ژیروسـکوپ پیشـرفته را بـه مـدار 
زمیـن بفرسـتند تـا بتواننـد درسـتی نظریۀ اینشـتین را 
بررسـی کنند. ایـدۀ شـیف در قالب مقاله یـی به عنوان 
راه جدیـد و قابـل اجرای تسـت آزمایشـگاهی نظریۀ 
 Physical نسـبیت عام انشـتین در ۱ مارچ ۱96۰ در

Review Letters منتشـر شـد. 
در حالـت عـادی، جهت گیـری یک ژیروسـکوپ در 
فضـا ثابـت اسـت مگـر این کـه یـک عامـل خارجـی 
باعـث تغییـر در جهـت آن شـود. ایـن ایـدۀ سـیار 
سـاده اسـت. امـا مشـکلی وجـود داشـت و آن هـم 
تغییـر  میـزان  مـورد  در  انشـتین  نظریـۀ  پیش بینـی 
جهـت ژیروسـکوپ بـود. طبـق پیش بینـی انشـتین، 
اندازه گیـری ایـن تغییـر جهـت مثـل ایـن اسـت کـه 
مایلـی  از فاصلـۀ 6۲  بخواهیـد قطـر یـک سـکه را 

بگیریـد.  انـدازه 
 ،B در سـال ۱96۲ طـرح بـا نـام کاوشـگر گرانـش 
شـد.  فرسـتاده  ناسـا  بـرای  حمایـت  گرفتـن  بـرای 
پیش بینـی اعضـا ی تیـم بـرای انجام پروژه حدود سـه 
سـال بـود اما ایـن پیش بینـی بسـیار خوش بینانـه بود 
و عملـی شـدن طـرح حدود ۴۰ سـال طول کشـید و 
در طـول ایـن سـال ها، عملیات 9 بار توسـط ناسـا در 
شـرف لغـو شـدن بـود. امـا باالخـره در آوریل سـال 
۲۰۰۴ کاوشـگر گرانش B به فضا فرسـتاده شـد و از 
سـه بنیان گـذار ایـن طـرح، فقـط یکـی از آن هـا زنده 

بـود و توانسـت نتیجـۀ تاش هـا ی خـود را ببینـد. 
ایـن  بـرای آزمـودن  فراهـم کـردن تکنولـوژی الزم 
نظریـه بسـیار دشـوار بـود. زیـرا ماهواره یـی کـه در 
مـدار زمیـن قـرار می گرفـت بایـد طـوری طراحـی 
می شـد کـه باد هـا ی خورشـیدی و دیگـر تابش هـا ی 
کیهانـی تأثیـری بـر آن نگذارنـد. در ایـن آزمایش، از 
چنـد ژیروسـکوپ پیشـرفته اسـتفاده شـد کـه جهت 
دور دسـت  در  سـتاره  یـک  بـه  آن هـا  همـۀ  اشـارۀ 
اشـارۀ  داد کـه جهـت  نشـان  داده هـا  بررسـی  بـود. 
ژیروسـکوپ ها بـه همـان میـزان پیش بینـی شـده در 
معـادالت انشـتین تغییـر پیـدا کـرد. ایـن آزمایـش، 
نخسـتین مشـاهدۀ مسـتقیم از نسـبیت عام انشتین بود 
و نشـان داد کـه اگـر فضـا در واقـع، هیچ بـود، دیگر 
چیـزی بـرای پیـچ و تـاب خـوردن وجـود نداشـت. 

 
گرانش نیوتونی در مقابل گرانش انشتین

همـۀ  کـه  داد  توضیـح  نیوتـون  گرانـش  معـادالت 
اجسـام بـه یکدیگـر نیـروی گرانـش وارد می کننـد و 
هـر جسـمی متناسـب با جرم خـود تحت تأثیـر نیرو، 
حرکـت شـتاب دار خواهـد داشـت. طبـق معـادالت 
نیوتـون، نیروی گرانش بین دو جسـم، بـا مربع فاصلۀ 
آن هـا نسـبت عکـس دارد. نظریـۀ گرانـش نیوتونـی 
اسـت  روزمـره  مشـاهداِت  از  بسـیاری  پاسـخ گو ی 
امـا نتوانسـت بی نظمـی موجـود در حرکت گردشـی 
عطـارد بـه دور خورشـید را به خوبی توصیـف کند و 

اختـاف اندکـی بـا واقعیـت این مسـأله داشـت.
تفکـر تکان دهنـدۀ انشـتین در مورد گرانـش که آن را 
شـادمانه ترین تفکـر کل زنده گـی خـود می دانـد، بیان 

می کنـد کـه گرانش همان شـتاب گیری اسـت و آن را 
اصـل تسـاوی نامیـد. او متوجـه شـد که اگر جسـمی 
آزادانـه در یـک میـدان گرانشـی سـقوط کنـد، دیگـر 
وزن خـود را احسـاس نخواهـد کرد )ماننـد چتر بازی 
هنـوز چتـر خود را باز نکرده اسـت و یا شـخصی در 

آسانسـور کـه کابل آسانسـور بریده اسـت.(
یـک مثـال سـاده از ایـن تفکـر، فضا پیما یـی اسـت 
ثانیـه )شـتاب  کـه بـا شـتاب 9.۸ متـر بـر مجـذور 
فضا نـورد  می شـود.  دور  زمیـن  از  زمیـن(،  گرانـش 
ایـن فضا پیمـا، یـک پـر و یـک چکـش را به صـورت 
هم زمـان رهـا می کنـد، در غیـاب مقاومـت هـوا، این 
دو جسـم بـا هـم بـر زمیـن می افتنـد. درسـت ماننـد 
زمانـی کـه ایـن آزمایـش روی زمین انجام شـود. این 
نتیجـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه فضا نـورد و اجسـام 
داخـل فضا پیمـا، شـتاب خـود را حـس نمی کننـد و 
موقعیـت آن هـا مانند زمانی اسـت که در سـطح زمین 

بوده انـد. 
 گرانـش می توانـد بـر گـذر زمـان نیـز تأثیر بگـذارد. 
در قسـمت نسـبیت خـاص انشـتین، اتسـاع زمـان یا 
گـذر ُکنـد زمـان توضیـح داده شـد. در نسـبیت عـام 
یـا گرانـش انشـتین نیز ایـن واقعیـت وجـود دارد که 
زمـان بـرای اجسـام تحـت تأثیر میـدان گرانشـِی یک 
جسـم بسـیار سـنگین بـه کنـدی می گـذرد. اتسـاع 
زمـان تحت تأثیـر گرانش، امکان سـفر در زمان را نیز 
فراهـم می کنـد. بـرای مثـال اگر جسـمی تحـت تأثیر 
یـک میدان گرانشـی قـوی مانند یـک سـیاه چاله قرار 
بگیـرد، گـذر زمـان را در مقایسـه بـا محیـط اطراف، 
به کنـدی احسـاس می کنـد و در نتیجه امکان سـفر به 

آینـده را خواهد داشـت. 

امواج گرانشی
امـواج گرانشـی، آشـفتگی ها ی فضـا ـ زمـان هسـتند 
کـه با حرکت شـتاب دار اجسـام بسـیار سـنگین مانند 
سـیاه چاله ها و سـتاره ها ی نوترونـی ایجـاد می شـوند. 
همـۀ اجسـام در حـال حرکت، امواجی را در سـاختار 
فضـا ـ زمـان ایجـاد می کنند امـا انرژی ایـن امواج به 
حـدی کم اسـت کـه قابل تشـخیص و آشکار سـازی 
نیسـتند. انشـتین در سـال ۱9۱6 در نظریۀ نسبیت عام 
خـود وجـود ایـن امـواج را پیش بینـی کـرد. در ۱۴ 
سـپتمبر ۲۰۱۵ تیـم پژوهشـی الیگـو توانسـت اولیـن 
مشـاهده از امـواج گرانشـی حاصـل از برخـورد دو 
از مـا دور  میلیـارد سـال نـوری  سـیاه چاله کـه ۱.3 
هسـتند را آشکار سـازی کنـد و بـار  دیگـر درسـتی 

نظریـۀ انشـتین را تأییـد کنند. 
 آلبـرت انشـتین، یکی از جهان شـمول ترین نظریه ها ی 
تأثیرگذارتریـن  از  یکـی  و  کـرد  بیــان  را  تاریـخ 
افـراد تاریـخ علـم بـود. او تـا هنـگام مـرگ در پـی 
حـل معما هـا ی بـزرِگ جهـان بـود و زمانـی کـه در 
پـی رسـیدن بـه نظریه یـی جهان شـمول بـرای اتحـاد 
نسـبیت و مکانیـک کوانتومـی بـود، عمرش بـه پایان 
اکنـون دانشـمندان  نیمه تمـام مانـد.  رسـید و کارش 
زیـادی در تـاش هسـتند تـا کار نیمه تمـامِ او را تمام 

. کنند

انشـتین و نسبیت خاص و عاِم او 

 گرانش می تواند 
بر گذر زمان نیز 
تأثیر بگذارد. در 

قسمت نسبیت خاص 
انشتین، اتساع زمان 

یا گذر ُکند زمان 
توضیح داده شد. 
در نسبیت عام یا 

گرانش انشتین نیز 
این واقعیت وجود 
دارد که زمان برای 
اجسام تحت تأثیر 

میدان گرانشِی یک 
جسم بسیار سنگین 
به کندی می گذرد. 
اتساع زمان تحت 

تأثیر گرانش، امکان 
سفر در زمان را نیز 
فراهم می کند. برای 

مثال اگر جسمی 
تحت تأثیر یک 

میدان گرانشی قوی 
مانند یک سیاه چاله 
قرار بگیرد، گذر 

زمان را در مقایسه 
با محیط اطراف، 

به کندی احساس 
می کند و در نتیجه 

امکان سفر به آینده 
را خواهد داشت

متین ترکیان

بخش دوم و پایانی
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تخیل ادبی از بند 
نوعی تخیل می گریزد 

تا بتواند آزادانه 
تخیل کند. پس 
تخیل ادبی، قوۀ 
تمیز دادن است 

و حیات و تحرکش 
زادۀ این قوۀ تمیز 

است. از این رو 
باشالر می گوید تخیل 

و اراده در اصل 
به هم پیوسته اند. 

