
بحراِنافغانستانبانامهنگاریحلنمیشود

انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون 
از نهایــی شــدن مرحلــۀ ابتدایــی 
ــات  ــکایات انتخاب ــه ش ــیده گی ب رس

پارلمــان کابــل خبــر داد.
دبیــر  روحانــی،  علی رضــا 
کمیســیون  ســخنگوی  و 
می گویــد:  انتخاباتــی  شــکایات 
ابتدایــی شــکایات  رســیده گی های 
انتخابــات پارلمانــی کابــل در مراحــل 
نهایــی رســیده اســت و پــس از آنکــه 
فیصله هــای ابتدایــی اعــان شــد، 
نهایــی  رســیده گی های  مراحــل 

. ســد می ر
کــه  می گویــد  روحانــی  آقــای 
بــه  رســیده گی  نهایــی  مرحلــۀ 
شــکایات انتخاباتــی دو تــا ســه هفتــۀ 

دیگــر زمــان نیــاز دارد.
ــکایات  ــیون ش ــار کمیس ــاس آم براس
ــکایت از  ــزار ش ــک ه ــی، ی انتخابات
ســوی نامــزدان معتــرض کابــل و 
ــن کمیســیون  حــوزۀ کوچی هــا در ای

ــده اســت. ــت ش ثب
ــک  ــل ی ــت کاب ــات والی آرای انتخاب
ــیده گی  ــیون رس ــوی کمیس ــار از س ب
بــه شــکایت های انتخاباتــی بــه دلیــل 
آنچــه تقلب هــای گســترده در روز 
انتخابــات و در رونــد بازشــماری آرا 
ــده می شــد، باطــل اعــام شــد  خوان
ــیون  ــا کمیس ــق ب ــدا در تواف ــا بع ام
انتخابــات دوبــاره معتبــر شــناخته 

شــد.
ــی  ــات پارلمان ــی انتخاب ــج ابتدای نتای
کابــل پــس از ســه مــاه تأخیــر، 
ــزار  ــش برگ ــه 20 روز پی ــک ب نزدی
ــن  ــج ای ــرض نتای ــزدان معت ــد. نام ش
مدعــی  و  نپذیرفتــه  را  انتخابــات 
ــردم  ــزدان را رأی م ــه نام ــتند ک هس
ــه بلکــه پــول تعییــن کــرده اســت. ن

ــه  مســووالن در وزارت صحــت عام
ــزان  ــبینی ها از می ــه پیش ــد ک می گوین
ــان  ــتان نش ــوس در افغانس ــد نف رش
می دهــد کــه جمعیــت کشــور تــا ده 
ســال دیگــر دو برابــر خواهــد شــد.

داکتــر فیروزالدیــن فیــروز وزیــر 
ــس  ــروز در کنفران ــه دی صحــت عام
ملــی تنظیــم خانــواده گفــت کــه تــا 
ــت افغانســتان  ده ســال دیگــر جمعی

ــد. ــد ش ــر خواه دو براب
ــرخ  ــه ن ــد ک ــروز می گوی ــای فی آق
ــد  ــور 2.3 درص ــوس کش ــد نف رش
ــن رشــد نشــان می دهــد  اســت و ای

کــه جمعیــت 30 میلیونــی افغانســتان 
ــون نفــر  ــه ۶0 میلی ــا ســال 2030 ب ت

ــید. ــد رس خواه
ــۀ او، میــزان رشــد جمعیــت  ــه گفت ب
ــکات  ــم مش ــه رغ ــتان ب در افغانس
ــی و صحــی نگــران  اقتصــادی، امنیت
کننــده اســت و بــرای تطبیــق برنامــۀ 
اقدامــات  بایــد  خانــواده  تنظیــم 
دســت  روی  گســترده  و  جــدی 

ــود. ــه ش گرفت
ــور  ــه منظ ــواده ب ــم خان ــۀ تنظی برنام
ــاد  ــق ایج ــت از طری ــرل جمعی کنت
فاصلــه بیــن والدت هــا و کاهــش 

والدت هــا در خانواده هــا از ســوی 
وزارت صحــت بــه همــکاری ســایر 
نهادهــای ملــی و بین المللــی ترویــج 
وزارت  در  مســووالن  می شــود. 
صحــت امــا می گوینــد کــه ایــن 
برنامــه مــورد اســتقبال جــدی مــردم 

ــت. ــده اس ــع نش واق
صحبــت  وزارت  در  مســووالن 
ــی  ــوادی،  ناامن ــه بی س ــد ک می گوین
و فقــر گســترده موانــع اصلــی تطبیــق 

ــتند. ــواده هس ــم خان ــۀ تنظی برنام
افغانســتان  عامــۀ  صحــت  وزیــر 
ــای  ــم تاش ه ــه رغ ــه ب ــد ک می گوی
ایــن وزارت و نهادهــای بیــن المللــی 
همــکار تاهنــوز تنهــا 20 درصــد 
ایــن برنامــه  از  افغانســتان  مــردم 
ــوده  ــی نب ــه کاف ــد ک ــتقبال کرده ان اس
ــد  ــه بای ــن برنام ــق ای ــرای تطبی و ب

ــود. ــتر ش ــاش بیش ت
ــینی  ــاس پیش ــر اس ــۀ او، ب ــه گفت ب
ــای  ــق برنامه ه ــت تطبی وزارت صح
ــه  ــا ســال 2020 ب ــواده ت ــم خان تنظی
ــت  ــد یاف ــش خواه 30 درصــد افزای

ــود. ــد ب ــی نخواه ــم کاف ــه بازه ک
ــت،  ــارا بن ــر ب ــم، داکت ــویی ه از س
نماینــدۀ ســازمان صحــی جهــان 
تطبیــق برنامــۀ تنظیــم خانــواده را در 
افغانســتان بــه دلیــل نــرخ بلنــد رشــد 

ــد. ــی خوان ــوس حیات نف
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چرا برد و باخت در سوریه 

و افغانستان متفاوت است

آتش سوزی های کابل؛
محصول نظام اقتصادِی 

افسارگسیختۀ بازار
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صفحه 3

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
مرحلۀابتداییرسیدهگیبهشکایاتانتخاباِتکابلنهاییشدهاست

وزارت صحت:
نفوسافغانستانتادهسالدیگردوبرابرخواهدشد

از برنامۀ تنظیم خانواده استقبال نکردند« »مردم 

نهادهای ناظر و نامزد نماینده گان:

صلح 
اصالحات 

انتخاباتی را 
به حاشیه 
برده است

صفحه 2

ــات  ــزدان انتخاب ــاعی نام ــریک مس ــورای تش ــاد »ش ــا ایج ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــماری از نام ش
ــه  ــی ب ــات انتخابات ــورد اصالح ــه در م ــری یک جانب ــه از تصمیم گی ــته اند ک ــت خواس ــت جمهوری« از حکوم ریاس

ــد. ــودداری کن ــی، خ ــیون های انتخابات ــزاران کمیس ــر کارگ ــمول تغیی ش
در اعالمیــۀ »شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری« کــه دیــروز منتشــر شــد، آمــده اســت 
کــه ایــن شــورا کارشــیوۀ پیشــنهادی در رابطــه بــه جلوگیــری از ســوء اســتفاده از صالحیت هــا، منابــع و امکانــات 

دولتــی بــه هــدف فعالیت هــای سیاســی و انتخاباتــی را بــرای تأییــد بــه ریاســت جمهوری فرســتاده اســت.

ــت و  ــس  حکوم ــمول ریی ــه  ش ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی نام ــرای تمام ــیوه، ب ــن کارش ــاس ای ــر اس ب
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی حــدود اخالقــی تعییــن شــده امــا در ایــن مــورد بیشــتر توضیــح داده نشــده 

اســت.
ایــن شــورا طــرح اصالحــات انتخاباتــی را نیــز تهیــه کــرده اســت. بــر اســاس ایــن طــرح حکومــت نبایــد بــدون 

ــد ــرانه کن ــه و خودس ــۀ یک جانب ــات مداخل ــام اصالحــات، در انتخاب ــزدان، به ن ــا نام مشــوره ب



مـورد  چهارمیـن  کابـل،  منـدوی  آتش سـوزی 
در  گذشـته  مـاه  سـه  جریـان  در  آتش  سـوزی 
نیروهـای  حادثـه،  ایـن  در  اسـت.  پایتخـت 
موثـری  و  به موقـع  کارِ  نتوانسـتند  آتش نشـانی 
دکان  چهارصـد  همیـن رو  از  دهنـد؛  صـورت 
در یـک مارکیـت حریـق شـد و میلیون هـا دالـر 
خسـارت بـر مـردم و دکان داراِن محـل وارد شـد. 
در مـاه عقـرِب سـال روان نیز در پی آتش سـوزی 
در جـادۀ نادرپشـتون، صدهـا دکان دچـار حریـق 
شـد و خسـاراِت بسـیار سـنگینی بـر مالـکاِن این 
دکان هـا تحمیـل گردیـد. این آتش سـوزی دوازده 
سـاعت ادامـه یافـت و تیـم آتش نشـانی طـی این 
مـدت موفـق به مهـار آن نشـد. بر اسـاس برآورد 
اتـاق تجـارت و صنایـع، در پـی این آتش سـوزی 
ده  هـا میلیـون دالر به مالکاِن دکان ها ضرر رسـید و 
سـه صد دکان در آتش سـوختند. این فروشـگاه و 
دکان هـای اطـراف آن، محل تجمع عمده فروشـان 
بودنـد و انبـارِی شـمار زیـادی از دکان هـا هم در 
همیـن محـل قرار داشـت. همچنان بخـش بزرگی 
والیت هـای  در  دکان داران  نیاز مندی هـای  از 
همجـوار کابـل نیـز از همیـن فروشـگاه ها تأمیـن 
می شـد. در این فروشـگاه  لـوازم برقـی، کمپیوتر، 
وسـایل  و  کولـر  لباس  شـویی،  ماشـین  یخچـال، 

خانه گـی بـه فـروش می رسـید. 
یـک آتش سـوزی دیگـر در مـاهِ گذشـته در یـک 
تانـک تیـل در چهارراهـی عبدالحـِق شـهر کابـل 
بـه وقـوع پیوسـت. در پـی این آتش سـوزی، سـه 
تـن جـان باختنـد و چهـل و چهـار تـِن دیگـر 
زخـم برداشـتند. آتش سـوزی از یـک تانـک  تیـل 
آغـاز شـد و حـدود چهار سـاعت دوام کـرد. این 
آتش سـوزی بـه سـاختمان های اطـراف سـرایت 
کـرد و افـزون بـر تلفـات انسـانی، خسـارت های 

مالـی  نیـز در پی  داشـت. 
همچنـان در بیست وششـِم مـاه جدی سـال روان، 
قصـر گلخانـه کـه دفتـر کار رییـس جمهـور غنی 
در آن موقعیـت دارد نیـز دچار آتش سـوزی شـد. 
بخشـی از قصـر گلخانـۀ ارگ ریاسـت جمهوری 
آتـش گرفـت. هـارون چخانسـوری، سـخنگوی 
آتش  نشـانان  کـه  گفـت  جمهـوری  ریاسـت 
در  کـه  را  آتـش  و  رسـیدند  محـل  بـه  به موقـع 
بخشـی از قصر شـعله ور بود، خامـوش کردند. به 
گفتـه وی، آتش نشـانان توانسـتند مانـع سـوختن 
اسـناد و اشـیای مهـِم تاریخـی، بـه ویژه میـز کار 
امـان اهلل خـان شـاه سـابق افغانسـتان، شـوند. تـا 

هنـوز خسـارات برخاسـته از ایـن آتش سـوزی و 
علـِت وقـوِع آن روشـن نشـده اسـت. 

در  مارکیـت  یـک  دیگـر،  آتش سـوزی یی  در 
منـدوی کابـل در حـوزۀ اوِل امنیتـی دچـار حریق 
شـد و خسـاراِت زیاتی بر دکان داران وارد گردید. 
گفتـه می شـود کـه در این آتش سـوزی نیـز حجِم 
خسـارات وارده بر مردم بسیار سنگین بوده است. 
تـا کنـون علـِت بسـیاری از این آتش سـوزی  ها از 
سـوی پولیـس مشـخص نشـده و اگـر مشـخص 
شـده هـم، حتمـًا پولیس کابـل بررسـی های خود 
در خصـوِص ایـن آتش سـوزی ها را بـا رسـانه ها 

شـریک نسـاخته است. 
باشـنده گان  از  فراوانـی  شـمارِ  دیگـر،  سـوی  از 
پایتخـت، نیروهای آتش نشـانی را به سـهل انگاری 
و  می کننـد  متهـم  آتش سـوزی ها  مهـار  در 
می گوینـد کـه آن ها در بسـیاری از مـوارد به موقع 
نمی رسـند و ایـن امـر سـبب می شـود کـه امـواِل 

مـردم در فروشـگاه ها در آتـش بسـوزند.  
همچنـان نبـودِ راه هـا و مسـیرهاِی مناسـب بـرای 
رسـیدن تیم هـای آتش نشـانی به محِل رویـداد نیز 
یکـی از علت هـای دیگری سـت کـه کار تیم هـای 
آتش نشـانی را به ُکنـدی مواجـه می سـازد. باورهـا 
در  فروشـگاه ها  ایـن  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  بـر 
مسـیرهای مناسـبی قرار می داشـت و یـا این که به 
مشـکِل ترافیـِک پایتخـت توجه جـدی و بنیادین 
صـورت می گرفـت، آتش سـوزی در مارکیت هـا 
سـاعت ها دوام نمی کـرد و به موقـع مهـار می شـد.
راهِ  فـرا  بـزرِگ  چالش هـای  از  دیگـر  یکـی   
بـه  دسـتبرد  آتش سـوزی،  هنـگام  در  دکان داران 
امـوال آنـان از سـوی تماشـاچیان اسـت. هرچنـد 
پولیـس در بسـیاری از موارد مأمـوران را در محِل 
رویـداد مسـتقر می کنـد تـا از دسـتبرد احتمالی به 
امـوال مـردم جلوگیری شـود؛ امـا در بسـیاری از 
مـوارد خـودِ پولیـس متهـم اسـت کـه بـه امـوال 
دسـتبرد  آتش سـوزی  فرصت هـاِی  در  مـردم 

می زنـد. 
 امـا نکتـۀ مهـم و اساسـی در این نوشـته، احتماِل 
وجـود رقابت هـای ناسـالِم تجـاری و اقتصـادی 
میـان دکان داران و مارکیـت داران در شـهر کابـل 
اسـت. این احتمـال اگرچه اکنون در قالِب شـایعه 
در میـان مـردم دهـان بـه دهـان می گـردد؛ ولـی 
حکومـت،  ریزبینـی  و  صـورِت جسـت وجو  در 
می تـوان قرایـن و اسـناد زیـادی در این خصوص 
جمـع آوری کـرد. مردم به ایـن باورند کـه مالکاِن 

