
راه        حل     های تعمیم         ناشونده 
و شکست        خورده )3(

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

کستان  یکا، جنگ جهادگرایان در پا خروج امر
و درس هایی از ترور یب نظری بوتو

تحریک طالبان پاکستان، مفتی نورولی محسود خطاب به 
در  پاکستان  طالبان  تحریک  ارشد  فرماندهان  از  ائتالفی 
مدرکی  تنها  پاکستان،  در  این جنگ  آینده  اهداف  مورد 
یافت.  خواهد  ادامه  جنگ  این  می دهد  نشان  که  نیست 

بلکه تاریخ نیز نشان می دهد که | صفحه 4

متحد  و  القاعده  عملیات های  و  تغییر  درحال  روایت های 
سال های  در  پاکستان«  طالبان  »تحریک  پاکستانی اش، 
دولت  بر ضد  که جنگ جهادگرایان  نشان می دهد  اخیر 
در پاکستان با خروج امریکا از افغانستان در سال 2021 
یا بعد از آن، پایان نخواهد یافت. سخنرانی های اخیر امیر 

اطالعات روز: منابع محلی در والیت قندوز می گویند 
که در پی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان بر یک 

پاسگاه پولیس در مربوطات شهر قندوز،...
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پیشنهاد ظریف به اروپا 
برای ایجاد سازوکاری برای 
»بازگشت همزمان« ایران و 

امریکا به توافق هسته ای

اعتراضات دانشگاه بغازیچی؛ 
پولیس استانبول 
۱۵۹ دانشجوی معترض را 
بازداشت کرد صفحه 6صفحه 6

افغانستان در حال  دامن پراکندگی سیاسی در 
روند  نظر در مورد  اختالف  بزرگ ترشدن است. 
محدوده  از  افغانستان  سیاسی  آینده  و  صلح 
است.  شدن  بیرون  حال  در  سیاسی  نیروهای 
قبال تنها میان ارگ و سپیدار و نهایتا چهره های 
شاخص سیاسی و جهادی درباره صلح اختالف 
نظر وجود داشت. اما حاال اختالف و تشتت به 
قوه های دولت نیز سرایت کرده است. این روزها 
مصالحه  عالی  شورای  میان  این که  بر  عالوه 
نظری  اجماع  ریاست جمهوری  ارگ  و   ملی 
وجود ندارد و بسیار از چهره های سیاسی حوزه 
جمهوریت هر کدام نسخه خودش شان را برای 
بحث  این  به  نیز  پارلمان  پای  می پیچد،  صلح 
کشیده شده است. در دو روز گذشته از تربیون 
حکومت  از  حمایت  مسأله ی  پارلمان  اصلی 

موقت مطرح شده است. 
طرح حکومت موقت از تربیون پارلمان فارغ از 
پیام روشن  اما یک  این که چقدر جدی است، 
دارد: تشتت در حوزه جمهوریت. حکومت اکنون 
به صورت وسیع، حمایت سیاسی و اجتماعی اش 

را در افغانستان...
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ارگ: 
برای مردم به غیر از جمهوریت، 
دیگر هیچ نظامی قابل قبول نیست

نقش جامعه مدنی 
وند صلح افغانستان در ر

کابل نان؛ 
مردی که چاقویش را 
وی گلویم گذاشت ر
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اطالعات روز: دواخان مینه پال، معاون سخن گوی 
ریاست جمهوری می گوید که عزم و اراده ی مردم به 
حفظ نظام کنونی جمهوری اسالمی...

حکومت موقت؛ 
حاشیه ی چاق تر از منت کمیته 

صلح مجلس نمایندگان
نمایندگان،  مجلس  کمیته ی صلح  ایجاد  با  همزمان 
صلح  مذاکرات  جریان  در  موقت  حکومت  بحث 
و  داغ  بحث  یک  به  طالبان،  و  افغانستان  حکومت 
حساسیت برانگیز میان کنشکران سیاسی، کارشناسان 
و اعضای مجلس نمایندگان تبدیل شده است. اخیرا 
نمایندگان  مجلس  رییس  رحمانی ،  میررحمان 
افغانستان با ایجاد »کمیته صلح مجلس نمایندگان« 
از »طرح حکومت موقت« حمایت کرده است. آقای 
رحمانی گفته است که طرحی زیر عنوان »حکومت 
و  طالبان  سوی  از  که  موقت«  »حکومت  یا  صلح« 
امریکایی ها روی آن توافق  صورت گرفته، به دستش 
رسیده است. حمایت آقای رحمانی از طرح »حکومت 

موقت« با واکنش های مختلف روبه رو شده است.
برخی از اعضای مجلس در مخالفت با ایجاد کمیته 

صلح و سخنان رییس  مجلس در مورد...

3

صفحه 2

در شبانه روز 
گذشته ۵۳ مریض 
جدید کووید۱۹ 
شناسایی شده اند

حمله ی طالبان بر پاسگاه امنیتی 
در شهر قندوز؛ 

چهار پولیس و پنج طالب کشته شدند نخستین کارخانه 
پروسس و 

بسته بندی برنج 
در لغمان فعال شد

یازدهمین دور جشنواره »ژاله اصفهانی« روز جمعه، 12 
دلو برگزار شد. این جشنواره که در سال های قبل معموال 
اخیر،  سال  دو  این  در  می شد  برگزار  لندن  دانشگاه  در 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، در فضای مجازی برگزار شده 

است. در یازدهمین دور این جشنواره | صفحه 5

درخشش شاعران افغانستان 
در جشنواره »ژاله اصفهاین« 

یت،  تشتت حوزه جمهور
آیب که به آسیاب 
یزد دشمن می ر

عبداهلل به طالبان: 

هر خواستی که دارید 
در میز مذاکره مطرح کنید

درخواست برای ابراز عالقمندی
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از دست داده است و صف اپوزیسیون سیاسی 
از همیشه طوالنی تر شده است. به عبارت دیگر 
در کلیت حوزه ی جمهوری اسالمی افغانستان 
ارگ  می زند.  موج  چنددستگی  و  اختالف نظر 
رییس جمهور  رهبری  به  ریاست جمهوری 
عالی  در یک صف، شورای  متحدانش  و  غنی 
هر  سیاسی  نیروهای  دیگر  و  ملی  مصالحه ی 
نیز  پارلمان  حاال  می زنند.  را  خود  ساز  کدام 
سیاسی  برنامه ی  و  شده  اضافه  صف  این  به 
دارد.  افغانستان  صلح  خصوص  در  را  خودش 
به لحاظ سیاسی و تاکتیکی در چنین وضعیتی 
نمایندگی یکدست و واحد از جمهوری اسالمی 
و  اجتماعی  سیاسی،  های  ارزش  و  افغانستان 
مدنی ممکن نیست. بدون تعارف پیامد روشن 
امارت  نظامی  و  سیاسی  غلبه ی  وضعیت  این 
این کار  بر جمهوریت است و معنای  اسالمی 

آب انداختن به آسیاب دشمن است. 
و  کین توزی  اختالف نظر،  که  اوضاعی  در 
رقابت بر سر قدرت، سیاست مداران افغانستان 
است  کرده  تقسیم  مختلف  جناح های  به  را 
طالبان  شده،  متوقف  دوحه  در  مذاکرات  و 
است.  فرصت  این  از  بهینه  استفاده  حال  در 
به  سفر  با  گروه  این  سیاسی  نمایندگان 
تقویت  و  یارگیری  کشورهای منطقه  در حال 
طالبان  دیپلماسی  است.  روایت شان  و  موضع 
می کند  عمل  قدرت مند  قدری  به  روزها  این 
که فضای رسانه ای و سیاسی منطقه و جهان 
را به خود اختصاص داده است. طالبان بیشتر 
رسانه های  خط  سر  افغانستان  حکومت  از 
نتیجه ی دیپلماسی  این وضعیت  جهان است. 
دیپلماسی  دستگاه  انفعالی  و  طالبان  فعال 
جمهوری اسالمی افغانستان است. درحالی که 
فشار  زیر  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  طالبان 
که  است  متهم  گروه  این  یک طرف  از  است. 
کرده  امضا  امریکا  با  که  دوحه  توافق نامه  به 
پا بند نبوده و از طرف دیگر به دلیل دامن زدن 
به خشونت های جاری در افغانستان زیر فشار 
سیاسی جهان قرار دارد. اعالمیه سه روز پیش 
و  اروپایی  کشورهای  سیاسی  نمایندگی های 
شدت گرفتن  مسئول  آشکارا  را  طالبان  غربی 

جنگ در افغانستان شناخته است. 
به  جمهوریت  حوزه  مصروفیت  به دلیل  اما 
اختالف های داخلی فرصت فشار حداکثری بر 
طالبان در حال از دست رفتن است. واقع بینانه 
و  سیاسی  جناح های  نباید  که  است  این 
به  حساس  شرایط  چنین  در  دولت  قوه های 
هر  در  که  نهادی  و  سیاسی  معمول  اختالف 
افغانستان  فردای  سرنوشت  هست  کشوری 
هر  در  دولت  قوه های  اختالف  بزند.  قمار  را 
کشوری یک امر معمول است. مثال در امریکا 
میان نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان 
و دونالد ترمپ رییس جمهور پیشین این کشور 
اختالف های  جناح ها  به  مربوط  نمایندگان  و 
سرنوشت  همین که  اما  شد،  جدی  بسیار 
منافع  کنار  در  همه  شد،  مطرح  امریکا  مردم 
است  ایستاد شدند. مدت ها  امریکا  شهروندان 
افغانستان  پارلمان و حکومت  روابط میان  که 
مشکل  این  است.  شده  تیره  بودجه  سند  بر 
راه حل منطقی دارد و نباید یک امر معمول، 
شود.  سیاسی  حساب  تصفیه  برای  فرصت 
انتظار این است که اختالف های معمول نهادی 
و سرنوشت ساز صلح جدا  بنیادی  مسأله  ی  از 

شود. 
انسـجام و هماهنگـی سیاسـی بـه حداقـل آن 
و  اسـت  اخیـر رسـیده  دو دهـه ی  در طـول 
ایـن تشـتت وسـیع، فـارغ از این کـه به لحـاظ 
سیاسـی و تاکتیکی، مذاکـرات بین االفغانی را 
پیچیـده و دشـوار می کنـد، به لحـاظ ارزشـی، 
نافذشـدن  دسـت کم  یـا  غلبـه  بـه  می توانـد 
مقتدرانـه ی جنبش طالبـان در مذاکرات صلح 
سیاسـی  جناح هـای  بنابرایـن  شـود.  منجـر 
اسـالمی  جمهـوری  بـه  متعلـق  نهادهـای  و 
انسـجام  خلـق  مسـئولیت  بایـد  افغانسـتان 
سیاسـی در آسـتانه ی مذاکـرات مجـدد صلح 
طرف هـا   همـه  بگیـرد.  جـدی  را  افغانسـتان 

به شـمول ارگ مسـئوالنه عمـل کننـد. 

نخستنی کارخانه پروسس و بسته بندی برنج در لغمان فعال شد
به گفته ی او، این کارخانه در کنار ایجاد شغل برای بیش از ۳0 باشنده ی لغمان، محصوالتش 

را به والیت های کنر، ننگرهار، نورستان و کابل نیز عرضه خواهد کرد.
والیت لغمان در شرق افغانستان موقعیت دارد.

براساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، لغمان یکی از والیت هایی است که در 
آن به پیمانه ی زیاد برنج کاشت می شود.

حاصالت برنج لغمان در سال جاری خورشیدی به 1۵ هزار تُن رسیده است.

اطالعات روز: وزارت صنعت و تجارت کشور می گوید که نخستین کارخانه ی پروسس و 
بسته بندی برنج در والیت لغمان به فعالیت آغاز کرده است.

فواد احمدی، سخن گوی وزارت صنعت و تجارت دیروز )سه شنبه، 1۴ دلو( گفته است که 
این کارخانه با سرمایه ی ۷00 هزار دالر امریکایی بر گستره ی چهار جریب زمین فعال شده 
است. آقای احمدی همچنان گفته است که این کارخانه ظرفیت پروسس و بسته بندی ۷۵ 

تُن برنج را در یک شبانه روز را دارا است.

یض جدید کووید۱۹ شناسایی شده اند در شبانه روز گذشته ۵۳ مر
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته یک مورد مرگ ناشی 

از کرونا در والیت ننگرهار به ثبت رسیده است.
شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید1۹ در افغانستان تا دیروز به دو هزار و ۴0۶ 

نفر رسیده است.
قندهار،  کابل،  والیت های  در  کووید1۹  مریض   ۷۵ گذشته  شبانه روز  یک  در  همچنان، 
ترتیب، شمار  این  به  یافته اند.  بهبود  زابل  و  فاریاب  کنر،  هلمند،  غزنی،  قندوز،  ننگرهار، 

بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به ۴۷ هزار و ۷۹۸ نفر افزایش یافته است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته 1۸۸۸ 
نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش ۵۳ نمونه ی آن 

مثبت تشخیص شده است.
نیمروز،  ننگرهار،  بلخ،  قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 

میدان وردک، غزنی، هلمند، فاریاب، پکتیکا و نورستان به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز 

شیوع این ویروس تاکنون به ۵۵ هزار و 1۷۴ نفر رسیده است.

حمله ی طالبان بر پاسگاه امنییت در شهر قندوز؛ 
چهار پولیس و پنج طالب کشته شدند

که این حمله دو شب پیش بر یک پاسگاه پولیس در ساحه ی »باغ زراعت« از مربوطات 
حوزه ی اول امنیتی شهر قندوز صورت گرفته است.

پنج جنگ جوی  درگیری ها،  در جریان  که  روز گفت  اطالعات  روزنامه  به  رحمانی  آقای 
با رسیدن  او،  به گفته ی  این گروه زخمی شده اند.  طالب کشته و سه جنگ جوی دیگر 

نیروهای کمکی، حمله ی طالبان عقب زده شده است.
او در ادامه گفت که در جریان این حمله ی طالبان، یک پولیس کشته و یک پولیس دیگر 

زخمی شده است. 
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

ناامن،  والیت  این  از  بخش هایی  در  دارد.  موقعیت  کشور  شمال شرق  در  قندوز  والیت 
جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده ی تروریستی دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت قندوز می گویند که در پی حمله ی جنگ جویان گروه 
طالبان بر یک پاسگاه پولیس در مربوطات شهر قندوز، چهار سرباز پولیس کشته و دو 

سرباز دیگر زخمی شده اند.
فوزیه یفتلی، عضو شورای والیتی قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت که این حمله حوالی 
ساعت ۸:00 دو شب پیش )دوشنبه، 1۳ دلو( در ساحه ی عقب ریاست صحت عامه ی 
قندوز صورت گرفته است. خانم یفتلی همچنان گفت که درگیری میان نیروهای امنیتی 

و جنگ جویان گروه طالبان بیش از نیم ساعت ادامه داشته است.
او افزود که دو سرباز دیگر پولیس ناپدید شده اند و هنوز مشخص نیست که افراد نفوذی 

طالبان بوده و یا این که از سوی این گروه به گروگان گرفته شده اند.
در همین حال، انعام الدین رحمانی، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت قندوز می گوید 

عبداهلل عبداهلل درحالی این گفته ها را مطرح 
می کند که هیأت هایی از گروه طالبان اخیر 
در  ایران،  و  روسیه  به  سفرشان  جریان  در 
در  اسالمی  جدید  حکومت  ایجاد  مورد 

نتیجه ی مذاکرات صلح، صحبت کرده اند.
شیرمحمد عباس استانکزی، معاون سیاسی 
این  دفتر طالبان در قطر که ریاست هیأت 
به عهده داشت، در یک  را در روسیه  گروه 
نشست خبری گفت که اگر مذاکرات صلح به 
موفقیت بیانجامد، حکومت اشرف غنی از بین 
اسالمی روی  و یک حکومت جدید  می رود 

کار می آید.
ارگ  استانکزی،  اظهارات  این  پی  در 
نشان  واکنش  آن  به  ریاست جمهوری 
سخن گوی  معاون  مینه پال،  دواخان  داد. 
کار  دوره ی  که  بود  گفته  ریاست جمهوری 
کرده  تعیین  اساسی  قانون  را  رییس جمهور 

است.
پس  کنونی  رییس جمهور  که  بود  افزوده  او 
از تکمیل دوره ی کار خود قدرت را به کسی 
انتخاب  مردم  آرای  براساس  که  می سپارد 

شده باشد.

که  است  این  باشیم،  داشته  گذشته  سال 
اراده با زور بر مردم افغانستان تحمیل شده 

نمی تواند.«
به گفته ی عبداهلل، باید تمامی طرف ها تنوع 

کنونی در افغانستان را مدنظر گیرند.
نمی تواند  کسی  هیچ  که  افزود  ادامه  در  او 
اراده ی خود را بر زنان نیز تحمیل و حقوق آنان 
را سلب کنند. رییس شورای عالی مصالحه ی 
ملی تأکید کرد که حقوق و آزادی ها را زنان 
تحفه نگرفته اند و در مذاکرات صلح هم باید 

حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.

وعده بدهد که آینده ی کشور را به این گروه 
می سپارد.

صالحیت  از  را  موضوع  این  عبداهلل  عبداهلل 
مردم افغانستان خواند و گفت که مردم نیز به 
این نتیجه رسیده اند که راه حل جنگ نیست.

