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رســیدن بــه صلــح پایــدار منحیــث یــک پروســۀ 
ــی و مشــروع  ــت قانون ــال دول ــط از کان ــی فق مل
کشــور  ملــی  حاکمیــت  از  نماینده گــی  کــه 

نمایــد، امکان پذیــر اســت.
حکومــت موجــود در مــدت ۵ ســال اخیــر 
توفیقــی در ایــن راســتا نداشــته و در مــدت ۵ مــاه 
عمــر باقی مانــدٔه خــود نیــز از مشــروعیت الزمــی 
برخــوردار نیســت تــا بتوانــد بــه ایــن امــر مهــم 

ــد. ــق یاب ــدار توفی ــح پای صل
ـ موضــع ریاســت جمهوری امریــکا در دگرگونــی 
ــا  ــت، ام ــن اس ــر روش ــود و تغیی ــت موج وضعی
ــراد  ــا اف ــأت ی ــا هی ــح ب ــٔه صل ــرد پروس پیش ب

ــت.  ــاز اس ــز مشکل س ــیت برانگی حساس
ــی ۱۷  ــرده و ط ــر نک ــتان تغیی ــتراتژی پاکس ـ اس
ــا وجــود فشــار و تقاضــای  ــز ب ســال گذشــته نی
ــه از  ــتقبال ریاکاران ــعار و اس ــد ش ــی از ح جهان

ــرون نشــده اســت. ــح بی صل
ــک  ــتان ی ــات افغانس ــب حکوم ــوز از جان ـ تاهن
ــود  ــدار وج ــح پای ــرای صل ــع ب ــۀ راه جام نقش
نــدارد و هرچــه در اطــراف خــود می بینیــم 
روایــت و حکایــت جنــگ و بقــای قــدرت 

دارد. حکومتیــان 
رهبــری  و  یک دســت  طالبانــی  نیروهــای  ـ 
واحــد ندارنــد و تحــت الحمایــۀ چندیــن کشــور 
می باشــند و ایــن آغــاز مذاکــرات و دســتیابی بــه 

ــازد. ــن می س ــح را ناممک صل
ـ اولیــن قــدم جهــت دســتیابی بــه صلــح، حمایت 
از تشــکیل یــک دولــت ملــی، مشــروع بــا قاعــده 
در افغانســتان می باشــد کــه همــۀ اقــوام خــود را 
در آن ببیننــد و بــا تفاهــم مــردم از موضــع قــدرت 

ملــی بــه پروســۀ صلــح پایــدار بپردازیــم. 
ــک  ــه ی ــًا ب ــی فع ــات پارلمان ــورد انتخاب ـ در م
گفتــۀ معــروف اکتفــا می کنیــم: »گاهــی تراژیــدی 
ــدی  ــه کمی ــه ب ــود ک ــق می ش ــدی عمی ــه ح ب

تبدیــل می شــود«.
اصاحــات بنیادیــن و تغییــرات اساســی در ایجــاد 
ــس  ــٔه نف ــه پیمان ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــد. ــی می باش ــات حیات انتخاب

ــنجی  ــر س ــک نظ ــاد ی ــر بنی ب
کــه  شــهروندانی  امریــکا،  در 
ــان  ــه پای ــه ب ــی ک ــر بحران ــر اث ب
نمی رســد ناامیــد شــد و دربــارۀ 
آینــدۀ خــود بیــش از هــر زمانــی 

ــتند. ــن هس بدبی
ــوپ از  ــنجی گال ــر س ــاد نظ نه
ــیده  ــتان پرس ــهروندان افغانس ش
اســت کــه زنده گــی خــود را 
چگونــه  آینــده  پنج ســال  در 

؟ می بیننــد
نهــاد  ایــن  کــه  زمانــی  از 
نظرســنجی های  امریکایــی 
در   2006 ســال  در  را  خــود 
کــرد،  آغــاز  سراســر جهــان 
ــی 3/2،  ــطح زنده گ ــن س میانگی
طبقه بنــدی  مقیــاس  یــک  از 
کشــوری  هــر  در   ،۱0 تــا   ۱
بــوده  ارزیابــی  ضعیف تریــن 
کــه تاکنــون ثبــت شــده اســت.
شــهروندان افغانســتان ســطح 
را  خــود  کنونــی  زنده گــی 

ــن  ــد؛ ای ــرده ان ــی ک ۷/2 ارزیاب
نخســتین بار اســت کــه نهــاد 
گالــوپ بــه جمعیتــی اشــاره 
ســطح  می کنــد  پیش بینــی  و 
زنده گی شــان در آینــده بدتــر 

ــد. ــد ش خواه
همیــن  در   20۱6 ســال  در 
شــهروندان  ســاالنه،  بررســی 
افغانســتان چشــم انداز ســطح 
ــال  ــود را در پنج س ــی خ زنده گ
آینــده میانگیــن 4/۵ ارزیابــی 

ــد. ــرده بودن ک

گالــوپ  ســنجی  نظــر  نهــاد 
از  پرســش  بــا  جنــوری  در 
ــۀ  ــق مصاحب ــر از طری ۱000 نف
ــنجی را  ــر س ــن نظ ــرادی ای انف

اســت. داده  انجــام 
و  جنــوری  ماه هــای  بیــن 
ســپتامبر بیــش از هشــت هزار 
ــر در افغانســتان کشــته شــده  نف
انــد، ایــن میــزان قربانیــان نشــان 
ــت  ــن اس ــال ممک ــد امس می ده
شــمار قربانیــان در افغانســتان از 

ــرود. ــر ب ــوریه باالت س

ــات  ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س ــی، مع ــز ابراهیم عبدالعزی
می گویــد، تــاش داریــم انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهوری 

ــم. ــه طــور یک جــا برگــزار کنی ــی را ب ــت غزن در والی
ــه  ــت ک ــری گف ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــی دی ــای ابراهیم آق
ــی  ــات پارلمان ــا انتخاب ــد ت ــاش می کن ــات ت ــیون انتخاب کمیس
غزنــی را هم زمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال 

ــد. ــزار کن ــده برگ آین
پیــش از ایــن کمیســیون انتخابات، برگــزاری انتخابــات در غزنی را 
بــه شــکل حوزه  یــی اعــام کــرده اســت؛ ایــن تصمیــم کمیســیون 
پــس از آن گرفتــه شــد کــه شــماری از باشــنده گان غزنــی نســبت 
ــات  ــان در انتخاب ــه پارلم ــوم ب ــک ق ــده گان ی ــن نماین ــه راه یافت ب
ــت  ــن والی ــیون در ای ــته و دروازۀ کمیس ــراض داش ــته، اعت گذش

را بســتند.
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گـزارش تلویزیـون یـک در مـورد تقلب هـای 
انتخاباتـی در هـرات، روی دیگـر سـکۀ فجیـِع 
بدنام سـازی و حذف هـای سـازمان دهی شـده 
را کـه عمدتـًا از یـک منبـِع مشـخص طراحـی 
و صـادر می شـوند، آشـکار کـرد. در گـزارش 
شـِب جمعـۀ ایـن تلویزیـون کـه بـه بخشـی 
هـرات  انتخاباتـِی  موجـود  شـکایات های  از 
کمیسـیون  رییـس  بـود،  یافتـه  اختصـاص 
و  اساسـی  قانـون  خـاف  هـرات  انتخابـاِت 
قوانیـن انتخاباتـی، احمدفرهاد مجیــدی عضو 
برحـاِل پارلمـان کشـور و یکـی از نامزدهـای 
انتخابـات سـاِل روان را بـه »داشـتن تعصـب« 
بـه  دالـری«  میلیـون  »پیشـنهاد رشـوۀ یـک  و 
اعضـای کمیسـیون انتخاباِت ایـن والیت متهم 

 . د کر
وقتـی ایـن گـزارش را دیـدم، واقعـًا تعجـب 
کـردم کـه در ایـن کشـور چـه می گـذرد. آیـا 
واقعـًا آقـای مجیـدی چنیـن پیشـنهاد و رقـم 
درشـتی را بـه اعضـای کمیسـیون هـرات داده 

اسـت و یـا خیـر؟ 
نهــادهای  را  ادعایـی  چنیـن  صحت وسـقِم 
عدلـی و قضایـِی کشـور و همچنین کمیسـیون 
کنـد  مشـخص  بایـد  انتخاباتـی  شـکایت های 
انتخابـات  کمیسـیون  رییـس  شـخص  نـه  و 
کـه می توانـد یـک جانـب قضیـه باشـد. اگـر 
آقـای مجیـدی واقعـًا چنیـن پیشـنهادی را بـه 
اعضـای کمیسـیون داده بـود، رییس کمیسـیون 
انتخابـات بایـد آن را از مجـاری الزمِ قانونـی 
پیگیـری می کـرد و نـه این کـه بیاید و از کسـی 
بـه صـورِت علنـی بـدون آن که جرمـش ثابت 
ایـن  بگیـرد.  نـام  رسـانه ها  در  باشـد،  شـده 
موضـوع خـود تخلـِف جـدی انتخاباتی اسـت 
و اگـر چیـزی به نـام قانـون و عدالـت در این 
بایـد  دارد،  یـا وجـود  و  مانـده  باقـی  کشـور 
بـه صـورِت فـوری وظیفـۀ رییـس کمیسـیون 
انتخابـات هـرات بـه حالـِت تعلیق قـرار گرفته 
و موضـوع از سـوی نهادهای عدلـی و قضایی 

کشـور پیگیـری شـود. 
در همیـن حـال، رییـس کمیسـیون انتخابـاِت 
هـرات به این اتهـام اکتفا نکرده و آقای مجیدی 
را بـه »تعصـب« آن هم در محدوده یـی به اندازۀ 
افغانسـتان متهـم می کنـد. آیـا چنیـن موضعی، 
از غیرجانـب داری کمیسـیون انتخابات در برابر 
نامـزدان خبـر می دهد و یـا این که ایـن ادعا در 
راسـتای سـلب شـخصیت و بعـد، حـذف یک 

نامـزد و یا هم نامزداِن زیادی در ُکِل افغانسـتان 
طراحـی شـده اسـت؟... هیـچ عقـل سـلیمی 
دسـتاویز  داشـتن  بـدون  کـه  نمی کنـد  حکـم 
رسـمی و عینـی کسـی چنین اتهامـی را به یک 
عضـو پارلمـان وارد کنـد، آن هـم در زمانی که 
خـودش مسـوول برگـزاری انتخابـات باشـد. 
آیـا رییـس کمیسـیون انتخابـات هـرات، قانون 
اساسـی افغانسـتان و بعـد قانـون انتخابـات را 
خوانـده اسـت و حـدود صاحیت هـاِی خـود 
را می شناسـد؟ آیـا او سـوگند یـاد کـرده که در 

امـر انتخابـات بی طـرف خواهـد بود؟ 
انتخابـات  قانـون  از  بندهایـی  اسـت  خـوب 
و قانـون اساسـی در این بـاره مـرور شـود، تـا 
حداقـل مسـووالن تقلـب در افغانسـتان بدانند 
آرای  بـا  نمی تـوان  اتهام هایـی  چنیـن  بـا  کـه 

مـردم بـازی کـرد: 
مسـتقل  کمیسـیون  اعامیـۀ  آخـِر  پاراگـراف 
ثبت نـامِ  رونـد  ادامـۀ  مـورد  در  انتخابـات 
رای دهنـده گان به اسـاِس اصل تذکـره تابعیت: 
»ایـن کمیسـیون وعده می سـپارد تا اسـتقالیت 
و بی طرفـی خویـش را در هـر حالـت حفـظ 
نمـوده و راهکارهـای عملی را بـرای برگزاری 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه پی ریـزی و تطبیق 
بـوم  و  مـرز  ایـن  در  دموکراسـی  تـا  نمایـد 
مـردم  بـه  پاسـخ گو  نهادهـای  شـده،  نهادینـه 
تشـکیل و بـه تبـع آن کشـور بـه سـوی رفاه و 

توسـعۀ پایـدار بـه پیـش بـرود«. 
حرفـی  جایـی  در  مجیـدی  آقـای  اگـر  حتـا 
زده باشـد کـه دیگـران آن را سـوءتعبیر کـرده 
رییـس  بـاز  باشـند،  خوانـده  تعصب آمیـز  و 
کمیسـیون و یـا فـرد دیگـری حـق اتهـام وارد 
افغانسـتان  قوانیـن  اسـاس  بـر  را  آن  کـردن 
نـدارد. مـادۀ 34 قانـون اساسـی: »آزادی بیـان 
از تعـرض مصـون اسـت. هـر افغان حـق دارد 
فکـر خـود را به وسـیلۀ گفتار، نوشـتار، تصویر 
بـا رعایـت احـکام منـدرج  و وسـایل دیگـر 
ایـن قانـون اساسـی اظهـار نمایـد. هـر افغـان 
حـق دارد مطابـق بـه احـکام قانـون، بـه طبع و 
نشـر مطالب، بـدون ارایـۀ قبلی آن بـه مقامات 

دولتـی بپـردازد.«
مـادۀ ۱0۱ قانـون اساسـی: »هیچ عضو شـورای 
ملـی بـه علت رای یـا نظریه یـی کـه در هنگام 
اجـرای وظیفـه ابـراز مـی دارد، مـورد تعقیـب 

عدلـی قـرار نمی گیـرد.«  
اعضـای  مکلفیت هـای  ششـم  مـادۀ   ،۱ بنـد 

قانـون  در  داراالنشـا  رییـس  و  کمیسـیون 
انتخابـات: »رییـس، معـاون، منشـی و اعضـای 
انـد  مکلـف  داراالنشـا  رییـس  و  کمیسـیون 
مسـووالنه،  و  بی طرفانـه  را  وظایـف خویـش 
مطابـق بـه احـکام قانـون اساسـی افغانسـتان، 
ایـن قانون و سـایر اسـناد تقنینی انجـام دهند.« 
بنـد اول، مـادۀ دهـم، بخـش تحلیـف قانـون 
از  قبـل  کمیسـیون  »اعضـای  انتخابـات: 
در حضـور  را  آتـی  تحلیـف  موقـف،  احـراز 
شـورای  مجلسـین  رؤسـای  و  رییس جمهـور 
به جـا  محکمـه  سـتره  رییـس  توسـط  ملـی 
می آورنـد: بـه نـام خداوند بـزرگ سـوگند یاد 
می کنـم کـه تمـام وظایـف محولـه را منحیـث 
عضو کمیسـیون مسـتقل انتخابات، با صداقت، 
و  کامـل  بی طرفـی  اسـتقال،  ایمـان داری، 
قانـون  احـکام  بـه  مطابـق  غیرجانب دارانـه 
اساسـی افغانسـتان و سـایر قوانین کشور انجام 

دهـم.«
هـرات  انتخابـاِت  کمیسـیون  رییـس  آیـا   
ایـن سـوگند را یـاد کـرد کـه بایـد در کارش 

باشـد؟  بی طـرف 
بحـث تنهـا بـر سـِر تقلـب در انتخابـات و یـا 
عـدم پیگیـری مسـایلی چـون پیشـنهاد رشـوه 
نیسـت؛ بحـث بر سـِر این اسـت که آیـا رییس 
کمیسـیون حـق دارد بـا پیش فرض هـای خـود 
نسـبت بـه نامـزدان عمـل کنـد؟ بـه فـرض که 
آقـای مجیـدی و یـا هـر نامـزد دیگـری قصـد 
داشـته کـه رای بخـرد، آیـا راه جلوگیـری آن 
»متعصـب« خوانـدِن فـرد و بعـد وارد کـردِن 
اتهـام بـه وی اسـت و یـا این کشـور واقعـًا از 
خـود قانـون دارد و همـه چیـز بایـد در سـایۀ 

قانـون حل وفصـل شـود؟ 
مـن واقعـًا نمی دانـم آقـای مجیـدی در کجـا 
حرف هـاِی تعصب آمیـز زده اسـت کـه رییـس 
کمیسـیون بـه خـود حـق می دهـد او را فـرد 
متعصـب بخوانـد و آن هـم بـا این قیـد که »کل 
افغانسـتان« او را می شناسـد. بـرای وضاحـِت 
ایـن موضـوع، مـن بـه شـخص آقـای مجیدی 
مراجعـه کـردم و او بـرای این کـه در این بـاره 
روشـنی انداختـه باشـد، سـخنرانی انتخاباتـِی 
خـود را در اختیـارم قـرار داد. در بخشـی از 
می گویـد:  مجیـدی  آقـای  سـخنرانی،  ایـن 
الحمـدهلل  مجیـدی هسـتم.  احمدفرهـاد  »مـن 
و  اسـت  فارسـی  ام  مـادری  زبـان  مسـلمانم، 
تاجیـک هسـتم. امـا ایـن بـه معنای آن نیسـت 
کـه در برابـر دیگـر اقـوام با عـزِت افغانسـتان 
تعصـب بـورزم. مـن طـرف دارِ برابـری همـۀ 
اقـوام سـاکن کشـورم هسـتم، همان گونـه کـه 
قانـون اساسـی افغانسـتان آن را بـه رسـمیت 
شـناخته اسـت. امـا اگر کسـی در برابـر زبان و 
قـومِ مـن تعصب نشـان دهـد، من بـا قاطعیت 
می گویـم کـه در برابـرش قرار خواهم داشـت. 
چـون چنیـن دیدگاهـی باعـث تفرقـه و دوری 
واالِی  هدف هـای  از  را  مـا  و  می شـود  مـا 

