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وزارت معارف طرح افزایش معاش 

و امتیازات آموزگاران را به ریاست 

حکومت فرستاد

تقـابل غنـی
و مـردم سـاالری
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روح اهلل بهزاد
نشســت دیــروز یکشــنبه، 29 ثــورِ مجلــس 
نماینــده گان جنجالــی شــد. شــماری از 
اعضــای هــوادار کمــال ناصــر اصولــی 
ــه  ــی ب ــان رحمان ــر رحم ــه زدن می از تکی
جلوگیــری  مجلــس  ریاســت  کرســی 
ــت  ــب مخالف ــن کار موج ــه ای ــد ک کردن
ــه  ــی مواج ــان رحمان ــر رحم ــواداران می ه

ــد. ش
قــرار بــود دیــروز انتخابــات بــرای گزینــش 
هیــأت اداری مجلــس نماینــده گان برگــزار 
ــانه ها  ــه رس ــروز ب ــت دی ــود. در نشس ش
امــا  نشــد.  داده  تصویربــرداری  اجــازۀ 
اجتماعــی  رســانه ها  در  کــه  نوارهایــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ــر ش نش
ــز  ــان برخــی از نماینــده گان درگیــری نی می

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
در ایــن نوارهــا دیــده می شــود کــه کمــال 
ــی  ــان رحمان ــر رحم ــی و می ــر اصول ناص
روی دو کرســی در دو ســوی میــز ریاســت 
مجلــس نشســته و بــه یکدیگــر اجــازه 
ــس  ــت مجل ــی ریاس ــه کرس ــد ب نمی دهن
بنشــینند. در ســوی دیگــر، تصاویــر و 
نوارهــای تصویری یــی کــه در رســانه ها 
اجتماعــی نشــر شــده، نشــان می دهــد کــه 
شــماری از بانــوان کرســی ریاســت مجلــس 
بــه کســی اجــازه  را محاصــره کــرده، 

ــیند. ــی بنش ــه کرس ــا ب ــد ت نمی دهن
»رییــس  بانــوان همچنــان شــعار  ایــن 
موقــت« نیــز ســر می دهنــد. همچنــان 
گــزارش شــده کــه بــه دنبــال ایــن درگیــری 
و  ویــژه صحــن  نیروهــای  جنجــال،  و 

اطــراف پارلمــان را محاصــره کــرده و رفت 
ــدت  ــه ش ــگاران را ب ــد وکال و خبرن و آم

ــتند. ــر داش ــر نظ زی
ــان، رمضــان بشردوســت یکــی  ــن می در ای
از اعضــای مجلــس در بیــرون از تــاالر 
بــه خبرنــگاران گفــت کــه نماینــده گان 
ــر  ــان ب ــت پارلم ــزد ریاس ــوادار دو نام ه
ــک از هواخــواه شــان  ســر نشســتن هــر ی
ــد  ــبب ش ــر س ــن ام ــد و ای ــال کردن جنج
نشســت انتخــاب هیــأت اداری مجلــس بــه 

ــورد. ــم بخ ه
هــواردان  افــزود:  بشردوســت  آقــای 
ــد  ــتدالل می کنن ــی اس ــر اصول ــال ناص کم
ــت،  ــس موق ــری، ریی ــش از رأی گی ــه پی ک
ــرد  ــالم ک ــن اع ــس را 247 ت ــاب مجل نص
ــود 124  ــک آن می ش ــع ی ــاه جم ــه پنج ک
رأی، امــا هــواداران میــر رحمــان رحمانــی 
اســتدالل  پارلمــان  موقــت  رییــس  و 
ــی،  ــای رأی ده ــه در صندوق ه ــد ک می کنن
ــه پنجــاه  ــود ک 244 رأی اســتعمال شــده ب
ــا  ــود و ب ــک آن، 123 رأی می ش ــع ی جم
ــدۀ  ــی برن ــان رحمان ــود، میررحم ــن وج ای
ــن  ــه ت ــرا س ــت، زی ــان اس ــت پارلم ریاس
دیگــر یــا رأی شــان را اســعمال نکــرده انــد 

ــد. ــه ان ــرک گفت ــاالر را ت ــم ت ــا ه و ی
ــت، در  ــان گف ــت همچن ــان بشردوس رمض
ــود دارد  ــا وج ــن ادع ــده گان ای ــان نماین می
کــه ســه بانــو پیــش از اســتعمال رأی، 
اوراق رأی دهــی را بــه دســتکول شــان 
ــان  ــورد نظرش ــزد م ــه نام ــا ب ــد ت می گذارن
حالــی کننــد کــه برایــش رأی داده انــد، امــا 
وقتــی ایــن ســه بانــو افشــا شــدند، بــه دلیل 
ــتعمال  ــان، از اس ــودن کارش ــی ب غیرقانون