در همین حال، او خاطرنشان کرد هر طرفی 
عهده  به  را  جنگ  ادامه ی  مسئولیت  که 
گیرد:  مدنظر  نیز  را  آن  عواقب  باید  گیرد، 
جنگ  با  آیا  وقت؟  چه  تا  چه؟  »باالخره 
سایر  بر  را  خود  اراده ی  می تواند  یک طرف 
 ۴2 از  درس  یک  اگر  کند؟  تحمیل  اطراف 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی می گوید که هیأت دولت 
افغانستان در محل مذاکره حضور دارد و گروه 
طالبان نیز هر خواست و بحثی که دارد، باید 

در میز مذاکره مطرح کند.
دلو(  )سه شنبه، 1۴  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
زنان  امور  »کمیسیون  افتتاح  مراسم  در 
کابل  در  ملی«  مصالحه ی  عالی  شورای 
صحبت می کرد، گفت که طالبان با ادامه ی 
جنگ، »دشمنی با مردم« و ترور خبرنگاران، 
به  نمی توانند  مدنی  فعاالن  و  دین  عالمان 

خواسته های شان برسند.
تأکید کرد: »میز مذاکره و محل مذاکره  او 
جا  آن  در  افغانستان  هیأت  است.  مشخص 
]اگر  که  است  جایی  جا  آن  دارد.  حضور 
طالبان[ هر بحثی که دارند و هر چیزی که 

می خواهند در آن جا مطرح کنند.«
از سویی هم، رییس شورای عالی مصالحه ی 
مردم  غیاب  در  چیزی  هیچ  که  گفت  ملی 
شده  فیصله  صلح  روند  در  افغانستان 
نمی تواند. او همچنان افزود که کسی به غیر 
از مردم افغانستان هم حق ندارند تا به طالبان 

عبدهللا به طالبان: 

کره مطرح کنید ید در مزی مذا هر خواسیت که دار

یک  برای  است  حاضر  نیز  طالبان  می دهد، 
حکومت جدید مذاکره کند.

همزمان با این، در روزهای اخیر پیش نویس 
طرح حکومت موقت نیز به یک بحث داغ در 
رسانه ها مبدل شده است. طرحی که هنوز 
آماده  جریان  کدام  سوی  از  نشده  مشخص 
داشته  پی  در  را  زیادی  واکنش هایی  شده، 

است.
ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
دو روز پیش در صفحه ی رسمی فیس بوک 
در  نوشته ای  روزها  بود: »درین  نوشته  خود 
از  که  می شود  بدست  دست  جامعه  میان 
اسم  و  شده  پخش  بی نشان  و  مبهم  نشانی 
آنرا گذاشته اند راه صلح و حکومت شراکتی 
صلح. من این نوشته را که از آن بوی البی 
تروریست ها به مشام می رسد، خواندم. این به 
اصطالح طرح که تعدادی را ذوق زده ساخته 
و  تفرقه  پروژه  یک  از  جز  به  چیزی  است، 

تضعیف افغانستان نیست.«

از بین می رود و یک حکومت جدید اسالمی 
تشکیل می شود.

شیرمحمد عباس استانکزی که ریاست این 
همچنان  داشت،  عهده  بر  را  طالبان  هیأت 
از  اشرف غنی سر  بود در صورتی که  گفته 
کند  اعالم  و  بردارد  دست  جنگ  از  امروز 
قربانی  صلح  به خاطر  و  می کند  استفعا  که 

مسئول  نظام،  میکانیزم  درباره ی  تبصره  از 
خون ریزی مردم افغانستان است. به گفته ی 
از وقت  بر سر چوکات نظام پیش  او، بحث 
است و در حال حاضر مردم منتظر این است 

که آتش گرم جنگ خاموش شود.
اندر در ادامه نوشته است: »جمهوریت خود 
تشکیل  گونه  هر  که  دارد  را  مفهوم  این 
اگر  را می تواند در خود جای دهد.  سیاسی 
طالبان به جای گروه جنگی و تروریستی به 
مبدل  فعالیت سیاسی  و  تفاهم  یک جریان 
جمهوریت  چتر  در  که  است  طبیعی  شود، 

شامل شده می توانند.«
از  هیأت هایی  اخیرا  که  است  درحالی  این 
گروه طالبان در سفرشان به مسکو و تهران 
در مورد ایجاد یک حکومت جدید اسالمی در 
نتیجه ی مذاکرات بین االفغانی سخن گفته اند.
اگر  که  بود  گفته  مسکو  در  طالبان  هیأت 
مذاکرات صلح به موفقیت برسد و صلح در 
افغانستان تأمین شود، حکومت اشرف غنی 

معاون  مینه پال،  دواخان  روز:  اطالعات 
سخن گوی ریاست جمهوری می گوید که عزم 
و اراده ی مردم به حفظ نظام کنونی جمهوری 
از  اسالمی واضح است و برای مردم به غیر 
جمهوریت، دیگر هیچ گونه نظامی قابل قبول 

نیست.
آقای مینه پال دیروز )سه شنبه، 1۴ دلو( در 
تویتی نوشته است که اراده ی واضح ملت این 
است که حکومت در روشنایی احکام قانون 
به  فعالیت کند.  تعیین شده  تا زمان  اساسی 
گفته ی او، مکلفیت قانونی رییس جمهور نیز 
این است که قدرت را از طریق انتخابات به 

جانشینش واگذار کند.
شورای  دفتر  سخن گوی  اندر،  رحمت اهلل 
امنیت ملی نیز در رشته تویتی نوشته است 
گروه  و  امریکا  میان  دوحه  توافق نامه ی  که 
برای  تصمیم گیری  مطلق  اساس  طالبان 
اندر  آقای  نیست.  بین االفغانی  مسایل  تمام 
همچنان نوشته است که گروه طالبان پیش 

ارگ: 

یت، دیگر هیچ نظامی قابل قبول نیست برای مردم به غری از جمهور
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مردی که چاقویش را روی گلویم گذاشت

او چند احتمال می دهد؛ یک احتمال این است 
که »ساختار کنونی برچیده شود، قانون اساسی 
و یک حکومت نو تعریف شود.« اما این سناریو 
به ضرر است و هم بعید. چون نیروهای سیاسی 
در کابل روی این قانون اساسی جدید باید توافق 
کنند. بنابراین تنها راه برای توافق صلح حکومت 
از »ماده ۶۷  با استفاده  امر  موقت است و این 
قانون اساسی« ممکن می شود. براساس این ماده 
قانون اساسی »رییس جمهور و معاونین او استعفا 
بدهند که در آن صورت حکومت موقت به میان 
می آید.« یعنی ما این نظام و ساختار را داریم، 
فقط رییس جمهور و معاونین او استعفا می دهند 
و یک حکومت موقت در چوکات قانون اساسی 
را حفظ  نظام  هم  که  می آید  میان  به  موجود 
می شود و هم می توان زمینه ادغام طالبان را در 

این نظام شاهد بود.
پژوهشگر،  و  نویسنده  اندیشمند،  محمداکرام 
حکومت  بحث  در  طالبان  گروه  که  دارد  باور 
در  موقت  »حکومت  نیستند.  صادق  موقت 
نظام سیاسی و دولت است که  فروپاشی  واقع 
نظر  از  جای آن را حاکمیت طالبان می گیرد.« 
اندیشمند، حکومت موقت افغانستان را در یک 
وضعیت انارشیک و جنگ همه علیه همه فرو 
می برد. حکومت موقت به نفع افغانستان نیست، 
قعر  در  رفتن  و  نقطه صفر  به  »بازگشت  بلکه 

چاه« است.
قومی  رهبران  و  سیاسی  کنش گران  از  برخی 
استقبال  موقت  طرح حکومت  از  نیز  کابل  در 
اندیشمند در این  اما  و حمایت کرده کرده اند. 
درونی  مخالفان  و  منتقدان  که  می گوید  باره 
موقت  »حکومت  سیاسی  حاکمیت  و  نظام 
ارگ«  از  او  کشیدن  و  غنی  کنارزدن  برای  را 
برنامه ای  نه  این  از  این ها غیر  مطرح می کنند. 
دارند و نه می توانند در مدیریت حکومت موقت 
نقشی داشته باشند. حکومت موقت در صورتی 
نیاز است که نهادهای دولتی و حکومت وجود 
نداشته باشد و برای احیای آن طرف های منازعه 
به حکومت موقت توافق کنند تا فرصتی باشد 
برای بحث روی نظم سیاسی پسامنازعه. اما در 
نهادهای دولتی وجود دارد  و  افغانستان دولت 
و این دولت به اصالح و بازنگری نیاز دارد که 
طرف های مذاکره روی آن باید کار و توافق کنند.

میترا گفت:  بیاورد.  زبان  به  نرسید که  ذهنش 
»البد می خوایه دعایی یتیمه بگیره؟«  

ناگهان مرد از مچ دستم محکم گرفت و دست 
دیگرش را در اعماق جیب زیر بغلش فرو کرد. 
یک چاقو بیرون آورد. با چاالکی قیدش را زد و 
تیغه ی چاقو به اندازه ی یک خنجر بیرون پرید 
و راست شد. با چاالکی باورنکردی نوک تیزش 
را روی گردنم گذاشت. با پرخاش گفت: »پاک 
کن عکس ها ره.« یادم می آید که گفتم: »چشم، 
چشم.« منتظر بودم اطرافم سروصدایی شود و 
از آن کفش ها متوقف شوند و دخالت  تا  چند 
سراسیمگی  با  بود.  نابه جا  انتظارم  ولی  کند، 
و دستپاچگی تا عکس را پیدا کردم، او فحش 
می داد و تهدید می کرد. وقتی عکس ها را حذف 
کردم، منتظر بودم مچم را رها کند، اما نکرد. به 
آدم ها نگاه کردم که به ما نگاه می کردند. دریغ 
از یک درنگ! همه گام های شان را تندتر از قبل 
برمی داشتند. یک نفر که سیگار می کشید، هیچ 
دهانش  از  و  می رفت  راه  آرام  بود.  ندیده  را  ما 
محو  بعد  کمی  که  می زد  بیرون  غلیظی  دود 
می شد. در وضعیتی که نوک چاقو روی گلویم 
بود، تصویر زودگذری از ذهنم گذشت که در آن 
تیغه ی چاقو چکه می کرد. آرزو کردم  از  خون 
کاش آن جا نبودم! کاش یکی از آن کفش دارانی 
بودم که دور می شود! کاش سیگار بودم که دود 
می شود! مرد از شدت خشم دندان هایش را ضد 
کنده  را  کتابچه ات  ورق های  گفت  بود،  گرفته 
کن! بی درنگ پاره کردم و به طرفش پیش کردم. 
چون دستانش مصروف بود، به میترا گفت بگیر! 
در وضعیتی که من آب دهانم را قورت می دادم، 
میترا کامال خون سرد بود. ورق های را که روی 
بود  یادداشت شده  آن خامه ی قصه ی خودش 
تحویل گرفت و مرد دستم را رها کرد. دستم را 
که رها کرد، مثل فنر از جا جهیدم. وقتی دور 
می شدم، ناسزاگویان صدا کرد: »گیر کو!« پشت 
سرم نگاه کردم، دیدم پولی که در اول برایش 
داده بودم را از دنبالم به هوا رها کرد. من اما دور 
شدم با قلبی که سینه ام را به لرزه درآورده بود. 
فکر های ناجوری در سرم توفان برپا کرده بود. 
او چرا خشمگین شد؟ نکند می خواهد از میترا 

سوءاستفاده کند؟      
این جا کابل جان است.

»حمایت رییس مجلس از طرح حکومت موقت 
اعضای  همه ی  است.  خودش  شخصی  نظر 
حمایت  طرحی  چنین  از  نمایندگان  مجلس 
نمی کند. نظام فعلی کم وکاستی های داشته، ولی 
با آن هم از حکومت موقت و حکومت اسالمی 

طالبانی به مراتب بهتر بوده است.«
بحث  افغانستان،  صلح  روند  آغاز  با  همزمان 
مختلف همچون  عنوان های  با  موقت  حکومت 
و  عبوری«  »حکومت  صلح«،  »حکومت 
مضمون  یک  با  همه  که  مشترک«  »حکومت 
در  »رییس جمهور  آن  در  که  درون مایه ی  و 
قدرت نخواهد بود« همواره به مثابه ی حاشیه ی 
چاق تر از متن مذاکرات صلح مطرح بوده است. 
اما این که بحث حکومت موقت یا حکومت صلح 
دیدگاه های  کارشناسان  است،  جدی  چقدر 

متفاوت دارند.

کارشناسان  دید  از  موقت  حکومت  بحث 
چقدر جدی است؟

دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در بنیاد مطالعات 
بین المللی و استراتژیک فرانسه معتقد است که 
اگر روند صلح موفقانه پیش برود، دو طرف روی 
نظام  روی  موافقت  یعنی  اساسی،  مسأله ی  دو 
سیاسی و آتش بس دایمی به توافق برسند، در 
آن صورت به حکومت موقت یا عبوری ضرورت 

است تا آن توافق را عملی  کند. 
به گفته ی آقای پاکزاد، باید یک مرجعی باشد 
مورد  باید  این مرجع  را عملی کند.  توافق   که 
اعتماد دو طرف باشد تا بی طرفانه دوره انتقالی را 
به پایان برساند. این مرجع را می توان »حکومت 
موقت« یا »حکومت عبوری« نامید. آقای پاکزاد 
می گوید: »افغانستان از حکومت موقت یا انتقالی 
اسالمی  امارت  سقوط  و  امریکا  حمله  از  بعد 

طالبان تجربه نسبتا خوب دارد.« 
تحلیلگران  شبکه   در  پژوهشگر  عادلی،  علی 
افغانستان نیز به این نظر است که در روند صلح 

وقتی بفهمد قصه اش از طریق رسانه ای پخش 
تظاهر می کند  یا  تأثیر می رود،  می شود، تحت 
ـ به او راست گفتم. گفتم می خواهم قصه ات را 
در روزنامه چاپ کنم. اظهار تشکر و خوشحالی 
کرد. بعد تمام زندگی اش را شرح داد. از دولت 
قصه هایش  جریان  در  داشت.  پُری  بسیار  دل 
کوله پشتی نظامی اش را باز کرد و از درون آن 
چند تقدیرنامه و تصدیق نامه و یک بسته عکس 
بیرون آورد. آن ها را یکی یکی نگاه کردیم. بیشتر 
با افراد نظامی  عکس هایش در لباس نظامی و 
بود.  سرجایش  پایش  عکس ها  تمام  در  بود. 
خودش چاق، جوان، ورزیده، استوار و شادمان 
معلوم می شد. در یکی از عکس هایش دو دختر 
زیبا با پوتین های بزرگ، یونیفرم های پلنگی و 
طرفش  دو  به دست  تفنگ  پیک دار  کاله های 
او قنداق تفنگش  ایستاده بودند. در آن عکس 
تفنگش  میله ی  از  بود،  گذاشته  زمین  روی  را 
گرفته بود و لبخند بزرگی تحویل دوربین داده 
بود. درحالی که دختران با قامت های بلند تر از او 
بسیار جدی به عکاس نگاه کرده بودند. هر سه 
بودند.  ایستاده  گندم  مزرعه ی  پلوان یک  روی 
گفت این  دخترها کانادایی هستند. این عکس 
در قندهار گرفته شده است. میان اسنادش یک 
از طرف راست  بود که سربرگ آن  نامه  تقدیر 
به چپ، با پرچم کشورهای آمریکا، افغانستان و 
کانادا تزئین شده بود. زیر پرچم ها عبارت »تولی 
اول، کندک دوم، لوای اول قول اردی 20۵ اتل 
کندهار، این تقدیرنامه تقدیم می گردد.« نوشته 
شده بود. در پایین یک ورق دیگرش نوشته شده 
بود: »به نسبت قطع تروماتیک فخذ راست بر 
اثر جریحه ی ناریه، قرار ماده ی چند و چند، به 
اردوی ملی مساعد نیست، معلول کلی و دایمی 
»دگروال  چهار  سندش  این  پای  می باشد.« 
کرده  امضا  دوکتور«  »جگرن  یک  و  دوکتور« 
بودند. یک قطعه عکس سه در چهارش با کاله 
گوشه ی  در  سنجاقک  یک  با  درجه دار  نظامی 

کاغذ دوخته شده بود. 