فـروش  از  آن کـه  بـرای  مارکیت هـا  و  دکان هـا 
اموال و کسـب سـودِ دیگـر مارکیت ها کـه رقبای 
تجاری شـان شـمرده می شـوند جلوگیـری کننـد، 
عامدانـه بـه ایجـاد آتش سـوزی دسـت می یازنـد. 
سـوای آن چـه کـه مـردم می گوینـد، بایـد گفـت 
کـه نظـام اقتصـادی بـازار در افغانسـتان به دلیـل 
کـم کاری و بی مباالتـِی حکومـت، نتوانسـته مورد 
پذیـرش جامعـۀ افغانسـتان و فرهنـگ اقتصـادِی 
و  بـازار  اقتصـادی  نظـام  گیـرد.  قـرار  مـردم 
برداشـتی کـه از آن در جهـاِن توسـعه یافته وجـود 
میکانیسـِم  هیـچ  نبـود  معنـای  بـه  هرگـز  دارد، 
تنظیم کننـده بـرای بازارهـا نیسـت تـا همـه چیـز 
را رابطـۀ عرضـه و تقاضا و سـلیقۀ تولیدکننده گان 
و مصرف کننـده گان تعییـن کنـد. بلکـه در صحنـۀ 
مجموعه یـی  بـا  نیـز  اقتصادهـا  بازتریـن  عمـل، 
از بایدهـا و نبایدهـا و تشـویقات و تنبیهـات از 
ایـن  مواجه انـد.  اول  جهـاِن  دولت هـای  سـوی 
مجموعـه دسـتورها نه تنهـا هیـچ مغایرتـی بـا باز 
بـودِن بازارهـا ندارنـد، بلکـه بقای اقتصـاد بازار و 
حمایـِت پایـدار از آن را مـد نظـر قـرار می دهنـد. 
ایـن دولت هـا بـه تجربـه دریافته انـد کـه »دسـت 
نامرئـی«ِ بـازار آن قدر هـوش و حـواس و توانایی 
نـدارد کـه اوالً بتوانـد از وقـوع بُن بسـت در ادامۀ 
کارِ بـازار جلوگیـری کنـد؛ ثانیًا سـامت و کیفیِت 
کاالهـا را تضمیـن کنـد؛ و ثالثـًا فقـرا و محروماِن 
جامعـه را ببینـد و دردشـان را تـا آن جایـی لمـس 
کنـد کـه بر ضـِد سیسـتم نشـورند. آن ها بـا درک 
ایـن نـکات، اقتصـاد بـازار را بـر زیرسـاخت های 
بنـا کرده انـد کـه  مسـتحکِم مـادی و معنایی یـی 

پایـداری آن را تضمیـن می کنـد.
نبـود  در  بـازار  اقتصـاد  امـا  افغانسـتان  در   
نوعـی  بـا  مسـتحکمی،  زیرسـاخت  نـوع  هیـچ 
از  کـه  بـوده  تقلـب همـراه  و  افسارگسـیخته گی 
یک طـرف مـردمِ فقیـر را در تقابـل با این سیسـتم 
قـرار می دهـد و از سـوی دیگـر، سـرمایه داران را 
بـه رقابت هـای ناسـالم، پول شـویی و زدوبندهای 
غیرقانونـی سـوق می دهد. آتش سـوزی ِ بازارها در 
پایتخـت در بسـا مـوارد، محصول نظـام اقتصادِی 
افسارگسـیخته یی اسـت که نه اصـوِل ایمنی را در 

نظـر دارد و نـه روان شناسـی جامعـه را. 
اگـر بـه ایـن نـکات و خاهـا از سـوی دولـت 
توجـه و اهتمـام صـورت نگیـرد، به نظر می رسـد 
اقتصـاد بـازار در افغانسـتان سـرانجام به بُن بسـت 

رسـید.  خواهد 
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نامــۀ تضرع آمیــز و ملتمســانۀ اشــرف غنی رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی بــه دونالــد ترامــپ رییس جمهــوری امریــکا، 
از  دســتش  کــه  سیاست مداری ســت  وضعیــِت  حکایت گــر 
ــه  ــای این گون ــا تاش ه ــاال ب ــده و ح ــاه ش ــمان کوت ــن و آس زمی
ــرای  ــا را ب ــِر دنی ــن رهب ــاح قدرتمندتری ــد دِل به اصط می خواه
بقــای چنــد روزِ دیگــر در قــدرت به دســت آورد. هرچنــد 
منفــِی  نظــر  و  طالبــان  بــا  امریــکا  صلــح  گفت وگوهــای 
رییس جمهــور ترامــپ بــه افغانســتان و رهبــری ضعیــف و 
ناکارآمــد غنــی، بــه معنــای بیــرون شــدِن فــورِی ایــن کشــور از 
ــتخوش  ــابقه دس ــورِت کم س ــی ارگ به ص ــت؛ ول ــتان نیس افغانس

سراســیمه گی و هرج ومــرِج درونــی شــده اســت. 
ــوز  ــه هن ــرده ک ــاز ک ــان آغ ــا طالب ــی را ب ــکا گفت وگوهای امری
نمی تــوان در مــورد نتایــِج مثبــت یــا منفــِی آن بــا قاطعیــت نظــر 
داد. امــا بایــد گفــت کــه گفت وگوهــای صلــح زمانــی می تواننــد 
ــردم و  ــع م ــا مناف ــًا در آن ه ــه واقع ــد ک ــت بینجامن ــج مثب ــه نتای ب
کشــور در نظــر گرفتــه شــده و تصمیمــی اتخــاذ گــردد کــه بــرای 
ــاد  ــۀ هفت ــۀ ده ــاال میان ــد. ح ــرش باش ــل پذی ــب قاب ــام جوان تم
ــای  ــردم بیرق ه ــه م ــی نیســت ک ــای داخل ــیدی و جنگ ه خورش
ســفیِد طالبــان را نشــانۀ صلــح و امنیــت فــرض کنند. در ســال های 
پــس از مســلط شــدِن طالبــان بــر بخش هایــی از کشــور و در ایــن 
هفــده ســالی کــه ایــن گــروه بــا قســاوِت تمــام دســت بــه کشــتار 
و ویرانــی زده، تصــوری دقیــق و روشــن از نــوع حکومــت داری 
و کارکــردِ آن هــا و الجــرم قضاوتــی متکــی بــه اســناد و شــواهد 
عینــی به دســت آمــده اســت. شــاید در بخش هایــی از کشــور بنــا 
ــروه  ــه گ ــی ب ــی خوش بین ــتان نوع ــِت افغانس ــِف حکوم ــه ضع ب
ــای آن  ــه معن ــز ب ــن هرگ ــی ای ــد، ول ــته باش ــود داش ــان وج طالب
ــن گــروه  ــردم افغانســتان خواهــان برگشــِت ای نیســت کــه ُکل م
بــه قــدرت باشــند. طالبــان نیــز ایــن موضــوع را درک کــرده و بــه 
همیــن دلیــل هرازگاهــی کــه از تریبون هــای جهانــی صدای شــان 
بیــرون می شــود، در مــورد تغییــر ســازوکارهای سیاســی و 

ــد.  ــح می دهن ــود توضی ــِی خ اجتماع
 از جانــب دیگــر، وضعیــت فعلــی، یک شــبه و ناگهانــی به وجــود 
نیامــده اســت. متأســفانه در به وجــود آمــدن وضعیــت فعلــی، هــم 
حکومــِت پیشــین و هــم حکومــِت فعلــی بــه انــدازۀ کافــی مقصــر 
ــروزِ کشــور  ــِی ام هســتند. بخشــی از مشــکات سیاســی و امنیت
ــخص در  ــرد مش ــد ف ــرِب چن ــای مخ ــه فعالیت ه ــردد ب برمی گ
داخــِل ارگ کــه ُکِل جامعــه را نســبت بــه فعالیت هــای حکومــت 
ــردم و  ــان م ــاختند و می ــون س ــود، مظن ــه ب ــزی ک ــتر از چی بیش
ــاِل  ــج س ــی در پن ــای غن ــد. آق ــه به وجــود آوردن ــت فاصل حکوم
گذشــته به جــای این کــه خــود را بــه مــردم نزدیــک کنــد، 
عمــًا بــه دلیــل نــگاهِ تحقیرآمیــز بــه اطرافیــان، از جامعــه فاصلــه 
گرفــت. او به جــای آن کــه در بهبــود وضعیــت نابســاماِن کشــور از 
نیروهــا و اندیشــه های مختلفــی کــه در درون جامعــه جمــع انــد، 
اســتفادۀ بهینــه ببــرد، عمــا آن هــا را بــه منتقــدان و حتــا بدخواهاِن 
حکومــت مبــدل کــرد. ولــی در عــوض، بــه طالبــان تضــرع نمــود 
ــش  ــه برای ــت ک ــتان خواس ــد و از پاکس ــت کنن ــه از او حمای ک
زمینــۀ مذاکــره و گفت وگــو بــا مخالفــاِن مســلح را فراهــم ســازد. 

ــکا انجــام می دهــد!   ــا امری ــن کار را ب ــز همی ــروز نی ام
آقــای غنــی به جــای نامــه نوشــتن بــه ترامــپ، بایــد بــه مردمــی 
مراجعــه کنــد کــه چهــل ســال اســت از کیــان و شــرِف این کشــور 
ــِت  ــوز موقعی ــه او هن ــت ک ــب این جاس ــد. جال ــداری می کنن پاس
ــه او مشــوره  ــا ب خــود را در دســتگاهِ ترامــپ درک نکــرده و حت
ــه  ــه ترامــپ نوشــته کــه چگون ــۀ خــود ب ــز می دهــد. او در نام نی
شــمار ســربازاِن خــود را کاهــش دهــد و در هزینه هــای جنگــی 
ــد  ــی می توان ــن نامه ی ــن خنده دارتری ــد. ای ــی کن ــود صرفه جوی خ
باشــد کــه در تاریــخ جوامــع، از ســوی رهبــر تقلبــِی یــک کشــور 
بــرای متحــد اســتراتژیک و قدرتمنــد آن نوشــته می شــود. آقــای 
ــِل او از  ــز مث ــکا نی ــور امری ــه رییس جمه ــد ک ــر می کن ــی فک غن
ــگاری،  ــا نامه ن ــد ب ــت و می توان ــر اس ــش بی خب ــِت ماحول وضعی
ــای  ــاید آق ــد. ش ــه ده ــش ارای ــت برای ــنی از وضعی ــور روش تص
غنــی در ایــن نامــه بــه ترامــپ مشــوره داده باشــد کــه چگونــه از 
معــاش و حقــوِق ســربازانش بــه نفــِع خــود بهره بــرداری کنــد و 
آن هــا را در نبــرد بــا دشــمنان گرســنه نگــه دارد؛ همــان کاری را 

ــا ســربازاِن افغانســتان انجــام می دهــد.  کــه او ب
مــردم فرامــوش نکرده انــد کــه ماه هــا ســربازان ارتــش و پولیــس 
در محاصــرۀ نیروهــای مخالــف در هلمنــد و قنــدوز فریــاد 
ــای  ــروز آق ــد. ام ــوردن ندارن ــرای خ ــان ب ــا ن ــه حت ــد ک می زدن
غنــی از کــدام اســتراتژی دفاعــی صحبــت می کنــد؟ او بــه جــای 
ــد و  ــه خــود بیای ــای مفتضــح، خــوب اســت ب ــن نامه نگاری ه ای
کاری کنــد کــه بتوانــد از داخــل بــر وضعیــِت آشــفته و پریشــاِن 
کشــور چیــره شــود. در غیــر ایــن صــورت، بــا نامه نــگاری و حتــا 
ــدۀ افغانســتان را  ــوان آین ــۀ حضــور ســربازاِن خارجــی نمی ت ادام

تضمیــن کــرد. 

بحـراِنافغانستان
بانامـهنگاریحلنمـیشود

حضرت محمدی بیغش

کابل؛ آتش سوزی های 
بازار افسارگسیختۀ  اقتصادِی  نظام  محصول 



گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان تمــام »بــازارِ سیاســی« افغانســتان تحــت 
شــعاع قــرار داده و مســووالن حکومــت بحــث اصاحــات در کمیســیون 

انتخابــات را بــه حاشــیه فرســتاده انــد.
شــماری از مســووالن نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات و نامــزدان انتخابــات 
ــر  ــد کــه حکومــت درگی ــه ایــن موضــوع می گوین ــا اشــاره ب ــی ب پارلمان
ــا طالبــان اســت و توجــه اش در مــورد  پراکنده گــی در مســایل مذاکــره ب

اصاحــات در کمیســیون انتخابــات کمرنــگ شــده اســت.
بــه گفتــۀ آنــان، در اوایــل بــرای آوردن تغییــرات در کمیســیون انتخابــات 
بیــن رهبــران سیاســی یی کــه در تکت هــای انتخاباتــی حضــور دارنــد و 
رهبــران حکومــت اجمــاع نظــر وجــود داشــت، امــا بعدهــا آرام آرام ایــن 
ــای  ــث گفت وگوه ــش بح ــن فروک ــل ای ــرد و دلی ــش ک ــت فروک خواس

امریــکا بــا طالبــان اســت.
ــاد  ــا ایج ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــماری از نام ــان، ش همچن
انتخابــات ریاســت جمهوری«  نامــزدان  »شــورای تشــریک مســاعی 
از حکومــت خواســته اند کــه از تصمیم گیــری یک جانبــه در مــورد 
اصاحــات انتخاباتــی بــه شــمول تغییــر کارگــزاران کمیســیون های 

ــد. ــودداری کن ــی، خ انتخابات
ایــن درحالــی  اســت کــه محمداشــرف  غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی هنــگام نام نویســی بــه عنــوان نامــزد در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســال آینــده، در گفــت کــه او بــا نهادهــای ناظــر بــر انتخابات و خواســت 
ــه اصاحــات جــدی و  ــر ایــن  کــه نهادهــای انتخاباتــی ب مــردم مبنــی ب
گســترده نیــاز دارنــد، هــم  صــدا اســت. آقــای غنــی، آوردن اصاحــات در 

نهادهــای انتخاباتــی را »ضــروری و آمدنــی« عنــوان کــرده بــود.
ــت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــال، داکت ــن ح در همی
ــی  ــیون های انتخابات ــات در کمیس ــرآوردن اصاح ــز ب ــی نی ــدت مل وح
ــات در  ــزاری انتخاب ــش از برگ ــد پی ــه بای ــود ک ــه ب ــرده گفت ــد ک تأکی

ــد. ــان آی ــه می ــی ب ــات اساس ــیون ها اصاح کمیس
ــا  ــتان ی ــۀ افغانس ــات آزاد و عادالن ــاد انتخاب ــس بنی ــید، ریی ــف رش یوس
ــارات  ــد از اظه ــد: بع ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــا در گفت وگ فیف
آقــای غنــی، داکتــر عبــداهلل و شــماری از رهبــران سیاســی مبنــی 
ــم  ــن بودی ــات خوش بی ــیون های انتخاب ــات در کمیس ــرآوردن اصاح ب
کــه حکومــت بحــث تغییــرات در کمیســیون انتخابــات را جــدی گرفتــه 

اســت.
ــات  ــیون انتخاب ــرات در کمیس ــرای آوردن تغیی ــل ب ــد: در اوای او می گوی
بیــن رهبــران سیاســی یی کــه در تکت هــای انتخاباتــی حضــور دارنــد و 
رهبــران حکومــت اجمــاع وجــود داشــت و پیــدا بــود کــه بــرای آوردن 
ــا بعدهــا آرام  ــات جــدی صــورت خواهــد گرفــت، ام اصاحــات اقدام

آرام ایــن خواســت فروکــش کــرد.
آقــای رشــید، دلیــل فروکــش کــردن خواســت رهبــران حکومــت مبنــی 
ــای  ــث گفت وگوه ــات را بح ــیون های انتخاب ــات در کمیس ــر اصاح ب

ــد. ــوان می کن ــان عن ــا طالب ــکا ب امری
بــه بــاور رییــس فیفــا: توجــه حکومــت در مــورد اصاحــات در 
ــده و  ــگ ش ــح کمرن ــای صل ــل گفت وگوه ــه دلی ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــت. ــان اس ــا طالب ــره ب ــایل مذاک ــی در مس ــر پراکنده گ ــت درگی حکوم
ــیون  ــرد کمیس ــی کارک ــا ارزیاب ــت های م ــی از خواس ــد: یک او می گوی
انتخابــات بــود تــا در مــورد مســایل عدلــی و قضایــی اعضــای کمیســیون 
نیــز کار صــورت گیــرد و بحــث عــدم پاســخ گویی و مدیریــت اعضــای 
کمیســیون نیــز بــه بررســی گرفتــه شــده تــا اصــل مجــازات و مکافــات 

تأمیــن شــود.
ــۀ  ــن راســتا یــک کمیت ــا در ای ــم ت ــدوار بودی ــا: امی ــۀ رییــس فیف ــه گفت ب
مشــترک تنظیــم و تمــام ایــن مــوارد را بــه بررســی بگیــرد، امــا متأســفانه 

در هیــچ کاری صــورت نگرفــت. 
آقــای رشــید می گویــد: هنــوز هــم مشــخص نیســت کــه فرمــان تقنینــی 
در مــورد عــزل کمیشــنران چــه زمانــی صــادر خواهــد شــد، خواســت مــا 

ایــن اســت کــه نبایــد کمیتــۀ گزینــش ایجــاد شــود و ایــن خواســت را بــا 
رهبــران حکومــت نیــز مطــرح کرده ایــم.