رأی خــودداری کــرده انــد. بشردوســت 
ــقم  ــت و س ــرد صح ــدواری ک ــار امی اظه

ــود. ــخص ش ــه زودی مش ــا ب ــن مدع ای
مجلــس  جنجال هــا،  ایــن  دنبــال  بــه 
نماینــده گان یــک هیــأت 15 نفــری را بــرای 
حــل ایــن مشــکل تعییــن کردنــد. در ایــن 
هیــأت بــه نماینده گــی از میــر رحمــان 
رحمانــی، خــان آقــا رضایــی، اجمــل 
ــد  ــد فری ــی، ناهی ــرداد نجراب ــی، می رحمان
ــد. خــان  ــرود حضــور دارن ــون هری و همای
محمــد وردک، جاویــد صافــی، ســیداحمد 
خــادم، راضیــه منــگل و عبدالرشــید عزیزی 
هــم بــه نماینده گــی از کمــال ناصــر اصولی 
در ترکیــب هیــأت حضــور دارنــد. در ایــن 
عرفــان اهلل  ســجادی،  عبدالقیــوم  میــان، 
ــد  ــق احم ــد، صدی ــدون مومن ــان، فری عرف
عثمانــی و محمــداهلل بتــاش بــه عنــون 
نماینــده گان بی طــرف و ثالث بالخیــر در 

ــد. ــور دارن ــأت حض ــن هی ای
گفتنــی اســت کــه انتخابــات بــرای گزینــش 
رییــس پارلمــان روز شــنبه میــان میــر 
ــی  ــی و کمــال ناصــر اصول رحمــان رحمان
انتخابــات میــر  برگــزار شــد. در ایــن 
رحمــان رحمانــی 123 رأی و کمــال ناصــر 
اصولــی، 55 رأی تائیــد بــه دســت آوردنــد. 
امــا کمــال ناصــر اصولــی ایــن نتیجــه 
را نپذیرفــت و مدعــی شــد کــه آقــای 
رحمانــی 50+1 را بــه دســت نیــاورده 
باشــد.  پارلمــان  رییــس  نمی توانــد  و 
موقــت  رییــس  دهقانپــور،  عطامحمــد 
پارلمــان امــا در ایــن نشســت گفــت کــه در 
صندوق هــای رأی دهــی 244 رأی اســتعمال 
ــود، 123 رأی  ــن وج ــا ای ــود و ب ــده ب ش

50+1 اســت.

مرتبــط  قضیــۀ  بررســی  می گویــد  ُکل  دادســتانی 
ــده و  ــل ش ــاد تکمی ــن نه ــوی ای ــات از س ــه انتخاب ب
ــی  ــیون های انتخابات ــی کمیس ــنران قبل ــده کمیش پرون

ــت. ــده اس ــتاده ش ــی فرس ــی عال ــه دادگاه ب
جمشــید رســولی ســخنگوی دادســتانی ُکل دیــروز در 
نشســت خبــری گفــت کــه نتایــج بررســی  دادســتانی 
و  انتخاباتــی  جرایــم  انتخاباتــی  قضایــای  از  ُکل 
قضایــای مرتبــط بــه انتخابــات پارلمانــی 1397 نهایــی 
ــه دادســتانی  ــه ب ــی ک ــای انتخابات شــده و تمــام قضای
ــه  ــرار گرفت ــیدهگی ق ــورد رس ــرده م ــت ک ُکل مواصل

اســت.
آقــای رســولی افــزود در کنــار رســیدهگی دادســتانی 
ــه  ــه ب ــکایت ک ــه 72 ش ــی ب ــه انتخابات ــه 191 قضی ب
گونــۀ دســته جمعی و انفــرادی از ســوی نامــزدان 
نیــز  شــده،  افغانســتان  والیــت   2۸ از  معتــرض 

ــت. ــده اس ــیدهگی ش رس
از  کــه  کــرد  اضافــه  ُکل  دادســتانی  ســخنگوی 
ــه بهشــمول کمیشــنران  ــه 35 قضی مجمــوع 191 قضی
ــل و  ــت کاب ــوط والی ــی مرب ــیون های انتخابات کمیس
متباقــی آن مربــوط بــه 24 والیــت افغانســتان می شــود 
کــه در پیونــد بــه ایــن قضایــا 495 تــن متهــم شــناخته 
ــتاده  ــی فرس ــه دادگاه عال ــان ب ــده و پرونده های ش ش

شــده اســت.