به اعتقاد او، تصویر 
ادبی، نمایشگر آدمی 

تنها و تک افتاده 
است با همۀ 

اراده اش، و شعر که 
در خلوت و سکوت 
وجود دور از بینایی 

و شنوایی زاده 
می شود، نخستین 
و بزرگ ترین تجلی 

ارادۀ انسان هاست. 
تخیل دور شدن، پر 
گرفتن، پرواز کردن 
به سوی زنده گانی نو 
و افق های دوردست 

و ناآشنا، خود را 
برای آینده ساختن و 

پرداختن است

تصاویر ادبی، نظام و دستگاهی دارند و نظریۀ کامل و تمام. تخیل 
تصاویر  باشد.  دستگاه  و  نظام  این  روشنگِر  بتواند  که  نظریه یی ست 
نیست،  ممکن  بی آن ها  زنده گی  تخیل  که  تصاویری  یعنی  اصلی 
تصاویری هستند وابسته و پیوسته به مواد اصلی و حرکات اساسی 
باال رفتن و پایین آمدن و عناصر چهارگانۀ هوا و خاک و آب و آتش 
از آغاز تا کنون همیشه نمودارِ حیات و ارزش های حیاتی بوده اند. 
پس انواع تخیات را به چهار عنصر مادی تحویل می توان کرد. فرمان 
بازپسین  پهنۀ خیال روان است و همۀ تخیات در  بر  چهار عنصر 
تحلیل به عناصر چهارگانه: آتش، هوا، آب و خاک مربوط و ناگزیر 
به چهار طبقه تقسیم می شوند. کیمیاگری ماده یی را به مقام الوهیت 
باشار  هست.  نیز  باشار  خاص  کیمیاگری  روحیۀ  این  می رساند. 
نثار  را  ایماِن خود  و  است و همۀ عشق وامید  ماده  عاشق دل خستۀ 
ماده می کند. میان این چهار عنصر مادی و فرضیۀ چهارگونه مزاج، 
رابطه یی هست. روحیات کسانی که در قلمروهای آب و آتش یا هوا 
و خاک تخیل می کنند، یک سان نیست. آب و آتش و آسمان و زمین 
زمزمۀ  به  که  شاعری  می ستیزند.  یکدیگر  با  نیز  خیال  عالم  در  حتا 
شعله های  آهنگ رقص  که  با سخنوری  می دهد،  فرا  جویبار گوش 
آتش را می شنود، بیگانه است. آن دو به یک زبان سخن نمی گویند. 
تصویر با استعارۀ شاعرانه باید از منبع عنصری مادی کم وبیش توشه 
و مایه برگیرد. این بهره گیری شرط دوام و بقا در انجام و وحدت 
بدان  و  است  گذراندن  و  است  تخیل  آن  جز  است.  خیال پردازی 
پایه پایدار و استوار نیست که بتواند آفرینندۀ اثری ادبی باشد. پس 
تخیل برای خلق شعر و ادب، نخست باید عنصر و مادۀ دل خواه و 
برگزیدۀ خویش را بیابد. تصویر شاعرانه، گیاهی ست که برای بالیدن 
به خاک و هوا و گرما نیاز دارد. باشار به ماده گوش فرا می دهد: در 
عمق ماده گیاه تیره یی می روید، در ظلمت ماده گل های سیاه شکفته 
یا نطفه و ریشۀ  یا قالب  بیان  این ماده تعیین کنندۀ شیوۀ  می شوند، 
صورت و قالب است. اشیا شاعر را به خیال باقی دور و دراز و ژرف 

نمی کشانند. این مواد اند که چنین قدرت شگرفی دارند. 
الهام گرفته، اگر خواستار کامل تصاویر  آینه  از  شاعری که تخیلش 
حیات و بقایی ندارند؛ چون منحصراً بازی های لفظی و سوری هستند 
و با ماده یی که گوهر هستی بخش آن هاست، سازش و پیوند نیافته اند. 
تجربه یی  گردد،  خودآگاه  منظره یی  آن که  از  پیش  چشم انداز  هر 
رویایی است. اما این منظرۀ رویایی، چهارچوبی نیست که رفته رفته 
از تاثیرات لبریز گردد؛ ماده یی است که اندک اندک گسترش می یابد و 
بر حجم خود می افزاید. خواب و خیال آدمی تقلیدی از زنده گی ماده 
خودآگاهانه،  تصاویر  و  روشن  اندیشه های  از  بیش  تخیات  است. 
تابع عنصر اصلی هستند. از این رو عاوه بر تحلیل تخیل از دیدگاه 
روان کاری، باید آن را از لحاظ روانی فیزیکی و روانی ـ شیمیایی نیز 
بررسی  با  را  لحاظ روان شناسی  از  تحلیل تخیل  یعنی  بررسی کرد؛ 
به  تخیل«  شیمی  و  »فیزیک  این  راه  از  ساخت.  توام  تصاویر  عینی 
شیمی  و  فیزیک  این  هدف  می رسیم.  شاعرانه  مزاج  چهار  فرضیۀ 
شعر تشخیص ماده مربوط به هر تصویر و تعیین »سنگینی« و »وزن 
مخصوص« آن است. کار باشار نقد عینی شعر و ادب به معنای دقیق 
کلمه با زیباشناسی آزمایشگاه است. فیزیک یا شیمی تخیل، وسیلۀ 
نقد  راه گشای  این شناخت  و  است  تصویر  عینی  موجبیت  شناخت 
ادبی عینی به معنای اخص کلمه است. بر این اساس برخاف نظر 
روان کاوان، تخیل تابع موجبیتی  روانی نیست؛ قلمروی ست مستقل و 
»سرخود« نقد ادبی عینی نشان می دهد که استعارات، تصاویر آرمانی 
بی ریشه یی نیستند، بیهوده و بی دلیل ساخته و پرداخته نشده اند، بلکه 
نظم و نسقی خاص دارند و بیش از احساسات، طبق قاعده و قانونی 

معین یک دیگر را فرا می خوانند و به همراه  می آورند. 
یاری  به  که  مجاز«  و  مستعار  کلمات  از  است  »ترکیبی  شاعر  روان 
شکل  این  و  کرده  رسم  را  آن  هندسی  شکل  می توان  عینی  تحلیل 

ترکیب تصاویر  ترتیب و  معنا و نظم و  نمایشگر جهت و  هندسی، 
تصاویر  از  بی جان  و  توده یی جامد  تخیل  است.  استعارات شاعر  و 
محصول ادراک حسی نیست؛ بلکه قوۀ دگرگون ساختن آن هاست. به 
بیانی دیگر، تخیل قوۀ ساختِن تصاویر از واقعیت نیست؛ قوۀ ساختن 
اند.  تصاویری است که از واقعیت فرا می گذرند و برتر از واقعیت 
با بررسی پیوندهای میان واقعیت و تصویر )ارتباط واقعیت ادبی با 
تخیل  دولت  از  واقعیت،  که  می رسیم  نتیجه  این  به  مادی(  واقعیت 
ارزشمند می شوند، خود واقعیت ساده و مبتذل است و دارای هیچ یک 
رخ  ادبی(  )واقعیت  ادبی  تصویر  در  که  نیست  خصوصیاتی  آن  از 

می نمایند. 
تصویر، بیان اندیشه و ادراک و تخیلی قبلی یا نمایش گر واقعیتی که 
تصاویری ست   متضمن  اصیل  نیست. شعر  داشته،  گذشته وجود  در 
اند؛ تصاویری که زنده گی فراهم  ادراک نشده  بیشتر احساس و  که 
نیاورده، بلکه شاعر خلق کرده است. کام شاعرانه، روشنگر وجودی 
آفرینش  تخیل،  می شود.  آفریده  شاعرانه  بیان  با  همزمان  که  است 
آفرین  است؛ پس شعر هستی  در کام«  و  راه کام  »از  نو  واقعیتی 
تنها  را  تجربه  آن  که  می آموزد  ما  به  از جهان  تجربه یی  است. شعر 
در خود شعر و از راه شعر، احساس و دریافت می توان کرد. شاعر 
و  زبان شعر، جهان  در  و  زبان شعر  با  یعنی  است؛  نوآور و خاق 
موجوداتی اصیل و احساسات و ادراکاتی  مطلقًا  بدیع می آفریند. بیان 
تصویر زبان را جوان می کند. شاعر با آوردن تصاویر تازه، خاق زبان 
است. از این رو کلمات شاعر، همیشه نمودار زنده گی و احساسات 
و اندیشه های شاعر نیستند، بلکه گاه آفرینندۀ واقعیتی تازه اند. شاعر 
پیوسته بیان کنندۀ نقص خود نیست و چنان که گفتیم، تصاویر واقعی 
و  باشد«  آورده  فراهم  زنده گی  که  نیستند  »تصاویری  شعر  زبان  در 

منظور از زنده گی در این جا. 
واقعیت با واقع گرایی خام و ساده لوحانه یی ست که علم و شعر واقعی 
حتمًا از آن فرا می گذرند. خوانندۀ شعر نیز باید قوۀ عاقله و ذهنیت 
هماهنگ  شعر  اصیل  جریان  با  بتواند  تا  نهد  یک سو  به  را  خویش 
»کامی« وجود دارد.  یا واقعیت منحصراً  گردد. پس نوعی زنده گی 
بلکه  نیست؛  واقعیت  نمایش  و  تجسم  وسیلۀ  زبان   بینش،  این  در 
ثابت  بینش کلمه چیزی  این  ابزار واقع سازی است. ضمنًا در  خود، 
نیست، بلکه کنشی )فرنکسیونی( است بی نهایت پویا و تغییرپذیر از 
این رو تخیل که دارای قوۀ واقع سازی است. همیشه منازع خرده بین 
و منقد است. کام موجز شعر حمله یی ست به عادات ذهنی انسان 
برای شناخت بهتر تصاویر آن را با استعاره قیاس می کنیم. استعاره به 
اندیشه  اعتقاد، تصویری دروغین است؛ یعنی شبه تصویری ست که 
را خاصه و ترجمه و تزیین می کند، و در واقع وجه مصالحه یی ست 
به  بیانش مشکل است،  که  را  احساسی  استعاره  میان عقل و خیال. 
صورتی محسوس مجسم می سازد؛ بنابراین استعاره، مترجم و مبین 
فکری است که پیش از استعاره وجود داشته است. از این رو استعاره 
وابسته به وجود دیگری است)یعنی آن کس که خواهان بیان مطلب 
است.  مطلق  تخیل  زاییدۀ خود  تصویر  با  خیال  اما  است(؛  مشکلی 
باشار  اما  باشار می آموزد.  به  را  آرزو  با  پیوند تصویر  روان کاوی، 
از این حد فرا می گذرد و به جست وجوی خیزگاه تصویر در ذهن 
شاعرانه  تصویر  که  می رسد  نتیجه  این  به  و  می پردازد  هنر  آفرینندۀ 
می آید.  وجود  به  هیچ  از  شاعرانه  تصویر  نمی شود.  زاده  اندیشه  از 
انسان سرنوشتی »شاعرانه« دارد؛ یعنی برای این زنده گی می کند که 
قوه یی  تخیل  این که  حاصل سخن  بسراید.  را  اندوه  و  شادی  پیکار 
رهایی بخش است؛ یعنی رهانندۀ آدمی از قید تصاویر اولیه و نیروی 
تغییردهندۀ تصاویر است. ادراک حسی و تخیل به اندازۀ حضور و 
است.  معنوی  و  روحی  تحرک  بزرگ ترین  تخیل  اند.  متضاد  غیاب 
ادبی  تصویر  است.  بازداشت  و  سکون  و  وقفه  واقعیت،  کار  اما 
تصویرشکن یعنی درهم شکنندۀ تصاویر ایستان ادراک حسی است. 