او دلیــل عــدم ایجــاد کمیتــۀ گزینــش را وقت گیــر بــودن کار ایــن کمیتــه 
ــش مشــکات  ــۀ گزین ــز کمیت ــن نی ــش از ای ــت: »پی ــرده و گف ــوان ک عن
زیــادی داشــت. بنابرایــن، دیگــر نیــازی بــه کمیتــۀ گزینــش نیســت، بهتــر 
اســت گزینــش افــراد براســاس تفاهــم و اجمــاع بیــن رهبــران حکومــت 

صــورت گیــرد«.
ــس  ــت و ریی ــس  حکوم ــای ریی ــد: از صحبت ه ــید می گوی ــای رش آق
ــش  ــل گزین ــاد کمیت ــتار ایج ــم خواس ــان ه ــه آن ــود ک ــدا ب ــی پی اجرای
نیســتند، بــل بــر اســاس تفاهــم افــراد شایســته را گزینــش خواهنــد کــرد.
از ســویی هــم، موســی فریــور اســتاد دانشــگاه و نامــزد انتخابــات 
ــی  ــازار سیاس ــۀ ب ــد: هم ــل می گوی ــی کاب ــوزۀ انتخابات ــی از ح پارلمان
ــرار داده  ــان تحــت شــعاع ق ــا طالب ــح ب ــای صل افغانســتان را گفت وگوه
ــن  ــر همی ــم تحــت تأثی ــات ه و بحــث اصاحــات در کمیســیون انتخاب

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد ق م
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــات پارلمان ــزد انتخاب ــن نام ای
ــی  ــق سیاس ــان تواف ــکا و طالب ــن امری ــه بی ــد ک ــرار باش ــر ق ــت:  اگ گف
صــورت گیــرد، بحــث انتخابــات و اصاحــات در کمیســیون های 

ــد. ــد ش ــارج خواه ــت خ ــی از اولوی انتخابات
اســتاد فریــور تأکیــد کــرد: نهایــی شــدن توافــق میــان امریــکا و طالبــان 
ــات و اصاحــات در کمیســیون  ــه بحــث انتخاب ــن اســت ک نشــان گر ای
ــدت  ــت وح ــا و حکوم ــۀ کار خارجی ه ــر لوح ــر از س ــات دیگ انتخاب

ــرون شــده اســت. ــی بی مل
ــا در هــر صــورت آوردن اصاحــات  ــن اســتاد دانشــگاه، ام ــاور ای ــه ب ب
ــت  ــت موق ــی چــه در صــورت ایجــاد حکوم در کمیســیون های انتخابات
و یــا دوام حکومــت فعلــی حتمــی اســت و بــا اعضــای فعلــی کمیســیون 

انتخابــات بــه هیــچ عنــوان برگــزاری انتخابــات ممکــن نیســت.

از اصالحات یک جانبه جلوگیری شود
ــورای  ــاد »ش ــا ایج ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــماری از نام ش
ــت  ــت جمهوری« از حکوم ــات ریاس ــزدان انتخاب ــاعی نام ــریک مس تش
اصاحــات  مــورد  در  تصمیم گیــری یک جانبــه  از  کــه  خواســته اند 
انتخاباتــی بــه شــمول تغییــر کارگــزاران کمیســیون های انتخاباتــی، 

ــد. ــودداری کن خ
انتخابــات  نامــزدان  مســاعی  تشــریک  »شــورای  اعامیــۀ  در 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــد، آم ــر ش ــروز منتش ــه دی ــت جمهوری« ک ریاس
شــورا کارشــیوۀ پیشــنهادی در رابطــه بــه جلوگیــری از ســوء اســتفاده از 
صاحیت هــا، منابــع و امکانــات دولتــی بــه هــدف فعالیت هــای سیاســی 
و انتخاباتــی را بــرای تأییــد بــه ریاســت جمهوری فرســتاده اســت.

انتخابــات  نامــزدان  تمامــی  بــرای  کارشــیوه،  ایــن  اســاس  بــر 
ریاســت جمهوری بــه  شــمول رییــس  حکومــت و رییــس اجرایــی 
حکومــت وحــدت ملــی حــدود اخاقــی تعییــن شــده امــا در ایــن مــورد 

ــت. ــده اس ــح داده نش ــتر توضی بیش
ــر  ــه کــرده اســت. ب ــز تهی ــی را نی ایــن شــورا طــرح اصاحــات انتخابات
ــام  ــا نامــزدان، به ن اســاس ایــن طــرح »حکومــت نبایــد بــدون مشــوره ب

ــد«. ــرانه کن ــه و خودس ــۀ یک جانب ــات مداخل ــات، در انتخاب اصاح
تاهنــوز مســووالن حکومــت وحــدت ملــی بــه گونــۀ واضــح از 
نشســت ها  برخــی  در  انــد،  نکــرده  صحبــت  خــود  اولویت هــای 
ــد  ــان رون ــبرد همزم ــات و پیش ــزاری انتخاب ــت برگ ــخنگویان حکوم س
ــه میــان  صلــح را از برنامه هــای اصلــی حکومــت بیــان کــرده و امــا از ب
ــران  ــار رهب ــه در کن ــی ک ــد؛ در حال ــزی نگفته ان ــات چی آوردن اصاح
حکومــت افغانســتان و نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات، کشــورهای 
برکنــاری  بــر  مشــروط  را  انتخابــات، کمک های شــان  تمویل کننــدۀ 

ــد. ــرده ان ــات ک ــیون انتخاب ــنران کمیس کمیش
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چرا برد و باخت 

در سوریه و افغانستان متفاوت است
منبع: واشنگتن پُست

نویسنده: ماکس بُت
برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار

چنـدی پیـش دونالـد ترامپ دسـتور خـروج نیروهای امریکایـی را از سـوریه داد، همچنان 
در نظـر دارد ایـن تصمیـم را در افغانسـتان نیـز عملی کند. 

ایـن موضـوع بـه رونـد صلـح بـا طالبـان مرتبط اسـت، در حالـی که ترامـپ ادعـای برنده 
شـدن در سـوریه را دارد.

مسـلمًا دلیـل اصلـی دو خـروج روشـن نیسـت، ما نـه تنهـا برندۀ نسـتیم، همچنـان ممکن 
نیسـت برنـدۀ ایـن »جنِگ مال آور« باشـیم. روبـرت کامپان، نویسـنده و استراتژیسـت در 
روزنامـۀ نیویـارک تایمـز، نگاشـته اسـت کـه مسـأله این نیسـت که مـا چقدر وقـت اینجا 
بوده ایـم و احتمـال انـدک بـرای برنـده شـدن از راه  نظامـی در برابـر طالبان وجـود دارد و 

شـانس کمتـر بـرای نگه داشـتن دموکراسـی به میـراث مانده اسـت. 
در عیـن زمـان، آرون دیوید میلر و ریچارد اسکولسـکی، در شـبکۀ »NPR« نگاشـته اند  که 
داعـش در جرمنـی و جاپـان نیسـت. جایـی کـه امریـکا برای شکسـت این رژیـم  به جنگ 
بـرود. بـرای ریشـه کن کـردن جنـگ و نابودی ریشـه های افراطـی این حکومـت ]داعش[ 
در دو کشـور دیموکـرات. امـا بـرای ایـاالت متحـدۀ امریکا رسـیدن به اهدافش در سـوریه 

ناممکن اسـت.
 مـن عمیقـًا بـرای ایـن نویسـنده ها احتـرام  دارم. امـا دیـدگاه آنـان زمانی درسـت و گاهی 

هـم متفاوت اسـت. 
جیمـس دابنـز، نماینـدۀ پیشـین امریـکا بـرای افغانسـتان و پاکسـتان و همکاران شـان در 
نهـاد »رنـد« همچنـان نگاشـته  اسـت: »پیـروزی می توانـد گزینـۀ ممکن نباشـد، امـا باخت 
قابـل لمـس اسـت«. انتخـاب باخـت یـک گزینه یی اسـت که نتیجـۀ آن بـه امریـکا ارتباط 
می گیـرد. یـک تهدیـد قابـل ماحظه یـی از کشـورهای همسـایه افغانسـتان، ایـن قابـل 

پیشـبینی و برگشـت بـر یـک حالـت نگـران کننده اسـت.
گزارش نهادِ رند در مورد افغانستان است، اما عین دیدگاه در مورد سوریه وجود دارد. 

نـه طالبـان نـه داعـش بـه شـکل واقعـی کلمـه شکسـت نخورده انـد. داعش تمـام خافت 
خود را از دسـت داده اسـت. اما دانیل کاسـت، رییس ادارۀ اسـتخبارات هشـدار داده اسـت 
کـه ایـن مـورد هنـوز قابـل درک اسـت که هـزاران جنگجـوی داعـش در عراق و سـوریه 
حضـور دارنـد. شـاخه های جداگانـه بـا هـزاران شـبکه و حمایت کننـده در سراسـر جهان. 
امـا طالبـان جدی تـر از ایـن ]داعش[ فعالیـت دارند. آنان بیـش از 44 درصد ولسـوالی های 
افغانسـتان را در اختیـار دارنـد و تلفـات سـنگین بـر نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان 
وارد آورده انـد. یـک جنـرال نیروهای افغانسـتان گفـت: بیش از 77 هزار شورشـی در حال 
جنـگ بـا دولـت هسـتند، امـا 250 هـزار - 350 هـزار نیروهـای نظامـی نیز در حـال نبرد 
بـا آنـان قـرار دارنـد. اگر ایـاالت متحـدۀ امریکا از افغانسـتان بیرون  شـود،  طالبـان مناطق 
بیشـتری تصـرف می کننـد و اگـر مـا ]ایـاالت متحـدۀ امریـکا[ از سـوریه بیـرون شـویم، 

داعـش عیـن عمـل را در سـوریه انجـام می  دهد. 
اجتنـاب ایـاالت متحـدۀ امریـکا از جنـگ بـا تروریسـتان، یـک میـراث بـدی را بـه جـا  
می مانـد. بلـی، اینجـا محفلی برای تسـلیم دهی مسـوولیت نظامیـان امریکایی نیسـت، دقیقًا 
ماننـد اتفـاق جنـگ جهانـی دوم، اگـر نیروهـای امریکایی برای بیـش از 73 سـال در اروپا 
و آسـیا حضـور نداشـت، اقامـت نظامیـان امریکایـی در هـر جایـی بـرای به دسـت آوردن 
اهـداف مـا بهتر اسـت، اگر بیـرون می شـوند، ارزش های قربانی هـا ضایع می گردد. قسـمی 
کـه کمونیسـت ها از کولمبیـا و جنـوب ویتنـام در 1995 بیـرون  شـدند و یـا شـکل گرفتن 
دولـت داعـش پـس از سـال 2011، در حالـی کولمبیایی هـا نمی خواسـتند کـه بر سـرزمین 

امریکایی هـا حملـه کننـد. امـا ایـن عمـل را داعـش و القاعـده انجـام می دهند. 
روزنامـۀ نیویـارک تایمز گزارش داده اسـت که در صـورت خروج کل نیروهـای امریکایی 

از افغانسـتان، امریـکا در ظرف دوسـال مـورد حمله قـرار خواهد گرفت. 
بـرای گـذار از یـک تهدیـد اسـتدالل بـاز و بسـتن میدان جنـگ کافی نیسـت، امـا این هم 

منصفانـه نیسـت کـه حضـور جنـگ طوالنی مـدت تلفات در پی  نداشـته باشـد. 
مـردم عـام بـا حضـور نیروهـای امریکایـی مشـکل ندارنـد، پـس از سـال 2015 شـش تن 
از نیروهـای امریکایـی سـوریه تلـف شـده اند و ۶۶ تـن افغانسـتان کـه در مـدت 18 سـال 

تلفـات غم انگیـز اسـت. 
امـا در سـال 2017، 80 تـن از کارمنـدان امریکایـی در جریـان آمـوزش کشـته  شـده اند. 

تلفـات آمـوزش چهـار برابـر تلفـات میـدان جنـگ را نشـان می دهـد.
10 درصـد از هزینـۀ وزارت دفـاع امریـکا صرف جنگ افغانسـتان می شـود. امـا اگر دونالد 
ترامـپ تصمیـم خـروج را بگیـرد، ایـن تصمیـم خـودش اسـت در مخالفـت بـا تصمیـم 
ریچـارد نیکسـون از ویتنـام. او بـه اثر فشـارهای عمومی تصمیـم  خروج را نگرفته اسـت. 
اینجـا هیـچ  راه پیمایـی بـه ضـد جنـگ ]امریـکا[ در جاده هـا وجود نـدارد. ایـن حضور به 
 »1890 – 1۶00 - CIRCA« مراتـب کم هزینه تـر اسـت، جنـگ 300 سـالۀ هنـد از  سـال
ببینیـد و یـا بـه حضـور 100 سـالۀ بریتانیـا در  شـمال  شـرق )مـرز افغانسـتان و پاکسـتان 
کنونـی( از  سـال )1840 – 1940( مـورد نظـر اندازیـد. امریکا در تاش اسـتعمار نیسـت، 
آنـان بـرای یـک امریـکا آرام کار می کننـد. چنانچـه پولیس نمی توانـد جرایـم را محو کند، 
نیروهـای امریکایـی نمی تواننـد تروریسـتان را محـو کنـد، ولـی در عـوض می تواند گراف 

تهدیـد را در برابـر امریـکا کاهـش دهند. 

