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گذشــته از شــرایط طبیعــِی فــراز و نشــیب دموکراســی 
در افغانســتان، امــا رقابت هــای انتخاباتــی دو روز پیــش 
ــرور و  ــب، ت ــه، تقل ــا، توطی ــوج بی اعتمادی ه ــان م می
ــدواری  ــر. امی ــش بخی ــه عاقبت ــد ک ــاز گردی ــر آغ تزوی
ایــن اســت کــه نتیجــۀ...                ادامــه صفحــه 6
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موضــوع برگــزاری انتخابــاِت پارلمانــی ظاهــراً 
حکومــت را مجبــور کــرده کــه بــا پــا درمیانــِی 
عربســتان ســعودی بــا نماینــده گاِن طالبــان در 
ــروه  ــن گ ــرده و از ای ــدار ک ــور دی ــن کش ای
بخواهــد کــه در برگــزاری آرامِ انتخابــات 
ــن  ــاِن ای ــوز زم ــد هن ــد. هرچن ــکاری کن هم
نظــر  بــه  ولــی  نشــده  مشــخص  دیــدار 
ــد  ــاش دارن ــان ت ــم طالب ــه بازه ــد ک می رس
ــِع خــود اســتفاده  ــه نف ــن فرصــت ب ــه از ای ک
کننــد. گزارش هــا می رســانند کــه طالبــان 
ــان  ــتی، خواه ــن درخواس ــه چنی ــخ ب در پاس
ــر  ــاوه ب ــده اند. ع ــود ش ــاِن خ ــِی زندانی رهای
ــِت  ــن درخواس ــرش ای ــال پذی ــه احتم این ک
دارد،  از ســوی حکومــت وجــود  طالبــان 
ــد  ــز می توانن ــری نی ــتفاده های دیگ ــان اس طالب

ــد.  ــداری ببرن ــن دی از چنی
بحــث تنهــا تأمیــن امنیــت انتخابــات نیســت، 
ــدار  ــن دی ــه از ای ــد ک ــاش می کنن ــان ت طالب
ــتفاده  ــت اس ــوان فرص ــه عن ــت ب و در خواس
ــۀ  ــود را در صحن ــر خ ــارِ دیگ ــک ب ــرده، ی ک
دهنــد.  نشــان  بین المللــی  و  منطقه یــی 
طالبــان بــازی خطرناکــی را در افغانســتان 
بــه پیــش می برنــد؛ از یک ســو در حــال 
ــۀ  ــه صدم ــد ک ــرار دارن ــت ق ــا حکوم ــرد ب نب
از ســوی  اصلــی آن را مــردم می بیننــد و 
دیگــر بــه شــدت در عرصــۀ دیپلوماتیــک 
ــوان  ــه عن ــکا ب فعــال شــده اند. روســیه و امری
ــی  ــایل منطقه ی ــخت در مس ــِب سرس دو رقی
ــود در  ــۀ خ ــه نوب ــدام ب ــر ک ــی ه و بین الملل
گــروه  بــا  چانه زنــی  و  گفت وگــو  حــال 
طالبــان اســتند. از یک طــرف بحــث کنفرانــس 
ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــان اس ــکو در می مس
ــا برخــی  ــه صــورِت مســتقیم ب امریکایی هــا ب

ــد.  ــد دارن ــاز دی ــد و ب ــان دی ــراد طالب اف
روســیه نگــران نفــوذ داعــش از مرزهــای 
افغانســتان بــه کشــورهای آســیای میانــه اســت 
ــتان  ــگ افغانس ــه جن ــراِن این ک ــکا نگ و امری
حریف هــای  بــه  قطعــی  صــورت  بــه  را 
الوروف  ســرگی  ببــازد.  خــود  منطقه یــِی 
ــن  ــیۀ 73می ــیه در حاش ــۀ روس ــر خارج وزی
نشســت ســازمان ملــل بــه صــورِت علنــی از 
ــت  ــت. او گف ــرده برداش ــی پ ــن نگرانی ی چنی
کــه برخــی کشــورها تــاش دارنــد کــه گــروه 
داعــش را از طریــق افغانســتان بــه کشــورهای 
آســیای میانــه انتقــال دهنــد. او افــزود چنیــن 
بایــد  برنامه یــی مــردود اســت و داعــش 
کامــًا نابــود شــود. ایــن ســخنان نشــان 
ــِی  ــِف امریکای ــه حری ــیه ب ــه روس ــد ک می ده
ــد  ــدارد و فکــر می کن ــدان اعتمــاد ن خــود چن
ــش  ــت داع ــس از شکس ــا پ ــه امریکایی ه ک
ــه  ــروه ب ــن گ ــراد ای ــال اف ــا انتق در ســوریه، ب

ــی  ــیه، در پ ــتراتژیِک روس ــوذ اس محــدودۀ نف
ــتند.  ــور هس ــن کش ــع ای ــد مناف تهدی

از جانــب دیگــر هیــچ اطمینانــی وجــود ندارد 
کــه طالبــان در صــورت دیــدار بــا نماینــده گان 
ــت از  ــعودی دس ــتان س ــت در عربس حکوم
ــۀ  ــد. تجرب ــی بردارن ــات پارلمان ــد انتخاب تهدی
اســت  داده   نشــان  انتخابات هــای گذشــته 
ــرش عــدم  ــا در صــورت پذی ــان حت کــه طالب
حملــه بــه مراکــز رای دهــی و رای دهنــده گان، 
بازهــم بــه عنــوان تهدیــد در برابــر انتخابــات 
ــان در  ــروه طالب ــه گ ــوند. البت ــناخته می ش ش
ــرِی آن  ــه رهب ــه ک ــاف آن چ ــتان خ افغانس

مدعــی آن اســت، یــک گــروه منســجم و 
ــان  ــری واحــد نیســت. گــروه طالب دارای رهب
متعــددی  گروه هــای  بــه  خــود  دروِن  در 
تقســیم شــده کــه هــر کــدام در مناطــق 
مختلــف افغانســتان، هدف هــای خــاِص خــود 
ــه  ــا ک ــن گروه ه ــد. بیشــتِر ای ــال می کنن را دنب
ــد، در  ــان می دانن ــه طالب ــب ب ــود را منتس خ
اکثــر مواقــع در مخالفــت بــا گروه هــا و 
ــد و  ــرار می گیرن ــر ق ــلِح دیگ ــته های مس دس
ــه  ــِگ انتقام جویان ــک جن ــان بیشــتر ی جنگ ش

ــت.  ــان اس ــع شخصی ش ــِر مناف ــر س ب
حکومــت افغانســتان بــه جــای این کــه خــود 
ــورِت  ــه ص ــات ب ــِت انتخاب ــن امنی ــه تأمی ب
و  کنـــد  اقــدام  برنامه ریزی شــده  و  کامــل 
نشــان دهــد کــه حکومتــی قدرتمنــد و مقتــدر 

اســت، بــا توســل بــه گــروه طالبــان آن هــم بــا 
میانجــی یــک کشــور دیگــر، ضعــِف خــود را 
ــان  ــه طالب ــاج دادن ب ــه نمایــش می گــذارد. ب ب
بــه هیــچ صــورت کمکــی بــه برگــزاری 
ــی  ــروه در مناطق ــن گ ــد. ای ــات نمی کن انتخاب
کــه نفــوذ دارد، از برگــزاری انتخابــاِت شــفاف 
و عادالنــه جلوگیــری می کنــد و حتــا احتمــال 

ــه باعــث عــدم برگــزاری آن شــود.  دارد ک
بــاج دادن بــه طالبــان عــاوه بــر این کــه 
وضعیــِت ایــن گــروه را از نظــر سیاســی ارتقــا 
می بخشــد، عمــًا بــه تقویــِت آن کمــک 
ــد  ــر بپذیرن ــان در ظاه ــاید طالب ــد. ش می کن
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  خطــری  کــه 
نباشــند، ولــی از کجــا معلــوم کــه ایــن گــروه 
ــه  ــوده باشــد کــه ب ــی نب ــی چنیــن فرصت در پ
ســربازگیری و بازتقویــِت خــود بکوشــد. 
گاهــی متأســفانه حکومــت خــود در دادِن 
فرصــت بــه طالبــان پیش قــدم می شــود و 
ــروه آرزوی آن را دارد،  ــن گ ــه ای ــه را ک آن چ
چنیــن  بــا  می دهــد.  قــرار  اختیــارش  در 
ــن  ــح و تأمی ــرای صل ــوان ب ــردی نمی ت رویک
امنیــت سراســری در کشــور روزشــماری کرد. 
ــه  ــه ب ــورِت یک جانب ــه ص ــا ب ــن فرصت ه ای
ــد جنــگ در کشــور کمــک  تقویــت و بازتولی

می کننــد. 
ــن  ــای دادن چنی ــه ج ــتان ب ــت افغانس حکوم
فرصتــی بــه طالبــان، بایــد راه هــای دیگــری را 
طــی یــک ســاِل گذشــته کــه بحــث برگــزاری 
انتخابــات مطــرح بــود، جســت وجو می کــرد. 
این گونــه نیســت کــه هیــچ راهــی بــرای 
ــود  ــور وج ــاِت آرام در کش ــزاری انتخاب برگ
بــرای  متعــددی  راه هــای  باشــد.  نداشــته 
ــا  ــت ی ــه حکوم ــد ک ــود دارن ــر وج ــن ام ای
نخواســت کــه بــه آن هــا توســل جویــد و یــا 
ــت  ــور را از دس ــِت کش ــًا مدیری ــه واقع این ک
داده اســت. هــر کــدام از ایــن دو مــورد اگــر 
ــاه ـ  ــث پنج ــه بح ــند ک ــته باش ــت داش صح
ــن  ــه در ای ــی ک ــود، آن ــرح می ش ــاه مط پنج
ــتان  ــت افغانس ــرده، حکوم ــرر ک ــه ض معادل
ــت  ــه حکوم ــن ک ــرط ای ــه ش ــت. ب ــوده اس ب
ــِت  ــاح ارگ تقوی ــژه جن ــه وی ــتان و ب افغانس
ــد.  ــرده باش ــرآورد ک ــک ضــرر ب ــان را ی طالب
ــی  ــه صــورِت عمــدی برنامه های ــر ب ــه اگ ورن
ــود  ــان وج ــان دادن طالب ــد نش ــرای قدرتمن ب
ــان  ــد اذع ــورت بای ــد، در آن ص ــته باش داش
ــوده  ــق ب ــۀ خــود موف ــه ارگ در برنام ــرد ک ک
ــورت  ــچ ص ــه هی ــه ب ــن برنام ــی ای ــت ول اس
بــه تأمیــن امنیــت و برگــزاری انتخابــات 
تقلــب  بــرای  شــاید  نمی انجامــد.  ســالم 
انتخابــات پارلمانــی بــه  و جعــل کاری در 

ــود!  ــع ش ــد واق ــتان ُمم ــت افغانس حکوم
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امــروز ســومین روزِ آغــازِ کارزارهــای انتخابــات پارلمانــی اســت 
و ســر و صــورِت شــهر، حــرارِت رقابت هــا میــان نامــزداِن 
ــه در وراِی  ــا آن چ ــد. ام ــاب می ده ــس را بازت ــن دور از مجل ای
ــا و هیجــان، ذهــِن هــر شــهرونِد برخــوردار از حافظــۀ  ــن گرم ای
ــه  تاریخــی و آب دیــده در کوره هــاِی داِغ سیاســت و اجتمــاع را ب
ــورِت  ــن ص ــِت ای ــه: پش ــت ک ــن اس ــازد ای ــغول می س ــود مش خ
ــه  ــی نهفت ــوا و درونمایه ی ــه محت ــا، چ ــات م ــاِب انتخاب پُررنگ ولع
اســت؟ تــا چــه میــزان شــهرونداِن کشــور بــه عنــوان رای دهنــده 
ــه  ــد و چشــم ب ــِخ گذشــته آموخته ان ــل، از تجــارِب تل و نامزدوکی
ــن  ــوان مطمی ــدازه می ت ــه ان ــا چ ــد؟ و ت ــیرین دوخته ان ــدۀ ش آین
ــداف و  ــات، اه ــۀ تبلیغ ــول و هزین ــرِف پ ــز ص ــه به ُج ــود ک ب
ــات  ــۀ انتخاب ــه پروس ــت ب ــِی درس ــرای جهت ده ــی ب برنامه های
ــد و  ــی نیرومن ــان آن، مجلس ــه پای ــی ک ــود دارد؛ جهت دهی ی وج
ــِف  ــردم و پیشــبرد وظای ــد در نماینده گــی از م متخصــص و متعه