تخیل ادبی از بند نوعی تخیل می گریزد تا بتواند آزادانه تخیل کند. 

پس تخیل ادبی، قوۀ تمیز دادن است و حیات و تحرکش زادۀ این 
اصل  در  اراده  و  تخیل  می گوید  باشار  این رو  از  است.  تمیز  قوۀ 
و  تنها  آدمی  نمایشگر  ادبی،  تصویر  او،  اعتقاد  به  پیوسته اند.  به هم 
تک افتاده است با همۀ اراده اش، و شعر که در خلوت و سکوت وجود 
بینایی و شنوایی زاده می شود، نخستین و بزرگ ترین تجلی  از  دور 
ارادۀ انسان هاست. تخیل دور شدن، پر گرفتن، پرواز کردن به سوی 
زنده گانی نو و افق های دوردست و ناآشنا، خود را برای آینده ساختن 
نحوی  با  امور  دریافت  یا  کردن  رخنه  عقل  کار  است.  پرداختن  و 
متعارف و محتاط، مطابق قواعد و دستورهای خاص است و این همه 
وسیلۀ جهت بخشی از آینده است. اما کار تخیل، خطر کردن به شیوۀ 
پرومته برای پی ریزی آینده است و از این لحاظ آزادی و امیدواری 
انسان است. »همیشه  تخیل سرآغاز کاری است و خرد از سرگرفتن 
کردن  سفر  به  را  ما  بتواند  باید  واقعی  شاعر  هر  این رو،  از  کاری.« 
بخواند. شعر سنت نیست؛ رویایی ابتدایی و بیداری تصاویر ابتدایی 
نخستین  اند.  ماده  به  مربوط  تصاویر  ابتدایی،  تصاویر  این  و  است 
ما  ماده یی ست که درون  انداختن  به راه  وظیفۀ شاعر، رها ساختن و 

لنگر انداخته و خواستار خیال پردازی است. 
کند  فراموش  را  نووالیس  بزرگ  سخن  این  نباید  هیچ گاه  ادبی  نقد 
است  معنایی  ادبی  تصویر  است«.  روان  پویایی  هنر  همان  »شعر  که 
می یابد،  تازه یی  ادبی  تصویر،  قالب  در  کهنه  لغت  تکوین،  حال  در 
باشد؛  )فونکسیون(  کنش  دو  دارای  باید  ادبی  تصویر  واقع  در 
دیگری  خیال  و  خواب  و  داشتن  دارد(  آن چه  )جز  دیگری  معنای 
به  را  لغات  ادبی  تصویر  پس  برانگیختن.  برمی انگیزد(  آن چه  )جز 
جنبش درمی آورد؛ یعنی کنش واقعی تخیل را به لغات بازمی گرداند 
و بدین گونه لغات اصالت و فضیلتی را که در آغاز از برکت تخیل 
داشتند، باز می یابند. از این رو لفظ مناسب تخیل، تصویر نیست که 
رسانندۀ پویایی و تحرک تصاویر است. دنیای شعر و تخیل به سبب 
این پویایی و تحرک ذاتی نسبت تشخیص داده؛ یعنی دنیای رهایی 
و آزادی است. البته برحسب این سه نوع دنیا سه گونه شعر تشخیص 
می توان داد، اما هر  Umwelt بار که تخیل ساختی جهانی یا کیهانی 
از دنیای واقعی که وی را احاطه کرده  می یابد، وسیلۀ رهایی آدمی 

است، آزار می دهد و هرچه تنگ تر می فشارد.  
دارند:  جای  تصویر  گونه  دو  میان  ادبی  تصاویر  باشار،  اعتقاد  به 
تصاویری که سرآغاز معرفت اند و تصاویری که ره گشای خیال پردازی 
از  پی  می توانند  حال  عین  در  ادبی   تصاویر  این رو  از  اند.  کیهانی 
آن که  تا  گردند  تحویل  عقلی  معرفت  به  تبدیل  و  تغییر  رشته  یک 
گسترش یافته، به صورت استعارات دور و دراز درآیند. تصویر ادبی 
دو صورت برونی و درونی  دارد، هم جلوۀ عالم خارج است و هم 
اندیشه  از  است  ترکیبی  ادبی«  »انسان  انسان.  باطن  ضمیر  تجلی گاه 
یعنی  مواد  دربارۀ  تخیل  تنها  بیان  و  تأمل  فکر  و  احساس  خیال،  و 
تخیلی که زیر هر قالب و صورت ماده یی سراغ می گیرد، می تواند با 
پیوند تصاویر زمینی و آسمانی عناصری خیالی بیافزاید که دو اصل 
از آن  پویایی زنده گی: اصل حفظ و صیانت و اصل تغییر و تبدیل 
دوگانه  اصول  این  آبستن  ادبی  اصیل  تصاویر  همۀ  گردند.  بهره ور 
یعنی »دیالکتیک آسمان و  زمین و آب و آتش اند. در واقع، آدمی 
می خواهد دو بیان ادبی تغییر و ثبات و ایمنی و ناپایداری را گرد آورد. 
روان، سازندۀ مفاهیم یعنی »عادات معرفت« است. این مفاهیم در عین 
حال فرمان بردار سروان و فرمانروای آن اند، اما روان هر دم سرگرم 
تغییر و  این  تازه کردن و دگرگون ساختن تصاویر خویش است و 
تبدیل به یاری تحلیل حاصل می شود. به اعتقاد باشار تخیل، قدیم و 
تجربه، حادث است. شناخت شاعرانۀ جهان مقدم بر شناخت عقانی 
هستی  حقیقی. جهان  و سپس  زیباست  نخست  است. جهان  جهان 
در سه مرحله پدید آمده است: نخست در مرحلۀ خیال پردازی یا به 
 Contemplation شگفت آمدن. به شگفت آمدن یعنی این نیروی
تنها یک آن می پاید. سپس مرحلۀ  با اعجاب خیال پردازی است که 
می تواند  حسی،  زنده گانی  حوادث  به رغم  که  انسان  روانی  شگرف 
تخیات خویش را تجدید و احیا کند و باکه Representation این 
بازسازی مدام مانع نابودی زنده گانی تخیلی گردد. و در فرجام مرحله 
عبارت است از منطبق افتادن تخیل صور با معرفت صور یا یادآوری 
و بازشناسی دقیق و صحیح صوری که نخست عاطفی بوده اند و با 
اند؛ یعنی آدمی نخست آن ها را  روح و قلب آدمی سرو کار داشته 

دوست داشته و نوازش کرده است. 
تخیل اصل اولی است. آن چه در آغاز وجود داشت، خواب و خیال 
ناب بود. تصاویر ادبی واقعیت های روانی اولیه اند. تخیل ادبی تخیلی 
ادراک حسی  توسط  ثبت شده  بصری  تصاویر  محصول  یعنی  ثانوی 
نیست. بیان یا تصویر ادبی، حیاتی مستقل و خاص خود دارد. به بیانی 
دیگر، تخیل خودسرانه و بی اعتنا به آن چه عقل و تجربه می گوید و 
سلیقه می جوید، کار خویش را دنبال می کند. پس ادببات دنیایی است 
به خودی خود معتبر و ارزشمند؛ زیرا تصاویرش اولین اند نه ثانوی. 
تصویر ادبی ناب در تخیل خاق و پویا، و واقعیت حقیقی ادبیات 
است و آن تصویری است که ریشۀ زنده گی اش در خود ادبیات است. 
احساس علت است، از)La Cause Imaginee( تصادف تصاویر 

است، علت واقعی فوران تصاویر.  
یعنی چیزی  استتار چیزی ست؛  و  پوشش  روان کاو،  لحاظ  از  تخیل 
یا  پوشش  پس  می دارد،  پنهان  و  می پوشاند  را  دیگر  چیز  که  است 
جویای  روان کاو  دیگر،  بیانی  به  است.  ثانوی  کنشی  یا  سرپوش 
می برد  یاد  از  اما  است،  نهفته  تصویر  هر  پس  در  که  است  واقعیتی 
این  ضمن  داد،  باید  انجام  نیز  را  واقعیت  بر  تصویر  تحقیق  که 
)positivite( خاف این تحقیق یعنی بررسی تأثیر، بررسی نیروی 
تصویر که خاص هر روان فعال و کوشنده یی ست، آشکار می شود. 
به اعتقاد روان کاو، نماد دارای معنای روانی و در حکم دال یا نشانه 
است. رمز )سمبول( در نظام روان کاوی هر اندازه متغیرالشکل باشد، 
اما  دارد.  شباهت  مفهوم  به  بیشتر  و  ثابت  نقطه یی ست  و  مرکز  باز 
و  فعال تر  کنش  تصویر  دیگری ست.  چیز  تصویر  باشار،  اعتقاد  به 
پویاتری دارد و سرچشمۀ حیات یا زادگاه تصویر، نیاز مثبت )یعنی 
سازنده و نه ویران کار( به خیال پردازی است. با بررسی تصاویر مادی 
نیست،  خودآگاهی  کاهیده گی  و  نقص  ناخودآگاهی  که  درمی یابیم 
نیروی زاینده و هر دم فرآیندی ست که جویای زبان حال است. پس 
هر تصویر چیزی ست مثبت که با افزایش جا و سنگینی و نیروی 
ادبیات درهم شکستن  تأثیر  خود، به نحوی مثبت گسترش می یابد. 
سوابق  و  نیروها  آمدن  رو  موجب  ادبی  بیان  یافته گی هاست.  تثبیت 
غریزِی شاعر و رها شدن و به راه افتادن تصاویری ست که در لغات 

به سنگینی لنگر انداخته اند. 