بیراهـه می بـرد.«  بـه  ملی مـان 
این سـخنان آقـای مجیدی در زمـان پیکارهای 
سـخنان  ایـن  کجـای  اوسـت.  انتخاباتـی 
مسـلمان  بـه  اعتـراف  اسـت؟  تعصب آمیـز 
بـودن؟  فارسـی زبان  بـودن؟  تاجیـک  بـودن؟ 
تولـد  چنیـن  کـه  کسـانی  افغانسـتان  در  آیـا 

بالفطره انـد؟  مجرمیـِن  می شـوند، 
کمیسـیون  کـه  می دهـد  نشـان  ماجـرا  ُکل   
نمونـۀ  مشـت  عنـوان  )بـه  هـرات  انتخابـات 
کمیسـیون های  از  بسـیاری  شـاید  و  خـروار( 
والیتـی و حتـا کمیسـیون مرکـزی، در برابـر 
در  چنان کـه  نیسـتند؛  غیرجانـب دار  نامـزدان 
گذشـته نبوده انـد. این گونـه برخوردهـا بـدون 
شـک می توانـد از انگیزه هـای قبلـِی اعضـای 
بـرای  ایـن  و  بـردارد.  پـرده  کمیسـیون ها 
افغانسـتاِن در حـاِل بحـران فاجعـه اسـت. باید 
جلـو فاجعـه را گرفـت و نگذاشـت کـه بازهم 

تقلـب بـه کرسـی بنشــیند.  
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احمـد عمران

فاجعـۀ انتخـاباتی؛ 
مهندسـی آرا و حـذف نامـزداِن مشـخص

 

تأخیر  هفته  یک  از  بعد  قندهار،  والیت  در  انتخابات 
برگزار شد. این انتخابات به دلیل کشته شدِن جنرال رازق 
از فرماندهاِن معروِف افغانستان و شماری از مقاماِت آن 
اما گزارش هاِی  برگزار شد؛  تأخیر  روز  با هفت  والیت، 
همان  با  قندهار  والیت  در  انتخابات  که  می رسانند  اولیه 
در  کشور  والیت های  سایر  که  بوده  مواجه  مشکاتی 
کار  و  بی نظمی  بودند.  مواجه  آن  با  قبل  هفتۀ  انتخاباِت 
منظِم  فهرسِت  نبود  نیز  و  بایومتریک  ابزارهای  نکردِن 
دیگر  به سان  تقلب  و  تخلف  وجود  و  رای دهنده گان 
والیت ها، از مشکات اساسی در انتخابات والیت قندهار 
شمرده می شوند. یعنی با وجود آن که انتخابات در والیت 
شد،  دایر  کشور  ُکِل  انتخابات  از  بعد  هفته  یک  قندهار، 
این نشان می دهد که  از آن گرفته نشد و  هیچ تجربه یی 
مسووالن در پِی آن نیستند که از گذشته تجربه بیـاموزند 

و آن را به کار ببندند. 
این جدا از هر چیز دیگر، این نکته را برجسته می سازد 
که در افغانستان قرار نیست تاش ها معطوف به برگزاری 
یک انتخاباِت سالم و شفاف باشد. حاال شاید مهم نباشد 
که در نتیجۀ انتخابات، چه افرادی برنده و بازنده می  شوند؛ 
اما قطعًا نگرانی این است که اتفاق ها در راستاِی کمرنگ 
جلوه یافتِن انتخابات و بعد جنجال ساز شدن آن، سهوی 
نیستند و عمدی صورت می گیرند و این با گذشِت هر دور 
از انتخابات آفتابی  تر  نمایان  می شود. در افغانستان تجربۀ 
انتخاباتی چنان بوده که هر انتخابات از انتخابات های قبلی 
چنان که  است؛  شده  برگزار  بدتر  و  خراب تر  مراتب  به 
بیشتر  مراتب  به  مشکات  که  داد  نشان  اخیر  انتخاباِت 
از گذشته شده و حتا کمیسیون، انتخابات را در دو روز 
غیرقابل  و  ناقص  بسیار  گونۀ  به  آن هم  می کند،  برگزار 

اعتماد. 
این در حالی است که منطقًا انتخابات ها با گذشِت زمان 
باید یکی از دیگری بهتر دایر شود و مشکات و چالش ها 
بر اثر تجربه از میان برداشته شوند. اما آن چه که در این 
برای  تاش  از  نشانه هایی  بدبختانه  افتاده،  اتفاق  روزها 
زیرا  می سازد؛  برجسته  را  افغانستان  در  انتخابات  انهدامِ 
نشان  اخیر  های  سال  طی  سیاست مداران  برخی  رفتارِ 
و  ندارند  انتخابات  به  خاصی  دلچسبِی  آنان  که  می دهد 
و  سازند  بیرون  قاعـده  از  را  انتخابات  که  می کنند  سعی 
به یک هزینۀ بی ثمر تبدیل کنند. این گروه نگران اند که 
اگر انتخابات به شکِل شفاف دایر شود، قدرت دست به 
دست گردد، ساختار قدرت دگرگون شود و انحصارگراِن 
از  گروه  این  گردند.  بیرون  گردونه  از  قدرت  تاریخی 
سیاست مداران که از انتخابات و شفافیت در پروسه ها و 
برنامه های سیاسی و حقوقی نگران اند، سعی می کنند که 
به خارجیان بقبوالنند که شرایط افغانستان با انتخابات و 
مقتدر،  رژیم  یک  استقرار  و  ندارد  همخوانی  دموکراسی 
در  را  کشور  اوضاع  می تواند  دیگری  چیِز  هر  از  بیش 
آن ها  درآورد.  کنترل  تحِت  غرب  برنامه های  با  مطابقت 
به امریکا و جامعۀ جهانی پیشنهاد می کنند که باید به جای 
حاکِم  سنت های  و  قبیله یی  قدیمِی  روش های  انتخابات، 

گذشته روی کار آید. 
و  البی گری ها  این  اگر  که  است  این  بزرگ  نگرانِی 
امریکا  تصمیم گیرندۀ  دستگاه های  در  کاذب  روایت های 
دموکراسی  در  بزرگ  عقب گردِ  یک  کند،  اثر  غرب  و 
قربانی  جهانی،  امنیت  و  مردم  و  گردد  رونما  افغانستان 
و  داخلی  کوچِک  جریان ِ  یک  انحصارطلبانۀ  آرزوهاِی 
حلقه های بزرِگ استخباراتِی بیرونی  شوند که می خواهند 
چهرۀ دیگری از افغانستان ترسیم کنند؛ چهره یی که بتوان 
و  کرد  خفه  را  عدالت   و  آزادی  صدای  آن  پوشِش  در 
کسانی را بر سرنوشِت افغانستان حاکم ساخت که دهه ها 

پیش خود را به بیگانه گان فروخته اند.
پیشنهاد ما به امریکا و جامعۀ جهانی این است که به جای 
سامِت  حفظ  جهِت  در  جلو  به  رو  عقب گردی،  چنین 
انتخابات در افغانستان کار کنند و با قاطعیت همۀ کسانی 
به جای  را  افغانستان  امکاناِت جهان در  پروژه ها و  را که 
تقویت دموکراسی علیه دموکراسی به جریان انداخته اند، 

طرد و تنبیه سازند. 

پروژه های تقویت دموکراسی
 برضد دموکراسی
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کمیســیون رســیده گی بــه شــکایات انتخاباتــی از 
رونــد برگــزاری انتخابــات پارلمانــی در والیــت 
ــای  ــه گزارش ه ــد ک ــرده و می گوی ــاد ک ــار انتق قنده
ــرای  ــه ب ــد ک ــان می ده ــار نش ــده از قنده ــر ش منتش
ــی الزم  ــت آماده گ ــن والی ــات در ای ــزاری انتخاب برگ

ــت. ــته اس ــود نداش وج
انتخابــات مجلــس نماینــده گان در والیــت قندهــار از 
ــرار  ــد و ق ــاز ش ــرب، آغ ــنبه ۵ عق ــروز ش ــح دی صب
بــود تــا 4 عصــر ادامــه یابــد. امــا بــه نســبت وجــود 

ــات در  ــیون انتخاب ــی کمیس ــر والیت ــکات، دفت مش
ــن  ــی در ای ــان رأی ده ــه زم ــرد ک ــام ک ــار اع قنده
ــد  ــده و رون ــد ش ــر تمدی ــاعت دیگ ــک س ــت ی والی
ــر  ــس از ظه ــاعت ۵ پ ــت س ــن والی ــی در ای رأی ده

ــت.  ــان یاف ــد پای ــه خواه ادام
نشــان  قندهــار  از  شــده  منتشــر  گزارش هــای 
ــز  ــی در مراک ــای طوالن ــردم، صف ه ــه م ــد ک می دهن
رأی دهــی تشــکیل داده  بودنــد، امــا انتخابــات قندهــار 
ــه رو  ــزان روب ــات 2۷-29 می ــا مشــکات انتخاب ــز ب نی

ــوده اســت. ب
ــی، ســخنگوی کمیســیون رســیدگی  علی رضــا روحان
ــاز  ــفانه ب ــد: »متأس ــی می گوی ــکایات انتخابات ــه ش ب
ــۀ  ــات هفت ــتی ها و مشــکات انتخاب ــم و کاس ــم، ک ه

ــار در قندهــار تکــرار شــده اســت«. ــن ب گذشــته ای
هفتــۀ گذشــته انتخابــات پارلمانــی در 32 والیــت 
ــی  ــکایت های فراوان ــا ش ــد، ام ــزار ش ــتان برگ افغانس
از دیــر بــاز شــدن مراکــز رأی دهــی، نبــودن فهرســت 
رأی دهنــده گان، فعــال نبــودن ماشــین های بایومتریــک 
ــدان مراکــز رأی دهــی وجــود  ــودن کارمن و حاضــر نب

داشــت.
کمیســیون انتخابــات در روزهــای گذشــته از آماده گــی 
بــرای برگــزاری بهتــر انتخابــات پارلمانــی در قندهــار 
ــا ســخنگوی کمیســیون شــکایات  ــود، ام ــر داده ب خب
ــش  ــۀ پی ــد: »تکــرار مشــکات هفت ــی می گوی انتخابات
ــرای  ــل ب ــی کام ــه آماده گ ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ب
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی قندهــار وجــود نداشــته 

اســت«.
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــد ک ــی می افزای ــای روحان آق
انتخابــات بــه هیــچ وجــه نبایــد تکــرار مشــکات در 

ــد. ــه کن ــار را توجی ــات قنده انتخاب
ــد  ــات گفته ان ــیون انتخاب ــخنگویان کمیس ــه س ــا آنک ب
کــه انتخابــات پارلمانــی از ســاعت ۷ صبــح در قندهار 
آغــاز شــده بــود، امــا ســخنگوی کمیســیون رســیدگی 
قندهــار  شــهروندان  از  برخــی  و  شــکایات  بــه 
می گوینــد کــه شــماری از مراکــز رأی دهــی بــاز هــم 
بــا تاخیــر بــاز شــده و نبــودن فهرســت رأی دهنــدگان 
و فعــال نبــودن ماشــین های بایومتریــک از دیگــر 

ــت. ــار اس ــات قنده ــکات در انتخاب مش
زرغونــه کاکــر عضــو شــورای والیتــی قندهــار، 
سیســتم  خرابــی  تاپــه،  نبــود  کــه  می گویــد 
ــا،  ــر ســر صندوق ه ــدادن ناظــران ب ــک، راه ن بایومتری
ــی و  ــد رأی ده ــیون در رون ــدان کمیس ــۀ کارمن مداخل
تأخیــر در برگــزاری رأی دهــی از مشــکات انتخابــات 

پارلمانــی در والیــت قندهــار می باشــند.
ــی در  ــز رأی ده ــی مراک ــد: تمام ــر می افزای ــو کاک بان
ــود  ــه رو ب ــن قبیــل مشــکات روب ــا ای ایــن والیــت ب
ــرای حــل آن نداشــت  ــی ب و کمیســیون هیــچ برنامه ی

ــی  ــل رأی ده ــر در مح ــیون حاض ــدان کمیس و کارمن
ــرای توجیــه مســأله، پاســخ های غیــر قانونــی ارایــه  ب

می کردنــد.
15 هزار نیرو برای تأمین امنیت

ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــه اع ــووالن در وزارت داخل مس
ــادۀ  ــار آم ــت قنده ــی در والی ــروی امنیت ــزار نی ۱۵ ه
تأمیــن امنیــت  بودنــد کــه از آن جملــه 6 هــزار نیــروی 
ــن  ــرای تأمی ــس زن ب ــمول 260 پولی ــه ش ــی ب امنیت
ــت موظــف شــده اند. ــن والی ــات در ای ــت انتخاب امنی
ــروز در  ــه دی ــش، ســخنگوی وزارت داخل ــب دان نجی
ــات:  ــیون انتخاب ــا کمیس ــترک ب ــری مش ــت خب نشس
ــت،  ــوب اس ــار در کل خ ــی در قنده ــت امنیت »وضعی
حــدود شــش هــزار نیــروی دولتــی بشــمول 260 بانــو 
بــرای امنیــت انتخابــات موظــف شــده اند. یــک هــزار 
ــار موظــف شــده اند.  ــهر قنده ــس در سراســر ش پولی
در کل ۱۵ هــزار نیــرو در والیــت قندهــار موظــف و 

ــد«. ــن امنیت ان ــاده ی تامی آم
ــر از  ــد کــه ۸00 نف ــه می گوی ســخنگوی وزارت داخل
نیروهــای امنیتــی بــه عنــوان قطعــات منتظــره احضــار 
شــده اند تــا در صــورت وخیــم شــدن شــرایط امنیتــی 

وارد عمــل شــوند.
معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز  حــال،  همیــن  در 
ــه ۵۵۷  ــد ک ــات می گوی ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس س
ــام کرده انــد کــه  هــزار رأی دهنــده در قندهــار ثبــت ن
ــکیل  ــان تش ــان را زن ــر ش ــزار نف ــه ۷0 ه از آن جمل

می دهنــد.
بــه گفتــۀ او، شــش هــزار کارمنــد کمیســیون انتخابــات 
ــد و 4  ــار  ان ــات در قنده ــزاری انتخاب ــروف برگ مص
ــن  ــر از ای ــوان ناظ ــه عن ــر ب ــر دیگ ــزار و ۵00 نف ه

ــد. ــارت می کنن ــات نظ انتخاب
ــه  ــان دارد ک ــازده کرســی در پارلم ــار ی ــت قنده والی
ــه ایــن کرســی ها  ــرای رســیدن ب ۱۱2 نامــزد امــروز ب

ــد. ــت می کنن رقاب
انتخابــات پارلمانــی در 32 والیــت کشــور به اســتثنای 
ــزان  ــخ 2۸ می ــه تاری ــار ب ــی و قنده ــای غزن والیت ه

برگــزار شــده بــود.