ــد؟ ــرای آن باش ــر اج ــارت ب ــذاری و نظ ــِر قانون گ خطی
متأســفانه تــا اکنــون مجلــس نماینــده گان کمتــر شــاهد نماینــده گاِن 
متعهــد، متخصــص و وفــادار بــه آرمان هــای ملــی و میهنــی بــوده 
ــه اســتدالل و  ــاز شــدیدی ب ــن گــزاره، نی ــاِت ای ــرای اثب اســت. ب
احتجــاج نیســت. حتــا اگــر از شــایعات و اتهاماتــی کــه بر بســیاری 
از اعضــای مجلــس وارد بــوده بگذریــم، خالــی بــودِن کرســی های 
ــه  ــن نکت ــِر روزهــای ســال به روشــنی بازگــوِی ای مجلــس در اکث
ــی اشــغال شــده  ــه ســکوهای نماینده گــی توســط اکثریت اســت ک
ــذاری،  ــر از قانون گ ــی غی ــا و دغدغه های ــه مصروفیت ه ــت ک اس

ــد.  ــه آن هــا را دارن نماینده گــی از مــردم و خدمــت ب
مســلمًا در میــان اعضــای مجلــس، نماینــده گاِن راســتکار و متعهــد 
ــًا در  ــده کام ــن ع ــا ای ــته  اند، ام ــود داش ــز وج ــی نی و متخصص
ــادی و تحول ســاز  ــا شــمار اندک شــان کاری بنی ــوده  و ب ــت ب اقلی
را پیــش بُــرده نتوانســته اند. بدیهی ســت کــه در قبــال ایــن 
ــرد و  ــح ک ــده گان را تقبی ــوان نماین ــط نمی ت ــط و فق ــع، فق وض
ــر  ــه زی ــد ک ــهروندان بوده ان ــن ش ــه ای ــرا ک ــناخت؛ چ ــر ش مقص
چتــِر دموکراســی بــه افــرادی کــه فاقــد وجاهت هــاِی الزم بــرای 
نماینده گی انــد، اجــازۀ ورود بــه خانــۀ ملــت و حریــم پــاِک 

قانون گــذاری داده انــد.
اگــر بــه گذشــتۀ زیــاد نپیچیــم، هم اکنــون نیــز بــه جــرأت 
ــول  ــطۀ پ ــًا به واس ــادی صرف ــراد زی ــه اف ــدس زد ک ــوان ح می ت
ــزاری  ــر از خدمت گ ــه غی ــی ب ــه اهداف ــد، ب ــه دارن ــی ک و امکانات
ــد  ــات آمده ان ــداِن انتخاب ــه می ــل ب ــوان نامزدوکی ــه عن ــردم ب ــه م ب
و بــه هــر طریقــی می کوشــند خــود را وارد خانــۀ ملــت بســازند. 
اهــداِف ایــن  عــده از عادی تریــن موضوعــات چــون کســب 
شــهرت آغــاز می شــود و بــه موضوعــاِت حساســی چــون کســب 
ــدف  ــه ه ــی ک ــلمًا زمان ــردد. مس ــی می گ ــدرت منته ــروت و ق ث
خدمت گــزاری نباشــد، راه یابــی بــه مجلــس برآینــدی ُجــز مبتــذل 

ــد داشــت. ــام نخواه ــن نظ ــم ریخت ــه و بره ــوۀ مقنن ــاختِن ق س
اکنــون کــه ســر و صــورِت شــهرهای افغانســتان به ویــژه کابــل پـُـر 
ــات  ــزدان انتخاب ــرِق نام ــعارهای پُرزرق وب ــا و ش ــده از عکس ه ش
ــامانی هایی  ــِر نابس ــرای تذک ــت ب ــبی اس ــت مناس ــس، فرص مجل
کــه در خانــۀ ملــت جریــان داشــته و مــردم هــر روز در کوچــه و 
خیابــان از آن هــا یــاد  کــرده  و بــر حــاِل خــود و جامعــه افســوس 
از  بســیاری  کــه:  قبیــل  ایــن  از  نابســامانی هایی   خورده انــد. 
نماینــده گاِن مجلــس غیرحاضرنــد و در ســیر و ســیاحِت همــراه بــا 
ــش  ــر اعضــای مجلــس دان ــد، اکث عیــش و عشــرت به ســر می برن
ــو و  ــِت وکا زورگ ــد، اکثری ــازی ندارن ــرای قانون س ــی ب حداقل
ــا  ــی ی ــای فراقانون ــا رابطه ه ــر اســاِس رشــوت ی ــد و ب بدمعاش ان
ــز  ــی نی ــد و در جاهای ــد می کنن ــی، کارت ســبز و ســرخ بلن فرومل

ــد! ــر می افتن ــاِن یکدیگ ــه ج ــی ب ــا فحاش ب
ــس  ــر مجل ــب ب ــگ غال ــم، فرهن ــتثنایی بگذری ــوارد اس ــر از م اگ
نماینــده گان ایــن قضاوت هــای مردمــی و حتــا کوچه یــی را تأییــد 
می کنــد. بــر اســاِس ایــن تأییــد اســت کــه بایــد گفــت ایــن روزهــا 
ــاِن  ــای امتح ــه روزه ــی، بلک ــای انتخابات ــامِ رقابت ه ــط ای ــه فق ن
شــهروندان نســبت بــه پروســۀ ملــِی انتخابات و سرنوشــت اساســِی 
ــت  ــود زحم ــه خ ــی ب ــردم کم ــر م ــًا اگ ــت. یقین ــتان اس افغانس
بدهنــد و وجــدان را معیــار انتخــاب قــرار دهنــد، می تواننــد 
ــط  ــه فق ــی ک ــِت بزرگ ــص را از جمعی ــد و متخص ــزداِن متعه نام
پــول و ثــروت یــا هوس هــای زودگــذر آن هــا را بــه میــدان آورده، 
ــرمنده گی ها  ــه ش ــد ب ــه می توان ــی ک ــا راه ــد. تنه ــایی کنن شناس
ــته  ــان داش ــده گان جری ــس نماین ــه در مجل ــیاهی هایی ک و روی س
خاتمــه دهــد، مشــارکِت آگاهانــه و مســووالنۀ مــردم در انتخابــاِت 
ــانی  ــغاِل کس ــه اش ــت ب ــۀ مل ــم خان ــه بازه ــش رو اســت؛ ورن پی
ــی  ــود نماینده گ ــوِس خ ــس و ه ــط از نف ــه فق ــد ک ــد آم درخواه

ــد.  ــرده می توانن ک

انتخـابات مجـلس
 و امتحـانی که در راه است

ــای  ــه ج ــتان ب ــت افغانس حکوم
این کــه خــود بــه تأمیــن امنیــِت 
و  کامــل  صــورِت  بــه  انتخابــات 
و  کنـــد  اقــدام  برنامه ریزی شــده 
نشــان دهــد کــه حکومتــی قدرتمنــد 
و مقتــدر اســت، بــا توســل بــه گــروه 
ــک  ــی ی ــا میانج ــم ب ــان آن ه طالب
ــه  ــود را ب ــِف خ ــر، ضع ــور دیگ کش
ــه  ــاج دادن ب ــذارد. ب ــش می گ نمای
ــی  ــورت کمک ــچ ص ــه هی ــان ب طالب
ــد.  ــات نمی کن ــزاری انتخاب ــه برگ ب
ــوذ  ــه نف ــی ک ــروه در مناطق ــن گ ای
ــفاف  ــاِت ش ــزاری انتخاب دارد، از برگ
و  می کنــد  جلوگیــری  عادالنــه  و 
ــدم  ــث ع ــه باع ــال دارد ک ــا احتم حت

ــود ــزاری آن ش برگ
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ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــط بین الملل ــان رواب ــی از آگاه برخ
نشســت مجمــع ســازمان ملــل متحــد در نیویــارک، 
ــکا  ــه افغانســتان در سیاســت خارجــی امری ــد ک می گوین

ــدارد. ــی ن ــگاه خاص جای
بــه  افغانســتان  بــه  امریکایی هــا  آنــان،  بــاور  بــه 
ــد  ــه می توان ــد ک ــران زا می بینن ــۀ بح ــک نطق ــوان ی عن
ــه  ــاالت متحــده در منطق ــرای ای ــای جــدی را ب چالش ه

ــد. ــاد کن ایج
دکتــر لطیــف نظــری، اســتاد دانشــگاه و از آگاهــان 
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــل در گفت وگ ــط بین المل رواب
ــت  ــد:  افغانســتان در سیاســت های خارجــی دول می گوی
ــه  ــن کشــور ب ــف دارد، ای ــگاه ضعی ــد ترامــپ جای دونال
عنــوان نقطــۀ قربانــی ســربازان امریکایــی تلقــی می شــود. 
آقــای نظــری می گویــد: »نتیجــۀ تمــام هزینه هایــی 

ــت،  ــورت گرف ــتان ص ــال افغانس ــدت 18 س ــه در م ک
برپایــی یــک نظــام فاســد و انحصــاری اســت. ایــن نظــام 
نتوانســته  فاصله هــای ایجــاد  شــده میــان مــردم و نظــام 
را کاهــش دهــد و از زد و بندهــای انحصــاری و قومــی 

ــارغ شــود«.  ف
بــه گفتــۀ او، امریکایی هــا بــه افغانســتان بــه عنــوان یــک 
نطقــۀ بحــران زا می بیننــد کــه می توانــد چالش هــای 
جــدی را بــرای ایــاالت متحــده در منطقــه ایجــاد کنــد. 
افغانســتان  جنــگ  از  امریکایی هــا  کــه  می گویــد  او 
خســته اند و در ایــن نبــرد چیــزی بــه دســت نیاورده انــد، 
حتــا بــرای فراهــم شــدن زمینه هــای گفت وگــو بــا 
ــوه«  ــروه »رش ــن گ ــران ای ــی س ــه برخ ــان ب ــروه طالب گ
ــد  ــان می ده ــواهد نش ــی ش ــت: برخ ــد. او گف پرداخته ان
ــان نتیجــۀ   ــا طالب ــو ب ــرای  گفت وگ ــکا ب ــای امری تاش ه

ــن  ــه گرفت ــی نتیج ــپ در پ ــت ترام ــه دول ــس از آنک پ
ــتی و  ــای تروریس ــا گروه ه ــه ب ــود در مقابل ــتراتژی خ اس
ــار  ــاد، طراحــان جنــگ افغانســتان این ب ــان افت ــژه طالب بوی
ــه  ــد ک ــنهاد کردن ــان را پیش ــا طالب ــو ب ــورد گفت وگ م
پذیرفتــه شــد. تحــرکات مقامــات امریکایــی نشــان 
ــدن  ــرای آم ــۀ ب ــر گزین ــور از ه ــن کش ــه ای ــد ک می ده

ــت. ــاده اس ــح آم ــۀ صل ــان در پروس طالب
ــتان  ــور افغانس ــکا در ام ــژۀ امری ــاور وی ــی، مش ــه تازه گ ب
گفتــه اســت کــه دولــت ترامــپ اندکــی موضــع خــودش 
را تغییــر داده تــا در پرونــدۀ ســازش بــا طالبــان افغانســتان 

پیشــرفتی حاصــل شــود.
همزمــان باایــن، مســووالن در شــورای عالــی صلــح 
ــوی  ــچ گفت وگ ــون هی ــا کن ــه ت ــد ک ــتان می گوین افغانس
امــا  اســت،  نگرفتــه  صــورت  طالبــان  بــا  رســمی 
تماس هــای غیررســمی درایــن ارتبــاط جریــان دارد.
ــده گان  ــرار اســت نماین دو روز پیــش اعــام شــده کــه ق
ــاض  ــان در ری ــا اعضــای گــروه طالب ــت افغانســتان ب دول
ــر را  ــن خب ــان ای ــروه طالب ــا گ ــند، ام ــته باش ــدار داش دی

ــد.  رد کردن
امــور  در  امریــکا  ویــژۀ  مشــاور  خلیــل زاد،  زلمــی 
افغانســتان می گویــد کــه واشــنگتن اکنــون »بــدون تاکیــد 
روی پیــش  شــرط هایی کــه قبــًا ذکــر شــده بــود«، 

می کنــد. گفت وگــو 
او می گویــد: »ایــن کار چشــمگیر اســت. منفعــت حیاتــی، 
قطعــی و مهــم امریــکا در حــل مســاله تروریســم اســت. 
ــتار  ــا خواس ــتند و م ــع هس ــا مطل ــع م ــه گان از موض هم
رســیدن بــه راه حلــی هســتیم کــه ارزش 17 ســال جنــگ و 
ثروتــی کــه امریــکا و ســایرین هزینــه کرده انــد را داشــته 

باشــد«.
ــکا  ــا باردیگــر امری آقــای خلیــل زاد پیرامــون ایــن کــه آی
»مســاله  می گویــد:  می کنــد،  اعتمــاد  پاکســتان  بــه 
ــی ســخن  ــارۀ سیاســت بین الملل ــا درب ــاد نیســت. م اعتم
می گوییــم. پاکســتان در حــال حاضــر می گویــد کــه 
ــدی اســت و می خواهــد  ــه فصــل جدی خواســتار ورود ب
بــه امریــکا در رســیدن بــه ایــن هدفــی کــه مــن تشــریح 
ــد«. ــش می آی ــم چــه پی ــد ببینی ــد و بای ــردم، کمــک کن ک
در همیــن حــال، آلیــس ولــز، معــاون وزیــر امــور 
ــه  ــکا در امــور جنــوب آســیا و آســیای میان خارجــه امری
می گویــد، از آنجایــی کــه پاکســتان در مذاکــرات بــا 
ــاله  ــن مس ــرده اســت، ای ــه پیشــرفتی نک ــان هیچ گون طالب