جالل سـتاری
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مترجم: هدیه عابدی

سـفر غیررسـمی رهبـران ملی گـرای اروپـا 
بـه منطقـۀ کشـمیر هنـد نشـان دهندۀ اتحـاد 
جهـان  سراسـر  در  افراطـی  راسـت گرایان 
اسـت. در مـاه اکتبـر سـال ۲۰۱9، ۲3 نفـر 
از اعضـای پارلمـان اروپـا از منطقۀ کشـمیر 
بازدیـد کردنـد، دقیقـًا دو مـاه پـس از اینکه 
دولـت هند وضعیـت ویژۀ خودمختـاری را 
از ایـن منطقـه گرفـت. وقتـی فاش شـد که 
بیشـتر اعضـای پارلمـان اروپـا بـه احـزاب 
سیاسـی راسـت گرای افراطـی تعلـق دارند، 
ایـن سـفر جنجـال برانگیز شـد. از میان این 
فرانسـه  ملـی  جبهـۀ  بـه  می تـوان  احـزاب 
)کـه اکنـون بـا نـام اجتمـاع ملـی شـناخته 
می شـود( و حـزب آلترناتیـو بـرای آلمـان 
اشـاره کـرد. البته تنهـا اتحاد این افـراد نبود 
کـه توجـه دیگـران را به خـود جلـب کرد؛ 
دولـت هنـد بـه ایـن افـراد اجازه دسترسـی 
بـه منطقـۀ کشـمیر را داده بـود در حالـی که 
خبرنـگاران خارجی و سیاسـتمداران داخلی 
نیـز اجـازۀ ورود بـه ایـن منطقه را نداشـتند 
و دولـت هنـد از مـاه آگسـت دسترسـی بـه 

انترنـت کشـمیری ها را قطـع کـرده بـود.
گسـترش  از  نمونـه  آخریـن  دیـدار  ایـن 
اروپـا  و  هنـد  راسـت گرایان  میـان  روابـط 
بـود؛ ارتباطـی کـه ریشـه در خصومـت آنها 
بـا مهاجـران و مسـلمانان داشـته و به خوبی 
چشـم انداز کلـی ملی گرایـان در سـایر نقاط 
جهـان را نشـان می دهـد. امـروز بـا توجـه 
فریب هـای  عـوام  رشـد  بـه  رو  رونـد  بـه 
چندیـن  و  هنـد  در  افراطـی  راسـت گرای 
اروپایـی،  دموکراتیـک  ظاهـر  بـه  کشـور 
بـه  افراط گرایانـه  راسـت گرایی  رویکـرد 
بخشـی  و  شـده  عـادی  فزاینده یـی  شـکل 
از گفتمـان سیاسـی جـاری را تشـکیل داده 

. ست ا
پیونـد میـان ایدئولوژی هـای راسـت گرایانۀ 
ظهـور  از  نشـان  مناطـق  ایـن  در  افراطـی 
دوبـارۀ رهبـران عـوام فریـب جناح راسـت 
ملی گرایـان   ،۱93۰ دهـه  در  می دهـد. 
هنـدو بـا سـران ایتالیـای فاشیسـت و آلمان 
پیشـرفت  بـه  تـا  کردنـد  همـکاری  نـازی 
آنهـا  افراطـی  راسـت گرایی  پروژه هـای 
کمـک کننـد. وینایـاک سـاوارکار، یکـی از 
می گویـد:  هنـدو  ملی گرایـی  پیشـگامان 
هنـد بایـد رویکـردش را با »مشـکل خود با 
مسـلمانان« تطبیق دهد؛ روشـی کـه نازی ها 
بـرای حل »مشـکل خـود با یهودیـان« از آن 

اسـتفاده کردنـد.
بـه همین ترتیـب دیگر ایدئولوژیسـت ها نیز 
هیتلر را تجسـمی خارجی از ویشـنو، خدای 
هندوهـا توصیف می کردند. ایـن ایدئولوژی 
هنوز هـم در میـان ملی گرایان سفیدپوسـت 
امریکایـی محبوب اسـت. آنـدرس برویک، 
تروریسـت نـروژی که در سـال ۲۰۱۱ اقدام 
بـه قتـل ۷۷ نفـر کـرد، نسـبت بـه رویکـرد 
ملی گرایانـه هندوهـا در قبـال اسـام اظهـار 
تمایـل کـرده بـود؛ رویکـردی کـه نگـرش 
بسـیاری از افـراد امـروزی اروپـا را در قبال 
جمعیـت مسـلمانان مهاجـر نشـان می دهد. 
یـک  در  بمب گـذاری  از  پیـش  برویـک 
سـاختمان دولتـی در شـهر اسـلو کـه منجر 
بـه کشـته شـدن چندیـن کـودک در کمـپ 
تابسـتانی شـد، در خاطـرات خـود نوشـته 
بـود: »تنهـا نکته مثبـت درباره جناح راسـت 
هنـدو ایـن اسـت کـه بـر مـردم کوچـه و 
بی عدالتـی  آنهـا  دارنـد.  تسـلط  خیابـان 
کنونـی را تحمـل نکـرده و زمانی کـه کنترل 
اوضـاع از دسـت شـان در مـی رود، اغلـب 
بـه مسـلمانان حملـه می کنند و ایـن معموالً 
زمانـی رخ می دهـد کـه مسـلمانان بیـش از 
حـد بـه هندوئیسـم بـی احترامـی کـرده و 

نسـبت بـه آن اعـام بیـزاری می کننـد«.
او افـزود: »هنـد رو بـه زوال رفتـه و خواهد 
بـه  هنـدی  ملی گرایـان  اینکـه  مگـر  مـرد 
درسـتی متحد شـده و برای پیـروزی تاش 
کننـد. ایـن مهـم اسـت کـه اروپـا و هنـد از 
گرفتـه  درس  یکدیگـر  مقاومتـی  اقدامـات 
بـا یکدیگـر  تواننـد  تـا جایـی کـه مـی  و 
همـکاری کننـد. اهداف ما کـم و بیش یکی 

. است«
کاخ  سـابق  استراتژیسـت  بنـن،  اسـتیو 
راسـت گرای  سـایت  سـردبیر  و  سـفید 
افراطـی »برایتبـارت نیـوز« در سـال ۲۰۱۵ 

مـودی،  نارنـدرا  از نخسـت وزیـری  پـس 
نخسـت وزیـر هنـد، تأسـیس نسـخۀ هندی 
»برایتبـارت« را در نظـر گرفته بـود. از زمانی 
کـه بنـن مـودی را »ترامپ پیـش از ترامپ« 
همیـن  در  می کنـد.  تحسـین  را  او  نامیـد، 
»حـزب  رهبـر  ویلـدرس،  خیـرت  حـال، 
بـرای آزادی« راسـت گرای هلنـد از حامیان 
اروپایـی مـودی و پیـام ملی گرایانه اوسـت.

بازدیـد اعضـای پارلمـان اروپـا از کشـمیر 
جهـان  راسـت گرایان  همبسـتگی  باعـث 
می شـود. اگـر چـه سـفر آنهـا بـه دعـوت 
سـاکن  کارآفریـن  یـک  شـارما«،  »مـدی 
بروکسـل و رییـس اتـاق فکـر اجتماعـی و 
اقتصـادی انجمـن مـردم نهـاد زنـان انجـام 
شـد، امـا تأمیـن هزینـه و برنامه ریـزی ایـن 
سـفر را یـک سـازمان مـردم نهـاد مسـتقر 
بین المللـی  »انجمـن  به نـام  نـو  دهلـی  در 
مطالعـات غیرمتعهدهـا« بـر عهـده داشـت. 
ایـن گـروه از همـان پروتـکل اینترنتی )آی.

»نیـو  ناشـناخته  خبـری  سـایت  وب  پـی( 
می کنـد. اسـتفاده  تایمـز«  دهلـی 

تایمـز«  نـو  »دهلـی  روزنامـۀ  ایدئولـوژی 
مشـخص نیسـت، اما شـبکه رسـانه یی آن از 
نقـش پاکسـتان در کشـمیر انتقـاد می کنـد و 
دایمـًا مواضع اسـام هراسـانه می گیـرد. اگر 
چـه ایـن مواضـع در میـان رسـانه های هند 
غیرعـادی نیسـت امـا البی گـری در مقیاس 
جهانی از سـوی آنها چندان معمول نیسـت.

شـارما بـه میهمانـان خـود عاوه بر سـفر به 
منطقـۀ کشـمیر، »دیـداری ویـژه« بـا مـودی 
را نیـز وعـده داد. اعضـای پارلمـان اروپـا 
اظهـار کـرده انـد که هدف شـان از سـفر به 
ایـن منطقـه »جمـع آوری اطاعـات« دربارۀ 
شـرایط منطقه کشـمیر بوده اسـت. در حالی 

کـه ایـن نماینـده گان در واقـع یـک هیـأت 
غیررسـمی بودنـد نـه تنهـا مجـوز سـفر بـه 
کشـمیر را بـه دسـت آوردنـد بلکـه اجـازه 
دیـدار با چندین عضو ارشـد دولت و ارتش 
هنـد نیـز بـه آنـان داده شـد. وزارتخانه های 
ایـن کشـور علنـًا اعـام کردنـد کـه در این 
دیدار نقشـی نداشـته انـد در حالـی که بعید 
بـه نظر می رسـد کـه چنیـن مجـوزی بدون 
تاییـد مقامات عالی رتبه صادر شـده باشـد.

نماینـده گان مجلس پیش از سـفر به کشـمیر 
بـرای دیـدار بـا مـودی بـه دهلـی نـو رفتند 
از  بهتـری  »درک  هیـأت  ایـن  گفـت  او  و 
تنـوع فرهنگـی و مذهبـی منطقه« به دسـت 
بـه  اروپایـی  هیـأت  ایـن  آورد.  خواهـد 
همـراه یـک راهنمـا از مناطق مختلف شـهر 
سـرینگر، پایتخـت منطقـۀ جامو و کشـمیر، 
بازدیـد کردنـد. سـپس در مرکـز فرماندهـی 
ارتـش هنـد ناهـار خـورده و در آنجـا بـا 
تروریسـتی  آمـوزش  اردوگاه هـای  نقشـه 
گفتـه  کـه  جایـی  شـدند،  آشـنا  پاکسـتان 
می شـود حمـات کشـمیر در آن طرح ریزی 

است. شـده 
چندیـن نمایندۀ پارلمان اروپـا مانند توماس 
زکوفسـکی، نمایندۀ راسـت گرای جمهوری 
حـزب  نماینـدۀ  ماریانـی،  ثیـری  و  چـک 
جبهـۀ ملـی فرانسـه بعـداً دیـدار خـود بـا 
نخسـت وزیـر این کشـور را در شـبکه های 
مجـازی بـه اشـتراک گذاشـتند. بـرای مثال، 
ماریانـی در حمایـت از سیاسـت های دولت 
هنـد در کشـمیر پیامـی در توییتر گذاشـت. 
»در  گفـت:  خبرنـگاران  بـه  همچنیـن  او 
مبـارزه بـا تروریسـت ها مـا در کنـار هنـد 
ایسـتاده ایم«. ایـن در حالی اسـت که الرس 
پاتریـک بـرگ، از حـزب »آلترناتیـو بـرای 

آلمـان« رسـانه ها را متهـم کـرد که چـرا آنها 
را »نازی هـای متنفـر از مسـلمان« می نامنـد. 
میـان  ارتبـاط  بـا فـرض  بـرگ  ماریانـی و 
مهاجـرت و حمات تروریسـتی احتمالی از 
سوی مسـلمانان )افراطی(، خواسـتار امنیت 
مـرزی بیشـتر در اتحادیـه اروپـا شـده اند.