مســووالن در ریاســت اجرایــی و وزارت خارجــۀ کشــور 
می گوینــد کــه تــا هنــوز برنامه یــی بــرای نشســت ژنیــو 
کــه قــرار اســت تــا کمتــر از یک مــاه دیگــر در ســویس 

برگــزار شــود، روی دســت ندارنــد. 
مســووالن در ریاســت اجرایــی بــا آنکــه تاییــد می کننــد، 
ــد،  ــتراک می کن ــو اش ــت ژنی ــی در نشس ــس اجرای ریی
ــن نشســت  ــرای ای ــی ب ــوز برنامه ی ــا هن ــد ت ــا می گوی ام

روی دســت گرفتــه نشــده اســت. 
خارجــه  وزارت  ســخنگوی  احمــدی،  اهلل  صبعــت 
نیــز می گویــد کــه قــرار اســت در هفتــۀ جــاری 
یــک نشســت در وزارت خارجــۀ صــورت گیــرد و 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــو بح ــت ژنی ــای نشس روی برنامه ه

ــرد.  ــورت گی ص
ــن حــال، آگاهــان اقتصــادی حکومــت وحــدت  درهمی
ــی  ــت های بین الملل ــی در نشس ــه بی برنامه گ ــی را ب مل

ــد.  ــم می کنن مته
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــی آگاه اقتصــادی ب ــادر جیان عبدالق
موضــوع در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
ــت های  ــخص در نشس ــۀ  مش ــدون برنام ــتان ب »افغانس
ــش از  ــه پی ــا دو هفت ــک ی ــد، ی ــتراک می کن ــی اش جهان
برگــزاری نشســت های بین المللــی، حکومــت چنــد 
برنامــۀ  پالیسی ســاز جمــع می کنــد و یــک  وزارت 

ــد«. ــاده می کنن ــص را آم ناق
ــال  ــه در ح ــرد ک ــد ک ــادی تایی ــایل اقتص ــن آگاه مس ای
حاضــر حکومــت وحــدت ملــی هیــچ آجندایــی بــرای 

ــدارد.  ــو ن اشــتراک در نشســت ژنی
ــه در آن روی  ــی ک ــت های بین الملل ــۀ او، نشس ــه گفت ب
ــث  ــتان بح ــرای افغانس ــی ب ــدات جهان ــا و تعه کمک ه
ــچ  ــتان هی ــت افغانس ــووالن حکوم ــا مس ــود؛ ام می ش
ــی  ــان جهان ــت حامی ــرای قناع ــده ب ــرح ش ــۀ ط  برنام

ــد.  خــود ندارن
ــی  ــرای خودکفای ــده ب ــرح ش ــای ط ــت: برنامه ه او گف
افغانســتان نیــز بیشــتر نســخه برداری شــده از روی 
برنامه هایــی اســت کــه در حکومــت پیشــین جنبــه 

ــود.  ــرده ب ــدا نک ــی پی عمل
حامــی  کشــورهای  کــه  می گویــد  آقــای جیانــی 
افغانســتان و نهادهــای بین المللــی ادامــۀ کمک هــای 
شــان را مشــروط بــه پیشــرفت در بخش هــای گوناگــون 
کــرده بودنــد، امــا او افــزود: اکنــون کمک هــای خارجــی 

بــه افغانســتان کاهــش یافتــه و برنامــۀ انکشــاف پایــدار 
ــا ســال 202۵ متکــی  ــود ایــن کشــور ت ــن ب کــه پیش بی
بــه عوایــد و تولیــدات داخلــی شــود را منتفــی ســاخته 

اســت. 
حکومــت  می کنــد:  خاطرنشــان  جیانــی  آقــای 
ــی را  ــای بیرون ــتفاده از کمک ه ــت اس ــتان ظرفی افغانس
ــا از ســال 2003 - 20۱۵  ــن پول ه نداشــت و بیشــتر ای
ــا 2۱  ــت و تنه ــده  اس ــرف ش ــا مص ــط خارجی ه توس
ــی صــرف   ــق بودجــه مل ــا از طری ــن کمک ه درصــد ای

ــد. گردی
ایــن آگاه اقتصــادی می افزایــد: فقــر ۷0 درصــد افزایــش 
یافتــه اســت و یــک خانــواده در یــک مــاه 2۵00 افغانــی 

بــرای تامیــن ضروریــات خــود بــه دســت نمــی آورد. 
آقــای جیانــی تاکیــد کــرد کــه هماهنگــی میــان 
نهادهــای دولتــی وجــود نــدارد و اشتراک شــان در ایــن 
نشســت ها بــدون برنامــه و هماهنگــی اســت کــه تأثیــر 

ــت. ــد داش ــی نخواه مثبت
دانشــکدۀ  اســتاد  ســیحون،  ســیف الدین  همچنــان، 
ــه  ــد: افغانســتان از جمل ــل می گوی اقتصــاد دانشــگاه کاب
مالــی  کمک هــای  کــه  اســت  کشــورهای  معــدود 
ــتان  ــت افغانس ــا حکوم ــد، ام ــت می کن ــی دریاف جهان

فاقــد برنامه هــای زیربنایــی اســت.  
نیم بنــد  نظــام  ایجــاد  می گویــد:  ســیحون  آقــای 
افغانســتان نتیجــۀ همیــن کمک هاســت و امــا ایــن 
ــوی  ــام ق ــک نظ ــاد ی ــبب ایج ــد س ــا نمی توانن کمک ه
پایــدار شــوند و حکومت هــا بایــد بــرای ایجــاد چنیــن 

ــد.   ــکار ببرن ــود را ب ــای خ ــی ظرفیت ه نظام
ــدون  ــی ب ــای بین الملل ــت: کمک ه ــیحون گف ــای س آق
انســجام و هماهنگــی بــا حکومــت افغانســتان صــورت 
گرفــت و بیشــتر شــکل پروژه  یــی داشــته اســت، 
ــن  ــه زودتری ــا ب ــا پروژه ه ــتند ت ــان کاران می خواس پیم

ــوند.  ــت اجــرا  ش وق
ــد: کمک هــا  ــه ایــن می گوی ــا اشــاره ب ــای ســیحون ب آق
ــی«  ــک »اقتصــاد رانت ــدن ی ــی ســبب به وجــود آم بیرون
ــر در  ــزد بگی ــت م ــراف و حکوم ــای اش ــرای گروه ه ب
ــخ گو  ــت پاس ــرای مل ــام ب ــن نظ ــد و ای ــتان ش افغانس

نبــود. 
ــت  ــه حکوم ــد ک ــل می افزای ــگاه کاب ــتاد دانش ــن اس ای
افغانســتان یکــی از بدتریــن نظامی هــای اســت کــه برای 

ــا  ــده ت ــبب  ش ــن کار س ــت و ای ــخ گو نیس ــردم پاس م
بودجه هــای توســعه یی افغانســتان در وزارت خانه هــا 
ــن نشــان  ــه مصــرف برســد و ای ــر از ۵0 درصــد ب کمت

ــت اســت.  ــی حکوم ــدۀ ناتوان دهن
آقــای ســیحون بــاور دارد کــه در افغانســتان حکومت هــا 
ــوند  ــاد می ش ــا ایج ــان گروه ه ــم می ــاس تفاه ــه اس ب
و  زیربنایــی  توســعه یی،  راهبــرد  برنامــه و  و هیــچ 
اقتصــادی نــدارد. امــا نهادهــای غیــر حکومتــی بهتــر از 

نهادهــای حکومتــی برنامه ریــزی می کننــد. 
از ســویی هــم، ریاســت اجرایــی و وزارت خارجــۀ 
حکومــت وحــدت ملــی می گوینــد کــه تــا هنــوز هیــچ 
برنامــۀ در رابطــه بــه نشســت ژنیــو کــه قــرار اســت در 
ــت  ــردد، روی دس ــزار گ ــویس برگ ــزان در س ــم می هفت

ــد.  ندارن
ــه  ــی ب ــت اجرای ــخنگوی ریاس ــاون س ــم مع ــد میث امی
در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه 
ــت  ــوز روی دس ــت تاهن ــن نشس ــرای ای ــی ب برنامه ی

نیســت، امــا او می گویــد کــه رییــس اجرایــی و رییــس 
ــتراک  ــت اش ــن نشس ــی در ای ــدت مل ــت وح حکوم

می کننــد. 
ــز  ــه نی ــخنگوی وزارت خارج ــدی، س ــت اهلل احم صبغ
ــرای  ــزی ب ــوز چی ــورد تاهن ــن م ــه در ای ــد ک می گوی

ــد.  ــن ندارن گفت
ــوس در کشــور ســویس برگــزار  ــو در ۷ ق نشســت ژنی
می گــردد، در ایــن نشســت کشــورها و نهادهــای حامــی 
افغانســتان بــرای ادامــۀ کمک هــای خــود بــه ایــن 
ــرای  ــتان ب ــان افغانس ــد و هم  چن ــد می دهن ــور تعه کش
ــپارد.  ــی را می س ــی تعهدات ــای جهان ــورها و نهاده کش
ــون  ــا اکن ــال 200۱ ت ــه از س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نزدیــک بــه 20 نشســت بین المللــی در رابطــه بــه 
ــد  ــاور دارن ــان ب ــا آگاه ــد، ام ــزار گردی ــتان برگ افغانس
ــتر  ــتان بیش ــت افغانس ــت حکوم ــل بی کفای ــه دلی ــه ب ک
ــی  ــه جهان ــرف جامع ــه از ط ــورت گرفت ــای ص کمک ه

ــت.  ــده اس ــل  ش ــف و می ــور حی ــن کش در ای

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

برای برگزاری انتخاباِت قندهار 
آماده گی الزم وجود نداشته است

ریاست اجرایی و وزارت خارجه:

برنامه یی تاهنوز برای نشست 
ژنیو روی دست نیست

ابوبکر صدیق
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مسألۀ دیگر مرتبط با موضوِع مورد بحث این است که اگر 
کسی عقل و زیرکِی خود را صرِف شر کند، آیا شایسته است 
که او را عاقل بنامیم؟ برخی می گویند درست نیست که او را 
خردمند بنامیم به جز این که خیرخواه و دین دار باشد؛ شریر 
بخرد  و  عاقل  ولی  خواند  نظر  و  فکر  صاحب  می توان  را 
نمی توان گفت. ماوردی معتقد است که صرف زیرکی به شر 
جز با انفکاک »عقل غریزی« از »عقل مکتسب« و غیاب این 
دومی ممکن نیست. شریر عقل غریزیی را به کارمی بندد که 
با فضایلی چون آموزش و تجربه پرورش نیافته است؛ به این 
معنی که عقل غریزی به سطح عقل مکتسب نرسیده است. 
احمق در چنین وضعیتی قرار دارد از این جهت ضد عاقل 
نه شریر، که احمق است. عاقل به میزان بهره وری از فضایل 
و شریر به قدر داشتن رذایل توصیف می شوند. احمق هم 
انتشار فضایل خردمند، رذایل  میزان  به  چون جاهل است؛ 

نابخرد نیز آشکار می شود. 
در برابر عقل و در تضاد با آن، هوای نفس است. ماوردی 
می گوید: “هوای نفس از خیر روگردان و با عقل ناسازگار 
است. زیرا برآیند آن، قباحت اخاق و فضیحت افعال است. 
و  غفلت  مانع  که  است  رقیبی  هوی  برای  عقل  این رو  از 
شود  عقل  پیرو  نفس  اگر  می شود.  نفس  بر  آن  چیره گی 
به طوری که پیامد هوی پرستی را درک کند، هوای نفس به 
بین  ماوردی   . می خورد  شکست  و  شده  طرد  آن،  وسیلۀ 
»هوی« و »شهوت« فرق نهاده می افزاید: “با وجود اجتماع 
در علت و معلول و اشتراک در داللت و مدلول، میان هوی 
اعتقادات و  و  آراء  به  فرق است؛ هوی مختص  و شهوت 
شهوت مربوط به گرایش به لذات است. شهوت اخص از 
هوی و حاصل آن و هوا اصل و اعم از آن است” . ماوردی 
ذهنی باز دارد، اشعری مذهب است اما متعصب نیست که به 
هر چه امکان جمع و اتفاق نظر با معتزله وجود دارد، پشت 
کند و نپذیرد. علی ای حال، در باب اخاق، فقها در قیاس با 
متکلمان در پذیرش اختاف، انعطاف پذیری بیشتری دارند. 
ماوردی در درجۀ نخست فقیه است و رویکرد او به عقل به 
مثابۀ مبنای اخاق با رویکرد قاضی عبدالجبار، متکلم بزرگ 
به طور  دیدگاه  این  است.  نزدیک  بسیار  معاصرش  معتزلِی 
عموم در میان اهل سنت حکم فرما شد. بدین ترتیب می توان 
گفت، در فرهنگ اسامی به ابتنای اخاق بر عقل، اجماع یا 

شبه اجماع وجود دارد.
فرهنگ  وضع  اگر  این که  آن  و  می شود  مطرح  سوالی  اما 
از  مستقل  فرهنگ،  این  در  چرا  پس  است،  چنین  اسامی 
میراث های وارداتی فارسی، یونانی و صوفیه، علم اخاق یا 

فلسفۀ اخاق پدید نیامد؟ 
پرسش باال را برخی مستشرقان چنین پاسخ دادند که زبان 
اروپایی  فرهنگ  در  را  اخاق  که  لفظی ست  فاقد  عربی 
ضمیر  واژۀ  لفظ،  آن  از  آنان  مقصود  است.  کرده  تأسیس 

است. آیا چنین تحلیلی مطابق با واقع است؟
ادعای مستشرقان

مسأله یی  به  مستشرق  پژوهشگراِن  برخی  گذشته  قرن  در 
دامن زدند مبنی بر این که زبان عربی فاقد مفهومی ست که 
آن را به »ضمیر« در عبارت »ضمیر اخاقی« ترجمه می کنیم. 
است.  اروپایی  اندیشۀ  در  بسیاری  اهمیِت  دارای  واژه  این 
معنای  تمایز می نهند:  واژه  این  معنای  دو  میان  در  غربیان  

روان شناسانه که آن را به درک و احساس )احساس نگرانی، 
معنای  و  برمی گردانیم  و...(  خودآگاهی  وجودی،  احساس 
اخاقی، که آن را به ضمیر و به طور دقیق به ضمیر اخاقی 
ترجمه می کنیم. مراد از ضمیر اخاقی مشخصًا ملکه یی است 
که ارزش داوری های منبعث از سرشت اخاقی آدمی از آن 
منبع اخاق  اعتبار  این  به  صادر می شوند. »ضمیر اخاقی« 
است. ژان ژاک روسو، نویسندۀ فرانسوی، از کسانی ست که 
این معنا را در اندیشۀ اروپاییان پی ریزی کرده است. وی در 
فصل چهارم کتاب اِمیل می گوید: “تاریخ را ورق بزنید و به 
همۀ ملت های جهان ببینید، درخواهید یافت که به رغم شمار 
بسیاری از عباداِت عجیب و غریب و عادات و طبایع بسیار 
مختلف و متباین، افکار و معانِی یکسانی از عدل و داد و 
آنان  پایداری و استقامت وجود دارند. همۀ  راست گویی و 
اعماق وجود  در  پس  دارند.  و شر  از خیر  یکسانی  تصور 
آدمی، اصلی فطری برای عدالت و فضیلت وجود دارد که 
بر اساس آن، ما به خوبی و بدی افعاِل خود و دیگری حکم 
می کنیم. این اصل، همان »ضمیر و وجدان« است؛ چنان که 
مخصوص  هم  »ضمیر«  است،  »معرفت«  مخصوص  »عقل« 

»اخاق« می باشد” .
این مطلب مورد توجه برخی مستشرقان قرار گرفت که در 
به اصل  تا  فرهنگ اسامی لفظی چون ضمیر وجود ندارد 
لفظ، ضعف جنبۀ  فقدان  از  لذا  کند؛  اخاق داللت  مبدأ  و 

اخاقی و ارزشی را در فرهنگ اسامی نتیجه گرفتند.
درست است که عبارت ضمیر اخاقی از عباراِت جدید در 
زبان عربی و مولود ترجمه از زبان های بیگانه در عصر جدید 
است، اما لفظ ضمیر از دیرباز در زبان عربی وجود داشته، 
هرچند به مبدأ اخاق داللتی نداشته است. در لسان العرب 
آمده است: ضمیر: سّری درون ذهن و قلب است. جمع آن 
ضمایر است. فی المثل می گویی: »اضمرت فی نفسی شیئا« 
یعنی چیزی را در دلم پنهان کردم. ضمیر چیزی است که آن 
را در دل پنهان می کنی. اما معنای لغوی کلمۀ ضمیر مانع از 
آن نشد که شماری از نویسنده گان گذشته چون محاسبی، آن 

را در معنای ضمیر اخاقی به کار نبرند.
مستلزم  زبان ها  از  زبانی  در  واژه یی  نبود  وجود،  این  با 
غیاب مفهومِ آن واژه در آن زبان نیست. از سویی، پاره یی 
می کنند. وی  رد  را  پندار  این  گلدزیهر  مانند  مستشرقان  از 
ارزش های  قلِت  از پژوهشگران در توجیه  برخی  می گوید: 
دینی و اخاقی در اسام به دالیل لغوی استناد می کنند که 
آموزه های اسامی از دل آن برخاسته است. مثا می گویند: 
اسام فاقد اندیشۀ اخاقی است که آن را ضمیر می نامیم. آنان 
تاش می ورزند این پندار را با عطف توجه به این که زبان 
عربی و سایر زبان های اسامی فاقد واژه یی هستند که تعبیر 
این  به  کنند. گلدزیهر  باشد، مستند  از مفهوم ضمیر  دقیقی 
پندار با شاهد آوردن قولی ایراد می گیرد: “نارسایی و کالت 
زبان، عین نقص و نارسایی را در قلب ایجاب نمی کند.” با 
مثًا کلمۀ  این که زبان هایی موجودند که در آن ها  به  توجه 
»سپاس گزارم« وجود ندارد، اکنون پرسیده می شود آیا عدم 
و  قدردانی  مفهوم  عدم وجود  بر  دلیل  لفظی،  وجود چنین 
سپاس گزاری در این زبان ها است؟ همچنان گلدزیهر به نقد 
بودن  عاری  آن ها  که  می کند  اشاره  معاصرانش  به  جاحظ 
زبان رومی از کلمۀ “بخشش” را دلیل بر بخل و تنگ چشمی 

ن  میا و ر
بر  دلیل  را  نصیحت  کلمۀ  از  فارسی  زبان  بودِن  خالی  و 
فریب کاری ذاتی در وجود فارسی زبانان می دانستند!؟ سپس 
در  که  می کند  اشاره  عربی  زبان  در  واژه هایی  به  گلدزیهر 
معنای  با  متناظر  واژه ها  این  دارد،  قرار  قلب  آن ها  رأس 
اخاقی واژۀ ضمیر در زبان های اروپایی هستند . در واقع 
آن چه گلدزیهر بدان رسیده کامًا درست است؛ واژۀ قلب 
در زبان عربی گاهی هم به معنای ضمیر اخاقی و موطِن 
ابی  بن  زهیر  است.  می رفته  به کار  آدمی  وجود  در  اخاق 

سلمی در معلقه اش می گوید:
البر  مطمئن  إلی  قلبه  یهد  من  و  الیذمم  یوف  من  و 

الیتجمجم
هر کس به عهد و پیمانش وفادار باشد، نکوهش نمی شود و 
هر کس که قلبش به کار نیکی و خیری اطمینان بخش هدایت 

شود، از اقدام آن سر باز نمی زند و تأخیر روا نمی دارد.
در قرآن نیز آیاتی بسیار این معنا را افاده می کنند. از جمله 
می توان به این آیات انگشت نهاد: “إِنَّ فِي َذلَِک لَِذْکَری لَِمن 
َکاَن لَُه َقْلٌب” )ق: 3۷( »در این هاک پیشینیان پند و تذکر 
است آن را که قلب هوشیاری باشد.« همچنان: “الَّ یَُؤاِخُذُکُم 
ُقُلوبُُکْم”  بَِما َکَسبَْت  أَیَْمانُِکْم َولَِکن یَُؤاِخُذُکم  بِاللَّْغِو فَِي  اهلّل 
و  نکند  را مؤاخذه  بیهوده شما  لغو و  بر سوگندهای  »خدا 
همچنان:  کرد.«  خواهد  مؤاخذه  دارید  دل  در  آن چه  لیکن 
ا  )بقره: 22۵( “َولَیَْس َعَلیُْکْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخَطْأتُم بِِه َولَِکن مَّ
َدْت ُقُلوبُُکْم” )احزاب: ۵( »و در کار ناشایسته یی که به  تََعمَّ
خطا کنید بر شما گناهی نیست، لیکن آن کار زشتی که به 
عمد و با ارادۀ قلبی می کنید، به آن گناه مؤاخذه می شوید.«  
َقْلبُُه”  آثٌِم  َفإِنَُّه  یَْکتُْمَها  َوَمن  َهاَدَۀ  الشَّ تَْکتُُمواْ  “َواَل  همچنان: 
کتمان  هر کس  که  ننمایید  شهادت  کتمان  »و   )2۸3 )بقره: 
“َفإِنََّها  همچنان:  است.«  گناه کار  دل  به  البته  کند  شهادت 
الّصُدورِ”  فِي  الَّتِي  الُْقُلوُب  تَْعَمی  َولَِکن  الْبَْصاُر  تَْعَمی  اَل 
لیکن  نیست،  کور  گرچه  سر  چشم  را  »کافران  )حج:46(. 