ــت. ــده اس ــپ ش ــی ترام ــه نارضایت مای

ــت:  ــه اس ــوز گفت ــو نی ــانۀ جئ ــا رس ــو ب او در گفت وگ
»رییس جمهــور مــا را موظــف کــرد تــا بــه کمــک 
ــانیم. او  ــره بکش ــز مذاک ــای می ــه پ ــان را ب ــتان طالب پاکس
ــده اســت،  ــه دســت نیام ــه پیشــرفتی ب از اینکــه هیچ گون
ــی  ــا راه ــته ایم ت ــم نتوانس ــوز ه ــا هن ــت. م ــی اس ناراض
بــرای همــکاری نزدیکتــر بــا پاکســتان بــه منظــور تضمیــن 
آمــدن طالبــان بــه پــای میــز مذاکــره بیابیــم. ایــن مســایل 
ــان  ــودم اطمین ــرف خ ــد. از ط ــاده  دارن ــت فوق الع اهمی
ــا  ــتفاده از فرصت ه ــال اس ــه دنب ــواره ب ــه هم ــم ک می ده

ــم«. ــان باش ــت روابطم ــرای تقوی ب
آلیــس ولــز دربــارۀ دیــدار قریب الوقــوع وزیــران خارجــۀ 
پاکســتان و امریــکا در واشــنگتن نیــز گفــت: آنــان قصــد 
دارنــد تــا دربــارۀ نــکات مهمــی دربــارۀ همــکاری 
مســتحکم گفت وگــو کننــد. مســاله مهــم میــان دو کشــور 
ایــن اســت کــه چطــور روی مناســبات دو جانبــه کار کرد. 
ــرژی  ــش ان ــبی در بخ ــرمایه گذاری مناس ــای س فرصت ه
ــه  و ســایر حوزه هــا در پاکســتان وجــود دارد و آمریــکا ب

دنبــال تقویــت روابــط تجــاری خــودش اســت.
او دربــارۀ انتظــارات از دولــت جدیــد پاکســتان نیــز 
گفــت: »انتظــارات مــا از پاکســتان هماننــد دیگــر کشــورها 
در جنــوب آسیاســت. مــا از سیاســت حــذف عوامــل غیــر 
ــم و  ــت می کنی ــیا تبعی ــوب آس ــت جن ــی از سیاس دولت
و  تروریســتی  فعالیت هــای  رفتــن  بیــن  از  خواســتار 

ــتیم«. ــه هس ــن منطق ــی در ای ــای نیابت نیروه
گفت وگویی انجام نشده است

ــح افغانســتان  ــی صل ــس شــورای عال ــن حــال، ریی در ای
رســمی  گفت وگــوی  هیــچ  تاکنــون  کــه  می گویــد 
ــا تماس هــای  ــت، ام ــه اس ــورت نگرفت ــان ص ــا طالب ب

غیررســمی درایــن ارتبــاط جریــان دارد.
کریــم خلیلــی، رییــس شــورای عالــی صلــح دیــروز اعام 
ــر گفت وگــوی حکومــت  کــرد کــه گزارش هــای مبنــی ب
افغانســتان و یــا شــورای عالــی صلــح بــا طالبــان شــایعه 
اســت و تاکنــون حکومــت افغاســتان و ایــن شــورا هیــچ 
نــوع مذاکــره مســتقیم و رســمی بــا گــروه طالبــان نداشــته 

. ست ا
آقــای خلیلــی می گویــد کــه شــورای عالــی صلــح تــاش 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا را ب ــن گفت وگوه ــۀ ای ــا زمین ــد ت می کن
نهــاد مســتقل ایجــاد کنــد و در ایــن مســیر پیشــرفت های 
ــان  ــا می ــت، بی اعتمادی ه ــی گف ــت. خلیل ــته اس ــز داش نی
ــان، شــورای عالــی صلــح و حکومــت کاهــش پیــدا  طالب

کــرده اســت.

ــا تحریــک  ــه زودی ب ــح کــرد کــه انتظــار دارد ب او تصری
ــح  ــه صــورت مســتقیم وارد گفت وگوهــای صل ــان ب طالب

شــود.
ــز  صغــت اهلل احمــدی، ســخنگوی وزارت امورخارجــه نی
ایــن خبــر را رد کــرده و می گویــد کــه ایــن خبــر صحــت 

رد. ندا
ــوی  ــی از س ــن موضوع ــه چنی ــرده ک ــان ک او خاطرنش
ــا  ــی ب ــچ مقام ــود و هی ــد نمی ش ــتان تأیی ــت افغانس دول

ــت. ــته اس ــره نداش ــان مذاک طالب
ســخنگوی وزارت امورخارجــه افــزود: »میــان نماینــده گان 
افغانســتان و طالبــان هیــچ نشســتی در عربســتان ســعودی 
ــده از  ــر ش ــار منتش ــن اخب ــت و ای ــه اس ــورت نگرفت ص
ســوی برخــی رســانه های غربــی مبنــی بــر دیــدار 
مقامــات افغانســتان و طالبــان از اســاس کــذب بــوده و بــه 

ــدارد«. هیــچ وجــه صحــت ن

ــه  ــرز ب ــه رویت ــی مطــرح می شــود ک ــا درحال ــن گفته ه ای
تازه گــی گــزارش داده کــه نماینــده گان طالبــان و مقامــات 
ــورد  ــرده و در م ــدار ک ــعودی دی ــتان س ــت در عربس دول
ــث  ــان بح ــه زندانی ــان تبادل ــی و همچن ــات پارلمان انتخاب

کرده انــد.
ــت  ــدار حکوم ــن دی ــه در ای ــرده ک ــح ک ــرز تصری رویت
افغانســتان از طالبــان خواســته تــا در برگــزاری انتخابــات 
ــا  صلــح آمیــز همــکاری کنــد و همچنــان توافــق شــده ت

ــوند. ــان آزد ش ــان طالب زندانی
ــاه  ــه ای کوت ــان در بیانی ــح اهلل مجاهــد، ســخنگوی طالب ذبی
ــن  ــدگان ای ــا نماین ــل ب ــت کاب ــات دول ــان هی ــدار می دی
گــروه شــبه نظامی در عربســتان را کــه بــا هــدف بررســی 
ــر  ــی ۲۰ اکتب ــات پارلمان ــش از انتخاب ــی پی ــاع امنیت اوض

ــرده اســت. ــود، رد ک ــزار شــده ب برگ

آگاهان روابط بین الملل:
افغانستان در سیاست خارجی ترامپ جایگاهی ندارد

گفت وگوهای بدون پیش شرط با طالبان
شورای عالی صلح:

 تاهنـوز گفت وگـویی انجـام نشـده است

هارون مجیدی

ابوبکر صدیق

ــت. ــته اس ــی در پی داش مقدمات
ــم  ــک و نی ــردی ی ــگاه، رویک ــتاد دانش ــن اس ــاور ای ــه ب ب
دهــۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا در قبــال افغانســتان بــه دلیــل 
در نظــر نگرفتــن نقــش قدرت هــای مهــم منطقه یــی 
ــدون در نظــر داشــت  ــی کــه ب ــوده اســت. در حال ــاکام ب ن
نقــش کشــورهای منطقــه ایجــاد یــک افغانســتان بــا ثبــات 

ناممکــن اســت. 
کــه  حکومت هــای  گذشــته  ســال   18 »در  گفــت:  او 
ایجــاد شــده،  افغانســتان  در  امریکایی هــا  کمــک  بــه 
ــبب  ــن کار س ــت و ای ــوده اس ــخ گو نب ــردم پاس ــرای م ب
ســرخورده گی نیروهــای امریکایــی و مــردم افغانســتان 
شــده؛ زیــرا مولفه  هــای دیموکراســی، مبــارزه بــا تروریســم 
و مــواد مخــدر و هم چنــان امنیــت در ایــن کشــور تحقــق 
ــرار  ــار ق ــت فش ــبب تح ــوع س ــن موض ــد و ای ــر نش پذی
ــده  ــور ش ــردم آن کش ــرف م ــکا از ط ــت امری ــن دول گرفت

ــت«.  اس
 بــه گفتــۀ او، امریکایی هــا در تــاش یــک رویکــرد 
تازۀهســتند تــا بــه اســاس آن طالبــان را وارد رونــد صلــح 

ــازند.  بس
هم چنــان، محمــد جــواد رحیمــی، آگاه روابــط بین المللــی 
بــا اشــاره بــه نشســت اخیــر، ســازمان ملــل متحــد 
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــت های مجم ــد: نشس می گوی
ــک  ــات دیپلوماتی ــن اتفاق ــن و بزرگتری ــوان مهم تری ــه عن ب
ــن  ــان در ای ــران جه ــه رهب ــوند ک ــناخته می ش ــان ش جه
ــای  ــاد فض ــی و ایج ــدۀ جهان ــایل عم ــت، روی مس نشس
ــث  ــی بح ــی بین الملل ــا و هماهنگ ــرای همکاری ه ــر ب بهت
ــت،  ــن امنی ــی و اساســی آن تأمی ــه هــدف اصل ــد ک می کنن

ــد.  ــی می باش ــات جهان ــح و ثب صل
ــی  ــاع فعل ــه اوض ــی ک ــد: در حال ــی می افزای ــای رحیم آق
افغانســتان بــه شــکل بی ســابقه وخیــم و خطرنــاک اســت؛ 

انتظــار می رفــت کــه در ایــن نشســت بــرای بهبــود وضــع 
ــار دیگــر  ــرد و یکب افغانســتان توجــۀ خــاص صــورت گی
ــتان  ــرای افغانس ــی را ب ــی  بین الملل ــا و هم آهنگ حمایت ه
متمرکــز شــود. امــا متأســفانه افغانســتان در محــراق توجــه 
ــردم  ــد م ــع و امی ــت و توق ــرار نگرف ــان ق ــران جه رهب

ــد.  ــدل گردی ــدی مب ــا امی ــأس و ن ــه ی ــز ب افغانســتان نی
ــم  ــش از یک ونی ــکا بی ــه امری ــی ک ــۀ او، در حال ــه گفت ب
ــت و  ــل اس ــتان دخی ــای افغانس ــگ و قضای ــه در جن ده
ضمــن حضــور نیروهــای نظامــی، میــان افغانســتان و 
ــی  ــان امنیت ــمول »پیم ــه ش ــه ب ــن توافق نام ــکا، چندی امری
ــه امضــا رســیده اســت، امــا خــاف  کابــل - واشــنگتن« ب
ایــن  در  متحــد.  ملــل  ســازمان  پیشــین  نشســت های 
ــایر  ــه س ــکا بلک ــور امری ــس جمه ــا ریی ــه تنه ــت ن نشس

ــد.   ــتان نبردن ــام از  افغانس ــا ن ــان حت ــران جه رهب
بــه بــاور او، اختافــات گســتردۀ سیاســی در ســطح 
ســلیقه یی  تصمیم گیری هــای  و  عملکردهــا  رهبــری، 
قومــی،  و صف  بندی هــای  سیاســت ها  حکومــت داری، 
ــزرگ  ــی و اداری و نارضایتــی بخــش ب افزایــش فســاد مال
از ملــت افغانســتان از حکومــت وحــدت ملی، ســبب شــده 
کــه نــه تنهــا دونالــد ترامــپ بلکــه ســایر کشــورهایی  کــه 
ــران افغانســتان  ــد، از رهب ــای افغانســتان دخیــل ان در قضای
دلســرد و روی گــردان شــوند. ایــن دلســردی و بی اعتنایــی 
ــت  ــی دول ــر فعل ــا رهب ــد حت ــبب ش ــوی س ــدی و ق ج
ــا رهبــران افغانســتان شــانه  امریــکا از پذیرفتــن ماقــات ب

ــد. ــی کن خال
ایــن در حالــی اســت کــه نشســت ســازمان ملــل متحــد در 
۲4 ســپتمبر ســال روان میــادی در نیویــارک، برگــزار شــده 
ــا  ــد، ام ــتراک کرده بودن ــان در آن اش ــور جه ــه 9۲ کش ک
هیــچ اشــارۀ نســبت بــه اوضــاع افغانســتان در ایــن نشســت 

صــورت نگرفــت. 