مقام هـای امنیتـی از تسـلیم یـک مجسـمه بـودا بـا قدمـت 
2 هـزار سـاله بـه موزیـم ملی کشـور خبـر داده انـد. وزارت 
داخلـه دیـروز بانشـر یک خبرنامه گفته اسـت که به مناسـبت 
بودایـی کـه  از روز جهانـی موزیـم یـک مجسـمه  تجلیـل 
قدمـت تاریخـی دو هزار سـاله دارد را روز گذشـته به موزیم 

ملـی کشـور تسـلیم داده اند.
در خبرنامـه وزارت داخلـه آمـده اسـت کـه ایـن مجسـمه 
بـودا نظـر به تثبیت باسـتان شناسـان، بیشـتر از دو هزار سـال 
قدمـت تاریخـی دارد کـه با یک سـکه، یک عدد شـمعدان و 
چنـد عدد مهـره تاریخی روز گذشـته از سـوی حسـنا جلیل 
معیـن پالیسـی و اسـتراتیژی وزارت امورداخلـه طـی محفلی 

بـه وزارت اطالعـات و فرهنگ تسـلیم داده شـد.
بـه گفتـۀ وزارت داخله این مجمسـه سـال گذشـته از سـوی 
پولیـس مبـارزه مبـارزه بـا جرایم سـنگین ایـن وزارت از نزد 
یـک قاچاقبـر آثـار باسـتانی از شـهر کابـل کشـف و ضبـط 

بود. شـده 
حسـنیه صافی سرپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ دو روز 
پیـش در مراسـم گرامی داشـت از روز جهانـی موزیـم گفتـه 
اسـت کـه از سـال 2002 بـه این سـو از قاچـاق 15 هـزار اثر 

باسـتانی جلوگیری شـده است.

ریاست مجلس نماینده گان را دست به یخن ساخت

دادستانی ُکل: 
پروندۀ کمیشنران پیشین 

به دادگاه عالی فرستاده شده است

مجسمه یی با قدمت ۲ هزار سال 
به موزیم ملی سپرده شد

صفحه 3

آگـاهـان:

عدم استفاده از انگشت نگاری در انتخابات 
آماده گی برای تقلبی دیگر است
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و  بی مـورد  دخالت هـای  و  دسـت اندازی ها 
نماینـده گان  مجلـس  ارگ، وضعیـت  غیرقانونـی 
را بـه صـورِت فاجعه آمیـزی بـه بحـران کشـانده 
اسـت. مخالفـِت عده یـی بـا میررحمـان رحمانـی 
کـه روز شـنبه با گرفتن 123 رای از سـوی رییس 
موقـِت مجلـس بـه عنـوان رییـس دور هفدهـم 
مجلس نماینده گان معرفی شـد، ریشـه در بیــرون 

از ایـن مجلـس دارد. 
شـاید آقـای رحمانـی آن رییـِس ایده آلـی که قوۀ 
مقننـه را مدیریـت و رهبـری کنـد، نباشـد و افراد 
شایسـته تری در درون مجلـس بودنـد کـه می شـد 
بـا نامـزد کـردِن خـود و در صـورت پیـروزی در 
انتخابـات درون مجلـس چهرۀ بهتـری از پارلمان 
کشـور ارایـه می کردنـد؛ اما بـا این حـال در برابر 
رقیبـی چون کمـال اصولی کـه عمـاًل دیدگاه های 
فاشیسـتی و قومـِی خـود را پنهـان نمی کنـد و بـر 
می کوبـد،  تاریخ گذشـته  و  منحـط  نـژادِی  طبـل 
خیلـی رییـس شایسـته یی می تواند باشـد. حداقل 
توانایی هـای  بحـث  سـوای  رحمانـی،  آقـای 
مدیریتـی خـود، کسـی نبوده کـه به مسـایل قومی 
در کشـور دامـن بزنـد و یا بخواهـد از این آدرس 
از  او  وارد موقعیـِت نخسـت در مجلـس شـود. 
جانـب دیگـر، با نامـزدی و پیــروزی خـود جلو 
قوم گرایـی منحـط را در مجلـس تـا حـد زیـادی 

فت.   گر
فرامـوش نکنیـم کـه عدم اعطـاِی رای بـه اصولی 
اعضـای مجلـس  اکثریـت  از سـوی  تقریبـًا  کـه 
و  فاشیسـتی  افـکار  بـه  گفتـن  نـه  شـد،  انجـام 
قومـی بـود؛ افـکاری کـه سـال های سـال اسـت 
نمی گـذارد  و  می گیـرد  قربانـی  افغانسـتان  از 
ایـن کشـور از سـطح مناسـباِت غیردموکراتیک و 
پیشـامدرن عبـور کند. آقـای اصولـی در دور دوم 
انتخابـات درون پارلمانـی، فقـط موفـق شـد کـه 
55 رای را از آِن خـود سـازد. ایـن 55 رای نیـز 
از سـوی کسـانی بـه صنـدوق ریختـه شـد کـه یا 
همـان افـکار فاشسـیتی را دنبـال می کننـد و یـا از 

بیـرون مجلـس هدایـت می شـوند.  