چشم باطن و دیدۀ دل ها کور است.« 
می زنند.  گره  قلب  به  را  اخاق  مسؤولیت  آیات  این  همۀ 
قلب درک  واژۀ  زبانی  معنایی و  از روی سرشت  معنا  این 
می شود. همچنین عقل و قلب چنان که پیشتر بیان شد، دارای 
معنای یکسانی هستند؛ تمیز حسن و قبح و خیر و شر. از 
سوی دیگر، قلب موضِع حساسیِت اخاقی است و با خوب 
به  عقلی«  »کنش  چون  قلبی«  »کنش  می شود.  منفعل  بد  و 
سبک و سنگین کردِن امور و تشخیص درست و نادرست 
نمی پردازد و معطوف به »امر آفاقی« نیست، بلکه احساسی 
است که معطوف به »امر انفسی«، »نفس« و »ضمیر« می باشد. 
از این رو امید، نومیدی، غم، شادی و... مانند سایر وجدانیات 

حاالت انفسی مرتبط با قلب هستند.
به کار  معنایی  همان  در  را  قلب  واژۀ  )حدیث(  دینی  متن 
کاربرد  جدید  اروپایی  زبان های  در  ضمیر  واژۀ  که  می برد 
دید.  قلبک” می توان  “استفت  را در حدیث  معنا  این  دارد. 
یکی از اصحاب پیامبر علیه السام روایت می کند: “خدمت 
پیامبر علیه السام آمدم و می خواستم از ایشان دربارۀ همۀ 
شو.  نزدیک  واصبه،  ای  فرمود:  بپرسم.  گناهان  و  ثواب ها 
نزدیک شدم تا جایی که زانوهایم به زانوهای پیامبر چسبید. 
کشاند،  این جا  به  را  تو  که  سوالی  از  واصبه،  ای  فرمود: 

فرمود:  ساز.  آگاهم  خدا،  رسول  ای  گفتم:  سازم؟  آگاهت 
آمدی تا از ثواب و گناه بپرسی. گفتم: آری. آنگاه سه انگشت 
خود را جمع کرد و بر سینه ام نهاد و فرمود: ای واصبه، از 
قلبت فتوا بخواه. نیکوکاری چیزی است که روح و قلب بر 
آن آسوده شوند و گناه چیزی است که در قلب رسوخ کرده 
و در سینه شک و تردیک ایجاد کند. اگر همۀ مردم برخاف 

احساس قلبت فتوا دهند، تو به آن فتوا اعتماد مکن.”
در حدیث دیگر آمده است: “خداوند قلب هر مومنی را از 
گناه بازمی دارد و او پند دهندۀ دل مومنان است. در حدیث 
پارۀ گوشتی  آدمی  بدن  در  باشید  “آگاه  است:  نقل  دیگری 
و  می شود  بدن صالح  تمام  آمد،  به صاح  هرگاه  که  است 
می شود.”  تباه  بدن  همۀ  شد،  فاسد  گوشت  پارۀ  آن  هرگاه 
آمده  است. چنان که  آدمی  قلب  پارۀ گوشت،  آن  که  بدانید 
است: “هر کسی ال اله اال اهلل گفت و در قلب او ذره یی خیر 
خداوند  “اگر  می شود.”  بیرون  جهنم  آتش  از  بود  نیکی  و 
پنددهنده  را  او  قلب  کند،  نیکی  و  خیر  ارادۀ  بنده یی  به 

می گرداند.”
پس قلب، وجدان بازدارنده و پنددهنده و فتوادهنده و کانون 
خیر و نیکی و جایگاه صاح است؛ چنان که مفهوم ضمیر نیز 

در زبان های اروپایی بیشتر از این معنا ندارد.
که  باشیم  داشته  دیگر  واژه گان  به  اشاره یی  این جا  ناچار  به 
در زبان عربی دقیقًا به معنای ضمیر و ضمیر اخاقی به کار 
در  است.  الوازع  لفظ  واژه گان  این  جملۀ  از  می رود.  رفته/ 
لسان العرب آمده است: وزع: بازداشتن نفس از هوا است. 
از  ارتش می گویند که  مأمور صف آرایی  به  وازع در جنگ 
اجازۀ خود جلوگیری می کند.  اذن و  بدون   افراد  پیشروی 
واژۀ دیگر “نفس لوامه” در قرآن است:”اَل أُقِْسُم بِیَْومِ الْقِیَاَمِۀ 
نیست  »چنین   )۱-2 )قیامه:  اَمِۀ”  اللَّوَّ بِالنَّْفِس  أُقِْسُم  َواَل   *
پُرحسرت و مامت.«  نفس  به  قیامت و قسم  به روز  قسم 
زمخشری در مورد معنای نفس لوامه می گوید: “نفس لوامه، 
دیگر  نفس های  قیامت  روز  در  که  است  پرهیزگاری  نفس 
نفس  یا  می کند  سرزنش  پارسایی  در  کوتاهی  دلیل  به  را 
تاش  نیکوکاری  و  خیر  در  هرچند  که  است  پرهیزگاری 
می ورزد اما همیشه خود را سرزنش می کند.” به این ترتیب 

لوم، زجر و وعظ معنای یکسانی دارند.
مفاهیم  و  الفاظ  می گیریم:  نتیجه  شد،  گفته  آن چه  همۀ  از 
عربی که اندیشۀ عربی با اختاف رویکردها و نحله ها مبتنی 
بر آن هاست، فاقد این قابلیت نیستند که به معنای نظری و 
فلسفی در فکر یونانی و اروپایی اساس و مبنای اخاق قرار 
گیرند. با این وجود، ترجمۀ اخاق نیکوماخوس ارسطو به 
انتشار  است.  فلسفی  اخاق  در  منبع  نخستین  عربی،  زبان 
بخش اعظم آراء و نظریات این کتاب در مکتوبات اخاقی 
نه  که  است  این  بر  دلیل  افاطون،  آرای  همچنین  و  عربی 
غیاب  نه  و  عربی  فرهنگ  در  مفهوم عقل  نه  و  عربی  زبان 
هیچ لفظی در زمینۀ خاص خود، هیچ کدام از این ها ممکن 
نیست از بنیان گذاری علم اخاق به معنای یونانی و به مفهوم 
جدید در فرهنگ عربی جلوگیری کند. اعتراف به عقل به 
استوار  شبه اجماع  بر  عربی  فرهنگ  در  اخاق  مبنای  مثابۀ 
است. این امر مسلم است اما این پرسش همچنان بی پاسخ 
می ماند که چرا در فرهنگ عربی به رغم کثرت علوم عقلی، 

علم اخاق مستقل و غیروابسته پدید نیامد؟
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ــا ــی ب ــان پارس ــدی زب ــت و توانمن ــا ظرفی ــنجش ب  در س
ــا در ــه تنه ــی دری ن ــان پارس ــوان نوشــت: زب ــغ می ت  دری
 میــان عــوام از اقبــال زیــادی برخــوردار بــوده اســت، بــل
ــوز ــا هن ــی ت ــژه رمان نویس ــات به وی ــترۀ ادبی ــا در گس  حت
 کــه هنــوز اســت از درخشــش و اقبــال چندانــی برخــوردار

.نیســت
ــردن ــدود ک ــان و مح ــفۀ زب ــا از فلس ــِت م ــم نادرس  فه
 زبــان در تنگنــای گونــۀ زبــان »لفــِظ قلــم« این هــا و همــۀ
 این  هــا، تأثیــرات منفــی بــر شــکل گیری رمان نویســی
ــه ــچ گزاف ــی هی ــته اســت. ب ــان پارســی دری گذاش  در زب
ــته ــو برخاس ــر از یک س ــل اگ ــن عوام ــه ای ــت ک  پیداس
پارسی ســتیزانۀ و  فرهنگ گریزانــه  سیاســت هاِی   از 
ــر ــوی دیگ ــت؛ از س ــردان اس ــیِن دولت م ــدۀ پس ــک س  ی
از مــا  مکتب رفتــه گاِن  غلط فهمی هــای  و   کژنگری هــا 
ــان نقــِش کلیــدی ــان در بدفهمی هــای مــا از زب  فلســفۀ زب

ــته است .داش
رویکــرد محــور  در  زبــان  فلســفۀ  کــه  روزگاری   در 
ــت، ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــه گاِن باخترزمی ــفه و فرزان  فاس
ــت ــِگ قدام ــه مرده ری ــم ب ــوز ه ــا هن ــه گاِن م  مکتب رفت
ــا ــران پ ــا ای ــتان و ی ــان در افغانس ــن زب ــتگاه ای  و خاس
 می فشــرند و دســت می افشــانند و زبــان را در ســطح

.وســیلۀ تفاهــم از فهــم می اندازنــد

:انواع زبان
 از یــک دیــدگاه، مــا گونه هــای زبــان داریــم کــه می تــوان

:آن را ذیــًا برشــمرد
ــ زبان نوشتار و یا زبان معیار
ــ زبان گفتار و یا انواع لهجه

ــ زبان دسته ها و طبقات اجتماعی
ــ زبان تخصص و حرفه ها

ــ زبان اسطوره و تاریخ
ــ زبان ایروتیک

ــ زبان طنز و کنایه
ــیار ــروز بس ــفۀ ام ــان در فلس ــان زب ــر، گفتم ــگاهِ دیگ  از ن

 گســترده، پیچیــده و پارادوکــس شــده اســت. بحــث زبــان
 وســیلۀ تفاهــم بــه موزیــِم تاریــخ ســپرده شــده اســت. از
ــۀ ــان، خان ــروز، زب ــردورزان ام ــان و خ ــر زبان شناس  منظ
 هســتِی انســان اســت وخدایی ســت کــه قلمــرو انســان را

ــد ــم می زن ــه دلخــواه خــود رق .ب

 زبان و رمان
ــای ــر دنی ــای ممکــن را در براب ــه دنی ــان، متنی ســت ک  رم
ــت را از ــه روای ــت ک ــذارد. رمــان متنی س ــی می گ  واقع
ــور ــف عب ــب مختل ــبک ها و مکات ــا، س ــزن دیدگاه ه  پروی
 می دهــد و در داربســِت یــک متــن بــه نمایــش می گــذارد.
 از ایــن رو بــه تعــداد نگاه هــا، ســبک ها و تیوری هــای
 رمان نویســی مــا رمــان داریــم وحتــا بــه تعــداد نگاه هــا و
ــان ــوان رم ــد، می ت ــد نشــده ان ــوز تول  شــگردهایی کــه هن

.داشت
 در هــر صــورت، رمــان در زبــان واقــع می شــود و اساســًا
ــا آن بتوانیــم ــدارد کــه ب ــان چیــزی وجــود ن  خــارج از زب
آدم هــا، رویداد هــا،  وگوهــا،  گفــت  روایت هــا،   بــه 
هســتی بی مکانی هــا،  و  مــکان  بی زمانی هــا،  و   زمــان 
معنــا و  صــورت  عشــق ها،  کابوس هــا،  نیســتی ها،   و 
 ببخشــیم، ویــا معنی زدایــی کنیــم و یــا بــه تکثــر معنی هــا

ــم ــن بزنی ــا دام .و صورت ه
ــای ــت ج ــب حقیق ــه در جان ــان ن ــد: »زب ــارت می نویس  ب
 دارد و نــه در جانبــی ناراســتی. در یــک آن، در هــر
 دو قلمــرو اســت، از ایــن رو هرگــز نمی فهمیــم کــه
ــر، همچــون نیچــه، ــرای فلوب ــه.« و »ب ــا ن  جــدی اســت ی
ــن آغــاز بحــران ــت اســت، ای ــه ضمان ــد هرگون ــان فاق  زب
ــان، ــا زب ــان و ب ــر در زب ــان دیگ ــه بی  مدرنیســم اســت«. ب
در کــه  همان طــوری  رســید.  چیز هــا  بــه   نمی تــوان 
ــد. ــد مصــداق و دور از چیز هاین ــر واژه گان فاق ــان فلوب  رم
ــای ــا رؤی ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــد: »معنای ــارت می افزای  ب
ــه ــنده ب ــروز، نویس ــود دارد. ام ــا وج ــه معن ــت یابی ب  دس
 ایــن دلیــل و آن دلیــل نمی نویســد، بــل بــه دلیــل نیــاز بــه
 معنــی می نویســد. چیــزی کــه اکنــون، داللــت معنایــی  اش

 می خوانیــم«. بــارت بــه تأکیــد می گویــد کــه بــرای فلوبــر
 هیــچ مخاطبــی وجــود نداشــت. جهــان بــووار و پکوشــه
 جهانــی اســت بی پــژواک و بی رنــگ: جهــاِن زبــان. و
 هنــر فلوبــر آفرینــش چنیــن جهانــی اســت. ص23۷،

ــدی ــک احم ــن، باب ــاختار مت .س
ــاِن خاصــی ــرای رمــان، پیشــاپیش زب ــه مشــکل ب  شــاید ب
 تعییــن کــرد. نکته یــی کــه نمی تــوان از آن چشــم پوشــید؛
ــه ــگاهِ ب ــب و ن ــبک، مکت ــای س ــان در تنگن ــر رم ــا ه  ام
ــرد و در داربســِت ــگ، جــان و پوســت می گی ــی رن  ویژه ی

ــد ــی  می افگن ــود را پ ــتی خ ــی هس .زبان
ــان ــده دارد. زب ــور تعیین کنن ــان، مح ــان در رم ــرد زب  کارک
 بــه منزلــۀ وســیلۀ انتقــال مفاهیــم، تبعیــت از ســاختار های

....متــداول در متــون کهــن یــا کوچــه و بــازار
ــدِی ــزارِ صورت بن ــا اب ــم ی ــِف مفاهی ــیلۀ کش ــان وس  زب
 مفاهیــِم پنهــان. زبــان در جایــگاهِ هســتی و خانــۀ متــن در
ــدازد و ــت می ان ــد، پوس ــس می کش ــن نف ــود مت ــار و پ  ت

ــرد ــازه می گی ــاِن ت .ج

جمال زاده و زبان رمان
 محمدعلــی جمــال زاده در صفحــۀ دوصدوشــصت ودو،
»مــن در همــان نویســی« می نویســد:  »قصــه   کتــاِب 
ــه ــی ب ــن جوان ــش در عی ــال پی ــی وپنج س ــه س  روزی ک
ــان ــه زب ــودم ک ــادم، متوجــه شــده ب  فکــر چیزنویســی افت
ــی ــیار خوب ــور بس ــات منث ــد دارای ادبی ــی می توان  فارس
 باشــد و ایــن زبــان آن همــه اصطاحــات و امثــال و حکــم
 و تعبیــرات و کلمــات و الفــاظ متــرادف فارســی و عربــی
 می توانــد بســیاری از مطالــب و بلکــه هــر مطلبــی را چــه
 در زمینــۀ عواطــف و احساســات وچــه در عوالــم فکــر و
 اندیشــه و تجســس و تصــور در نهایــت خوبــی از عهــدۀ
ــه ــت ک ــن اس ــی ای ــرط اساس ــه ش ــی البت ــد ول ــان برآی  بی
ــته، ــه داش ــه و مای ــه پای ــرد ک ــه دســت بگی ــم ب  کســی قل
 صاحــب ســواد و فهــم و ذوق و بصیــرت و قــدرت باشــد.
ــه ــم ک ــرار نمای ــد اق ــی بای ــه شکسته نفس ــدون هیچ گون  ب
 خــودم دارای ایــن شــرایط نبــودم ولــی در آن اوقــات روز