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2340   یک    شنبه        8 میزا ن   /   مهر     y    1397    19محرم الحرام   y 1440  30 سپتمبر      42018 www.mandegardaily.com

واژه نامه
جسـت وجوی  بـه  »منازعـه«  اصطـاح  منازعـه: 
اهـداِف ناسـازگار از سـوی طرف هـای مختلـف 
اطـاق می شـود کـه می توانـد چهـرۀ نظامـی یـا 
غیرنظامـی بـه خـود بگیـرد. از آن جایـی که هدف 
پژوهـش حاضـر، مطالعۀ یـک نزاع خشـونت آمیز 
معیـن اسـت، منظـور مـا از منازعه بیشـتر اختاف 
نظامـی یا خشـونت آمیز میـان دولت و یـک گروه 

است. شورشـی 
فعالیت هـای  بـه  شـورش گری  شـورش گری:  
اطـاق  گروه هایـی  سـتیزه جویانۀ  و  نظامـی 
می شـود کـه لزومـًا بخشـی از دولـت نیسـتند. بـه 
عبـارت دیگـر، شـورش گری مبارزه یـی مسـلحانه 
از سـوی کنش گـراِن غیردولتـی اسـت کـه یـک 
حمـات  می کننـد.  دنبـال  را  سیاسـی  هـدف 
اهـداف نظامـی  تروریسـتی ممکـن اسـت علیـه 
یـا ملکـی صـورت بگیـرد. گروه هـای شورشـی 
عملیـات  نظیـر  خشـونت آمیز  تاکتیک هـای  از 
بغاوت گرانـه گرفتـه تـا تصـرف قلمـرو و اعمـال 

می کننـد. اسـتفاده  تروریسـتی 
اسـت  جنـگ  از  نوعـی  تروریسـم  تروریسـم: 
کـه در آن خشـونت اساسـًا علیـه اهـداف ملکـی 
شـورش گرایانه  تروریسـم  می گیـرد.  صـورت 
اهـداف آن می توانـد  عملـی هدف منـد اسـت و 

باشـد. درازمـدت  یـا  کوتاه مـدت 
اجبـار: اجبـار شـکل پیچیده یـی از اعمـال فشـار 
بـر یـک طـرِف جنـگ اسـت تـا طـرف مذکـور 
به صـورت یک جانبـه بـه جنگیـدن خاتمـه بدهـد 
یـا هـم فشـار جهت حـل منازعه از طریـق مذاکره 
اسـت. اجبـار قهرآمیـز اساسـًا متکـی بـر نیـروی 
فیزیکـی اسـت، امـا اجبـار دیپلماتیـک بیشـتر بـر 

می کنـد. بسـنده  خشـونت پرهیزانه  تعامـات 

دیپلماسـی: در حل منازعه، دیپلماسـی 
بـه مدیریـت یک منازعـه از طریـق مذاکره اطاق می شـود. 
در ایـن زمینـه مذاکـره و میانجی گـری دو عنصـر اساسـی 

دیپلماسـی بـه حسـاب می آید. 
میـان  تمـاس  حفـظ  ارتباطـات،  از  منظـور  ارتباطـات: 
طرف هـای درگیـر در منازعـه با هـدف تسـهیل مذاکرات و 

می باشـد. منازعـه  حـل 
مذاکـره: مذاکـره بـه رونـدی گفتـه می شـود کـه طرف های 
از  اسـتفاده  بـا  را  خـود  نزاع هـای  می کوشـند  دخیـل 
رویکردهـای خشـونت پرهیزانه حل وفصـل کننـد. در اغلب 
مـوارد، مذاکـرات نخسـتین گام در راسـتای حـل منازعـه 
و صلـح می باشـد. یـک مذاکـرۀ سـاخت یافته شـامل سـه 
مرحلـۀ میانجی گـری، مصالحـه و آشـتی اسـت. در مرحلـۀ 
میانجی گـری، طـرف ثالـث یا میانجی گر دسـت بـه مداخله 
می زنـد تـا گروه هـای متخاصـم را بـه منظـور گفت وگـو 
دربـارۀ احتمـاالت حـل منازعه کنار هـم بیـاورد. در مرحلۀ 
تشـویق  را  متخاصـم  گروه هـای  سـوم،  جانـب  مصالحـه، 
می کنـد تا به سـمت مذاکـره گام بردارند. در مرحلۀ آشـتی، 
گروه هـای متخاصـم تـاش می کننـد بـر دشـمنی و قبـول 

تفاوت هـای همدیگـر فایـق آینـد.
توافـق بـرای حـل منازعه: بـه مرحله یی از حـل منازعه گفته 
می شـود کـه در آن مذاکـره منجر بـه توافق میـان طرف های 
متخاصـم می شـود کـه مبنـی بـر آن بایـد منازعـۀ خـود را 
حـل کننـد. در ایـن مرحلـه ممکن اسـت یـک توافق نامه به 
امضـا برسـد، امـا تطبیق ایـن توافق نامه تعهدات بیشـتر را از 

جانـب تمـام طرف هـای درگیـر می طلبد.
حـل منازعـه: حـل منازعـه یکـی از جامع تریـن گام هـا بـه 
سـوی صلـح پنداشـته می شـود. ایـن رونـد، طوالنیمـدت، 
وسـیع و پیچیده اسـت که در آن عوامل ریشـه یی و شـرایط 
بنیـادی یـک منازعه به صـورت همه جانبه حـل می گردد. در 
این پروسـه، سـاختار منازعـه و رفتار گروه هـای متخاصم از 
»سـتیزهجویانه« بـه »سیاسـی« تغییر می پذیـرد. بنابراین، حل 

منازعـه، منازعـه را بـه یـک روند سیاسـی تبدیـل می کند.
صلـح: صلـح به عـدم موجودیت جنـگ به هر وسـیله و هر 
شـکلی اطـاق می گـردد. صلـح می توانـد منفی و یـا مثبت 
باشـد؛ سـاختاری یـا فرهنگـی باشـد. صلـح روندی اسـت 
کـه سـاختار و فرهنـگ خشـونت را به محیط مسـالمت آمیز 
تبدیـل می کنـد. بـه منظـور رسـیدن بـه صلـح، سـاختار و 
بـا فرهنـگ مـدارا و شـمول گرایی  بایـد  فرهنـگ منازعـه 

سیاسـی تعویض شـود.
صلـح آوری: صلح  ـآوری بـه وضعیتـی گفتـه می شـود کـه 
حاضـر  داوطلبانـه  به صـورت  متخاصـم  گروه هـای  آن  در 
مـورد  ایـن  در  کنـد.  حل وفصـل  را  منازعـه  می شـوند 
گروه هـای متخاصـم از تـداوم منازعـه خسـته شـده و هیـچ 
نتیجه یـی را در تـداوم فعالیـت نظامـی نمی بیننـد. بنابرایـن، 
آن هـا تمایـل پیـدا می کننـد تا نـزاع خـود را در یـک محیط 

کننـد. حل وفصـل  مسـالمت آمیز 
صلحبانـی: بـه نوعی از مداخلـۀ نیروهـای بین المللی اطاق 
می شـود کـه معموالً بـا رضایـت طرف های درگیـر صورت 
گروه هـای  بـه  کـه  اسـت  ایـن  آن،  از  هـدف  و  می گیـرد 
متخاصـم کمـک کند تـا رفتارهای سـتیزه جویانۀ خـود را به 

فعالیت هـای مدنـی و سیاسـی تغییـر  دهند.
و  صلـح آوری  فعالیت هـای  صلـح،  تأمیـن  صلـح:  تأمیـن 
صلح بانـی را از طریـق حـل مسـایل سـاختاری و روابـط 
درازمـدت میـان گروه هـای متخاصـم تقویـت و حمایـت 
می کنـد. بـه عبـارت دیگـر، تأمین صلـح مرحلۀ پیشـرفته تر 

اسـت.  و صلح بانـی  صلـح آوری 
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نی گفت که پای من به گل بود بسی
ناگاه بریدند سرم در هوسی

نه زخم بخوردم از دست کسی
معذورم دار اگر بنالم نفسی

مفکورۀ انسان کامل
مجلــۀ تایــم امریکایــی در شــماره خاصــی بــه 
مناســبت آغــاز قــرن بیســت ویکم و ختــم دو هــزارۀ 
میــادی از افــرادی نــام بــرد کــه بــه صــورت مثبــت 
ــرات مهــم و جهت دهنــده در تاریــخ دو  ــا منفــی اث ی
ــخن از  ــا س ــته اند. در اینج ــته داش ــال گذش ــزار س ه
ــراع  ــا و اخت ــرح فرمول ه ــا ط ــه ب ــت ک ــانی اس کس
ــد.  ــن آوری پرداختن ــوم و ف ــه پیشــرفت عل ــا ب ابزاره
ــه  ــت ک ــایانی اس ــوران و جهان گش ــخن از امپرات س
ــی،  ــای سیاس ــاح ، جغرافی ــروی س ــم و نی ــا تهاج ب
ــع  ــت مناف ــان را در جه ــی جه ــادی و فرهنگ اقتص

ــد. ــر دادن خــود تغیی
در بیــن ایــن فاتحــان و کاشــفان ابحــار و صنعتگــران 
ابــزار، در بیــن نوابــغ اندیشــه و نظریه پــردازان علــوم، 
ــد  ــه از هفتص ــت ک ــی اس ــخن از عارف ــان س همچن
ــه روح  ــریت ب ــه بش ــا زمانی ک ــون و ت ــا کن ــال ت س
و معنویــت خــود گرایــش داشــته باشــد، بزرگتریــن 
منبــع الهــام عشــق، بینــش باطنــی و اســرار خــودی و 
الهــی بــوده و خواهــد بــود. ایــن پیامبــر عشــق و نابغۀ 
شــعر تصوفــی و انســان کامــل، کــه پُلــی از عشــق و 
وحــدت بیــن انســان و خــود، انســان و خــدا، انســان 
ــن بلخــی  ــا جال الدی و طبیعــت بســته اســت، موالن
)رومــی( اســت کــه مجلــۀ تایــم امریکایــی از او، بــه 
علــت شــهرت و فــروش فزاینــدۀ آثــارش در امریــکا، 
ــل  ــتم تجلی ــرن بیس ــارف ق ــن ع ــوان بزرگتری ــه عن ب

کــرد.
مجلــۀ تایــم در شــمارۀ ویــژه اش بــه مناســبت آغــاز 
ــد در ســتونی از ســن فرانســیس اسیســی  قــرن جدی
ــارف  ــوان ع ــه عن ــا ب ــد و از موالن ــوان مرش ــه عن ب
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــرد. )روایت ــاد ک ــتم ی ــدۀ  بیس س
ــر  ــد، پس ــلطان ول ــه س ــت ک ــی اس ــان فرانسیس هم
موالنــا، او را در هنــگام جســت وجوی شــمس در 
دمشــق بــا شــمس تبریــزی دیــده بــود کــه در میخانــه 
بــه قمــار نشســته و بــا تقلــب پــول درویــش آواره را 
ــد شــمس  ــه فرانســیس دی ــن ک ــا همی ــود. ام ــرده ب ب
ــت  ــد، ندام ــتقبال می کنن ــاهانه اس ــش ش را همراهان
بــر او غلبــه کــرد و دســت بــه جیــب بــرد تــا پــول 
ــت:  ــد. لیکــن شــمس در پاســخ گف ــس ده وی را پ
ایــن پــول را بــه دوســتان مــا بــه مغــرب زمیــن اعطــا 
ــوان  ــه عن ــیس ب ــن فرانس ــد از همی ــال ها بع ــن. س ک
ــرده  ــام ب ــیحیت ن ــد مس ــا مرش ــر ی ــن پی بزرگتری

می شــود.(
»در  می نویســد:  موالنــا  مــورد  در  تایــم  مجلــۀ 
ــا  ــت، ام ــلطان اس ــار و س ــدا جب ــان خ ــیاری ادی بس
ــر  ــارف دیگ ــر ع ــتر از ه ــجاعت بیش ــا ش ــی ب روم
ــیقی  ــرد، در موس ــف ک ــی کش ــد را در زیبای خداون
ــب  ــرد و در قل ــاره ک ــاب نظ ــر جهانت ــنید، در مه ش

دوســتانش احســاس کــرد. در حالــی کــه در عصــری 
می زیســت کــه چنیــن افــکاری پســندیده نبــود. 
ــی در زنده گــی،  ــن جذابیت ــچ شــاعر دیگــری چنی هی
ــر  ــدار، در شــراب، در رقــص و، مهم ت ــا، در پن در غن

ــت.« )1( ــه اس ــتی نیافت ــه، در دوس از هم
بیــش از هفتصــد ســال اســت کــه درویشــان و 
ــی از  ــی ن ــا و نوای ــزل و غن ــا غ ــان شــوریده ب صوفی
ســواحل جمنــا تــا بوســنیا و اکنــون تــا کنــارۀ بحــر 
آرام دنیــای ینگــی )امریــکا( در رقــص و ســماع، یــاد 
ایــن شــاعر پیامبرگونــه و عــارف ابدیــت را بــا عشــق 

و شــوریده گی تجلیــل می کننــد.
ــی و علمــی و فرهنگــی  ــغ ادب غــرب بزرگتریــن نواب
ــوریده  ــن ش ــاعری چنی ــا ش ــت، ام ــان را داراس جه
و بــا روح مــواج، بــا زبانــی چنیــن ســوزان و 
ــروز  ــن ام ــدارد. لیک ــال ن ــد کم ــش  در ح الهام بخ
ــا را  ــارک، موالن مترجمــان بزرگــی، چــون کولمــن ب
بــه غــرب بردنــد تــا در بحــر مــواج دیــوان شــمس 
مشــتاقان راه عشــق عرفانــی را غســل تطهیــر دهنــد.