مسـألۀ کشـمیر به عاملی بـرای اتحاد بخش 
اروپـا  افراطـی  راسـت گرایان  از  عمده یـی 
تبدیـل شـده اسـت. ملی گرایـان اروپـا در 
موضـع  شـدیداً  مذهبـی  تندروهـای  قبـال 
می گیرنـد و اکنـون نیز به شـدت بـا مواضع 
سـفت و سـخت نخسـت وزیر هند در قبال 

می کننـد. همذات پنـداری  کشـمیر 
آخریـن بحـران در کشـمیر زمانی آغاز شـد 
کـه دولت مـودی مـادۀ 3۷۰ قانون اساسـی 
هنـد را ملغـا اعـام کرد و بـا این اقـدام، به 
وضعیـت ویـژۀ منطقـه خودمختـار کشـمیر 
ایـن  مـودی  کـه  روزی  همـان  داد.  پایـان 
مسـأله را اعـام کـرد، وایلـدرز در حمایت 
زد.  توییـت  کشـمیر  لغـو خودمختـاری  از 
نیـز  هاپکینـز  کتـی  انگلیسـی  سـتون نویس 
همبسـتگی خـود را اعـام و اخیـًرا نیز ادعا 
کـرد هندوهـا قربانـی نسل کشـی نـژادی در 
کشـمیر هسـتند. بهانـۀ اصلـی مـودی برای 
انجـام ایـن کار، کنتـرل ناآرامی هـا در منطقه 
بود. از سـال ۱9۸9 تاکنـون، جدایی طلبان با 
دولـت مرکزی در جنگ بوده اند و پاکسـتان 
نیـز در حمایـت از گروه هـای جدایی طلـب 
مسـلح در ایـن منطقـه نقـش عمده یـی ایفـا 
کـرده اسـت. حمـات تروریسـتی همچنان 
یکـی از واقعیت هـای روزمـرۀ زنده گـی در 
ایـن منطقـه اسـت و گاهی این خشـونت ها 
دامـن هنـد را نیـز می گیـرد. از جملـۀ ایـن 
بمبئـی در  بـه حمـات  حـوادث می تـوان 

ایـن حادثـه،  در  اشـاره کـرد.  سـال ۲۰۰۸ 
»لشـکر طیبـه«، گروهی مسـتقر در پاکسـتان 
کـه خواسـتار الحـاق کشـمیر به این کشـور 
اسـت، حملـه بزرگـی را در بمبئـی ترتیـب 

داد و ۱6۴ نفـر را کشـت.
در مـاه فبـروری سـال ۲۰۱9 بـا حمـات 
هوایـی ارتـش پاکسـتان بـه منطقۀ کشـمیر، 
درگیری هـا بـاال گرفـت و هنـد دسـت بـه 
حمـات  تاکنـون  زمـان  آن  از  زد.  تافـی 
هوایـی پراکنده یـی انجام شـده اسـت و این 
امـر محبوبیت مودی، نخسـت وزیـر هند را 
بـاال بـرده اسـت. همیـن افزایـش محبوبیت 
در میـان طرفـداران باعـث انتخـاب مجـدد 

وی در انتخابـات سـال گذشـته شـد.
قانـون  تغییـر  بـرای  مـودی  بهانـۀ  اگرچـه 
اساسـی، ناآرامـی در منطقـه کشـمیر بود، اما 
اهـداف بزرگتـری در پـس این اقـدام نهفته 
اسـت. ملی گرایـان هنـدو از مدت هـا پیـش 
و  هنـد  سـرزمین های  گسـترش  دنبـال  بـه 
بازپس گیـری مناطقی هسـتند کـه روزگاری 
هندوسـتان تحـت کنتـرل بریتانیا را تشـکیل 
مـی داد؛ ایـن یعنـی نـه تنهـا کشـمیر، بلکـه 
بخش هـای  دیگـر  و  بنـگادش  پاکسـتان، 

آسـیا. جنوب 
هندوهـا  کـه  طـوری  همـان  درسـت 
اسـام گرایان را تهدیـدی علیـه موجودیـت 
ملـت هنـد می داننـد، راسـت گرایان افراطی 
را  تندروهـا  حمـات  اغلـب،  نیـز  اروپـا 
تهدیـد خارجـی می نامند، حتا اگـر عامل آن 
شـهروند کشور خودشـان باشـد. برای مثال 
پس از حملل سـال ۲۰۱۷ در وست مینیستر 
لنـدن، ماریـن لوپـن رهبر حـزب جبهۀ ملی 
فرانسـه )کـه اکنـون اجتمـاع ملـی خوانـده 
مـی شـود(، از سـران کشـورش خواسـت 
مرزهـا را »کنتـرل« کننـد. ایـن درخواسـت 
در حالـی بـود کـه همـه می دانسـتند عامـل 
حملـه لنـدن، در انگلیـس بـه دنیـا آمـده و 

بعـداً بـه دیـن اسـام گرویـده بود.
در  بمب گـذاری  پـی  در  بعـد  مـاه  چنـد 
منچسـتر آرنـا، رهبر یکی از احزاب راسـت 
کـرد:  اعـام  مجارسـتان  مجلـس  افراطـی 
آغـاز  انتحـاری  بمب گـذار  بـا  »تروریسـم 
نمی شـود بلکـه زمانـی آغـاز می شـود کـه 
وارد  غیرقانونـی  شـکل  بـه  تروریسـت ها 
شـهروندان  از  بسـیاری  و  می شـوند  اروپـا 
اروپـا در عمـل به آنهـا کمک می کننـد.« در 
ایـن مـورد نیـز عامل حملـه متولـد انگلیس 
بـود و پـدر و مـادرش از لیبی به این کشـور 
پنـاه آورده بودنـد. با این حال راسـت گرایان 
افراطـی همچنـان بـرای تبلیغ اسام هراسـی 
ایـن  از  مهاجـرت  ضـد  سیاسـت های  و 
تنـدروی  کـردن  محکـوم  بـرای  حمـات 

می کردنـد. اسـتفاده  اسـام گرایان 
کشـورهای  در  کـه  آسـیا  جنـوب  اهالـی 
غربـی زنده گـی می کننـد نیـز بـا البی گـری 
بـرای  مالـی  کمک هـای  جمـع آوری  و 
سـازمان های مسـتقر در هنـد، نقـش خـود 
ملی گرایانـۀ  سیاسـت های  گسـترش  در  را 

هندوهـا ایفـا کـرده انـد.
اگرچـه جامعـۀ بین الملـل بـه شـدت سـفر 
نماینـده گان پارلمـان اروپـا را به خاطر نقض 
هنجارهـای دیپلماتیـک محکـوم کردنـد، اما 
روابـط  در  را  جدیـدی  تحـول  سـفر  ایـن 
میـان هنـد و اروپـا رقـم زد و اقدامـات و 
بـه  افراطـی  راسـت گرایان  روایت هـای 
تبدیـل  جهـان  اصلـی  جریـان  از  بخشـی 
شـد. راسـت افراطـی در ایـن دو منطقـه از 
آنهـا  توانایـی  و  می گیرنـد  درس  یکدیگـر 
سیاسـت های  اسـاس  بـر  حکومـت  بـرای 
بـه  اسام هراسـی  ریشـۀ  بـا  ایدئولوژیـک 

می کنـد. رشـد  یکدیگـر  مـوازات 
اگرچـه پیوندهـای فرا ملی میـان ملی گرایان 
نمی رسـد،  نظـر  بـه  درک  قابـل  چنـدان 
امـا دیـدگاه  هـای آنهـا لزومـًا در تضـاد بـا 
یکدیگـر نیسـت و تا زمانـی که مسـلمانان، 
دشـمن مشـترک آنهـا باقـی بماننـد، این دو 
اگـر  می کننـد.  تکمیـل  را  یکدیگـر  گـروه 
ملی گرایـان راسـت افراطـی به همین شـیوه 
ادامـه دهنـد، احتمـال دارد روابـط هنـد و 
اروپـا مبتنـی بـر اسام هراسـی تغییر شـکل 

. بد یا

سیاست های راست افراطی 
نی می شود جها
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/۲/۲/3/3/۱(   دیـدگاه دوم: عـدم اثبـات بلوغ سـن: داؤد 
ظاهـری بـه ایـن نظر اسـت که با سـن کسـی بالـغ نمی 
شـود، مگـر آنکـه محتلـم شـود، ولـو اینکـه بـه چهـل 
سـالگی رسـیده باشـد  )القرطبي،  الجامع ألحکام القرآن، 

۱3۸۴هــ:۵/ 3۴ – 36(.
جصـاص بـا رویکـرد فقه القرآنـی نظریه بلـوغ در پانزده 
سـالگی را نقـد می کنـد. از دیـدگاه اوگفتـار اهلل متعـال : 
»َوالَِّذیـنَ لَـْم یَبُْلُغـوا الُْحُلـَم مِنُْکـْم « ، داللـت بـر بطـان 
قـول این هـا دارد کـه پانـزده سـالگی را حـد بلـوغ قرار 
داده انـد، در صورتـی کـه قبـل از پانـزده سـالگی احتام 
نشـده باشـند، زیـرا اهلل متعـال میـان کسـی کـه بـه ۱۵ 
سـالگی رسـیده باشـد، و کسـی که از آن کمتر سن داشته 
باشـد، فرقـی نگذاشـت، مگـر اینکـه احتـام را تجربـه 
کـرده باشـد. همچنان حدیـث رفع قلم بر بلـوغ احتامی 
داللـت دارد و غیـر آن را رد می کنـد. کـه در حدیـث نیز 
مانند آیت میان ۱۵ سـالگی و غیر آن فرق نشـده اسـت.