ــواری ــاراِن بزرگ ــزار ی ــب درگاه و خدمت گ ــرا مصاح  م
 ســاخته بــود کــه بــه نحــو اتــم و اکمــل دارای تمــام ایــن
 صفــات و فضایــل بودنــد وتنهــا کاری کــه از دســت مــن
 ســاخته بــود، اســتفاده و اغتنــام از درک فیــض حضــور آن
 بزرگــواران کــه شــادروان میــرزا محمــد قزوینــی و آقــای
 ســید حســن تقــی زاده گِل سرســبد آن هــا بودنــدـ بــود، و
ــاد ــورد زی ــن م ــد و در ای ــار گردی ــع ی ــبختانه طال  خوش

ــدم ــی نمان ــت خال ــب و دس .بی نصی
کتــاب دو،  شــصت  دوصــدو  در صفحــۀ   جمــال زاده 
ــت« ــکر اس ــی ش ــۀ »فارس ــید: »قص ــی می نویس  قصه نویس
 اولیــن قصــه ای اســت کــه نوشــته ام و در همــان موقــع بــه
ــت... در ــیده اس ــع رس ــه طب ــن ب ــۀ »کاوه« در برلی  در مجل
 داســتان »فارســی شــکر اســت« می خواســتم بــه هموطنانــم
 بگویــم کــه اختــاف تربیــت و محیــط دارد فارســی مــا را
 کــه زبــان بســیار زیبــا و شــیرینی اســت، فاســد می ســازد
ــی ــی و فرنگ ــاد عرب ــرات زی ــات و تعبی ــتعمال کلم  و اس
 ممکــن اســت کار را بــه جایــی بکشــاند کــه افــراد طبقــات

ــد ــر را نفهمن ــان یکدیگ ــم زب ــردم کم ک ــف م .مختل

 فارسی شکر است
 بــا انــدک مــدارا داســتاِن »فارســی شــکر اســت« مانیفســت
ــرد ــت. رویک ــی دری اس ــان فارس ــر در زب ــتان معاص  داس
ــان ــه زب ــدود ب ــًا مح ــتان صرف ــن داس ــال زاده در ای  جم
 گفتــاری و بــه تعبیــر دیگــر لهجه هــا نیســت. بــل او
ــی ــان فارس ــه زب ــر ب ــگاهِ دیگ ــا ن ــن کار ب ــا ای ــته ب  خواس
ــان بــه گونــۀ  چنــگ انداختــه باشــد و از ظرفیــت ایــن زب

ــرده باشــد ــره ب ــر به .دیگ
ــتاِن »فارســی شــکر ــزی در داس  موضــوِع محــوری و مرک
ــه ــردی اســت ک ــتان م ــان فارســی اســت. داس  اســت« زب
ــدری و خــون جگــر« در خــارج ــج ســال درب  پــس از »پن
ــود و در ــی« می ش ــدر انزل ــا »کشــتی« وارد »بن  از کشــور ب
ــه ــم ب ــن حاک ــط مأموری ــود و توس ــار می ش ــا گرفت  آن ج
ــا ســه نفــر دیگــر کــه یکــی ــدان ب ــدان می افتــد. در زن  زن
ــی ــومی جوانک ــیخی« و س ــری »ش ــآب« و دیگ  »فرنگی م

ــود ــد می ش ــان« هم بن ــام »رمض ــه ن ــدی« ب .»کاه نم
ــر ــس از ذک ــتان را پ ــن داس ــخصیت های ای ــنده ش  نویس
 خصوصیــت ظاهــری آن هــا، عمدتــًا از طریــق چه گونه گــی
ــان و ــکل بی ــن ش ــاند. گاه همی ــان می شناس  کام وگفتارش
 تفــاوت گفتارشــان موقعیت هــا و گونه هــای مختلــف
 زبانــی را بازتــاب می بخشــد. و یــا بــه تعبیــر دیگــر، ایــن
و می یابنــد  هســتی   زبــان  درگونه هــای   شــخصیت ها 
 نفــس می َکشــند. عربی زده گــی »شــیخ«، »فرنگی مآبــی«
ــک ــود، از ی ــا خ ــان، این ه ــی« رمض ــوان و »عوام زده گ  ج
ــوع ــم و تن ــیلۀ تفاه ــود در وس ــوءتفاهمی می ش ــو، س  س
ــی ــای زبان ــا و گونه ه ــود در موقعیت ه ــری می ش .و تکث
 کم وبیــش دوگونــه رویکــرد زبانــی نســبت بــه یــک
 رمــان داریــم؛ رویکــرد از منظــر ســبک و تیــوری خاصــی
ــان و دوِی دیگــر، رویکــرد از منظــر ــک رم ــه ی  نســبت ب
در جمــال زاده  هستی شناســی؛  و  زیباشــناختی   فلســفۀ 
 »فارســی شــکر اســت« بیشــتر رویکــرد زیبایی شناســانه و

دارد .زبان محورانــه 
ــان ــا زب ــزاده در »فارســی شــکر اســت« ب ــه جمال  کاری ک
ــه ــا توج ــذارد، تنه ــرا می گ ــه اج ــرد و ب ــان می گی ــه بی  ب
ــه ــتان ک ــت کارس ــل کاری س ــت؛ ب ــار نیس ــان گفت ــه زب  ب

ــن ــا ای ــردد. ب ــان برمی گ ــان در رم ــس و ذات زب ــه نف  ب
 کار جمــال زاده بــه بخشــی بالفعــل و تــوان موجــود زبــان
 فارســی دری در رمــان توجــه می کنــد و بــه آن شــخصیت

.و جــان می بخشــد
 در کتــاب »ادبیــات داســتانی« جمــال میــر صادقــی، صفحــۀ

می خوانیــم :پنج صدوپنجاه ونــه 

:خصوصیت نثر داستانی جمال زاده عبارت است از
 اول، بافــت زبــان، بافــت ســاده یی اســت، بــه آغــاز

:داســتان »فارســی شــکر اســت« نــگاه کنیــم
ــم« ــا ه ــران ب ــل ای ــر و خشــک را مث ــا ت ــچ جــای دنی  هی
 نمی ســوزانند. پــس ازپنــج ســال َدر بــه دری و خون جگری
ــاک ــه خــاک پ ــاالی صفحــۀ کشــتی ب ــوز چشــمم از ب  هن
 ایــران نیفتــاده بــود کــه آواز گیلکــی کرجی بان هــای انزلــی
ــان ــاالم جــان خوان ــاالم جــان، ب ــه ب ــه گوشــم رســید ک  ب
 مثــل مورچه هایــی کــه دور ملــخ مرده یــی را بگیرنــد، دور
 کشــتی را گرفتــه و بــای جــان مســافرین شــدند و ریــش
ــان و ــاروزن و کرجی ب ــد پ ــگ چن ــه چن ــافری ب ــر مس  ه

.»حمــال افتــاد
ــی ــات، ویژه گ ــب کلم ــو و ترکی ــر نح ــان از نظ ــن زب  ای
ــاه ــای کوت ــر جمله ه ــای دراز ب ــدارد. جمله ه ــی ن  خاص

ــه دارد .غلب
 دوم، اســتفاده از کلمــات و اصطاح هــا و ضرب المثل هــای

نه میا .عا
ــداول ــان مت ــه زب ــتر ب ــال زاده بیش ــا جم ــار این ه  در کن
ــتاِن »درد ــا، داس ــاور برخی ه ــه ب ــه دارد. ب ــت توج  پایتخ
ــیار ــتان های بس ــمار  داس ــی از ش ــی« یک ــا قربان عل  دل م

».پُردرخشــش جمــال زاده اســت

هدایت و رمان مدرن
گوش مــان در  مانــدگار  و  پارینــه  ســخن  آن   هنــوز 
 طنین انــداز اســت کــه گفته انــد: مــا چهــار نفــر بودیــم ــــ
 صــادق هدایــت، بــزرگ علــوی، مجتبــی مینــوی و مســعود
 فــرزاد ــــ کــه از فرنــگ برگشــته بودیــم و بــا زبــان فرنگی
 آشــنایی داشــتیم؛ در ایــران مــا را بــه پشــیزی نمی گرفتنــد

می نامیدنــد بی ســوادمان  .و 
 یــاران اصلــی ربعــه »چهــار تــن« بودنــد؛ هدایــت، مجتبــی
ــب در ــه اغل ــرزاد ک ــعود ف ــوی و مس ــزرگ عل ــوی، ب  مین
ــه ــوا و گاهــی در فردوســی نشســت داشــتند ک ــه رزن  کاف
ــت از ــازه اش، هدای ــاول ت ــوی از ن ــظ، عل ــرزاد از حاف  ف
 فــان کتابــش و مینــوی در بــارۀ آثــاری کــه خوانــده بــود،

ــد ــوخی می کردن ــت و ش .صحب
تــا »چهــار  می نویســد:  این بــاره  در  فــرزاد   مســعود 
ــم کــه در عیــن حــال، ــان دار بودی ــه و زب  جــوان فرنگ رفت
 دســت وبال همــه در ادبیــات فارســی نیــز بنــد بــود و هــر
 چهــار تــا شــوق کار در زمینــۀ ادبیــات ایــران را داشــتیم.«
ــا ــه ب ــتیم ک ــم، خواس ــده بودی ــال و هم عقی ــون هم س  چ
ــگ، خــط مشــترکی ــورد فرهن ــا درم ــر م ــیم. نظ ــم باش  ه
ــرار ــبعه« ق ــروۀ »س ــا، گ ــر م ــل در براب ــت. در مقاب  داش

 ...داشت
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عضو شورای مرکزی حزب 
اسالمی بازداشت شد

افـزایش حضـور طالبـان
 بر شاهـراه بغـالن-بلـخ

کشـور  امنیتـی  نیروهـای  گزارش هـا،  برخـی  بربنیـاد 
»حاجـی دواخـان« یـک عضـو شـورای مرکـزی حـزب 
اسـامی و رییـس کوچی هـای ایـن حـزب را بازداشـت 

کـرده  اسـت.
حـزب  رسـانه های  دفتـر  عضـو  حقمـل  غنـی  فضـل 
اسـامی، بازداشـت حاجـی دواخـان را تاییـد کـرده، امـا 

جزییـات بیشـتری در ایـن بـاره نـداده اسـت.
تاهنوز مشـخص نشـده اسـت کـه نیروهـای امنیتـی چرا 

حاجـی دواخـان را بازداشـت کرده انـد.
گفتـه می شـود کـه او چهـار روز پیـش دسـتگیر شـده 

اسـت.
گفتـه شـده اسـت کـه این عضـو حـزب اسـامی تاکنون 
در چندیـن نشسـت صلـح که از سـوی موسسـه پگواش 
در ترکیـه، قطـر و کشـورهای دیگـر برگزار شـده بودند، 

اشـتراک کرده اسـت.
براسـاس گزارش هـا خانـوادۀ حاجـی دواخان در پشـاور 

پاکسـتان زنده گـی می کنـد.
تاهنـوز حـزب اسـامی گلبدیـن حکمتیـار و نهادهـای 
امنیتـی رسـمًا در ایـن بـاره ابـراز نظـری نکـرده  اسـت.

در روزهـای پسـین، ناامنی هـا در بخش هایـی از والیـت  
بغـان بـه ویژه در امتـداد شـاهراه بغان- بلـخ در منطقه 
چشـمۀ شـیر شـهر پلخمری افزایـش یافته اسـت و مردم 

را به شـدت نگران سـاخته اسـت.
اعضـای شـورای والیتـی بغـان می گوینـد کـه افزایـش 
ناامنی هـا در ایـن منطقـه همزمـان شـده بـا تبدیـل شـدن 
عبدالغنـی، فرمانـده پیشـین کنـدک پولیـس شـاهراه ایـن 
والیـت و تاکیـد می کننـد که پـس از تبدیلی او، یک شـبه 
چندیـن پاسـگاه نیروهـای امنیتـی در منطقـه چشمه شـیر 

شـهر پلخمـری بدسـت طالبـان سـقوط کرده اسـت.
بـه گفتـۀ اعضـای شـورای والیتـی بغـان، اکنـون گـروه 

طالبـان دسـت بـاز  بـرای اداره ایـن شـاهراه دارنـد.
بسـم اهلل عطـاش، عضـو شـورای والیتی بغان به هشـدار 
می گویـد کـه عبدالغنـی، فرمانـده پیشـین کنـدک پولیس 
شـاه راه بغـان درپـی اختاف ها میـان اکرام الدین سـریع، 
فرمانـده پولیـس و برخـی حلقـات در مرکز که خوشـبین 
بودنـد آقـای غنـی در ایـن سـمت نباشـد، تبدیـل شـده 

است.
از  غنـی  فرمانـده  کـه  می کنـد  تأکیـد  عطـاش  آقـای 
فرماندهـان مشـهوری بـود که به زودترریـن فرصت برای 
دفـع حمله هـای طالبـان، خـود را بـه محـل می رسـاند.

عطـاش در ایـن مـورد بـه خبرگـزاری هشـدار می گوید: 
»اصـل موضـوع ای اسـت کـه افتیـدن شـاهراه به دسـت 
مخالفیـن یکـی از عواملـش پرسـونل قومانـدان غنـی از 
جملـه قومانـدان هـای مشـهور و معـروف و آدمـی بـود 
کـه باالی شـاهراه حاکمیت قاطع داشـت هـر ازگاهی که 
طالبا باالی یکی از پوسـته هایش در مسـیر چشـمه شـیر 
رباتـک و خواجـه الـوان و یاهم باغ شـمال و یـا کیله گی 
حملـه می کـد در اسـرع زمـان خـوده در آنجـا رسـانیده 
می تانسـت و از او پوسـته ها دفـاع می کـد و ال اقـل کمک 

می رسـاند«.
آقـای عطـاش ادعـا می کند که بـه دنبال برکنـاری فرمانده 
غنـی، شـاهراه بغـان، ناامن شـده اسـت. اما اکـرام الدین 
سـریع، فرمانده پولیـس بغان تغییر و تبدیلـی در نظام را 
یـک اصـل می دانـد و موجودیـت هرگونه اختـاف میان 

خـودش و فرمانـده غنـی را رد می کند.
اکرام الدیـن سـریع می گویـد: »قومانـدان کنـدک چطـور 
همـرای قومانـدان امنیـه میتانـه اختاف داشـته باشـه. مه 

قطعـًا کـدام اختاف نداشـتیم«.
هم چنـان، آقـای سـریع می گویـد کـه دیـروز بـرای بـاز 
آغـاز  از دسـت رفتـه عملیـات  پاسـگاه های  پس گیـری 
شـده اسـت. او می گوید: »حمـات تهاجمی بـود چهارتا 
پوسـته سـقوط کـد، پـس دوبـاره مـا امـروز  )۵عقـرب( 
شـاهراه را بسـته کدیـم. اینـه حمات ما شـروع میشـه و 
ایـن بـه بـودن غنـی و نبـودن غنـی کـدام ربط نـداره که 

غنـی اگـه باشـه ای گـپ نمیشـه اگه نباشـه میشـه«.
بـه بـاور بسـم اهلل عطـاش عضـو شـورای والیتـی بغان، 
سـقوط ولسـوالی دهنـه غـوری و منطقه دندغوری شـهر 
پلخمـری کـه بیشـتر از دو سـال از آن می گـذرد سـبب 
نـا امـن  هـا در ایـن والیـت و شـاهراه های  ایـن والیـت 

اسـت. گردیده 
درکنـار ایـن، یـک منبـع امنیتی در بغـان می گویـد که با 
سـقوط پاسـگاه های نیروهـای امنیتـی در مسـیر شـاهراه 
بغـان، طالبـان در ۱۵ کیلومتـری شـاهراه بغـان - بلـخ 
دسترسـی پیـدا کـرده و هـر از گاهـی در این مسـیر ایس  

هـای بازرسـی ایجـاد می کنند.
گفتنـی اسـت کـه دو روز پیـش، گـروه طالبـان از منطقـۀ 
چشـمۀ شـیر شـهر پلخمـری، سـه عـراده نفتکش و سـه 
عـراده موتـر باربـری بازرگانـان را بـا خـود بـرده و دو 

عـراده از ایـن نفتکـش هـا را نیـز آتـش زدنـد.

