
نخست وزیر پاکستان هفته آیندۀ برای رای زنی 
افغانستان  صلح  و  دوجانبه  روابط  مورد  در 

راهی آنکارا می شود.
قرار است عمران خان در این سفر 2 روزه با 
همتای ترک خود در مورد چگونگی صلح در 

افغانستان رای زنی کند.
وزیر  که  می شود  مطرح  درحالی  خبر  این 
در  و  کرده  سفر  قطر  به  نیز  پاکستان  خارجۀ 
مورد  در  کشور  این  مقامات  با  رای زنی  حال 
صلح افغانستان و گسترش روابط دوجانبه میان 

2 کشور است.
وزیر  قریشی  محمود  شاه  نیز  این  از  پیش 
دیدار  و  کابل  به  سفری  در  پاکستان  خارجۀ 
کشورش  که  کرد  اعالم  افغانستان،  مقامات  با 
سر  بر  طالبان  آوردن  برای  را  تالشی  هرگونه 

میز مذاکره با دولت افغانستان انجام می دهد.
او پس از سفر به کابل، به تهران، پکن و مسکو، 
درباره  کشورها  این  مقامات  با  و  کرد  سفر 

مذاکرات صلح افغانستان تبادل نظر کرد.
این درحالی است که پاکستان همواره از سوی 
در  ناامنی  ایجاد  برای  اتهام  مورد  افغانستان 
که  است  این  بر  باورها  و  داشته  قرار  کشور 
اسالم آباد تاکنون قدم های مثبتی برای برقراری 

صلح و امنیت در افغانستان برنداشته است.

شهر  در  صلح  مذاکرات  برگزاری  از  پس 
و  عربی(  متحده  امارات  )پایتخت  ابوظبی 
دیدار نماینده گان طالبان با مقامات امریکایی، 
قرار است افغانستان، هیأتی را برای گفت وگو 

با این گروه به جده اعزام کند.
با  صلح  مذاکرات  بعدی  دور  است  قرار 
در  میالدی  آینده  سال  اوایل  طالبان،  گروه 
فریدون  راستا،  همین  در  شود.  برگزار  جده 
اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون  خوزون، 
نشست  برای  را  هیأتی  دولت  که  می گوید 

آینده با گروه طالبان به جده خواهد فرستاد.

گفتنی است، مذاکرات صلح افغانستان اخیراً 
در ابوظبی و میان نماینده گان گروه طالبان و 
از  نماینده گانی  حضور  با  امریکایی  مقامات 
متحده  امارات  و  پاکستان  عربستان سعودی، 
عربی برگزار شده بود. دولت افغانستان هیأتی 
ابوظبی  به  با گروه طالبان  برای گفت وگو  را 

فرستاد، اما طالبان با این هیأت دیدار نکرد.
با هیأت  نیز  اند که در جده  اما گفته  طالبان 

دولت افغانستان دیدار نخواهند کرد.

اخیر  اظهارات  به  توجه  با  سنا  مجلس 
داخله  امور  و  ملی  دفاع  وزیران  سرپرست 
عمل  آنان  از  افغانستان  مردم  که  می گویند 
می خواهند، زیرا وعده های عملی نشده زیاد 

داده شده است.
در  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 
به  واکنش  در  مجلس  این  دیروز  نشست 
صالح  امراهلل  و  خالد  اسداهلل  اخیر  اظهارات 
امور  و  ملی  دفاع  جدید  وزیران  سرپرست 
سرپرست های  »امیدواریم  گفت:  داخله 

که  وعده های  به  ملی  دفاع  و  داخله  وزارت 
در راستای اصالحات در این دو وزارت داده 

اند عمل کنند«.
کشورهای  نیت  می گوید،  مسلم یار  آقای 
و  است  شوم  افغانستان  مورد  در  همسایه 
نهادهای امنیتی با انجام اصالحات الزم جلو 
یقینًا حمایت مردم  آنان را بگیرد،  مداخالت 

افغانستان را جلب خواهند کرد.
نیز  سنا  مجلس  دیگر  عضو  قرلق  عبداهلل 
امنیتی  جدید  مسووالن  »امیدواریم  گفت: 
و  امنیت  تأمین  راستای  در  که  وعده های  به 
آوردن اصالحات در نهادهای امنیتی داده اند 
جداً عمل کنند و اظهارات آنان تنها در قالب 
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ریاســت  دوم  معــاون  دانــش  ســرور 
می گویــد  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــد  ــح نبای ــد صل ــان در رون ــه آزادی بی ک
ــه شــود و توافقــی کــه  ــه گرفت ــه معامل ب
حقــوق اساســی شــهروندان در آن لحــاظ 
ــد. ــد ش ــح نخواه ــه صل ــر ب نشــود منج
آقــای دانــش دیــروز در نشســت معرفــی 
اعضــای جدیــد کمیســیون دسترســی بــه 
اطالعــات در کابــل، آزادی بیــان در روند 

صلــح را غیــر قابــل معاملــه خوانــد.
ــر  ــن اواخ ــه ای ــت ک ــش گف ــای دان آق
رونــد موســوم بــه صلــح شــدت گرفتــه 
ــع  ــح آرزوی قاط ــه صل ــا آنک ــت، ب اس
مــردم افغانســتان اســت امــا حقــوق 
اساســی مــردم خطــوط قرمــز ایــن رونــد 

تلقــی می شــود.
ــر  ــتان حاض ــت افغانس ــت: حکوم او گف
ــا  ــرط ب ــد و ش ــدون قی ــت ب ــده اس ش
گــروه طالبــان وارد گفت وگوهــای صلــح 
ــت  ــد می بایس ــن رون ــا در ای ــود، ام ش
ارزش هــای اساســی 17 ســال اخیــر 
ــر  ــه مدنظ ــر معامل ــز و غی ــوط  قرم خط

ــوند. ــته ش داش
آزادی  و  بیــان  آزادی  دانــش،  ســرور 
ــتاوردهایی  ــی را از دس ــانه های جمع رس
ــه  ــه ب ــد ک ــر خوان ــال اخی ــاب 17 س ن
هیــچ قیمتــی نبایــد روی آن معاملــه 

ــرد. ــورت بگی ص
بــه گفتــۀ او، ممکــن اســت توافقــی کــه 
ــی  ــوق اساس ــت حق ــدون در نظرداش ب
ــا  ــی ب ــرای مدت ــد ب ــان آی ــه می ــردم ب م
اعمــال اســتبداد سیاســی منجــر بــه پایــان 
ــن  ــا ای ــدت شــود ام ــاه م ــگ در کوت جن
نخواهــد  دار  دوام  ثبــات  بــه  توافــق 

ــد. انجامی
ایــن در حالــی اســت کــه از ســه مــاه بــه 
گفت وگوهــای  دور  چندیــن  این ســو 
و  طالبــان  نماینــده گان  بیــن  مفصــل 
مقام هــای امریکایــی معطــوف بــه صلــح 
ــچ  ــه و در هی ــورت گرفت ــتان ص افغانس
یکــی از ایــن نشســت ها نماینــده گان 

ــد. ــته ان ــور نداش ــردم حض ــت و م دول
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چرا طالبان با دولت افغانستان 
مذاکره نمی کنند؟

پــول کریـدت کـارت ها 
چه مـی شـود؟

3

عمـران خان بـرای افغانستان 
اعـزام هیـأت دولت به جـدهبه تـرکیه می رود

سناتوران:
سـرپرستان وزارت دفـاع و داخلـه بایـد عمـل کننـد

بـازی فرسایشـِی ارگ با انتخـابات
وضعیتــی کــه هم اکنــون در کمیســیون های انتخاباتــی و به ویــژۀ کمیســیون انتخابــات 
ــاِی  ــور رقب ــاِی خــود از ظه ــا نگرانی ه ــرای ارگ اســت ت ــه ب ــن زمین حکم فرماســت، بهتری
قــوِی برخــورداز از حمایت هــای وســیِع مردمــی در مقابــِل آقــای غنــی را از طریِق کمیســیون 
انتخابــات و رفتارهــای هیســتریِک آن رفــع کنــد. کمیســیون انتخابــات پــس از آن کــه تمــامِ 
ایمینــی و اعتبــارِ خــود را در انتخابــات پارلمانــی از دســت داد، چنــان دچــار آســیمه گی و 

اضطــراب اســت کــه نمی دانــد چــه بایــد انجــام دهــد و چــه نبایــد انجــام دهــد؛ از همیــن رو 
بهتریــن کار را همانــی می دانــد کــه بــاِب میــِل اربــاب قــدرت باشــد و میــِل آقــای غنــی در 
حــاِل حاضــر فرســوده و ورشکســت ســاختِن رقبــای انتخاباتــِی خــود در کش وقوس هــاِی 
تصمیمــاِت هیســتریِک کمیســیون انتخابــات اســت؛ کمیســیونی کــه دچــارِ اختــالِل حافظــه و 

ــد... صفحه 2حــواس شــده و هــر کاری از او ســر زده می توان

»تعویق انتخابات از صالحیت های کمیسیون است«
جریان های سیاسی:

تعویق انتخابات 
نقض صریح 

قانون اساسی است
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ــن از  ــق شــد دو ت ــه ســرانجام حکومــت موف در این ک
شایســته ترین شــخصیت های اســتخباراتی و نظامــِی 
ــرار دهــد،  ــی ق ــِم امنیت ــاد مه کشــور را در رأس دو نه
ــه و  ــش، تجرب ــدارد. دان ــود ن ــک وج ــای ش ــچ ج هی
ــد چیــزی نیســت  ــح و اســداهلل خال تعهــِد امــراهلل صال
کــه حــاال ثابــت شــده باشــد. ایــن دو تــن در سراســر 
ــد کــه  زنده گــی سیاســی و مبارزاتی شــان نشــان داده ان
نســبت بــه بســیاری ها از کفایــت و شایســته گِی بیشــتر 
ــتند  ــوردار هس ــور برخ ــِی کش ــت نظام ــرای مدیری ب
ــا  ــد. ام ــت دارن ــان را دوس ــردم و کشورش ــًا م و واقع
فرامــوش نبایــد کــرد کــه ایــن دو تــن از بقایــای همــان 
ــن  ــم همی ــاید ه ــروز و ش ــا دی ــه ت ــد ک ــی ان حکومت
حــاال ســخنگویاِن ارگ از آن بــه عنــوان حکومــت 
نــاکام، فاســد و بــدون کارگزارهــای موفــق در مقایســه 

ــد.  ــاد می کنن ــان! ی ــدرِ خودش ــت مقت ــا حکوم ب
ســخنگویان و مقام هــای حکومــت وحــدت ملــی 
مشکالت شــان  بــرای  می خواهنــد  کــه  زمانــی 
توجیهــی بیابنــد، آن را صــاف و ســاده بــه گــردن 
حکومــِت گذشــته می اندازنــد، در حالــی کــه اکثریــت 
مقام هــای فعلــِی دولــت و حکومــت بــه شــمول آقــای 
غنــی، از بقایــای همــان حکومــت انــد. اگــر حکومــت 
قبلــی ناکامی هایــی داشــت، کــه البتــه داشــت و بســیار 
زیــاد هــم داشــت، ایــن افــراد در ناکامی هــای آن 
ــز داشــت، بازهــم  ــی نی ــر نقطــۀ قوت ــد و اگ ــل ان دخی
ایــن افــراد در آن هــا ســهمی دارنــد. ایــن را نیــز بایــد 
ــه  ــراد همان گون ــِف اف ــوت و ضع ــه ق ــد ک یادآورش
کــه می توانــد بــه ُکل ســاختار و برنامه هــای ُکلــِی 
ــم  ــزاران ه ــود کارگ ــه خ ــود، ب ــوط ش ــت مرب حکوم

ــد.  ــدا می کن ــط پی رب
در حکومــِت گذشــته افــزون بــر این کــه ضعــف 
مدیریتــی و ســاختاری وجــود داشــت، افــرادی هــم در 
رأِس امــور بودنــد کــه کارایــی چندانــی نداشــتند و بنــا 
ــای کــرزی دوســت  ــه کــه آق ــر مالحظــات و آن گون ب
داشــت بگویــد، بنــا بــه مصلحت هایــی بــه بدنــۀ 
حکومــت راه یافتــه بودنــد؛ امــا در عیــن حــال بودنــد 
ــرای  ــی و شایســته گِی الزم ب ــًا توانای ــه واقع ــرادی ک اف
ــۀ کاری خــود  پیشــبرد کارهــا را داشــتند و طــی تجرب
ــد  ــد مفی ــران می توانن ــش از دیگ ــه بی ــد ک ــان دادن نش
واقــع شــوند. آقایــان صالــح و خالــد بــدون تردیــد در 
ردیــف همیــن افــراد قــرار دارنــد. امــا نکتــۀ مهــم ایــن 
اســت کــه ایــن افــراد بــا وجــود داشــتن توانایی هــای 
ــود  ــر و بهب ــاد تغیی ــرای ایج ــزه ب ــه و انگی الزم، برنام
وضعیــت، نبایــد وعده هایــی بســپرند کــه عملــی 
کــردِن آن هــا در شــرایط افغانســتان اگــر ناممکــن 

ــی بســیار دشــوار اســت. نباشــد، ول
ــه ســاختارهای  ــزه و اعتمــاد ب ــه انگی این کــه جامعــه ب
ــد  ــی بای ــر روان ــل از نظ ــاز دارد و حداق ــود نی موج
ــه  ــا این گون ــت ام ــی اس ــرِف دقیق ــود، ح ــت ش تقوی
ــل  ــای بی مح ــه چک ه ــراوان، ب ــپردن های ف ــده س وع
ــن  ــود ای ــِن خ ــه روزی دام ــد ک ــدا می کن ــباهت پی ش
افــراد را خواهــد گرفــت و برای شــان مشکل ســاز 
ــزرگ  ــنگ ب ــه »س ــد ک ــم گفته ان ــد. از قدی ــد ش خواه
ــا  ــد ب ــح و خال ــان صال ــت«. آقای ــزدن اس ــت ن عالم
توجــه بــه ایــن ســخِن حکمت آمــوز، در ســپرده 
بایــد از دقــت و احتیــاط الزم کار  وعده های شــان 
بگیرنــد. وعــده ســپردن کار آســانی اســت امــا عملــی 
ــان  ــر ایش ــوار. اگ ــت دش ــا کاری اس ــاختِن وعده ه س
نیــز همچــون اســالِف خــود بــه ســپردِن وعــده 
مصــروف شــوند، آن گاه هیــچ کاری از پیــش نخواهــد 
ــال  ــه ح ــا ب ــپردن ها ت ــده س ــن وع ــه در ای ــت. البت رف
آقــای خالــد گام هــای بیشــتری نســبت بــه آقــای صالح 
برداشــته، ولــی بــرای هــر دوِی آن هــا بهتــر آن خواهــد 
بــود کــه بــه جــای ســپردن وعده هایــی کــه برخــی از 

ــرایط  ــواری های ش ــل دش ــه دلی ــک ب ــدون ش ــا ب آن ه
افغانســتان بی پشــتوانه خواهنــد بــود، گام هــای عملــی، 
ــی و  ــِت بحران ــود وضعی ــرای بهب ــنجیده ب ــع و س قاط

ــد.  ــی بردارن ــفتۀ امنیت آش
زمانــی کــه آقــای غنــی بــه مبــارزات انتخاباتــِی خــود 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــرد، وعده ه ــاز ک در ســال 1393 آغ
ــود آوردن  ــتان داد. او از به وج ــت افغانس ــود وضعی بهب
ــرپناه  ــن س ــکاران، تأمی ــرای بی ــغل ب ــون ش ــد میلی چن
بــرای بی ســرپناهان، زمینــۀ تحصیــل بهتــر بــرای 
جوانــان و ایجــاد شــرایط امنیتــی مطمیــن ســخن 
ــگاه  ــه اش ن ــی بــه کارنام ــت، امــا حــاال وقت می گف
کنیــم، هیچ یــک از آن وعده هــا عملــی نشــده اند. 
کــه  می دانســت  غنــی  آقــای  زمــان  آن  در  البتــه 
بــه  بی محــل  چک هــای  و  میان خالــی  وعده هــای 
مــردم می دهــد و ایــن کار را قصــداً انجــام مــی داد تــا 
بتوانــد حمایــِت بیشــتری را در انتخابــات کســب کنــد. 
ــی  ــن وعده های ــرا چنی ــد چ ــح و خال ــان صال ــا آقای ام