از سـویی دیگـر، حدیـث ابـن عمـر، از چنـد جهـت 
مضطـرب اسـت، یکـم اینکـه خنـدق در سـال پنجـم 
هجـری بـوده و در حالیکـه احـد در سـال سـوم هجری 
بـوده اسـت، پـس چگونـه میـان آن دو یک سـال فاصله 
بـوده اسـت؟ دوم اینکـه اجـازه در قتـال تعلـق بـه بلوغ 
نـدارد، زیـرا گاهـی بالـغ بـه  خاطـر ضعـف خـود، رد 
می شـود، و غیـر بالـغ بـه خاطـر قـوت خـود بـر جنگ، 
و توانایـی بـر حمل سـاح،  اجازه داده می شـود. چنانچه 
بـرای رافـع بـن خدیـج اجـازه داده شـد و سـمره بـن 
جنـدب رد شـد، زمانـی کـه بـه او گفته شـد که کشـتی 
بگیرنـد، آنـگاه بـود سـمره را بـه زمیـن زد، بـاه او اجازه 

داد و از عمـر او نپرسـید.
سـوم اینکـه حضـرت رسـول اهلل از حـد سـن ابـن عمر 
نپرسـید در بـار اول و بـار دوم، بلکه حـال او را در قوت 
و ضعفـش معتبر دانسـت. بنابر این، اعتبار سـن در اینکه 
یـک وقـت او را رد کرده و وقت دیگر اجازه داده سـاقط 
اسـت )الجصـاص، أحـکام القـرآن،۱۴۰۵ هــ: ۵/ ۱93 (. 
پیشـتر نقد قرطبـی مالکی بـر ابن عربی مالکی گذشـت.
3/۲/3/3/۱/3(   دیـدگاه دوم: عـدم اثبـات بلـوغ سـن: 
جصـاص بـه ایـن دیـدگاه اسـت که پـس از ایـن طریق 
اثبـات حـد بلـوغ اجتهادی اسـت. بلوغ عبارت اسـت از 
حـدی میـان ِصَغـر وکِبَر، طریق شـناخت آن هـم احتام 
اسـت که واسـطه اسـت میان آن دو. از این رو اسـت که 
تقویـم آن نـزد مجتهد مشـخص و توقیقی نیسـت، مانند 
مسـتهلکات، دیه هـای جنایاتـی کـه مقادیـر آن توقیفـی 

نیسـت، مثـال دیگر انـدازه مهـر مثل هـا و ...  .
اگـر گفتـه شـود که یک مقـداری بایـد معتبر قـرار گیرد، 
تـا یـک سـنجیداری بـرای ترجیـح پیـدا شـود. در ایـن 
صـورت گفتـه می شـود کـه دانسـتن اینکـه کـه عـادت 
در بلـوغ ۱۵ سـالگی اسـت، و هرچـه کـه طریـق عادات 
باشـد، همانـا زیـادت بـر آن و کاهـش از آن نیـز جایـز 
اسـت. مثلـی کـه ۱۲ سـالگی نیـز بلـوغ شـناخته شـده 

ست. ا
زیـادت بـر معتـاد ۱۵ سـالگی نیـز جایـز اسـت، ماننـد 
نقصـان آن از ایـن رو اسـت کـه امـام ابوحنیفـه زیـادت 
بـر معتـاد را پذیرفتـه، سـه سـال بـرآن. همان طـوری که 
حضـرت پیامبـر صلی اهلل علیه وسـلم، حـد معتاد حیض 
نسـاء را شـش یا هفـت قـرار داد به این قولـش به حمنه 
ِ ِسـتًّا أَْو َسـبًْعا َکَما  بنـت جـش » تَِحیِضیـَن فِـي ِعْلـِم اهللَّ
تَِحیـُض النَِّسـاُء فِـي ُکلِّ َشـْهٍر«، چنانچـه حیـض شـدن 
زنـان در هـر ماه اقتضـای آن را دارد، که عادت آن شـش 
یـا نصـف آن باشـد، زیـرا هفتم آن مشـکوک فیه اسـت، 

به قـول او شـش یـا هفت.
بنابـر ایـن نـزد مـا ثابت شـد کـه نقصـان از معتاد سـه و 
نیـم اسـت، زیـرا اقـل حیض نـزد مـا سـه روز و اکثر آن 
ده روز اسـت، پـس زیادت بـر معتاد به جـای نقصان آن 
، واجـب مـی سـازد کـه زیادت بر معتـاد در آنچـه که ما 
وصـف کردیـم. همانـا از امـام ابوحنیفـه رحمـه اهلل نزده 
سـال نیز برای پسـر حکایت شـده اسـت، و آن محمول 
بر اسـتکمال ۱۸ سـالگی و دخول در نزده سـالگی اسـت 

)الجصـاص، أحکام القرآن،۱۴۰۵ هــ: ۵/ ۱93(.
۲/3( آیـت بلـوغ  نِـَکاَح:  در ایـن بحـث بـه مـوارد ذیل 

پرداختـه می شـود. 
۱/۲/3( مفهـوم لغـوی نـکاح:   »نََکـَح« ریشـه ی واحـد 
و  جمـاع  معنـای  بـه  »الْبَِضـاُع«  از  عبـارت  و  اسـت. 
نیـز  بـدون وطـی  نـکاح عقـد  امـا  اسـت.  همبسـتری 
می توانـد باشـد )احمد بن فـارس، معجم مقاییـس اللغۀ، 
۱399: ۲/ 39۸(. بـه گفتـه راغب اصـل نکاح برای »عقد« 
اسـت، سپس اسـتعاره شـده اسـت، برای جماع، زیرا که 
اسـماء جمـاع همـه کنایـات هسـتند، از بهر قبیـح بودن 
ذکـر شـان )راغـب األصفهانـی، المفـردات فـی غریـب 

القـرآن، ۱۴۱۲: ۸۲3 (. 
۱/۲/3( کاربـرد قرآنـی نـکاح: در قـرآن کریـم بـه معانی 

بررسی بلوغ 
با رویکرد فقه القرآنی 
در منابع شیعه 
و سنی و قانون

زیـر بـه کار رفته اسـت: 
۱/۱/۲/3( بـه معنـای عقـد ازدواج: َوأَنِکُحـوا األْیَاَمـی مِنُکـْم ﴿
النـور: 3۲﴾؛ مـردان و زنـان بی همسـر خـود را همسـر دهیـد.

۲/۱/۲/3( بـه معنـای بلـوغ جنسـی:  فقـط یک بـار »نـَکاُح« به 
معنـای بلـوغ جنسـی در قرآن کریم بـه کار رفته اسـت: »َوابْتَُلوا 
الْیَتَاَمـی َحتَّـی إَِذا بََلُغـوا النِّـَکاَح ﴿النسـاء: 6﴾؛ و یتیمان را چون 

بـه حد بلـوغ برسـند، بیازمایید!
۱/۲/3( فقـه القرآن بلـوغ نکاح: حنفیه، مالکیه، شـافعیه، حنبلیه 
و شـیعه جعفریـه همه به این دیـدگاه اند که هـدف از »النکاح« 
عبـارت از بلوغ جنسـی اسـت. قرطبـی می نویسـد: » )َحتَّی إِذا 
بََلُغـوا النِّـکاَح( أَِي الُْحُلـَم: أَِي الْبُُلـوَغ َوَحاَل النـکاح ) القرطبي،  
الجامـع ألحکام القـرآن، ۱3۸۴هـ:3۴/۵ (« فاضل جواد از شـیعه 
جعفریـه مـی نویسـد: » حتـی إذا وصلـوا حـد البلـوغ، و بلوغ 
النـکاح کنایـۀ عنـه، ألنه یصلـح للنکاح عنـده «؛ تا اینکـه به حد 
بلـوغ برسـد، و بلـوغ نکاح کنایه از این اسـت کـه او صاحیت 
همبسـتری و ازدواج را دارد ) فاضـل جواد،مسـالک األفهام إلی 

آیات األحـکام ، ۱36۵ ه. ش : 3/ ۱۲9(.
همـه بـه این نظـر اند که اختبار قبـل از بلوغ در امـر دین و دنیا 
صـورت گیـرد تـا آن ها در خیـرات و طاعات تربیت شـوند، و 
بـه رهنمـود هـا و تفکر در تصرفـات و تجارات تربیت شـوند، 
تـا ایـن کـه نمـوی آن ها بـر خیـرات صـورت گیـرد، و چون 
بالـغ شـد، این تربیـت به او نفـع رسـاند )الکیاهراسـی، أحکام 
القـرآن، ۱۴۰۵: ۲/ 3۲۸؛  الجصـاص، أحـکام القـرآن،۱۴۰۵ هـ: 
۲/ 3۵6؛ )البیهقـی، أحـکام القـرآن للشـافعی، ۱۴۱۴: ۱/ ۱3۸؛  ) 
فاضـل جواد،مسـالک األفهام إلـی آیات األحـکام ، ۱36۵ ه. ش : 

3/ ۱۲9؛ ابـن قدامـۀ، المغنـی، ۱3۸۸: ۴/ 3۵۲ ( .
3/3( آیـت بلـوغ ُرْشـد:  در این بخش موارد ذیـل مورد مطالعه 
قـرار می گیـرد. فقـط یک بار »رشـد« بـه معنای به معنـای بلوغ 
عقلـی در قـرآن کریـم بـه کار رفتـه اسـت. آیـه عبارت اسـت 
از: »َوابْتَُلـوا الْیَتَاَمـی َحتَّـی إَِذا بََلُغـوا النِّـَکاَح َفـإِْن آنَْسـتُم مِّنُْهـْم 
ُرْشـًدا َفاْدَفُعـوا إِلَیْهِـْم أَْمَوالَُهْم ﴿النسـاء: 6﴾؛ و یتیمان را چون به 
حـد بلـوغ برسـند، بیازماییـد! اگر در آنها رشـد )کافـی( یافتید، 

اموالشـان را به آنهـا بدهید!
۱/3/3( مفهـوم لغـوی رشـد:  »َرَشـَد« ریشـه ی واحدی اسـت 
بـودن راه دارد.  ِریـِق«؛ راسـتین  الطَّ »اْسـتَِقاَمۀِ  بـر  کـه داللـت 
«؛ برخـاف »غی؛  َشـُد« بـه معنـای ِخـَاُف الَْغـيِّ ْشـُد َوالرَّ »َوالرُّ
گمراهـی« اسـت. وقتـی که گفته می شـود:  »َوأََصاَب ُفـَاٌن مِْن 
أَْمِرهِ ُرْشـًدا َوَرَشـًدا َورِْشـَدًۀ«؛ به این معناسـت که او در کارش 
راه درسـت را یافتـه اسـت )احمـد بن فـارس، معجـم مقاییس 
اللغـۀ، ۱399: ۲/ 39۸؛ )الفراهیـدی، العیـن، بیتـا: 6/ ۲۴۲ (. بـه 
جـای هدایت اسـتعمال می شـود )راغب األصفهانـی، المفردات 
فـی غریـب القرآن ۱۴۱۲: 3۵۴ (. ُرشـد و َرشـد در یک کلمه به 

معنـای »الّصاح؛ نیکویی« اسـت )العسـکری، أبوهال، الفروق 
اللغویۀ، بیتـا: ۱/ ۲۱۲ (.