بـرای نخسـتین بار در مـاه قـوس ۱39۵ انتشـار تصاویـری 
از حضـور موترهـای زرهـی و نظامیـان چینی در ولسـوالی 
پـی  در  سـپس  و  شـد  مطـرح  بدخشـان  والیـت  واخـان 
افزایـش نگرانی هـا از تشـدید ناامنی هـا در افغانسـتان بـار 
دیگـر سـاخت پایـگاه نظامـی توسـط چین در شمال شـرق 
افغانسـتان رسـانه یی شـد، امـا مقامـات افغانسـتان و چینـی 
همـواره آن را تکذیـب کردنـد. در واقـع وزارت دفاع چین 
و دولـت افغانسـتان هرگونـه حضـور نظامیـان چینـی در 
خـاک افغانسـتان و حضـور ۵00 نظامی چینـی در پایگاهی 
انـد  افغانسـتان را رد کردنـد. مخالفـان معتقـد  در شـمال 
کـه نظامیـان چینـی در خـاک افغانسـتان حضـور دارنـد و 
نیروهـای ارتـش چیـن عملیات هـای نظامـی مشـترکی را با 
نیروهـای ارتـش افغانسـتان و تاجیکسـتان در مناطق مرزی 
نظامیـان  مشـترک  گشـت های  همچنـان  می دهنـد.  انجـام 
چینـی و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و موترهـای زرهـی 

نظامیـان چینـی در منطقـه مشـاهده شـده اسـت. 
چند روز پیش نیز نشسـتی برای بررسـی مسـایل امنیتی در 
چیـن برگزار شـده بـود که مقاماتـی از وزارت دفـاع در آن 
شـرکت داشـتند، چگونگـی فعالیـت گروه های تروریسـتی 
در افغانسـتان یکـی از موضوعـات مـورد بحـث در ایـن 

نشسـت بوده اسـت.
نوشـتار زیـر بـه چرایـی توجه بیشـتر امنیتـی و نظامی چین 
نقـش  ایفـای  اسـت.  پرداختـه  افغانسـتان  بـه شمال شـرق 
ژیوپلتیکـی و جهانـی بیشـتر چیـن پکـن در مـاه فبـروری 
سـال 20۱۷، پایگاهـی دریایـی در جیبوتـی راه اندازی کرد، 
چیـن بـا توجـه بـه ایفـای نقـش در قالـب بازیگـر جهانـی 
بارهـا نشـان داده اسـت که می خواهـد پایگاه هایـی را برای 
حفاظـت از منافـع خـود ایجـاد کنـد. چینی هـا پایگاه هایـی 
را در سـواحل افریقـا و سـایر مناطـق جهـان ایجـاد کـرده 
و می کننـد. در ایـن بیـن هـر چنـد چیـن تـاش می کنـد 
تقویـت جایـگاه نظامـی و دفاعـی خـود بـا واکنش هـای 
بیشـتر منطقه یـی و جهانـی همراه نباشـد، اما بی میل نیسـت 
کـه حضـور نظامـی و امنیتـی خـود در منطقه و کشـورهای 
همسـایه را  بـا راه انـدازی مراکـز تدارکاتی نظامـی و امنیتی 

کند.  تقویـت 
در ایـن حـال، چیـن نمی کوشـد خـود را جایگزینـی بـرای 
ایـاالت متحـده بدانـد زیـرا دارای توانایی هـای محـدودی 
بـرای عملیـات در افغانسـتان اسـت، امـا انتظـار مـی رود با 
توجـه بـه وضعیـت جنـگ افغانسـتان گـواه افزایـش عاقۀ 

نظامـی و امنیتـی پکـن در منطقـه باشـیم. 
در بِعـد دیگـری، بی ثباتـی مزمـن در افغانسـتان می تواند به 
عنـوان فرصتی برای پیشـرفت قابل توجه اسـتراتژیک چین 
هـم باشـد. بهره گیـری از انگیزه هـای کابـل بـرای افزایـش 
همکاری هـای دفاعـی و امنیتـی بـا چیـن، انگیزه هـای کابل 
بـرای افزایـش همکاری هـای دفاعـی و امنیتی بـا چین غیر 
قابـل انـکار اسـت. چیـن یکـی از کشـورهای همسـایه در 
شمال شـرقی افغانسـتان حـدود 93 کیلومتـر مـرز مشـترک 
باافغانسـتان دارد. امـا ایـن همسـایه گی در نقطه یـی قـرار 
دارد کـه امـکان ارتبـاط زمینی توسـط جاده و یـا خط آهن 

نیسـت.  ممکن 
در ایـن میـان، پـس از تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی در 
سـال 20۱4، چین بـرای نخسـتین بار کمک هـای نظامی اش 
را بـه افغانسـتان را اعـام کـرد. همچنـان کابل خواسـت تا 
چیـن روی پاکسـتان فشـار بیـاورد کـه طالبـان را بـه میـز 
مذاکـره  و آشـتی جو یی حاضـر کنـد. در همیـن رونـد، در 
سـال 20۱۵، همکاری هـای دفاعـی بـه امضـا رسـید و پس 
از بی نتیجـه  مانـدن گفت وگوهـای چهار جانبه بـرای حاضر 
کـردن طالبـان بـر میـز مذاکـرات صلـح، یـک مقـام ارشـد 

نظامـی چیـن در سـال 20۱6 از کابـل دیـدار کـرد. جنـرال 
دو جانبـۀ   تاریـخ  در  نخسـتین بار  بـرای  فینگویـی،  فنـگ 
افغانسـتان و چیـن توافـق کـرد تـا مبلـغ معـادل ۷3 میلیون 
دالـر امریکایـی را بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان کمـک 
کنـد. در همیـن راسـتا اسـت کـه ایجـاد واحـد نیروهـای 
والیـت  کوهسـتانی  مناطـق  در  افغانسـتان  ارتـش  ویـژۀ 
بدخشـان، گمانه زنی هایـی دربـارۀ گسـترش  همکاری هـای 
نظامـی و امضـای توافق نامـۀ امنیتـی بـا دولـت افغانسـتان، 
همکاری هـای مـرزی بیـن دو کشـور، آمـوزش نیروهـای 
امنیتـی افغانسـتان توسـط نظامیـان چینی و تاش مشـترک 
چیـن و دولـت افغانسـتان برای زمینه سـازی حضـور امنیتی 
پکـن در برخـی از نقـاط در شـمال افغانسـتان مـد نظـر و 
حتـا ممکن اسـت پایـگاه نظامی مشـترک در منطقـۀ واخان 

والیـت بدخشـان در آینـده عملیاتـی گـردد. 
جایـگاه ژیوپلتیـک شمال شـرق افغانسـتان بـرای چین-اگر 
بـه اهمیـت ژیوپلتیـک و جغرافیـای شمال شـرق افغانسـتان 
توجـه کنیـم- تـا حدی می تـوان به چرایـی توجـه امنیتی و 
نظامـی چین برای حضور در شمال شـرق افغانسـتان پاسـخ 

دهیم. 
والیـت بدخشـان در شمال شـرق افغانسـتان تنهـا همسـایه 
میـان کریـدور واخـان  ایـن  در  اسـت.  افغانسـتانی چیـن 
منطقه یـی عمومـًا خالـی از جمعیـت و کوهسـتانی اسـت 
و  بدخشـاِن افغانسـتان را بـه ایالت مسـلمان نشـین »سـین 
کیانـگ« چیـن متصـل می کنـد. در ایـن منطقـه ولسـوالی 
واخـان بـا ۱0300 کیلومتر مربع مسـاحت از شـرق با ایالت 
سـین کیانگ چیـن از شـمال بـا تاجیکسـتان و از جنـوب 
بـا ایالـت گلگـت پاکسـتان هـم مـرز اسـت و بیـش از ۱۸ 
هـزار نفـر نیـز جمعیـت دارد. لـذا چیـن علی رغـم داشـتن 
مـرز کوتـاه و کوهسـتانی بـا افغانسـتان، نسـبت بـه جایگاه 
ژ یوپلتیک شمال شـرق افغانسـتان حسـاس اسـت و افزایش 
حضـور امنیـت و نظامی خود در این بخش از افغانسـتان را 

کامـًا در جهـت امنیـت ملـی خـود ارزیابـی می کنـد. 
راه  از  چیـن  محاصـرۀ  بـا  مقابلـه  و  هنـد  نقـش  کاهـش 
افغانسـتان چیـن بـا وجود روابط گسـترده با غـرب از ادامۀ 
حضـور نظامـی ناتـو و امریـکا در افغانسـتان نگـران بوده و 
بـه عنـوان یک تهدیـد امنیتی بـه آن می نگرد. یعنـی از منظر 
اسـتراتژیک چیـن مخالـف حضـور بلنـد مـدت امریـکا در 
افغانسـتان اسـت و ایـن حضـور می توانـد منجر بـه تنگ تر 
شـدن محاصرۀ چین توسـط غرب گـردد. در واقع، چینی ها 
از یـک افغانسـتان همکار سیاسـت های ناتـو ناراحت اند و 

دور سـاختن افغانسـتان از غـرب مد نظراسـت. 
در بُعـد دیگـری، چیـن پایگاه هـای نظامـی در کشـورهای 
همسـایه را تهدیـدی اساسـی بـرای امنیـت و منافـع ملـی 
آنجـا کـه در  از  ایـن  بـر  ارزیابـی می کنـد. عـاوه  خـود 
اسـتراتژی نویـن امریـکا در افغانسـتان نقـش پاکسـتان بـا 
بدبینـی نگریسـته شـده و در مقابـل بـه تقویـت نقـش هند 
توجـه شـده اسـت،  پکـن بـا در نظرداشـت همـکاری و 
پیونـد هند و ایـاالت متحـده در افغانسـتان و افزایش پیوند 
امریـکا و هنـد در افغانسـتان را بـه ضـرر منافعـش ارزیابی 
می کنـد و بی میـل نیسـت حضـور امنیـت و نظامـی خـود 
در شمال شـرق افغانسـتان را در مقابـل افزایـش نقـش هنـد 
و امریـکا در مناطـق نزدیـک بـه مرزهـای چین تلقـی کند. 
مقابلـه بـا تروریسـم، تجزیه طلبـی و گروه هـای ضـد چینی 
حـوزۀ امنیـت و مقابلـه مـد نظر چین در افغانسـتان اسـت. 
در ایـن بیـن ایالت سـین کیانگ بـا اکثریت فعلی مسـلمانان 
اویغـور و دو گـروه عمـده و جدایی طلـب سـین کیانـگ 
جهانـی  »کنگـرۀ  و  شـرقی«  ترکسـتان  اسـامی  »جنبـش 
اویغـور« می تواننـد بـه چین ضربـه زنند. منطقـۀ خودمختار 

سـین کیانـگ در غرب چیـن جوالنـگاه فعالیـت گروه های 
فعـال اسـتقال طلب بـا ۸ کشـور از جملـه افغانسـتان مـرز 
مشـترک دارد و جنبـش اسـامی ترکسـتان شـرقی )که قبًا 
بـا طالبـان و القاعـده همکاری هایـی داشـته اسـت( تهدیـد 

اسـت.  عمده 
حضـور  بـه  بسـیاری  رسـانه های  گذشـته،  سـال های  در 
نیروهایـی از ایـن منطقه در بدنۀ داعش اشـاره کرده اند و به 
اذعـان مقامـات بلندپایـۀ چینی شـماری از مسـلمانان چینی 
منطقـه اویغـور همراه بـا نیروهـای داعـش در درگیری های 
سـوریه و عـراق می جنگنـد. در ایـن بیـن بـا افزایـش نفوذ 
داعـش در افغانسـتان، نگرانـی امنیتـی فزاینده یـی در چیـن 
سـبب شـده اسـت تـا مبـادا عوامـل داعـش و تندروهـای 
اویغـوری راهـی بـرای نفـوذ بـه منطقـه خودمختـار »سـین 

کیانـگ« در غـرب چیـن چیـن بیابند. 
بـا این حـال، با وجـود اینکه قبـًا افغانسـتان موافقت کرده 
اسـت کـه »افغانسـتان به هیـچ حرکتـی، کـه امنیـت چیـن 
را از خـاک ایـن کشـور تهدیـد کنـد، اجـازه نخواهـد داد.« 
در راسـتای همیـن همکاری هـا، افغانسـتان ۱۵ تروریسـت 
اویغـور را کـه بازداشـت کـرده بـود، در سـال 20۱۵ بـه 
چیـن سـپرد. اکنـون از نـگاه چینی هـا بـا توجـه بـه تقابـل 
کنونـی داعـش بـا طالبـان در افغانسـتان می تـوان از رابطـۀ 
خـوب بـا طالبـان و کابل در جهـت رفع خطـر داعش برای 
چیـن بهـره بـرد و در مرزهـای چیـن آرامش برقـرار کرد و 
خطـر بازگشـت داعـش و گروه هایـی چون حزب اسـامی 
ترکسـتان  شـرق  اسـامی  جنبـش  یـا   )TIP( ترکسـتان 
)ETIM( بـه چیـن را کاسـت. از این منظر حضـور امنیت 
و نظامـی چیـن در شـمال شـرق افغانسـتان می توانـد بـا 
جلوگیـری از نفـوذ تروریسـت ها در مناطـق مـرزی سـین 
افغانسـتان و  از  بـار  اقدامـات خشـونت  انجـام  کیانـگ و 
مقابلـه بـا رفتارهـای ضـد تروریسـتی حتـا منجـر بـه طرح 
پایـگاه نظامی در بدخشـان گـردد. به عبارت دیگـر، نگرانی 
جدی این کشـور عضو سـازمان شـانگهای از نهادینه شـدن 
تروریسـم و رشـد افراط گرایـی در افغانسـتان بـا توجـه بـه 
پتانسـیل های واگرایـی در شـمال غـرب چیـن و مناطقـی 
نظیـر سـین کیانـگ در رویکـرد امنیتـی چیـن در نـگاه بـه 

حضـور در شـمال افغانسـتان موثر اسـت.
رابطـۀ مناسـب با طالبـان و رویکـرد میانجی گـری در روند 
صلـح افغانسـتان و رابطـه کابـل- اسـام آباد از نـگاه چیـن 
رویکـرد میانجی گـری چیـن و مشـارکت در رونـد صلح و 
ارتباط با طالبان در افغانسـتان مهم اسـت. از این دید روابط 
میـان مقامـات چیـن و رهبـران طالبـان قدیمـی اسـت. در 
واقـع، پکـن به دنبال تضمینی اسـت که طالبان افغانسـتان به 
عنـوان پایگاهی بـرای گروه هـای سـتیزه جوی اویغور عمل 
نخواهـد کـرد و تـاش چیـن در میانجی گـری بیـن کابل و 
طالبـان در قالب هـای چندگانـه و دوطرفه می تواند به سـود 
چینی هـا باشـد. پـس از اعـام موجودیت گروه تروریسـتی 
داعـش در و انتقال آنان به شـمال افغانسـتان، چیـن از نفوذ 
احتمالـی ایـن گـروه تروریسـتی بـه مناطق مرزی مشـترک 
ابـراز نگرانـی کرده اسـت. اکنـون بـا گمانه زنی هـای انتقال 
جنگ جویـان ایـن گـروه تروریسـتی بـه شـمال افغانسـتان 
حضـور نظامی و امنیتی چین در افغانسـتان سـبب می شـود 
پکـن بتوانـد بـا کمـک طالبـان مانـع از حضـور داعـش در 
سـین کیانـگ و مناطـق مـرزی خود گـردد. به عـاوه کابل 
و اسـام آباد دارای چالش هـا و مشـکات بسـیاری هسـتند 
و روابـط نظامـی و امنیتـی مناسـب و خوب چیـن با هر دو 
بازیگـر می توانـد فرصـِت خوبـی بـرای میانجی گـری چین 
بـرای جلوگیـری از ضربـه وارد شـدن بـه منافـع چیـن در 

افغانسـتان ارزیابی شـود.