رها  حکومت  سوی  از  بودند،  افغانستان  مردم 
هیأت  که  است  ماه  پنج  همین طور  و  شد، 
به  نتیجه ای  اما  رفته،  دوحه  به  مذاکره کننده 
این  صلح  کمیته  بنابراین  است.  نیامده  دست 
صلح  روند  در  آیا  که  می کند  بررسی  را  موارد 

حکومت تعلل می کند یا طالبان.«
کمیته ی  اکنون  که  می  گوید  حسینی  آقای 
صلح با چالش مداخله از سوی حکومت روبه رو 
کمیته،  این  ایجاد  از  پس  او  گفته ی  به  است. 
مسئوالن اداره ی امور ریاست  جمهوری و شورای 
امنیت ملی به دید و بازدید برخی از نمایندگان 
نمایندگان  از  برخی  به  به  آنان  است.  پرداخته 
وعده ی بست های دولتی داده اند تا با این کمیته 

مخالفت کنند. 
در رابطه به بحث حکومت موقت نیز این نماینده 
موقت،  حکومت  طرح  »اگر  می گوید:  مجلس 
ضمانت اجرایی قوی از سوی جامعه  جهانی و 
سازمان  ملل متحد داشته باشد و از خون ریزی 
جلوگیری کند، ما حاضریم در این زمینه قربانی 

بدهیم.« 
اعضای مجلس  از  این حال شماری دیگری  با 
موقت  حکومت  ایجاد  بحث  با  نمایندگان 
صلح  کمیته  ایجاد  با  همچنان  آن،  طرح  و 
عضو  فهیمی،  نیکبخت  کرده اند.  مخالفت 
مجلس نمایندگان به اطالعات روز می گوید با 
کمیته ی صلحی که به گفته ی او رییس مجلس 
نمایندگان با »حلقه ی خاص همفکرانش« ایجاد 

کرده است مخالف است. 
خانم فهیمی همزمان در بحث طرح حکومت 
موقت نیز از مخالف آن است. به گفته ی خانم 
فهیمی حمایت رییس مجلس از طرح حکومت 
موقت »عقده مندانه« است. او می گوید مشکالت 
و اختالف های که بین رییس  مجلس نمایندگان 
دارد  وجود  ریاست  جمهوری«  ارگ  »حلقات  و 
چنین  از  رحمانی  آقای  که  است  شده  باعث 
طرحی حمایت کند. این عضو مجلس می گوید: 

به دالیلی به ۳0 سال زندان محکوم می شود. به 
از وزارت  امتیازاتی که  روایت خودش معاش و 
نیز قطع می شود. زنش را  او می رسد،  به  دفاع 
طالق می دهد، یا شاید طالق می گیرد و در سال 
۹۸ خودش نیز زندانی زندان پل چرخی می شود. 
وقتی پرسیدم به چه جرمی؟ با گفتن کلمه ی 
حرف  زیر  یا  فرش  زیر  را  جرمش  »بی گناه«، 
پنهان کرد. در مدت یک سال و نیمی که در 
پل چرخی می گذراند، چهار بار با حلق آویز کردن 
خودش بر پنجره ی زندان، دست به خودکشی 
می زند. آخرین بار حدودا یک ماه پیش این کار 
را می کند. پس از آن از زندان آزاد می شود. پس 
باغ  از »خیرخانه« می آید پل  از آزادی هر روز 
عمومی تا کفش های مردم را رنگ بزند و از این 
راه مخارج زندگی اش را در بیاورد. روزی که من 
او را دیدم، غم و اندوه از سر و صورتش می بارید. 
یک جوره چپلک، دو تا بورس و یک قوطی رنگ 
سایه ی  آن که  با  بود.  کارش  بساط  تمام  سیاه 
درپوش  اما  بود،  شده  دراز  و  کج  ساختمان ها 
قوطی او هنوز باز نشده بود و بورس هایش نیز 
به اندازه بورس های داخل مغازه ها خشک و تمیز 
بود. به نظر می آمد تمام روز فقط یک جوره کفش 
جلو او ایستاده است و آن کفش نیز رنگ کار 

نداشت، کرمچ های من بود.  
پرسیدم  نشستم.  کنارش  و  گرفتم  اجازه 
شروع  را  کار  تازه  است،  نو  خیلی  بورس هایت 
داد.  تکان  »بله«  به عالمت  را  کرده ای؟ سرش 
گفتم اگر کسی هیچ کفشش را رنگ نکند، ولی 
برایت به نیت کمک پول بدهد، قبول می کنی؟ 
فوری گفت کمک را کی قبول نمی کند؟ امروز 
20 افغانی کرایه موتر داده ام، ده افغانی چاشت 
نان خورده ام، 20 افغانی دیگر هم باید در برگشت 
کرایه موتر بدهم، ولی هیچ کار نکرده ام. اگر کسی 
کمک کند، خوشحال می شوم. کمی پول دادم 
برایش و پرسیدم پایت را چه شده است؟ گفت 
چرا می پرسی؟ با آن که بیم داشتم اگر راستش را 
بگویم، ممکن است، عادی قصه نکند ـ خیلی ها 

عباس عارفی
گزارشگر

مجلس  صلح  کمیته ی  ایجاد  با  همزمان 
جریان  در  موقت  حکومت  بحث  نمایندگان، 
طالبان،  و  افغانستان  حکومت  صلح  مذاکرات 
میان  حساسیت برانگیز  و  داغ  بحث  یک  به 
کنشکران سیاسی، کارشناسان و اعضای مجلس 
نمایندگان تبدیل شده است. اخیرا میررحمان 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  رییس  رحمانی ، 
از  نمایندگان«  مجلس  صلح  »کمیته  ایجاد  با 
است.  کرده  حمایت  موقت«  حکومت  »طرح 
آقای رحمانی گفته است که طرحی زیر عنوان 
از  که  موقت«  »حکومت  یا  صلح«  »حکومت 
توافق   آن  روی  امریکایی ها  و  طالبان  سوی 
صورت گرفته، به دستش رسیده است. حمایت 
با  موقت«  »حکومت  طرح  از  رحمانی  آقای 

واکنش های مختلف روبه رو شده است.
ایجاد  با  مخالفت  در  مجلس  اعضای  از  برخی 
کمیته صلح و سخنان رییس  مجلس در مورد 
میررحمان  موقت،  یا  صلح  حکومت  طرح 
رحمانی را به خیانت ملی متهم و موضع او را 
اعالم  »منافع کشورهای همسایه«  راستای  در 
مجلس  اعضای  از  یکی  سما،  مریم  کرده اند. 
نمایندگان از سخنان رییس مجلس در این مورد 
به شدت انتقاد کرده و خواستار لغو کمیته صلح 
مجلس نمایندگان شده است. درحالی که بنابر 
گفته ی برخی از اعضای مجلس، کمیته ی صلح 
با اکثریت آرای اعضای مجلس نمایندگان ایجاد 

شده است. 
نمایندگان  مجلس  عضو  حسینی،  عبدالستار 
در  دارد،  را  مجلس  صلح  کمیته  عضویت  که 
کمیته  که  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
صلح مجلس با اکثریت آرا ایجاد شده که روند 
صلح را بررسی کند. از آزادی زندانیان گرفته تا 

کندی در روند مذاکرات. 
قاتل  که  طالب  سال، شش هزار  دو  طی  »چرا 

مردی  زمستانی،  آفتابی  روز  یک  بعدازظهر 
باغ  »پل  شلوغی های  از  جایی  در  ساله ا ی   ۳۷
عمومی«، پای یک دیوار، قوز کرده نشسته بود 
رویش  پیش  از  که  آدم های  کفش های  به  و 
کفش های  نمی دید.  و  می دید  می گذشتند، 
گوناگون مردانه، زنانه و کودکانه از پیش رویش 
تاق و جفت می شدند؛ کفش های نو و جالدار، 
کفش های کهنه و خاک آلود، کفش های نوک تیز، 
تمام  پاشنه بلند،  کفش های  بنددار،  کفش های 
سربازی،  پوتین های  خانواده،  یک  کفش های 
کرمچ های ورزشی، کفش های محفلی، کفش های 
که می لنگیدند، کفش های که خیز می کردند و 

کفش های که آرام گام برمی داشتند. 
به نظر می رسید او در انتظار توقف یک جوره  از 
بود،  بیدار  اما  است،  برده  خوابش  کفش ها  آن 
بیدار و هوشیار. عصایش را پشت سرش به دیوار 
تکیه داده بود و آنجا که سر عصایش به زمین 
می رسید، کوله پشتی نظامی اش را گذاشته بود. 
یک زانویش را بغل گرفته بود و زانوی دیگرش 
وجود نداشت. چرا؟ او در اوج جوانی در اردوی 
ملی ثبت نام می کند و چند سال بعد با رتبه ی 
قندهار  والیت  به  جنگیدن  برای  مل«  »برید 
اعزام می شود. در سال 1۳۸۷ موتر نظامی او و 
همرزمانش در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار 
روی ماین برابر می کند. فردای آن روز داکتران 
نظامی نیروهای هالند در ترینکوت، مرکز والیت 
ارزگان به این نتیجه می رسند که پای او دیگر پای 
نمی شود. چون استخوانش به گوشت تبدیل شده 
و گوشت ها سوخته است. به همین خاطر آن را 
از بیخ می برد و یک عصا چوب باریک به دستش 
می دهد. چند ماه بعد او با شلوار پلنگی که یک 
پاچه ی آن خالی است و با تکیه به عصایش به 

زادگاهش در والیت کاپیسا برمی گردد. 
این که پس از آن بر او چه می گذرد، از حوصله ی 
خالصه  کالم  یک  در  است.  خارج  ستون  این 
برادرش  تنها  بدبختی.  پشت  بدبختی  می کنم؛ 
که بادیگارد یک وکیل شورای والیتی بوده، بنا 

اجتناب ناپذیر  عبوری  دوره ی  یک  افغانستان 
از  انگیزه های دو طرف  او  به گفته ی  اما  است. 
مطرح کردن حکومت موقت ممکن است متفاوت 
از طرح حکومت  باشد. جانب جمهوری هدف 
با  مصالحه  برای  راه  گشودن  بیشتر  را  موقت 
گروه طالبان می داند، درحالی که طالبان با طرح 
حکومت موقت در واقع به دنبال نفی مشروعیت 

نظام کنونی و نهادهای برحال دولت است. 
آقای عادلی معتقد است که با این همه حکومت 
موقت، بعد از یک سلسله توافقاتی قابل تصور 
است. رییس جمهور غنی مخالف حکومت موقت 
که  چرا  است.  باشد  مطرح  که  عنوانی  هر  با 
دوره  و  بماند  قدرت  در  تا  است  در تالش  وی 
ریاست  جمهوری اش را تکمیل کند. اما این که تا 
دوره  مانع شکل گیری یک  اندازه می تواند  چه 
عبوری شود، بیشتر به شتاب روند گفت وگوها و 
حمایت جامعه جهانی، به خصوص ایاالت متحده 

امریکا بستگی دارد.
امور  آگاه  و  نویسنده  محسنی،  شجاع حسین 
بحث  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  سیاسی 
حکومت موقت را جدی می داند، چرا که رهبران 
این به پیروان خود  از  با استفاده  گروه طالبان 
به  امریکایی ها  را که  می گویند که »ساختاری 
وجود آورده بود از بین بردیم، حکومت را کنار 
زدیم و توانستیم ساختاری را که می خواستیم 

ایجاد کنیم.« 
از نظر آقای محسنی، اگر طالبان بخواهند در این 
ساختار و حکومت کنونی وارد شوند، معنایش 
این است که ادعایی که در این سال ها داشته اند 
ادعای »دولت دست نشانده ی  است؛  بوده  غلط 
بنابراین در این بحث طالبان در  اشغال گران«. 
درون خود دچار تنش و تفرقه می شوند: »از این 
این ساختار و  منظر بعید است که طالبان در 

حکومت فعلی ادغام شوند.«
که  می کند  مطرح  را  پرسش  این  محسنی 
»حکومت موقت در کدام چارچوب اعمال شود؟« 

تماشا  را  او  عکس های  که  مدتی  تمام  در 
مورچه ها  وار  دهان  مثل  ما  اطراف  می کردیم، 
شلوغ بود. کفش ها می رفتند و می آمدند. داشتم 
از عکس ها و اسنادش با تلفنم عکس می گرفتم 
که یک دخترک از میان جمعیت پیدا شد. یک 
بود.  دستش  در  لباس  از  پر  کوچک  مشمای 
مشما را در یک ناخنش آویزان کرده بود و آن 
را در هوا می چرخاند. بسیار نزدیک آمد، آن قدر 
که به مرد چسپید و دستش را روی شانه ی او 
او  از  می کرد،  نگاه  من  به  درحالی که  گذاشت. 
پرسید: »ای کی است؟« من نیز از او پرسیدم: 
»خوارکم«  گفت:  مرد  کیست؟«  دختر  »این 
است. پرسیدم خواهر واقعی ات؟ گفت: نه. »ای 
در اینجه کار می کنه، مه َکِدش کمک می کنم.« 
چه رقم کمک؟ دختر جواب داد: »چند روز پیش 
رنگم خالص شده بود و ای بوتل رنگش را به 
من داد. وقتی کارم خالص شد، رنگش را پس 
آوردم، گفت از تو باشد.« درحالی که این چیزها 
را در دفترچه ام یادداشت می کردم، عمیقا تحت 
دختر  به  بودم.  گرفته  قرار  مرد  مهربانی  تاثیر 
گفتم می خواهم قصه ی دوستی شما را نوشته 
کنم. بنشین برایم قصه کن که چطور باهم آشنا 

شدید؟
داشت.  سال  سیزده  بود.  »میترا«  اسمش 
حرف هایش اما از سن و سالش پیشی می گرفت. 
است.  رفته  دنیا  از  پیش  سال  یک  مادرش 
خانه اش  است.  افتاده  خانه  در  و  بیمار  پدرش 
خواهر  سه  و  برادر  یک  است.  »جوی شیر«  در 
کوچکتر از خود دارد که یک خواهرش تکلیف 
به خود »تُور«  دارد. گفت خواهرم سر  اعصاب 
کف  دهانش  بعد  می شود.  چپه  و  می خورد 
ماه  هر  سرخ  صلیب  خاطر  همین  به  می کند. 
غذایی  مواد  دیگر  و  روغن  و  برنج  برای شان 
می آورد. چیزهای که میترا آن ها را می پزد. عالوه 
بر آن هر روز می آید پل باغ عمومی کفش رنگ 
می کند تا مابقی مخارج خانواده اش را تأمین کند. 
پرسیدم داخل پالستیک چیست؟ گفت لباس 
به مرد  ابروانش  با  است.  برایم خریده  او  است. 
نشسته  ما  کنار  و سربه زیر  آرام  که  کرد  اشاره 
بود و به چیزهایی گوش می داد که هنوز در باره 
میترا نمی دانست. از مرد پرسیدم برای چه این ها 
را خریدی؟ دهانش را باز کرد، ولی کلمه ی به 

حکومت موقت؛ 
حاشیه ی چاق تر از منت کمیته صلح مجلس منایندگان

سهراب سروش
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عالوه براین دستگیری ها و استردادها، حکومت 
جنجالی  قانون  یک   1۹۹۴ سال  در  بی نظیر 
به  پختونخوا  خیبر  ایالت  »دیر«  بخش  در  را 
را  محلی  اسالم گرایان  خشم  که  درآورد  اجرا 
محمدی«،  شریعت  نفاذ  »تحریک  برانگیخت. 
جماعت  حزب  رادیکال  انشعابی  گروه  یک 
اسالمی، از طریق شورش های خشونت آمیز علیه 
این قوانین اعتراض کرد. در این اعتراضات کنترل 
سیدو  هوایی  میدان  و  دولتی  ساختمان های 
این رویدادها  افتاد.  به دست معترضان  شریف 
منجر به به ظهور جنبشی به سبک طالبان در 
به  باجور و سوات خیبر پختونخوا  منطق دیر، 
رهبری صوفی محمد، امیر تحریک نفاذ شریعت 
محمدی شد. جنبش وی هم زمان با ظهور مال 
عمر در افغانستان ظهور کرد، اما هردو جنبش 
جدا از هم باقی ماند و حکومت بی نظیر صدها 
تن از اعضای تحریک نفاذ شریعت محمدی را 

کشته و دستگیر کرد.
محمدی  شریعت  نفاذ  تحریک  ارشد  عضو  دو 
جانشین  و  داماد  یعنی  محمد،  صوفی  از  پس 
پس  محمد،  فقیر  مولوی  و  فضل اهلل  موالنا  او 
طالبان  تحریک  اصلی  چهره های  به  از 200۷ 
معاون  به  محمد  فقیر  شدند.  تبدیل  پاکستان 
موالنا  و  پاکستان  طالبان  تحریک  بنیان گذار 
تحریک  این  امیر  به   201۳ سال  در  فضل اهلل 
باجور  بخش  امیِر  محمد  فقیر  شد.  تبدیل 
یازده  از  پس  بود.  پاکستان  طالبان  تحریک 
سپتامبر، او میزبان رهبران القاعده در باجور، از 
جمله ایمن الظواهری و ابوعبیده المصری بود. 
در همین حال، فاروق چتان، مغز متفکر عملیات 
ترور بی نظیر بوتو، از سوات می آمد و به »طالبان 
از تحریک  سواتی« به رهبری موالنا فضل اهلل 

طالبان پاکستان وابسته بود.