می ســپارند؟ 
حــرِف ســاده و دقیــق ایــن اســت کــه آن هــا در برابــر 
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــی ق ــزرِگ تاریخ ــون ب ــک آزم ی
بتواننــد شایســته گی هاِی خــود را در عمــل ثابــت 
ــدان ناراضــی  ــز چن ــی نی ــای غن ــه آق ســازند. در این ک
نخواهــد بــود کــه آن هــا در ایــن آزمــون نــاکام شــوند، 
نبایــد شــک کــرد. آقــای غنــی عاشــق چشــم و ابــروِی 
صالــح و خالــد نبــوده و نیســت کــه دو پُســت کلیــدِی 
حکومــت را بــه آن هــا واگــذار کنــد. ســه دلیــل بیشــتر 
ــه  ــت ک ــی را واداش ــای غن ــری آق ــِل دیگ ــر دلی از ه
وزارت هــای داخلــه و دفــاع را بــه ایــن دو تــن بدهــد. 
نخســت، نجــاِت خــود از انتقادهایــی کــه علیــه اش در 
مــورد گزینــش افــراد در پســت های حســاس و کلیــدی 
وجــود داشــت؛ دوم اثبــات ناکارآمــدی ایــن افــراد در 
صورتــی کــه دســتاوردی نتواننــد در وزارت هــاِی خــود 
رقــم زننــد تــا بعــد بگویــد کــه مــن کار را بــه کســانی 
ــز توانایــی  ــی آن هــا نی ســپردم کــه شــما می گفتیــد ول
الزم را نداشــتند؛ و ســوم اســتفاده از وجــه ضدطالبانــی 
و ضدپاکســتانِی ایــن افــراد در رویارویی هــای سیاســی 

بــا پاکســتان. 
را  دیگــری  مــورد  هیــچ  مــوارد،  ایــن  ســوای 
نمی تــوان یافــت کــه دلیلــی بــرای گزینــش ایــن 
ــد.  ــه باش ــاع و داخل ــدی دف ــت های کلی ــراد در پس اف
ــن  ــه چنی ــه ب ــا توج ــد ب ــالح و خال ــان صـ ــاال آقای ح
چالش هایــی بایــد گام های شــان را بردارنــد. گفتــن 
این کــه مــا جنــگ را بــه النه هــای تروریســت ها 
ــه  ــی ب ــت دفاع ــد از حال ــه بای ــا این ک ــم و ی می بری
حالــِت تهاجمــی تغییــر مســیر بدهیــم، تــا زمانــی کــه 
ایــن وعده هــا از قــوه بــه فعــل درنیاینــد، هیــچ تغییــری 
ــتر از  ــا بیش ــد آورد. م ــود نخواه ــه وج ــت ب در وضعی
آن کــه بــه شــعار و وعــده نیــاز داشــته باشــیم، نیازمنــد 
ــورانه  ــتوار و جس ــای اس ــتن گام ه ــت و برداش قاطعی
ــی و  ــِز بحران هــای امنیت ــۀ تی هســتیم. افغانســتان در لب
سیاســی قــرار دارد و اگــر ایــن دو تــن نتواننــد تغییــری 
حتــا مقطعــی و جزیــی در وضعیــت به وجــود آورنــد، 
ــن  ــد و ای ــد انجامی ــأس خواه ــه ی ــا ب آن گاه ُکل امیده
ــود را  ــِی خ ــی و اجتماع ــت سیاس ــز وجاه ــن نی دو ت
ــم،  ــرف می زنی ــی ح ــا وقت ــد داد. م ــت خواهن از دس
واقعــًا زیبــا حــرف می زنیــم ولــی بــا حــرف زدن کــه 
ــه  ــی رو ب ــت زمان ــد. وضعی ــر نمی کن ــت تغیی وضعی
ــا  بهبــود خواهــد گذاشــت کــه ایــن دو تــن بتواننــد ب
توجــه بــه دام هایــی کــه بــر ســِر راه شــان چیــده شــده 
ــد.  ــرایط بردارن ــود ش ــری در بهب ــای موث اســت، گام ه
ــغ و ســپردِن وعــده  ــه تبلی ــاز ب ــدون این کــه نی آن گاه ب
داشــته باشــند، مــردم خواهنــد گفــت کــه واقعــًا کار بــه 

ــِل کار ســپرده شــده اســت.  اه
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را  عمومــی  افــکار  درحالی کــه  هفته هــا  و  روزهــا  ایــن 
ارگ  کــرده،  آکنــده  ریاســت جمهوری  انتخابــات  بحــث 
ریاســت جمهوری بــا مهندســِی رفتارهــا و تصمیمــاِت کمیســیون 
انتخابــات، بــازِی فرسایشــی یی را بــا ایــن پروســۀ بســیار 
ــه  ــبت ب ــا نس ــرف اُمیده ــا از یک ط ــوده ت ــاز نم ــاس آغ حس
ــد و از  ــن باش ــال عجی ــام و احتم ــا ابه ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــی را  ــای الزمِ احتمال ــد فرصت  ه ــم ارگ بتوان ــر، تی ــرف دیگ ط

آورد.  به دســت  خویــش  انتخاباتــِی  یارگیری هــای  بــرای 
بــرای شــکافتِن بحــث بایــد از ایــن نکتــه آغــاز کــرد کــه آقــای 
ــت و  ــات ریاست جمهوری س ــزاری انتخاب ــاِن برگ ــی خواه غن
ــروزی در  ــدرت، پی ــدن در ق ــرای مان ــیوه ب ــن ش ــد بهتری می دان
انتخابــات اســت؛ امــا برگــزاری ایــن انتخابــات را در موقعیــِت 
و  رقبــا  همــۀ  آن  در  کــه  دارد  آرزو  سیاســی یی  و  زمانــی  
ــم ارگ  ــد و تی ــده باش ــوده ش ــان فرس ــِی چالش گری ش توانای
ــا، چندســروگردن  ــات و امتیازه ــۀ امکان ــا برخــورداری از هم ب
ــده  ــود را ضمانت ش ــروزِی خ ــتد و پی ــران بایس ــر از دیگ باالت

ــد. ببین
بی سرنوشــتِی انتخابــات پارلمانــی و بحران هــای احتمالــِی نهفتــه 
ــد  ــات ریاســت جمهوری، تمدی ــۀ انتخاب ــق چندماه در آن، تعوی
ــزاری  ــرای برگ ــود بودجــۀ الزم ب ــزدان و نب ــامِ نام ــخ ثبت ن تاری
ــار و  ــِب اخب ــا در قال ــته باره ــای گذش ــه در روزه ــات ک انتخاب
ــازی  ــارزِ ب گزارش هــای غیررســمی شــنیده شــده، نشــانه های ب
فرسایشــِی ارگ بــه عنــوان مدعــِی اصلــِی قــدرت بــا انتخاباتــی 
اســت کــه بایــد ایــن متــاع را بــه صاحــِب بعــدی و مشــروِع آن 
ــات از نقطــۀ ایجــاد  تحویــل دهــد. در این کــه کمیســیوِن انتخاب
اســتقالِل الزم را نداشــته و ســاخته و پرداختــۀ نهادهــای قــدرت 
به ویــژه ارگ بــوده، هیــچ شــکی وجــود نــدارد؛ امــا اکنــون نظــر 
بــه افتضاحــاِت بــزرگ و ناکاره گی هــاِی غیرقابــِل انــکاری 
ــده و  ــا ش ــی رونم ــات پارلمان ــیون در انتخاب ــن کمیس ــه از ای ک
ــی  ــای عال ــر اعض ــاد ب ــت و فس ــامِ خیان ــاری و اته ــِر برکن خط
ــۀ  ــاًل در قبض ــات کام ــیون انتخاب ــده؛ کمیس ــاد وارد ش ــن نه ای
ــه و  ــرار گرفت ــا مجــازاِت آن ق قــدرِت ارگ و ســایۀ حمایــت ی
گوش به فرمان تــر از گذشــته می توانــد خــود را بــه آغــوِش 

ــپارد. ــات بس ــِق ارگ در انتخاب ــا و عالی خواهش ه
وضعیتــی کــه هم اکنــون در کمیســیون های انتخاباتــی و به ویــژۀ 
کمیســیون انتخابــات حکم فرماســت، بهتریــن زمینــه بــرای ارگ 
اســت تــا نگرانی هــاِی خــود از ظهــور رقبــاِی قــوِی برخــورداز 
از حمایت هــای وســیِع مردمــی در مقابــِل آقــای غنــی را از طریِق 
ــد.  ــع کن ــتریِک آن رف ــای هیس ــات و رفتاره ــیون انتخاب کمیس
کمیســیون انتخابــات پــس از آن کــه تمــامِ ایمینــی و اعتبــارِ خــود 
را در انتخابــات پارلمانــی از دســت داد، چنــان دچــار آســیمه گی 
و اضطــراب اســت کــه نمی دانــد چــه بایــد انجــام دهــد و چــه 
نبایــد انجــام دهــد؛ از همیــن رو بهتریــن کار را همانــی می دانــد 
ــی در  ــای غن ــِل آق ــد و می ــدرت باش ــاب ق ــِل ارب ــاِب می ــه ب ک
حــاِل حاضــر فرســوده و ورشکســت ســاختِن رقبــای انتخاباتــِی 
ــیون  ــتریِک کمیس ــاِت هیس ــاِی تصمیم ــود در کش وقوس ه خ
ــه و  ــالِل حافظ ــارِ اخت ــه دچ ــیونی ک ــت؛ کمیس ــات اس انتخاب

ــد.  ــر زده می توان ــر کاری از او س ــده و ه حــواس ش
بنــا بــه تقویــم اعالم شــدۀ کمیســیون، دو روزِ دیگــر بــه 
مانــده،  باقــی  انتخاباتــی  نامــزدان  ثبت نــامِ  موعــد  پایــاِن 
امــا قــرار گزارش هــا ایــن موعــد تــا پایــان مــاهِ جــاری 
تمدیــد می شــود. اگرچــه تمدیــد میعــاد ثبت نــام به دلیــِل 
تکمیل نشــدِن تکت هــای انتخاباتــی منطقــی می نمایــد؛ امــا 
تحلیــل ایــن اســت کــه ایــن تمدیــد و تأخیرهــا در هماهنگــی 
میــان ارگ و کمیســیوِن انتخابــات بــه گونــۀ فرسایشــی مرحلــه 
بــه مرحلــه بــه اجــرا گذاشــته می شــوند. ایــن بــازِی مرحلــه وار 
ــل  ــا را تقلی ــطِح واکنش ه ــم س ــد، ه ــه ش ــه گفت ــه ک همان گون
در  تجمع یافتــه  پتانســیل هاِی  و  برنامه هــا  هــم  می بخشــد، 
ــه  ــم ب ــازد و ه ــی می س ــار پراکنده گ ــی را دچ ــای انتخابات تیم ه
ــدام در بهتریــن حالــت را می دهــد. تیــم ارگ مجــاِل عــرض ان

ــدرت  ــدن در ق ــه مان ــی خوشــبختانه اشــتیاِق خــود ب ــای غن آق
ــی و  ــای سیاس ــرده و رفتاره ــان نک ــلح پنه ــۀ صـ ــه بهان را ب
ــدرت  ــدۀ ق ــات و آین ــه انتخاب ــف ب ــاًل عط ــز کام اداری اش نی
اســت. بنابرایــن، شــخصیت هایی کــه خــود را رقیــِب انتخاباتــِی 
وی می داننــد، بایــد اوضــاع را زیــر نظــر داشــته باشــند تــا بــه 

رایــگان از میـــدان بیــرون ســاخته نشــوند.   

بـازی فرسایشـِی ارگ 
با انتخـابات

چک های 
بی محِل 
وزرای 
امنیتی

احمــد عمران

حرِف ساده و دقیق این 
است که آن ها در برابر 

یک آزمون بزرِگ تاریخی 
قرار گرفته اند تا بتوانند 

شایسته گی هاِی خود را 
در عمل ثابت سازند. در 

این که آقای غنی نیز چندان 
ناراضی نخواهد بود که 

آن ها در این آزمون ناکام 
شوند، نباید شک کرد. 

آقای غنی عاشق چشم و 
ابروِی صالح و خالد نبوده و 
نیست که دو پُست کلیدِی 
حکومت را به آن ها واگذار 

کند. سه دلیل بیشتر از 
هر دلیِل دیگری آقای غنی 
را واداشت که وزارت های 
داخله و دفاع را به این دو 

تن بدهد. نخست، نجاِت 
خود از انتقادهایی که 

علیه اش در مورد گزینش 
افراد در پست های حساس 
و کلیدی وجود داشت؛ دوم 
اثبات ناکارآمدی این افراد 

در صورتی که دستاوردی 
نتوانند در وزارت هاِی خود 

رقم زنند تا بعد بگوید 
که من کار را به کسانی 

سپردم که شما می گفتید 
ولی آن ها نیز توانایی 

الزم را نداشتند؛ و سوم 
استفاده از وجه ضدطالبانی 

و ضدپاکستانِی این افراد 
در رویارویی های سیاسی با 

پاکستان



عبدالــرزاق وحیــدی، وزیــر پیشــین مخابــرات و تکنالوژی، 
ــین و  ــۀ پیش ــر مالی ــی وزی ــل حکیم ــه اکلی ــد ک می گوی
ــی از  ــل، یک ــور بین المل ــت در ام ــس حکوم ــاور ریی مش
مشــاوران غنــی و دادســتانی  ُکل مانــع ایجــاد سیســتم ریــال  

تایــم )جمــع آوری پــول کریــدت  کارت هــا( شــدند. 
آقــای وحیــدی در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
می گویــد کــه در زمــان تصــدی اش، در ایــن وزارت تــالش  
زیــاد بــرای ایجــاد سیســتم ریــال تایــم کــرده اســت، امــا 
وزارت مالیــه و برخــی از افــراد و اشــخاصی کــه از طــرف 
رییــس حکومــت حمایــت می شــوند، مانــع عملــی شــدن 

ــن کار شــدند.  ای
ــد  ــز می گوین ــده گان نی ــس نماین ــای مجل ــی از اعض برخ
ــدت   ــول  کری ــع آوری پ ــرای جم ــتمی ب ــچ سیس ــه هی ک
ــت برد  ــال دس ــت و احتم ــر نیس ــال حاض ــا در ح کارت ه

ــود دارد. ــترده وج ــورت گس ــه ص ــد ب ــن رون در ای
ــت  ــووالن حکوم ــه کار مس ــاز ب ــای آغ ــن ماه ه در آغازی
ــی از  ــا درصدی ی ــد ت ــه ش ــم گرفت ــی تصمی ــدت مل وح
ــه  ــوان مالی ــه عن ــهروندان ب ــای ش ــدت کارت ه ــول کری پ
گرفتــه شــود. اســتدالل مســووالن ایــن بــود کــه ایــن پــول 
ــده و در  ــردآوری ش ــدرن گ ــای م ــتفاده از روش ه ــا اس ب
ــد  ــتفاده خواه ــعه یی اس ــای توس ــق برنامه ه ــت تطبی جه

شــد.
ــف و از آن  ــان و بررســی های نهادهــای مختل گذشــت زم
میــان، مجلــس نماینــده گان نشــان داد کــه ایــن پــول بــدون 
ــدار  ــرف و مق ــع مص ــده و منب ــردآوری ش ــزی گ برنامه ری

دقیــق آن نیــز روشــن نیســت.
ــر  ــدی، وزی ــرزاق وحی ــه عبدال ــود ک ــته ب ــدی نگذش چن
ــد،  ــبک دوش ش ــه اش س ــوژی از وظیف ــرات و تکنال مخاب
ــردآوری  ــودن گ ــفاف نب ــدۀ او ش ــات پرون ــی از اتهام یک
آقــای  بــود.  شــهروندان  کارت هــای  کریــدت  پــول 
ــاره  ــا اش ــدگار و ب ــۀ مان ــا روزنام ــت ب ــدی در صحب وحی
بــه پرونــده اش می گویــد: ایــن دسیســه یی از طــرف 
ــری وزارت  ــا رهب ــالش داشــت ت ــی ت ــم غن ــود، تی ارگ ب
مخابــرات را از تیــم ریاســت اجرایــی بــه تیــم ارگ انتقــال 

ــد.   دهن
آقــای وحیــدی، هــر چنــد در مــورد پرونــدۀ خــود 
جزییــات نمی دهــد، امــا می گویــد کــه وزارت مالیــه 
»سیســتم ریــال تایــم« )سیســتمی کــه پــول  کریــدت 
ــل  ــه دلی ــق آن جمــع آوری می شــود( را ب  کارت هــا از طری

ــرد. ــاد نک ــی ایج ــۀ مال هزین
وزیــر پیشــین مخابــرات و تکنالــوژی تأکیــد می کنــد 
کــه دادســتانی  ُکل، یکــی از مشــاوران رییــس حکومــت و  
اکلیــل حکیمــی وزیــر مالیــه پیشــین، مانــع ایجــاد سیســتم 

ــا شــدند. ــدت کارت ه ــول کری جمــع آوری پ
ــد، از  ــت دارن ــه دس ــن قضی ــه در ای ــانی ک ــت: کس او گف
طــرف رییــس حکومــت حمایــت می شــوند و غنــی مانــع 

ــردد.  ــان می گ ــی آن بازجوی
بــه گفتــۀ او، در حــال حاضــر هیــچ سیســتم بــرای 

احتمــال  و  نگردیــد  ایجــاد  پول هــا  جمــع آوری 
ــه صــورت وســیع  ــا ب ــدت  کارت ه ــول  کری ــل پ حیف ومی