ــق و  ــه عش ــیدن ب ــوف در راه رس ــه متص ــیری ک مس
حقیقــت می پیمایــد، مســیر کامــل شــدن انســان 

ــا انســان  ــق، شــمس ی ــن طری اســت و در انتهــای ای
کامــل و ایــن شــاعر پیامبرگونــه اســت. رســیدن بــه 
ــروزی  ــان ام ــت انس ــوان و طاق ــی در ت ــن مقام چنی
نیســت، لیکــن رفتــن در یــن مســیر ـ در مســیر 
انانیت هــا  و  نفرت هــا و عداوت هــا  از  زدودن دل 
ــو این کــه  ــر اســت ول ـ از هــر مســیر دیگــر مرجح ت

ــد. ــی ناممکــن باش ــدف نهای ــه ه ــیدن ب رس
ــاز  ــی آن از این جــا آغ ــه اصطــاح تطبیق  تصــوف ب
می گــردد، از دوســت داشــتن، از بــه کار بــردن تمــام 
ــرای رســیدن  ــوی انســان ب نیروهــای جســمی و معن
ــی، از گام  ــت و جهان ــته، بشردوس ــان وارس ــه انس ب
ــمس و  ــال ش ــه دنب ــی ب ــیر خودشناس ــادن در مس نه
موالنــا. و تصــوف بــدون شــعر موالنــا قلبــی چنیــن 
ــیرین ترین کام  ــا ش ــته ب ــا عشــق و آراس ــوریده ب ش

فارســی نمی داشــت. 
در عشــق موالنــا بــه شــمس، کــه نمــاد عشــق شــاعر 
ــاد بشــر اســت،  ــت در نه ــه حضــور خــدا و حقیق ب
ــد و  ــه اوج خــود می رس ــه انســان ب عشــق انســان ب
ــه انسان دوســتی عرفانــی در ادبیــات عرفانــی  این گون
مستشــرقین،  از  برخــی  اســت.  بی نظیــر  جهــان 
ــانی آن  ــد انس ــمس در بُع ــه ش ــا را ب ــتی موالن دوس
بزرگتریــن حادثــه در تاریــخ هیومنیســم خوانــده انــد. 
آن چــه هیومنیســم غــرب کــم دارد، عشــق انســان بــه 

ــاد فراجنســی اســت.  انســان در ابع
در دوســتی موالنــا بــه شــمس، کــه ا یــن نــوع 
ــب  ــرب عجی ــگ غ ــرد در فرهن ــه م ــرد ب ــتی م دوس
ــی از بندهــا و تابوهــای  ــد، هیومنیســم تصوف می نمای
ــی ـ  ــرقی و غرب ــی ـ ش ــی و فرهنگ ــدود جنس مح
فرامــی رود و انسان دوســتی را در وحــدت انســان بــا 

ــد.   ــم می جوی ــدا و عال ــا خ ــان و ب انس
امــا تعبیــر جنســی دوســتی موالنــا بــه شــمس، 
ــکار  ــان و اف ــا عرف ــت ب ــدان معرف ــی از فق ــه ناش ک
ــقی  ــت. عش ــه اس ــک و ابلهان ــت، مضح ــا اس موالن
ــا  ــه تنه ــد، ن ــل می کن ــوان تجلی ــا در دی ــه موالن را ک
بلندتریــن نیــروی حســی و الهامــی و روانــی انســان 
اســت، بلکــه حقیقتــی اســت کــه منبــع و مرجعــش 
خــدا و روح انســان اســت. اگــر در عــوض فرویــد، 
ــدگاه روان کاوی  ــا شــمس را از دی ــا ب ــتی موالن دوس
ــه بخشــی  ــم، ک ــگ بررســی کنی ــتاف یون کارل گوس
ــر خــواب  از حیــات علمــی اش را وقــف پژوهــش ب
ــاغ  ــی دم ــروی ماورای و حــس ششــم، اســطوره و نی
کــرده بــود، بــه حقیقتــی نزدیــک بــه آن چــه از نظــر 

ــید.  ــم رس ــول اســت، خواهی تصــوف مقب
ــی  ــام عرفان ــل در نظ ــان کام ــورۀ انس ــا درک مفک ب
ــت  ــمس حقیق ــه ش ــا ب ــق موالن ــا در عش ــا، م موالن
ــی و فلســفی  ــی، روان ابعــاد عمیــق و گســتردۀ عرفان

را مشــاهده می کنیــم.
ــل«  ــان کام ــورۀ »انس ــا، مفک ــان موالن ــور عرف در مح
اســت کــه در روح پیامبــران از آدم تــا »حقیقــت 
محمدیــه« تجلــی کــرده اســت.  امــا ظهــور و تجلــی 
ــد عشــق و شــوریده گی اشــراق  ــل در بُع انســان کام
ــه  ــت ک ــز اس ــمس تبری ــان ش ــا هم ــزد موالن در ن

یکــی از صــور مکــرر شــاعرانه اش در دیــوان شــمس 
ــت. )۲( ــش اس ــاب و حیاتبخ ــید جهانت خورش

از نــگاه موالنــا، انســان یــک موجــود دوبُعــدی زمینی 
و خدایــی اســت. )امــا موالنــا در دفتــر دوم مثنــوی، 
بــا اشــاره بــه حدیثــی از آفرینــش، از ســه گونه گــی 
خلقــت آدم یــاد می کنــد: و از آن ســوم هســت 
ــرد/  ــش خ ــی و نیم ــته نیم ــر از فرش ــزاد/ و بش آدمی
نیمــی دیگــری میــل علــوی بــود/ تــا کدامیــن غالــب 
یــد در نبــرد. امــا در تحلیــل نهایــی، ایــن ســه بعــد 
ــی  ــوی و دنیای ــد مین ــان دو بع ــی هم ــورت کل به ص
انســان اســت. بعــد زمینــی یــا دنیایــی او را بــه لذایــذ 
ــا  ــی ی ــد اهورای ــاند و بع ــوی می کش ــهوانی و دنی ش
ــذب  ــوی اش ج ــل معن ــوی اص ــه س ــوی او را ب مین
ــه ســوی  می کنــد. داســتان کشــش و انجــذاب نــی ب
ــه  ــان ب ــت انس ــتیاق بازگش ــوی اش ــتان در مثن نیس
اصــل اهورایــی اش اســت. البتــه موالنــا ایــن اشــتیاق 
را در تمــام عالــم هســتی مشــاهده می کنــد. بنابــر آن 
ــه اصــل  ــا شــرط رســیدن ب شــرط کامــل شــدن و ی
اهورایــی عشــق اســت کــه نــی را بــه ســوی نیســتان 

می کشــاند. 
ــل  ــان کام ــل و انس ــان کام ــا انس ــر را ب ــه پیامب آن چ
ــا شــاعر اشــراقی نزدیــک می کنــد، الهــام اســت  را ب
کــه بــه قــول عنایــت خــان در شــعر تصوفــی آغــاز 
ــن  ــد. از ای ــه اوج می رس ــالت ب ــردد و در رس می گ
نگــرش، شــاعر تصوفــی پیامبــر بینش هــای اشــراقی 
اســت. بینش هایــی کــه پــس از رســیدن بــه وحــدت 
ــردد.  ــر می گ ــدا ظاه ــا خ ــود و ب ــه در خ مجذوبان
ســرود سرشــار ایــن اشــراق و جذبــه در بُعــد 
ــی و وصــال اســت.  ــل عشــق و زیبای شــعری، تجلی
ــر ایــن اســت کــه  ــا پیامب تفــاوت شــاعر متصــوف ب
ســخن اول را الهــام می گوینــد و از دوم را وحــی 
امــا گاهــی مــرز متمیــزی بیــن ایــن دو وجــود 
نــدارد. اگــر موالنــا را مقامــی کمتــر از پیامبــر اســت، 
ــا ابدیــت عشــق انســان  کامــش را ابدیتــی اســت ت
بــه انســان، ابدیــت عشــق انســان بــه خــدا و طبیعــت. 
ــی خلقــت،  ــل عشــق و وحــدت، نظــم و زیبای تجلی
هــم از اساســات پیــام پیامبــران بــه بشــریت بــوده. از 
ســوی دیگــر، پیامبــر و عــارف یکــی بــا کام وحــی 
ــا ســخن الهــام نقــش میانجــی و رابــط را  و دیگــر ب
ــان و  ــدا، انس ــان و خ ــش، انس ــان و روح ــان انس می
طبیعــت ایفــا کــرده انــد. گرچــه پیامبــر بــا قانــون و 
فرمــان آمــده، ولــی هــدف نهایــی اش اتصــال انســان 
بــه انســان و خــدا بــوده و عــارف بــا نیــروی الهــام و 
عشــق بــه همیــن راســتا پیامبرانــه و شــاعرانه حرکــت 

کــرده اســت. 

ریشه های مفکورۀ انسان کامل
ــا،  ــعار موالن ــل در اش ــورۀ انســان کام ــورد مفک در م
ــد  ــی ادعــا می کن اســتاد محمــد رضــا شــفیعی کدگن
کــه موالنــا هیــچ گونــه ارتباطــی بــا دســتگاه 
ــتباهات  ــی از اش ــدارد و یک ــی ن ــن عرب ــری اب فک
ــا )از جملــه بایــد بگویــم  ــار موالن تمــام محققــان آث
بــا نهایــت تأســف بدیع الزمــان فروزانفــر هــم( 
ــا  ــوی را ب ــیده اند مثن ــه کوش ــه همیش ــوده ک ــن ب ای
اصطاحــات و مبانــی نظریــۀ ابــن عربــی )فصوحــات 
و فتوحــات( تفســیر و شــرح کننــد و این کاری اســت 
کــه از لحــاظ علمــی نمی توانــد تأییــد شــود. تفســیر 
ــان او و  ــاص عرف ــاخۀ خ ــد در ش ــا بای آرای موالن
ــا عرفــان محی الدیــن هیــچ نســبتی  اســافش )کــه ب

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــدارد( م ن
ــان  ــورۀ انس ــی، مفک ــفیعی کدگن ــتاد ش ــول اس ــه ق ب
ــه  ــۀ االهی ــامی دارد: ...کلم ــه های غیراس ــل ریش کام
ــدن  ــر آن در تم ــن تصوی ــه رایج تری ــا Logos ک ی
ــام  ــا تم ــه ب ــت ک ــی اس ــامی رواج دارد، مفهوم اس
آمیختگی یــی کــه بــا عقیــدۀ اســامی و قــرآن و 
ریشــه های  دارای  دارد،  شــیعی  کام  و  حدیــث 
ــوم  ــه مرح ــی ک ــق تحقیقات ــت. طب ــامی اس غیراس
ابوالعــاء عفیفــی کــرده اســت، عقیــدۀ اســامی ابــن 
عربــی در بــاب انســان کامــل یــا حقیقــت محمدیــه 

ــت. )4( ــی اس ــه های یونان ــر اندیش ــت تأثی تح
انــدرو هــاروی می گویــد کــه انســان کامــل از دیدگاه 
ــدا،  ــق خ ــت: عاش ــت اس ــج صف ــز پن ــا حای موالن
عــارف اســرار الهــی، آیینــه الهیــت، خلیفــۀ خــدا بــر 
ــن جهــان خلقــت و جهــان  ــن، میانجــی بی روی زمی
روح یــا ابدیــت، بیــن بشــریت و خــدا، و بیــن روح و 
انســان. البتــه ایــن صفــات پنجگانــه بــا هــم متداخــل 
ــرد.  ــوان یکــی را از دیگــری مجــزا ک ــوده و نمی ت ب
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کساد شدن بازار تعویذنویسان
 پس از نشر ویدیوهای مال رسول لندی

له امنیتي ګواښونو، وليس جرګې 

ته د ځینو کاندیدانو اندېښنې!