دوره دوم نخست وزیری بی نظیر بوتو
در  دومین بار  برای  بی نظیر  رسیدن  قدرت  به 
گروه  تشکیل  به   1۹۹۳ سال  در  پاکستان 
منجر  پاکستان:  اسالمی  »تحریک  رادیکال 
شد که از میان طبقه فکری جمعیت اسالمی 
پاکستان  شهری  مراکز  سایر  و  اسالم آباد  در 
اسالمی  تحریک  تندرو  اعضای  گشت.  پدیدار 
حسین  قاضی  سیاست های  دلیل  به  پاکستان 
اسالمی، در سال 1۹۹۴  احمد، رهبر جماعت 
این  از  برخی  شدند.  جدا  اسالمی  جماعت  از 
کردند  متهم  را  احمد  حسین  قاضی  تندروها 
که با پیگیری یک استراتژی ناموفق به بی نظیر 
امکان داد برای دومین بار نخست وزیر پاکستان 
تحریک  ارشد  عضو  یک  احسان،  امیرا  شود. 
اسالمی پاکستان که نماینده جماعت اسالمی 
در پارلمان پاکستان در سال 1۹۸۸ بود، اکنون 
این اتهام را علیه جماعت اسالمی مطرح کرده 
بعدا  احسان،  برادر  بود. دگروال محمد حمید، 
نافرجام  کودتای  که  شد  تشکیالتی  از  بخشی 
برنامه ریزی  با  و  بی نظیر  علیه  را   1۹۹۵ سال 
جنرال های ارشد ارتش و یک فرمانده جهادی 
اختر،  سیف اهلل  قاری  نام  به  القاعده  طرف دار 

سازمان دادند.
احمد  استاد  به  )معروف  سلمان  محمد  راجا 
بود،  احسان  امیرا  پسران  از  یکی  که  فاروق( 
نیز پس از 11 سپتامبر نقش اصلی را در ایجاد 

مربـوط بـه سیاسـت کار کرده انـد. در میـان 
سـایر اقشـار جامعـه مدنـی، نقش رسـانه ها و 
سـازمان های تحـت رهبری زنان پس از سـال 
2002 برجسـته تر شـد. از این رو، در شـرایط 
فعلـی جامعـه مدنـی متشـکل از انجمن هـای 
غیردولتـی،  سـازمان های  اجتماعـی، 
داوطلـب،  افـراد  و  گروه هـا  دانشـگاه ها، 
سـازمان های زنـان، اتحادیه هـا، سـازمان های 
اجتماعـی، سـازمان های فرهنگـی و همچنین 
افرادی اسـت کـه طرفدار روشـنگری مذهبی، 
بیـان،  آزادی  زنـان،  حقـوق  بشـر،  حقـوق 

انـد. و...  پاسـخ گویی، صلـح، عدالـت 
اعضـای جامعـه مدنـی به عنـوان یک بخشـی 
نه تنهـا  افغانسـتان  جامعـه  پرجنب وجـوش 
می کننـد،  ارزیابـی  و  دنبـال  را  صلـح  رونـد 
بلکـه در صلح سـازی محلی نیـز فعالیت دارند 
و از آتش بـس فـوری و صلـح پایـدار حمایـت 
سـازمان های  نقـش  کـه  آنچـه  می کننـد. 
برجسـته  پیـش  از  بیشـتر  را  مدنـی  جامعـه 
اسـت کـه گروه هـای جامعـه  ایـن  می کنـد، 
از شـفافیت، گفت وگوهـای  مدنـی در حالـی 
بـه  پرداختـن  و  موضـوع  بـر  مبتنـی  صلـح 
دفـاع  خشـونت،  و  درگیـری  اصلـی  عوامـل 
سیاسـی  گروه هـای  بیشـتر  می کننـد  کـه 

تبدیل شد.  پاکستانی  اسالم گرایان  قهرمان  به 
قهرمان بودن ضیا را به احزاب سیاسی اسالم گرا 
به ویژه »جماعت اسالمی« نزدیک تر کرد. حزب 
سیاسی  و  ایدئولوژیک  رقیب  اسالمی  جماعت 
دیرینه حزب ذوالفقار علی بوتو بود و در دهه 
1۹۷0 سازمان این حزب توسط حکومِت حزب 
ذوالفقار علی بوتو سرکوب شده بود. بنابراین، بی 
نظیر میراث سیاسی پدرش را از جمله درگیری 
وی با اسالم گرایان پاکستانی و مخالفت وی با 
سلطه دستگاه نظامی پاکستان بر حکومت های 

منتخب دموکراتیک این کشور به ارث برد.
بی نظیر پس از شکست دادن اتحاد قدرت مندی 
اصلی  جریان  و  اسالم گرا  سیاسی  احزاب  از 
گفته  که  )اتحادی   1۹۸۸ سال  در  پاکستان 
می شود موردحمایت جنرال های ارتش طرف دار 
ضیا بود( به اولین نخست وزیر زن در پاکستان 
و اولین زنی تبدیل شد که نخست وزیری یک 
داشت.  برعهده  را  مسلمان  اکثریت  با  کشور 
مخالف  عمده  دلیل  دو  به  اسالم گرا  احزاب 
اسالم گرا  احزاب  این که  اول  بودند:  بی نظیر 
ریاست دولت به دست یک زن را خالف قوانین 
در  بی نظیر  این که  دوم  و  می دانستند  اسالمی 
مرور زمان به صدای بلند در برابر تفاسیر و تعابیر 
آن ها از اسالم تبدیل شده بود. جهادگرایان عرب 
در پاکستان نیز بیم آن داشتند که بی نظیر مانع 
تالش آن ها برای اسالمی سازی بیشتر پاکستان 
و افغانستان شود. بن الدن از طریق معتمدانش 
در میان اسالم گرایان پاکستانی، طرح رأی عدم 
اتحاد  توسط  که  را  پاکستان  پارلمان  اعتماد 
سیاسی ضد بی نظیر مطرح شده بود، در سال 
1۹۸۹ تمویل کرد. شواهد بعدی حکایت از آن 
داشت که یک مأمور ارشد آی اس آی پاکستان، 
که در آن زمان به عنوان رییس دفتر آ ی اس آی 

نقـش خـود را طـوری انجـام می دهنـد کـه از 
سـوی دولـت و مـردم بـه رسـمیت شـناخته 

درباره  معما  چندین  شد،  منتشر  سال 201۷ 
تحقیقات  کرد.  حل  را  بوتو  بی نظیر  ترور 
»اسکاتلندیارد« و تیمی از سازمان ملل متحد به 
این نتیجه رسید که عملیات ترور بی نظیر بوتو 
توسط بیت اهلل محسود )امیر بنیان گذار تحریک 
طالبان پاکستان( و به سفارش اسامه بن الدن از 
طریق ابوعبیده المصری، که فرماندهی عملیات 
های القاعده را در پاکستان برعهده داشت انجام 
شد. در این تحقیق اجراکنندگان این عملیات 
آن  ارشد  برنامه ریز  از  مختلف،  های  رده  در 
گرفته  چتان(  فاروق  به  )معروف  عبادالرحمان 
تسهیل کنندگان  تا  و  انتحاری  مهاجمان  تا 
محلی آن، شناسایی شده است. کتاب محسود 
با نشان دادن این که بیت اهلل محسود و رهبری 
همکاری  رغم  به  پاکستان  طالبان  تحریک 
نیز  و  بوتو  ترور  عملیات  انجام  برنامه ریزی  در 
ایالت  همکاری در ترورهای قبلی در الکارنای 
نتیجه آن ده ها  اکتبر 200۷ )که در  سند در 
عضو حزب بوتو کشته شد( عمدا دست داشتن 
درک  این  به  بودند،  کرده  رد  را  ترور  این  در 

افزود.

بوتو  بی نظیر  وزیری؛  نخست  اول  دوره 
هسته  و  القاعده  گرایی،  اسالم  برابر  در 

قدرت مدار پاکستان
ارتش  اسالم گرای  چهره  ضیاءالحق،  جنرال 
پاکستان از طریق کودتای نظامی ذوالفقار علی 
این  زد.  کنار  قدرت  از  را  نظیر  بی  پدر  بوتو، 
ذوالفقار  اعدام  جنجالی  حکم  صدور  به  کودتا 
خیلی  ضیاءالحق  شد.  ختم   1۹۷۹ سال  در 
اسالمی سازی  فرایند  پیش بردن  خاطر  به  زود 
از  حمایت  در  مرکزی اش  نقش  و  پاکستان 
جهادگرایان افغان علیه شوروی در افغانستان، 

تحت  مذهبی  گروه های  و  علما  از  برخی  زیرا 
متحده  )ایاالت  خارجی  شبکه های  حمایت 
روشن فکران  با  تا  گرفتند  قرار  پاکستان(  و 

پیش رو شهری مخالفت کنند.
از چشم انداز این تغییرات، حمله 1۹۷۸ شوروی 
به افغانستان می تواند به عنوان یک نقطه عطف 
در تعریف بازیگران جامعه مدنی تلقی شود. در 
بعدا  و  طول دوران جهاد، حکومت مجاهدین 
دوره ای حاکمیت طالبان، فضای جامعه مدنی 
ملی  غیردولتی  -سازمان های  هردو  با  بیشتر 
بیشتر  در  بود. هرچند  پر شده  بین المللی-  و 
این  می یافت،  شدت  جنگ  که  وقتی  موارد 
دولت،  عملیاتی  خدمات  خالی  در  سازمان ها 
برای مردم در سراسر کشور و مناطق دورافتاده 
سازمان ها  و  انجوها  می کردند.  ارائه  خدمات 
افغانستان،  در  فعال  اجتماعی  گروه های  یا 
دینی  معرفت  و  تحصیالت  با  برخی  جایی که 
ارائه  برای  سکوالر  آموزش  با  دیگر  برخی  و 
هم  دست به دست  مردم  به  عمومی  خدمات 
مدنی  جامعه  ادغام شده ی  شکلی  داده اند، 

کالسیک و مدرن در افغانستان هستند.
مدنـی  جامعـه   ،2001 پسـا  زمینهـی  در 
افغانسـتان در یـک فضـای بسـیار بازتـر وارد 
مرحلـه جدیـدی از فعالیـت شـد و اعضای آن 

عبدال سید، بنیاد جیمزتاون
مترجم: جلیل پژواک

روایت های درحال تغییر و عملیات های القاعده 
طالبان  »تحریک  پاکستانی اش،  متحد  و 
پاکستان« در سال های اخیر نشان می دهد که 
جنگ جهادگرایان بر ضد دولت در پاکستان با 
خروج امریکا از افغانستان در سال 2021 یا بعد 
از آن، پایان نخواهد یافت. سخنرانی های اخیر 
نورولی  مفتی  پاکستان،  طالبان  تحریک  امیر 
از فرماندهان ارشد  ائتالفی  به  محسود خطاب 
تحریک طالبان پاکستان در مورد اهداف آینده 
این جنگ در پاکستان، تنها مدرکی نیست که 
یافت.  خواهد  ادامه  جنگ  این  می دهد  نشان 
جنگ  این  که  می دهد  نشان  نیز  تاریخ  بلکه 

هنوز راه طوالنی را در پیش دارد.
پاکستانی  اسالم گرایان  که  است  براین  اعتقاد 
از جنگ القاعده علیه دولت پاکستان در اصل 
پاکستان  که  کردند  پشتیبانی  خاطر  این  به 
پس از حمالت 11 سپتامبر در ایاالت متحده، 
سیاست خارجی اش را تغییر داد و از حمله ی 
به رهبری امریکا به افغانستان که به سرنگونی 
کرد.  حمایت  انجامید،  کابل  در  طالبان  رژیم 
دولت  ضد  بر  جهادگرایان  جنگ  این حال،  با 
پیچیدگی های  در  عمیق  ریشه  پاکستان  در 
که  دارد  پاکستان  سپتامبر  پیشا 11  سیاسِت 
امکان  اسالم گرایان  به  سپتامبر   11 از  پس 
درون  القاعده  عملیات های  برای  را  زمینه  داد 
پاکستان فراهم کنند. جنگ جهادگرایان بر ضد 
دوانیده  ریشه  عمیق  چنان  پاکستان  حکومت 
و  »کافر  نیروی  علیه  جهاد  اگر  حتا  که  است 
اشغال گر« ایاالت متحده در افغانستان و علیه 
متحدان امریکا از جمله پاکستان، دیگر عاملی 
چالش  یک  همچنان  کشور  این  برای  نباشد، 

باقی خواهد ماند.
یکی از رویدادهایی که عمق ریشه های جنگ 
جهادگرایان و اسالم گرایان را در پاکستان نشان 
می دهد و عمدتا نادیده گرفته شده است، ترور 
بی نظیر بوتو است که سیزدهمین سالگرد آن ماه 
گذشته بود. ترور بوتو نشانه هایی ارائه می دهد 
در  جهادگرایان  خشونت  چگونه  این که  درباره 
پاکستان  حکومت  حمایت  اگر  حتا  پاکستان 
محرک  دیگر  افغانستان،  در  متحده  ایاالت  از 
ستیزه جویی القاعده و تحریک طالبان پاکستان 
نباشد، ادامه خواهد یافت. بوتو هنگامی که در 
در  شهری  راولپندی،  در   200۷ دسامبر   2۷
رهبر  شد،  ترور  پایتخت،  اسالم  آباد  همسایگی 
حزب سوسیال-دمکرات مردم پاکستان بود. او 
تازه در اکتبر 200۷ از تبعید خودخواسته در 
بریتانیا و دبی به پاکستان به امید این که برای 
سومین بار نخست وزیر این کشور شود، بازگشته 
بود. بوتو به عنوان سیاست مدار برجسته اردوگاه 
اولین  پاکستان،  سیاست  لیبرال  و  سکوالر 
چهره ی مهم در پاکستان بود که توسط القاعده 
و تحریک طالبان پاکستان هدف قرار گرفت، اما 

آخرین نیست.
بحث برانگیز  سال ها  روشن  روز  در  او  ترور 
بین  متقابل  اتهام زنی  به  منجر  و  ماند  باقی 
سیاست مداران پاکستان شد، اما شواهد جدید 
در کتابی در این خصوص که توسط امیر فعلی 
در  نورولی محسود،  پاکستان،  تحریک طالبان 
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به  دولت  با  آن  روابط  و  مدنی  جامعه  مفهوم 
در  همچنین  و  جهانی  سطح  در  زمان  مرور 

تاریخ معاصر افغانستان تکامل یافته است.
یک  به عنوان  مدنی  جامعه  افغانستان  در 
مراحل  در  گفتمانی،  عمل  یک  و  مفهوم 
شده  رونما  کشور،  تاریخی  مسیر  مختلف 
یادآور  نوید  سنزیل  مثال  به  گونه ی  است. 
قرن  اوایل  یا  نوزدهم  قرن  در  که  می شود 
بیستم روحانیون یا بازیگران مذهبی به عنوان 
جامعه  نمایندگان  و  اسالمی  نظم  »حافظان 
در  مهمی  نقش   ،]…[ افغانستان  در  مدنی 
سیاست داخلی کشور و روابط آن با قدرت های 
اواسط  از  به ویژه  بعدها،  د اشتند.«  خارجی 
نخبه  با ظهور شبکه های  بعد،  به  بیستم  قرن 
مفهوم  با  مدنی  جامعه  تحصیل یافته،  شهری 
دوره  این  در  مدنی  جامعه  شد.  رونما  جدید 
جهانی  گسترده  سیاسی  تغییرات  تأثیر  تحت 
و منطقه ای، با مفهوم روشن فکر سکوالر، یعنی 
با  هنرمندان  و  سیاست مداران  متخصصان، 
عالی،  آموزش  مدرن  سیستم های  پیشینه ی 
معادل شد. این امر پویایی قبلی را تغییر داد، 

در اسالم آباد فعالیت داشته، مخفیانه نقش اصلی 
طرح  این  کرده.  ایفا  طرح  این  پیش برد  در  را 
معروف به »عملیات شغال نیمه شب« در تاریخ 
دانسته  کالن  رسوایی  یک  پاکستان  سیاسی 

می شود که منجر به اخراج مأمور مذکور شد.
بی نظیر طی دوره دوم نخست وزیری اش بین 
عرب  جهادی  ده ها  تا 1۹۹۶  سال های 1۹۹۳ 
استراداد  کشورهای شان  به  پس  و  دستگیر  را 
مجازات  و  ابد  حبس  به  سیاست  این  کرد. 
منجر  استردادشده  جهادی های  برای  اعدام 
شد. جهادگرایان عرِب باقی مانده در پاکستان، 
همتایان شان  سایر  مانند  مبادا  این که  ترس  از 
آسیای  بوسنی،  افغانستان،  به  شوند  دستگیر 
میانه و سودان گریختند. در میان جهادی های 
فراری کادرهای ارشد القاعده نیز بودند، از جمله 
پس  که  ابویزید  مصطفی  و  المصری  ابوعبیده 
به  پاکستان  افغانستان و  یازده سپتامبر، در  از 
رهبران القاعده تبدیل شدند. ابویزید بعدا ادعا 
کرد که ترور بی نظیر، انتقام از سیاست های او 

علیه جهادگرایان بوده است.
یک  استردادها  این  نتیجه  در  براین،  عالوه 
جهادی پاکستانی وابسته به القاعده موسوم به 
رمزی یوسف، دو بار اقدام به ترور بی نظیر کرد، 
برد.  به در  بوتو در هر دو مورد جان سالم  اما 
سال  بمب گذاری  متفکر  مغز  همچنین  رمزی 
خالد  برادرزاده  و  جهانی  تجارت  مرکز   1۹۹۳
شیخ محمد، مغز متفکر حمالت 11 سپتامبر 
دانسته می شود. حکومت بی نظیر سرانجام رمزی 
را در فبروری 1۹۹۵ در اسالم آباد دستگیر کرد 
و فورا او را به ایاالت متحده استرداد کرد، جایی 
که او تاکنون در حبس ابد به سر می برد. رمزی 
هنوز قهرمان القاعده است و مورد ستایش بن 

الدن و ایمن الظواهری قرار گرفته است.