نهادهای ناظر و نامزد نماینده گان:

صلح اصالحات انتخاباتی را 
به حاشیه برده است

ناجیه نوری
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میرعماد اشـراقی

یکی از محاسـِن مکث این اسـت کـه کلمات و صداهاِی زایـدی مثل »ا«، »ام«، 
»در واقـع«، »خـوب«، »بنابرایـن« و امثالهـم را که به آن ها »جـا پُرکن« می گوییم 
حـذف می کنـد. این هـا کلماتی هسـتند کـه در گفت وگوهای روزمـره از آن ها 
اسـتفاده می کنیـم تـا دیگـری را آگاه کنیـم کـه صحبـِت مـا هنـوز تمام نشـده 
اسـت امـا در یـک سـخنرانی این هـا اضافـه و زایـد هسـتند. و در آخـر خوب 
اسـت بدانیـم همان طـور کـه در موسـیقی، تمام زیبایی در سـکوِت بیـن نُت ها 
نهفتـه اسـت، در صحبـت کـردن و سـخنرانی، زیبایـی در مکـث یـا سـکوتی 

نهفتـه اسـت کـه هنـگام اشـاره از نکته یی بـه نکتۀ دیگـر به وجـود می آید.
تأکیـد: در انتقـال پیـام، بعضـی از کلمـات یـا عبـارات از دیگـر کلمـات و 
عبـارات مهم ترهسـتند .مـا بـا تأکیدی کـه روی آن هـا می کنیم، اهمیت شـان را 
نشـان می دهیـم. فقـط کافی سـت قبـل از این کـه کلمۀ مـورد تأکید را بـر زبان 
بیاوریـد، اندکی مکث و سـپس آن  را با شـدِت بیشـتری ادا کنیـد. این کار مثِل 
ایـن اسـت کـه کلمـات را در یک گـزارش با قلـم درشـت)blod( بنویسـید؛ 
امـا اگـر در ایـن کار افـراط کنیـد، تصنعی و دروغیـن به گوش خواهد رسـید.
مواظبـت از صـدا: مواظبـت از صدا نسـبتًا سـاده اسـت، تنهـا کاری کـه باید 
انجـام دهیـد ایـن اسـت کـه از چیزهایی کـه احتماالً باعث مشـکل برای شـما 

می شـود اجتنـاب کنید.
سـگرت: یک عامل بدیهی، سـگرت کشـیدن و محیط های دودی اسـت؛ چون 
نـه تنهـا در درازمـدت به سـامت شـما آسـیب می رسـاند بلکه بـر توانایی تان 

در کنتـرل تنفس تان تأثیـر می گذارد.
نوشـیدنی های شـیری یـا محصوالت لبنـی: بهترین کار آن اسـت کـه قبل از 
سـخنرانی تان یـا در طـول آن از نوشـیدن چـای، قهوه و هر نوشـیدنی شـیری 
دیگـر اجتنـاب کنیـد. زیـاد پنیـر نیـز نخوریـد. محصـوالت لبنـی مخـاط را 

تحریـک و صدای تـان را گرفته تـر می کننـد.
بـه انـدازۀ کافـی آب در دسـترس داشـته باشـید: بـا ایـن کار، مانـع از آن 
شـوید کـه دهن تان خیلی خشـک شـود. همچنان کـه سـخنرانی تان را به پیش 
می بریـد، قطـره قطـره آب بنوشـید تـا دهن تـان را تـر نگـه دارد. اگـر مرتـب 
سـخنرانی می کنیـد یـا گلـودرد داریـد، حواس تـان باشـد تـا حـد ممکـن بـه 

صدای تـان اسـتراحت بدهیـد.

فصل هفدهم: تماس چشمی
چشم

چشـِم شـما یک دنیاسـت؛ تمام وجودِت، احساسـاتت، غم و خوشـحالی ات، 
خشـم و حسـرتت، دروغ و راسـتت در آن بـه  وضـوح پیداسـت. چشـماِن مـا 
بـه  وضـوِح کلمه هایـی کـه صحبـت می کنیـم بـا مخاطـب ارتبـاط می گیرنـد. 
می بخشـد.  اعتبـار  شـما  صحبت هـای  بـه  چشـم های تان  باشـید  مطمیـن 
انرژی یـی کـه از چشـم های شـما بـه سـمت شـنونده سـاطع می گـردد واقعـًا 
بـاور نکردنـی اسـت. این کـه آیـا شـنونده حرف های شـما را بـاور کنـد یا نه، 
دوسـت تان داشـته باشـد یـا نه، بیشـترش مربـوط می شـود به ارتباط چشـمی 
و حسـی کـه از چشـم های مان منتقـل می کنیـم و همین طـور طـرز نـگاهِ مـا به 

شـنونده یـا شـنونده ها. 
مهم تریـن موضـوع در یـک سـخنرانی خـوب، ارتبـاط چشـمی بـا مخاطبـان 
اسـت. ایـن کار تـا حـد زیـادی سـخت اسـت؛ زیرا شـما بایـد در تمـام طول 

سـخنرانی ارتبـاط چشـمِی خـود را بـا مخاطبان تـان حفـظ کنیـد.
برقـرار  ارتبـاط  دیگـران  بـا  صحبت های مـان  از  واضح تـر  مـا  چشـم های 
می کننـد و بـا افـراد حـرف می زننـد. ارتباط چشـمی یی مؤثر اسـت کـه بتواند 
حقیقـت و صداقـِت دروِن مـا را بـه دیگران نشـان بدهـد. البته قرار نیسـت که 
چشـم های مـا نقـش بـازی کنند؛ بـل باید دقیقـًا همان چیـزی کـه از وجود ما 
سـاطع می شـود را از خـودش بـروز بدهـد. چشـم های مـا بـه صحبت های ما 
اعتبـار و احسـاس می بخشـند. دقـت کردیـد وقتـی با کسـی صحبـت می کنیم 
و آن طـرف بـه ما نـگاه نمی کند، چه احسـاس بـدی پیدا می کنیـم؟ مخصوصًا 
زمانـی کـه طـرِف مقابـل اصًا حواسـش به ما نباشـد و این طـرف و آن طرف 

نـگاه کند! 

رسول خان امین /بخش سی وپنجـم

لیبرالیســم معانــی متفــاوت و گوناگونــی دارد، ولــی 
 liber معنــای اصلــِی ایــن کلمــه از ریشــۀ آن یعنــی
ــه دو دســتۀ لیبرالیســِم  ــی آزادی اســت. و ب ــه معن ب
فردگــرا )تأکیــد بــر احساســات و نیازهــای فــردی( 
و جمع گــرا )در اولویــت بــودن نیازهــای اکثریــت( 
ــری  ــیم بندی های دیگ ــه تقس ــود. البت ــیم می ش تقس
نیــز وجــود دارد کــه آورده می شــود. لیبرالیســم 
ــج دســتۀ لیبرالیســم فرهنگــی،  ــه پن ــی ب به طــور کل
اقتصــادی و سیاســی تقســیم  دینــی، اخاقــی، 
می شــود. البتــه گونــۀ دیگــری از لیبرالیســم در 
ــه  ــیک ک ــم کاس ــت: لیبرالیس ــرح اس ــان مط جه
آزادی فــرد را در حــوزۀ حیــات سیاســی و اقتصادی 
دموکراســی  لیبرالیســم  می کنــد.  جســت وجو 
ــش  ــه افزای ــه ب ــدگاه اولی ــل در دی ــه جهــت تعدی ک
ــت در جامعــه توجــه کــرد و  ــِت محــدود دول فعالی
ــدون  ــازار آزاد و ب ــاد ب ــه اقتص ــه ب ــم ک نیولیبرالیس
دخالــِت دولــت جهــت پیشــرفت و رشــد اقتصــادی 

ــد دارد.  ــه تأکی جامع
ایــن مکتــب از نظریــۀ معــروف جــان الک انگلیســی 
کــه بــه تقلیــد از قوانیــن و نظــام طبیعــی در نظامــات 
جامعــۀ انســانی اعتقــاد داشــت، متأثــر اســت. یعنــی 
می تــوان از اصــول و قوانیــن حاکــم بــر طبیعــت در 
ــاوت از آن  ــه متف ــان ها ک ــی انس ــی اجتماع زنده گ

اســت، اســتفاده نمــود. 
ریشــۀ تاریخــی لیبرالیســم بــه دوران جهــش صنعتی 
از قــرون وســطایی بــه رنســانس برمی گــردد، یعنــی 
ــاد  ــورد انتق ــودال م ــرافیت فی ــه دوران اش ــی ک زمان
قــرار گرفتــه و بــه آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی 
جامعــه  متوســط  گروه هــای  و  بــورژوا  طبقــۀ 
ــرون وســطا  ــادی داده شــد. در دوران ق ــت زی اهمی

ــروه  ــت گ ــادی در دس ــی و اقتص ــدرت اجتماع ق
معینــی از جامعــه از جملــه اشــراف، فیــودال و 
ــۀ  ــه در طبق ــار جامع ــر اقش ــود و دیگ ــون ب روحانی

ــد.  ــت می ماندن ــود ثاب ــی خ اجتماع
عصــر  در  ریشــه  کــه  پدیده یــی  لیبرالیســم 
روشــن فکری دارد و شــاخه های مختلــف آن در 
چنــد مفاهیــم اشــتراک دارنــد: آزادی اندیشــه، آزادی 
ــت  ــش دول ــردن نق ــدود ک ــاد آزاد، مح ــان، اقتص بی
ــر  ــی ب ــور کل ــون، و به ط ــر قان ــد ب ــه، تأکی در جامع
مفهــوم آزادی از هــر جنبــه تأکیــد دارد و از لحــاظ 
سیاســی بــر برابــری دموکراســی و انتخابــات برابــر 
و آزادی انتخاباتــی اشــاره دارد و این کــه مــردم 
بایــد تابــع قانــون و مقــررات یــک ســرزمین باشــند 
ــادی  ــاظ اقتص ــۀ آن. و از لح ــت خودکام ــا حکوم ت
بــر عــدم تســلط دولــت و حکومــت بــر جنبه هــای 
ــات  ــع و امکان ــع مناب ــد، توزی ــی تولی ــاد یعن اقتص
و ثــروت و مقاومــت در برابــر محدودیت هــای 
تجــاری دســت وپاگیر مــورد نظــر اســت. از لحــاظ 
مذهبــی بــر آزادی دینــی و بی ایمانــی افــراد جامعــه 

ــد دارد.  تأکی
اصــول و مبانــی لیبرالیســم عبــارت انــد از: فردگرایی 
و تأکیــد بــر اصالــت فــرد؛ یعنــی امکانــات جامعــه 
بایــد در خدمــت فــرد و نیازهــای او باشــد. اصالــت 
آزادی و این کــه آزادی انســان باالتــر از ارزش هــای 
دینــی و اخاقــی جامعــه اســت. انســان مداری 
ــد  ــن بای ــا دی ــه حت ــای جامع ــام عرصه ه ــی تم یعن
ــا تمایــات انســان باشــد. سکوالریســم  متناســب ب
ــی و  ــای زنده گ ــر جنبه ه ــن از دیگ ــِک دی و تفکی
ــه  ــاد ب ــم و اعتق ــرمایه داری و کاپیتالیس ــاع؛ س اجتم
اقتصــاد آزاد؛ عقل گرایــی و کفایــت بــه خــرد و 
عقــل انســانی در تمــام امــور مربــوط بــه زنده گــی؛ 
نیــز تجربه گرایــی، علم گرایــی، سنت ســتیزی،  و 
ــرفت باوری  ــی، پیش ــم معرفت ــی، پلورالیس تجددگرای
ــم  ــول لیبرالیس ــه اص ــاهل، از جمل ــامح و تس و تس

ــوند.  ــوب می ش محس
ــام  ــم و اس ــی لیبرالیس ــری و عمل ــی نظ ــن مبان بی
لیبرالیســم  نــدارد.  وجــود  سازشــی  هیچ گونــه 
ــدون  ــرد و ب ــد ف ــای بی قیدوبن ــه آزادی ه ــاد ب اعتق
توجــه بــه اخاقیــات جامعــه و اعتقــادات حاکــم بــر 
اجتمــاع اســت و در واقــع ایــن نــوع آزادی، نادیــده 
ــام  ــه در نظ ــرا ک ــتن آزادی انســان اســت، چ انگاش
ــان محــدود و نســبی اســت و  ــن جه ــر ای ــم ب حاک
ــد. اســام  ــق می باش ــت مطل ــد بی نهای ــط خداون فق
طــرف دار آزادی در چارچــوب احــکام دینــی و 
ــک  ــه ی ــی ک ــت. زمان ــان ها اس ــر انس ــوق دیگ حق
ــد،  ــی می کن ــانی زنده گ ــاع انس ــک اجتم ــرد در ی ف
ــت  ــرادی اس ــر اف ــوِق دیگ ــه حق ــوط ب آزادی او من
ــد  ــد و بای ــه زنده گــی می کنن ــا او در آن جامع ــه ب ک
یــک حریــم و محدوده یــی بــرای جلوگیــری از 

ــری  ــا در نظرگی ــراد ب ــِک اف ــک ت ــع حقــوق ت تضیی
ــر  ــا در نظ ــی آن ه ــخصی و اجتماع ــای ش آزادی ه
ــه  ــی ک ــی و اصول ــان مبان ــی هم ــود؛ یعن ــه ش گرفت
ــده اســت.  ــان و مشــخص گردی ــن اســام بی در دی
ــه  ــه جامع ــن و احــکام الهــی را ک ــن قوانی ــرآن ای ق
ــاده  ــان ها آم ــام انس ــاه تم ــی و رف ــرای زنده گ را ب
ــای  ــات عرصه ه ــه جزیی ــرده و ب ــان ک ــازد، بی می س
ــوط  ــی و احــکام مرب اقتصــادی، سیاســی و اجتماع
بــه آن هــا بــرای حــل مشــکات و نیــل جامعــه بــه 
ســعادت همه گانــی پرداختــه اســت. اســام تمامــی 
ــرح  ــی مط ــن اله ــدودۀ قوانی ــول را در مح ــن اص ای
می کنــد در واقــع بــرای خــود چارچــوب و حریمــی 
به خصــوص قایــل اســت و برخــاف لیبرالیســم بــا 
عقایــد گمــراه کننــده و مخالــف انســانیت و اجتماع، 
ــان ها و  ــه انس ــز ب ــول توهین آمی ــد و اص ــا عقای ب
فــروش کاالهــای غیرمجــاز و مخــرب جامعــه، 
اســتعمال مــواد غذایــی حــرام، ترویــج منابــع 
ــف  ــده و... مخال ــادی و گمراه کنن ــوب غیراعتق مکت
ــکام  ــری اح ــا درنظرگی ــان را ب ــت و آزادی انس اس
دینــی و الهــی، حقــوق و آزادی دیگــر افــراد ســاکن 
ــه  ــًا آزادی ب ــرد و حقیقت ــر می گی ــه در نظ در جامع