 ارگ تالش هـای زیـادی را صـورت داد کـه در 
بـا  نماینـده گان، فـردی  فضـای متشـنج مجلـس 
دیدگاه هـای فاشسـیتی و نزدیـک بـه خـود را در 
کرسـی پارلمان قـرار دهد. از همان نخسـتین روز 
نامـزد شـدِن آقـای اصولـی معلـوم بود که پشـِت 
او بـه کسـان دیگـری در بیـرون از مجلـس گـرم 
اسـت. صحبت هـای او هم پـس از نشسـتِن آقای 
رحمانـی به کرسـی ریاسـت مجلس نشـان می داد 
کـه ایـن شکسـت بـرای او تحمل ناپذیـر خواهـد 

. بود
 بـا برنـده شـدن آقـای رحمانـی، احتمـال بـرده 
می شـد کـه فضـای مجلـس دوبـاره بـه حالـِت 
عـادی برگـردد و کار قـوۀ مقننـه روال اصلِی خود 
را بیابـد؛ امـا همچنـان فضـا متشـنج و غیرعـادی 
مانـده اسـت. افـراد معـدودی در داخـل مجلـس 
نماینـده گان تـالش دارنـد کـه برنـده شـدِن آقای 
رحمانـی را مخالـف طرزالعمـِل داخلـِی مجلـس 
نشـان داده و باعـث شـوند که دور تـازۀ رقابت ها 
بـر سـر ریاسـت مجلـس آغـاز شـود. بـه نظـر 
می رسـد که جریـان فاشیسـتی با وجود شکسـت 
مفتضحانـۀ خـود در روز شـنبه، از پـا ننشسـته و 
همچنـان دسـت وپا می زند کـه از راه دیگری وارد 
شـود. شـاید این بـار چهرۀ تندروی چـون اصولی 
را معرفـی نکنــد، ولـی بـدون شـک تالش ها در 
ایـن جهـت ادامـه دارد که فـردی »خـودی« را در 

ریاسـت مجلـس قـرار دهد. 
انتخابـات  در  کـه  همان طـور  متأسـفانه  ارگ 
را  خـود  بی طرفـی  گذشـته  سـاِل  پارلمانـی 
نتوانسـت حفظ کنـد، در انتخابـات درون پارلمانی 
پیـروزی  هـدف  بـه  را  زیـادی  تالش هـای  نیـز 
آقـای اصولـی صـورت داد. اصولـی چهـرۀ جواِن 
آقـای غنـی اسـت. اگـر آقـای غنـی افـکار خـود 
را تـا حـد زیـادی کنتـرول می کنـد تـا مثـل آقای 
اصولـی سـخن نگویـد، امـا در دل همـان افکاری 
را دارد کـه آقـای اصولـی بی باکانـه آن هـا را بـر 

زبـان مـی آورد. 
موفقیـِت  می توانسـت  اصولـی  آقـای  پیـروزی 

کشـور  در  فاشسـیتی  جنـاح  بـرای  کم نظیـری 
باشـد، ولـی دیدیم کـه ایـن جنـاح همان گونه که 
در سـطح جامعـه بـه شکسـت روبـه رو شـده، در 
نهادهـای انتخابـی نیـز تـوش و تواِن پیــروزی را 
دیگـر نـدارد. کسـانی کـه بـه آقـای اصولـی رای 
بـل  نبودنـد،  کشـور  دیگـر  اقـوامِ  تنهـا  ندادنـد، 
مجلـس  داخـِل  پشـتون های  از  بزرگـی  بخـش 
نیـز که بـا دیدگاه هـای فاشیسـتی مخالـف اند، از 
دادن رای بـه او اجتنـاب کردنـد. ایـن افراد نشـان 
پیـروزی چنیـن رویکـردی  دادنـد کـه خواهـان 
نیسـتند و افغانسـتان را در وجـود تمـام سـاکناِن 

می پذیرنـد.  آن 
اکثـر  در  کـه  همان گونـه  فاشسـیتی  جریـان  امـا 
و  هیتلـر  شکسـت  از  پـس  جهـان  کشـورهای 
موسـولینی هنـوز نفـس می کشـد، در افغانسـتان 
نیـز کامـاًل از پـا نیفتـاده اسـت. ایـن جریـان بـا 
می کنـد  تـالش  خـود  ضعیـِف  توانایـِی  تمـام 
بـه هـر شـکل ممکـن در رأس قـوا قـرار بگیـرد. 
متأسـفانه گاهـی افـراد و نخبـه گاِن ایـن جریان با 
تقیّـه خـود را بـه هدف های شـان  پنهـان کاری و 
می رسـانند، ولـی در بسـیاری مـوارد محکـوم بـه 