می شـوند. آنـان در راسـتای ارتقـای آمـوزش 
مدنـی، دفـاع از اصالحـات قانونـی و مسـائل 

خروج امریکا، جنگ جهادگرایان در اپکستان 
و درس هایی از ترور یب نظیر بوتو

نقش جامعه مدین 
در روند صلح افغانستان
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»با توجه به این که حال و احوال 
وضعیت سیاسی و اجتماعی 
یک  جامعه روی شعر، و دیگر 
فراورده های هنری و فرهنگی آن 
جامعه تأثیر غیرقابل انکاری برجا 
می گذارد، طی سال های پسین 
وضعیت شعر نیز در افغانستان 
خوب نیست و مجالس نقد 
و شعرخوانی کمرنگ تر شده 
است.«

القاعده در پاکستان ایفا کرد. استاد  تشکیالت 
احمد فاروق مشاور ارشد مصطفی ابویزید شد 
را  قاره هند«  »القاعده در شبه  بعدا رهبری  و 
به عهده گرفت و سرانجام در حمله هواپیمای 
 201۵ سال  در  متحده  ایاالت  بدون سرنشین 
کشته شد. بی نظیر هفته ها قبل از ترورشدنش، 
اختر را به برنامه ریزی برای ترورش متهم کرد. 
دستگیر  بوتو  ترور  جرم  به  اختر  نتیجه  در 
به  بعدا  او  آزاد گشت.  در سال 200۸  اما  شد 
احمد  استاد  نظر  تنحت  القاعده  جنگ جویان 
فاروق در وزیرستان پیوست و تا زمان مرگش در 
سال 201۷ در نتیجه عملیات مشترک نیروهای 
امریکایی و افغان در والیت غزنی افغانستان، با 

این جنگ جویان بود.
دلیل  به  دشمنی ها،  براین  عالوه  بی نظیر 
فرقه ای  گروه  مخالفت  با  شیعی اش  ریشه های 
دیوبندی ضدشیعه »سپاه صحابه پاکستان« نیز 
روبرو بود. سپاه صحابه پاکستان تمام مسلمانان 
شیعه را کافر می داند، خواهان یک کشور تماما 
خشونت های  در  را  اصلی  سهم  و  است  سنی 
فرقه ای بین شیعه و سنی در پاکستان داشته 
است. حق نواز جنگوی، بنیان گذار سپاه صحابه 
پاکستان، که سخنوری آتشین دانسته می شد، 
شیعه  خاطر  به  قدرت  از  را  بی نظیر  کنارزدن 
بودنش، یک وظیفه شرعی اعالم کرد. اعضای 
سپاه صحابه پاکستان در دهه 1۹۹0 به رمزی 
ترورکردن  برای  تالشش  مورد  دو  در  یوسف 
گروه  جنگوی،  لشکر  و  کردند  کمک  بی نظیر 
که  پاکستان،  صحابه  سپاه  انشعابی  زیرزمینی 
شد،  نام گذاری  جنگوی  حق نواز  نام  روی  از 
همچنان به عنوان چهره وحشیانه تروریسم در 

پاکستان باقی مانده است.
در سال 1۹۹0 جنگوی توسط مخالفان فرقه اش، 
شیعه ها، که بالفاصله دستگیر شدند، ترور شد. 
پیروان او قتل او را بخشی از توطئه بزرگ تری 
بانفوذ  سیاست مداران  توسط  که  کردند  تلقی 
داده شده  ترتیب  ایران  حتا  و  پاکستان  شیعه 
بود. قتل جنگوی منجر به خشونت گسترده در 
زادگاهش »جهنگ« و سایر مناطق پنجاب و در 
نهایت ظهور »لشکر جنگوی« در سال 1۹۹۵ 
شد. لشکر جنگوی بعدا پس از 11 سپتامبر به 
مجری اصلی حمالت القاعده و تحریک طالبان 
مثال  برای  شد.  تبدیل  پاکستان  در  پاکستان 
به  جنگوی  لشکر  که  گفت  ابویزید،  مصطفی 

القاعده در ترور بی نظیر کمک کرده است.

عملیات »مسجد سرخ« و روابط با مشرف
در  سپتامبر  یازده  از  پس  بوتو  بی نظیر  گرچه 
از  را  جهان  پیوسته  اما  می برد،  سر  به  تبعید 
تهدید اسالم گرایان و جهادگرایان در پاکستان 
هشدار می داد. او همچنین منتقد سیاست های 
ارتش  جنرال های  سپتامبر  یازدهم  پسا 
به خصوص  و  مشرف  پرویز  ویژه  به  پاکستان، 
تالش های آنان برای مهار القاعده و متحدانش 
مانند تحریک طالبان پاکستان در پاکستان بود. 
القاعده،  با  مقابله  از  بی نظیر  دیرینه ی  تجربه 
پاکستان  ارتش  عناصر سرکش  و  اسالم گرایان 
به او در داشتن چشم انداز برای چگونگی مقابله 
با چالش ستیزه جویی اسالم گرایان در پاکستان 

پس از 11 سپتامبر کمک کرد.

شـامل در رونـد صلـح، درگیـر منافـع مربوط 
سـازمان،  هـزاران  قدرت انـد.  تقسـیم  بـه 
گروه هـا و همچنیـن افـراد در سراسـر کشـور 
-مناطق روسـتایی و شـهری- در افغانستان با 
دیدگاه هایـی وجـود دارنـد کـه لزومـا طرفدار 
نیسـتند.  منازعـه  طرف هـای  از  یـک  هیـچ 
این هـا امـروز بازیگـران جامعه مدنی هسـتند 
کـه صدای خـود را بـرای عدالت، حقوق بشـر 
و عـزت و همچنیـن پاسـخ گویی از هـر قدرت 
پیام هـای  از  برخـی  می کننـد.  بلنـد  حاکـم، 
کلیـدی کـه جامعـه مدنـی بـه رونـد صلـح 
افغان هـا،  صـدای  شنیده شـدن  می رسـاند، 
ترویـج  دموکراتیـک،  ارزش هـای  از  حمایـت 
پاسـخ گویی، همه شـمولی، شـمولیت قربانیان 
صلـح،  سـازندگان  میـان  در  زنـان  و  جنـگ 
میانجی هـا و اعضـای تیـم مذاکره اسـت، زیرا 
اگـر تالش هـای صلـح از حقوق فردی کسـانی 
کـه عزیزان شـان را در جنگ از دسـت داده اند 
)یـا از حقـوق نیمـی از جمعیت کشـور( غافل 

شـود، نمی توانـد بـه موفقیـت بینجامـد.
فبروری  در  طالبان  و  امریکا  توافق  زمان  از 
سال گذشته، روند صلح افغانستان وارد مرحله 
هیچ گونه  نتوانست  نه تنها  که  شد  »جدید« 
ایجاد  افغانستان  کلی  امنیت  در  را  بهبودی 

هرچند بی نظیر از عملیات بحث برانگیز مشرف 
القاعده،  طرف دار  اسالم گرای  رهبر  علیه 
عبدالرشید قاضی، در اسالم آباد در ماه جوالی 
و ده ها  قاضی  به کشته شدن  200۷ که منجر 
حمایت  شد،  سرخ  مسجد  در  پیروانش  از  تن 
کرد، اما در صداقت مشرف و یارانش و درستی 
سیاست های ضدتروریسم آن ها در پاکستاِن پسا 
یازده سپتامبر شک داشت. در همین حال سایر 
از جمله متحدان مشرف، به  رهبران پاکستان 
دلیل ترس از پیامدهای شدید افکار عمومی و 
حمالت تالفی جویانه جهادگرایان و جنگ جویان 
از عملیات  را  اسالم گرا، سعی کردند خودشان 
سرخ  مسجد  حادثه  کنند.  جدا  سرخ  مسجد 
پاکستانی  جهادگرایان  و  القاعده  جوش  نقطه 
متحد این گروه پس از یادهم سپتامبر بود که به 
سرعت برای انتقام از این عملیات، جنگ تمام 

عیار علیه دولت را اعالم کردند.

تحریک  و  القاعده  باقی مانده  تهدیدات 
طالبان پاکستان در پاکستان

القاعده،  اسالم گرایان،  رویارویی های  سیر 
بی نظیر  حکومت  و  پاکستان  نظامی  دستگاه 
سال 1۹۸۸  در  سیاست  به  وی  ورود  زمان  از 
و   200۷ جوالی  در  سرخ  مسجد  حادثه  تا 
ترور وی در دسامبر 200۷، تصویری دقیق از 
می دهد  ارائه  پاکستان  سیاسی  پیچیدگی های 
را  زمینه  سپتامبر،  یازدهم  پسا  دوره  در  که 
جمله  از  القاعده  طرف دار  اسالم گرایان  برای 
انجام »جهاد«  برای  تحریک طالبان پاکستان، 
ضددولتی در پاکستان فراهم کرد. اعضای تندرو 
گروه های ضد بی نظیر در دهه 1۹۹0 به القاعده 
و تحریک طالبان پاکستان گرویدند و در ترور 
وی نقش ایفا کردند. عناصر قدرت مند دستگاه 
نظامی پاکستان که ظاهرا با حمایت از گروه های 
اسالم گرا سعی در متوقف کردن بی نظیر داشتند 
و  القاعده  عملیات  در  نقش شان  دلیل  به  نیز 
بی نظیر  ترور  برای  پاکستان  طالبان  تحریک 

مظنون شناخته شدند.
گرچه روایت رسمی القاعده و تحریک طالبان 
دولت  علیه  مبارزه شان  مورد  در  پاکستان 
پاکستان، با انتقاد آن ها از حادثه مسجد سرخ در 
سال 200۷ و حمایت پاکستان از حمله امریکا به 
افغانستان پس از 11 سپتامبر آغاز شد، اما آن ها 
اکنون بر هدف بلندمدت جایگزینی شریعت به 
جای دموکراسی و تبدیل کردن پاکستان به یک 
دولت سنی توتالیتر، متمرکزند. این ها اهدافی 
اند که پیشینیان شان از جمله تحریک اسالمی 
پاکستان، جماعت اسالمی، تحریک نفاذ شریعت 
محمد، سپاه صحابه پاکستان و لشکر جنگوی در 
پی دستیابی به آن بودند. این امر نشان  می دهد 
که جنگ جهادگرایان بر ضددولت در پاکستان 
با خروج امریکا از افغانستان پایان نخواهد یافت، 
زیرا این جنگ ریشه ی عمیق در پیچیدگی های 
تا  که  پیچیدگی هایی  دارد؛  پاکستان  سیاست 

سال های سال ادامه دارد.
ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  سید  عبدال 
از »دانشگاه لوند« سویدن است  علوم سیاسی 
و به عنوان پژوهش گر مستقل بر جهادگرایی و 
سیاست و امنیت در منطقه افغانستان-پاکستان 

تمرکز دارد.

نظامی،  حمالت  ادامه  به  منجر  بلکه  کند، 
درگیر  طرف  دو  هر  حمالت  و  بمب گذاری ها 
عالوه  شد.  یکسان(  به طور  طالبان  و  )دولت 
قضات،  مانند  دولتی  مقامات  کشتار  ادامه  بر 
ترورهای  امنیتی،  پرسنل  و  دادستان ها 
مذهبی،  علمای  از  برخی  جان  که  هدفمند 
را  مدنی  جامعه  اعضای  و  روزنامه نگاران 
یافته  افزایش  کشور  سراسر  در  می گیرد، 
فبروری  از  اوضاع  اجمالی  بررسی  با  است. 
که  می شود  برجسته  نکته  این   ،2020 سال 
ملموسی  نتیجه  تاکنون  افغانستان  روند صلح 
یا کاهش تهدید در  امنیت  بهبود  در راستای 

زندگی افغان ها نداشته است.
در نتیجه، جامعه مدنی افغانستان به عنوان یک 
بخش مترقی، پرجنب وجوش و متنوع جامعه 
ایفا  صلح  روند  در  مهمی  نقش  افغانستان، 
می کند که شایسته به رسمیت شناخته شدن 
بین المللی  متحدان  و  دولت  طالبان،  از سوی 
به عنوان  افغانستان است. حضور پررنگ آن ها 
می تواند  صلح  جاری  گفت وگوهای  ناظران 
میان  در  که  را  افرادی  بین  شکننده  روابط 
در  ناتوان  و  ناکارآمد  فاسد،  مقامات  از  برخی 
ارائه خدمات اساسی و خشونت بی رویه طالبان 

گرفتار شده اند، بازسازی کند.

درخشش شاعران افغانستان 
در جشنواره »ژاله اصفهاین« 

تعلق نگرفته است.
گرفته  تعلق  آسمانی  محمدجواد  به  جشنواره  این  دور  اولین  جایزه 
اعالم  نهایی  برنده  نفر  دو-دو  افغانستان  و  ایران  از  امسال  اما  بود. 
شدند. داوران در این مورد می گوید »شایستگی و خوشامد هر اشعار 
برندگان در نزد داوران این است که هیچ کدام شایسته ی حذف شدن 
نیستند. و توانایی ای که هرکدام شان در تجسم اندیشه و شکل دهی 
بیان شان دارند به اندازه ای بود که باعث شد رأی برابر داوران را به 
خود اختصاص دهند.« طالب لقمان از تاجیکستان و فاطمه صادقی و 

سعید مبشر مشترکا از ایران برنده این جایزه شدند.

درخشش شاعران افغانستان در این جشنواره
بعد از حکومت طالبان که دید محدود و دیکتاتورمآبانه آن فضا را برای 
هر نوع کار فرهنگی تنگ کرده بود، فرصت استثنایی برای کارهای 
فرهنگی و خصوصا شاعری و نویسندگی در افغانستان به وجود آمد. در 
این دو دهه اخیر استعدادهای درخشان در حوزه شعر در افغانستان 
اصفهانی«  را در جشنواره »ژاله  آن  نمونه های  است که  ظهور کرده 

دیدیم.
و  ورد  فرشید  هالل  کریمی،  فروزان  یوسفی،  علی  ساحل،  مهتاب 
محمدقاسم یوسفزی از افغانستان به مرحله نهایی این جشنواره راه 
یافته بودند که در نهایت مهتاب ساحل )در بخش شعر کالسیک( و 
علی یوسفی )در بخش شعر سپید( به صورت مشترک مقام اول را از 

میان شاعران افغانستان از آن خود کردند.
این  افغانی  داوران  هیأت  عضو  ساغر  مژگان  و  محمدی  سیدرضا 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  ساغر،  خانم  بودند.  جشنواره 
شعر  پابه پای  خوشبختانه  افغانستان  در  شعر  »جریان  می گوید 
این که بستر  با وصف  ایران حرکت کرده و به جایگاه خوبی رسیده. 
افغان ها هم به پیش رفت های  اما  ایران بیشتر مهیا است،  زبان برای 
چشم گیر دست یافته است.« در ادامه ایشان اضافه می کند »نظر به 
شرایط و مشکالتی که در افغانستان وجود دارد حتا بعضی شاعران 
افغانستان گاهی بهتر از ایرانی ها شعر سروده اند. این امر قابل درنگ و 

جای بسیار خوشی است.«
مهتاب ساحل، شاعر شناخته شده افغانستان و برنده جایزه یازدهمین 
دور جشنواره شعر ژاله اصفهانی می گوید »با توجه به این که حال و 
دیگر  و  شعر،  روی  جامعه  یک   اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  احوال 
انکاری برجا  تأثیر غیرقابل  فراورده های هنری و فرهنگی آن جامعه 
می گذارد، طی سال های پسین وضعیت شعر نیز در افغانستان خوب 
نیست و مجالس نقد و شعرخوانی کمرنگ تر شده است.« خانم ساحل 
در ادامه اضافه می کند »شاعران زیادی ترک وطن کرده اند و تعدادی 
یک  درآوردن  دغدغه  درگیر  عده  افغانستان هستند یک  در  که  هم 
کار  برای  حاشیه تراشیدن  درگیر  هم  عده  یک  و  هستیم  نان  لقمه 

همدیگر و تخریب همدیگر که این واقعا یک آفت است و فاجعه.«
علی یوسفی، از شاعران مهاجر و برنده جایزه شعر سپید این جشنواره 
از میان شاعران افغانستان در صحبت با اطالعات روز می گوید »چنین 
را  ملت ها  دیگر  تفکر  می توان  که  است  میدانی  همانند  جشنواره ها 
زبانی  پتانسیل  از  می توان  کرد.  لمس  را  رنج شان  و  فهمید  آن  در 
هم زبانان بهره جست و نوتر اندیشید. این جشنواره گامی مؤثر است 
در مسیر همدلی فارسی زبانان.« آقای یوسفی، که شعر افغانستان را 
به دو بخش شعر مهاجرت و شعر داخلی تقسیم می کند، درباره شعر 
افغانستان می گوید: »در طی این سال ها فعالیت های بسیاری چه در 
زمینه شعر و چه در زمینه نقد صورت گرفته و بارقه امید هرچه بیشتر 
در حوزه ادبیات روشنایی بخشیده است.« اگرچند یوسفی از دیدگاه 
انتقادی اش نسبت به وضعیت شعر نیز چشم پوشی نمی کند و می گوید 
بعضی شعرها »پیچیدگی فراوانی دارد اما پس از کندوکاو در معنای 

شعر متوجه قلمبه سرایی و طنین توخالی در سطر می شویم«.