چرایی توجه بیشتر نظامی چین 
به شمال شرق افغانستان

سهراب روزبه

شمال شــرق  در  بدخشــان  والیــت 
افغانســتان تنهــا همســایه افغانســتانی 
ــدور  ــان کری ــن می ــت. در ای ــن اس چی
خالــی  عمومــاً  منطقه یــی  واخــان 
و   اســت  کوهســتانی  و  جمعیــت  از 
بدخشــاِن افغانســتان را بــه ایالــت 
کیانــگ«  »ســین  نشــین  مســلمان 
ایــن  در  می کنــد.  متصــل  چیــن 
ــا 10300  ــان ب ــوالی واخ ــه ولس منطق
از شــرق  مســاحت  مربــع  کیلومتــر 
از  چیــن  ســین کیانگ  ایالــت  بــا 
شــمال بــا تاجیکســتان و از جنــوب 
ــرز  ــم م ــتان ه ــت پاکس ــت گلگ ــا ایال ب
ــز  ــر نی ــزار نف ــش از 18 ه ــت و بی اس
جمعیــت دارد. لــذا چیــن علی رغــم 
کوهســتانی  و  کوتــاه  مــرز  داشــتن 
ــگاه  ــه جای ــبت ب ــتان، نس ــا افغانس ب
افغانســتان  شمال شــرق  ژ یوپلتیــک 
حســاس اســت و افزایــش حضــور 
ــن بخــش  ــی خــود در ای ــت و نظام امنی
از افغانســتان را کامــًا در جهــت امنیــت 

ملــی خــود ارزیابــی می کنــد
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ــای  ــت پایه ه ــه و تثبی ــاح ســازی شــهر مدین ــس از مب پ
قــدرت یزیــد، عبــداهلل بــن زبیــر از اطاعــت یزیــد ســرباز 
ــد،  ــد و خافــت خــود را در حجــاز اعــام می کن می زن
اینجاســت کــه یزیــد لشــکر خــود را پــس از ســرکوب 
ــر را از  ــن زبی ــا اب ــتد ت ــه می فرس ــه مک ــه ب ــردم مدین م
ــرده و  ــره ک ــه را محاص ــد مک ــکر یزی ــرد، لش ــن بب بی
بــا منجنیــق آن را می کوبــد و بــه آتــش می کشــد، 
ــر  ــام ب ــه ش ــکرش ب ــرد و لش ــد می می ــا یزی ــا از قض ام

می گردنــد.
ــۀ مســلمانان و  ــه قبل ــن اســت کــه کعب ــر ای واقعیــت ام
ــم  ــه ه ــا کعب ــت، ام ــان اس ــزد آن ــای ن ــن ج مقدس تری
بــه خاطــر رســیدن بــه قــدرت و تثبیــت پایه هــای 
خانــوادۀ بنــی امیــه از ویــران شــدن و ســوزاندن مصــون 
نمی مانــد. پــس از اینکــه کعبــه توســط بــن نمیــر 
ــر  ــار دیگ ــد، ب ــوزانده ش ــده و س ــد کوبی ــده یزی فرمان
عبدالملــک بــن مــروان، توســط فرمانــده خــود حجــاج 
ــا  ــه آتــش کشــید ت ــاره ب آن را در ســال 6۵هجــری دوب
ــادی  ــمار زی ــت و ش ــه دار آویخ ــر را ب ــن زبی ــه اب اینک
از طــرف داران او کــه مخالــف نظــام وراثتــی بودنــد بــه 

ــدند. ــپرده ش ــدام س ــای اع جوقه ه
قــرن  ابتــدای  و  اول  قــرن  در  جنگ هایــی  چنیــن 
اموی هــا و عباســی ها صــورت گرفــت،  دوم میــان 
میــان شــیعه و ســنی و  جنگ هــای خانمان ســوزی 
ــت. در  ــوع پیوس ــه وق ــنت ب ــل س ــوارج و اه ــان خ می
ــا و  ــای و گروه ه ــر فرقه ه ــه اکث ــود ک ــا ب ــن قرن ه همی
ــی  ــای عقیدت ــد، جنگ ه ــور کردن ــامی ظه ــب اس مذاه
ــان ُرخ داد، در همیــن قرن هــا بــود کــه  زیــادی میــان آن
ــد  ــاف در کالب ــی و اخت ــروه گرای ــر، گ ــه تکفی روحی
ــای  ــروز میوه ه ــا ام ــه ت ــرد ک ــه ک ــامی رخن ــت اس ام
ــع بزرگــی  ــی آزارد، مان ــت اســامی را م ــخ آن کام ام تل
در برابــر فهــم نــص و عقایــی ســازی تاریــخ بــه خاطــر 
رهایــی از ســلطۀ تاریــخ و بــه همیــن اســاس، مشــارکت 
بــا ملت هــای دیگــر بــرای مشــارکت در تشــکیل تمــدن 

ــده اســت. انســانی گردی
بــه طــور فشــرده می تــوان گفــت، رویــداد ســقیفه 
و  فتنه هــا  بــرای  را  و کشــته شــدن عثمــان دروازه 
ــات  ــن اختاف ــه ای ــرد ک ــم ک ــی فراه ــای داخل جنگ ه
ــلمانان وارد  ــدت مس ــر وح ــری ب ــران ناپذی ــیب جب آس
ــدد در  ــام های متع ــد و اس ــام عقای ــث قی ــرده و باع ک
درون دیــن واحــد گردیــد، از همیــن جــا بــود که اســام 
ــی،  ــی، صوف ــی، اعتزال ــیعی، خوارج ــام ش ــنی، اس س
فلســفی، عربــی، فارســی، ترکــی و...، بــه وجــود آمدنــد.
آنچــه شــگفت انگیــز اســت ایــن کــه مجموعــه مفاهیمی 
ــنهاد  ــی پیش ــا تاریخ ــنتی و ی ــام س ــال اس ــه رج را ک
می کننــد همــۀ ایــن مفاهیــم از منطــق کشــمکش و 
ــت، از  ــه اس ــمه گرفت ــل اول سرچش ــان نس ــگ می جن
ــوم  ــوان از مفه ــتراتژیک می ت ــم اس ــن مفاهی ــۀ ای جمل
ــان، عصمــت قرن هــای  ــه، عصمــت امام ــت صحاب عدال
ــی  ــر گمراه ــن ب ــت م ــه »ام ــوم ک ــن مفه ــه گانه و ای س
ــه  ــت جــز ب ــن ام ــومِ »حــال ای جمــع نمی شــوند«، مفه
ــد شــد« و  ــت اصــاح نخواه آنچــه اول آن صــاح یاف
ــی رود« ...  ــدن م ــر ش ــوی بدت ــخ بس ــوم »تاری ــن مفه ای
ــان  ــی می ــۀ دین ــتراتژیک در اندیش ــم اس ــر مفاهی و دیگ

ــه اســت. ــهرت یافت ــوام ش خــواص و ع
قــرون  خیریــت  مفهــوم  بــه  ســریعی  نــگاه  اگــر 
ــا و در  ــر منبره ــواره ب ــه هم ــود ک ــه ش ــه انداخت اولی
ــغ  ــه آن تبلی ــده و ب ــرار ش ــف تک ــبت های مختل مناس
می شــود. معتقــدم کــه توقــف منتقدانــه بــر ایــن 
مفهــوم بــا در نظرداشــت ســیاق تاریخــی و مســاق 

فرهنگــی سیاســی و...، مکنونــات ایــن مفهــوم را لــرزان 
ــع تاریخــی نســل  ــر وقای ــد در براب ــد، نمی توان می گردان
ــد، بایســتد  ــرده ان ــت مســما ک ــه خیری ــه آن را ب اول ک
هــم بــه ســطح وقایــع سیاســی و هــم اخــاق فــردی و 
اجتماعــی چــه رســد بــه ســطح فــرآورد معرفتــی. ایــن 
ــرون  ــه کســانی در ق ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ســخن ب
ــوده  ــتوار نب ــان اس ــد و ایم ــاق بلن ــه گانه دارای اخ س
و یــا وجــود نداشــته انــد، بلکــه آنچــه معــروف اســت 
ایــن کــه احــکام بــر اکثریــت عــام بنــا می شــود نــه بــر 

ــاذ.  ــادر و ش ن
هــرگاه ایــن بــاور و مفهــوم اســتراتژیک نتوانــد در 
ــه  ــر واضــح اســت ک ــتد پُ ــع تاریخــی بایس ــر وقای براب
ــانی  ــل انس ــر عق ــا در براب ــت ت ــد توانس ــز نخواه هرگ
ــی  ــۀ سیاس ــوزۀ اندیش ــن آن در ح ــای نوی و فرآورده
از قبیــل انتقــال قــدرت، محاســبه و مراقبــت از آن، 
حقــوق مخالفــان سیاســی، حــق زن در تصــدی مناصــب 
حکومتــی و در حوزه هــای حقــوق اساســی کــه از 
ــان  ــد و آزادی بی ــت می کن ــی حمای ــای عموم آزادی ه
و حمایــت کــودکان و حقــوق زنــان و حقــوق کارگــران 
و... کــه از نشــانه های فرآوردهــای عقــل بشــری نویــن 
ــی  ــر نگاه ــد. اگ ــتاده گی کن ــد، ایس ــاب می آین ــه حس ب
ــفه  ــای فلس ــد در حوزه ه ــای جدی ــای دنی ــه فرآورده ب
ــۀ  ــای اندیش ــا فرآورده ــم و آن را ب ــت باندازی و معرف
ــاس  ــم، قی ــه کنی ــال مقایس ــته و ح ــامی در گذش اس
ــاس گادی  ــا قی ــارق و ی ــع الف ــاس م ــا در حقیقــت قی م

ــود! ــد ب ــوردی خواه ــا فضان ــواری ب س
ایــن نکتــۀ مهــم و اساســی را نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
ــه  ــرده ک ــی ک ــی را ط ــر مراحل ــری معاص ــۀ بش اندیش
اندیشــۀ اســامی آن را پیمــوده اســت، امــا تفــاوت عقــل 
ــت  ــا قرائ ــت ب ــه توانس ــت ک ــن اس ــر ای ــری معاص بش
نقــدی از تســلط و تقدیــس گذشــته ها خــود را برهانــد 
ــرد،  و از تجربه هــا و مصیبت هــای گذشــته گان درس گی
ــه  ــد ک ــته های آن باندیش ــر و خواس ــم حاض ــرای فه ب
اتحادیــه اروپــا بهتریــن مثــال بــرای رهایــی اروپایی هــا 
ــل  ــه عق ــفانه ک ــا متأس ــته گان اســت؛ ام از تســلط گذش
ــد  ــت و نق ــرای قرائ ــته را ب ــی گذش مســلمانان هیچ گاه
نخوانــده و آن را از خــود دور نســاخته بلکــه بســان یــک 
ــلمان  ــد و مس ــورد می کن ــا آن برخ ــدس ب ــت مق حقیق
معاصــر و حتــا حکومت هــای دینــی مســلمانان بــه 
ــه  ــد بلک ــی نمی کنن ــه االن زنده گ ــد ک ــده ان ــۀ ش گون
ــه  ــته یی ک ــد، گذش ــد داده ان ــته پیون ــا گذش ــود را ب خ
ــا  ــه گذشــتۀ م ــی ک ــس آنان ــچ گاه قطــع نمی شــود، پ هی
را ســاختند االن هــم حاضــر و آینــدۀ مــا را اداره کــرده 

می ســازند. و 
ــر  ــوم خی ــی مفه ــل تقدیس ــه عق ــن ک ــه ای ــل توج قاب
القــرون بــودن را بــه عنــوان مفهــوم اســتراتژیک بــدون 
ــل و منطــق  ــدون اینکــه عق ــرد، ب چــون و چــرا می پذی
ــم  ــات و مفاهی ــن روای ــم درســت ای ــرای فه خــود را ب
بــه کار انــدازد. گمــان می کنــم کــه عــدم تــاش بــرای 
اســتفاده از عقــل و راه هــای بحــث علمــی آزاد در زمینــۀ 
ــه  ــریفات مذهبی)ک ــق تش ــا منط ــتراتژیک ب ــم اس مفاهی
ــاده  ــا افت ــردد( ج ــت می گ ــود، تثبی ــرار ش ــه تک هرچ
ــم ســوال ها  ــن مفاهی ــردن در ای ــر ک ــد نظ اســت. تجدی
و اشــکاالت زیــادی را بــه بــار مــی آورد، گرچــه 
پرســش هایی کــه در آن زمینــه مطــرح می شــود، منطقــی 
ــش های  ــال، از پرس ــن ح ــا در عی ــت ام ــت اس و درس
ــد. از  ــاب می آی ــه حس ــی ب ــل تقدیس ــزد عق ــرام ن ح
جملــۀ ایــن پرســش ها ســوالی پیرامــون حقیقــت حفــظ  
قــرآن کریــم اســت آنجــا کــه خداونــد می فرمایــد: )إنــا 

نحــن نزلنــا الذکــر وإنــا لــه حافظــون(، آیــا حفــظ  مراد 
بــه آن حفــظ حــروف آن اســت یــا مــراد حفــظ معانــی 
ــه در  ــان صحاب ــرا آنچــه می ــز دیگــر؛ زی ــا کــدام چی و ی
ســقیفه صــورت گرفــت و بعــد در زمــان کشــته شــدن 
عثمــان و جنــگ بــا اصحــاب جمــل و صفیــن و مبــاح 
دانســتن مدینــه و حــال دانســتن خــون ال بیــت پیامبــر 
در کربــا؛ تمــام ایــن رویدادهــا بــه ایــن واقعیــت اشــاره 
ــودن تطبیــق آن  ــی وحــی و درســت ب ــد کــه معان می کن
توســط صحابــه بــه وســیلۀ کســانی کــه  بــر آنــان نــازل 
ــزی  ــر چی ــظ حــروف دیگ ــت، جــز حف ــدر رف ــد ه ش
باقــی نمانــد! اشــکال دوم ایــن اســت کــه تأثیــر تربیــت 

پیامبــر در ایــن نســل کجــا رفــت؟
ــی  ــای تاریخی ی ــه رویداده ــادی ب ــی وانتق ــگاه عقان ن
ــاره ســاخت و  ــاره پ کــه شــخصیت امــت اســامی را پ
وحــدت آن را بــه هــم زد و امــت اســامی را بــه ســنت 
و شــیعه و خارجــی و معتزلــه تقســیم کــرد و تــا امــروز 
ایــن انقســام و چنــد دســته گی در صحنــۀ دینــی معاصــر 
ــه  ــد ک ــا می خواه ــی از م ــن نگاه ــت، چنی ــر اس حاض
دیگــر تســلط مرده هــا را از خــود دور کنیــم، گرچــه آن 
مرده هــا از نــگاه بیولوژیکــی نابــود شــده و از بیــن رفتــه 
انــد، امــا بیشــتر از زنده هــا بــر مــا تســلط دارنــد، خــون 
ــان اســت، بیعــت ســقیفه و  ــروز در جری ــا ام حســین ت
ــر  ــا امــروز ب بیعت هــای دیگــری کــه بعــد از آن آمــد ت
ــا هنــوز کــه هنــوز اســت قبــول  ــاد می شــود، ت ــر ی مناب
ــودن و  ــنت ب ــل س ــرای اه ــانه یی ب ــدم آن نش ــا ع و ی

ــد! ــه حســاب می آی ــودن ب نب
چهــرۀ قــرن اول آنگونــه کــه خطیبــان بــرای مــا ترســیم 
کــرده انــد، نیســت. مــردم قــرون اول اســام هــم 
ــر  ــر و ش ــای خی ــم انگیزه ه ــان ه ــد و در آن ــر بودن بش
ــن  ــا چنی ــروت وجــود داشــت، ب ــدرت و ث ــت ق و محب
ــی  ــاختار بشــری یی در اندیشــۀ دین ــن س ــوس و چنی نف
ــد  ــذاری ش ــده پایه گ ــل ش ــام تأوی ــام اس ــزی به ن چی
ــه  ــود، ب ــازل شــده ب و چنیــن اســامی غیــر از اســام ن
ایــن معنــا کــه مــا در اینجــا نصــوص بــا ارزشــی داریــم 
و نفــوس انســانی هــم اســت، نصــوص آســمانی و 
نفــوس خاکــی، نصــوص معیــاری کــه از بــاال آمــده کــه 
ــر  ــی و تاریخــی متأث ــکان جغرافیای ــان و م ــاد زم ــا ابع ب
ــان و  ــکل از زم ــر و متش ــه متأث ــی ک ــردد، نفوس نمی گ
ــگاه فرهنگــی سیاســی اجتماعــی و ســلوکی  مــکان از ن
انــد، شــاید تاریــخ حجــت بــوده و رویدادهــای آن دلیــل 
باشــد بــه اینکــه مــا در برابــر مفاهیــم و عقایــدی قــرار 
ــأَول اســت)تاویل شــده(  ــرآورد اســام م ــه ف ــم ک داری
بــوده اســت نــه فــرآورد اســام منــزل )اســامی کــه از 

ــازل شــده اســت(. طــرف خــدا ن
از همیــن زمــان اســت کــه دیــن در خدمــت سیاســت، 
ــۀ آن  ــت. نتیج ــه اس ــرار گرفت ــژاد ق ــروه و ن ــوم، گ ق
جنگ هــا  و  چندپاره گی هــا  و  اختاف هــا  همیــن 
میــان مســلمانان تــا امــروز اســت، بــه آنچــه در صومــال، 
یمــن، پاکســتان، ســودان، افغانســتان و عــراق می گــذرد، 
ــا وجــود اینکــه ارزش هــای وحــی الهــی  نــگاه کنیــد. ب
ــه دور  ــه و ب ــی ذات ــان ف ــه ارزش انس ــی دارد ک ــان م بی
ــت  ــر و واال اس ــدر برت ــژادش آنق ــگ و ن ــده، رن از عقی
ــی  ــاد ف ــس أو فس ــر نف ــا بغی ــل نفس ــن قت ــه )... م ک
الرض فکأنمــا قتــل النــاس جمیعــا، ومــن أحیاهــا 
فکأنمــا أحیــاء النــاس جمیعا(»هرکــس انســانی را بــدون 
ــان  ــن بکشــد چن ــا فســاد در روی زمی ــل ی ــکاب قت ارت
اســت کــه گویــی همــه انســان ها را کشــته و هــر 
کــس انســانی را از مــرگ رهایــی بخشــد، چنــان اســت 
کــه گویــی همــه مــردم را زنــده کــرده اســت«، ) ولقــد 
کرمنــا بنــی آدم(»مــا فرزنــدان آدم را کرامــت دادیــم« کــه 
ــه  ــن مقدس ــر از اماک ــدا واالت ــزد خ ــان ن ــت انس ُحرم
ماننــد کعبــه اســت چنانچــه از ابــن عمــر روایــت شــده 
اســت کــه گفــت: رســول خــدا را دیــدم کــه گــرد کعبــه 
ــدر  ــی و چق ــدر پاک ــت: چق ــرد و می گف ــواف می ک ط
ــت  ــا عظم ــدر ب ــت و چق ــب اس ــاک و طی ــو پ ــوی ت ب
ــه آنکــه جــان محمــد در دســت  ــا ُحرمتــی، قســم ب و ب
ــزد  ــال وخــون مســلمان ن ــت نفــس و  م اوســت، ُحرم
اســت«. بیشــتر و گرامی تــر  تــو  ُحرمــت  از  خــدا 
ــرن  ــدای ق ــل شــده از ابت ــا اســام تأوی ــن ماجــه( ام )اب
ــان  ــود، آن ــد نب ــا پابن ــن ارزش ه ــدام از ای ــه هیچ ک اول ب
خون هــای زیــادی از صحابــه و تابعیــن را ریختاندنــد و 
بــه مقدس تریــن مــکان توهیــن و بــا ارزش تریــن مــکان 
و مــردم را کــه مدینــه پیامبــر گرامــی اســام اســت، بــی 