دارد.  وجــود 
ــه  ــد ک ــا، می گوی ــن گفته ه ــا رد ای ــه، ب ــا وزارت مالی ام

ــردد.  ــاد می گ ــتم ایج ــن سیس ــب ای عنقری
ــا رد  ــه ب ــمع روزخان مســجدی، ســخنگوی وزارت مالی ش
ــن  ــه ای ــد ک ــرات، می گوی ــین مخاب ــر پیش ــای وزی گفته ه

سیســتم قــرار اســت بــه زودی ایجــاد گــردد. 
ــاق، عضــو کمیســیون  از ســویی هــم، محمــد هاشــم اورت
ــده گان در صحبــت  ــرات مجلــس نماین مواصــالت و مخاب
مانــدگار می گویــد: وزیــر مخابــرات و  بــا روزنامــۀ 
ــات از  ــع آوری مالی ــتای ایجــاد سیســتم جم ــه در راس مالی

بوده انــد. نــاکام  ســیم کارت ها 

آقــای اورتــاق افــزود کــه پول هــای جمــع شــده از 
ــرار  ــف ق ــراد مختل ــت برد اف ــورد دس ــیم کارت های، م س

می گیــرد. 
»وزیــر  می گویــد:  نماینــده گان  مجلــس  عضــو  ایــن 
ــه  ــت ک ــده گان گف ــس نماین ــی در در مجل ــرات فعل مخاب
ــد،  ــاد می کن ــم«  را ایج ــال تای ــتم ری ــاه »سیس ــه م ــا س ت
امــا در حــال حاضــر شــش مــاه از وعــدۀ  ایشــان ســپری 
ــت«.   ــده اس ــاد نگردی ــتم ایج ــن سیس ــوز ای ــود، هن می ش
او گفــت کــه مســووالن پیشــین و کنونــی وزارت خانه هــای 
ــتا  ــن راس ــی در ای ــخ قانع کننده ی ــرات پاس ــه و مخاب مالی

بــرای مجلــس نماینــده گان نداشــتند.
ــع آوری  ــتم جم ــاد سیس ــل ایج ــۀ تعل ــت: در برنام او گف
ــس  ــرات و مجل ــرکت های مخاب ــیم کارت ها، ش ــول از س پ

ســنا بــا وزارت مخابــرات هم دســت شــده بودنــد و 
ــاد  ــورد ایج ــن م ــف در ای ــای مختل ــی بهانه ه ــر از گاه ه

می کردنــد.  
ــم  ــده گان تصمی ــس نماین ــه مجل ــزود ک ــاق اف ــای اورت آق
گرفــت کــه تــا زمــان ایجــاد سیســتم، جمــع آوری مالیــات 
ــری  ــرف رهب ــم از ط ــن تصمی ــا ای ــد، ام ــق افت ــه تعوی ب

ــد.   ــه نش ــدی گرفت ــت ج حکوم
ــن  ــم ای ــمت اعض ــه قس ــد ک ــد می کن ــاق تأکی ــای اورت آق
ــی رود  ــخص م ــخاص مش ــراد و اش ــب اف ــه جی ــا ب پول ه
ــردد.  ــت می گ ــه دول ــدک آن وارد خزان ــک قســمت ان و ی
ــه  ــد ک ــرات می گوی ــد، ســخنگوی وزارت مخاب ــیر زالن س
ــیون  ــم در کمیس ــتم ریال تای ــاد سیس ــی ایج ــد قانون رون
تــدارکات ملــی نهایــی شــده و قــرار اســت و ایــن سیســتم 

ــه زودی ایجــاد گــردد.  ب
آقــای زالنــد در پاســخ بــه پرسشــی کــه پول هــای کریــدت 
ــت:  ــد؟ گف ــع آوری می گردی ــه جم ــوز چگون ــا هن  کارت ت
ایــن رونــد تحــت نظــر هیــأت مشــترک وزارت مخابــرات 

ــردد. ــع آوری می گ ــرا جم ــه و ادارۀ ات و مالی
بــه اســاس آمارهــا حــدود 25 میلیــون ســیم کارت در 
ــون آن  ــان 15 میلی ــن می ــده و از ای ــع ش ــتان توزی افغانس
ــی  ــیم کارت 50 افغان ــر س ــه ه ــر روزان ــتند. اگ ــال هس فع
ــات آن  ــۀ مالی ــون هزین ــد، 75 میلی ــته باش ــرف داش مص
می گــردد. ادعاهــای وجــود دارد کــه ایــن پول هــای 
ــداف  ــه اه ــاص در ارگ ب ــای خ ــراد و گروه ه ــط اف توس

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــخص م مش

ــض  ــات، نق ــزاری انتخاب ــق برگ ــد تعوی ــن پیام بزرگتری
صریــح قانــون اساســی اســت و اعتمــاد مــردم نســبت بــه 
ــا را بیشــتر از ایــن خدشــه دار می ســازد. دموکراســی نوپ
ــر  ــر ب ــای ناظ ــی و نهاده ــای سیاس ــماری از جریان ه ش
انتخابــات در واکنــش بــه تعویــق افتــادن انتخابــات تأکیــد 
ــان  ــد در زم ــت جمهوری بای ــات ریاس ــه انتخاب ــد ک دارن

مشــخص آن برگــزار شــود.
ــات را از  ــزاری انتخاب ــق برگ ــات تعوی ــیون انتخاب کمیس
ــه  ــد دارد ک ــته و تأکی ــود دانس ــف خ ــت و وظای صالحی
ــوع  ــر ن ــات، ه ــون انتخاب ــی و قان ــون اساس ــق قان طب
تصمیم گیــری در مــورد انتخابــات از صالحیــت ایــن 

ــت. ــیون اس کمیس
ــق  ــر تعوی ــی ب ــای مبن ــی زمزمه ه ــا در پ ــن واکنش ه ای

ــود. ــراز می ش ــات اب ــزاری انتخاب برگ
ــات  ــادن انتخاب ــق افت ــه تعوی ــث ب ــا بح ــن روزه در ای
ــی در  ــای سیاس ــماری از جریان ه ــده و ش ــیار داغ ش بس
ــات  ــه انتخاب ــد ک ــد دارن ــا تأکی ــن گفته ه ــه ای ــش ب واکن
ــر در  ــود و تأخی ــزار ش ــده برگ ــن ش ــان تعی ــد در زم بای

ــت. ــی نیس ــان پذیرفتن ــرای آن ــات ب انتخاب
بــزرگ  ایتــالف  ســخنگوی  اوریــا،  فضل الرحمــان 
ــات  ــزاری انتخاب ــر برگ ــد ب ــن تأکی ــی افغانســتان ضم مل
می گویــد:   1398 حمــِل   31 در  ریاســت جمهوری 
ــه  ــت و ن ــه حکوم ــی کشــور ن ــون اساس ــه قان ــق ب مطاب
ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــت ب ــات صالحی ــیون انتخاب کمیس

انتخابــات را دارنــد.
ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــه ب او ک
ــوزای  ــاه ج ــس از م ــی، پ ــون اساس ــواد قان ــاد م ــر بنی ب
ــور«  ــی »رییس جمه ــده دیگــر محمداشــرف  غن ــال آین س
ــد،  ــق بیافت ــه تعوی ــات ب ــر انتخاب افغانســتان نیســت و اگ

ــود. ــد ب ــی خواه ــر قانون ــۀ کار او غی ادام
ــق  ــف تعوی ــدت مخال ــه ش ــد: »ب ــا می افزای ــای اوری آق
ــات  ــر انتخاب ــتیم و اگ ــت جمهوری هس ــات ریاس انتخاب
بــه تعویــق بیافتــد واکنــش جــدی نشــان خواهیــم  داد«. 
ــۀ  ــع جامع ــس مجتم ــی ری ــز رفیع ــال، عزی ــن ح در همی
انتخابــات  برگــزاری  تعویــق  افغانســتان،  مدنــی 
ریاســت جمهوری را نقــض صریــح قانــون اساســی 

می کنــد. عنــوان 
پیامــد تعویــق  آقــای رفیعــی می گویــد: بزرگتریــن 
ــت و  ــی اس ــون اساس ــض قان ــات، نق ــزاری انتخاب برگ
ــک  ــدون ش ــت جمهوری ب ــات ریاس ــادن انتخاب دور افت
ــردم  ــاد م ــرا اعتم ــود، زی ــد ب ــتان نخواه ــع افغانس ــه نف ب

نســبت بــه دموکراســی نوپــا را بیشــتر از ایــن خدشــه دار 
می ســازد.

عزیــز ابراهیمــی معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات 
در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار امــا تعویــق برگــزاری 
انتخابــات  از صالحیت هــای کمیســیون  را  انتخابــات 

ــد. ــوان می کن عن
آقــای ابراهیمــی می گویــد: قانــون اساســی، قانــون 
ــت دارد  ــم ها صراح ــا و مکانیس ــات، طرزالعمل ه انتخاب
ــف  ــات از وظای ــورد انتخاب ــم در م ــوع تصمی ــر ن ــه ه ک

ــت.   ــات اس ــیون انتخاب کمیس
ــون اساســی و  ــادۀ 156 قان ــه م ــق ب ــد کــرد، مطاب او تأکی
مــادۀ 19 قانــون انتخابــات، تمــام تصمیم گیــری  در مــورد 

ــات اســت. ــت کمیســیون انتخاب ــا از صالحی انتخابات ه
ــد: کمیســیون مســتقل  ــون اساســی می گوی ــادۀ 156 قان م
انتخابــات بــرای اداره و نظــارت بــر هــر نــوع انتخابــات 
و مراجعــه بــه آرای عمومــی مــردم در کشــور مطابــق بــه 

ــردد. ــکیل می گ ــون تش ــکام قان اح
ــه  ــت ک ــده اس ــات آم ــون انتخاب ــاده 19 قان ــد 7 م در بن
ــی از صالحیت هــای کمیســیون  ــم انتخابات تصویــب تقوی

ــد. ــات می باش انتخاب
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات می گویــد، مــورد 
بــه تعویــق افتــادن انتخابــات طــرح شــده اســت، امــا تــا 
ــروز{  ــا فردا}ام ــن اســت ت ــی نشــده و ممک ــوز نهای هن
ــا  ــن مــورد ب ــات در ای ــدگاه رســمی کمیســیون انتخاب دی

مــردم شــریک ســاخته شــود.
ــد  ــی  اســت کــه اول جــدی ســال روان، رون ــن درحال ای
ــاز  ــت جمهوری آغ ــات ریاس ــزدان انتخاب ــام نام ــت ن ثب
ــا  ــد، ام ــدا کن ــه پی ــا 12 روز ادام ــود ت ــرار ب ــد و ق ش
اکنــون بحــث تمدیــد ثبــت نــام نامــزدان تــا پایــان جــدی 

ــان دارد. جری
ــات  ــیون انتخاب ــده کمیس ــه ش ــم اعالمی ــاس تقوی براس
ــود کــه فهرســت ابتدایــی نامــزدان در 18 جــدی  قــرار ب
ــه  ــه شــکایات ب ــی پــس از رســیده گی ب و فهرســت نهای
ــرای دو مــاه  تاریــخ 5 حــوت منتشــر شــود و نامــزدان ب
ــرای  ــا 28 حمــل فرصــت داشــتند ب ــو ت از تاریــخ 28 دل
خــود کمپایــن کننــد و بــه تاریــخ 31 حمــل ســال 1398 
انتخابــات ریاســت جمهوری برگــزار شــود و امــا اکنــون 
ــالم  ــخ اع ــن تاری ــا ای ــه آی ــد ک ــد و دی ــر ش ــد منتظ بای

ــا تغییــر خواهــد کــرد. ــد و ی شــده، ثابــت خواهــد مان
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پــول

کریـدت کـارت ها چه مـی شـود؟

»تعویق انتخابات از صالحیت های کمیسیون است«
جریان های سیاسی:

تعویق انتخابات نقض صریح قانون اساسی است

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری 

در ایـن روزهـا بحـث بـه تعویـق افتـادن انتخابـات بسـیار داغ شـده و شـماری از جریان هـای سیاسـی در واکنـش به این 
گفته هـا تأکیـد دارنـد کـه انتخابات بایـد در زمان تعین شـده برگزار شـود و تأخیر در انتخابـات برای آنان پذیرفتنی نیسـت.

فضل الرحمـان اوریـا، سـخنگوی ایتـاف بزرگ ملـی افغانسـتان ضمن تأکید بـر برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری در 31 
حمـِل 1398 می گویـد: مطابـق به قانون اساسـی کشـور نه حکومـت و نه کمیسـیون انتخابـات صاحیت به تعویـق انداختن 

انتخابـات را دارند.
او کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، گفـت: بـر بنیـاد مـواد قانون اساسـی، پـس از مـاه جوزای سـال آینـده دیگر 
محمداشـرف  غنـی »رییس جمهور« افغانسـتان نیسـت و اگـر انتخابات به تعویـق بیافتد، ادامـۀ کار او غیر قانونـی خواهد بود



کارکرد احزاب سیاسی 
ــًا  ــیک، تقریب ــدگاه کالس ــی از دی ــزاب سیاس ــرد اح کارک
آن  بــه  مربــوط  مســایل  و  انتخابــات  برگــزاری  بــه 
ــات  ــش احــزاب در انتخاب ــد نق ــود. هرچن محــدود می ش
انتخابــات  کثــرت  و  اســت  برخــوردار  اهمیــت  از 
پارلمانــی،  انتخابــات  ریاســت جمهوری،  )انتخابــات 
ــات  ــوالی ها و انتخاب ــوراهای ولس ــی، ش ــوراهای والیت ش
شــهرداری های و والی هــا( در کشــور بــر اهمیــِت آن 
می افزایــد؛ امــا نقــش و کارکــرد احــزاب فقــط بــه 
انتخابــات محــدود نمی شــود، زیــرا احــزاب بازیگــر 
صحنــۀ سیاســِت داخلــی هســتند و در نتیجــه، از یک ســو 
تبلــور تمامــی تحــوالت و کنش هــای سیاســی و از ســوی 
دیگــر، برانگیزنــدۀ ایــن تحــوالت و کنش هــا تلقــی 

می شــوند. 
مــدرن  دولت هــای  در  سیاســی  احــزاب  کارکــرد 
تقســیم بندی  پنهــان  و  آشــکار  کارکردهــای  بــه 
از  می شــود. کارکــرد آشــکار آن اســت کــه منطقــًا 
یــک ســازمان سیاســی یــا ارگان انتظــار مــی رود و 
معمــوالً در متــون مربــوط )بــه اســاس نامه، نظریه هــا 
می شــود  تصریــح  حــزب(  غیرموضع گیری هــای  و 
)نقیــب زاده، 1390، ص 59(. بدیــن ترتیــب، کارکردهــای 

احــزاب سیاســی را یــک یــک بررســی می کنیــم.
کارکردهای آشکار احزاب سیاسی 
1 ـ حفظ نظام سیاسی 

ظریف شــدۀ  شــکل  حزبــی،  مبــارزات 
گذشــته  سیاســِی  خشــونت آمیِز  مبــارزات 
ــادی  ــا حــد زی ــی ت ــر به تنهای ــن ام اســت. همی
ــر اســت،  ــه موث ــک جامع ــِی ی ــات سیاس در ثب
حتــا احــزاِب مخالــف نیــز خــود در جلوگیــری 
از یــک حرکــِت خشــونت آمیز بــا نظــام بســیار 
موثرنــد. در کشــورهایی کــه به دالیلــی از ایجاد 
ــری  ــا راســت جلوگی احــزاب افراطــی چــپ ی
ــیار  ــِی بس ــای زیرزمین ــت، حرکت ه ــده اس ش
وحشــت ناکی شــکل گرفتــه کــه بریــگاد ســرخ 
در ایتالیــا یــا گــروه بــا درماینهــف در آلمــان را 
ــه  ــه ب ــا توج ــمرد. ب ــه ش ــود از آن جمل می ش
آنچــه کــه گفتــه شــد، می تــوان گفــت احــزاب 
کــردِن  اداره  و  ســازمان دهی  بــا  سیاســی 
ایجــاد  از  مانــع  نارضایتی هــا،  و  چالش هــا 
آشــوب و درگیــری از ســوی تــودۀ مــردم 
ــی را  ــات سیاس ــب، ثب ــن ترتی ــوند و بدی می ش