ــود.  ــن می ش ــن تعیی ــی چنی ــای واقع معن
ــوی،  ــادی و معن ــای م ــایل و نیازه ــام مس در اس
و  هــم  کنــار  در  اخــروی  و  دنیــوی  زنده گــی 
ــه و  ــوی مقدم ــی دنی ــد. زنده گ مکمــل یک دیگــر ان
زمینه یــی بــرای زنده گــی اخــروی اســت و ایــن دو 
هرگــز از هــم جــدا نیســتند و سرنوشــت زنده گــی 
معنــوی و جــاودان فــرد را زنده گــی دنیــوی و 
ــط  ــی لیبرالیســم فق ــد. ول ــال او تشــکیل می ده اعم
بــر مســایل و نیازهــای مــادی و دنیــوی تأکیــد دارد 
و مبانــی و اصــول اولیــۀ آن نشــانگر ایــن اســت کــه 
ــر سرنوشــت  زنده گــی مــادی و دنیــوی را حاکــم ب

و خوش بختــی انســان می دانــد. 
ــق  ــدرت مطل ــم و ق ــذار و حاک ــام قانون گ در اس
جهــان، خــدای یگانــه اســت و انســان ها بــه عنــوان 
خلیفــه و جانشــیِن او می تواننــد در ایــن جهــان 
حکومــت کننــد، و سیاســت عیــن دیانــت اســت و 
ایــن دو از هــم جــدا نمی شــوند. ولــی در لیبرالیســم 
فقــط بــر انســان و نیازهــای او بــدون در نظرگیــری 
ــراد  ــای اف ــود. و نیازه ــد می ش ــی تأکی ــن اله قوانی
ــر اســاس تمایــات و احســاس آن هــا  در جامعــه ب
مشــخص می شــود بــدون آن کــه بــه اصــول اخاقــی 
ــی را  ــم مذهب ــود. لیبرالیس ــی ش ــادی توجه و اعتق
می پذیــرد کــه ماهیــت آن مســخ شــده باشــد؛ 
یعنــی بی دینــی و بی ایمانــی انســان ها و این کــه 
ــی  ــاد و چارچــوب دین ــچ اعتق ــراد هی در جامعــه اف
ــد،  ــرل کن ــا را کنت ــای آن ه ــات و نیازه ــه احساس ک

نداشــته باشــند. 
ــر و  ــر تأثی ــامی ب ــدگاه اس ــر در دی ــوی دیگ از س
نفــوذ حکومــت دینــی و الهــی در تمامــی جنبه هــای 
ــع  ــت. در واق ــده اس ــد ش ــان ها تأکی ــی انس زنده گ
ــت  ــک حکوم ــد ی ــوق انســان ها نیازمن ــت حق رعای
دینــی اســت کــه حقــوق طبقــات ضعیــف اجتمــاع 
ــه و  ــد جامعــه گرفت را از طبقــات اشــراف و ثروتمن
ــه  ــی را در جامع ــری دین ــی و دادگ ــت اجتماع عدال
ــی اســت  ــن اله ــط قوانی ــه فق ــد. چــرا ک بســط ده
ــق  ــان ها را مطاب ــام انس ــوق تم ــد حق ــه می توان ک
ــای  ــت و نیازه ــاع و سرش ــی اجتم ــام طبیع ــا نظ ب

ــرد. انســانی در نظــر بگی
و  نیازهــا  بــه  فقــط  لیبرالیســم  در  طرفــی،  از 
ــده و در  ــه ش ــه توج ــِت جامع ــت های اکثری خواس
و  سیاســی  قوانیــن  تصویــب  و  برنامه ریزی هــا 
ــن گــروه اهمیــت  ــه خواســت ای حقوقــی کشــور ب
ــا  ــه نیازه ــه در اســام ب ــی ک داده می شــود، در حال
ــی،  ــر و غن ــم از فقی ــان ها اع ــام انس ــت تم و خواس
اکثریــت و اقلیت هــای دینــی و قومــی، اتبــاع و 
ــای  ــاظ و جنبه ه ــده و از لح ــه گردی ــر توج مهاج
ــا  ــراد ب ــی اف ــه اســت. تمام ــر گرفت ــف در نظ مختل

هــم برابــر و بــرادر یک دیگــر می باشــند. 
لیبرالیســم بــه عنــوان یــک مکتــب و نظــام عقیدتــی 
مــورد تأییــد اســام نیســت و چنیــن نظامــی 
و  جامعــه  خوش بختــی  و  ســعادت  نمی توانــد 
ــی  ــرا اصــول و مبان ــد. زی ــن نمای انســان ها را تضمی
ــان ها  ــی انس ــردی و اجتماع ــی ف ــری آن، زنده گ نظ
ــام  ــه در اس ــی ک ــد، در حال ــدا می کن ــم ج را از ه
اجتماعــی  زنده گــی  گــرو  در  فــردی  زنده گــی 
رقــم می خــورد بــه همیــن دلیــل در اســام اصــول 
و احــکام دینــی اجتماعــی چــون نمــاز جماعــت و 
ــه نشــانگر وحــدت و همبســته گی  مراســم حــج ک
انسان هاســت، از اهمیــت وافــری برخــوردار اســت. 

لیسم  ا لیبر
یده  د نا و 
شتِن  نگا ا
دی  ا ز آ
ن نسا ا
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وحیـد خلیلي 

ــِق  ــزرگ و عاش ــراي ب ــظ، غزل س ــد حاف شــمس الدین محم
ــم و  ــاِل عال ــان و جم ــه در ج ــا مداق ــه ب ــوخته یي ک دلس
مطالعــه و غــور در آثــار مکتــوب پیــش از خــود، از مشــرب 
حیات بخــش عرفــان نوشــیده و نیــز بــا نــگاه تیزبیــِن خــود 
از پنجــرۀ رنــدي بــه عالــم و بــا زبانــي نــرم و بیانــي گــرم، 
ــي،  ــن جهان ــه کار ای ــد ک ــخت مي زن ــي س ــان را نهیب عالمی
ســخت، سســت پایه اســت و بــراي آن کــه آدمیــان در 
کشــیدن بــار آدمیــت، دســت در دســت توفیــق و ســعادت، 
منزلــگاه حیــات را درنوردنــد، هــزار نکتــۀ باریک تــر از مــو 
ــد و  ــقي مي پیچان ــي و عاش ــخه هاي عاقل ــه الي نس را در الب
ــي  ــه میهمان ــریت را ب ــۀ بش ــد و هم ــزل مي نه ــق غ ــر َطبَ ب
ــش را در  ــناِک خوی ــه گان کام عطش ــا هم ــد ت ــرا مي خوان ف
چشــمۀ حیاتــش ســیراب کننــد. و خضرگونــه  ایــن مداومــت 
ــه را  ــقانه، هم ــي عاش ــه گلبانگ ــد و ب ــه را مي پیمای مطربان
ــد  ــا مي زن ــان ص ــاِن جان ــۀ ج ــر صحیف ــم نوازي ب ــه چش ب
و قلندرانــه پــرده از پلشــتي هاي ایــن دنیــاي رونــده و 

چرخ دونــده برمــي دارد:
تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار 

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو 
آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو
امــا در جــاي جــاي ســخن نغــز آن پیــر نکتــه دان و 
ــت  ــي گران قیمــت از اخــاق و فضیل سخن ســنج، گوهرهای
بــه درخشــاني هرچــه تمــام سوســو مي زنــد و شــب 
ــزار  ــه ه ــاکاري را ب ــت و ری ــوزان غفل ــان س ــک و بیاب تاری
انــدرز نغــز و نهیــِب جان بخــش نــور مي افکنــد و بــر 
ــاي خروشــان، تازه گــي و  ــا آن دری ــس ب ــا ان ــه ب ماســت ک
زیبایــي و کمــال، تاریــک راه هــاي ایــن ســراي بي حاصلــي 

ــم.  ــان و ادب بگذرانی ــق و عرف ــراغ عش ــه چ را ب
را  عالــم  مرزهــاي  کلمــه اش  و  کام  کــه  حالــي  در 
درمي نــوردد و هرکجــا نشــاني از حقیقــت اســت، کلمــه اش 
ــد اســت، کام  و هــر جــا نشــاني خواهــي از حیــات جاوی

ــد. ــور مي پراکن ــته اش ن ــان آغش ــه عرف ب
تاکنــون هــزاران مقالــه و کتــاب در بــازکاوي اندیشــه و شــعر 
حافــظ نوشــته شــده و اگــر از حضــرت خواجــه بخواهیــم 
ــکار و اندیشــه هایش  ــاي ژرف اف ــا را در غواصــي در دری م
دســت گیري کنــد، بــه نــاگاه بــه  ایــن بیــت پُررمــز 

ــه: ــیم ک مي رس
وجود ما معمایي است حافظ! 

که تحقیقش فسون است و فسانه 
بــا وجــود ایــن، بســیاري از مضامیــن اخاقــي و عرفانــي در 
شــعر شــیرین حافــظ بــه درخشــاني هــر چــه تمــام جلــوه 
ــده را  ــرغ جــان هــر خواهن ــد و دلکشــي ســخنش، م مي کن
ــرواز مي دهــد و  ــر حقیقــت پ ــر از ســبزه و صنوب ــاغ پ ــا ب ت
چــه حیــف! اگــر فارســی زبانان بــر دامنــش چنــگ نزننــد و 
ــۀ غیــب را بــراي درمــان مکافــات آن جهانــي  نشــاني خزان

از غــزل قرآنــي اش نشــان نکننــد.
ــه اش،  ــادالت رندان ــرد مج ــر گ ــناس ب ــِد رندش ــا رن صده
و  افــکار  دریــاي  در  و  مي زننــد  پرپــر  سال هاســت 
اندیشــه هایش غوطــه مي خورنــد تــا بــه تحقیــق و تفحــص 
دریافتنــد، آن شــاعر لطیف گــوي در راهــي میان بــر بــا 
ــن  ــۀ بی ــدي« فاصل ــرد »رن ــه ف ــر ب ــۀ منحص ــاب طریق انتخ
ایــن جهــان و آن جهــان را بــا گام هــاي اســتوار طریقــت و 

مي پیمایــد.  شــریعت 
اســتاد بهاءالدیــن خرم شــاهي، ایــن مقولــۀ پیــچ پیــچ را ایــن 

ــه وانمــوده که: گون
ــل  ــه قاب ــفۀ خردگرایان ــارف و فلس ــق متع ــا منط ــدي ب »رن
تفســیر و تبییــن نیســت. ایــن ســیمرغ، »مــرغ دانایــي« 
اســت کــه بــه دام و دانــه نمي توانــش گرفــت. بــه تعریــف 
مــن، رنــدي حافــظ، آمیــزه و ســنتزي اســت از متعارضــان 
ــق«،  ــل و عش ــتیزآمیز »عق ــۀ س ــون جاذب ــي چ و متناقضان
شــریعت«،  و  طریقــت   « خردگریــزي«،  و  »خردمنــدي 
ــام  ــزل«، »ن ــج«، »ســکر و صحــو«، »جــد و ه ــادي و رن »ش
و ننــگ«، »خــودي و بي خــودي«، »نســتوهي و نرمــش«، 
ــب «،  ــن و شــک«، »حضــور و غی » اخــاق و اباحــه«، »یقی

ــه«. )1( ــد و زندق ــرانجام »زه ــه« و س ــع و تفرق »جم
ــاره از  ــه اش ــا ب ــود ت ــا ب ــاه بن ــار کوت ــن گفت ــه در ای آن چ
آن یــادي شــود، این کــه در البــه الي آن همــه نکته هــاي 
ارزشــمند  نکاتــي  عالم ســوز،  رنــد  آن  به رندي آمیختــه 
ــایۀ  ــر س ــه در زی ــورد ک ــم مي خ ــه چش ــز ب ــي نی و اخاق
ــده  ــر نمایان ــقي کمت ــي و عاش ــه عارف ــاب ب شــهرت آن جن

ــت. ــده اس ش
ــغ آن  ــاي بلی ــح و اندرزه ــاي ملی ــه نکته ه ــه آن هم از جمل
ــت در  ــۀ ثاب ــک پای ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــل معرف ــم اه عال
اندیشــه اش بــه طــور مســتمر جلــوه کــرده، مبــارزه بي امــان 
ــه  ــت. خواج ــاکاري اس ــا و ری ــالوس و ری ــا س ــان ب ایش
بــا دغدغــه و وســواس تمــام، ایــن مبحــث نکوهیــده 
را مي پایــد، در حواشــي و اثــرات آن غــور مي کنــد و 

بي مهابــا بــر ریــاکاران عتــاب مي زنــد.

ــده  ــت عمل کنن ــا نی ــاوت ب ــي متف ــي عمل ــه معن ــه ب ــا ک ری
آمــده و از جملــه رذایلــي اســت که در شــمار گناهــان بزرگ 
نهــاده شــده، ناگفتــه روشــن اســت هــر جا کــژدم مــوذي اش 
ــش  ــت، نی ــامت اس ــتي و س ــه درس ــر هرچ ــاد ب ــاي نه پ

ــد. ــن مي کن ــدي را جایگزی ــتي و پلی ــزا زده و سس جان گ
ــل  ــه رذای ــر را از هم ــه بش ــام ک ــب اس ــاي مکت از آموزه ه
ــر و  ــه خی ــوت ب ــر دع ــي دارد و سراس ــذر م ــي برح اخاق
تــرک محرمــات اســت، مي آموزیــم کــه ریــا از امــور 
ــماري  ــاي بي ش ــت آن توصیه ه ــر مذم ــوده و ب ــرود ب مط
جملــه  از  کــه  را  ریــاکاري  طــرد  و  رد  اســت.  آمــده 
در جــاي جــاي  برمي شــمرند،  اجتماعــي  بیماري هــاي 
ــاکار،  ــه ری ــي ک ــه گونه ی ــم، ب ــي درمي یابی ــاي دین اندرزانه ه
ــود. در  ــاب مي ش ــن خط ــیطان و اهریم ــس ش ــار و مون ی
کام مبیــن حــق بــه صراحــت آمــده اســت: آنــان کــه امــوال 
خــود را بــه قصــد ریــا و خودنمایــي مي بخشــند و بــه خــدا 
و روز قیامــت نمي گرونــد )یــاران شــیطان( هســتند و هرکــه 
را شــیطان یــار باشــد، یــار بســیار بــدي خواهــد داشــت.)2(
ــد  ــم مي کن ــد عل ــاص ق ــر اخ ــا در براب ــه ری ــا ک از آن ج
و اخــاص، جان مایــۀ ارتبــاط بنــده و بنده نــواز اســت، 
ــرم )ص(  ــول اک ــاک رس ــف آن در کام روشــن و تابن تکلی
ــه  ــي را ک ــدا عمل ــد: خ ــه مي فرماین ــود ک ــره مي ش یک س