می شـوند.  شکسـت 
امـور  در  دخالـت  و  دسـت درازی  از  اگـر  ارگ 
پارلمـان کشـور دسـت برمی داشـت، شـاید ایـن 
شایسـته تری  رییـِس  کـه  می شـد  موفـق  قـوه 
متأسـفانه  امـا  کنـد.  گزینـش  خـود  بـرای  را 
دخالت هـای ارگ همـواره باعث سـرافکنده گی و 
شرمسـاری افغانسـتان در سـطح کشـور، منطقه و 
جهـان شـده اسـت. ایـن نهـاد از آن جایـی کـه به 
صـورِت پنهـان افکار فاشیسـتی را دنبـال می کند، 
در تـالش اسـت که در همـۀ نهادها افـراد نزدیک 
بـه خـود را تحمیـل کنـد و ایـن موضـوع باعـث 
می شـود کـه افـراد واقعًا نخبـه و چیزفهـم نتوانند 
موقف هـای  و  ورزنـد  شـرکت  رقابت هـا  در 

آورنـد. به دسـت  را  کلیـدی 
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ــکا  ــِح امری ــای صل ــِد گفت وگوه ــش از ح ــدِن بی ــا طوالنی ش ب
بــا طالبــان و قناعت بخــش نبــودن مذاکــرات قطــر، زنــِگ 
انتخابــات ریاســت جمهوری بــه صــدا درآمــده و جامعــۀ جهانــی 
ــز  ــات« تمرک ــۀ »انتخاب ــر دو روی گزین ــِت افغانســتان ه و حکوم
ــر  ــن نظ ــد از ای ــندکننده باش ــری ُخرس ــن خب ــاید ای ــد. ش کرده ان
ــای  ــِز گفت وگوه ــه در می ــای این ک ــدی به ج ــِت بع ــه حکوم ک
ــه  ــاخته و پرداخت ــتان س ــرون از افغانس ــکا در بی ــان - امری طالب
ــا  ــردد؛ ام ــرون گ ــاِی رای بی ــت از دِل صندوق ه ــرار اس ــود، ق ش
ــه: کمیســیون  ــن خرســندی را مغشــوش می ســازد این ک آنچــه ای
انتخابــات بــا برشــمردِن نــکات و بهانه هایــی چــون کمبــود وقــت 
و نبــود امکانــات، از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــت.  ــر داده اس ــک خب ــوژی بایومتری ــتفاده از تکنال ــدم اس در ع
این جاســت کــه می تــوان گفــت زنــگ انتخابــات و زنــگ تقلــب 

ــد!  ــدا درآمده ان ــه ص ــر ب ــا یکدیگ ــان ب هم زم
ــق و  ــِر تحقی ــود دردس ــه خ ــم ب ــه بخواهی ــدون آن ک ــلمًا ب مس
پژوهــش را دهیــم، از روی تجــارِب پیش آموختــه می تــوان حکــم 
کــرد: آنچــه کمیســیون انتخابــات در مــورد بایومتریــک می گویــد، 
ــت جمهوری  ــلیقۀ ارگ ریاس ــتور و س ــکاِس دس ــز انع ــزی ج چی
نیســت. تجــارِب انتخاباتــِی مــا از انتخابات هــای ریاســت جمهوری 
ــه دارد و از  ــدرت را در قبض ــه ق ــخصی ک ــد: ش ــح می ده توضی
طــرِف دیگــر در انتخابــات ریاســت جمهوری نامــزد اســت، 
ــر  ــالم و خلل ناپذی ــاِت س ــک انتخاب ــزاری ی ــرف دارِ برگ ــداً ط اب
نخواهــد بــود. چنیــن شــخص و جناحــی کــه در نظــام ریاســتِی 
ــار دارد، از  ــا را در اختی ــات و صالحیت ه ــۀ امکان ــتان هم افغانس
ــِر  ــه عنــوان معب خالهــا و نقاط ضعــِف ســازوکارهای انتخاباتــی ب
ــر  ــات اســتقبال می کنــد. افــزون ب نفــوذ و مهندســِی نتایــج انتخاب
ایــن، تیمــی کــه در افغانســتان قــدرت را در دســت داشــته باشــد، 
ــا نخواهــد کــرد، بلکــه  ــات اکتف ــج انتخاب ــه مهندســی نتای تنهــا ب
پیش ازپیــش در مهندســی تکت هــای انتخاباتــی نیــز تــالِش 