ــا رســول  ــای تجــاوز جنســی م ــس از افشــای فیلم ه پ
لنــدی در والیــت فاریــاب بــه زنانــی کــه بــرای گرفتــن 
تعویــذ نــزد او می رفتنــد، اکنــون بــازار کار تعویــذ 
نویســان در والیت هــای شــمالی بــه شــدت رو بــه 
ــزد  ــر کســی حاضــر می شــوند ن ــده و کمت ســردی گرایی

ــد. ــراد برون ــن اف ای
حــدود ده روز پیــش، چندیــن فیلــم ســکس مــا رســول 
لنــدی بــا زنــان روســتایی ولســوالی پشــتون کــوت والیت 
ــا  ــه نشــر رســید. م ــاب در شــبکه های اجتماعــی ب فاری
ــک آدم  ــته ی ــه می شــود در گذش ــه گفت ــدی ک رســول لن
ــا چندیــن  ــوده اســت، رابطــه جنســی اش ب ــار ب ــی بندب ب
ــس از  ــه پ ــود ک ــه می ش ــود و گفت ــه ب ــم گرفت زن را فیل

ــرد. ــری می ک ــان باج گی ــن کار، او از آن زن ای

ایــن رویــداد بــا واکنش هــای گســترده یی رو بــه رو 
شــد. شــورای علمــای افغانســتان فتــوای قتــل او را صــادر 
کردنــد، والــی فاریــاب بــرای بازداشــت ایــن مــای تعویذ 
ــن کــرد و مقام هــای امنیتــی والیــت  ــزه تعیی نویــس جای
فاریــاب نیــز از بازداشــت ســه همــکار او کــه شــامل دو 
ــت  ــی از بازداش ــد. یک ــر دادن ــد، خب ــرد ان ــک م زن و ی

شــده گان پولیــس اســت.
تعویــذ نویســی و فــال بینــی در افغانســتان پیشــینه دور و 
درازی دارد. مــردم در خیلــی از مــوارد بیشــتر از ایــن کــه 
بــرای حــل مشــکل شــان بــه داکتــر و شــفاخانه مراجعــه 
کننــد، بــه دلیــل بــاور هــای ســنتی حاکــم، بــه ماهــای 

ــد. ــه می کنن ــس مراجع ــذ نوی تعوی
ایــن باورهــا نیــز ســبب شــده اســت کــه تعویــذ نویســان 
دســت بــه هــر نــوع اســتفاده جویــی جنســی و مالــی از 
زنــان بزننــد و بارهــا گــزارش هایــی در مــورد تجــاوز و 
اســتفاده های جنســی از زنــان توســط ایــن دســت ماهــا 

بــه نشــر رســیده اســت.
مــردم افغانســتان حتــا در مــواردی تحصیــل کــرده گان در 
ــودن باورهــای ســنتی  ــه دلیــل حاکــم ب افغانســتان نیــز ب

ــزد مــا مراجعــه  ــرای حــل مشــکات شــان ن مذهبــی ب
ــا فــال  ــه گرفتــن تعویــذ مــی کننــد و ی کــرده و اقــدام ب

ــد. ــان را می بینن ش
ــت،  ــده اس ــخص ش ــا مش ــه بعده ــا ک ــیاری از ماه بس
افــرادی انــد کــه هیــچ درس دیــن نخوانــده و درس هــای 
ــا ســنتی  ــا اســتفاده از باوره ــا ب ــد. ام ــده ان ــی خوان نظام
مــردم اقــدام بــه ایــن کار کــرده و در مــواردی پــول هــای 

ــد. ــان می گیرن ــن ش ــز از مراجعی ــی نی هنگفت
رویــداد اخیــر در والیــت فاریــاب ســبب شــده اســت کــه 
مــردم اکنــون بــه دلیــل ایــن کــه بدنــام نشــوند و یا شــاید 
باورهــای شــان را نســبت بــه ماهــا از دســت داده اند، در 
چنــد روز اخیــر بــه تعویــذ نویســان در والیــات شــمالی 
مراجعــه نکــرده انــد و ایــن کار ســبب بــی رونقــی در کار 

و بــار شــماری از تعویــذ نویســان مشــهور شــده اســت.
ــان  البتــه کــه نشــر ایــن فیلم هــا بــی هزینــه بــرای آن زن
روســتایی هــم نبــوده اســت. تــا حاال دســت کــم دو مورد 
قتــل ناموســی در ایــن ولســوالی گــزارش شــده اســت که 
بــه گفتــۀ مقــام هــای والیــت فاریــاب احتمــاال بــه دلیــل 

نشــر همیــن فیلــم هــا اتفــاق افتــاده اســت.
ــازار یکــی از  ــه در ب ــرادی اســت ک ــن اهلل یکــی از اف امی
ــی  ــی و کاپ ــان در کار عکاس ــت بغ ــوالی های والی ولس
بــرداری اســناد مشــغول اســت. او می گویــد در هــر 
هفتــه، پنــج نفــر از ایــن تعویذ نویســان هــر کــدام از 1۵۰ 
ــذ نوشــته شــده و شوئیســت در دکان  ــا ۲۰۰ ورق تعوی ت
او کاپــی بــرداری می کردنــد، امــا در یــک هفتــه گذشــته 
فقــط یکــی از ایــن تعویــذ نویســان تنهــا ۵۰ ورق تعویــذ 

و دعاهــای از قبــل آمــاده شــده را کاپــی کــرده اســت.
در گذشــته تعویــذ نویســان بــرای مراجعیــن شــان، تعویذ 
ــون  ــا اکن ــتند، ام ــی نوش ــم م ــا قل ــر را ب ــای دیگ و دعاه
یکــی از تعویــذ نویســان می گوینــد بــه دلیــل رقــم بلنــد 
ــذ و دیگــر  ــد کــه تعوی ــر ان ــان ناگزی مراجعیــن شــان، آن
مــوارد وابســته بــه ایــن شــغل را از قبــل آمــاده کــرده و 

کپــی بــرداری کننــد.
ــه شــود،  ــز گرفت ــه نمی خواهــد نامــش نی ــۀ او ک ــه گفت ب
ایــن کار را بــرای ســرعت و ســهولت در کار و رســیده گی 

بهتــر بــه مشــتریان شــان انجــام می دهنــد.
در افغانســتان بــه ویــژه در والیت هــای شــمالی، در کنــار 
ایــن کــه زنــان روستانشــین بــرای حــل مشــکل شــان بــه 
ــوارد،  ــیاری م ــد، در بس ــه می کنن ــان مراجع ــذ نویس تعوی
خانواده هــا مریضــان شــان را نیــز بــرای شــفا یــاب شــدن 

ــد. ــا می برن ــن ماه ــزد ای ن
بیشــتر ایــن ماهــا در بــدل ایــن خدماتــی کــه بــه مــردم 
روســتایی انجــام می دهنــد، از آنــان پــول نقــد، گوســفند 
و بــز می گیرنــد و ایــن گونــه اســت کــه برعــاوه 
ــز  ــورادی نی ــت، در م ــرمایۀ هنگف ــت آوردن س ــه دس ب
ــتایی  ــان روس ــده از زن ــکان دهن ــی ت ــتفاده های جنس اس

ــد. ــز می کنن نی
انتشــار ویدیوهــای اســتفاده جنســی مــا رســول لنــدی 
ــان  ــای پنه ــی از زوای ــر، بخــش کوچک ــای اخی در روزه
ــذارد  ــش می گ ــه نمای ــت ناک را ب ــه وحش ــک فاجع و ی
ــت  ــن دس ــهری از ای ــت و ش ــر والی ــاالً در ه ــه احتم ک

ــود. ــت می ش ــترده گی یاف ــه گس ــیار ب ــا بس رویداده
اکنــون کــه در یــک هفتــۀ اخیــر مــردم در والیات شــمالی 
کمتــر بــه تعویــذ نویســان مراجعــه می کننــد، تــازه درک 
کــرده انــد کــه چــه چهره هــای خطرنــاک در لبــاس مــا 
ــتفاده  ــردم اس ــای از م ــه ترفنده ــه چ ــتند و ب ــان هس پنه

می کننــد.
ــان  ــرای درم ــا ب ــه باره ــان ک ــت بغ ــندۀ والی ــک باش ی
ــه  ــذ نویــس رفت مــرض زردی پســرش پیــش یــک تعوی
ــیدند  ــار می کش ــا انتظ ــاعت ه ــد، س ــدار می گوی ــه هش ب
ــش  ــه پی ــش ک ــا دو روز پی ــد. ام ــان برس ــت ش ــا نوب ت
ــا  ــس م ــر عک ــت، ب ــه اس ــس رفت ــذ نوی ــان تعوی هم

انتظــار او را می کشــیده اســت.
ــه  ــت ب ــه دس ــت ک ــس نیس ــذ نوی ــای تعوی ــا ماه تنه
ــزارش  ــا گ ــد. باره ــده می زنن ــکان دهن ــال ت ــن اعم چنی
هــای در مــورد تجــاوز بــه کــودکان در مســاجد از ســوی 
ــاب  ــه بازت ــیده اســت ک ــه نشــر رس ــای مســاجد ب ماه
ــه رو  ــا محکومیــت جهانــی نیــز رو ب جهانــی داشــته و ب
ــه  ــودکان ب ــان و ک ــواردی زن ــا در م ــده اســت. حت گردی
جــای ایــن کــه بــه عنــوان یــک قربانــی جنســی حمایــت 

ــد. ــز از دســت داده ان شــده باشــند، جــان شــان را نی
ســه و نیــم ســال پیــش در زمســتان 1393، فرخنــده یــک 
ــس از  ــن پ ــل در روز روش ــهر کاب ــوان در ش ــوی ج بان
ــهر  ــز ش ــس در مرک ــذ نوی ــای تعوی ــک م ــه ی ــه ب آن ک
کابــل اعتــراض کــرده بــود، بــه دلیــل اتهــام مــای تعویــذ 
ــدش در  ــان داد و جس ــد ج ــت و لگ ــر مش ــس، زی نوی

آتــش ســوخت.
ــل  ــر اســاس تحقیقاتــی کــه پولیــس کاب ــداد ب در آن روی
ــود، مــای تعویــذ نویــس در زیــارت شــاه  انجــام داده ب
دو شمشــیره او را متهــم بــه آتــش زدن قــرآن کــرده بــود 
در حالــی کــه اصــل رویــداد، اعتــراض آن بانــوی جــوان 

در مقابــل اعمــال مــای تعویــذ نویــس بــود.
پولیــس از محــل کار مــا، تابلیت هــای تقویــت جنســی 
نیــز بــه دســت آورده بــود و بــر اســاس ادعــای پولیــس 
کابــل در آن زمــان، حجــره آن مــا مکانــی بــرای برقراری 
رابطه هــای جنســی میــان زنــان مراجعــه کننــده و مــای 

تعویــذ نویــس و همکارانــش بــوده اســت.
ــای برجســته تر،  ــا از آدرس مولوی ه ــه باره ــد ک ــر چن ه
تعویــذ نویســی و فال بینــی حــرام عنــوان شــده اســت، اما 
وزارت حــج و اوقــاف و حکومــت در کل بــرای متوقــف 

ســاختن ایــن کار هیــچ اقدامــی نکــرده اســت.
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ولـــي جرګـــې تـــه یوشـــمېر کاندیـــدان د انتخابـــايت 

ـــيي  ـــنه ښ ـــو اندېښ ـــر ناامنی ـــې پ ـــان ک ـــه جری ـــو پ کمپاینون

ـــر  ـــې تدابی ـــه ی ـــت ت ـــې امنی ـــواړي چ ـــه غ ـــه حکومت او ل

ـــي. ونی

ـــو  ـــا امنی ـــه ن ـــال پ ـــر مه ـــو پ ـــايت کمپاینون دوی د انتخاب

ـــې  ـــدې ی ـــر وړان ـــارزو پ ـــو مب ـــيي او د خپل ـــنه ښ اندېښ

ـــي. ـــډ ګڼ خن

دوی لـــه حکومتـــه غـــواړي چـــې د دوې د پلویانـــو او 

ـــر  ـــدي تدابی ـــه ج ـــوب ت ـــو خوندیت ـــو د مرکزون د کمپاین

ـــي. ونی

ـــن  ـــد عبدالرحم ـــه کاندی ـــې ت ـــي جرګ ـــاره ول ـــه ننګره ل

ـــه  ـــوږ ل ـــته، م ـــنې ش ـــل: »اندېښ ـــه دې اړه ووی ـــمس پ ش

ــو د  ــو د کمپاینونـ ــې د کاندیدانـ ــواړو چـ ــه غـ حکومتـ

مرکزونـــو امنیـــت ونیـــي، کاندیدانـــو تـــه دې اســـانتیاوې 

ـــرې کـــړي، ځکـــه چـــې حکومـــت تراوســـه د دوی د  براب

ـــې  ـــه ی ـــري او ن ـــه ل ـــرام ن ـــڅ پروګ ـــاره هې ـــوب لپ خوندیت

ـــو  ـــه کاندیدان ـــل ل ـــړی، دا ځ ـــح ک ـــه واض ـــو ت کاندیدان

رسه هېـــڅ مرســـته نـــه ده شـــوې، مـــوږ د حکومـــت 

پاملرنـــه غـــواړو، کـــه نـــه نـــو مـــوږ تـــه دې اجـــازه 

راکـــړي چـــې خپـــل امنیـــت پخپلـــه ونیســـو.«

لـــه کندهـــاره یـــو بـــل کاندیـــد جاوېـــد فیصـــل پـــه 

دې اړه خپلـــه اندېښـــنه لـــه ازادي راډیـــو رسه داســـې 

ـــي  ـــي د ول ـــې ناامن ـــکه چ ـــه ش ـــه ل ـــړه: »پرت ـــه ک رشیک

جرګـــې د کاندیدانـــو پـــه وړانـــدې یـــو ســـر ګـــواښ 

ـــخ وړو او  ـــر م ـــه پ ـــل کارون ـــوږ خپ ـــم م ـــا ه ـــو بی دی، خ

ـــلیمېږو،  ـــه تس ـــه ن ـــونو ت ـــو ګواښ ـــو مخالفین ـــله وال د وس

ــو د  ــه د کاندیدانـ ــه حکومتـ ــدان لـ ــول کاندیـ ــوږ ټـ مـ

کمپاینونـــو پرمهـــال، د امنیـــت غوښـــتنه کـــوو چـــې 

ـــړای يش  ـــه وک ـــونو پرت ـــویش او ګواښ ـــه تش ـــدان ل کاندی

ـــړي.« ـــه ورک ـــه ادام ـــارو ت ـــايت چ ـــې انتخاب چ

ــه  ــارې لـ ــیون د کړنـ ــواک کمېسـ ــو د خپلـ د انتخاباتـ

مخـــې، د ولـــي جرګـــې د کاندیدانـــو انتخابـــايت 

ـــر ۲۶  ـــوي او ت ـــل ش ـــپږمه پی ـــه ش ـــزان پ ـــه د می کمپاینون

مـــې بـــه دوام وکـــړي.