ــرد. ــد، نمي پذی ــا در آن باش ــي از ری ذره ی
بــا ایــن توصیــف، روشــن شــد کــه چــرا ایــن عمــِل قبیــح 
را بیمــاري اجتماعــي مي نامنــد، بــه گونه یــي کــه ریــا 
ــاند و  ــه را از درون مي پوس ــرد، آن مجموم ــه ک ــا رخن هرج
ــاکار، تخــم نفــاق و دورنگي یــی کــه مي پاشــد، آرام آرام  ری
ــاي  ــرده و دانه ه ــوب ک ــي را معی ــات اجتماع ــزار حی گندم

ــد. ــاق را مي آالی ــت و اخ معرف
امــا حافــظ در روزگار خویــش کــه ریــاکاران بــر خــر مــراد 
نشســته و بــر طبــل نفــاق مي کوبنــد را بــه درســتي شــناخته 
ــر  ــي خــود، آن را هــم مانعــي ب ــق و عرفان ــگاه عمی ــا ن و ب
ســر معاشــقه بــا حضــرت دوســت مي دانــد و هــم آفتــي در 

مناســبات اجتماعــي.
ــا اهــل ریــا دور مي کنــد  بنابریــن، خــود را از هم صحبتــي ب

ــد: ــه صراحــت مي گوی و ب
من و هم صحبتي اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس
واعظــان دروغیــن را کــه بــر منبــر وعــظ آن مي گوینــد و در 

خلــوت خویــش نــه آن مي کننــد، عتــاب مي زنــد:
واعظان کین جلوه بر محراب و منبر مي کنند

چون به خلوت مي روند آن کار دیگر مي کنند
گوییا باور نمي دارند روز داوري

کاین همه قلب و دغل در کار داور مي کنند
او خــداي را شــاهد مي گیــرد کــه خــود را از ریــاکاري دور 

کــرده و بــه گــرد نفــاق نرفتــه:
ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق

آن که او عالم سر است بدین حال گواست
ــخن در  ــظ شیرین س ــه حاف ــي ک ــت در ابیات ــي دق ــا کم ب
ــه  ــان الغیب ب ــه لس ــم ک ــد، درمي یابی ــا مي گوی ــت ری مذم
ــز  ــک شــدن هراســناک اســت و نی ــا نزدی ــه ری شــدت از ب

ــرات و  ــردن خی ــل ک ــر در باط ــه را مؤث ــن رذیل ــان ای آن چن
ــش  ــال عاج ــا دنب ــر کج ــه ه ــد ک ــي مي بین ــواب و نکوی ث
ــرده  ــاه ب ــت پن ــرت دوس ــاص حض ــر خ ــه نظ ــردد، ب مي گ
کــه  ایــن نظــر و توجــه در ادبیــات عرفانــي مــا بــه »مــي« و 
»بــاده« مشــهور اســت. هرجــا ســخن از ریاســت، بي فاصلــه 
ســخن از توجــه محبــوب اســت تــا بــه کمــک آن بــه دور 

ــد. ــه انجام ــا از جــان و جامع ــوذي ری ــت م ــردن خصل ک
دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟

و:
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

به آن که بر در میخانه برکشم َعَلمي
و:

جام مي گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعني از اهل جهان پاکدلي بگزینم

کوتــاه ســخن آن کــه، حافــظ عــارف و عاشــق مــا کــه تنهــا 
ــه  ــوده و هرچ ــتانش س ــر در آس ــپرده و س ــار س ــه ی دل ب
برســر او مــي رود، ارادت دوســت مي دانــد. در بســیاري 
دیگــر از غزل هایــش بــر دورنگــي و ســالوس و ریــا حملــه 
مي کنــد و آن را خطــري جــدي بــر ســر راه اخــاص 
ــه  ــا ب ــا و تنه ــاق و تنه ــا و بي نف ــا را بي ری ــد و نظره مي دان

ــد. ــوت مي کن ــت دع ــتان دوس ــمت آس س
برخي از آن ابیات شیوا و دلنشین چنین اند:

چاک خواهم زدن این دلق ریایي چه کنم؟
روح را صحبت ناجنس عذابي ست الیم

دام سختست مگر یار شود لطف خدا
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

و:
دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

از در عیش درآ و به ره عیب مپوي
گفتي از حافظ ما بوي ریا مي آید

آفرین بر نفست باد که خوش بردي بوي!
و:

هر آب روي که  اندوختم ز دانش و دین
نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد 

نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ
طریق رندي و عشق اختیار خواهم کرد

و:
صوفي بیا که خرقۀ سالوس برکشیم

وین نقش زرق را خط بطان به سر کشیم

و:
درویش را نباشد برگ سراي سلطان

ماییم و کهنه دلقي کآتش در آن توان زد
حافظ به حق قرآن کز شید و زرق باز آي

باشد که گوي عیشي در این جهان توان زد
---

پی نوشت ها
1. حافظ نامــه، بهاءالدیــن خرم شــاهي، بخــش اول، ص 
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از اهِل 

ریا



مســووالن در کمیســیون انتحابــات اعــام کرده انــد 
ــت  ــه لیس ــن هفت ــی همی ــای پایان ــا روزه ــه ت ک
ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  ابتدایــی 
پرونــدۀ  بخــش  ایــن  می کننــد.  همه گانــی  را 
نهایــی  حالــی  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
خواهــد شــد کــه نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی 
32 والیــت تمــام نشــده و سرنوشــت نتایــج نهایــی 
برخــی والیــت پــس از گذشــت چهــار مــاه نامعلوم 
ــی  ــی کــه نمایانگــر ضعــف مدیریت اســت؛ انتخابات
بی باوری هــا  آفتابــی و  را  انتخابــات  کمیســیون 
ــه اعضــای کمیســیون بیشــتر ســاخت.  را نســبت ب
ــر،  ــای ناظ ــده گان، نهاده ــزد نماین ــهروندان، نام ش
حتــا  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
ــه شــدت از  ــی ب مســووالن حکومــت وحــدت مل
عملکــرد کمیســیون ابــراز نارضایتــی کرده انــد، 
ــه  ــت ک ــی گف ــرف غن ــش محمداش ــد روز پی چن
نــزد  خــود  اعتبــار  انتخاباتــی  کمیســیون های 
شــهروندان از دســت داده و داکتــر عبــداهلل بــا 
کنایــه و طنــز کارنامــۀ کمیســیون را بــه بــاد انتقــاد 
ــی  ــا در حال ــا و کنایه آفرینی ه ــن انتقاده ــت. ای گرف
ــدۀ  ــای عم ــه یکــی از کاره ــد ک ــدان می آین ــه می ب
ــی  ــدت مل ــت وح ــات و حکوم ــیون انتخاب کمیس
ــود  ــات ب ــه انتخاب ــردم ب ــاد م ــازی اعتم دوباره س
ــاالری در  ــۀ مردم س ــن دریچ ــد آن ای ــا در فراین ت
ــات سرنوشــت  افغانســتان مســدود نشــود و انتخاب
ایــن کشــور را رقــم بزنــد، امیــدی کــه عکــس آن 
اتفــاق افتــاد و کارنامــۀ نــاکام کمیســیون انتخابــات 
در برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و نتیجــۀ نامعلــوم 
آن، باردیگــر حســرت شــهروندان را بــه انتخابــات 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــت. قرای ــرده اس ــتر ک بیش
ــازی  ــرای اعتمادس ــی ب ــچ برنامه ی ــم هی ــوز ه تاهن

ــدارد. ــردم وجــود ن م
ــا  ــین ام ــای پس ــوارد، در روزه ــن م ــته از ای  گذش
ــده  ــبز ش ــات س ــرا راه انتخاب ــده ف ــکل عم دو مش
نبــود بودجــه بــرای برگــزاری  اســت، یکــی 
شــدن  داغ  دوم،  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
رونــد گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان؛ کمیشــنران 

برگــزاری  بــرای  کــه  انــد  گفتــه  کمیســیون 
انتخابات هــای 29 ســرطاِن ســال آینــده و بــه  ویــژه 
انتخابــات ریاســت جمهوری هیــچ نــوع بودجه یــی 
ــر  ــای حمایت گ ــت و نهاده ــری دول ــد، رهب ندارن
مالــی از پرداخــت پــول بــه ایــن کمیســیون امنتــاع 
ــان را  ــۀ حمایت ش ــا ادام ــن نهاده ــد؛ ای ورزیده ان
انتخاباتــی  آوردن اصاحــات در کمیســیون های 
ــد، مــوردی کــه علی رغــم تعهــدات  ــوان می کنن عن
ــون آن  ــی پیرام ــچ اقدام ــت هی ــووالن حکوم مس

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــوز از  ــت و تاهن ــذر اس ــرعت در گ ــه س ــان ب  زم
برنامــۀ امنیتــی ایــن انتخابات هــا نیــز خبــری 
ــمار  ــه ش ــه چ ــت ک ــده اس ــوم نش ــت و معل نیس
از شــهروندان افغانســتان را وضعیــت ناخــوش 
امنیتــی از اشــتراک در ایــن رونــد محــروم خواهــد 
ــات  ــدۀ انتخاب ســاخت. عملکــرد نهــاد برگــزار کنن
نشــان می دهــد کــه مســووالن آن امیــدی بــه 
پرداخــت بودجــه ندارنــد، دســت زیــر االشــه 
ــد کــه چــه زمانــی خانه نشــین خواهنــد  نشســته ان
شــد، برنامه هــای آنــان همــه در نشســت های 
ــرای برداشــتن  ــۀ جــدی ب رســانه یی اســت و برنام
چالش هــا ندارنــد از ســویی هــم خودشــان نیــز از 

ــد! ــی ان ــای انتخابات ــع چالش ه جم
ــای  ــر شــدن گفت وگوه ــا داغ ت ــن، ب ــوی ای در پهل
صلــح قرایــن نشــان می دهــد کــه حتــا شــماری از 
ــود  ــی خ ــات انتخابات ــی، جلس ــای انتخابات تکت ه
ــرای  ــزی ب ــرگرم برنامه ری ــرده و س ــف ک را متوق
ــن  ــز ای ــت نی ــووالن حکوم ــده اند. مس ــح ش صل
چیــزی  انتخابــات  برنامه ریزی هــای  از  روزهــا 
گفت وگوهایــی  درگیــر  همــه  و  نمی گوینــد 
شــده اند کــه خبــر ندارنــد در فراینــد آن چــه 
جریــان دارد. صلــح انتخابــات را بــه حاشــیه 
کشــانده اســت. معلــوم نیســت مدیــران حکومــت 
ــد  ــتایش نامه دارن ــی س ــه در نامدیریت ــتان ک افغانس
چگونــه ایــن دو مــورد را بــه پیــش خواهنــد بــرد و 

ــرد. ــد ک ــری نخواهن ــی دیگ ــی را قربان یک
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اشاره: تاریخ گواه رویدادهای فراموش ناشدنی ست، واقعه هایی 
که در رقم زدن سرنوشت بشر نقش کلیدی داشته است. تاریخ 
عرصۀ آموزش است، آموزش برای تکرار نکردن حوادث ناپسند 
و زیان بار. خواندن تاریخ انسان ها را از انجام کارهای نادرست 
باز می دارد. روزنامۀ ماندگار، پس از این مصمم است که هفتۀ 
بازگو  این ستون  تاریخ بشر را در  یک بار روایت حوادث مهم 

کند.

مورد  واقعه  یک  که  دارد  وجود  بسیاری  نمونه های  تاریخ  در 
هیچ  که  گرفته  قرار  جریان هایی  و  افراد  سیاسی  بهره برداری 
ارتباط و نقشی در آن نداشته اند، از جمله ماجرایی که در پایان 
قرن نوزدهم دقیقًا 130 سال پیش در فرانسه ُرخ داد و به قضیۀ 

دریفوس مشهور شد.
قضایی  رسوایی های  مشهورترین  از  یکی  دریفوس  ماجرای 
کشور فرانسه بود که در آن محکومیت جاسوسی و سپس اثبات 
بی گناهی یک افسر یهودی و حوادث متعاقب آن به مدت 12 سال 
جامعۀ فرانسه را در عرصۀ سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار داد 

و تا مرز فروپاشی پیش برد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که زنی خدمتکار که در این پوشش، جهت 
نظافت به سفارت آلمان رفت و آمد می کرد متوجه خرده کاغذ 

و نامۀ مشکوک می شود و آن را به مافوق خود گزارش می دهد.
از  درجه دار  شخصی  که  می شود  مشخص  بندی  سرهم  از  پس 
ارسال  نظامی  مهم  اطاعات  آلمانی ها  برای  فرانسه  ارتش  درون 
و  توپ های جنگی  از  محرمانه  کامًا  شامل جزییات  که  می کند 

دسته های نظامی مستقر در مرز است.
این مسأله باعث نگرانی شدید سران ارتش فرانسه شد. تنها سرنِخ 
شخص  مستعار  نام  عنوان  به  »دی«  حرف  نامه  این  در  موجود 
جاسوس بود. بررسی و تطابق دست خط، سرویس ضد جاسوسی 
اتفاقًا  نام »آلفرد دریفوس« جلب کرد که  را به سمت افسری به 

یهودی بود.
اینها این گمانه را قوت می بخشید که او همان فردی بوده  همۀ 
که اطاعات را برای آلمان ارسال کرده است. لذا بافاصله دستور 
به جرم  از دریفوس خواسته شد  آنجا  بازداشتش صادر شد. در 
خود اقرار کند، با این حال او که مصمم به اثبات بی گناهی خود 
و  ترتیب  بدین  کرد.  انکار  را  ماجرا  این  با  ارتباط  هرگونه  بود 
خط،  دست  تشابه  دلیل  به  فقط  و  کافی  شواهد  عدم  وجود  با 

دریفوس به اتهام جاسوسی برای آلمان زندانی شد.
و  با شخصیتی گوشه گیر  بورژوا  خانواده یی  از  یهودی  دریفوس 
منفعل که نمی توانست با نطقی محکمه پسند از خود دفاع کند، 
تمامی شرایط برای محکومیت به عنوان یک خاین وطن فروش، 
افکار عمومی را دارا شد. او به  چه در دادگاه نظامی و چه نزد 

حبس ابد که باالترین مجازات در آن هنگام بود، محکوم شد.
دریفوس بافاصله به جزیرۀ شیطان تبعید و دورۀ محکومیت ابد 

او در شرایط اسفبار آغاز شد.
صخرۀ  یک  مانند  آن  جغرافیایی  موقعیت  که  شیطان  جزیرۀ  در 
بزرگ بود، او تمامی مدت توسط نگهبانان زیرنظر گرفته می شد و 
حق صحبت با هیچ کسی را نداشت. در عین حال، او هرگز تصور 
نمی کرد که در فرانسه به خاطر او تنش و جدال روز افزونی در 
حال گسترش باشد. در این هنگام برادران دریفوس، کارزاری را 

برای اثبات بی گناهیش به راه انداختند.
از طرف دیگر، انتصاب فرماندهی به نام »پیکارد« به عنوان رییس 
بررسی  از  پس  او  برگرداند.  را  ورق  وزارت جنگ،  آمار  بخش 
محتویات پرونده متوجه روند غیرعادی و نبود شواهد کافی در 
سفارت  در  دیگر  بار  حال،  همین  در  شد.  دریفوس  محکومیت 
شگفتی  کمال  در  که  می شود  پیدا  جدیدی  خط  دست  آلمان 
گویای این بود که جاسوس همچنان در حال فعالیت است. در 
سال 189۶ پیکارد متوجه شد که جاسوس واقعی شخصی به نام 