»ژاله  جشنواره  دور  یازدهمین 
برگزار  دلو   12 جمعه،  روز  اصفهانی« 
سال های  در  که  جشنواره  این  شد. 
برگزار  لندن  دانشگاه  در  معموال  قبل 
به دلیل  اخیر،  سال  دو  این  در  می شد 
شیوع ویروس کرونا، در فضای مجازی 
برگزار شده است. در یازدهمین دور این 
از  شاعر  تن   ۳00 به  نزدیک  جشنواره 

کرده  ازبیکستان شرکت  و  تاجیکستان  افغانستان،  ایران،  کشورهای 
این  پوندی  جایزه ۵00  دریافت  به  موفق  نفر  پنج  نهایت  در  بودند. 

جشنواره شدند.
و  تاجیکستان  افغانستان،  کشور  از  شاعرانی  اولین بار  برای  امسال 
ازبیکستان در این جشنواره شرکت کردند. موفقیت افغانستان در این 
مهتاب ساحل  افغانستان  شاعران  از جمع  بود.  توجه  قابل  جشنواره 
سیدرضا  همین طور  و  شدند.  جایزه  کسب  به  موفق  یوسفی  علی  و 
بودند.  جشنواره  این  افغانستانی  داوران  ساغر  مژگان  و  محمدی 
فرهنگی  جامعه  برای  جشنواره  این  در  داوری  و  شاعران  پیروزی 

افغانستان موفقیت چشم گیر به حساب می آید.

بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی
بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی مؤسسه خیریه ای است که در کمیسیون 
فرهنگ  دوستداران  است.  رسیده  ثبت  به  انگلستان  کشور  خیریه ی 
)ژاله  ایرانی  معروف  شاعر  به  ارج گذاری  و  خدمات  پاس  به  ادب  و 
اصفهانی( نام این نهاد و جشنواره شان را »ژاله اصفهانی« گذاشته اند. 
و  می کرد  زندگی   1۳۸۶ تا   1۳00 سال های  میان  اصفهانی  ژاله 
»البرز  رود«،  »زنده  از  عبارت  شعری اش  مجموعه های  مهم ترین 
»شاعر  به  اصفهانی  ژاله  است.  خاموشی«  »خروش  و  بی شکست« 

امید« معروف است.
در معرفی نامه بنیادفرهنگی ژاله اصفهانی آمده است »هدف کلی بنیاد 
آموزش و ترویج فرهنگ، به شمول شعر، موسیقی، هنر، تاریخ و میراث 

فرهنگی، فارسی زبانان در سراسر جهان می باشد.«

اعتبار و اهمیت جشنواره
علی  دهباشی، از پژوهشگران به نام ایران و سردبیر مجله بخارا که یکی 
از مهمانان این دوره بود جشنواره ژاله اصفهانی را از جمع مهم ترین 
فعالیت های ادبی چند دهه اخیر در حوزه زبان فارسی دانست: »اقدامی 
که ژاله اصفهانی انجام داده یکی از مهم ترین فعالیت های ادبی چند 
دهه اخیر به حساب می آید. به این جهت که پاسخ دهنده به یک نیاز 
عمیق ادبی است که باید بین ما فارسی زبانان در جغرافیای تاریخی 
توسط  نیاز  این  خوش بختانه  حاال  که  می افتاد  اتفاق  فارسی  زبان 
و  مهمانان  بقیه  همچنان،  است.«  شده  شناخته  اصفهانی  ژاله  بنیاد 
داوران این جشنواره را جشنواره ای می دانند که در پی موج سازی و 

قطب بندی نیست و از اعتبار و حیثیتی باال برخوردار است.

هیأت داوری و گزینش اشعار
شاعران زیر سن ۳0 سال می توانند شعرهای شان را به دبیرخانه این 
به  شاعر  مشخصات  بدون  ارسالی  اشعار  اما  کنند.  ارسال  جشنواره 
داوران می رسند. داوران طی دو دور اشعار دریافتی را ارزیابی می کنند. 
در مرحله اول پنج شاعر از هر کشور به مرحله نهایی راه می یابند که 
که  مشترکی  متنی  در  می شود.  برنده  کشور  هر  از  نفر  یک  نهایتا 
از سوی مجموعه هیأت داوری نشر شده است، آمده است »شعرها 
براساس معیارهای رایج و ثبت شده شعر فارسی و در نظر گرفتن سیر 
تاریخی ادبیات در در هر سه کشور، انتخاب شده اند. معیارهای شامل 
زبان، موسیقی درونی  اندیشه،  به آن هایند:  نه محدود  اما  زیر  موارد 
و  عاطفه  ترکیب سازی،  قالب های  چارچوب  نوآوری،  فرم،  بیرونی،  و 

تخیل و تصویر و سعی در رسیدن به بیان اختصاصی خود شاعر.«
مریم آرام، دبیر این جشنواره می گوید »هدف کلی جشنواره ترویج 
اشعار  فقط  جشنواره  این  قبلی  دوره های  در  است«.  فارسی  ادب 
شاعران ایرانی مورد ارزیابی قرار می گرفت. اما جشنواره امسال برای 
البته  است،  کرده  دریافت  شعر  تاجیکستان  و  افغانستان  از  اولین بار 
از کشور ازبیکستان هم چند مجموعه شعر دریافت شده بود که در 
نهایت فقط آن اشعار »قابل تحسین« دانسته شده و جایزه ای به آنان 
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به این توافق را رد کردند  و گفتند که ابتدا ایاالت متحده 
که از برجام خارج شده باید به آن برگردد و تحریم های 

ایران را به طور کامل لغو کند.
دولت دونالد ترمپ در سال 201۸ از برجام خارج شد 
و تحریم های هسته ای ایران را با شدت بیشتر و با شعار 

»فشار حداکثری« برگرداند.
ایران هم یک سال بعد کاهش تعهدات خود در برجام 
را آغاز کرد و در نهایت تقریبا تمام محدودیت های فنی 

تعیین شده در توافق هسته ای را کنار گذاشت.
در هفته های اخیر هم فعالیت های مربوط به غنی سازی و 
تولید اورانیوم فلزی در تاسیسات هسته ای ایران هشدار 
دنبال  به  را  اروپایی  کشورهای  شدید  نگرانی  و  امریکا 

داشته است.

تحریم ها  رفع  به  مشروط  را  برجام  به  امریکا  بازگشت 
دانست و گفت »هیچ عجله ای نداریم که امریکا به برجام 

برگردد«.
خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  هم  گذشته  روزهای  در 
کابینه جو بایدن، رییس جمهور امریکا، روز سه شنبه 2۷ 
جنوری )هشت دلو( در اولین نشست خبری خود تصریح 
به  ایران  اگر  که  است  این  بایدن  جو  موضع  که  کرد 
تعهداتش در برجام برگردد، ایاالت متحده هم همین کار 
را خواهد کرد و بعد از آن به دنبال »توافقی بلندمدت تر 

و مستحکم تر« با جمهوری اسالمی خواهد بود.
اما بالفاصله پس از نشست خبری وزیر خارجه امریکا، 
بازگشت  لزوم  واشنگتن درباره  ایران خواسته  مقام های 
کامل ایران به تعهداتش در برجام، قبل از بازگشت امریکا 

که  می دانید  روشنی  به  شما  گفت  مصاحبه  این  در  او 
به  اساسا  که  باشد  داشته  وجود  سازوکارهایی  می تواند 
همگام سازی بینجامد یا آنچه می تواند بدان عمل شود 

را هماهنگ کند.
مسئول  بورل،  جوزپ  که  شد  مطرح  مصاحبه  این  در 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا می تواند از سمتش در مقام 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برای هماهنگ سازی 
اقداماتی که الزم است ایران و ایاالت متحده انجام دهند، 
استفاده کند. به گفته محمدجواد ظریف، جوزپ بورل 
می تواند اقداماتی را که الزم است توسط امریکا و ایران 

انجام دهد، »تنظیم کند«.
که  عنوان می شود  حالی  در  آقای ظریف  اظهارات  این 
اواسط دیماه امسال، آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران 

اطالعات روز: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، 
برای  شرایط  تا  شد  اروپا  اتحادیه  همکاری  خواستار 
»بازگشت همزمان« تهران و واشنگتن به توافق هسته ای 

فراهم شود.
آن  پس  اظهارات  این  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
ایران  مطرح می شود که در یک بن بست دیپلماتیک، 
و امریکا برای پیشبردن توافق رفع تنش، از طرف مقابل 

خواسته اند گام نخست را بردارد.
این خواستار  از  پیش  اکنون محمدجواد ظریف که  اما 
برای  کشور  این  عملی  اقدام  و  امریکا  شدن  پیشقدم 
رفع تحریم و بازگشت به برجام شده بود، شب گذشته 
)دوشنبه 1 فبروری( در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان 

راهکاری برای حل اختالف ایران و امریکا ارائه داد.

یکا به توافق هسته ای یف به اروپا برای ایجاد سازوکاری برای »بازگشت همزمان« ایران و امر پیشنهاد ظر

حزب پریوز انتخابات میانمار خواهان آزادی آنگ سان سوچی شد
می شود، تحریم های امریکا تاثیر محدودی بر اقتصاد این 

کشور بگذارد.

محکومیت گسترده جهانی
میانمار  مقام های  و  سوچی  سان  آنگ  بازداشت  از  پس 
این کشور،  نظامی در  اعالم حکومت  و  نظامیان  از سوی 
واکنش ها به این اقدام در حال گسترش است و نظامیان 

در میانمار تحت فشار بین المللی قرار گرفته اند.
جو بایدن، رییس جمهوری جدید امریکا با انتشار بیانیه ای 
کودتا در میانمار را حمله مستقیم به دموکراسی در حال 
شکل گیری در این کشور خوانده و تهدید کرده است که 
تحریم  را  کودتاچیان  واشنگتن  اوضاع  ادامه  صورت  در 
بریتانیا  و  اروپا  اتحادیه  متحد،  ملل  سازمان  کرد.  خواهد 

هم کودتا را محکوم کرده اند.
به  میانمار  در  را  کنترل  اکنون  که  نظامیان  این حال،  با 
دست دارند دست کم برای یک سال وضعیت فوق العاده 
اعالم کرده اند و تصاویر از حضور گسترده نیروهای نظامی 

در نقاط مختلف این کشور حکایت دارد.
اسامی وزرا و مقام های جایگزین در حال  اعالم  با  ارتش 

تشکیل یک دولت جدید است.

میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی را در معرض ریسک 
قرار داده است.

میانمار یکی از فقیرترین کشورهای منطقه است.
تحریم  اعمال  به  را  میانمار  در  نظامیان  حکومت  امریکا 

تهدید کرده است.
بیشتر  اینکه  به  توجه  با  می رود  گمان  حال  این  با 
سرمایه گذاری ها در میانمار به کشورهای آسیایی محدود 

1۵ سال در بازداشت به سر برد. او در نامه ای که قبل از 
علیه  تا  بود  طرفدارانش خواسته  از  بود،  نوشته  بازداشت 

کودتا اعتراض کنند.
مجددا  نظامیان  که  بود  داده  هشدار  سوچی  خانم 

دیکتاتوری را در کشور حاکم خواهند کرد.
میانمـار کـه به برمه شـناخته می شـود در سـال 2011 و 
پـس از چنـد دهـه حکومت نظامیـان، با تالش هـای آنگ 
سـان سـوچی از اسـتیالی دیکتاتـوری نظامیـان خـارج 

شـده بود.
 2010 سال  در  تالش هایش  همین  برای  سوچی  خانم 
به  اخیر  سال  چند  در  چند  هر  گرفت  نوبل  صلح  جایزه 
اقلیت مسلمانان روهینگا در  با  میانمار  رفتار دولت  علت 

میانمار با انتقادهای جدی و گسترده روبرو بوده است.
هلینگ،  آنگ  مین  به  قدرت  میانمار،  ارتش  اعالم  بنابر 

فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

کودتا احتمال به اقتصاد میانمار ضربه می زند
به  میانمار  در  کودتا  که  می کنند  پیش بینی  تحلیلگران 

اقتصاد این کشور آسیب خواهد زد.
اخیر در حال حاضر  تجاری می گویند کودتا  شرکت های 

ماه  در  که  دموکراسی  ملی  اتحادیه  حزب  روز:  اطالعات 
عقرب توانسته بود با کسب ۸۳ درصد از آرا در انتخابات 
سان  آنگ  آزادی  خواستار  برسد،  پیروزی  به  پارلمانی 

سوچی شد.
بازداشت  از  پس  نظامیان  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
خانم سوچی و شمار دیگری از سیاستمداران ارشد در این 
کشور حکومت نظامی اعالم کردند. واکنش ها به این اقدام 
در حال گسترش است و نظامیان در میانمار تحت فشار 
به  اقدام  این  قرار گرفته اند. پیشبینی می شود  بین المللی 

اقتصاد ضعیف این کشور ضربه بزند.
از محل بازداشت خانم سوچی اطالعی در دسترس نیست 
اما گمان می رود او در منزلش در نایپیتاو پایتخت در حصر 

خانگی است.
به  خواستار  همچنین  دموکراسی  ملی  اتحادیه  حزب 
انتخابات و تشکیل مجلس  نتایج  رسمیت شناخته شدن 

شد.
ارتش میانمار مدعی است که انتخابات اخیر در این کشور 
که به پیروزی قاطع حزب خانم سوچی انجامید، مخدوش 

و نتایج آن قابل قبول نیست.
به  نزدیک   2010 تا   1۹۸۹ سال های  بین  سوچی  خانم 

اعرتاضات دانشگاه بغازیچی؛ 
پولیس استانبول ۱۵۹ دانشجوی معرتض را بازداشت کرد

»حمله  یک  را  هنری  اثر  این  استانبول  فرمانداری  اما 
زشت« به »باورهای دینی« جامعه ترکیه خواند.

پس از آن هم سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در توییتی 
با  اظهارنظر  این  اما  »منحرف« خواند  را  دانشجویان  این 
روبرو  اجتماعی  شکبه های  در  فعاالن  خشمگین  واکنش 
و  کردند  یاد  نفرت پراکنانه  به عنوان سخنان  آن  از  و  شد 

خواستار حذف این توییت شدند.
در مقابل نیز محافظه کاران و طرفداران دولت در شبکه های 

اجتماعی این دانشجویان را محکوم کردند.
در حالی که همجنسگرایی در دوران معاصر ترکیه قانونی 
بوده اما در سال های اخیر مخالفت رسمی با این جامعه 

افزایش یافته است.
به  استانبول(  )پراید  دگرباشان جنسی  راهپیمایی ساالنه 

مدت ۵ سال تا 201۹ ممنوع بود.
هرگونه  از  مانع  کرونا  ویروس  در سال 2020 هم شیوع 

تالش برای برگزاری آن شد.
همجنسگرایی  درباره  عمومی  دیدگاه  ترکیه،  در 
ال جی بی تی  دگرباشان/  جامعه  و  است  محافظه کارانه 

گزارش هایی از تبعیض و آزار وسیع گزارش کرده است.
از  اثر هنری همچنین تصویری  این  به گزارش ها، در  بنا 
نیمی  اساطیری در خاورمیانه که  »شاه ماران«، موجودی 

زن و نیمی مار است، دیده می شود.
این  در  ترکیه  رییس جمهوری  مشاور  کالین،  ابراهیم 
رابطه گفت: »نه آزادی بیان و نه حق اعتراض« از این اثر 
هنری دفاع نمی کند و افزود در مورد این اقدام »مجازاتی 

متناسب با قانون« در نظر گرفته خواهد شد.
دانشجویان بغازیچی در توییتی خواستار آزادی دانشجویان 
بازداشتی شده اند و در توییت دیگری گفته اند که سخنان 

دگرباش هراسانه جایی در بغازیچی ندارد.

نینداز«  پایین  را  »سرت  هشتگ  دانشجویان  فرمان  این 
AşağıBakilmez#  را در توییتر داغ کرده اند.

این هشتگ خیلی زود به بیانیه های سیاسی علیه بازداشت 
دانشجویان هم راه یافت.

در همین حال انجمن های دانشجویی دیگر هم به حمایت 
برگزاری  برای  بغازیچی  دانشگاه  معترض  دانشجویان  از 

تجمع های اعتراضی اعالمیه داده اند.
پس  ساعتی  دانشجویان  به  پولیس  دوشنبه  روز  یورش 
از آن روی داد که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه، در سخنانی اعتراضات دانشجویان بغازیچی را مورد 
عمومی«  اموال  »مخربان  را  معترضان  و  داد  قرار  حمله 

خواند.
اعتراضات  به  تلویزیونی  سخنانی  در  که  اردوغان  آقای 
نسل  »ما  گفت:  می داد  نشان  واکنش  بغازیچی  دانشگاه 
جوانمان را همچون نقشی که در گذشته باشکوه کشورمان 
عنوان  به  نه  کرد  خواهیم  معرفی  آینده  به  دارد  وجود 
نیستید.  ال جی بی تی  جوانان  شما  ال جی بی تی.  جوانان 
شما اموال عمومی را تخریب نمی کنید. بلکه برعکس، شما 

التیام دهنده دل های شکسته هستید«.
اعتراضات دانشجویی در دانشگاه بغازیچی که از حدود یک 
ماه پیش آغاز شده دور روز پیش با بازداشت چهار دانشجو 

وارد مرحله جدیدی شد.
شنبه، ۳0 جنوری، گزار شد که پولیس چهار دانشجو را به  

علت خلق یک اثر هنری بازداشت کرده است.
این پوستر شامل پرچم رنگین کمانی دگرباشان جنسی در 
چهار گوشه تصویری از شاه ماران - نمادی اسطوره ای در 

ادبیات ترکیه - و کعبه، خانه خدا در باور مسلمانان بود.
به  اعتراضی  هنری  فراخوان  یک  از  بخشی  پوستر  این 

انتصاب ملیح بولو، رییس جدید دانشگاه بغازیچی بود.