در جامعــه به بــار می آورنــد.
2ـ عمل کرد تجمیع

ــع و  ــا کــه مناف ــن معن ــه ای ــع ب عمل کــرد تجمی
ــده در جامعــه  ــاِت مختلفــی به طــور پراکن نظری
وجــود دارد. افــراد و گروه هــای اجتماعــی 
ایــن  دارنــد،  سیاســی  نظــام  از  مطالباتــی 
خواســت ها و مطالبــات ابتــدا در گروه هــای 
ــط شــده،  ــا یکدیگــر مرتب ــی و انتفاعــی ب صنف
ســپس در قالــب احــزاب یک پارچــه می شــوند 
و بــه سیســتم انتقــال می یابنــد. بدیــن ترتیــب، 
ــل  ــن عم ــری آســان می شــود. ای کار تصمیم گی
از زاویــۀ بیــان افــکار و آرای عمومــی کــه 
ــت،  ــتوار اس ــر آن اس ــی ب ــای دموکراس پایه ه
ــات  ــرا اگــر آن مطالب ــز اهمیــت اســت؛ زی حای
ــی  ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــرآورده نشــود اف ب
بــا به دســت آوردن کوچک تریــن فرصتــی، 
ــا  ــد ت ــورش می زنن ــوب و ش ــه آش ــت ب دس
بدیــن طریــق، بــه تحقــق خواســته و تقاضــای 
ــی  ــود احزاب ــدون وج ــس ب ــند، پ ــود برس خ
ــکار و  ــه اف ــود این هم ــه می ش ــی چگون سیاس
منافــع متفــرق را یک پارچــه و در نهایــت، ارادۀ 
ــور  ــت تبل ــب ارادۀ اکثری ــه در قال ــی ک عموم
ــان،1390، ص  ــرد؟ )هم ــهود ک ــد را مش می یاب
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3ـ بازتاب نارسایی های نظام سیاسی

 احــزاب سیاســی نارســایی نظامــی سیاســی را 
نقــد و بررســی کــرده و منعکــس می کننــد. اگــر 
حــزب حاکــم در عملکردهــا و ابتــکارات تقنینــی بــا ارایــۀ 
الیحه هایــی بــرای تصویــب در قــوۀ مقننــه دقیــق نباشــد، 
هرگونــه حرکــِت نادرســت از دیــد عمــوم پنهــان نمانــده 
و اعتبــار حــزب حاکــم را کاهــش می دهــد. حــزب 
ــین و  ــۀ جانش ــت برنام ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ــب ب رقی
ــت،  ــن وضعی ــد. در ای ــه می ده ــل را ارای ــِت بدی حکوم
حــزب نقــش نگهبــان سیاســت را بــازی می کنــد و 
سیاســت بازی های  بــا  سیاســت مداران  نمی گــذارد 
ــی و بی نظمــی سیاســی را در کشــور  ــۀ بی ثبات شــان زمین

ــم، 1388، ص 349(  ــد. )عال ــود بیاورن به وج
4 ـ کارکرد سازمان دهی انتخابات 

احــزاب سیاســی مــردم را بســیج و بــه ســوی صندوق های 
ــد. احــزاب شــهروندان بی تفــاوت را  رأی هدایــت می کنن
ــاد  ــد و از راه ایج ــل می کنن ــال تبدی ــهرونداِن فع ــه ش ب
ــارکتی را در  ــی مش ــگ سیاس ــی، فرهن ــتم آگاهی ده سیس

ــد.  ــعه می دهن ــه توس جامع
کارکــرد دیگــر احــزاب سیاســی، معرفــی کــردِن نامــزدان 
ــأت  ــک هی ــت ی ــع، تربی ــت. در واق ــات اس ــرای انتخاب ب
سیاســی بــه طبقــۀ رهبــری برخاســته از مــردم کــه بــدون 
آن ادارۀ امــور در عصــر تخصصی شــدِن مشــاغل سیاســی 

میســر نیســت، بــه عهــدۀ احــزاب سیاســی اســت. معرفــی 
ــا تربیت شــده گان سیاســی از طــرف احــزاب،  نخبــه گان ی
ایــن اطمینــان را بــه مــردم می دهــد کــه پســت های 
سیاســی در دســِت نااهــالن قــرار نخواهــد گرفــت و عالوه 
بــرآن، الزم اســت رابطــۀ دایمــی بیــن انتخاب کننــده گان و 
انتخاب شــونده گان وجــود داشــته باشــد کــه ایــن مقصــود 
از طریــق احــزاب بهتــر بــرآورده می شــود. حــزب نقــش 
ــی  ــرارداد اجتماع ــرف ق ــه دو ط ــد ک ــا می کن ــی را ایف پُل
احــزاب  دیگــر  کارکــرد  می کنــد.  وصــل  به هــم  را 
سیاســی در رابطــه بــا انتخابــات، تربیــت و نظــارِت رفتــار 
ــب  ــت. )نقی ــس اس ــده گان در درون مجل ــع نماین و مواض

زاده، 1390، ص 58( 
5 ـ کارکرد تدوین سیاست های عمومی 

تدویــن  بــه  قــدرت،  بــه  رســیدن  بــرای  احــزاب 
افــکار، طرح هــا،  سیاســت های عمومــی می پردازنــد. 
ــود  ــتراتژیِک خ ــای اس ــی و برنامه ه ــت های عموم سیاس
را در مقایســه بــا ســایر احــزاب سیاســی در معــرض دیــد 
ــن  ــه بهتری ــردم ب ــا م ــد ت ــرار می دهن ــده گان ق رأی دهن
طــرح و برنامــۀ عمــل حــزب رأی بدهنــد. حــزب حاکــم 
ــت  ــد دول ــه می خواهن ــا احــزاب دیگــری ک ــت ب در رقاب
ــت های  ــن سیاس ــه تدوی ــت ب ــد، دس ــت بگیرن را در دس
ــا و  ــی از کنش ه ــتراتژی و مجموعه ی ــک اس ــی و ی عموم
واکنش هایــی می زنــد کــه در در جــۀ اول، باعــث اعتــالی 

ــود.  ــردم می ش ــی م ــی سیاس آگاه

6ـ کارکرد آموزشی احزاب 
کارکــرد مهــم و اساســِی دیگــر احــزاب سیاســی، آمــوزش 
اســت  افــراد  سیاســِی  کــردِن  اجتماعــی  و  سیاســی 
ــاد  ــراد، ایج ــری اف ــطح فک ــای س ــور ارتق ــه منظ ــه ب ک
ــرای تصــدی  ــازی ب ــی و کادرس ــارکت سیاس ــزۀ مش انگی
حکومــت و قــدرت سیاســی و ادارۀ موفــق جامعــه انجــام 
احــزاب  اکثــر   .)36 ص   ،1386 )ســجادی،  می گیــرد 
ــه در  ــد ک ــگاه هایی دارن ــگاه ها و پژوهش ــی آموزش سیاس
ــرد.  ــورت می گی ــا ص ــی اعض ــری و عمل ــوزش نظ آن آم
ــی و  ــی حرفه ی ــأت سیاس ــک هی ــت ی ــر تربی ــالوه ب ع
ــد،  ــن می کن ــدۀ سیاســی کشــور را تضمی ــه آین مجــرب ک
ــت  ــی دس ــش سیاس ــرش و بین ــه نگ ــی ب ــای حزب توده ه
پیــدا کــرده، می تواننــد مســایل سیاســی را تجزیــه و 
ــوم و  ــی نامفه ــش سیاس ــدون آن کن ــه ب ــد ک ــل کنن تحلی
غیرقابــل پیش بینــی خواهــد بــود. ) نقیــب زاده،1387 ص 
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کارکــرد دیگــر احــزاب سیاســی، اجتماعــی کردن سیاســی 
افــراد جامعــه اســت؛ اجتماعــی شــدن فراینــدی اســت کــه 
ــا نظــام سیاســی آشــنا  افــراد در جامعــۀ سیاســی معیــن ب
می شــوند و تــا انــدازۀ قابــل توجهــی ادراک شــان از 

پدیده هــای  بــه  نســبت  واکنش های شــان  و  سیاســت 
سیاســی تعییــن می شــود. اجتماعــی شــدن سیاســی 
ــت  معمــوالً توســط احــزاب حاکــم کــه حکومــت و دول
را در دســت دارنــد، صــورت می گیــرد. تمامــی یادگیــری 
ــزی  ــدی و برنامه ری ــمی عم ــمی و غیررس ــی، رس سیاس
نشــده در هــر مرحلــه از دورۀ زنده گــی، شــامل یادگیــری 
آشــکار سیاســی و هــم یادگیــری ظاهــراً غیرسیاســی 
توســط احــزاب سیاســی حاکــم صــورت می گیــرد. مثــاًل 
در زمــان حاکمیــت حــزب نــازی در آلمــان بــه کــودکان 
ــبت  ــد نس ــت بای ــۀ نخس ــه در درج ــد ک ــاد داده می ش ی
ــه کــه در پیشــوا یعنــی آدولــف هیتلــر  ــه دولــت آن گون ب
ــای  ــۀ کتاب ه ــند. هم ــادار باش ــت، وف ــه اس ــم یافت تجس
ــا  ــند و حت ــگ باش ــازی هم آهن ــوژی ن ــا ایدیول ــی ب درس
در کتاب هــای درســی ریاضــی از مثال هــای مناســب 

اســتفاده می شــد. 
لنیــن در ســخنرانی بــرای اتحادیــۀ جوانــان کمونیســت در 
ــر شــکل اساســی  ــا تغیی ــا ب ــد: تنه ــر 1920 می گوی 2 اکتب
آمــوزش، ســازمان دهی و تربیــت جوانــان، خواهیــم 
ــل  ــای نس ــج تالش ه ــه نتای ــم ک ــن کنی ــت تضمی توانس
جــوان ایجــاد جامعه یــی متفــاوت بــا جامعــۀ قدیــم یعنــی 

ــت. )راش، 1387، ص 104( ــتی اس ــۀ کمونیس جامع
ســازمان  طریــق  از  شــوروی  در  شــدن  اجتماعــی 
پیش آهنــگاِن جــوان کــه تقریبــًا همــۀ کــودکان بیــن 
ــت  ــد، بیشــتر تقوی ــارده ســال عضــو آن بودن ــا چه ــه ت نُ

ســازمان  طریــق  از  کمونیســت  حــزب  می گردیــد. 
ــی  ــت اصل ــه عضوی ــب و ب ــراد را ترتی ــگان، اف پیش آهن

می کــرد.  انتخــاب  حــزب 
کارکردهای پنهان حزب

ــت،  ــدم نخس ــی در ق ــزاب سیاس ــان اح ــرد پنه 1- کارک
انســانی کــردِن روابــط سیاســی اســت؛ بــه ایــن صــورت 
کــه کارگــزار محلــی حــزب روابطــی صمیمــی بــا اعضــای 
ــع  ــا را در مراج ــکالت آن ه ــرده و مش ــرار ک ــزب برق ح

ــد.  ــل می کن ــوط ح مرب
حــزب  ماشــین  این کــه  حــزب  پنهــان  کارکــرد   -2
تأمین کننــدۀ امتیــازات سیاســی بــرای پاره یــی از مؤسســات 
اقتصــادی اســت. در واقــع، در اینجــا دو موسســۀ سیاســی 
ــی و  ــای سیاس ــده و کااله ــه ش ــادی وارد معامل و اقتص
ــزب  ــد. ح ــه می کنن ــم معاوض ــه ه ــود را ب ــادی خ اقتص
ــد  ــت می کن ــت حمای ــزد دول ــادی در ن ــۀ اقتص از موسس
و موسســۀ اقتصــادی بــه حــزب کمــک مالــی می رســاند. 
3- اینکــه حــزب زمینــۀ وحــدت و یک پارچه گــی را 
ــات  ــی آورد. مالحظ ــود م ــه به وج ــراد جامع ــان اف در می
بــه  زبانــی  و  مذهبــی  و  قومــی  نــژادی،  اجتماعــی، 
فراموشــی ســپرده شــده و همــه گان بــه مشــارکت بــه نفــع 

حــزب دعــوت می شــوند. 
ــاد  ــزب، ایج ــان ح ــای پنه ــر از کارکرده ــی دیگ 4- یک
شــغل و اشــتغال زایی توســط حــزب بــرای اعضــای 
ــدی و  ــای تولی ــاد کارگاه ه ــا ایج ــزب ب ــد. ح آن می باش

اقتصــادی اعضــای خــود را بــه کار می گمــارد. 
احــزاب شــهرونداِن منــزوی و بی تفــاوت را به شــهروندان 
ــاختار  ــا س ــهروندان را ب ــد. ش ــل می کن ــال تبدی آگاه و فع
سیاســی و اجتماعــی آشــنا می ســازد و درک آن هــا را 
نســبت بــه مســایل و قضایــای سیاســی و اجتماعــی 
ــالم  ــت س ــری و رقاب ــل و همدیگرپذی ــرد. تأم ــد می ب بلن
ــود  ــرزنده به وج ــۀ آگاه و س ــک جام ــاخت ی ــرای س را ب

ــی آورد.  م
نتیجه گیری

احــزاب سیاســی بــه شــکل امــروزی آن، محصــول 
ــی  ــای مل ــکل گیری دولت ه ــا ش ــت. ب ــدرن اس ــت م دول
ــل  ــی تکام ــزاب سیاس ــی اح ــام پارلمان ــراری نظ و برق
ــروی  ــا نی ــدرن  احــزاب سیاســی تنه ــت م ــت. در دول یاف
ــی  ــدۀ نظام ــات و نگه دارن ــم و ثب ــازمان دهندۀ نظ ــِم س مه
سیاســی می باشــند. احــزاب بــا کارکردهــای متنــوع ماننــد 
حفــظ نظــام سیاســی، عمل کــرد تجمیــع، گســترش 
ــی، اجتماعــی کــردن سیاســی جامعــه،  مشــارکت همه گان
بازتــاب نارســایی های نظامی-سیاســی، آمــوزش اعضــای 
ــی  ــش مهم ــا، نق ــات و بحران ه ــت منازع ــزب، مدیری ح

در زنده گــی سیاســی و اجتماعــی عمومــی ایفــا 
ــاِت  ــد. امــروزه احــزاب یکــی از ضروری می کن
ــده و  ــوب ش ــری محس ــع بش ــِی جوام زنده گ
مهم تریــن ســازمان سیاســی در دولت هــای 
ــی در  ــد. دموکراس ــاب می آی ــه حس ــدرن ب م
ــت.  ــی نیس ــت حزب ــز رقاب ــزی ج ــت چی نهای
وجــه بــارز دمکراســی در عصــر کنونــی وجــود 
می باشــد.  رقابت آمیــز  انتخاباتــی  فضاهــای 
و  مردم ســاالری  حکومت هــای  تــداوم 
ــی  ــزا ب  سیاس ــود اح ــدون وج ــک ب دموکراتی

ــت.  ــن نیس ممک
در جامعه یــی کــه احــزاب سیاســی وجــود 
ــۀ  نداشــته باشــند، شــکاف های اجتماعــی زمین
رقابت هــای  و  بحران هــا  منازعــات،  انــواع 
ــژادی را به وجــود مــی آورد.  ناســالِم قومــی و ن
ــواع فســاد را در  ــت احــزاب، ان عــدم موجودی
ــتی  ــوم و خویش پرس ــترش داده، ق ــه گس جامع
غیراخالقــی در جامعــه ســنت شــده و تمامــی 
ارزش هــای انســانی در قالــِب آن ســنجیده 
ــات  ــزِو ضروری ــزاب ج ــن اح ــود. بنابرای می ش
ــۀ  ــزب، جامع ــدون ح ــت. ب ــدرن اس ــت م دول

ــت.  ــدا اس ــتی بی ناخ ــد کش ــی مانن سیاس
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ایثـار قنـواتی

همــه چیــز از شــبی شــروع شــد کــه پــدر »اســتیون کینــگ« 
بــرای کشــیدِن ســیگارِ بعــد از شــامش از خانــه خــارج شــد 
ــه از آن  ــی ک ــت. اتفاق های ــت بازنگش ــچ وق ــر هی و دیگ
شــب بــه بعــد در زنده گــی اســتیون افتــاد، باعــث شــد تــا 
کــودِک پُرحــرف و شــیطاِن یــک خانــوادۀ خوشــبخت، بــه 

ــل شــود. ــی تبدی پســری کم حــرف و خجالت
 پســری کــه هیــچ وقــت نفهمیــد پــدرش بــا قصــد قبلــی و 
بــه بهانــۀ ســیگار کشــیدن از خانــه خــارج شــده یــا واقعــًا 
ــر  ــتش خب ــس از سرنوش ــچ ک ــده و هی ــرش آم ــی س بالی
ــن  ــی از پُرطرف دارتری ــگ یک ــتیون کین ــاال اس ــدارد. ح ن
نویســنده های جهــان اســت. او داســتان های ترســناِک 
ــا  ــزرگ از روی آن ه ــای ب ــت و کارگردان ه ــادی نوش زی
فیلم هــای ســینمایی زیــادی اقتبــاس کردنــد. کینــگ ماننــد 
ــدی  ــِت تن ــی، دس ــتان های خیال ــنده های داس ــتر نویس بیش
بــرای نوشــتن داســتان هایش دارد. ایــن تندنویســی، »جــی.
ــن«، نویســندۀ مجموعــه داســتان های »بــازی  آر.آر مارتی
ــش«( را  ــخ و آت ــۀ ی ــی »تران ــام اصل ــا ن ــت« )ب تاج وتخ

ــرده اســت. حســابی شــگفت زده ک
پرســیده  کینــگ  اســتیون  از  گفت وگویــی  در  مارتیــن 
ایــن کتاب هــا را  این قــدر ســریع  بــود »تــو چطــور 
می نویســی؟« و بعــد ادامــه داده بــود کــه خــودش در 
ــتان  ــل از داس ــه فص ــته س ــط توانس ــش ماه فق ــدت ش م
»بــازی تاج وتخــت« را پیــش ببــرد و ایــن برایــش پیشــرفت 
ــه  ــد متوج ــا بع ــت. ام ــده اس ــاب می آم ــه حس ــی ب بزرگ
شــده کــه کینــگ در همیــن مــدت ســه کتــاب داســتان تمام 
و کمــال نوشــته و ایــن برایــش غیرقابــل تصــور بــود: »وقتی 
ــه ُکنــدی پیــش  ــز ب ــه نوشــتن می کنــم، همــه چی شــروع ب
ــن فکــر  ــه ای ــم و ب ــم را چــک می کن ــد ای میل ــی رود. بع م
می کنــم اصــاًل اســتعداد نوشــتن دارم یــا این کــه بهتــر بــود 

می شــدم.« لوله کــش 
مارتیــن  بــه  می کنــد  ســعی  کینــگ  اســتیون  بعــد   
ــازی  ــواداران »ب ــار ه ــه فش ــد ک ــد و می گوی ــداری بده دل
درک  داســتان  ادامــۀ  خوانــدن  بــرای  را  تاج وتخــت« 
ــف  ــی اش تعری ــم از تندنویس ــی ه ــد کم ــا بع ــد. ام می کن
ــاعت  ــار س ــا چه ــه ت ــه روزی س ــد ک ــد و می گوی می کن
ــش  ــتر از ش ــۀ آن بیش ــه نتیج ــد ک ــتن می کن ــرف نوش ص

ــت. ــه نیس صفح
ــاِل  ــش خی ــرای آرام ــط ب ــگ فق ــه کین ــم ک ــا می دانی ام
ــک  ــا ی ــون ب ــد؛ چ ــی می کن ــور مظلوم نمای ــن این ط مارتی
جنــاب  کــه  می آیــد  دســت تان  سرانگشــتی  حســاب 
ــی  ــاب 360 صفحه ی ــک کت ــتن ی ــرای نوش ــط ب ــگ فق کین

بیشــتر از دو مــاه زمــان نمی گــذارد. 