ــد. ــت کردن ُحرم
آیــا زمــان آن فــرا نرســیده کــه از جبــر تاریــخ و تســلط 
عقب مانده گــی  از  و  برهانیــم  را  خــود  گذشــته گان 
ــانی  ــای انس ــدان ارزش ه ــه می ــرم آور ب ــکاه و ش جان
قــدم بگذاریــم، ارزش هایــی کــه بــرای انســان و ادیــان و 

ــت؟! ــل اس ــرزمین ها ارج قای س

احمد ذکی خاورنیا

بخش ششم و پایانی

ــی را  ــم و اساس ــۀ مه ــن نکت ای
نبایــد فرامــوش کرد که اندیشــۀ 
بشــری معاصــر مراحلــی را طــی 
کــرده که اندیشــۀ اســامی آن را 
پیمــوده اســت، امــا تفــاوت عقل 
بشــری معاصــر ایــن اســت کــه 
ــدی از  ــت نق ــا قرائ ــت ب توانس
تســلط و تقدیــس گذشــته ها 
ــا و  ــد و از تجربه ه ــود را برهان خ
ــته گان درس  ــای گذش مصیبت ه
گیــرد، بــرای فهــم حاضــر و 
ــه  ــد ک ــته های آن باندیش خواس
ــال  ــن مث ــا بهتری ــه اروپ اتحادی
از  اروپایی هــا  رهایــی  بــرای 
ــا  ــت؛ ام ــته گان اس ــلط گذش تس
ــلمانان  ــل مس ــه عق ــفانه ک متأس
بــرای  را  گذشــته  هیچ گاهــی 
قرائــت و نقــد نخوانــده و آن را از 
خــود دور نســاخته بلکــه بســان 
ــا آن  ــدس ب ــت مق ــک حقیق ی
مســلمان  و  می کنــد  برخــورد 
حتــا حکومت هــای  و  معاصــر 
دینــی مســلمانان بــه گونــۀ 
ــی  ــه االن زنده گ ــد ک ــده ان ش
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د افغانســتان د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون وايــي، د ۶ 

والیتونــو حســاس مــواد او د رایــو نتایــج کابــل تــه انتقــال 

ــو  ــوادو د واردول ــه د م ــس ت ــیون ډیټابی ــوي او د کمېس ش

ــږي. ــن پیلې ــه ن پروس

دغــه کمېســیون ټينــګار کــوي چــې د پروســې شــفافیت پــه 

اړه خلکــو تــه ځــواب ورکوونکــی دی.

ــه  ــه ل ــه ۲۸ او ۲۹ م ــې پ ــات د تل ــې انتخاب ــي جرګ د ول

ــې  ــو ک ــه ۳۲ والیتون ــواد پ ــه د هې ــزين پرت ــار او غ کنده

ــول. ــررسه ش ت

ــل،  ــي، کاب ــیون واي ــواک کمېس ــو خپل ــتان د ټاکن د افغانس

پنجشــیر، پــروان، خوســت، لغــان او ننګرهــار هغــه 

والیتونــه دي چــې حســاس مــواد او د رأیــو نتایــج یــې کابل 

ــوي دي. ــال ش ــه انتق ت

ــادات  ــه س ــح الل ــتیال ذبی ــد مرس ــیون د ویان ــه کمېس د دغ

ازادي راډيــو تــه وویــل، د ورځــې تــر پایــه بــه د یــو شــمېر 

ــه ورســېږي. ــل ت ــج هــم کاب ــو نتای ــو د رأی ــورو والیتون ن

نومــوړي زیاتــه کــړه: »زمــوږ همــکاران د انتخابــايت مــوادو 

ــه  ــوږ ت ــه م ــه ب ــن جمع ــې دي، ن ــال ک ــه ح ــو پ د راټولول

یــو شــمېر مــواد او نتایــج راورســېږي،تر راتلونکــو ورځــو 

پــورې بــه دا لــړۍ بشــپړه يش، لــه هغــه وروســته بــه ټــول 

ــه ور داخــل يش، څــو وتوانېــږو  مــواد ســکن او سیســټم ت

ــې کــړو.« ــورې او ســپینې رأی رسه بیل چــې ت

ټــاکل شــوې وه چــې د ولــي جرګــې د انتخاباتــو لومړنــۍ 

پایلــې د روانــې ملریــزې میاشــتې پــه ۱۹مــه او وروســتۍ 

پایلــې د راتلونکــي لېنــدۍ میاشــتې پــه ۲۹مــه اعــان يش، 

ــازه  ــیون ت ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات ــو د افغانس خ

ــه  ــې پ ــه پایل ــن دغ ــو ممک ــه کت ــه پ ــتونزو ت ــې س ــي چ واي

ــه  يش. خپــل وخــت اعــان ن

ــر او  ــیون کمېش ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

ــي  ــې د ول ــي و چ ــمي وی ــه هاش ــید حفیظ الل ــد س ویان

جرګــې د انتخاباتــو نتیجــې بــه ممکــن پــه لــږ ځنــد اعــان 

يش.

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون دوه ورځــې وړانــدې رأيــې 

شــمېرنه پیــل کــړه او ډاډ یــې ورکــړ چــې د ولــي جرګــې 

ــدي ډول  ــه ج ــفاف او پ ــه ش ــمېرنه ب ــې ش ــو رأي د انتخابات

ــررسه يش. ت

د دغــه کمېســیون مــر ګا جــان عبدالبدیــع صیــاد ویــي 

چــې هڅــه کــوي تــورې او ســپینې رأیــې رسه بیلــې کــړي.

ــه  ــه ل ــه ۲۸ او ۲۹ م ــې پ ــات د تل ــې انتخاب ــي جرګ د ول

ــې  ــو ک ــه ۳۲ والیتون ــواد پ ــه د هې ــزين پرت ــار او غ کنده

ــول. ــررسه ش ت

د انتخاباتــو د څــار ځینــې بنســټونه بیــا وايــي، د انتخاباتــو 

ــدو  ــررسه کې ــو د ت ــفافو انتخابات ــیون د ش ــواک کمېس خپل

پــه اړه خلکــو تــه ډاډ ورکــړی و، خــو د انتخاباتــو پــه ورځ 

ــه  شــوې. ولیــدل شــول چــې ډېــرې دغــه ژمنــې عمــي ن

ــا د  ــټ ی ــو د بنس ــه انتخابات ــتان د ازادو او عادالن د افغانس

ــه دی  ــاوري ن ــر ب ــوي رئیــس یوســف رشــید ډې ــا اجرائی فیف

ــه  ــه پروس ــه دغ ــیون ب ــواک کمېس ــو خپل ــې د انتخابات چ

ــړي وي. ــررسه ک ــمه ت س

نومــوړي زیاتــه کــړه: »د حساســو مــوادو د خوندیتــوب پــه 

ــې  ــې غــوري شــوې ده او ممکــن دا د حســاب ورکون اړه ب

ــه  ــر پ ــه دا بهی ــړي، ک ــه ک ــتونزې رامنځت ــې س ــه ک ــه برخ پ

ــیون  ــې کمېس ــنه دا ده چ ــوږ اندېښ ــي زم ــه ځ ــخ ت ــډ م ځن

ــه  ــه ل ــړي او ک ــه نه ک ــواد ترالس ــاس م ــول حس ــل ټ ــه خپ ب

دې املــه نتایــج پــه ځنــډ اعانېــږي دا بــه پــه ولســمریزو 

ــري.« ــزې ول ــو مســتقیمې اغې ټاکن

نومــوړي همدارنګــه وویــل چــې د حساســو مــوادو د 

ــتل يش  ــه کار واخېس ــوره دقت ــه پ ــد ل ــال بای ــر مه ــال پ انتق

ــېږي. ــه ورس ــز ت ــه مرک ــدي توګ ــه خون ــواد پ ــه م ــو دغ څ

ښــاغلی رشــید وايــي، د ولــي جرګــې د انتخاباتــو پایلــې 

بایــد د روانــې ملریــزې میاشــتې پــه ۱۹مــه اعــان يش ،کــه 

نــه پــه دې پروســې بــه د خلکــو بــاور لــه منځــه والړ يش.

مجلــس نماینــده گان در پیوند به دســت داشــتن پاکســتان 
ــس  ــین پولی ــده پیش ــرازق فرمان ــرال عبدال ــرور جن در ت
قندهــار، جنــرال حســین خیل و جنــرال عبدالجبــار 
قهرمــان، خواســتار تعلیــق روابــط بــا ایــن کشــور شــد.

ــرای  ــه ب ــد ک ــز می گوی ــده گان نی ــس نماین ــس مجل ریی
ــر، مقام هــای امنیتــی را در  بررســی بیشــتر حــوادث اخی
نشســت روز دوشــنبۀ ایــن مجلــس فــرا خوانــده اســت.

همچنــان اعضــای مجلــس نماینــده گان در نشســت 
دیــروزی خــود، از حکومــت خواســتند تــا در پیونــد بــه 
ــزار  ــراالن و شــخصیت های تأثیرگ ــی جن ــرور زنجیره  ی ت
کشــور در ۱۷ ســال گذشــته رســمًا از پاکســتان بــه 
ــد. ــل شــکایت نامه درج کن ــت ســازمان مل شــورای امنی

اقبــال صافــی رییــس کمیســیون امنیــت داخلــی مجلــس 
نماینــده گان بــا ارایــه گزارشــی در مــورد چگونگــی ترور 
جنــرال رازق، جنــرال حســین خیل و جنــرال عبدالجبــار 
قهرمــان گفــت کــه ایــن ترورهــا ادامــه  ترورهــای ده هــا 
ــه از ۱۷  ــزاری اســت ک ــرال و شــخصیت های تأثیرگ جن
ســال بــه ایــن طــرف تــرور شــده انــد و دســت های از 

پاکســتان در ایــن ترورهــا دســت داشــته انــد.
آقــای صافــی گفــت: »حکومــت افغانســتان بایــد روابــط 
ــه حالــت تعلیــق در  ــا پاکســتان ب دیپلماتیــک خــود را ب
آورد و رســمًا از دســت داشــتن پاکســتان در ایــن ترورها 
بــه شــورای امنیــت ســارمان ملــل متحــد شــکایت درج 

کنــد.«
سلســله  دادن  پایــان  در  را  حکومــت  همچنــان  او 

ــد. ــاکام خوان ــور ن ــراالن کش ــی جن ــای زنجیره ی تروره
پیــش از ایــن ریاســت امنیــت ملــی کشــور گفتــه اســت 
کــه تــرور جنــرال رازق در آن ســوی خــط دیورنــد طرح 
ــز از  ریــزی شــده و رییــس حکومــت وحــدت ملــی نی
ــرال رازق  ــرور جن ــان ت ــت عام ــته اس ــتان خواس پاکس
را بــه افغانســتان تحویــل دهــد. امــا پاکســتان گفتــه کــه 
ــن  ــورد ای ــه مدرکــی را در م ــت افغانســتان هیچ گون دول

ادعایــش بــه ایــن کشــور نفرســتاده اســت.
ــا ایــن وجــود، عبدالــروف ابراهیمــی، رییــس مجلــس  ب
نماینــده گان نیــز در نشســت دیــروز مجلــس گفــت کــه 
بــرای بررســی بیشــتر حــوادث اخیــر، مقام هــای امنیتــی 
ــده  ــرا خوان ــس ف ــن مجل را در نشســت روز دوشــنبۀ ای

اســت.
سلســله  و  رازق  جنــرال  تــرور  ابراهیمــی،  آقــای 
ترورهــای زنجیره  یــی ســایر شــخصیت های نظامــی 
و سیاســی افغانســتان را ضایعــه جبــران ناپذیــر خوانــد.

ــو  ــک عض ــلجوقی ی ــد س ــود، صالح محم ــن وج ــا ای ب
دیگــر مجلــس نیــز تأکیــد کــرد کــه حکومــت افغانســتان 
ضمــن درج شــکایت  رســمی از پاکســتان بایــد خواســتار 
ــله  ــه سلس ــا ب ــود ت ــتان ش ــر پاکس ــرات ب ــع تعزی وض
پایــان  نقطــۀ  افغانســتان  در  زنجیره  یــی  ترورهــای 

ــود. ــته ش گذاش
ــن  ــرال موم ــار، جن ــس قنده ــده پولی ــرال رازق فرمان جن
ــه روز  ــار ب ــی قنده ــت مل ــس امنی ــل ریی ــین خی حس
ــا  ــی ب ــک نشســت امنیت ــس از ی ــزان پ ــنبه، 26 می پنج ش
فرماندهــی عمومــی نیروهــای خارجــی در افغانســتان در 
ــه شــهادت  ــار ب ــی قنده ــظ وال ــدازی محاف نتیجــۀ تیران

ــیدند. رس
عبدالجبارقهرمــان  حادثــه،  ایــن  از  پیــش  روز  ســه 
ــی در  ــذاری ماین ــا کارگ ــم ب ــد ه ــردم هلمن ــدۀ م نماین
یــک نشســت کمپاینــی در هلمنــد جان باختــه بــود.

دانشــگاه آکســفورد بریتانیــا بــا نشــر گزارشــی 
می گویــد، پاکســتان در مقایســه بــا ســوریه، خطــری 
ســه برابــر بزرگ تــر بــرای بشــریت و صلــح جهانــی 

اســت.
ــری  ــروه آینده نگ ــفورد و »گ ــگاه آکس ــزارش دانش گ
اســتراتژیک« بــا عنــوان »بشــریت در خطــر- تهدیــد 
ــترین  ــتان بیش ــه پاکس ــد دارد ک ــی« تأکی ــرور جهان ت
تعــداد پایگاه هــای تروریســتان در جهــان را در خــود 

جــای داده اســت.
ایــن گــزارش همچنــان »لشــکر طیبــه« پاکســتان را در 
ــه  ــرار می دهــد ک صــدر تشــکیات تروریســتی یی ق
ــز کــه  ــان نی ــد. طالب ــد می کنن ــی را تهدی صلــح جهان
ــن  ــت از ای ــارۀ حمای ــی درب ــته گمانه زنی های پیوس
گــروه از ســوی عوامــل حاضــر در پاکســتان وجــود 

داشــته، در بــاالی ایــن فهرســت قــرار دارد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: اگــر بــه خطرناک ترین 
گروه هــای تروریســتی توجــه کنیــم، بــر بنــای 
حقایــق و آمــار مســتدل پــی می بریــم کــه اکثــر آنــان 
در پاکســتان قــرار داشــته یــا ایــن کشــور بــه بیشــتر 
ایــن گروه هــا کمــک می کنــد. همچنــان تعــداد 
ــتان،  ــر در افغانس ــای حاض ــی از گروه ه ــل توجه قاب
ــورت  ــود را ص ــات خ ــتان عملی ــت پاکس ــا حمای ب

می دهنــد.
نزاع هــای  تأثیــر  بــه  ادامــه  در  گــزارش  ایــن 
اقتصــادی در ایجــاد فضایــی مناســب بــرای اقدامــات 

و  می کنــد  اشــاره  تروریســتی  شــبکه های  ایــن 
می نویســد: ظهــور افراطگرایــی رقابتــی در همــه 
گونه هــای آن، سوءاســتفاده از تســلیحات کشــتار 

ــد پیشــرفت  جمعــی و مشــکات اقتصــادی می توانن
ــازه  ــراد را در ب ــدن اف ــده مان ــا زن ــا حت ــانی ی انس
زمانــی حــاال حاضــر تــا ســال 2030 تضعیــف کننــد. 
ــه تروریســم وابســته هســتند و  ــوارد ب ــن م ــه ای هم
بحــران اقتصــادی فعلــی در پاکســتان می توانــد 

ــد. ــی باش ــیار بزرگ ــدار بس هش
ــم  ــه رغ ــام آباد ب ــانه ها، اس ــزارش رس ــاد گ ــر بنی ب
بین المللــی  نشســت های  در  مکــرر  تذکرهــای 
در  حاضــر  تروریســت های  از  حمایــت  دربــارۀ 
ــرده  ــازی ک ــی را ب ــش قربان ــته نق ــتان، پیوس پاکس
ــال  ــه دنب ــا ب ــتانی باره ــت مداران پاکس ــت. سیاس اس
ــا را در  ــنگین ترین به ــه س ــان اینک ــا بی ــد ب آن بوده ان
ــم  ــد، ترح ــت کرده ان ــم پرداخ ــا تروریس ــارزه ب مب

دیگــر طرف هــا را برانگیزنــد.
جامعــۀ جهانــی بــه طــور عمــده ایــن ادعــای 
پاکســتان را نپذیرفتــه و آن را بــرای اثبــات ادعاهــای 
خــود بــه چالــش کشــیده اســت. امریــکا نیــز 
ــرد  ــتان و رویک ــاره پاکس ــختگیرانه درب ــی س موضع
ــه تروریســم دارد و بارهــا هشــدار داده  آن نســبت ب
ــی  ــای امن ــد پناهگاه ه ــور نبای ــن کش ــه ای ــت ک اس

بــرای تروریســت ها ایجــاد کنــد.
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