کاندیـــدان پـــه دغـــو ورځـــو کـــې خلکـــو تـــه خپـــل 

پروګرامونـــه ترشیـــح کـــوي.

خـــو د کورنیـــو چـــارو وزارت ویانـــد نجیـــب دانـــش 

لـــه ازادي راډیـــو رسه پـــه خـــرو کـــې د ولـــي 

ـــو  ـــارزو د مرکزون ـــايت مب ـــو د انتخاب ـــې د کاندیدان جرګ

د خوندیتـــوب ډاډ ورکـــوي.

ـــه  ـــارزو ل ـــايت مب ـــو د انتخاب ـــوږ د کاندیدان ـــي: »م دی وای

ـــه  ـــو ت ـــې پولیس ـــتان ک ـــول افغانس ـــه ټ ـــم پ ـــل رسه س پی

ـــو  ـــت د تامینول ـــو د امنی ـــې د کاندیدان ـــپارلې چ ـــده س دن

ـــو  ـــه کاندیدان ـــړي او ل ـــتې وک ـــزې مرس ـــر اړخی ـــاره ه لپ

ـــات  ـــه معلوم ـــو ت ـــال پولیس ـــډو پرمه ـــې د غون ـــواړو چ غ

ـــړي.« ـــات وک ـــي اقدام ـــې امنیت ـــړي چ ورک

ــټ  ــو د بنسـ ــه انتخاباتـ ــتان د ازادو او عادالنـ د افغانسـ

ـــي  ـــر روان امنیت ـــس یوســـف رشـــید هـــم پ ـــوي ریي اجرائی

وضعیـــت اندېښـــنه ښـــيي او وايـــي چـــې انتخابـــايت 

ـــررسه  ـــږۍ ت ـــه همغ ـــو رسه پ ـــه پولیس ـــد ل ـــه بای کمپاینون

ـــې  ـــوالی چ ـــه يش ک ـــدان ن ـــه کاندی ـــه دې پرت يش او ل

ـــوي. ـــه ورس ـــو ت ـــه خلک ـــه توګ ـــه ښ ـــه پ ـــل پروګرامون خپ

محراب الدین ابراهیمی

آغـاز انتخـابات پارلمـانی...
این انتخابات به فردای اندکی بهتر از امروز پارلمان بیانجامد.

قصــد نامحتــرم، آجنــدای شــخصی، نیــت ســوء و ارادۀ غیرملــی رهبــری رژیــم 
حاکــم بــر همــه گان روشــن اســت و نیــاز بــه روشــنگری بیشــتر نــدارد. آخریــن 
ــات  ــور تقلب ــل مام ــق امرخی ــف ضیاالح ــا، توظی ــاز کمپاین ه ــا آغ ــه و ب نمون
ــد.  ــت جمهوری می باش ــاوریت ریاس ــام مش ــه مق ــات ۲۰14 ب ــی انتخاب حکومت
مقامــی کــه امرخیــل چنــد روز قبــل بــا تهدیــد افشــای جعل کاری هــای رســیدن 
ــدل حــق الســکوت از دســتگاه  ــر مســند ریاســت جمهوری، در ب ــی ب ــای غن آق

حکومتــی جایــزه گرفــت.
ــۀ  ــم به گون ــری رژی ــود، رهب ــی خ ــل زنده گ ــن فص ــروز در آخری ــه ام گرچ

ــان بحران هــای چارســو، در اوج  ــه، می ــزوای سیاســی قــرار گرفت بی ســابقه در ان
ذلــت و بدنامــی دســت و پــا می زنــد و آخریــن نفس هایــش را می کشــد، 
روی هــم رفتــه ماهیــت نامیمــون چنیــن رژیم هاســت کــه بایــد از دسیســه هایش 
کشــور و مــردم را برحــذر داشــت. رژیمــی کــه طــی پنــج ســال چیــغ و فریــاد، 
بــدون هیــچ دســت آوردی حتــا در مقیــاس یــک دفتــر نمونــه از حکومــت داری 
خــوب در چنتــه نــدارد، بــه جــز ذخیره هــای بحــران کــه بــا پایــان رژیــم، ایــن 
ــده را  ــزرگ آین ــای ب ــاروت، انفجاره ــای ب ــد انباره ــک همانن ــک ی ــا ی ذخیره ه

رقــم خواهــد زد.

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
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ــوع  ــه وق ــی ب تحــوالت اجتماعــی و انقاب هــا زمان
ــه  ــا ب ــند ی ــتار آن باش ــردم خواس ــه م ــد ک می پیوندن
عبــارۀ دیگــر، شــرایط عینــی و ذهنــی بــرای تحقــق 

آن آمــاده شــده باشــد. 
ــد  ــی ض ــارزات مل ــی دوم، مب ــگ جهان ــس از جن پ
اســتعمار خارجــی و اســتبداد داخلــی در کشــورهای 

ــت. ــه انکشــاف اوج گرف رو ب
رژیم هــای شــاهی در جهــان یکــی پــی دیگــری در 
حــال تبدیــل شــدن بــه نظام هــای جمهــوری بودنــد.
ــی  ــای نظام ــیوۀ کودتاه ــه ش ــا ب ــن قیام ه ــتر ای بیش
بودنــد و یــا بــه شــکل جنگ هــای چریکــی کــه بــه 

ــد. ــز می گفتن ــش« نی ــای آزادی بخ آن »جنگ ه
حرکت هــای  جنبش هــا،  ایــن   الهام بخــش  
مارکسیســتی  انقابــی  و  رادیــکال  روشــنفکری  
ــی از  ــوب و موفق ــای خ ــا و الگوه ــد. نمونه ه بودن
آنهــا بــه پیــروزی رســیدند؛ ماننــد انقــاب مائــو در 
ــترو و  ــدل کاس ــام، فی ــن در ویتن ــی می ــن، هوش چی
چــه گــوارا در امریــکای التیــن و پاتریــس لومومبــا 
ــا و ...، چــه گــوارا چریــک مشــهور، مــدل  در افریق
ــاب  ــر انق ــی و پیامب ــای انقاب ــگ  ه ــذاب جن ج
الهام بخــش  بــود،  شــده  جوانــان  بــرای  چــپ 
جوانانــی بــود کــه بــه بخــش نظامــی احــزاب چپــی، 

می شــدند. جــذب 
بــه ایــن ســبب،  در جهــان ســوم جنگ هــای 
ــه مــود روز تبدیــل  چریکــی و کودتاهــای نظامــی ب
ــی- ــای جنوب ــر افریق ــال رهب ــوان مث ــه عن شــدند، ب
ــل را  ــح نوب ــزۀ صل ــداً جای ــه بع ــدال- ک ــن مان نلس
ــز شــد،  ــارزات صلح آمی ــرد و الگــوی مب ــت ک دریاف

ــه  ــی ک ــا و انفجارهای ــر تروره ــان به خاط در آن زم
ــد  ــدان اب ــه زن ــود، ب ــازماندهی شــده ب توســط او س
ــرم  ــه ج ــدان را ب ــال زن ــی س ــد و س ــوم ش محک

ــرد. ــل ک ــی تحم ــارزۀ چریک مب
ــران آزاد«  ــازمان »افس ــی س ــای نظام ــر کودت در مص
نظــام شــاهی را بــه جمهوریــت بــدل کــرد و جمــال 
ــی  ــی  مدع ــم عرب ــعار سوسیالیس ــا ش ــر ب عبدالناص
ــان  ــی  پای ــد، وقت ــان عــرب شــد. گوین ــری جه رهب
ــاه  ــاروق پادش ــک ف ــد. مل ــام ش ــاهی اع ــم ش رژی
ــه  ــی ب ــوع مصــر در یکــی از کشــورهای اروپای مخل

ــی  ــود. وقت ــار زدن ب ــال قم ــه و در ح ــح رفت تفری
ــلطنت  ــقوط س ــه  س ــا ب ــی اعتن ــد، ب ــش کردن آگاه

ــت: گف
ــج شــاه  ــا پن ــان تنه ــه در جه ــش می دانســتم ک از پی
باقــی می ماننــد و دیگــران از میــان می رونــد و 
آنهــا: شــاه قــره، شــاه پشــه، شــاه خشــت، شــاه الل 
ــا  ــازی ب ــه ب ــس هســتند و ب ــه عــاوه ملکــۀ انگلی ب

ــه داد. ــه ادام ــای قطع پره
در  برجهــان،  فضــای حاکــم  و  چنیــن جــو  در 
ــم  ــیدن رژی ــان رس ــه پای ــۀ ب ــز زمین ــتان نی افغانس

شــاهی فــرا رســیده بــود.
ــجو از  ــا  دانش ــم صده ــی ه ــدن پ ــه آم ــاوه ب ع
ــاح  ــه اصط ــی و ب ــۀ چپ ــا اندیش ــه ب ــوروی ک ش
خودشــان »مترقــی« بــاز می گشــتند، نشــرات حــزب 
تــودۀ ایــران  بــه زبــان فارســی، در ترویج مارکسیســم 
در میــان جوانــان موثــر بــود. ایرانــی کــه  بزرگتریــن 
نویســنده گان آن ماننــد جــال آل احمــد و بزرگتریــن 
شــاعران آن ماننــد احمــد شــاملو و ســیمین بهبهانــی 

ــد. ــده بودن ــت ش ــی و مارکسیس توده ی
مرکــز ایــن اندیشــۀ چپــی و انقابــی در افغانســتان، 

شــهر کابــل و و بــه ویــژه دانشــگاه کابــل بــود.
ــای  ــتان، نهاده ــه افغانس ــنتی جامع ــکیات س در تش
ــی  ــود و حام ــع موج ــظ وض ــراً حاف ــی ظاه مذهب

ــدند.  ــی ش ــوب م ــاهی محس ــم ش رژی
ــر وابســته گی  ــد. عــاوه ب ــراً بیســواد بودن ــت اکث مل
ــای  ــان را از ماه ــا، عقایدش ــا و خان ه ــه ملک ه ب
کوچــک  ماهــای  می آموختنــد؛  شــان  دهکــدۀ 
پیــرو  یــک مولــوی کان در منطقــه بودنــد، مولــوی 

ــد  پیرهــای طریقــت و  صاحب هــای کان  ارادت من
ــا ایجــاد رابطــۀ  ــاه ب ــد و ش ــزرگ بودن ــون ب روحانی
ــل  ــای قبای ــزرگ و خان ه ــون ب ــا روحانی ــک ب نزدی
در رأس تشــکیات ســنتی جامعــه قــرار گرفتــه بــود.  
ــان  ــددی، بهایی ج ــوادۀ مج ــی، خان ــوادۀ گیان خان
ــی قندهــاری- و دیگــر پیرهــا و پیرخانه هــا  -روحان
ــدی داشــتند،  ــوی و اجتماعــی نیرومن ــه نفــوذ معن ک
ــا  ــا ب ــاهی حت ــوادۀ ش ــتند. خان ــه داش ــاه رابط ــا ش ب
ــرده  ــرار ک ــان رابطــۀ خویشــاوندی برق بعضــی از آن

بــود.

بنــًا در نظــر روشــنفکران انقابــی، مبــارزه بــا مذهــب 
ــه حســاب  ــا اســتعمار و اســتبداد ب ــارزه ب ــۀ مب الزم

می رفــت.
 