او از سیزده می ترسید
ــوادۀ  ــک خان ــی و ســربه راهِ ی ــگ پســر خجالت ــتیون کین اس
ــید،  ــیزده می ترس ــدد س ــه از ع ــری ک ــود. پس ــره ب چهارنف
ــر  ــی داد و در ه ــی را نم ــچ تلیفون ــواب هی ــت ج هیچ وق
ســه خانه یــی کــه در دوران کودکــی و نوجوانــی در آن هــا 
ــود.  ــاده ب ــود، یــک خودکشــی اتفــاق افت زنده گــی کــرده ب
امــا هیــچ کــدام از این هــا، ایــدۀ نویســنده شــدن را در ســر 

کینــگ نینداخــت. 
ــد.  ــروع ش ــالدی )1330( ش ــۀ 50 می ــر ده ــرا از اواخ ماج
وقتــی اســیتون و بــرادر بزرگ تــرش، دیویــد، تصمیــم 
گرفتنــد یــک روزنامــۀ محلــی منتشــرکنند. تقســیم کار هــم 
بــه ایــن صــورت بــود کــه اســتیون مطالــب همــۀ روزنامــه 
ــه  ــر روزنام ــم کار چــاپ و تکثی ــد ه را می نوشــت و دیوی
را انجــام مــی داد. دیویــد یــک دســتگاه چــاپ خریــده بــود. 
ــم  ــتیون ه ــرد و اس ــذت می ب ــدش ل ــباب بازی جدی از اس
ــۀ  ــود کــه جرق ســرگرمِ ســر هــم کــردن جمالتــی شــده ب

ــش زد. نویســنده شــدن را در ذهن
آن هــا روزنامۀشــان را پنــج ســنت می فروختنــد و هــر 
می گذاشــتند.  محــل  اهالــی  خانه هــای  در  دم  صبــح 
روزنامــه جمع وجــورِ آن هــا کم کــم این قــدر طرفــدار 
ــری  ــا پیگی ــار را از آن ه ــل اخب ــۀ مح ــه هم ــرد ک ــدا ک پی
می کردنــد. اوایــل دهــۀ 60 )1340(، اســتیون بــه دبیرســتان 
ــول خــودش کســالت آورترین  ــه ق ــه ب ــی ک ــت؛ جای می رف
دورۀ زنده گــی اش بــوده اســت. امــا اســتیون بــرای رهایــی 
از ایــن کســالت، دســت بــه دامــن بهتریــن دوســتش 
ــتاِن  ــه داس ــن مجموع ــه کمــک او، اولی »چلســی« شــد و ب

ــرد.  ــاپ ک ــش را چ کوتاه
ــه  ــی ب ــتان کوتاه ــار داس ــرای اولین ب ــال ها، ب ــان س در هم
ــه  ــک مجل ــودم« در ی ــردزد ب ــوان قب ــک نوج ــن ی ــام »م ن
همکالســی های  معــدود  جــزِو  اســتیون  شــد.  چــاپ 
ــت  ــجویی دریاف ــۀ دانش ــه کمک هزین ــود ک ــبختش ب خوش
کــرد و بــه دانشــگاه شــهر محــل اقامت شــان، »میــن« 
ــاد  ــر ب ــًا آن را ب ــتیون تقریب ــه اس ــی ک ــت. کمک هزینه ی رف
ــام »علــوم  ــه ن داد و در رشــتۀ نــه چنــدان هیجان انگیــزی ب

ــت.  ــانس گرف ــان« لیس زب
ماننــد  دانشــگاه،  از  فارغ التحصیلــی  از  بعــد  اســتیون 
بیشــتر همکالســی هایش، معلــِم یکــی از مدرســه های 
ــا وجــود این کــه  شــهرش شــد. او در تمــام ایــن ســال ها ب

ناشــرها چنــد بــار داســتان هایش را برگردانــده بودنــد، امــا 
بی خیــال نوشــتن رمان هایــش نشــده بــود. تــا این کــه 
ــان  ــتیون نش ــه اس ــش را ب ــت روی خوش ــره سرنوش باالخ
ــرای چــاپ  ــان »کــری« )Carrie( را ب داد و انتشــاراتی رم
ــه  ــن رو ب ــه زنده گــی اســتیون را از ای ــی ک ــت. اتفاق پذیرف

ــرد. آن رو ک
 چنــد مــاه بعــد، ناشــر حقــوق کتــاب را بــه قیمــت 
امریــکا  کتابخانــۀ سراســری  بــه  دالــر  چهارصدهــزار 
فروخــت، نیمــی از ایــن پــول بــه اســتیون رســید و او هــم 
از خداخواســته معلمــی و مدرســه را رهــا کــرد. ســه ســال 
بعــد از چــاپ کــری، »برایــان دی پالمــا« بــه ســراغ اســتیون 
آمــد و پیشــنهاد اقتبــاس از داســتانش را مطرح کرد. اســتیون 
پذیرفــت، دی پالمــا فیلمــی بــه همیــن نــام ســاخت، نامــزد 
دو جایــزۀ اســکار شــد و منتقــدان از آن بــه عنــوان یکــی از 

ــد. ــاد کردن ــت ی ــر وحش ــای ژان ــن فیلم ه بهتری

ایسـتاده با تبر
و  تعقیــب  صحنه هــای  تماشــای  بــا  کینــگ  اســتیون 
ــی اش  ــرس روی چوک ــن« از ت ــوی پ ــم »هزارت ــز فیل گری
ــد و »دل  ــن می پری ــاال و پایی ــینما ب ــک س ــالون تاری در س
ــش  ــوی دل ــد ت ــحالی قن ــم، از خوش ــردان فیل ــرو«، کارگ ت
ــناک  ــتان های ترس ــلطان داس ــته س ــه توانس ــد ک آب می ش
بترســاند.  فیلمــش  از  صحنه هایــی  بــا  را  ادبیــات  در 
دل تــرو خــوب می دانســت ترســاندن کســی کــه از 
نوجوانــی داســتان هایی دربــارۀ تســخیر شــهرها بــه وســیلۀ 
ــت. ــی نیس ــدان کار راحت ــد، چن ــی نویس ــام ها م خون آش
اســیتون بارهــا تــالش کــرد داســتان هایی در ژانرهــای 
دیگــِر ادبیــات بنویســد، امــا حــِس ناخودآگاهــی آن 
داســتان ها را کنــار مــی زد و بــا وجــود طــرح و ایــدۀ 
ــه  ــده ب ــان ای ــتن هم ــگام نوش ــتان ها، هن ــاوت آن داس متف

داســتانی از ژانــر وحشــت تبدیــل می شــد.
ــه »درخشــش« )The Shining( را براســاس  ــک ک کوبری
رمــان کینــگ ســاخته، خطــاب بــه او گفتــه اســت کــه »مــا 
ــی  ــتان می نویس ــو داس ــتیم. ت ــی هس ــت های خوب ــم دس ه
و مــردم را می ترســانی. مــن هــم داســتان تــو را تبدیــل بــه 
فیلــم می کنــم و آن وقــت می توانیــم هــر دو بــه تماشــای داد 
و فریــاد مــردم در ســینما بنشــینیم. چــه چیــز از ایــن بهتــر 
ــگ  ــد؟« کین ــه باش ــک کاس ــا در ی ــر دوی م ــه دســت ه ک
ــخصیت  ــه ش ــد ک ــک می گوی ــرف کوبری ــن ح ــد از ای بع
»جــک تورانــس« »درخشــش« بســیار بــه شــخصیِت 

ــارۀ  ــک درب ــت کوبری ــر اس ــت و بهت ــک اس ــودش نزدی خ
ــد.  ــد نظــر کن دســت مشــترکش در کاســۀ اســتیون تجدی

ــزری«، »راب  ــا، »می ــری دی پالم ــک، ک ــش کوبری  درخش
ــنگ«،  ــتگاری در شاوش ــر« )Robert Reiner( ، »رس راین
 )Frank Darabont( بونــت«  »دارا  و  ســبز«  »مســیر 
کینــگ  داســتان های  از  موفــق  بســیار  اقتباس هایــی 
هســتند. هرچنــد بعضی هــا کــه اهــل مقایســۀ ســینما 
بســیار  نســخۀ  را  فیلم هــا  ایــن  ادبیــات هســتند،  بــا 
قوی تــری از رمان هــای کینــگ می داننــد. امــا همیشــه 
هــم اقتباس هایــی کــه از داســتان های کینــگ شــده اند، 
ــر  ــم دیگ ــت)»مه« فیل ــوده اس ــش نب ــت بخ ــدر رضای این ق
ــت(. ــت اقتباس هاس ــن دس ــی از ای ــال خوب ــت مث دارابون
کینــگ امــا هیچ وقــت واکنــش هیجان زده یــی نســبت 
داســتان هایش  از  کــه  ســینمایی یی  اقتباس هــای  بــه 
ــه از  ــینمایی یی ک ــای س ــه اقتباس ه ــدارد؛ چ ــود، ن می ش
ــاب  ــا ب ــاس  ه ــه اقتب ــدارد؛ چ ــود، ن ــتان هایش می ش داس
میــل خــودش و منتقــدان و تماشــاگران باشــد و چه نباشــد. 
ــر  ــس درخشــش، ه ــه جــک توران ــبیه ب او در آرامشــی ش
ــد  ــی می نوش ــی رود، قهوه ی ــر کارش م ــه دفت ــح ب روز صب
ــر  ــای ظه ــا نزدیک ه ــیند و ت ــز کارش می نش ــت می و پش
ــاعتی  ــتراحت چندس ــار و اس ــرای ناه ــد ب ــد. بع می نویس
ــه پشــت میــز کارش  ــاره ب کارش را تعطیــل می کنــد و دوب

برمی گــردد و تــا عصــر کار می کنــد.
ــد  ــی از کارمن ــِت کم ــی دس ــا داستان نویس ــگ ب ــار کین رفت
ــد و  ــرف می زن ــم ح ــدارد. ک ــمی ن ــۀ رس ــک دفترخان ی
ــل از  ــش قب ــتر آرام ــا بیش ــا این ه ــد. ام ــتر کار می کن بیش
ــاید  ــد، ش ــه می دان ــی چ ــد. کس ــر می رس ــه نظ ــان ب توف
 Andres( »یکــی از همیــن روزهایــی کــه »آنــدره موچیتــی
ــازد،  ــان »آن« می س ــاس رم ــر اس ــی ب Muschietti( فیلم
ــه  کینــگ تبــر معروفــش را از آســتینش بیــرون بیــاورد و ب
ــار  ــف انتظ ــه در ص ــد ک ــی بیفت ــۀ کارگردان های ــاِن هم ج
شــنیدِن پاســخ مثبــت بــرای اقتبــاس از داســتان هایش 
هســتند. خــود اســتیون کینــگ گفتــه اســت کــه دیگــر دارد 
حوصلــه اش از تعــداد نامه هــای درخواســتی ســرمی رود. از 
مــا می شــنوید، بهتــر اســت فاصلــۀ ایمنی تــان را از جنــاب 
نویســنده حفــظ کنیــد، بــه هــر حــال تجربــه ثابــت کــرده 

ــرش خــوب اســت.  ــه تب ــه او دســت ب ک
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در همان سال ها، برای 
اولین بار داستان کوتاهی به 
نام »من یک نوجوان قبردزد 

بودم« در یک مجله چاپ 
شد. استیون جزِو معدود 
همکالسی های خوشبختش 

بود که کمک هزینۀ دانشجویی 
دریافت کرد و به دانشگاه 

شهر محل اقامت شان، »مین« 
رفت. کمک هزینه یی که 

استیون تقریباً آن را بر باد 
داد و در رشتۀ نه چندان 

هیجان انگیزی به نام »علوم 
زبان« لیسانس گرفت. 

استیون بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه، مانند بیشتر 

همکالسی هایش، معلِم یکی 
از مدرسه های شهرش شد. 

او در تمام این سال ها با 
وجود این که ناشرها چند بار 
داستان هایش را برگردانده 
بودند، اما بی خیال نوشتن 
رمان هایش نشده بود. تا 
این که باالخره سرنوشت 

روی خوشش را به استیون 
نشان داد و انتشاراتی رمان 

»کری« )Carrie( را برای چاپ 
پذیرفت. اتفاقی که زنده گی 
استیون را از این رو به آن 

رو کرد
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طالبـان بـا نشـر اعالمیه یـی گفته انـد کـه در مذاکـراِت 
جـده نیـز بـا نماینـده گان دولـت افغانسـتان نمی بیننـد و 
گفت وگـو نمی کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه دو روز 
پیش آقای غنی با ملک سـلیمان  شـاه عربسـتان سـعودی 
صحبـِت تلیفونـی کـرد و از او بـرای تـالش و مذاکراِت 
صلـِح افغانسـتان کـه هنـوز افـق تاریـک و ناپیـدا دارد، 
ابـراز سـپاس به عمـل آورد. وقتـی در مسـکو عبدالقیـوم 
آن وقـِت  سـفیر  و  غنـی  رییس جمهـور  کاکای  کوچـی 
افغانسـتان در فدراتیـف روسـیه، در میـز گفت وگـو )9 
نوامبـر 2018( بـه عباس سـتانکزی رییس هیـأت طالبان 
وایـی.«  دیرسـالمونه  صاحـب  »ولسمشـر  کـه  گفـت 
سـتانکزی بـا تکبـر و خشـونت بـه او پاسـخ داد: »کـوم 

ولسمشـر؟«
سـتانکزی آن چه از دهنش می آمد، تحویل سـفیِر کشـور 
مـا داد و رییـس  حکومـِت افغانسـتان را دست نشـاندۀ 
امریـکا خوانـد و تأکیـد کـرد کـه شایسـتۀ مذاکـره بـا 
و  گسـتاخ  این همـه  چـرا  طالبـان  امـا  نیسـت.  طالبـان 
مغـرور در برابـر دولـت افغانسـتان ظاهـر می شـوند و 
تـا کنـون از هرگونـه مذاکـرۀ مسـتقیم بـا دولـت امتنـاع 

کرده انـد؟ 
مسـلمًا بخشـی از ایـن بی اعتنایـی و گسـتاخی طالبـان، 
بـه حمایـِت خارجـِی آن هـا برمی گـردد کـه اکنـون این 
بـر  اسـت و عـالوه  از گذشـته شـده  بیشـتر  حمایـت 
پاکسـتان، روسـیه، ایـران و حتـا چیـن از حامیـان جدیِد 
طالبـان اند کـه وارد میدان بـازی با امریکایی ها شـده اند. 
ایـن در حالی سـت که طالبـان همچنان حمایت پاکسـتان 
را بـا خـود دارنـد و مثلث پاکسـتان، عربسـتان و امارات 
امـارت اسـالمِی آن هـا را منحیـث  متحـدۀ عربـی کـه 
نـود در میـان  افغانسـتان در دهـۀ  دولـت و حکومـت 
دوصـد کشـور دنیـا به رسـمیت شـناخته بود، بـار دیگر 
بـه گونۀ هماهنگ برای مشـروعیت سیاسـی طالبان وارد 
میدان شـده  و در ابوظبی و جده میزبانِی سـفرۀ مشـترِک 