۲/3/3( کاربـرد قرآنـی رشـد:  رشـد در قـرآن کریـم برابـر 
بامعانـی لغـوی، امـا در گسـتره های مفهومـی متفـاوت بـه کار 

رفتـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه :
۱/۲/3/3( در مفهـوم هدایـت عمومـی دینی:   لََعلَُّهْم یَْرُشـُدوَن 
)البقـرۀ: ۱۸6(؛ تـا راه یابنـد )و بـه مقصـد برسـند(! َقـْد تَبَیَّـَن 
ْشـُد مِـَن الَْغـِي )البقـرۀ: ۲۵6(؛ )زیـرا( راه درسـت از بیراهه،  الرُّ

روشـن شـده است.
۲/۲/3/3( در مفهـوم حکومـت داری: َوَمـا أَْمـُر فِْرَعـْوَن بَِرِشـیٍد 
﴿هـود: 9۷﴾؛ در حالـی کـه فرمـان )روش حکومـت داری(
فرعـون، مایـه رشـد و نجـات نبـود! 3/۲/3/3( راهیابـی ژرف 
پیامبرانـه: َولََقـْد آتَیْنـا إِبْراِهیَم ُرْشـَدُه مِْن َقبُْل )األنبیـاء: ۵۱(؛ ما 
) وسـیله ( هدایت و راهیابي را پیشـتر ) از موسـي و هارون ( 

در اختیـار ابراهیـم گـذارده بودیم.
۴/۲/3/3( راهیابـی ژرف عرفانـی: َقـاَل لَُه ُموَسـی َهـْل أَتَّبُِعَک 
ِّْمَت ُرْشـًدا ﴿الکهف: 66﴾؛ موسـی به  ـا ُعل َِّمـِن مِمَّ َعَلـی أَن تَُعل
او گفـت: »آیـا از تـو پیـروی کنـم تـا از آنچـه بـه تـو تعلیـم 
داده شـده و مایـه رشـد و صـاح اسـت، بـه مـن بیامـوزی؟« 
۵/۲/3/3( در مفهـوم صـاح و نکویـی شـخصیتی: َفإِْن آنَْسـتُم 
مِّنُْهـْم ُرْشـًدا َفاْدَفُعـوا إِلَیْهِـْم أَْمَوالَُهـْم )النسـاء: 6(؛ اگـر در آنها 

صـاح و نکویـی یافتیـد، اموالشـان را بـه آنهـا بدهید!
راغـب اصفهانـی تأکیـد مـی کنـد کـه میـان رشـد یافته شـده 
از یتیـم )صـاح و نکویـی شـخصیتی( تـا رشـد داده شـده به 
ابراهیـم فاصلـه بسـیار دور و دراز اسـت  )راغـب األصفهانی، 

المفـردات فـی غریـب القـرآن، ۱۴۱۲: 3۵۴ (.
۲/3/3( فقـه القـرآن بلـوغ رشـد:  نکتـه اصلـی در رویکرد فقه 
القرآنـی، درک فاصلـه میـان رشـد یتیم و رشـد ابراهیم اسـت. 
در مـورد رشـد یتیـم، دیدگاه هـای ذیـل میـان فقیهـان قرآنـی 

مسـلمانان مطرح اسـت.

۱/۲/3/3( دیـدگاه اول: صـاح عقـل و دیـن: ایـن دیـدگاه حسـن، 
قتـاده و دیگران اسـت. تعبیر دیگـر آن صاح در عقل و مال اسـت، 

ي و  ثَْورِي اسـت.  از نظـر ابـن عباس، ُسـدِّ
 شـافعیان از آن بـه صـاح دیـن و دنیـا نیـز تعبیـر کرده انـد، از نظر 
آنـان ایـن اسـت که فاسـق غیـر رشـید و مأمون اسـت و ایـن از آن 
جهـت اسـت کـه تبذیـر از غلبه هوی تولید می شـود و هوی منشـأ 
فسـق اسـت )الکیاهراسـی، أحـکام القـرآن، ۱۴۰۵: ۲/ 3۲۸(. صاح 
دیـن بـه این معناسـت که شـهادت او جایـز باشـد و توانائی اصاح 
مـال را داشـته باشـد، بدین گونه اسـت که مـال او در اختیارش قرار 
مـی گیـرد، برابر اسـت که زن باشـد یا مـرد )البیهقی، أحـکام القرآن 
للشـافعی، ۱۴۱۴: ۱/ ۱3۸(. دیـدگاه سـعید بـن جبیـر و شـعبی ایـن 
اسـت کـه ریـش مـرد بـه دسـت گرفته مـی شـود، و هنوز به رشـد 
خـود نرسـیده اسـت، در ایـن صـورت مـال یتیـم برایـش داده نمی 
شـود، اگرچـه پیـر باشـد، تـا آنکـه رشـد او دانسـته شـود، ضحاک 
گفتـه اسـت کـه مالش بـه او داده نمی شـود، اگرچه به صد سـالگی 
رسـیده باشـد، تا اینکه دانسـته شـود که او توانایی اصاح مال خود 

را داشـته باشد.
قرطبـی بـه ایـن نظر اسـت که اکثـر علماء به ایـن نظر اند که رشـد 
بعـد از بلـوغ بـه وقـوع می پیونـدد، و در صورتـی که شـخص پس 
از بلوغ حلم به رشـد نرسـد، اگرچه شـیخ و پیر شـده باشـد، حجر 
از او برداشـته نمی شـود، ایـن مذهـب مالک و غیر اوسـت. شـافعی 
گفتـه اسـت: در صورتـی کـه مفسـد بـرای مـال و دینـش باشـد، یا 
مفسـد برای مالش، اما دینش نباشـد، محجور می شـود. در صورتی 
که مفسـد بـرای دینش و مصلـح برایش مالش باشـد، دو وجه دارد، 
دیـدگاه اول ایـن اسـت کـه محجـور مـی گـردد، ایـن دیـدگاه ابی 
العبـاس بـن شـریح اسـت، و دوم اینکـه مجـور نمی شـود، و ایـن 

دیـدگاه اسـحاق مـروزی و نظریه مختار شـافعی اسـت.
ثعلبـی می گویـد که ایـن چیـزی را که ذکـر کردیم، دیـدگاه عثمان، 
علـی، زبیـر، عائشـه، ابـن عبـاس و عبـداهلل بـن جعفـر رضـوان اهلل 
علیهـم اسـت. از تابعیـن شـریح، و از فقهـاء مالـک، اهـل مدینـه،  
اوزاعـی، اهـل شـام، ابویوسـف، محمد، احمـد، إسـحاق وأبوثور به 
ایـن دیـدگاه انـد. و گفتـه اسـت کـه اصحاب مـا دعوای اجمـاع در 
ایـن مسـأله را دارنـد )القرطبـي،  الجامع ألحـکام القـرآن، ۱3۸۴هـ: 

.)۴۰ - 33 /۵

دکتور هجرت اهلل جبرئیلی

بخش پنجم

زیـادت بـر معتـاد 15 سـالگی نیـز جایـز اسـت، مانند نقصـان آن از این رو اسـت که امام ابوحنیفـه زیادت بر معتاد را پذیرفته، سـه سـال برآن. 
همـان طـوری کـه حضـرت پیامبـر صلـی اهلل علیـه وسـلم، حـد معتاد حیض نسـاء را شـش یا هفـت قـرار داد به این قولـش به حمنه بنـت جش » 
ِ ِسـتًّا أَْو َسـبًْعا َکَمـا تَِحیـُض النَِّسـاءُ ِفـي ُکلِّ َشـْهٍر«، چنانچه حیض شـدن زنـان در هر ماه اقتضـای آن را دارد، کـه عادت آن  تَِحیِضیـَن ِفـي ِعلْـِم اهللَّ

شـش یـا نصـف آن باشـد، زیـرا هفتم آن مشـکوک فیه اسـت، بـه قول او شـش یا هفت.
بنابـر ایـن نـزد مـا ثابـت شـد کـه نقصان از معتاد سـه و نیم اسـت، زیرا اقل حیض نزد ما سـه روز و اکثر آن ده روز اسـت، پس زیـادت بر معتاد 

بـه جـای نقصـان آن ، واجـب می سـازد که زیادت بـر معتاد در آنچه که مـا وصف کردیم
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چاپ: مطبعه امام

اقتصــادی  رشــد  جهانــی  بانــک 
ــرد.  افغانســتان را ۲.9 درصــد اعــام ک
ــاع  ــه اوض ــت ک ــه اس ــاد گفت ــن نه ای
سیاســی مبهــم بــر رونــد تجــارت، 
بــار  و  کار  رشــد  و  ســرمایه گذاری 

تاثیــرات ناگــوار داشــته اســت.
ایــن بانــک رشــد اقتصــادی افغانســتان 
را در ســال ۲۰۲۰ میــادی 3.3 درصــد 
ــد  ــه درآم ــه ک ــرده و گفت ــی ک پیش بین
داخلــی ایــن کشــور نیــز بــه ۲۰9 
ــر(  ــارد دال ــی ) ۲.۷۵ میلی ــارد افغان میلی

ــید. ــد رس خواه
انتخابــات  برگــزاری  نهــاد  ایــن 
پارلمانــی، اعــام نشــدن نتیجــه نهایــی 
ــش  ــت جمهوری، افزای ــات ریاس انتخاب
ــان  ــات غیرنظامی ــش تلف ــی و افزای ناامن

ــته و  ــی دانس ــی سیاس ــل بی ثبات را عام
نســبت بــه تأثیــر ناگــوار آن بــر شــرایط 
ــی کــرده اســت. ــراز نگران اقتصــادی اب
ــی رشــد کشــاورزی را در  ــک جهان بان
افغانســتان بــه دلیــل بارنده گــی مناســب 
خــوب دانســته، امــا گفتــه کــه بی ثباتــی 
سیاســی باعــث تضعیــف اعتمــاد بخش 
ــای  ــد بخش ه ــدم رش ــی و ع خصوص

غیــر از کشــاورزی شــده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده کــه کمک هــای 
نیازهــای  از  درصــد   ۷۵ بین المللــی 
ــد،  ــن می کن ــور را تأمی ــن کش ــی ای مال
ولــی کمک هــای جهانــی تــا آخــر ســال 
۲۰۲۰ پایــان خواهــد یافــت. نشــانه های 
از کاهــش حمایت هــا توســط شــماری 
دیــده  بــزرگ  کمک کننــده گان  از 

ــرات  ــی تأثی ــن بی اطمینان ــود. ای می ش
دارد  افغانســتان  براقتصــاد  اساســی 
کــه رشــد و ســرمایه گذاری در ایــن 
کشــور را بــا بی اعتمــادی رو بــه رو 

ــت. ــرده اس ک
ــات  ــه اطاع ــزوده ک ــی اف ــک جهان بان
در  خانوارهــا  شــمار  از  جامــع 
ــال  ــی س ــدارد، ول ــود ن ــتان وج افغانس
ــرار  ــش ق ــن حالت ــر در بدتری ۲۰۱9 فق
داشــت. بحــران مهاجــرت ادامــه یافتــه 
و درســال گذشــته نزدیــک بــه ۴۰۰ 
ــه  ــتان ب ــل افغانس ــر در داخ ــزار نف ه

دلیــل جنــگ مهاجــر شــده اند. 
بانــک جهانــی میــزان تــورم را ۲.3 
درصــد و انــدک دانســته، و افــزوده 
کــه قیمــت مــواد غذایــی در ســال 

۲۰۱9 میــادی 3.6 درصــد افزایــش 
ــواد  ــت م ــش قیم ــت. افزای ــه اس یافت
غیرغذایــی یــک درصــد بــود کــه دلیــل 
ــان  ــرژی در جه ــت ان ــش قیم آن کاه