عــاوه بــر ایــن، روحانیــون و بــه تبــع آنــان، خان هــا 
ــرفت  ــول و پبش ــوع تح ــر ن ــف ه ــوداالن مخال و فی
ــان  ــن انس ــد رفت ــی مانن ــادۀ علم ــایل س ــد. مس بودن
ــکار  ــروب را ان ــود میک ــا وج ــاه و حت ــرۀ م ــه ک ب
می کردنــد؛ معتقــد بودنــد کــه مــاه در آســمان اســت 
و مائکــه دربــان آســمان ها انــد، دروازۀ آســمان 
ــد  ــد. می گفتن ــاز نمی کن ــران ب ــه کاف ــد ب را خداون
ــه  ــد اســت ک ــن خداون ــدارد. ای میکــروب وجــود ن

مریــض می ســازد و شــفا می دهــد.
ــی از  ــا آگاه ــان ب ــی، جوان ــو و فضای ــن ج در چنی
ــب  ــا مذه ــاد ب ــی، آن را در تض ــادۀ علم ــایل س مس
ــه  ــن فاصل ــب و دی ــًا از مذه ــد. بن ــور می کردن تص
ــن را  ــه دی ــم ک ــوژی مارکسیس ــد و ایدیول می گرفتن
ــی  ــان پذیرفتن ــرای آن ــون ملت هــا« می دانســت ب »افی

می نمــود.
ــش  ــه جنب ــل ب ــرایطی و در عکس العم ــن ش در چنی
چــپ بــود کــه احــزاب اســامی بــه وجــود آمدنــد.
ــای  ــت در خانواده ه ــل تربی ــه دلی ــه ب ــی ک جوانان
مذهبــی  موسســات  در  آمــوزش  یــا  و  مذهبــی 
ــش  ــه جنب ــد، ب ــا کنن ــب را ره ــتند مذه نمی توانس
اخــوان المســلمین پیوســته و مبــارزه در برابــر 
»ســتم سیاســی« و »محرومیــت اقتصــادی« را شــکل 

ــد.  ــامی دادن اس
ایــن جوانــان می کوشــیدند بــا شــعار بازگشــت 
ــت و  ــذاب عدال ــای ج ــام، نمونه ه ــدر اس ــه ص ب
ــدین  ــای راش ــر و خلف ــیرت پیامب ــاوات را از س مس
ــه رژیمــی  ــه جهــاد علی ــان را ب بازگــو کننــد و جوان
ــود )شــاه و  ــد شــده ب ــون اساســی آن قی ــه در قان ک
خانــدان شــاهی واجــب االحتــرام و در مقابــل قانــون 
غیرمســول هســتند(، دعــوت کننــد. دموکراســی  
و قوانیــن  بشــری را در تقابــل باقوانیــن الهــی 

می دانســتند.
جالــب اســت در جــو و فضــای حاکــم بــر جامعــه و 
ــاب،  ــد انق ــا، مانن ــات چپی ه سیاســت، از اصطاح
ــد.  ــتفاده می کردن ــره اس ــک و غی ــوژی، دیالکتی ایدول
ــزی  ــه چی ــام ب ــدر اس ــه ص ــت ب ــی در بازگش گاه

ــیدند. ــم می رس ــبیه سوسیالیس ش
ــا  ــل ی ــام کام ــا اس ــد«، »ی ــارزه می کن ــام مب »اس
هیــچ«، »عدالــت اجتماعــی در اســام« از کتــاِب 
ــوذر  ــب و »اب ــید قط ــر س ــم؟« اث ــه می گویی ــا چ »م
ــه  ــن سوسیالیســت خــدا پرســت«، »بازگشــت ب اولی
ــریعتی،  ــر ش ــی« از دکت ــام شناس ــتن«، »اس خویش
غرب زده گــی از جــال آل احمــد از عنوان هــای 

جــذاب آن دوره بودنــد.
آنــان در مقابــل دو بــاک شــرق و غــرب یــا 
امپریالیســم و کمونیســم، اســام را بــه حیــث قــدرت 

ســوم معرفــی می کردنــد. 
ــه انقــاب معتقــد  ــی و راســتی ب ــاح چپ هــر دو جن
بودنــد و در پــی بــر انــدازی نظــام از راه هــای 
ــب  ــه جل ــور ب ــن منظ ــه ای ــد؛ ب ــونت آمیز بودن خش
و جــذب افســران نیروهــای مســلح تــاش داشــتند. 
کودتــای داود خــان در ســال 13۵۲ تحــرک جدیــدی 
را در آنهــا ایجــاد کــرد و هــر دو جنــاح را بــه 
کودتــا مصمــم ســاخت؛ امــا طــرح کوتــای جوانــان 
ــن و  ــب الرحم ــر حبی ــد. انجین ــا ش ــلمان افش مس
موالنــا فیضانــی کــه مســوول طراحــی کودتــا بودنــد 
مســلمان  روشــنفکران  و  افســران  از  عده یــی  و 
ــانی  ــی کس ــدند. باق ــتگیر ش ــم داود دس ــط رژی توس
ــد،  ــاط خــود را در خطــر می دیدن ــن ارتب ــه ای ــه ب ک
فــرار کردنــد. احمدشــاه مســعود و گلب الدیــن 

ــد. ــان بودن ــۀ آن ــار از جمل حکمتی

جوانان مسلمان چه کسانی بودند؟
زمینه های تاریخی:

ــی  ــهور بریتانیای ــناس مش ــرق ش ــس ش ــارد لوی برن
– امریکایــی و طــراح نظریــه معــروف برخــورد 

می گویــد: تمدن هــا 
و  برده گــی  از  را  قــوم خــود  موســی  حضــرت 
آواره گــی نجــات داد، امــا اجــازه نیافــت بــه ســرمین 
موعــود وارد گــردد. حضــرت مســیح پیــش از اینکــه 
بــه موفقیــت دنیــوی دســت یابــد، بــه آســمان رفــت. 
امــا محمــد )ص( پیامبــر اســام دچــار هیــچ  یــک از 
ایــن دو سرنوشــت نشــد، بلکــه برعکــس در زمــان 
ــه موفقیــت دنیــوی دســت یافــت و  حیــات خــود ب
ــه تنهــا یــک  رهبــر حکومــت شــد. پیامبــر اســام ن
ــک  ــه و ی ــک جامع ــت، ی ــک سیاس ــه ی ــت بلک ام
حکومــت را  کــه خــود رهبــر آن بــود، تأســیس کرد.

محمدحسین سعید

بخش نخست

جالــب اســت در جــو و فضــای حاکــم بــر جامعــه و سیاســت، از اصطاحــات چپى هــا، ماننــد انقــاب، ایدیولــوژی، دیالکتیــک 
و غیــره اســتفاده مى کردنــد. گاهــى در بازگشــت بــه صــدر اســام بــه چیــزی شــبیه سوسیالیســم مى رســیدند.

»اســام مبــارزه مى کنــد«، »یــا اســام کامــل یــا هیــچ«، »عدالــت اجتماعــى در اســام« از کتــاِب »مــا چــه مى گوییــم؟« اثــر 
ســید قطــب و »ابــوذر اولیــن سوسیالیســت خــدا پرســت«، »بازگشــت بــه خویشــتن«، »اســام شناســى« از دکتــر شــریعتى، 

ــد. غرب زده گــى از جــال آل احمــد از عنوان هــای جــذاب آن دوره بودن
آنان در مقابل دو باک شرق و غرب یا امپریالیسم و کمونیسم، اسام را به حیث قدرت سوم معرفى مى کردند. 

هــر دو جنــاح چپــى و راســتى بــه انقــاب معتقــد بودنــد و در پــى بــر انــدازی نظــام از راه هــای خشــونت آمیز بودنــد؛ بــه 
ایــن منظــور بــه جلــب و جــذب افســران نیروهــای مســلح تــاش داشــتند. 

کودتــای داود خــان در ســال 1352 تحــرک جدیــدی را در آنهــا ایجــاد کــرد و هــر دو جنــاح را بــه کودتــا مصمــم ســاخت؛ 
امــا طــرح کوتــای جوانــان مســلمان افشــا شــد. انجینــر حبیــب الرحمــن و موالنــا فیضانــى کــه مســوول طراحــى کودتــا 

ــم داود دســتگیر شــدند ــى از افســران و روشــنفکران مســلمان توســط رژی ــد و عده ی بودن
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ادارۀ کار و امــور اجتماعــی والیــت هــرات در غــرب 
افغانســتان اعــام کــرد کــه شــماری از خانواده هــای 
بیجاشــده در منطقــۀ شــیدایی ایــن والیــت، 71 کودک شــان 

فروخته انــد. را 
عبدالقیــوم افغــان، رییــس اداره کار و امــور اجتماعــی 
ــا تاییــد ایــن خبــر گفتــه اســت، نتایــج  والیــت هــرات ب
تحقیقــات ایــن اداره نشــان می دهــد کــه طــی ســال 
ــان  ــای ش ــودک توســط خانواده ه ــیدی 71 ک روان خورش
ــام ازدواج در بــدل 1۰۰ تــا 3۰۰ هــزار افغانــی بــه  زیــر ن

فــروش رســیده اند.
رییــس ادارۀ کار و امــور اجتماعــی هــرات تأکیــد کــرد کــه 
ایــن کــودکان بیــن ســنین یــک تــا پنــج ســال قــرار دارنــد 
ــی ســاحۀ  ــای بیجاشــده گان داخل ــه خانواده ه ــوط ب و مرب

شــیدایی هســتند.
ــوع  ــن موض ــری ای ــرای پیگی ــی ب ــه هیأت ــد ک او می گوی
تعییــن شــده و بــه زودی عامــان ایــن قضایــا شناســایی و 

مــورد پیگیــرد قانــون قــرار خواهنــد گرفــت.
ــرد،  ــد ک ــرات تاکی ــی ه ــور اجتماع ــس ادارۀ کار و ام ریی
ــا از  ــی خانواده ه ــدم آگاه ــکاری و ع ــادی، بی ــر اقتص فق
ــن کــودکان  ــل اصلــی فــروش ای حقــوق کــودکان از دالی

انــد.
ــر در  ــوق بش ــان حق ــماری از مدافع ــر، ش ــوی دیگ از س
ــر ســن، خشــونت های جنســی و  ــای زی ــرات ازدواج ه ه
فزیکــی را از قضایــای عمــده خشــونت در برابــر کــودکان 
عنــوان می کننــد کــه بــه بــاور آنــان ده هــا کــودک در ایــن 

ــد. ــیب دیده ان ــونت ها آس ــن خش ــت از ای والی
ایــن نخســتین بار اســت کــه آمــار کــودکان فروختــه شــده 
و آن هــم از یکــی از والیت هــا پخــش می شــود؛ بیجاشــده 
گان داخلــی در برخــی از والیت هــای دیگــر نیــز حضــور 
ــن  ــا ای ــه آی ــوز روشــن نشــده اســت ک ــا تاهن ــد، ام دارن
وضعیــت در میــان آنــان هــم اتفــاق افتــاده اســت یــا خیــر.

 

ــانی و  ــاع رس ــور اط ــر ام ــودری وزی ــین چ ــواد حس ف
ــه  ــر کابین ــات اخی ــام مصوب ــا اع ــتان ب ــانه های پاکس رس
فــدرال دولــت ایــن کشــور در خصــوص مهاجــران 
افغانســتان می گویــد کــه حــدود 89۰ هــزار مهاجــر 
افغانســتانی در پاکســتان دارای کارت اقامــت قانونــی 

ــتند. ــدون کارت هس ــز ب ــر نی ــن دیگ ــزار ت و۵۰۰ ه
بــه گفتــۀ او: تصمیــم گرفتــه شــد کــه در خصــوص ایــن 

قشــر، برنامــۀ راهبــردی جامــع تهیــه شــود.
اقامــت مهاجــران قانونــی از  پاکســتان همزمــان بــا 
افغانســتان، میزبــان جمــع زیــادی مهاجــر غیرقانونــی نیــز 

ــت. اس
اســام آبــاد در ســال جــاری میــادی چندیــن بــار، مهلت 

اقامــت مهاجــران افغانســتان را تمدیــد کرده اســت.
ــی افغانســتان  ــه جنگ هــای داخل ــری دامن ــس از اوج گی پ
ــن  ــن از ای ــون ت ــد میلی ــال های 198۰ و 199۰ چن در س
کشــور خــارج شــدند کــه بســیاری از آنــان بــه پاکســتان 
مهاجــرت کــرده و از آن زمــان تــا زمــان حــال در 
بخش هــای مختلــف ایــن کشــور همســایه زنده گــی 

می کننــد.
کابــل و واشــنگتن همــواره پاکســتان را متهــم کــرده انــد 
کــه بــرای جنگجویــان گــروه طالبــان پنــاه داده کــه ایــن 
اقــدام بــر تاش هــای بازســازی در افغانســتان تاثیــر 

می گــذارد.
ــروه  ــی، گ ــات جهان ــیع اعتراض ــۀ وس ــر دامن ــزون ب اف
از   ۲۰16 ســال  در  افغانســتان  مهاجــران  از  بزرگــی 
ــته،  ــال گذش ــا س ــتند ام ــان بازگش ــه کشورش ــتان ب پاکس
رقــم مهاجــران بازگشــته بــه دلیــل اوج گیــری درگیری هــا 

ــرد. ــدا ک ــش پی ــتان کاه در افغانس
عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان در نخســتین 

ــر  ــی در اواخ ــهر کراچ ــه ش ــود ب ــی خ ــن ایالت ــفر بی س
مــاه ســنبله، اعــام کــرد: »در نظــر اســت کــه بــه تمامــی 
افغانســتانی هایی کــه در خــاک ایــن کشــور متولــد 
ــن  ــم و از ای ــا کنی ــورمان را اعط ــت کش ــده اند، تابعی ش
ــی«  ــت »کارت مل ــرای دریاف ــکلی ب ــا مش ــد آنه ــه بع ب

ــت«. ــد داش ــتانی نخواهن پاکس
او گفتــه بــود کــه دســتور اعطــای شــهروندی بــه فرزنــدان 

اتبــاع افغانســتانی و بنگادشــی را صــادر کــرده ام.

71  کـودک از خـانـواده هـای 
بیجـاشده فـروخته شـده انـد

تصمیـم تـازۀ پاکستـان 
بـرای مهـاجـران افغـانستان
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