امریکایی هـا و آن هـا را بـه دوش گرفتـه  اسـت. 
وقتـی روسـیه بـه اعضـای تحریم شـدۀ طالبـان ویـزای 
سـفر می دهـد و میگرافـون تبلیغ در سـطح جهـان را در 
مسـکو در اختیـارِ آن هـا می گـذارد، در حالـی کـه آن جا 
شـخصی به نـام عبدالقیـوم کوچـی کاکای رییس جمهور 
غنی سـفیر حکومِت اوسـت، جرأت و گسـتاخی طالبان 
مضاعـف می شـود و بـا بی پروایـی بـر کاکا و بـرادرزاده 
بـه عنـوان دست نشـانده گاِن امریـکا و قـوای امریکایـی 
می تازنـد و آن هـا را شایسـتۀ مذاکـره نمی داننـد. اما این، 
تمـام داسـتان گسـتاخی طالبـان نیسـت. بخشـی از ایـن 
گسـتاخی و ایـن امتنـاع از مذاکـره با دولت افغانسـتان و 
رییس جمهـور غنـی، از نگاه قومی و نادرسـِت حاکمیت 
سیاسـی نسـبت به طالبان شـکل گرفته اسـت. ایـن نگاه 
در تمـام سـال های پسـاامارت طالبـان از سـوی حامـد 
کـرزی و اشـرف غنی مـورد توجـه قـرار گرفـت و مانع 
یـک اسـتراتژی روشـن و مبتنی بر اجماع ملـی در مقابله 

بـا طالبان و تروریسـم طالبانی شـد. این نـگاه، یک خبط 
کالن اسـتراتیژیک بـود، و آن گونـه کـه داکتـر نجیـب اهلل 
ایـن خبـط را مرتکـب شـد و سرنوشـتش بر چوبـۀ دار 

طالبـان رقـم خورد. 
افراط گرایـی و تروریسـم ایدیولوژیـک، قـوم و حتا دین 
و مذهـب نمی شناسـد و بـر تفکـر خـون و خشـونت 
اسـتوار اسـت. تروریسـم طالبانی با رییس جمهور کرزی 
و رییس جمهـور غنـی به رغـم هرگونـه نـگاه قومی شـان 
در برابـر طالبـان همـان داوری و حکمـی را خواهد کرد 
کـه بـا دکتـر نجیـب اهلل کـرد. افـزون بـر آن، نـگاه قومی 
حاکمیـت سیاسـی در برابـر تفکـر تروریسـم طالبانـی، 
بـازده معکـوس بـرای صاحبـان ایـن نـگاه در حاکمیت 
سیاسـی کشـور داده اسـت. طالبان در نگاه مشـابه قومی 
بـه سـوی حاکمیـت سیاسـی افغانسـتان، خـود را وارث 
و صاحـب هویـِت قومـی تلقـی کردنـد و می کننـد و 
ایـن حاکمیـت، غاصـب و  در  را  نـگاه  ایـن  صاحبـان 
کاذب می داننـد کـه فقـط در چتـر حمایـت امریکایی هـا 
و قـوای امریـکا مجـال حیـات و بقـا می یابنـد. بنابراین، 
نـگاه قومـی حاکمیـت بـه سـوی طالبـان به جـای آن که 
بـه نزدیکی و همسـویی طالبـان با صاحباِن ایـن نگاه در 

حاکمیـت بینجامـد، طالبـان را از منظـر پایـگاه قومـی و 
اجتماعـی تقویـت و حاکمیـت سیاسـی را تضعیف کرده 
اسـت. از این جاسـت که طالبـان تمایلی بـه گفت وگوی 
مسـتقیم بـا دولـت و رهبـران دولـت افغانسـتان نشـان 
نمی دهنـد و خـود را مالـک و صاحـب اصلـی در چنین 

نگاهـی تلقـی می کننـد. 
هرچنـد رییس جمهـور غنـی پـس از مذاکرات مسـکو و 
ابوظبـی کـه طالبـان با امتنـاع از گفت وگو، هیـأت دولت 
و دولـت افغانسـتان را تحقیـر کردنـد، سیاسـت جدیـد 
مقابلـه بـا طالبان را با تعیین وزیـران جدید دفاع و داخله 
در پیـش گرفـت، امـا هنـوز بسـیار زود اسـت کـه ایـن 
سیاسـت در زمـان کـِم آینـده، خبط هـای زمـان طوالنی 
گذشـته را جبـران کنـد. بـا وجود ایـن، نکتۀ بسـیار مهم 
و تعیین کننـده آن اسـت کـه رییس جمهورغنـی بتوانـد 
در ایـن فرصـِت کوتـاه یـک اسـتراتژی مبتنی بـر اجماع 
ملـی را بـرای تعریـف طالبان، جنـگ با طالبـان، صلح با 
طالبـان و چگونه گـی روابط با پاکسـتان، تدویـن و ارایه 
کنـد و تمـام احـزاب و گروه هـای سیاسـی و اجتماعـِی 
افغانسـتان را در اعتمـاد و اطمینـان بـه آن، بـه توافـق و 

همسـویی عملی بـا خود بکشـاند.

روزنامـۀ  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  از  آگاه  منبـع  یـک 
مانـدگار می گویـد کـه رهبـری کمیسـیون انتخابـات »زیـر 
فشـار حکومـت« تصمیـم دارنـد در یـک روند فرسایشـی 

بیندازنـد. تعویـق  بـه  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
ایـن منبـع کـه نمی خواهد نامـی از او برده شـود، می افزاید 
کـه کمیسـیون انتخابـات می خواهـد بـا ترفنـِد »بـه تعویق 
انداختنـِد رونـد نام نویسـی«، »نبـود بودجـه« و »حمایـت 
نکـردن جامعـۀ جهانـی«، انتخابات ریاسـت جمهوری را به 

بیندازد. تعویـق 
منبـع می گویـد که ارگ ریاسـت حکومت وحـدت ملی به 
کمیسـیون وظیفه سـپرده اسـت تـا انتخابات را بـه گونه یی 
بـه تعویـق بیندازد که مردم و قشـر سیاسـی افغانسـتان، به 
غیرقانونـی بـودِن ادامـۀ حکومت وحدت ملـی پس از اول 
جـوزای سـال 1398 پی نبرنـد و یا این موضوع زیر سـایۀ 

چگونه گـی برگـزاری انتخابات قـرار گیرد.
بـه گفتـۀ منبـع، محمداشـرف غنـی بـه شـدت طـرف دارِ 
تعویـق برگـزاری انتخابات ریاسـت  جمهوری اسـت و این 
را تمـام کمیشـنران کمیسـیون انتخابات می دانند، اما کسـی 

»جـرأت« رسـانه یی سـاختن آن را نـدارد.
کمیشـنر  دو  ایـن،  از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
انتخابـات  تعویـق  احتمـال  از  نیـز  انتخابـات  کمیسـیون 
ریاسـت جمهوری نیـز سـخن گفتـه انـد. ملیحـه حسـن و 
رفیـع اهلل بیـدار گفتـه انـد کـه هـدِف بـه تأخیـر انداختـن 
انتخابـات، »آوردن اصالحات و بهتر شـدن امـور انتخاباتی 

اسـت کـه بـه کار و زمـان بیشـتری نیـاز دارد«.
نامـزداِن  نام نویسـی  رونـد  از  روز   9 کـه  اسـت  گفتنـی 
ریاسـت جمهوری گذشـته اسـت، امـا تـا کنون هیچ کسـی 
بـرای اشـتراک در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال آینده 
نام نویسـی نکـرده اسـت. معـاون سـخنگوی کمیسـییون 
انتخابـات هـم می گویـد کـه نزدیـک بـه 60 تن بسـته های 
معلوماتـی نامزد شـدن در انتخابات را به دسـت آورده اند.

بازشماری 113 محل رأی دهی کابل
از سـوی هـم، یـک منبـع دیگـر در کمیسـیون انتخابـات 
می گویـد کـه مسـووالن ایـن کمیسـیون در نظـر دارنـد، 
113 محـل رأی دهـی والیـت کابـل را بازشـماری کننـد. 
ایـن منبـع همچنـان می گویـد کـه جامعـۀ جهانـی گفتـه 
اسـت تـا زمانی کـه کمینشـران کمیسـیون انتخابـات تغییر 
نکننـد، به رونـد انتخابات افغانسـتان کمـک نمی کند. منبع 
می افزایـد کـه مسـووالن کمیسـیون روی تعویـق انتخابات 

ریاسـت جمهوری نیـز کار دارنـد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه پیـش از این، 
در  انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی  معاونـان  از  برخـی 
چنـد نوبـت مصاحبـه بـا روزنامۀ مانـدگار گفتـه بودند که 
شـمارش و بازشـماری آرای والیـت کابـل تکمیل شـده و 
بـه زودی اعـالم می شـود، امـا تـا کنون کـه نزدیک به سـه 
هفتـه می شـود، از اعـالم نتایـج ابتدایـی آرای والیت کابل 

نیسـت. خبر 

روح اهلل بهزاد

چه بر سر دموکراسی...
است.

بـه تعبیـری، شـاید متحـدان بین المللـی افغانسـتان و حتـا کشـورهای منطقه یـی کـه 
تاچنـدی موافـق حضـور امریکا در افغانسـتان بودند، طرف دار آن نباشـند که افغانسـتان 
دوبـاره بـه النـۀ امـن تروریسـتان بین المللـی تبدیـل شـده و جنگ هـای فرقه یـی در آن 
شـعله ور شـود، بـه ایـن دلیـل آنگونـه کـه سرمنشـی ناتـو چنـدی پیـش ابراز داشـت: 
هزینـۀ خـروج ناتـو از افغانسـتان بـه مراتب باالتـر از هزینۀ بقـای این سـازمان  در این 
کشـور خواهـد بود بـه همین دلیـل جامعـه بین المللی نمی تواند به سـاده گی افغانسـتان 
را بـا حـال خـود واگذاشـته و حمایت هـای مالـی  خـود را نیـز قطـع کنـد. در صورت 
دوام حمایت هـای مالـی از دولـت، دسـت کـم نظـام سیاسـی دوام خواهـد یافـت. امـا 
وقتـی کـه پس از تقریبًا دو دهه از برقراری دموکرسـی در افغانسـتان بـه حمایت جامعه 
بین المللـی صحبـت می کنیـم مطینـًا در رونـد جنـگ و صلـح ملحـوظ ما صرفـًا دولتی 

متکـی بـدون در نظرداشـت تمـام ارزش هـای دموکراتیـک نخواهد بود.
 در جریـان نزدیـک بـه دو دهـه گذشـته دولـت افغانسـتان هـر چنـد بـه آن پخته گـی 
نرسـیده اسـت کـه شـاخص های دموکراسـی را تطبیق کنـد، حقوق شـهروندی را پاس 
بـدارد و در حاکمیـت قانـون بـه قـدر بایـد و شـاید موفقیـت کسـب کنـد، انتخابات را 
اگـر بـه عنـوان عمده تریـن شـاخص در نظـر بگیریـم، در چندیـن دور بـا نواقـص و 
کاسـتی های جـدی روبـه رو بوده و در برخی شـرایط زمینه سـاز بحران نیز شـده اسـت. 

نهادسـازی در افغانسـتان بـه کار بیشـتر و طبعـًا حوصلۀ بیشـتر ضـرورت دارد.
یکـی از عوامـل ناکامی حکومت در تطبیق شـاخص های دموکرسـی دوام جنگ اسـت، 
نهـاد حکومـت مجبور اسـت بیشـترین هزینه هایی که از مجـرای کمک هـای بین المللی 
دریافـت می کنـد در مجـرای جنگـی مصرف کند سـنگینی توجـه حکومت نیـز در این 
بخـش متمرکـز اسـت، این مسـأله رونـد نهادسـازی و کسـب موفقیت بـرای حکومت 

در تطبیـق شـاخص های دموکرسـی را طبعـًا دچـار لطمـه کـرده اسـت. با ایـن همه اما 
در رونـد صلـح کـه بـا زمان بنـدی خـروج نیمـی از نیروهـای خارجـی از کشـور ایـن 
رونـد رو بـه پیشـرفت به نظر می رسـد، نگرانـی از چشم پوشـی ارزش های دموکرسـی 
در چانه زنـی بـا طالبـان وجـود دارد، بـا وجـود ناکامـی حکومـت در تطبیـق پاره یـی 
از شـاخص های دموکرسـی چـون انتخابـات شـفاف و بـه موقـع، شـهروندان، احـزاب 
سیاسـی و جامعـه مدنـی در جریـان نزدیـک بـه دو دهه ارزش هـای را به دسـت آورده 

انـد کـه حاضر نیسـتند آنـرا با هیـچ دسـتاوردی معاوضـه کنند.
دوام رو بـه رشـد حکومـت می توانـد در تطبیق شـاخص های دموکراسـی، ایـن نهاد را 
بـه پخته گـی برسـاند، امـا در رونـد موسـوم به صلح بـا طالبان در شـرایطی کـه از مردم 
و گروه هـای طـرف دار و نیازمنـد دموکراسـی در ایـن روند نماینده گی نمی شـود ممکن 
اسـت بـه سـاده گی ارزش هـای دموکراسـی بـه معامله گرفتـه شـده و توتالیتاریسـم در 
کشـور حاکـم شـود. رونـد صلح بایـد شـاخص های اصلـی دموکرسـی و بنیادهای یک 
نظـام سیاسـی بـا قاعـده را لحـاظ کند، طالبـان در این رونـد باید وادار شـوند به حقوق 
اساسـی مـردم احتـرام بگذارنـد، جایـگاه قربانیـان جنـگ در ایـن رونـد باید مشـخص 
شـود و از آسـیب دیده گان جنایـات دل جویـی صـورت بگیـرد، رعایـت حقـوق زنـان، 
آزادی بیـان و حقـوق شـهروندی بـه عنوان ارزش های اصیل دیگر شـاخص های اسـت 
کـه بـه عنـوان خطـوط سـرخ در رونـد صلـح بایـد باشـند. در غیـر صـورت، رونـدی 
موسـوم بـه صلـح کـه ارزش هـای مردم سـاالری در آن بـه معاملـه گرفتـه شـود، صلح 
تلقـی نخواهـد شـد، چنیـن توافقی ممکن اسـت برای مدتـی به خدم جنگ منجر شـود 

امـا ثبـات همیشـه گی را در افغانسـتان برقـرار نخواهـد کرد.
رونـدی کـه ارزش هـای اساسـی مـردم افغانسـتان در آن نادیـده گرفتـه شـوند در کنار 
آنکـه افغانسـتان را بـه عقـب بـر می گردانـد، زمینۀ قـدرت گرفتـن افراطیـون مذهبی را 
نیـز مسـاعد کـرده، جهادیسـم جهانـی را اوج می دهـد و دوبـاره بـه تهدیـد بزرگـی در 

سـطح بین الملـل تبدیـل خواهد شـد.

چرا طالبان
 با دولت افغانستان مذاکره نمی کنند؟
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سـرپرستان وزارت دفـاع...
وعده باقی نماند.«

»کشورهای  گفت:  هم  سنا  عضو  دیگر  هاشمی  صفی اهلل 
همسایه همواره در پی توطئه در کشور اند و دیده می شود 
که حکومت نیز با تقرری جدید در وزارت های دفاع ملی 
که  امیدواریم  و  است  قوا  تجدید  درپی  داخله  امور  و 
چالش های  برابر  در  هماهنگی  ایجاد  با  امنیتی  نهادهای 

امنیتی کشور درست مقابله کنند.«
و  است  حساس  کشور  در  جنگی  شرایط  او،  گفتۀ  به 
مردم  امنیت  تامین  راستای  در  جداً  باید  امنیتی  نهادهای 

تالش کنند.
شاهراه  تمامی  در  »دشمنان  گفت:  نیز  اعظمی  گل احمد 
محصول جمع آوری می کنند و پاسگاه های موقت ایجاد 
می کنند؛ این مسأله مردم را نگران کرده است و سرپرست 
جمع  برای  باید  داخله  امور  و  ملی  دفاع  جدید  وزرای 

آوری این پاسگاه های مخالفان اقدام جدی کنند«.
آقای اعظمی افزود که پیش از این برنامه های دوکتورین 
نظامی کار ساز نبوده و مسووالن جدید وزارت دفاع ملی 
در  را  کارسازی  و  جدید  برنامه های  باید  داخله  امور  و 

پیش گیرند.

باید در  سناتوران تأکید کردند که وزارت دفاع و داخله 
میدان جنگ بر طالبان فشار وارد کنند تا این گروه به انجام 

گفتگوهای صلح مجبور شوند.
اسداهلل خالد و امراهلل صالح سرپرستان جدید وزارت دفاع 
ملی و امور داخله بر اصالحات گسترده در این دو وزارت 
تاکید کرده اند. آقای خالد گفته است که نیروهای ارتش 
پس از این دشمن را سر می زنند و سنگرشان را می گیرند.