»استرهازی« است.
پیدا شدن جاسوس  اسناد جدید و  پیکارد در بررسی  پا فشاری 

همین  به  داشت.  دنبال  به  را  ارتش  سران  شدید  واکنش  واقعی 
افریقا  به  و  کرده  مرخص  بخش  این  در  از خدمت  را  او  دلیل، 
فرستادند، چرا که پذیرش اینکه شخص دیگری جاسوس واقعی 
بلکه  می برد  سوال  زیر  را  ارتش  و  مقامات  اعتبار  تنها  نه  باشد، 
ثابت می کرد که ارتش از جاسوسان دشمن پُر شده و مسووالن 
در شناسایی آنان ناتوان اند. در این میان، برادر دریفوس شواهدی 
اختیار  در  را  بوده  استرهازی  واقعی  جاسوس  اینکه  بر  مبنی 

مطبوعات گذاشت و در برابر او اقامۀ دعوا کرد.
این مسأله جنجال بزرگی را در جامعۀ فرانسه برپا کرد، اینکه یک 
یهودی چگونه این اجازه را به خود داده تا جایگاه و اعتبار ارتش 
را زیر سوال ببرد. با این حال، درز ماجرا به مطبوعات بار دیگر 
حساسیت افکار عمومی را تشدید کرد. سرپوش گذاشتن مقامات 
زیاد طول  به خود گرفت.  ابعاد جدیدی  دریفوس  پروندۀ  روی 
نکشید که استرهازی در دادگاه نظامی محاکمه شد، اما به توصیۀ 
محکومیت  برای  جدیدی  شواهد  عوض،  در  و  تبرئه  مقامات 

دریفوس ارایه شد.
اوضاع به سمتی پیش می رفت که پروندۀ دریفوس برای همیشه 
صبح  در  داد.  تغییر  را  مسیر  این  بزرگی  حادثۀ  اما  شود،  بسته 
دم(  Lauroreسپیده   ( روزنامۀ   1898 جنوری  سیزدهم  روز 
»امیل  قلم  به  را  مطلبی  خود  نخست  صفحۀ  در  پاریس  چاپ 
یکی  به  بعدها  که  کرد  منتشر  فرانسه  مشهور  روزنامه نگار  زوال« 

از مشهورترین مقاالت در تاریخ روزنامه نگاری جهان مبدل شد.
او با تیتر »من متهم می کنم« برای نخستین بار به شکلی بی سابقه یی 
مقامات عالی ارتش را به سرپوش گذاشتن روی پروندۀ دریفوس 
با استفاده از اعتبار و محبوبیتی که داشت و در  متهم کرد. زوال 
قرار  خطاب  مورد  را  عمومی  افکار  دریفوس  بی گناهی  از  دفاع 
داد و دست اندرکاران دادگاه نظامی را به زیر پا گذاشتن قانون و 

ساخت مدارک جعلی متهم کرد.
در پی آن زوال مورد تعقیب قضایی قرار گرفت و مجبور شد به 
نظر  جلب  باعث  خود  عمل  این  با  اما  کند،  مهاجرت  انگلستان 
جهانیان به این رسوایی بزرگ شد. انتشار این مقاله، جامعۀ فرانسه 
او  بی گناهی  بحث  و  برد  فرو  دسته گی  دو  تشنج  و  بهت  در  را 
پای ارتش را پیش کشید، ارتشی که نزد جامعۀ فرانسه مقدس و 

خدشه ناپذیر بود.
دولت فرانسه دیگر نمی توانست به سرپوش گذاری بر آن ادامه 
دهد. هم زمان دادگاه نظامی از به جریان افتادن پروندۀ دریفوس 
جلوگیری کرد و تمامی نظامیانی که به شکلی از او هواداری کرده 
بودند به تدریج محاکمه و اخراج شدند. با این حال، دادگاه در 
کمال شگفتی متوجه شد یکی از اسناد مهمی که در محکومیت 
دریفوس ارایه شده ساخته گی است و از به هم چسبیدن ماهرانۀ 

دو تکه کاغذ مجزا تشکیل شده است. 
پروندۀ  کردن  قطور  برای  که  کرد  اعتراف  هنگام  این  در  هانری 
برای  کار  این  که  ادعا کرد  و  را جعل کرده  اسناد  این  دریفوس 
اثبات گناه کاریش الزم بود. او پس از چند روز دست به خودکشی 
زد. افسران دیگر ارتش هم با احساس خطر و از بیم به جریان 
افتادن مجدد پرونده سعی کردند مدارک جعلی بیشتری تهیه کنند.

ارتش در  از آشکار شدن فساد در  فرانسه  این هنگام جامعۀ  در 
ارتش  در  برکناری ها  و  استعفا  موج  و  رفته  فرو  و حیرت  بهت 
آغاز شد. در همین شرایط پرونده به جریان افتاد و دریفوس بعد 
از آنکه حدود پنج سال را در جزیرۀ شیطان زندانی بود به فرانسه 
فراخوانده شد. استرهازی جاسوس واقعی پیش از آغاز محاکمات 
برای دریفوس  به هلند فرار کرد. در سال 1899 دادگاه دیگری 

برگزار و مشخص شد که او تا حدود زیادی بی گناه است.
سرانجام، پس از دادگاه های متوالی در سال 190۶ بعد از12 سال 
از آغاز ماجرا او از تمامی اتهامات تبرئه و همه درجات نظامی 
ارتش  به  دونوار«  »لژیون  نشان  دریافت  با  و  شد  بازگردانده  او 
جاسوس  با  که  آلمان  نظامی  وابستۀ  نیز  بعد  سال ها  بازگشت. 
واقعی در ارتباط بود در لحظات آخر عمر اقرار کرد که دریفوس 

بی گناه بود.

چالشهایتازه
فراراهانتخاباِت
ریاستجمهوری

ترتیب کننده: فردین بهزاد

هارون مجیدی



شــاعر،  نقــاش،  کهــزاد،  یوســف  محمــد 
بنیادگــذار  و  تیاتــر  هنرمنــد  داســتان نویس، 
روز  بــه  میمنه گــی  غام محمــد  نگارســتان 
ــر  ــو 1397 خورشــدی براب ــم دل پنج شــنبه یازده
بــا 31 جنــوری 2019 میــادی در ایــاالت محتدۀ 
امریــکا بــه عمــر هشــتاد و ســه ســاله گی چشــم 

ــید.  ــان پوش از جه
زنده یــاد یوســف کهــزاد شــخصیت چندیــن 
بُعــدی فرهنگــی داشــت و امــا از میــان آن همــه 
ــی  ــر نقاش ــتر در هن ــت بیش ــه داش ــی ک هنرهای
ــی  ــث یک ــه حی ــه ب ــود. از او همیش ــرآوازه ب پُ
ــن  ــی نوی ــر نقاش ــگام در هن ــای پیش از چهره ه

ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ی افغانس
ــا 1935  ــر ب ــیدی براب ــال 1314 خورش ــه س او ب
میــادی در شــهر کابــل چشــم بــه جهــان 
ــه در آن  ــی ک ــۀ امان ــب را در لیس ــود. مکت گش
ــرده  ــدل ک ــه لیســۀ نجــات ب روزگار نامــش را ب
بودنــد، تمــام کــرد. بــه ســال 1333 خورشــیدی 
ــل  ــگاه کاب ــه دانش ــادی ب ــا 1954 می ــر ب براب
رفــت و در دانشــکدۀ ادبیــات بــه آمــوزش عالــی 

ــت. پرداخ
ــر  ــه هن ــوزی ب ــان دوران دانش آم ــزاد از هم که
ــود  ــال  ها ب ــن س ــات روی آورد و در همی و ادبی
ــعر را از ریاســت  ــی ش ــزۀ نخســت ادب ــه جای ک

ــه دســت آورد. ــات ب مســتقل مطبوع
ــد  ــب هن ــه مکت او در شــعر و شــاعری بیشــتر ب
ــر  ــن ام ــد ای ــل آن می توان ــه دلی ــش دارد ک گرای
ــا  ــی ب ــان نوجوان ــزاد از هم ــه که ــوده باشــد ک ب
شــعر ابوالمعانــی بیــدل آشــنایی پیــدا کــرد. 
شــعر بیــدل بــر تخیــل شــاعرانۀ او تأثیرگــذاری 
ــه  ــی گفت ــود جای ــت. او خ ــته اس ــی داش بزرگ
ــات پارســی دری  ــان و ادبی اســت کــه اســتاد زب
و  ادبیــات  زمینــۀ  در  را  او  نجــف علی خــان 
ــب  ــز و راز مکت ــرده و رم همیشــه تشــویق می ک
هنــد را بــرای او یــاد داده اســت. بــه همیــن گونه 
ــذار  ــای تأثیرگ ــی از کتاب ه ــو یک ــان هوگ بینوای

ــوده اســت. ــزاد ب ــر که ب
کهــزاد پــس از پایــان آمــوزش بــه حیــث 
ــه  ــداری« ب ــاری نن ــد در »ش ــنده  و هنرمن نویس
کار پرداخــت. پــس از آن بــه ســال 1339/ 19۶0 
ــا  ــه ایتالی ــی ب ــش نقاش ــوزش در بخ ــرای آم ب
ــای شــهر روم  رفــت و در اکادمــی هنرهــای زیب

ــت.  ــوزش پرداخ ــه آم ب
ــی  ــگاه های نقاش ــته  نمایش ــان رش ــان زم در هم
ــویدن  ــارک، س ــان، دنم ــا، آلم ــود را در ایتالی خ
راه انــدازی کــرد. چنــان کــه در نمایشــگاه ایتالیــا 

ــرد. ــت ک ــری را دریاف ــت هن ــزۀ نخس جای
زنده یــاد کهــزاد پــس از پایــان آمــوزش بــه 
کشــور برگشــت مــدت زمانــی مدیــر دفتــر هنــر 
بــود و مدتــی هــم در ریاســت تألیــف و ترجمــۀ 

ــرد. ــارف کشــور کار ک وزارت مع
بــه ســال 1345/ 19۶۶ بــه ریاســت ثقافــت و هنر 
وزارت اطاعــات و فرهنــگ گماشــته شــود. در 
ــاد یوســف کهــزاد  ــود کــه زنده ی همیــن زمــان ب
نگارســتان پروفیســور غام محمــد میمنه گــی 
دارای  نگارســتان  ایــن  کــرد.  پایه گــذاری  را 
بخش هــای آموزشــی در زمینه هــای نقاشــی، 
ــه  ــود ک ــوری ب ــی، منیات ــازی، خطاط مجسمه س
ــا در  ــن هنره ــعۀ ای ــد و توس ــه رش ــد ب در پیون
افغاســتان خدماتــی چشــم گیری انجــام و صدهــا 
ــده  ــوزش دی ــتان آم ــن نگارس ــر جــوان در ای هن

انــد.
ــی مســوولیت رهبــری  کهــزاد خــود مــدت زمان
ــده  ــر عه ــی را ب ــد میمنه گ ــتان غام محم نگارس

داشــت.
زنده یــاد کهــزاد در  دیوانــی  آخریــن شــغل 
ــا  ــه آن ج ــود ک ــگ ب ــات و فرهن وزارت اطاع
مســوولیت ریاســت فرهنــگ را برعهــده داشــت.
ســال 1371/ 1992 خورشــیدی کهــزاد همــراه بــا 
ــواده کشــور را تــرک کــرد. هشــت ســال را  خان
بــه گونــۀ پناهنــده در هنــد بــه ســر بــرد تــا ایــن 
ــاالت  ــه ای ــی او ب ــرگردان زنده گ ــتی س ــه کش ک

ــای  ــن لحظه ه ــا آخری ــکا رســید و ت متحــد امری
ــت. ــا زیس ــی همان ج زنده گ

ــتان در  ــی افغانس ــی نقاش ــر معرف ــزاد در ام که
ــته یی  ــهم شایس ــز س ــکا نی ــدۀ امری ــاالت متح ای
رشــتۀ  نمایشــگاه های  کــه  چنــان  داشــت. 
نقاشــی خــود را در شــهرهای گوناگــون امریــکا 
ــار  ــدازی کــرد کــه ایــن نمایشــگاه ها هــر ب راه ان
پیروزی هایــی بــرای هنــر افغانســتان در پــی 

ــت. داش
ــد  ــز در هن ــن نمایشــگاه هایی را نی او پیــش از ای
راه انــدازی کــرده بــود. بدین گونــه کهــزاد چنــان 
مســافر هفــت شــهر هنر، هنــر نقاشــی افغانســتان 
ــان  ــون جه ــان مشــعلی کشــورهای گوناگ را چن
بــرد و در فــروغ آن چهــرۀ دیگــری از افغانســتان 

را بــرای جهانیــان معرفــی کــرد.
او از میــان همــه هنرهایــی کــه داشــت بــه 
ــۀ خــودش نقاشــی را رشــتۀ اساســی خــود  گفت
می دانســت در حالــی کــه بــه تعبیــری بــا هفــت 

ــود. ــر آشــنا ب شــهر هن
از کهزاد تا کنون این آثار نشر شده است:

-جلوه های زیبایی در هنر
- خدا زیبایی را آفرید

- مروارید سیاه
-گزیده های شعر 

در پایــان بایــد گفــت کــه افــزون بــر ایــن 
ــزاد  ــز از که ــتان هایی نی ــاد و داس ــته های زی نوش
و  کشــور  در  گوناگــون چــه  نشــریه های  در 
ــه در نشــرات  ــن گون ــه همی ــرون و ب چــه در بی
برقــی نشــر شــده انــد کــه نیــاز اســت گــردآوری 
ــه در  ــای جداگان ــۀ کتاب ه ــه گون ــا ب ــوند ت ش

ــد. ــرار گیرن ــار او ق ــدان آث ــار عاقهمن اختی
آســمان روانــش پـُـر از ســتاره گان مغفــرت الهــی 