کرده اند.
فرمانداری استانبول اما در بیانیه ای علت مداخله پولیس 
توصیف کرده: »گروهی  را چنین  دانشجویان  بازداشت  و 
از معترضان که مقابل ساختمان اصلی حضور پیدا کرده 
بودند و مانع از تردد به این ساختمان می شدند و برخی از 
اعضای دانشکده و کلوب دگرباشان جنسی دانشگاه هم در 
میان آنها بودند به هشدارهای پولیس خصوصی دانشگاه 
که خواستار متفرق شدن آنها و پایان تجمع شده بودند، 

بی  اعتنایی کردند«.
بنابر گزارش ها پولیس هنگام یورش به دانشجویان دستور 
به  بیاندازید« و در واکنش  پایین  را  می داده که »سرتان 

دانشگاه  دانشجویان  اعتراضات  ادامه  در  روز:  اطالعات 
این دانشگاه،  انتخاب رییس جدید  به  بغازیچی استانبول 
پولیس با برهم زدن تجمع صدها دانشجو، 1۵۹ نفر از آنان 
را بازداشت کرد که با واکنش احزاب سیاسی این کشور 

روبرو شده است.
با  شده  آغاز  پیش  ماه  یک  حدود  از  که  اعتراضات  این 
دگرباشان  حقوق  با  مرتبط  هنری  پوستر  یک  انتشار 
جنسی و کعبه، خانه خدا در باور مسلمانان، اوج گرفته و 

به رویارویی پولیس و دانشجویان کشیده است.
آزاد  افراد  این  از  تعدادی  که  شده  گزارش  بعد  ساعاتی 

شده  اند.
محوطه  به  ورود  با  پولیس  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
رییس  دفتر  که  بغازیچی  دانشگاه  جنوبی  کمپ  مقابل 
تجمع  زدن  برهم  و  بازداشت  به  آنجاست،  هم  دانشگاه 
بولو،  ملیح  استعفای  خواستار  که  پرداخته  دانشجویانی 

رییس جدید این دانشگاه، شده بودند.
اعضای حزب حاکم ترکیه، ای کی پی، است  از  بولو  ملیج 
را  او  کشور  این  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب  و 
و  قدیمی  دانشگاه  این  ریاست  به  پیش  ماه  یک  حدود 

معتبر در استانبول منصوب کرد.
و  سیاسی  اهداف  با  را  بولو  آقای  انتصاب  دانشجویان  اما 
کنترلی بر این دانشگاه ارزیابی کردند و خواستار استعفای 

او شده اند.
دانشجویان در اعتراض های خود که از اوایل ماه جنوری 
گذشته آغاز شد با »انتصابی« خواندن ملیج بولو علیه او 

شعار می دهند و می گویند »او رییس ما نیست«.
اعضای هیات علمی این دانشگاه هم با اعتراض به انتصاب 
آقای بولو آن را در تضادر با »آزادی علمی، استقالل علمی 
و همچنین ارزش های دموکراتیک دانشگاه« خود ارزیابی 
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پول؛  ین مدافعان لیور نفر
ماتیپ ادامه فصل را 

از دست داد
جوئل  که  است  کرده  اعالم  لیورپول  باشگاه 
دلیل مصدومیت  به  تیم،  این  مدافع  ماتیپ، 

ادامه فصل را از دست داده است.
با  لیورپول  مدافعان  که  رسد  می  نظر  به 
از  پس  اند؛  شده  گریبان  به  دست  نفرینی 
به  نوبت  حاال  گومز،  جو  و  فن دایک  ویرژیل 
مصدومیت  دلیل  به  تا  رسید  ماتیپ  جوئل 

ادامه فصل را از دست بدهد.
جوئل ماتیپ در پیروزی ۳-1 هفته گذشته 
آسیب  پا  ناحیه مچ  از  تاتنهام  برابر  لیورپول 
دید و اکنون باشگاه لیورپول و  یورگن کلوپ، 
سرخ  که  اند  کرده  اعالم  تیم،  این  سرمربی 
اختیار  را در  پایان فصل جاری ماتیپ  تا  ها 

نخواهند داشت.
در بیانیه باشگاه لیورپول که روی سایت این 
معاینات  »با  است:  آمده  گرفته  قرار  باشگاه 
بیشتر مشخص شد که ماتیپ در ادامه فصل 
ترکیب  در  آفرینی  نقش  و  بازی  به  قادر 

قرمزها نخواهد بود.«
یورگن کلوپ نیز در رابطه با وضعیت مدافع 
مصدوم تیم خود گفت: »متاسفانه ما اکنون 
و پس از اینکه همه وضعیت مصدومیت او را 
بررسی کردند، متوجه شده ایم که جوئل در 

ادامه فصل باید غایب باشد.
حاضر  آینده  فصل  فصل،  پیش  برای  او  اما 
خواهد بود و همه چیز باالخره سر و سامان 

خواهد گرفت.«
کلـوپ راجع بـه صحنه منجر بـه مصدومیت 
ماتیـپ افـزود: »واقعـا بدشانسـی بـود چـرا 
کـه او در آن لحظـه عملکـرد فـوق العاده ای 
داشـت و در واقـع در آن لحظـه در بـازی بـا 
تاتنهـام وقتی برابر سـون پیروز شـد، زندگی 

ما را نجـات داد.
به  و همچنان  را مصدوم کرد  او مچش  اما  
بازی ادامه داد و حاال ادامه فصل را از دست 
داده است. پس می توانید تصور کنید چقدر 
ما کمک  به  و  بماند  زمین  تا در  تالش کرد 

کند.«
بن  با  توانسته  که  کرده  تایید  البته  لیورپول 
دیویس و اوزان کاباک قرارداد ببندد تا اندکی 
از نگرانی های این تیم و هوادارانش در خط 

دفاعی کاسته شود.

شدن  فاش  با  که  هایی  جنجال  پی  در 
مبلغ قرارداد ۵۵۵ میلیون یورویی مسی با 
بارسلونا ایجاد شده، اکنون گفته می شود 
بسیار  بلوگرانا،  ای  اسطوره  کاپیتان  که 
گرفته،  بارسا  از  که  دستمزدی  از  بیشتر 

برای این تیم درآمدزایی کرده است.
در روزهای گذشته روزنامه ال موندو مبلغ 
و  کرده  فاش  را  بارسلونا  با  مسی  قرارداد 
مشخص شد که کاپیتان بارسا برای چهار 

و  کرده  مصاحبه  دیجیتال  لیبرتاد  با  نیز 
برندهایی  و  اسپانسرها  که  است  معتقد 
که با بارسلونا کار می کنند حاضر نیستند 
باشگاه  این  با  یا چهار ساله  قراردادی سه 
ببندند چرا که نمی دانند بارسا بدون مسی 

چه ارزشی خواهد داشت.
در  همچنین  بارسلونا  سابق  کارمند  این 
تورهای  به  راجع  جالب  هایی  صحبت 
تابستانی بارسلونا، گفت: »در تور تابستانه 
باشگاه در پنج سال گذشته، پنجاه درصد 
که  بود  این  قراردادها  تمدید  شرایط  از 

مسی در بازی ها شرکت کند.«
که  نیست  بارسلونا  درآمد  تنها  این  البته 
فرانسیس  است.  مسی  حضور  به  مشروط 
کروسس، نایب رییس آژانس بازاریابی آن 
مدیریت  دانشکده  مدیر  و  اوکتاگون  الین 
ورزشی، گفته است: »خروج مسی از اللیگا 
بر مذاکرات بر سر حق پخش تلویزیونی نیز 

تاثیر خواهد گذاشت.«
پیشبینی می شود که درآمدهای اللیگا از 
بزرگترین  غیاب  در  تلویزیونی  حق پخش 
به شدت  ها  رقابت  این  در  حاضر  بازیکن 
کاهش بیابد. قرارداد حق پخش تلویزیونی 
اللیگا قرار است در سال 2022 در سطح 
سطح  در   202۴ سال  ودر  اسپانیا  کشور 
بین المللی دوباره مورد مذاکره قرار بگیرد.

سودآور بوده است. روزنامه اسپورت به نقل 
از  لیبرتاد دیجیتال نوشته که طبق گفته 
که  کارشناسی  و  اقتصاددانان  از  تعدادی 
قرارداد  گرفته،  آنها مشورت  از  رسانه  این 
بارسلونا بسیار سودآور بوده  با مسی برای 
و کاپیتان آرجانتینی بارسا بسیار بیش از 
ها  کاتاالن  برای  کرده  دریافت  که  چیزی 

درآمدزایی داشته است.
مارک سیریا، یکی از کارشناسان اقتصادی 
گفته  دیجیتال  لیبرتاد  به  اسپانیایی، 
است: »مسی نقشی اساسی در درآمدهای 
آنالیز  حال  در  من  دارد.  بارسلونا  معمول 
هستم  درآمدی  مقدار  تحلیل  و  تجزیه  و 
و  است  کرده  کسب  بارسلونا  برای  او  که 
این رقم ساالنه بین 2۵0 تا ۳00 میلیون 
یورو است. اگر او ساالنه 1۴0 میلیون یورو 
دستمزد گرفته باشد هم بارسا سالی 100 
میلیون یورو از قبال مسی درآمد داشته و 

سود کرده است.«
سیریا همچنین به این موضوع اشاره کرده 
که بسیاری از اسپانسرهای بارسلونا قرارداد 
خود با این باشگاه را سال به سال تمدید 
پایان  در  نگرانند مسی  که  کنند چرا  می 

فصل بارسلونا را ترک کند.
سینتو اخرم، رییس سابق بخش همکاری 
اقتصادی،  کارشناس  و  بارسلونا  های 

با  یورویی  میلیون   ۵۵۵ قراردادی  سال 
کاتاالن ها بسته بود. موضوعی که جنجال 
پا کرد. سوالی که  بر  بارسلونا  بسیاری در 
فوتبال  برای  قرارداد  این  افشای  از  پس 
دوستان ایجاد شده است این است که: آیا 

مسی اینقدر می ارزد؟
این  به  اکنون  اسپانیایی  های  روزنامه 
اند که لیونل مسی برای  موضوع پرداخته 
بارسلونا بسیار بیش از آنچه هزینه داشته، 

دفاعیه اسپورت از میس؛
چرا میس 555 میلیون یورو می ارزد؟

کو مایورال بهرت از رونالدو و لوکا
برنده  ایموبیله،  ثبت رساند. چیرو  به  را 
 11۳ هر  در   2020 اروپا  طالی  کفش 
دقیقه یک گل به ثمر رسانده است. این 
لوکاکو در هر  روملو  است که  در حالی 

101 دقیقه دروازه حریفان را باز کرد. 
لوییس  و  ایبراهیموویچ  زالتان  تنها 
رساندند.  ثبت  به  را  بهتری  آمار  موریل 
دقیقه   ۶۷ هر  میالن  سوئدی  مهاجم 
هر  کلمبیایی  بازیکن  و  کرده  گلزنی 
دروازه  وارد  را  گل  یک  دقیقه   ۵۳.۳
حریفان کرده است. آمار موریل در پنج 

لیگ برتر اروپایی هم بهترین است. 

گل به ثمر برساند. او خود را به خوبی با 
فوتبال ایتالیا وفق داده است و از فرصت 
قرار گرفتن در ترکیب اصلی به بهترین 
اکنون بهترین میانگین  برد.  شکل بهره 
اختصاص  به خود  آ  در سری  را  گلزنی 

داده است. 
برای  که  ای  دقیقه   ۴۸۳ در  مایورال 
رم بازی کرده شش گل به ثمر رسانده 
همه  از  تقریبا  اسپانیایی  مهاجم  است. 
گلزنان برتر کالچو بهتر عمل کرده است. 
ها  رقابت  این  ستاره  رونالدو  کریستیانو 
میانگین گلزنی یک گل در هر ۹0 دقیقه 

گلزنی  در  بهتری  عملکرد  رم  مهاجم 
نسبت به ستاره پرتگالی و بازیکن اینتر 

داشته است.
مایورال،  بورخا  ساکر،  بی  از  نقل  به 
صورت  به  که  مادرید  رئال  بازیکن 
قرضی برای رم بازی می کند، دوباره در 
پیروزی ۳ بر یک تیمش مقابل ورونا در 
سری آ ایتالیا گلزنی کرد تا میانگین هر 
۸0 دقیقه یک گل را به ثبت برساند. این 

یک آمار عالی به حساب می آید. 
رئال  ترک  از  پس  اسپانیایی  مهاجم 
توانست ۹  رم  برای  تابستان  در  مادرید 

او  کرد.  تن  بر  را  بیانکونری   پیراهن  بار 
آسیب  خاطر  به  را  بازی   ۹0 از  بیش 

دیدگی در یووه از دست داد.
آندرا پیرلو در فصل جاری تصمیم گرفت 
لیگ  در  یووه  فهرست  در  را  خدیرا  که 
قهرمانان اروپا و رقابت های داخلی قرار 
جدایی  به  مجبور  را  او  همین  و  ندهد 

کرد.

خوشحایل خدیرا از بازگشت به بوندسلیگا
مهیا شود.

شرایط  در  بدنی  نظر  از  افزود:  خدیرا 
خوبی قرار دارم. من تجربه زیادی کسب 
کرده ام که قطعا این به من کمک خواهد 
کرد. می خواهم به هرتابرلین کمک کنم 

و نهایت تالش خود را به کار می گیرم.
خدیرا در سال 201۵ بود که به صورت 
بازیکن آزاد به یوونتوس پیوست. او 12۴ 

و قرارداد امضا کرد.
او گفت: هرتابرلین این فرصت را به من 
داد تا بار دیگر به بوندسلیگا برگردم. از 
و  هستم  برخوردار  باالیی  بسیار  انگیزه 
خودم را مدیون این باشگاه می دانم. به 
صراحت بگویم که برای بازی با پیراهن 
و  هستم  تاب  بی  بسیار  هرتابرلین 
امیدوارم که هر چه سریع تر این فرصت 

خوشحال  مادرید  رئال  سابق  بازیکن 
است که به بوندسلیگا بازگشته و گفت 
بی  هرتابرلین  پیراهن  با  بازی  برای  که 

تابی می کند.
سرانجام  سامی خدیرا  کیکر،  از  نقل  به 
تصمیم به جدایی از یوونتوس گرفت و به 
بوندسلیگا بازگشت. او هافبک ۳۳ ساله 
رسما با هرتابرلین به توافق نهایی رسید 
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MAIL/PD/NCB/W/82/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و ترمیم غرفه های حریق شده ساحه نمایشگاه زراعتی واقع بادام باغ والیت کابل اشتراک نموده 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی  ۵ حوت سال 1۳۹۹ ساعت 10:00  قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ، ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ)2۵,000( بیست و پنج هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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در دنیای امروز، میکانیزم 
توصیه گرایانه    ی         ادبیات حکمی، 
در جهت اخالقی کردن زمامدار و 
جامعه، شکست خورده است. 
این شکست، ریشه در دو نکته     

دارد: یکی فقدان مردم در این 
راهکار و دوم، نگاه به عدالت، 
همچون تاکتیک نه عدالت 

همچون ارزش.