داخله  وزارت  منسوب  هیچ  که  گفته  نیز  صالح  آقای 
ارتباط  کابل  در  با سفارت خانه های خارجی  ندارند  حق 

شخصی برقرار کنند.



بـا گذشـت نزدیـک بـه دو دهـه از آمـدن دموکراسـی در 
افغانسـتان هنـوز پرسـش های جدی فـراروی شـاخص های 
ممثـل آن در کشـور وجـود دارد، همزمـان بـا تشـدید روند 
صلـح و اندکـی پـس از پایـان اولیـن دیـدار نماینـدۀ ویـژۀ 
امریـکا بـا نماینـده گان طالبـان در معیـت عربسـتان، امارات 
و پاکسـتان در ابوظبـی، دونالـد ترمپ رییس جمهـور امریکا 
مصمـم شـده کـه نیمی از سـربازان مسـتقرش در افغانسـتان 
را وا پـس بخوانـد. ایـن تصمیـم واکنش های گسـترده یی به 
همـراه داشـته، حکومـت آنـرا بی تاثیـر در وضعیـت امنیتـی 
افغانسـتان می خوانـد و تحلیل گـران  بر شـتاب آلود بودن آن 
تاکیـد می کننـد، در یـک جمع بنـدی، چیـزی کـه از البه الی 
واکنش هـای اکثـر طـرف داران حکومـت می تـوان در ایـن 
ارتبـاط پـی بـرد، نگرانـِی مصلحـت اندیشـانه یی اسـت کـه 

بیـن نخبـه گان در ایـن خصـوص ایجاد شـده اسـت.
البتـه نگرانـی در این ارتبـاط تا حدی طبیعی می تواند باشـد، 
تجربـۀ بـروز این دسـت نگرانی ها با شـدت و حدت بیشـتر 
در حـول و حـوش سـال 2014 نیـز مطرح شـده بـود، وقتی 
قرار شـد بخش قابـل توجه نیروهـای خارجی از افغانسـتان 
خـارج شـوند، آنهـم در شـرایطی کـه نیروهـای دفاعـی و 
امنیتـی افغانسـتان ظرفیـت الزم بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات 
امنیتـی را نداشـتند، جنگ افـزار و تجهیـزات الزم جنگـی در 
اختیارشـان نبـود، کنـدک کماندوهـا  بـه قـول اردو تبدیـل 
نشـده بـود و قـوای هوایی نیـز تجهیـز و آماده نبودنـد و در 
مقابـل طالبـان بـه مراتـب قوی تـر از پیـش عمـل می کردند، 
ایـن نگرانـی در حـد فروپاشـی نظـام و سـقوط افغانسـتان 
بـه کام طالبـان مطـرح می شـد، ایـن بـار امـا بحـث خـروج 
7 هـزار سـرباز امریکایـی بـدان پیمانـه کـه چهارسـال پیش 
غوغـا خلـق کـرده بـود، موجب بـروز نگرانی نشـده اسـت.
شـاید ناگهانـی بـودن تصمیـم ترمـپ در خـروج نیمـی از 
نیروهایـش از افغانسـتان در حالـی که چند هفتـه پیش وزیر 
دفـاع پیشـین امریـکا بـر دوام حضـور نظامیـان امریکایـی 
شـود  محسـوب  عاملـی  می کـرد،  تاکیـد  افغانسـتان  در 
کـه اجـازۀ گسـترش دامنـۀ ایـن نگرانـی را در میـان مـردم 

و نخبـه گان میسـر نکـرده اسـت، چیـزی کـه در 2014 بـه 
دلیـل برنامه ریزی هـا و تبلیغاتـی کـه از پیـش در آن ارتبـاط 
صـورت می گرفـت، فرصت کافـی برای افزایـش دل نگرانی 

در میـان مـردم ایجـاد کـرده بـود.
ناگهانـی بـودن تصمیـم خروج بخشـی از نیروهـای خارجی 
از افغانسـتان را اگـر موقتـًا بـه عنـوان عامـل تسـهیل کنندۀ 
پذیـرش ایـن امـر در افغانسـتان در نظـر بگیریـم، درموضـع 
حکومـت افغانسـتان نیـز تغییراتـی نسـبت به گذشـته ایجاد 
شـده کـه این نهـاد را در مقایسـه با چهارسـال پیش نسـبت 
بـه طالبـان بـاال دسـت نشـان می دهـد، خطـر خـروج کامل 
نیروهـای خارجـی و نتیجتـًا قطـع کمک هـای مالی بـه قوای 
دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان را اگـر بـه ایـن زودی هـا منتفی 
بدانیـم، در فقـرۀ خـروج هفت هزار سـرباز می توانیم دسـت 
کـم بـا دیـدگاه اعالمـی حکومـت کـه در ایـن خصـوص 
مطـرح شـده، هم نظـر باشـیم و آن اینکه خروج این بخشـی 
کشـور  امنیتـی  وضـع  بـر  تأثیـری  امریکایـی  نیروهـای  از 
سـربازان  این سـو  بـه  از2014  کـه  چـرا  داشـت،  نخواهـد 
امریکایـی در افغانسـتان مأموریـت جنگـی نداشـته انـد، جز 
بـا  مشـوره دهی  و  هوایـی  و  لوجسـتیکی  در حمایت هـای 
قـوای دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان همـراه نبوده انـد و قوای 
بـرای  نواقصـی ظرفیـت الزم  باوجـود  افغانسـتان هرچنـد 
مقابلـه بـا پیشـروی طالبـان در مناطـق زیر کنتـرل حکومت 

را کسـب کـرده اند.
امـا سـقوط و عـدم سـقوط نظـام سیاسـی اکثری تریـن حـد 
نگرانی یـی اسـت که بـه دلیل خـروج گام به گام یـا ناگهانی 
نیروهـای خارجـی از کشـور از 2014 بـه این سـو مطـرح 
امریـکا  پیـش کـه در اوج دل سـردی  می شـود، چهارسـال 
نسـبت بـه افغانسـتان در شـرایطی کـه از صلـح نیـز خبـری 
نبـود، گـواه سـقوط حکومـت نبودیـم، اکنـون کـه گام هایی 
در ارتبـاط بـه صلـح نیز برداشـته شـده و انتظار مـی رود این 
امریـکا، عربسـتان  متحـده  ایـاالت  میانجی گـری  در  رونـد 
سـعودی، امـارات، پاکسـتان و بسـا کشـورهایی کـه بـرای 
همـکاری در ایـن روند تمایل نشـان داده اند، ایـن امر اتفاق 

نخواهـد افتـاد. دسـت کـم در ایـن امـر اتفـاق نظـر اجمالی 
وجـود دارد کـه جنـگ افغانسـتان بـه بن بسـت رسـیده و 
طرف هـا از راه نظامـی نمی تواننـد بـر طـرف مقابـل غالـب 
شـوند بـه همیـن دلیل اسـت کـه روند صلـح در افغانسـتان 

کـه از چنـدی بـه این سـو تعقیـب می شـد، اکنـون تاحـدی 
پیـش رفتـه اسـت، ایـاالت متحـده امریـکا آنـرا بـا جدیـت 
دنبـال می کنـد و طالبـان نیـز با پذیـرش ایاالت متحـده برای 
گفت وگـوی رویـارو بـا ایـن گـروه بـه این پروسـه پیوسـته 

ــس  ــگار و مقاله نوی ــچ، روزنامه ن ــالِونکا دراکولی اِس
ــرح  ــت ش ــه ثب ــروات، ب ــِر ک ــته گی  ناپذی خس
حــال و اَعمــاِل جنایتکارانــی پرداختــه کــه 
پــس از جنــگ داخلی یــی کــه کشــور 
و  یوگســالوی-  ســالۀ  هفتــاد 
هــم  از  را  مردمــش- 
دیــوان  در   گســیخت 
لمللــی  بین ا
در  کیفــری 
هــه  ال

یافته هــای تحقیــق رو در رو و  او  محاکمــه شــدند. 
دســت اوِل منحصربه فــردش را در کتابــی بــا عنــوان آنهــا 
ــاندند )2004(  ــی آزار نمی رس ــچ مورچه ی ــه هی ــز ب هرگ

کــرد. گــردآوری 
ــوان  ــای دی ــتین محاکمه ه ــی از نخس ــچ در یک دراکولی
دراگولیــوب  محاکمــۀ  یعنــی  کیفــری،  بین المللــی 
کونــاراک، رادومیــر کــواچ، و زوران ووُکویــچ، یــک 
راننــده، یــک پیش خدمــت و یــک فروشــنده، ســه 
صــرِب بوســنیایی ســاکن شــهر کوچــک فوچــا، حاضــر 
ــود و یکــی از گزارش هایــش حــاوی تأمــالت وی در  ب
ــوده  ــا ب ــاهد دادخواهی ه ــه ش ــت. او ک ــاب اس ــن ب ای
ــن  ــک از ای ــر ی ــر ه ــد اگ ــاتش می گوی ــارۀ احساس درب
ســه نفــر را پیــش از جنــگ می دیــد بــه ذهنــش خطــور 
ــًا  ــند. صرف ــم باش ــاده بی رح ــه فوق الع ــرد ک نمی ک
ــی  ــوع آدم های ــان ن ــی از هم ــه آدم معمول س
امــا  می دیــد.  روز  هــر  کــه  بودنــد 
جنگــی ُرخ داد و حــاال می دانیــم 
کــه هــر ســه مرتکــب شــکنجه، 
و  تجــاوز  آدم ربایــی، 
بی رحمانــه  قتــل 
آیــا  شــده اند. 
ایــن ممکــن 

ــکاری از  ــانۀ آش ــال نش ــه دنب ــت ک ــوده اس ــت؟! بیه اس
انحــراف بگردیــم کــه اســتعداد آدم کشــی آنهــا را نشــان 
ــای بســیار  ــد نمونه ه ــوده! بای ــوده اســت، بیه ــد. بیه ده
زیــادی از ایــن دســت وجــود داشــته باشــد زیــرا طــی 
ایــن جنــگ بــه 60000 زن تجــاوز شــد و 200000 نفــر 
ــب  ــه مرتک ــری ک ــزار نف ــا ه ــیدند. صده ــل رس ــه قت ب
ایــن جنایت هــا شــدند بایــد در آن هنــگام خــود را 

ــند. ــته باش ــق پنداش برح
به نــام  دیگــری  متهــم  کیفــری  بین المللــی  دیــوان 
ــرد  ــیزده زن و م ــل س ــه جــرم قت ــوران جلیســیچ را ب گ
در بازداشــتگاه تحــت فرمانــش بــه چهــل ســال زنــدان 
ــبیه  ــیچ »ش ــچ، جلیس ــر دراکولی ــه نظ ــرد. ب ــوم ک محک
کســی اســت کــه می توانیــد بــه او اعتمــاد کنیــد.« 
بــه ســالخورده گان کمــک  چنیــن آدمــی »معمــوالً 
ــا  ــوا از ج ــد، در ترام ــور کنن ــان عب ــه از خیاب ــد ک می کن
ــارف  ــی تع ــه معلول ــی اش را ب ــا صندل ــزد ت ــر می خی ب
کنــد، و اجــازه می دهــد کــه دیگــران در صــف فروشــگاه 
ــه  ــی را ک ــف پول ــی کی ــن آدم ــتند. چنی ــوی او بایس جل
ــت  ــن دوس ــد... بهتری ــس می ده ــش پ ــه صاحب ــه ب یافت
ــًا  ــادی دل خــواه...« واقع ــن و دام اســت، همســایه یی امی
ــِی  ــی در زنده گ ــانه یی از آسیب شناس ــن نش کوچک تری
پیش ازجنــگ او نمی یابیــد. او جوانــی آرام، در واقــع 
ــه  ــه دوســت داشــت ب ــود ک ــن، ب نســبتًا کمــرو و فروت

ــد... ــک کن ــران کم دیگ

ــرای هجــده  ــاله ب ــه س ــیِچ بیست وس ــوران جلیس ــا گ ام
روز متوالــی، از 7 مــی 1992، روزی کــه اولین قربانی اش 
را بــا شــلیک گلولــه بــه قتــل رســاند، در قالــب حیوانــی 
ــه  دیگــرآزار حلــول کــرد. زندانیانــی کــه جــان ســالم ب
ــت  ــه طــوری راه می رف ــد ک ــاد می آورن ــه ی ــد ب در بردن
و فریــاد مــی زد کــه انــگار در حالــت تخدیــر یــا خلســه 
اســت. بــا نــگاه خیــره اش قربانیــان را میخکــوب 
می کــرد و ســپس آنهــا را بــه ضــرب گلولــه می کشــت. 
او قربانیانــش را تصادفــی انتخــاب می کــرد )گرچــه 
ــن  ــت انداخت ــه عل ــردی را ب ــود؛ پیرم ــند نب مشکل پس
ــا  ــت ازدواج ب ــه عل ــی را ب ــن و جوان ــری روی زمی بط
ــه آنهــا دســتور مــی داد کــه  دختــری صــرب کشــت(، ب
ــرده ی فاضــالب خــم  ــد و سرشــان را روی ن ــو بزنن زان
ــی داد.  ــار م ــان فش ــه گردن ش ــلحه اش را ب ــد، و اس کنن
ــرد  ــوت می ک ــکا، را دع ــت دخترش، مونی ــی دوس گاه
تــا توانایــی اش را تماشــا و تحســین کنــد. همــه ی ایــن 
ــه  ــرا؟ چ ــرار کرد...چ ــی تک ــا را هجــده روز متوال کاره

ــود؟! ــه ب ــر نهفت ــن تغیی ســّری در ای
ــود،  ــروات ب ــم ک ــه او ه ــچ، ک ــاد اســالونکا دراکولی دام
از بســیاری جهــات جــوان خوبــی مثــل جلیســیچ بــود، 
ــا  ــت. ام ــاد داش ــری اعتی ــه ماهی گی ــیچ ب ــل جلیس و مث
ــازه  ــس ت ــه پولی ــه ب ــه داوطلبان ــیچ، ک ــالف جلیس برخ
 تأســیِس کــروات پیوســت، قبــل از شــروع جنــگ 
ــام  ــا تم ــه ب ــچ ک ــت. دراکولی ــادا رف ــه کان ــی ب داخل
تــوان می کوشــد بــه ایــن راز پــی بــرد، می پرســد 
»آیــا ممکــن بــود کــه جــای ایــن دو عــوض شــود؟« او 
ــادم  ــه دام ــکان داشــت ک ــا ام ــا خــود می اندیشــد، »آی ب
ــن  ــروات شــود؟« »ای ــس ک ــت در پولی ــب عضوی داوطل
نخســتین بــار بــود کــه گــوران جلیســیچ در زندگــی اش 
ــه  ــد ک ــه بودن ــدرت داشــت...به او اســلحه داده و گفت ق
آزادانــه از آن اســتفاده کنــد.« دراکولیــچ می افزایــد، 
ــتم گر  ــًا س ــد او واقع ــه هرچن ــم ک ــر می کن ــوز فک »هن
شــد امــا در معنایــی ژرف تــر قربانــی بــود. او و نســلش 
ــوژی  ــه روی ایدیول ــا ب ــد. آنه ــب خوردن ــی فری همه گ
متوقــف  بــرای  و  گشــودند  آغــوش  ملی گرایانــه 
ــد. آنهــا  ــچ کاری نکردن کــردن جنــگ حاصــل از آن هی
از  کــه  بودنــد  آن  از  و سراســیمه تر  فرصت طلب تــر 

ــد.« ــرپیچی کنن ــود س ــان خ فرمانده
ــه  ــمش ب ــه چش ــس ک ــر ک ــی 1992 ه ــل از 7 م قب
ــام  ــه ن ــیمایی ب ــان و خوش س ــواِن مهرب ــرد ج م
گــوران جلیســیچ می افتــاد حاضــر بــود 
ــن آدم  ــه ای ــد ک ــاد کن ــوگند ی ــه س ک
ــه یــک مورچــه  ــا ب ــد حت نمی توان