بــاد!
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محمد مرادی

چرا پاکستان موشک هایش را 
»سلسله های تاریخی« نامیده 

است؟
رنگین کمانی

هنـد و پاکسـتان پـس از جدایی در سـال 1947میادی بـه رقبای  در غروب
سرسـخت در منطقـه تبدیـل شـدند و رقابـت نظامی بیـن این دو 
کشـور از سـه دهـه پیـش آغاز شـد کـه تاکنـون ادامـه دارد. یکی 
از موضوعـات قابـل  تأمـل در رقابـت موشـکی و تسـلیحاتی هند 
و پاکسـتان، اسـتفاده پاکسـتان از اسـامی سلسـله های تاریخـی و 
اسـامی مرتبـط بـا خاک هـای افغانسـتان فعلـی اسـت. هنـد در 
سـال 1983میـادی پـروژۀ سـاخت موشـک »پریتهـوی« را آغـاز 
کـرد کـه نگرانـی پاکسـتان را به دنبال داشـت. دهلی این موشـک 
را در سـال 1988 میـادی بـا موفقیـت آزمایـش کرد و ایـن دقیقًا 
زمانـی بـود کـه اسـام آباد نیـز به فنـاوری موشـکی دسـت یافته 
بـود. یک سـال پـس از اولین آزمایش موشـکی هند، پاکسـتان نیز 
در سـال 1989، نخسـتین موشـک خـود را تحت نـام »هاتف« که 
یـک اصطـاح دینـی به معنـای »آوازدهنـده« اسـت، آزمایش کرد 
و متعاقـب آن انـواع موشـک های دیگر را در خط تولیـد قرار داد. 
همان طور که اشـاره شـد، اسـم بسـیاری از موشـک های پاکستان، 
سلسـله های تاریخـی و اسـامی مرتبـط بـا خاک هـای افغانسـتان 
فعلـی اسـت. »غزنوی«، »غور« و »ابدالی«، سـه موشـک بالسـتیک 
پاکسـتان هسـتند کـه اسـم آن هـا از سلسـله های تاریخـی گرفتـه 
شـده اسـت. موشـک های بالسـتیک، بزرگ تریـن، سـنگین ترین و 
پُرهزینه تریـن موشـک هایی هسـتند که برد زیـادی دارند و قدرت 
تخریـب آن هـا نیـز باالسـت. »بابـر« یکـی دیگـر از موشـک های 
»کـروز«  موشـک های  ردیـف  در  کـه  اسـت  پاکسـتان  سـاخت 
طبقه بنـدی می شـود. اسـم ایـن موشـک نیـز از نـام »ظهیرالدیـن 
بابـر« بنیان گـذار سلسـله بابـری یا مغولی هند گرفته شـده اسـت.
موشـک »خلجـی« نیـز در حال سـاخت اسـت که هنـوز جزییات 
آن رسـانه یی نشـده اسـت. پاکسـتان برای نام گذاری موشـک های 
دنبـال  را  عمـده  هـدف  پنـج  تاریخـی،  سلسـله های  بـه  خـود 
می کنـد. نخسـت ایـن کـه سلسـله های غزنـوی، غـوری، خلجی، 
بابـری و ابدالـی، مسـلمان بودند و پاکسـتان با اسـتفاده از اسـامی 
ایـن سلسـله ها، می خواهـد مسـلمان های جهـان و بـه خصـوص 
اقلیـت مسـلمان هنـد را علیـه هنـد، تشـجیع و تحریـک کنـد. 
هـدف دوم پاکسـتان از ایـن نام گـذاری، بـه حضـور کوتـاه  مدت 
و طوالنـی  مـدت ایـن سلسـله ها در هنـد بـر می گـردد کـه بـرای 
هندیـان، نام هـای آشـنا امـا توأم با وحشـت هسـتند. هدف سـوم 
پاکسـتان از نامیـدن موشـک های خـود بـه سلسـله های تاریخـی، 
جلـب  توجـه کشـورهای ترک تبـار مثـل ترکمنسـتان، ترکیـه و 
ازبیکسـتان و حتـا چیـن و مغولسـتان اسـت. بـا ایـن کـه عده یی، 
سلسـله های  را  بابری هـا  و  خلجی هـا  غوری هـا،  غزنوی هـا، 
افغانـی می داننـد امـا آنـان ترک تبـار بودنـد و نـه افغانی تبـار. اگر 
افغانـی دانسـتن این سلسـله ها صرفـًا به خاطـر این که خاسـتگاه 
آنـان افغانسـتان بـوده، ایـن هـم درسـت نیسـت زیـرا زمانـی که 
در  افغانسـتان  به نـام  کشـوری  کردنـد،  تصـرف  را  هنـد  آنـان 
جغرافیـای عالـم وجـود نداشـت. فقـط ابدالی هـا را می تـوان یک 
سلسـلۀ افغانـی نامیـد که پاکسـتان بـرای جلب توجه پشـتون های 
پاکسـتان و البتـه افغانسـتان، یکـی از موشـک های بالسـتیک خود 
را بـه همیـن اسـم، نامیده اسـت. هـدف پنجـم و نهایی پاکسـتان 
از نامیـدن موشـک های خـود بـه سلسـله های تاریخـی، تحقیـر 
و تضعیـف روحیـه دولـت هنـد و زنـده کـردن دردهـا و آالم 
هندی هاسـت. نام هـای مهمتریـن موشـک های پاکسـتان، مربـوط 
سلسـله هایی هسـتند کـه هـر کدام بـه نوبت خـود، هنـد را مورد 
تاخت وتـاز قـرار دادند، غـارت کردند و دمـار از روزگار هندی ها 
برآوردنـد. سـخن پایانـی این کـه پاکسـتان در حالـی هدف مندانه 
موشـک هایش را بـه اسـم سلسـله های تاریخـی نامیـده اسـت که 
ایـن سلسـله ها هیـچ ارتبـاط تاریخـی و جغرافیایـی بـا پاکسـتان 
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ــه واردايت  ــه باکیفیت ــرې ل ــې موټ ــر الر تلل ــوردو پ د الج

توکــو رسه تــر درېیــو ورځــو بېرتــه افغانســتان تــه را 

رســېږي.

هغــه الرۍ موټــرې چــې د لومــړي ځــل لپــاره د الجــوردو 

پــه تاریخــي الر يــې افغــاين توکــي تــر ترکيــې او اروپايــي 

بازارونــو ورســول، پــه واردايت مالونــو بــار بېرته افغانســتان 

تــه را روانــې شــوې دي.

د افغانســتان د ټرانســپورټ وزارت وايــي، دغــه الرۍ 

ــه  ــت پ ــار دي، دا وخ ــو ب ــه توک ــه باکیفیت ــې پ ــرې چ موټ

ــو  ــو درېی ــر راتلونک ــن ت ــې ممک ــې دي چ ــان ک اذربایج

ــېږي. ــه را ورس ــتان ت ــو افغانس ورځ

د یــاد وزارت مرســتیال امــام محمــد وریــاچ د شــنبې پــه 

ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، دا کار د الجــوردو لــه الرې 

د دوه اړخیــزې اســتفادې ډاډ ورکــوي.

دی وایــي: »موټــرو حرکــت راکــړی او کېــدای يش چــې په 

درېیــو ورځــو کــې دا کاروان بېرتــه هېــواد تــه را ورســېږي، 

ــې او  ــه ترکي ــتقیاً ل ــږي، مس ــې را وردې ــاس چ ــه اجن دغ

اروپايــي بازارونــو اخیســتل شــوي دي، کــوم چــې د لېــرو 

الرو پــه پرتلــه ژر را رســېږي او ارزانــه بــه وي.«

ــېديل  ــه رس ــې ت ــي، دوی دې نتیج ــاچ واي ــاغلی وری ښ

چــې د الجــوردو پــر الر د ترکــي او اروپايــي مالونــو 

واردول د پاکســتان د الرې پــه پرتلــه چټــک او ارزانــه 

پرېوځــي.

ــان او  ــتان، اذربایج ــتان د ترکمنس ــوردو الر افغانس د الج

ــوي. ــې رسه وصل ــه ترکی ــه الرې ل ــتان ل ګرجس

ــه  ــه ۲۲م ــتې پ ــدۍ میاش ــرې لین ــت د تې ــان حکوم افغ

نېټــه د الجــوردو تاریخــي الر پرانيســته او پــه نهــو الریــو 

موټــرو کــې يــې لــه همــدې الرې خپــل توکــي ترکيــې او 

ــه واســتول. ــا ت اروپ

ــه  ــه دې رسه د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خون ل

ــه د  ــتفاده ب ــزه اس ــه الرې دوه اړخی ــوردو ل ــي، د الج واي

ترکيــې او افغانســتان تــر منــځ ســوداګري ارزانــه او پراخــه 

کــړي.

د یــادې خونــې مرســتیال خــان جــان الکــوزي ازادي 

راډيــو تــه وویــل: »دا نــوی کار و چــې ډېــر وخــت یعنــې 

تقریبــاً څــه کــم دوه میاشــتې وخــت يــې ونیــوه، خــو دا بــه 

پــه راتلونکــي کــې ښــه يش ان شــالله، مونــږه لــه ترکيــې 

ــرو  ــوداګري ل ــره س ــه ډال ــوه ميلیون ــه س ــااوخوا نه رسه ش

او دا مالونــه تــر اوســه د ایــران لــه الرې تلــل، پــه داســې 

ــه  ــه هــم و، اوس دا الر ل ــي بندیزون حــال کــې چــې ځين

هغــې نــږدې او اســانه ده چــې مونــږ هیلــه منــد یــوو چــې 

ــه ســوداګري ال ښــه يش.« وررسه ب

د ښــاغيل الکــوزي پــه خــره، افغانســتان تــه لــه ترکيــې تــر 

ډېــره کېمیــاوي مــواد، خوراکــي توکــي، لبــاس، فرنیچــر، 

برقــي ســامان االت، فــريش قالینــې او ځينــي نــور توکــي 

راوړل کېــږي.

د الجـوردو پر الر تللې مـوټـرې

 ۳ ورځې وروسته بېـرته را رسېـږي

کاریکاتور

موضـوع:اعـاندعوتبـهداوطلبـی)19(
قلممـوادشـویندهشـفاخانهوالیتیسـرپل

داوطلبــان  ازتمــام  ســرپل  والیتــی  شــفاخانه 
واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد تادرپروســه 
دارای  شــوینده  مــواد  قلــم  داوطلبــی)19( 
MoPH/GDCM/HRP/SPS/ نمبرتشــخیصیه
G05/1398/NCB اشــتراک نمــوده وآفرهــای 
سربســته خویــش را اعتبــار ازنشــراعان الــی 21 
روز تقویمــی مطابــق شــرایط شــرطنامه بــه لســان 
ــه  دری ، طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارائ

ــد. نماین
 تضمیــن آفــر بــه صــورت پــول نقــد وضمانــت 
ــی  ــغ 30.000 افغان ــول مبل ــل قب خــط بانکــی قاب
مــی باشــد، جلســه آفرگشــایی بــه روزشــنبه 
ــر  ــل ازظه ــه قب ــاعت 10 بج ــوت 1398س 4 ح
ــرپل  ــی س ــفاخانه والیت ــس ش ــون کنفران در صال
دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه اســناد 

ــد. ــروری میباش ض
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه 
ــل  ــول غیرقاب ــی پ ــغ 500 افغان ــل مبل را درمقاب

بازگشــت بدســت بیاورنــد قرارذیــل انــد:
1. شــفاخانه والیتــی ســرپل. شــهر ســرپل شــماره 

تماس:0787797757 
2. پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا – وزارت 
صحــت عامــه کابل شــماره تمــاس:0700892888 
آفرهــای دیررســیده وانترنتــی پذیرفتــه نمــی 

ــوند ش
نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده 
دوازدهــم قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظوری 

ــی باشــد. بودجــه م

موضــوع:اعــانتــدارکات)59(قلــمموادالبراتواری
ــرورت ــوردض ــیجنم ــمآکس ــونو)1(قل وبانکخ

ــیتخــار شــفاخانهوالیت
ــد  ــان واج ــام داوطلب ــار ازتم ــی تخ ــفاخانه والیت ش
شــرایط دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)59( 
قلــم  و)1(  وبانکخــون  البراتــواری  مــواد  قلــم 
MoPH/ نمبرتشــخیصیه  دارای   ، آکســیجن 
/1398/GDCM/HRP/Takhar ph/NCB
ــش  ــای سربســته خوی G01 اشــتراک نمــوده وآفره
را اعتبــار ازنشــراعان الــی 21 روز تقویمــی مطابــق 
ــون  ــق قان ــان دری ، طب ــه لس ــرطنامه ب ــرایط ش ش

ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ ــل ت وطرزالعم
   الت اول: )59( قلــم مــواد البراتــواری وبانکخــون 
تضمیــن آفــر ۶0.000  و الت دوم )1( قلم آکســیجن 
ــول نقــد  ــه شــکل پ ــی ب ــر50.000 افغان ــن آف تضمی

ویاضمانــت خــط بانکــی قابــل قبــول مــی باشــد.
ــوت  ــنبه  ۶ ح ــه روز دو ش ــایی ب ــه آفرگش    جلس
1397 ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر در اطــاق 
جلســات  دهلیــز اول  منــزل اول آمریــت شــفاخانه 
والیتــی تخــار دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه 
ــیده  ــر رس ــای دی ــد ، آفره ــروری میباش ــناد ض اس

ــند. ــرش نمیباش ــل پذی ــی قاب وانترنت
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را 
درمقابــل مبلــغ 500 افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت 

ــد: ــل ان ــد قرارذی بدســت بیاورن
ــماره  ــان ش ــهر تالق ــار. ش ــی تخ ــفاخانه والیت 1. ش

تمــاس:079752410۶
وزارت   – هــا  شــفاخانه  اصاحــات  پــروژه   .2
ــل شــماره تمــاس:0700892888  صحــت عامــه کاب
مــاده  فقــره)3(  مطابــق  قــرارداد  عقــد  نــوت:  
ــه منظــوری  ــون تــدارکات، مشــروط ب دوازدهــم قان

ــد. ــی باش ــه م بودج

موضــوع:اعــانتــدارکاتترمیــمبخــش
هــایازســاختمانشــفاخانهوالیتــیزابل
ادارۀ شــفاخانه والیتــی زابــل ازتمــام داوطلبــان 
ــه  ــد تادرپروس ــوت مینمای ــرایط دع ــد ش واج
داوطلبــی ترمیــم بخــش هــای از شــفاخانه 
MoPH/ ــخیصیه ــل دارای نمبرتش ــی زاب والیت
 W03/1398/GDCM/HRP/ZBL/NCB
اشــتراک نمــوده وآفرهــای سربســته خویــش را 
اعتبــار ازنشــراعان الــی 21 روز تقویمــی مطابق 
شــرایط شــرطنامه بــه لســان دری ، طبــق قانــون 

ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ وطرزالعمــل ت
ــه شــکل پــول  ــی ب تضمیــن آفــر 70.000 افغان
نقــد ویاضمانــت خــط بانکــی قابــل قبــول مــی 
ــنبه 5  ــه روز یکش ــایی ب ــه آفرگش ــد، جلس باش
ــر  ــل ازظه ــه قب ــاعت 10 بج ــوت 1398 س ح
ــب  ــات ل ــهر ق ــل ش ــی زاب ــفاخانه والیت در ش
دریــا دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه 
اســناد ضــروری میباشــد ، آفرهــای دیررســیده 

ــود ــی ش ــه نم ــی پذیرفت وانترنیت
ــرطنامه  ــد ش ــان میتوانن ــه داوطلب  آدرس هایک
ــل  ــول غیرقاب ــی پ ــغ 500 افغان ــل مبل را درمقاب

ــد: ــل ان ــد قرارذی ــت بیاورن ــت بدس بازگش
1. شــفاخانه والیتــی زابــل- شــهر قــات 
والیــت زابــل شــماره تمــاس: 0700142۶29
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شــماره  کابــل  عامــه  صحــت  وزارت 

 0 700892888 تمــاس:
ــاده  ــره)3( م ــق فق ــرارداد مطاب ــد ق ــوت:  عق ن
بــه  مشــروط  تــدارکات،  قانــون  دوازدهــم 

منظــوری بودجــه مــی باشــد.