ــه انجــام رســانده اســت. خــود را ب
ــًا  ــِی آن دقیق ــی و نامرئ ــژۀ مرئ ــِم وی ــی و تی ــای غن ــورد آق در م
ــا چــه حــدودی در مهندســی تکت هــای  گفتــه نمی توانیــم کــه ت
انتخاباتــی نقــش ایفــا کرده انــد؛ امــا در گذشــته آقــای کــرزی بــا 
کمــِک دوســتاِن راهبــردی اش ایــن مهندســی را انجــام داده و همــه 
ــده اند.  ــا و ترفندهــای انتخاباتــِی او آگاه ش ــج از حیله ه به تدری
ــم  ــم بگویی ــرأت می توانی ــی به ج ــازۀ زمان ــن ب ــون در ای ــا اکن ام
کــه آقــای غنــی از مجــرای کمیســیون انتخابــات در حــاِل دشــمنی 
ــا  ــت ت ــت نگاری اس ــتم انگش ــک و سیس ــوژی بایومتری ــا تکنال ب
نتایــج انتخابــات را بتوانــد بــه ســودِ خــودش کــه نامــزد انتخابــات 
اســت، مهندســی کنــد. در غیــر ایــن صــورت، در دنیـــای بســیار 
ــب  ــوژی عجیب وغری ــک تکنال ــک ی ــروزی، بایومتری پیشــرفتۀ ام
ــال  ــزاِن س ــم می ــا شش ــه ت ــود ک ــوب نمی ش ــت محس و گران قیم
جــاری هــم یــک دولــت ـ حکومــِت کامــاًل زیــر پوشــِش جامعــۀ 
جهانــی نتوانــد زمینــۀ اســتفاده از آن را در انتخابــات مهیــا ســازد. 
ــن  ــادی از ای ــداد زی ــته، تع ــال گذش ــی س ــات پارلمان در انتخاب
ــا  ــی از آن ه ــل توجه ــد و بخــش قاب ــده ش ــتگاه ها خری ــوع دس ن
بــدون اســتفاده در انبارهــا ذخیــره شــد. اگــر ارادۀ سیاســی وجــود 
داشــته باشــد، بــا کمــِک جامعــۀ جهانــی در ایــن چهــار مــاه، هــم 
می تــوان بــر شــمارِ ایــن دســتگاه ها افــزود و هــم می تــوان 
ــی وچهار  ــی در س ــداِن انتخابات ــه کارمن ــتفاده از آن را ب ــوۀ اس نح
والیــِت افغانســتان آموخــت. امــا اگــر بازهــم در ایــن مــدِت بیــش 
از چهــار مــاه نمی تواننــد ایــن زمینــه را فراهــم کننــد، یــک تغییــِر 
دیگــر در تقویــم برگــزاری انتخابــات به مراتــب بهتــر از برگــزاری 

انتخابــات گوســفندی و بحــران زا خواهــد بــود.  
ــِخ  ــِی تل ــارب انتخابات ــم تج ــا بازه ــرف، ام ــک ط ــه ی ــا ب این ه
ــش  ــه بخ ــتان ک ــر افغانس ــم ب ــِی حاک ــگ سیاس ــته و فرهن گذش
بیشــتِر آن محصــوِل نظــام ریاســتی کنونی ســت، بــه مــا می گویــد 
کــه هرقــدر در مــورد انتخابــات و خطــِر تقلبــات هشــدار بدهیــم 
و هــر انــدازه محکــم کاری کنیـــم، بازهــم جنــاِح بــر ســِر قــدرِت 
از  اســتفاده  بــا  و  نمی شــود  مبــرا  تقلــب  وسوســۀ  از  ارگ 
امکانــاِت فــراوان بــرای ادامــۀ قــدرت و تمــام کــردِن فصل هــای 
ــفندی و  ــوِع گوس ــم از ن ــب ـ آن ه ــه تقل ــام«، ب به اصطــالح »ناتم

ــد. ــد یازی ــی ـ دســت خواه امرخیل
ــه دموکراســی در  ــی اگــر واقعــًا ب ــا ایــن وصــف، جامعــۀ جهان ب
افغانســتان بــه دیــدۀ قــدر می نگــرد و بــه دنبــال »بینــی خمیــری« 
نیســت، بهتریــن گزینــه بــرای برگــزاری یــک انتخابــاِت ســالم و 
شــفاف و از همــه مهم تــر ثبات آفریــن، توجــه بــه فیصلــۀ شــورای 
نامــزدان ریاست جمهوری ســت. یقینــًا از هــر زاویــه کــه بــه 
انتخابــات و حواشــی آن نــگاه کنیــم، فیصلــۀ ایــن شــورا بهتریــن 
ــت جمهورِی  ــات ریاس ــالمِت انتخاب ــِن س ــرای تضمی ــکار ب راه

پیــِش رو خواهــد بــود. 