ــت. اس
ــه  ــده ک ــادآوری ش ــزارش ی ــن گ در ای
کســر میــزان تجــارت در افغانســتان 
ــال  ــزان در س ــن می ــه، ای ــش یافت کاه
۲۰۱۸ میــادی 33 درصــد از تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــوده و در ســال 
ــه  ــش یافت ــد کاه ــه 3۲.3 درص ۲۰۱9 ب

ــت. اس
بانــک جهانــی افــزود کــه حتــا همیــن 
افغانســتان  صــادرات  انــدک  رشــد 
باعــث شــده کــه ارزش افغانــی واحــد 
پــول ایــن کشــور در مقابــل ســایر 
ارزهــا ارزش خــود را تــا حــدودی 

ــد. ــظ کن حف
ــران در 9  ــتان و ای ــه پاکس ــادرات ب ص
مــاه اول ســال ۲۰۱9 در مقایســه بــا 
ــد و  ــب ۲۸ درص ــه ترتی ــال ۲۰۱۸ ب س

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ۴3 درص
ایــن گــزارش آمــده کــه ارزش  در 
افغانــی در مقابــل روپیــه پاکســتان ۱۱.۵ 
ــی ۱۲  ــل تومــان ایران درصــد و در مقاب
ــه  ــش یافت درصــد در ســال ۲۰۱9 افزای
ــکا  ــر امری ــل دال ــی در مقاب اســت. افغان
فقــط 3.۱ درصــد ارزش خــود را از 
دســت داده، در حالــی کــه ایــن کاهــش 
در ســال ۲۰۱۸ میــادی 9 درصــد بــود. 
ارزش افغانــی در مقابــل روپیــه هنــدی 
ــت و فقــط دو درصــد کاهــش  ــز ثاب نی

ــه اســت. یافت

بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را 
2.۹ درصد اعالم کرد

لوګر کې د جنيس ځورونې افشا 

کوونکي افغانستان پرېښود

موســی محمــودي چــې د روان کال د لومــړۍ میاشــتې 

ــوونځي د  ــې د ښ ــت ک ــر والی ــه لوګ ــې پ ــتیو ک ــه وروس پ

زده کوونکــو پــر وړانــدې د جنــي ځورونــې پــه اړه معلومات 

خپــاره کــړل، دوه اوونــۍ وړانــدې لــه خپلــې کورنــۍ او یــو 

ــه تللــی  تــن همــکار رسه د افغانســتان یــو ګاونــډي هېــواد ت

دی.

ــري  ــس زم ــې ريی ــوايل موسس ــر د کم ــوب او خط د خوندیت

فقیــري د جمعــې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویل، د افغانســتان 

یــو ګاونــډي هېــواد تــه د موســی محمــودي د لېــږد پــه برخــه 

کــې مــدين ټولنــو همــکاري کــړې ده.

د ښــاغيل فقیــر لــه قولــه، محمــودي پــه هېــڅ هېــواد کــې د 

پنــاه غوښــتنه نــه ده کــړې او د لنــډ مهــال لپــاره یــو ګاونــډي 

هېــواد تــه تللــی دی.

ــودي د  ــاغيل محم ــر د ښ ــه به ــتان څخ ــه افغانس ــري ل فقی

ــدې  ــر وړان ــري پ ــۍ او د ملګ ــه، کورن ــل د هغ ــو دلی ــو ی وتل

ــويل. ــونه ب ــي ګواښ ــته امنیت ــې ش ی

هغــه زیاتــه کــړه: »لــه دې کبلــه چــې پــر وړانــدې یــې ســخت 

ــر  ــې ت ــړي ی ــۍ غ ــود و، ان د کورن ــونه موج ــي ګواښ امنیت

ــه د  ــوي وو، د هغ ــل ش ــوي او وه ــول ش ــدې نی ــتنو الن پوښ

ــال  ــډ مه ــې د لن ــوو چ ــور ش ــوږ مجب ــاره م ــاتنې لپ ــان س ځ

ــږدوو. » ــه ولې ــل بهــر ت ــه کاب ــاره یــې ل لپ

ــه  ــه چــې ن ــوه رسچین ــه وخــت کــې د مــيل امنیــت ی ــه ورت پ

غــواړي نــوم یــې خپــور يش ازادي راډیــو تــه وویــل: »د 

محمــودي پــر وړانــدې امنیتــي ګواښــونه و، لــه همــدې کبلــه 

ــاتل  ــوا س ــت له خ ــت ریاس ــيل امنی ــه د م ــې هغ ــو ورځ څ

ــده. » کې

ــی  ــې موس ــه دې چ ــته ل ــره، وروس ــه خ ــې پ د دې رسچین

محمــودي د افغانســتان د بــر حقونــو خپلــواک کمېســیون 

تــه وســپارل شــو، لــه هغــې وروســته یــې هــم د مــيل امنیــت 

ــده. ــام کې ــه پ ــت ت ــوا امنی ــت له خ ریاس

ــوده  ــده درل ــم دن ــي بنســټونو ه ــور امنیت ــوي، ن ــه زیات رسچین

ــام وکــړي. ــې پ ــه ی ــت ت ــو امنی ــه او همکاران چــې د هغ

موســی محمــودي نــږدې دوه میاشــتې وړانــدې رســنیو 

ــو شــمېر ســندونه ورکــړل چــې ښــيي د لوګــر والیــت  ــه ی ت

پــه یــو شــمېر ښــوونځیو کــې لــه ۵۰۰ زیــات زده کوونکــي 

ــمېر  ــو ش ــوونځیو ی ــوي او د ښ ــورول ش ــي ډول ځ ــه جن پ

ــتې ده. ــه اخیس ــرې ګټ ــي ډول ت ــه جن ــرې پ ــوونکیو ت ښ

ــدو وروســته، د مــيل  ــه خپرې ــور ل ــه رســنیو کــې د دې راپ پ

امنیــت عمومــي ریاســت هغــه ونیــوه او د هغــې د یــوې 

ویډیــوې پــه خپرولــو رسه یــې وویــل چــې محمــودي پــه یــوه 

ــا  ــاره دا ډول ادع ــتو لپ ــت اخیس ــې د تابعی ــواد ک ــرين هې به

ــړې ده. ک

ــازمان  ــوال س ــنې نړی ــته، د بښ ــې وروس ــه نیون ــه ل ــو د هغ خ

ــو او  ــه نیوک ــفیر ل ــواين س ــکا د پخ ــې د امری ــل ک ــه کاب او پ

ــي  ــت عموم ــيل امنی ــم، د م ــو رسه س ــه څرګندول ــنو ل اندېښ

خپلــواک  حقونــو  بــر  د  افغانســتان  د  هغــه  ریاســت 

کمېســیون تــه وســپاره.

هڅــه مــو وکــړه چــې خپلــه د موســی محمــودي نظــر هــم پــه 

دې راپــور کــې را واخلــوو خــو بریــايل نــه شــوو.

آمریـت شـفاخانه والیتـی بغـان ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت می 
نمایـد تادرپروسـه داوطلبـی ۴6 قلـم مـواد تنظیفاتی مـورد ضرورت سـال مالی 
/۱399/MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCB ۱399 دارای نمبر تشخیصیه
GO۴اشـتراک نمـوده، نقـل چـاپ شـده ویاسـافت کاپـی شـرطنامه مربوطه را 
ازشـفاخانه والیتـی بغـان وهمچنـان درمرکـز از پـروژه ریفورم شـفاخانه ها - 
وزارت صحـت عامـه باارائه درخواسـت ضـم کاپی رنگه جواز فعالیـت  و فورم 
تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند، آفرهـای خویش را مطابق 
مندرج شـرایط شـرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ 
نشـر اعـان مـدت )۲۱( روز تقویمـی الـی سـاعت ۱۰ بجـه قبل ازظهـر تاریخ 
۲۷ دلـو سـال مالـی ۱399 به صندوق آفرها درشـعبه تـدارکات مدیریـت اداری  
شـفاخانه والیتـی واقع شـهر پلخمری جاده صحـت عامه بگذارنـد. آفرهای دیر 
رسـیده وانترنیتـی قابـل پذیرش نبوده، شـرایط اشـتراک با ارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت پول نقـد ویا بانـک گرانتـی قابل قبـول به ۴6 قلـم مواد 
تنظیفاتی مبلغ ۴۰۰۰۰ افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی روز یکشنبه بتاریخ ۲۷ دلو 
سـاعت ۱۱ بجـه قبـل از ظهر در تـاالر کنفرانس هـای آمریت شـفاخانه والیتی 
بغان منزل اول متصل به تعمیر جراحی به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و 

هیئت مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

۱.  شفاخانه والیتی بغان نمبرتماس ۰۷۰۰۷۰3۷۰۲
۲. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس ۰۷۰۰۸9۲۸۸۸  

ریاسـت شفاخانه ۱۰۲بسـترخیرخانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می 
نماید تادرپروسه داوطلبی مقدار )۴۲ قلم اوراق طباعتی ( دارای نمبرتشخیصه 
S۰۱-۱399- M۰PH-GDCM-HRP-KHH-NCBاشـتراک نموده ، 
نقل چاپ شـده ویاسافت کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشعبه تدارکات ریاست 
شـفاخانه ۱۰۲بسـترخیرخانه  وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شـفاخانه ها 
- وزارت صحـت عامـه باارائـه درخواسـت ضم کاپی رنگه جـواز فعالیت  و 
فورم تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهای خویش 
را مطابـق منـدرج شـرایط شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طور 
سربسـته ازتاریـخ نشـر اعـان مـدت )۲۱( روز تقویمی الی سـاعت ۱۰ بجه 
قبـل ازظهـر روز یکشـنبه تاریـخ ۱39۸/۱۱/۲۷سـال مالـی ۱399 بـه صندوق 
آفرها درشـعبه تدارکات مدیریت عمومی اداری شـفاخانه ۱۰۲بسـترخیرخانه 
واقع شـهرکابل حصه دوم خیرخانه لیسـه مریـم بگذارند.آفرهای دیر رسـیده 

وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفر بصـورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلغ )۴۰۰۰۰(چهل 
هزار افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز یکشنبه بتاریخ۱39۸/۱۱/۲۷ساعت 
۱۱ بجه قبل ازظهر درکنفرانس روم این شـفاخانه منزل دوم  به حضورداشـت 

اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه:

۱.    شفاخانه۱۰۲بسترخیرخانه نمبرتماس)۰۷۰۰6۰3۱۵۵(
۲. پروژه اصاحات شفاخانه ها_ وزارت صحت عامه نمبرتماس۰۷۰۰۸9۲۸۸۸ 

ــی  ــواد تنظیفات ــم م ــدارکات )46( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــالن! ــی بغ ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض م

موضــوع: اعــالن تــدارکات)42( قلــم اوراق طباعتــی 
مــورد ضــرورت شــفاخانه 102بســترخیرخانه