با  شدند.  آواره  کشور  از  و  آمدند  تنگ  به  او 
کم شدن رعیت، دولت داری پادشاه رو به زوال 
می نهد و خزانه تهی می    شود. روزی در مجلس 
پادشاه، سخن از حکایت های شاه نامه به میان 
می    آید تا می رسد به حکایت ضحاک و فریدون. 
پادشاه، می دانی  ای  وزیران می پرسد  از  یکی 
ضحاک  بر  امکاناتی  هیچ  بدون  فریدون  چرا 
ضحاک  چون  می گوید  پاسخ  در  شد؟  پیروز 
ستم پیشه کرد و فریدون به عدل رفتار نمود. 
و  فریدون جمع شدند  گرد  دیده،  مردم جور 
ای  می گوید  وزیر  شوریدند.  ضحاک  علیه  بر 
مگر  می کنی؟  پراکنده  را  مردم  چرا  سلطان 
هوای پادشاهی در سر نداری؟ »همان به که 
لشکر به جان پروری/که سلطان به لشکر کند 
»موجب  می پرسد:  وزیر  از  پادشاه  سروری.« 
وزیر  باشد؟«  چه  رعیت  و  سپاه  آمدن  گرد 
می گوید: »پادشاه را کرم باید تا برو گرد آیند 
و رحمت، تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو 

را این هردو نیست.« )همان: ۴۴(
وزیر می شود  این حکایت، سرانجام حرف  در 
می شورند.  او  برعلیه  سلطان  برادرزادگان  و 
بودند  آواره شده  او  از دست ظلم  مردمی که 
را  سلطان  و  می گیرند  را  او  برادرزادگان  دور 

سرنگون می کند.
مطابق این حکایت، عدالت ارزش ذاتی ندارد. 
لشکر.  پروریدن  برای  است  ترفندی  بلکه 
است.  ممکن  لشکر  با  سلطان،  سروری  چون 
آواره  مردم  رفتارکردن،  داد  با  همچنان، 
ثروت  تجمع  باعث  مردم،  تجمع  و  نمی شوند 
مردم  از  مالیات  آوری  جمع  راه  از  پادشاه 

می گردد. 
نباشد ضرورت  مالیات  و  لشکر  اگر بحث  لذا، 
مطابق  حکومت داری،  در  عدالت،  رعایت 
شاه/ نگاه  این  است.  منتفی  نگرشی  چنین 
یک سو  از  حکمی،  ادبیات  در  سلطان محور 
مردم  و  نیست  قایل  مردم  برای  جای گاهی 
از  و  اند  مفقوده  حلقه    ی          حکمی،  ادبیات  در 
بلکه  ندارد   ذاتی  ارزش  عدالت  دیگر،  طرف 
تاکتیک و ابزار است در راستایی حفظ قدرت 
است  ممکن  هرلحظه  ابزار،  این  سلطان. 
جایش را به ابزاری دیگر بدهد و محتمل ترین 
حکومت های  است.  ستم        کاری  عدالت،  بدیل 
توتالیتر و لشکرمحور، نمونه    ی         خوبی برای این 

جابه    جایی عدالت، همچون تاکتیک است. 
توصیه گرایانه    ی          میکانیزم  امروز،  دنیای  در 
اخالقی کردن  جهت  در  حکمی،  ادبیات 
این  است.  خورده  شکست  جامعه،  و  زمامدار 
نکته     دارد: یکی فقدان  شکست، ریشه در دو 
عدالت،  به  نگاه  دوم،  و  راهکار  این  در  مردم 

همچون تاکتیک نه عدالت همچون ارزش.
پایان.

منابع
1. سعدی، مصلح بن عبداهلل)1۳۵۷(. گلستان 
تهران:  فروغی،  محمدعلی  اهتمام  به  سعدی، 

انتشارات امیرکبیر؛
ابراهیم)1۳۹۳(.  محمدبن  عطار،   .2
منطق الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتور 
انتشارات  تهران:  شفیعی کدکنی،  محمدرضا 

سخن؛
محمدبن  جالل الدین  مولوی،   .۳
تصحیح  معنوی،  مثنوی  محمد)1۳۷۸(. 

رینولدنیکلسون، تهران: انتشارات ققنوس.

شاه/ حکومت داری،  و  سیاست  قسمت  در 
این  کنونی،  شرایط  در  اما  است.  سلطان 
هم  مردم  بود  صالح  شاه/سلطان  اگر  که  باور 
اند، اشتباه ثابت شده است. یا حداقل،  صالح 
بسنده نیست. البته، چنین نگرشی در ادبیات 
مثنوی  در  مولوی  دارد.  وجود  نیز  صوفیانه 
می پذیرند.  تأثیر  شاه  از خوی  مردم  می گوید 
آن گونه که آسمان سبز، خاک را سبز می کند. 
شاه، مانند حوض آب است. از این حوض، هر 
طرف، لوله هایی کشیده شده اند. پس اگر آب 
حوض پاک بود آب لوله ها هم پاک اند و اگر 
آب حوض کثیف بود آب لوله ها هم کثیف اند. 
یعنی مشکل در لوله ها نیست بلکه مشکل در 
سرچشمه است. پس فاسدشدن مردم، ریشه 
در فاسدبودن سلطان دارد. »زان که لطف شاه 
اثر/ ارکان  همه  اندر  بود  خبر/کرده  با  خوب 

اخضر  جاکند/چرخ  رعیت  در  شاهان  خوی 
و  دان  حوضی  چو  کند/شه  خضرا  را  خاک 
هرسو لوله ها/آب از لوله روان در گوله ها/چون 
که آب جمله از حوضی است پاک/هریکی آبی 
دهد خوش ذوق ناک/ور در آن حوض آب شور 
پدید.«  آرد  همان  لوله  پلید/هریکی  و  است 

)مولوی، 1۳۷۸، دفتر اول: 12۷(
این سخن، ظاهر نیکویی دارد و در جامعه    ی         
ماجرا  دیگر  طرف  اما،  هست.  هم  واقعیت  ما 
این است که این    گونه نگریستن به مردم، نگاه 
ابزاری و لوله ای است. مردم، لوله هایی اند که 
سیراب  شاه،  عادت های  و  اخالق  حوض  از 

می شوند! 
مدرن  جهان  بنیادی  تفاوت های  از  یکی 
جایگاه  جابه    جایی  همین  سنتی،  جهان  با 
سلطان و مردم است. در نگرش مدرن، جای 
سلطان را مردم گرفته    اند. گرچند در جامعه    ی         
ولی  باشد.  داشته  کم تر  مصداق  ممکن  ما 
ما  که  نیست  آن  معنای  به  کم مصداقی  این 
دوباره به نگاه سنتی برگردیم. در عوض، تصور 
از  تا  کنیم  تقویت  باید  را  مدرن  غالب جهان 
این مشکل رهایی یابیم. چون رهیدن از این 
مشکل، چسپیدن به سنت نیست بلکه رهیدن 
نشان می دهد  این جابه    جایی،  است.  از سنت 

گلستان سعدی را در نظر بگیریم باب اول آن، 
درسیرت پادشاهان است. در این باب، سعدی، 
می کند.  نیک  کارهای  به  توصیه  را  حاکمان 
اصالح  که  است  این  بر  اجل  شیخ  باور  چون 

پادشاه، همان اصالح رعیت است.
راه        حل پیشنهادی ادبیات حکمی، در مقایسه 
با ادبیات صوفیانه، کاربردی تر به    نظر می رسد. 
یعنی تا حدودی قابل تعمیم است. در جوامع 
سنجش  قانون  با  چیز  همه  که  قانون مدار 
این  که  دارد  وجود  هم خالهایی  باز  می شود 
پرشونده  اخالقی  تعهد  همان  توسط  خالها 
است. هر انسانی در یک حدی، در کنار ترس 
از قانون، تعهد اخالقی دارد. ممکن صوفی یا 
عارف نباشد اما تعهد اخالقی    اش پا برجاست.

ادبیات  شاه/سلطان محور  نگاه  به  توجه  با 
حکمی، در قسمت اصالح حاکمان یا در کلیت، 
در قسمت اصالح گستره    ی         سیاست ورزی، این 
که  معنا  این  به  است.  شکست خورده  راه        حل 
فروکاست تحقق ارزش های اخالقی به راهکار 
توصیه ، در جهان امروز دیگر پاسخ گو نیست. 

با  فعال  تنها  نه  حکمی،  ادبیات  راه        حل های 
شکست مواجه است بلکه در گذشته نیز موفق 
توصیه های  از  سرشار  ما،  فرهنگ  اند.  نبوده 
شاهان  سعدی،  چون  بزرگانی  است.  اخالقی 
زبانی  روش های  زیبا ترین  با  را  سالطین  و 
بد  ما  عمل،  در  اما  اند.  کرده  نصیحت 
در  حتا  داشته    ایم.  را  حاکمان  اخالق ترین 
نصیحت گران،  بقیه  و  سعدی  خود  دوران 
را  بزرگان  این  اخالق،  بد  حاکمان  همین 
به  توجهی  کم ترین  اما  می کردند.  احترام 

گفته    های آنان نداشتند.
ادبیات حکمی، ریشه در  راه        حل های  شکست 
فقط  اخالقی  ارزش های  تعمیم  فروکاستن 
رعایت  آن که  حال  دارد.  توصیه  میکانیزم  به 
ممکن  توصیه  با  فقط  اخالقی،  ارزش های 
نادانی  به  معطوف  توصیه،  نگاه  چون  نیست. 
نارسایی ها  بسیاری  ولی  است.  خود  از  غیر 
علت های  خود  از  ندارند.  نادانی  در  ریشه 
پیچیده    ی         روانی، شخصیتی و اجتماعی دارند. 
در  که  نداشتن  و  نیازمندی  بحث  کنار  در 

قسمت ادبیات صوفیانه یادآور شدیم. 
در یک نگاه کلی، سنت زبانی ما، در مواجهه 
این  بر  با مشکالت فردی و اجتماعی، مبتنی 
ادبیات  راه        حل  است.  بوده  استوار  راه        حل  دو 
دو  این  حکمی.  ادبیات  راه        حل  و  صوفیانه 
راه        حل، مشترکات زیادی دارند. از جهان نگری 
انسان گرفته،  نگاه هستی شناختی در قبال  و 
توصیه.  تطبیق  میکانیزم  و  زبانی  گزاره    ی          تا 
این  کاربرد  نوعیت  و  مخاطبان  در  تفاوت 
اخالقی زیستن  صوفیانه،  ادبیات  اند.  ارزش ها 
را در ترک دنیا و دنج نشینی توصیه می کند. 
اما ادبیات حکمی، اخالقی زیستن را در داشتن 

دنیا و اجتماعی زیستن، سفارش می دهد. 
حکمی  ادبیات  اصلی  مخاطبان  همچنان، 

راه        حل های شکست خورده
بین  که  یادآورشدیم  نوشتار  این  آغاز  در 
مرز  یک  حکمی،  ادبیات  و  صوفیانه  ادبیات 
مشترک وجود دارد. آن مرز مشترک، توصیه 
مشکالت  حل  راستای  در  راه        حل  پیشنهاد  و 
یادآوری    اش  که  نکته ای  می        باشد.  مردم  برای 
ضروری به    نظر می رسد این است که هم ادبیات 
صوفیانه و هم ادبیات حکمی، هیچ قصد سوء 
در قبال این توصیه ها و راه        حل های    شان ندارند. 
اند  اخالق محور  ادبی،  گونه    ی          هردو  برعکس، 
در  را  اخالقی  ارزش های  تا  می    کنند  و تالش 

جامعه، تعمیم دهند.
حتا بسیاری از صاحب نظران حوزه    ی         ادبیات، 
و  صوفیانه  ادبیات  نه    تنها  که  باورند  این  به 
جهت  در  درباری،  ادبیات  حتا  که  حکمی 
نقش  نیک  کارهای  به    سوی  حاکمان  ترغیب 
در  نکته،  این  البته  کرده    اند.  بازی  مثبت 
قسمت ادبیات ستایش گری خیلی خوش بینانه 

به    نظر می رسد.
دو  این  نیت  سر  بر  حاضر،  نوشتار  در  سخن 
نوع ادبی نیست، بلکه بحث برسر ابزار انتقال 
تجربه و توصیه، و میکانیزم تطبیق آن، برای 
از خودشان می باشد. زیرا، چه  نسل های پس 
نیت        های خیری در جهان بوده اند که به خاطر 
نتیجه    ی          عملی،  غیر  و  اشتباه  میکانیزم های 
عکس داده اند. نیت نیک، به معنای نتیجه    ی         
نیت های  از  است  پر  جهان،  نیست.  نیک 
همین  وقت ها،  خیلی  اما  خیرخواهانه. 
عمل    کردهای  به  تبدیل  خیراندیش،  نیت های 

شرمحور شده اند.
در  را  نفس  تزکیه    ی          صوفیانه،  ادبیات  اگر 
خلوت و فردیت آدمی توصیه می کند ادبیات 
ارزش های  رعایت  و  نفس  تزکیه    ی          حکمی، 
اخالقی را در جامعه توصیه می کند. پس یکی 
رویکرد فردی دارد و دیگری، رویکرد جمعی. 

از این جهت، هردو مکمل یک دیگر است.
نگرش ادبیات حکمی، مانند ادبیات صوفیانه، 
نثرنویس  یا  شاعر  است.  غیر  برنادانی  مبتنی 
ادبیات حکمی، مانند صوفی به این باور است 
هرگاه  و  دارد  نادانی  در  ریشه  نارسایی ها  که 
می گردد.  رفع  نیز  مشکالت  شود  دانا  جامعه 
زبان هردو نیز، مشترک است. میکانیزم تطبیق 
ارزش های  نمودن  عملی  حکمی،  ادبیات  در 
اما تعهد در برابر این ارزش ها،  اخالقی است. 
تعهد فردی است. یعنی خود فرد باید متعهد 
شود که به آن ارزش        ها پابند باشند و اال کدام 
مجبوریت یا نیروی فشار از بیرون وجود ندارد. 
حکمی،  ادبیات  در  هستی شناختی  نگاه 
معطوف به این است که ذات انسان اخالق گرا 
از  انسان کمال گرا،  این  اگر  و کمال گرا است. 
یابد خوبی ها را می گیرد، بدون  نادانی رهایی 
باشد.  بیرون الزم  از  نیروی فشار  آن که کدام 

چون گوهر انسان نیک خواه است. 
جامعه  در  را  فرد  حکمی،  ادبیات  که  گفتیم 
اخالق مدار آرزو می کند. از این جهت، مخاطب 
است  باور  این  به  اند. چون  او حاکمان  اصلی 
که اگر حاکم اصالح گردد رعیت در تبعیت از 
حاکم محور،  نگاه  این  می شوند.  اصالح  حاکم 

لبه    ی         تیز تیغ توصیه را متوجه او می کند. 
نشانه شناسی  در  که  ندارد  گفتن  به  نیازی 
و  پادشاه  نشانه همان  برجسته        ترین  حاکمان، 
سلطان است. این دو نام، مدلول هرکه حاکم 
حکمی  کتاب  اگر  می کند.  حمل  را  است 

به  بی باور  و  بداخالق  حاکمان  بسا  چه  که 
اخالق، وقتی در درون ساختارهای قانون مدار 
ارزش های  رعایت  به  مجبور  می        گیرند  قرار 
قانونی که همان ارزش    های اخالقی نیز هست، 
بود در  اخالق مدار  اگر جامعه،  می شوند. پس 
آن صورت اگر شاه بی اخالق هم باشد فضای 
عمومی و ساختارهای قانونی او را، مجبور به 

تبعیت از آن وضعیت خواهد نمود. 
حال آن که نگاه گذشته حاکم محور بود و نگاه 
کنونی مردم        محور. این نگاه شاه محور را با دو 
می گیریم.  پی  سعدی،  گلستان  از  حکایتی 
انوشیروان  به  منسوب  حکایتی  گلستان،  در 
از  تبعیت  نشان    دهنده    ی          حکایت،  این  است. 
در  یعنی  می        باشد.  در مشورت ها  پادشاه  رأی 
همه حال پادشاه مطلق العنان است و حتا در 
زمان توصیه های اخالقی و مشورت در باره    ی         
ذوق  مطابق  باید  هم  کشورداری  موضوعات 

سلطان سر تکان داد.
موضوع  یک  روی  انوشیروان،  وزیران  روزی 
مهم با پادشاه مشورت می کردند. رأی وزیران، 
میان،  این  در  بود.  انوشیروان  رأی  مخالف 
بزرج مهر وزیر دانشمند انوشیروان، در موافقت 
به  وزیران  نهان،  در  داد.  رأی  پادشاه  نظر  با 
کاری  چه  این  که  کردند  اعتراض  بزرج مهر 
بود  واضح  کامال  موضوع  زیرا  کردی؟  که  بود 
است.  ملک  مصلحت  مخالف  پادشاه،  نظر  که 
بزرج مهر گفت به خاطر آن که نتیجه    ی         کارها 
معلوم نیست و بستگی به تقدیر دارد. ممکن 
درست آید یا به زیان ختم شود. پس موافقت 
با نظر پادشاه، به مصلحت است. اگر چنان چه 
خالف صواب آمد به علت متابعت، از عتاب و 
مجازات سلطان در امان هستم. »خالف رأی 
باشد  خویش  خون  ُجستن/به  رأی  سلطان 
دست شستن/اگر خود روز را گوید شب است 
این/بباید گفتن آن که ماه و پروین.« )سعدی، 
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می گوید  زمان  دانایی  عنوان  به  بزرج مهر، 
خود  خون  با  نظردادن،  سلطان  نظر  خالف 
روشن  روز  در  پادشاه،  اگر  است.  بازی کردن 
بگوید که حاال شب تاریک است باید در تأیید 
ستاره  و  ماه  که  بگوییم  را  خورشید  او،  نظر 

است!
در حکایتی دیگر، ظاهر داستان نشان دهنده    ی         
برای مردم  از  امر است که گویا سلطان،  این 
که  می        شود  روشن  تأمل،  کمی  با  اما  است. 
مطابق این حکایت، به عدل رفتار کردن، ارزش 
نیست بلکه یک تاکتیک و ابزار است به خاطر 
حفظ قدرت سلطان. یعنی هرگاه، ستم کردن 
بهتر از عدالت کردن در راستایی حفظ قدرت 
سلطان، نتیجه    ی         مثبت بدهد پادشاه می تواند 
عدالت،  جای  به  خود،  قدرت  دوام  خاطر  به 

ستم کاری پیشه کند.
سعدی، حکایت می کند که یکی از پادشاهان 
عجم، بر سر رعیت ظلم می کرد. مردم از جور 

محمدموسا شفق

راه        حل     های تعمیم         انشونده و شکست        خورده )3(