هم زمـانِی زنگ انتخـابات 
و زنگ تقـلب

احمــد عمران

ارگ در مجلس شکسِت 

ارگ اگر از دســت درازی و دخالت در امور پارلماِن کشــور دســت برمی داشت، شــاید این قوه موفق می شد که رییِس 
شایسته تری را برای خود گزینش کند. اما متأسفانه دخالت های ارگ همواره باعث سرافکنده گی و شرمساری افغانستان 
در سطح کشور، منطقه و جهـــان شده اســت. این نهاد از آن جایی که به صورِت پنهان افکار فاشیستی را دنبال می کند، 
در تالش اســت که در همۀ نهادها افراد نزدیک به خود را تحمیل کند و این موضوع باعث می شــود که افراد واقعاً نخبه و 

چیزفهم نتوانند در رقابت ها شرکت ورزند و موقف های کلیدی را به  دست آورند
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انتخابـات  در  انگشـت نگاری  سیسـتم  از  اسـتفاده  عـدم 
ریاسـت جمهوری یکـی شـیوه های حکومت برای مهندسـی 

انتخابـات بـه نفـع محمـد اشـرف  غنـی اسـت.
شـماری از جریان هـای سیاسـی و آگاهـان می گوینـد، چون 
ارادۀ سیاسـی بـرای برگـزاری یک انتخابات شـفاف و سـالم 
وجـود نـدارد و جامعـۀ جهانـی هـم نسـبت بـه ایـن رونـد 
بی بـارو و بی عالقـه اسـت، کمیسـیون انتخابـات در تبانـی با 
حکومـت  بـرای طرح ریـزی تقلب و تخلـف چنین تصمیم 

گرفته اسـت.
از سیسـتم  از آگاهـان سیاسـی هـم عـدم اسـتفاده  برخـی 
انگشـت نگاری را فراهم سـازی زمینـۀ تقلـب بـه نفـع ارگ 
انتخابـات  دارنـد کـه کمیسـیون  تأکیـد  عنـوان می کننـد و 
بـه منظـور تقلـب بـه دسـتور ارگ در صـدد دور زدن قانون 
انتخابـات اسـت و نبود وقت و امکانـات را بهانه قرار داده و 
در حقیقـت کمیسـیون بـرای انجـام یک تقلب سـازمان یافته 

دیگـر آمـاده  می شـود.
ایـن واکنش هـا پـس از اعـالم کمیسـیون انتخابـات مبنـی 
بـر عـدم اسـتفاده از تکنالـوژی انگشـت نگاری در انتخابات 
ریاسـت جمهوری کـه قـرار اسـت در 6 میـزان سـال روان 

برگـزار شـود، ابـراز می شـود.
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات اعـالم کردنـد کردنـد که 
بـا در نظرداشـت کمبـود وقـت، عـدم امکانـات الزم، عـدم 
قابـل تطبیـق بـودن درسـت تکنالـوژی انگشـت نگاری و به 
دلیـل در دسـترس قرار نداشـتن ماشـین های انگشـت نگاری 
انتخابـات  در  تـا  بـرآن شـده  تصمیـم  مربوطـه  و سیسـتم 
انگشـت نگاری  سیسـتم  از   139۸ سـال  ریاسـت جمهوری 

نشود. اسـتفاده 
ابراهیـم حکمتـی معـاون شـورای اجرایـی و رییـس امـور 
چـون  می گویـد،  افغانسـتان  ملـی  وفـاق  تیـم  والیـات 
شـفاف،  انتخابـات  یـک  بـرای  سیاسـی  ارادۀ  و  حاکمیـت 
عادالنـه، سراسـری و دموکراتیـک وجـود نـدارد. بنابرایـن 
بـرای طرح ریـزی تقلـب چنین تصمیمی گرفته شـده اسـت.
بـه باور آقای حکمتی، چون کمیسـیون انتخابات اسـتقاللیت 

ندارنـد، حکومـت بـرای مهندسـی انتخابـات از هـر گزینـه 
اسـتفاده می کنـد که عدم اسـتفاده از سیسـتم انگشـت نگاری 

می توانـد یکـی از این شـیوه ها باشـد.
او در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار تأکیـد کـرد، مسـاله 
مهم تـر دیگـر اینکـه برخـی از اعضـای کمیسـیون انتخابات 
به شـکل ماهرانـه از سـوی حکومت جاسـازی گردیده و بر 

ضلـع حاکمیـت می چرخنـد.
آقـای حکمتـی افـزود، از طرفـی هـم اپوزیسـون حکومـت 
میان شـان  الزم  هم آهنگـی  عـدم  و  دقیـق  برنامـه  عـدم  از 
وکارآمـد  موثـر  سـاختارهای  ایجـاد  در  و  می برنـد  رنـج 

انـد. نتوانسـته  داده  تبـارز  را  توان مندی های شـان  
وی همچنـان گفـت، خارجی هـا هم خسـته از وضع موجود 
و دل سـرد از همـه طرف هـا درصـدد ساده سـازی و ترکیـب  
بینـی خمیـری به نـام انتخابـات انـد و نسـبت بـه ایـن مورد 

زیـاد حساسـیت نشـان نمی دهند.
 بـه گفتـه او، متاسـفانه قربانـی اصلـی ایـن بازی هـا مـردم 
مـا و رای پـاک آنهاسـت و ایـن مـردم هسـتند در ایـن روند 

صدمـه می بیننـد.
بـا ایـن حـال، فضل الرحمـان اوریـا آگاه سیاسـی می گویـد، 
طبـق قانون انتخابـات، کمیسـیون انتخابات مکلـف به انجام 
انگشـت نگاری در انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت، اما به 
هـدف انجـام تقلـب بـه نفع آقـای غنـی بهانه جـوی می کند.