ــاند. ــم آزار برس ه
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ــۀ  ــک حمل ــارم جــدی، ی ــنبه چه ــر روز سه ش ــد از ظه بع
انتحــاری در جــادۀ ســوم شــهرک »عینومینــه« شــهر 
قندهــار ُرخ داد. ســاعاتی پــس  از ایــن حادثــه، ســخنگوی 
والــی قندهــار از هــدف قــرار گرفتــن خانواده هــای 
ــب آن،  ــر داد. متعاق ــه خب ــن حمل ــتانی در ای ــوچ پاکس بل
اچــو«  »اســلم  از کشــته شــدن  پاکســتان  رســانه های 
مشــهور بــه »اســلم بلــوچ« یکــی از اعضــای ارشــد »لشــکر 
آزادیخــواه بلوچســتان«، در ایــن حملــه خبــر دادنــد. لشــکر 
ــا ارتــش آزادی بخــش بلوچســتان پاکســتان  آزادی خــواه ی
ــوچ اول«  ــد بل ــد از کشــته شــدن »مجی ــال 1970 بع در س
ــی  ــار عل ــرور »ذوالفق ــه قصــد ت ــی را ب ــۀ ناموفق ــه حمل ک
ــکل  ــام داد، ش ــتان انج ــابق پاکس ــت وزیر س ــو« نخس بوت
گرفــت. ازآن پــس، لشــکر آزادیخــواه بلوچســتان حمــالت 
ــداف  ــتان را از اه ــت پاکس ــش و دول ــه ارت ــلحانه علی مس
خــود تعییــن کــرد. ایالــت بلوچســتان، از بــدو شــکل گیری 
ــن  ــی ای ــان پنجاب ــرای حاکم ــر ب ــون خط ــتان، کان پاکس
ــی« از  ــر بوگت ــواب اکب ــده اســت. »ن کشــور محســوب ش
ــای  ــی از جریان ه ــر یک ــتانی و رهب ــت مداران پاکس سیاس
ســال  در  پاکســتان،  بلوچ هــای  جدایی طلــب  مســتقل 
ــه دســتور پرویــز مشــرف کشــته شــد. بلوچ هــای  2006 ب
ــاب،  ــت پنج ــه ایال ــتان، از این ک ــتان پاکس ــت بلوچس ایال
بــه صــورت ناعادالنــه از منابــع آن هــا بهــره می بــرد، 
ــران  ــر از س ــی دیگ ــوچ دوم« یک ــد بل ــد. »مجی ناراضی ان
ــی  ــه عدالت خواه ــه داعی ــتان ک ــواه بلوچس ــکر آزادیخ لش
داشــت، در ســال 2010 توســط نیروهــای امنیتــی پاکســتان 
ــه قتــل رســید. پــس از کشــته شــدن مجیــد بلــوچ دوم،  ب
سرپرســتی ایــن لشــکر بــه »بازمحمــد بلــوچ« واگــذار شــد 
امــا او هــم اندکــی بعــد، توســط نیروهــای امنیتــی پاکســتان 
ــال  ــرطان س ــاه س ــتان در م ــش پاکس ــید. ارت ــل رس ــه قت ب
ــران  ــه »عبدالرســول« یکــی از رهب ــرد ک گذشــته اعــالم ک
لشــکر آزادیخــواه بلوچســتان بــا شــماری از نیروهایــش بــه 
دولــت پیوســته اســت امــا رویــداد نتوانســت بــه حمــالت 
ــد  ــان ده ــتان پای ــی پاکس ــای امنیت ــه نیروه ــا علی بلوچ ه
ــی  ــک شــاخۀ نظام ــرا لشــکر آزادیخــواه بلوچســتان، ی زی
تشــکیل داده اســت کــه بــه واحــد »مجیــد برگیــد« شــهرت 
ــانه های  ــه در رس ــتان ک ــت پاکس ــای دول ــق ادع دارد. طب
ایــن کشــور از جملــه در روزنامــۀ »امــت« مــورخ 24 
نوامبــر 2018 انعــکاس یافــت، جنگجویــان »مجیــد برگیــد« 
ــا )RAW( و ســایر کشــورها  ــد ی ــی هن را ســرویس امنیت
ــون  ــه، تاکن ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــوزش می دهن آم

ــت کم  ــتان، دس ــواه بلوچس ــکر آزادیخ ــی لش ــاخۀ نظام ش
هفــت عملیــات بــزرگ و مرگ بــاری را انجــام داده  اســت 
ــور  ــابق کش ــر س ــگل« وزی ــوکت من ــه »ش ــه ب ــه حمل ک
پاکســتان، حملــه بــه اتوبــوس حامــل مهندســان چینــی در 
منطقــۀ »دالبدیــن« بلوچســتان در مــاه اگســت و همچنیــن 
حملــه بــه کنســولگری چیــن در کراچــی در نوامبــر ســال 
ــه  ــی ک ــت گروه ــت. سرپرس ــه اس ــن جمل ــاری، از ای ج
ــان  ــرار داد، »ریح ــدف ق ــی را ه ــان چین ــوس مهندس اتوب
بلــوچ« فرزنــد »اســلم بلــوچ« بــود. اســلم بلــوچ تــا پیــش 
ــی  ــد نظام ــی واح ــار، فرمانده ــدن در قنده ــته ش از کش
ــده داشــت. لشــکر آزادیخــواه  ــه عه ــد« را ب ــد برگی »مجی
ــر،  ــال اخی ــه س ــود را در س ــای خ ــتان، عملیات ه بلوچس
ــال  ــن در س ــت. چی ــرده اس ــز ک ــی متمرک ــاع چین ــه اتب ب
ــت  ــا محوری ــادی را ب ــروژۀ اقتص ــک پ ــرای ی 2015، اج
ــر،  ــارد دال ــه ارزش 46 میلی ــتان ب ــوادر« در پاکس ــدر »گ بن
اعــالم کــرد کــه بخشــی از پــروژۀ بین المللــی »یــک 
کمربنــد یــک راه« کشــور چیــن اســت. ایالــت بلوچســتان 
ــود  ــوب می ش ــدور محس ــن کری ــر ای ــی جدایی ناپذی بخش
ــهرت دارد.  ــز ش ــی.پک« نی ــادی »س ــز اقتص ــه دهلی ــه ب ک
ــروژه  ــن پ ــود ای ــه س ــد ک ــوچ مدعی ان ــان بل آزادی خواه

ــرازیر  ــتان س ــش پاکس ــت مداران و ارت ــب سیاس ــه جی ب
اســلم  ندارنــد.  بهره یــی  آن  از  بلوچ هــا  و  می شــود 
بلــوچ در مــاه مــارچ ســال جــاری بــه رســانه های هنــدی 
ــتان و  ــه پاکس ــت ک ــوع گف ــن موض ــه ای ــاره ب ــن اش ضم
ــه  ــد. او ب ــرداری می کنن ــتان بهره ب ــع بلوچس ــن از مناب چی
ــه عملیات هــای خــود در  همیــن خاطــر در ایــن اواخــر ب
ــرای  ــری از اج ــرای جلوگی ــتان ب ــف پاکس ــق مختل مناط
ایــن پــروژه، شــدت داده بــود. اســلم بلــوچ چنــدی 
ــی و  ــتان زخم ــات در بلوچس ــک عملی ــگام ی ــش، هن پی
ــداوا و  ــد از م ــد. او بع ــل ش ــد منتق ــه هن ــداوا ب ــرای م ب
بهبــود کامــل در بیمارســتان »میکــس« هنــد، بــه افغانســتان 
آمــد و در شــهرک حفاظــت  شــدۀ عینومینــه مســتقر شــد. 
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه جنگجویــان بلــوچ پاکســتانی، 
بــدون هماهنگــی امریــکا و دولــت افغانســتان در یکــی از 
ــی  ــه توســط »احمدول ــار ک ــن مناطــق شــهر قنده امن تری
ــه  ــاه گرفت ــرادر حامــد کــرزی احــداث شــد، پن کــرزی« ب
ــی  ــدارد ول ــود ن ــی وج ــناد موثق ــه اس ــا این ک ــند. ب باش
دولــت افغانســتان بــرای حــق تقــاص و گرفتــن انتقــام از 
پاکســتان، بی میــل نیســت کــه از مخالفــان مســلح دولــت 
ــای  ــور، بلوچ ه ــن منظ ــه همی ــد. ب ــت کن ــتان حمای پاکس

ــرازق«،  ــط »عبدال ــتان توس ــت پاکس ــف دول ــلح مخال مس
ــان  ــی از فرمانده ــار و یک ــس قنده ــول پولی ــده مقت فرمان
ضــد پاکســتان، در شــهرک عینومینــه اســکان داده شــدند. 
ــد،  ــته ش ــان کش ــوذی طالب ــط نف ــرازق توس ــی عبدال وقت
ــی  ــار ناراحت ــه اظه ــن حادث ــه شــدت از ای ــوچ ب اســلم بل

ــد.  ــداد ش ــۀ روی ــی همه جانب ــتار بررس ــرد و خواس ک
ــرمایه گذاری 46  ــا س ــی.پک ب ــروژۀ س ــر، پ ــرف دیگ از ط
ــروژه در  ــن پ ــا بزرگ تری ــه تنه ــن، ن ــری چی ــارد دال میلی
پاکســتان بــه شــمار مــی رود بلکــه از مهمتریــن پروژه هــای 
ــن  ــل ای ــت. تکمی ــز اس ــان نی ــه و جه ــادی در منطق اقتص
ــگ  ــکا را در پاکســتان کم رن ــروژه، نقــش اقتصــادی امری پ
ــار  ــرای همیشــه از ب ــد پاکســتان را ب ــا می توان کــرده و حت
ــته  ــارج و وابس ــکا خ ــادی امری ــای اقتص ــت کمک ه من
ــن  ــکا کــه رقیــب اقتصــادی چی ــذا امری ــد. ل ــن کن ــه چی ب
به شــمار مــی رود و درعین حــال نمی خواهــد پاکســتان 
ــا  ــت مســتقیم ی ــه حمای ــش خــارج شــود، ب ــز از کنترل نی
ــت. از  ــه اس ــا پرداخت ــی بلوچ ه ــاخه نظام ــتقیم ش غیرمس
ســوی دیگــر، لشــکر آزادیخواهــان بلوچســتان، توســط هند 
نیــز حمایــت می شــود کــه برخــی مواقــع زخمی هــای ایــن 
جریــان از جملــه اســلم بلــوچ در هنــد معالجــه شــده اند. از 
طــرف دیگــر، تاکنــون فــرد یــا گروهــی مســوولیت حملــه 
ــه  ــده نگرفت ــه عه ــار را ب ــته قنده ــه گذش ــاری هفت انتح
ــن  ــی ای ــون اصل ــن مظن ــتان و چی ــن، پاکس ــت. بنابرای اس
حادثــه هســتند. از آنجــا کــه تاکنــون حمــالت انتحــاری در 
افغانســتان عمدتــًا ایدیولوژیکــی یــا عقیدتــی بــوده اســت 
امــا شــواهد نشــان می دهــد کــه حملــه انتحــاری شــهرک 
ــوده  ــاری ب ــالت انتح ــایر حم ــاوت از س ــه، متف عینومین
انتحــاری  عامــالن  درگذشــته  به عبارت دیگــر،  اســت. 
ــت،  ــه بهش ــن ب ــاد« و رفت ــالح »جه ــه اصط ــزۀ ب ــا انگی ب
ــن  ــتان، چی ــون پاکس ــا اکن ــد ام ــه می زدن ــه حمل ــت ب دس
و یــا هــر کشــور دیگــری، بــه ایــن حــد از نفــوذ در بیــن 
ــاری را  ــالن انتح ــه عام ــیده اند ک ــی رس ــای اجاره ی نیروه
بــا انگیزه هــای سیاســی نیــز بــرای کشــتن مخالفــان خــود 
ــل انتحــاری شــهرک  ــد. هــر چــه باشــد، عام متقاعــد کنن
ــا  ــوده بلکــه از ســاکنان این طــرف ی ــی نب ــه، پنجاب عینومین
ــن  ــد ای ــر چن ــت. ه ــوده اس ــد« ب ــط دیورن ــرف »خ آن ط
ــان  ــا نش ــد ام ــوش ش ــانه یی فرام ــکوت رس ــرا در س ماج
داد کــه افغانســتان، بــه فــاز جدیــدی از رقابت هــای 
منطقه یــی بیــن امریــکا و چیــن از یــک طــرف و از ســوی 
ــد تبدیــل شــده  ــدان منازعــه پاکســتان و هن ــه می دیگــر، ب

اســت.

ــه  ــي غــړي ل ــس او ځین ــو جرګــې ریی د افغانســتان د مرشان

ــرو  ــتقیمو خ ــت رسه مس ــه حکوم ــې ل ــواړي چ ــو غ طالبان

ــه حــارض يش. ت

ــو  ــله وال ــر وس ــس پ ــو جرګــې ریی د افغانســتان د مرشان

ــو  ــر ټول ــو ت ــړې د ختمېدل ــې د جګ ــړ چ ــږ وک ــو غ طالبان

غــوره الر مســتقیم بحــث او خــرې اتــرې دي.

فضــل هــادي مســلمیار د یکشــنبې پــه ورځ د مرشانــو جرګې 

پــه عمومــي غونــډه کــې پــر موضــوع د یو شــمېر ســناتورانو 

لــه بحثونــو وروســته وویــل، د افغانســتان د جنــګ اوږدول 

نــه د افغــان حکومــت او نــه د طالبانــو پــه ګټــه دی.

ده وویــل: »د افغانســتان د ســنا مجلــس دریــځ دا دی چــې 

ــوله  ــاين س ــوو، بیــن االفغ ــړ ک ــولې د پروســې مالت د س

تأییــدوو، لــه طالبانــو مــو غوښــتنه ده چــې پــه هــوش رايش 

او د افغانســتان لــه حکومــت او نظــام رسه خــرو تــه کېنــي 

چــې پــه خپلــو کــې بیــن االفغــاين هوکــړې تــه ورســېږو او 

ــه ســوله رايش.« ــواد او خلکــو ت هې

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې طالبانــو پــه راتلونکــې میــا 

شــت کــې د افغانســتان د ســولې د مذاکراتــو پــه هــدف، د 

ــان  ــې د افغ ــته ک ــې ناس ــه جوړېدونک ــتان پ ــعودي عربس س

حکومــت لــه اســتازو رسه لــه مســتقیمو خــرو کولــو انــکار 

ــړی دی. ک

طالبانــو څــو ورځــې مخکــې هــم پــه عــريب متحــده 

اماراتــو کــې د افغانســتان د ســولې پــه تــړاو پــه ناســته کــې 

د افغانســتان د حکومــت لــه اســتازو رسه خــرې ونــه کــړې.

ــه  ــس ت ــرز اژان ــړي روېټ ــوه غ ــورا ی ــې ش ــو د کوېټ د طالبان

ویــي چــې د را روانــې جنــورۍ پــه میاشــت کې په ســعودي 

عربســتان کــې بیــا لــه امریکايــي چارواکــو رسه وینــي، څــو 

پــه هغــو مســایلو خــرې وکــړي چــې د ابوظبــۍ پــه ناســته 

کــې بــې نیتجــې پــاې تــه رســېدلې وې.

ــه مجاهــد هــم ویــي  ــح الل ــد ذبی ــو ویان ــل خــوا د طالبان ب

ــه  ــرې ن ــتازو رسه خ ــه اس ــت ل ــې د حکوم ــرشان ی ــې م چ

کــوي.

لــه دې مخکــې افغانســتان لــوري هیلــه ښــودلې وه چــې د 

ســولې پــه راتلونکــې ناســته کــې چــې د ســعودي عربســتان 

پــه جــده کــې جوړېــږي، د حکومــت اســتازي بــه پــه کــې 

لــه طالبانــو رسه مســتقیمې خــرې وکــړي.

د مرشانــو جرګــې ځینــو غــړو د جرګــې د یکشــنبې د ورځــې 

ــه راتلونکــې  ــان پ ــډه کــې ویــل، کــه طالب ــه عمومــي غون پ

ــتقیمې  ــتازو رسه مس ــه اس ــت ل ــان حکوم ــې د افغ ــته ک ناس

ــرې  ــه ت ــړۍ ب ــتخبارايت ک ــیمې اس ــړي، د س ــه ک ــرې ون خ

نــاوړه ګټــه پورتــه کــړي.

د مرشانــو جرګــې غــړي رحمــت اللــه اڅکــزي وویــل: »پــه 

خواشــینۍ رسه چــې طالبانــو بیــا لــه حکومت رسه د ســولې 

پــه تــړاو مســتقیمې خــرې رد کــړې، لــه طالبانــو غوښــتنه ده 

ــه  ــر ولــس رحــم وکــړي، ســتونزې یــوې خوات ــور پ چــې ن

کــړي او لــه دولــت رسه مســتقیمې خــرې وکــړي.«

ــالوي رسه د  ــه پ ــولې ل ــت د س ــې د حکوم ــۍ ک ــه ابوظب پ

طالبانــو تــر نــه کتنــې وروســته د افغانســتان د ســولې لپــاره 

د امریــکا د بهرنیــو چــارو د وزارت ځانګــړي اســتازي زملــي 

خلیلــزاد دا د طالبانــو اشــتباه وګنلــه.

ــا  ــر ش ــارو د وزی ــو چ ــتان د بهرنی ــه د پاکس ــل ت ــو کاب خ

محمــود قریــي تــر ســفر وروســته افغــان چارواکــو وویــل 

ــان  ــې طالب ــه ی ــواد ب ــې هې ــړی چ ــوړي ډاډ ورک ــې نوم چ

ــه  ــرو ت ــولې خ ــت رسه د س ــه حکوم ــې ل ــړي چ ــد ک معتق

ــي. کېن
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