او تاکیـد کـرد، کمیسـیون بـه منظـور تقلـب به دسـتور ارگ 
در صـدد دور زدن قانـون انتخابـات اسـت و نبـود وقـت و 
امکانـات را بهانـه قـرار داده و در حقیقـت کمیسـیون بـرای 

انجـام یـک تقلـب سـازمان یافتـه دیگـر آمـاده  می شـود.
آقـای اوریـا در خصـوص اینکـه در انتخابات پارلمانی سـال 
پـار بـا وجود اسـتفاده از سیسـم انگشـت نگاری مـردم گواه 
تقلبـات گسـترده بودنـد گفـت، در انتخابـات پارلمانی سـال 
پـار تنها 20 درصد از سیسـتم انگشـت نگاری اسـتفاده شـد.
از سیسـتم  اگـر کمیسـیون صـد درصـد  تأکیـد کـرد،  وی 
انگشـت نگاری اسـتفاده می کـرد و از طرفـی هـم اسـتفاده 
از انگشـت نگاری آنالیـن می بـود، شـاهد تقلـب و تخلـف 

نمی بودیـم و در انتخابـات ریاسـت جمهوری اگـر 20 درصد 
هـم از سیسـتم  انگشـت نگاری اسـتفاده نشـود، مردم شـاهد 
قبلـی  انتخابـات  از  مراتـب مسـخره تر  بـه  انتخابـات  یـک 

بود. خواهنـد 

اعضای کمیسیون انتخابات به سنا فراخوانده می شوند
مجلـس سـنا نیـز بـا انتقـاد از کمیسـیون انتخابـات می گوید 
کـه ایـن کمیسـیون مطابـق بـه قانـون انتخاباتـی که توسـط 
فرمـان تقنینـی رییس حکومـت قابل اجرا اسـت، عمل کرده 

و حـق تعدیـل آن را ندارد.
برخی اعضـای مجلـس سـنا در نشسـت دیـروز ایـن مجلس 
گفتنـد کـه کمیسـیون انتخابـات یکـی از ماده هـای قانـون 
بـه  بایـد  آینـده  انتخابات هـای  انتخابـات کـه براسـاس آن 

شـکل بایمتریـک برگـزار شـود، را تعدیـل کـرده اسـت.
بـه گفتۀ سـناتوران، کمیسـیون انتخابـات گفته کـه نمی تواند 
انتخابـات آینـده ریاسـت جمهوری را بـه  انتخابـات  رونـد 
شـکل بامتریـک برگزار کنـد و بناًء در این انتخابات از شـیوه 

قبلی اسـتفاده خواهد شـد.
محمـد اکبـری یکـی از اعضای سـنا ایـن تصمیم کمیسـیون 
انتخابـات را نقـض قانـون خوانـد و تأکیـد کـرد کـه ایـن 
کمیسـیون حـق نقـض قانـون و یـا تعدیل قانـون را نـدارد.
آقـای اکبـری گفـت: »براسـاس قانـون انتخابـات بایـد تمام 
شـود.  برگـزار  بایمتریـک  شـکل  بـه  انتخابـات  مراحـل 
کمیسـیون انتخابـات حـق نـدارد ایـن مـاده قانـون را تعدیل 
قانـون  مطابـق  نمی تواننـد  کمیسـیون  اعضـای  اگـر  کنـد؛ 
انتخابـات برگـزار کنـد بایـد اسـتعفا بدهنـد و از صحنه کنار 

برونـد.«

آقـای اکبـری کـرد کـه کمیسـیون انتخابـات بـدون بایمتـر 
تمامـی روندهـای انتخاباتـی چگونـه شـفافیت انتخابـات را 

می کنـد. تضمیـن 
فیصـل سـمیع نیـز گفت: »ما از عـدم اسـتفاده از بامتریک در 
رونـد انتخابـات نگرانیم؛ کمیسـیون انتخابات باید پاسـخ گو 
باشـد وگرنـه انتخابـات آینـده ریاسـت جمهـوری هماننـد 
انتخابـات گذشـته پارلمانـی یـک فاجعـه و بحـران جدیـد 

آفرید.« خواهـد 
سـناتوران تأکیـد کردند کـه اعضای کمیسـیون انتخابات باید 
در ایـن زمینـه بـه مجلس سـنا فرا خوانده شـده و پاسـخ گو 

باشند.
فضل هـادی مسـلم یـار رییس مجلـس نیز گفت کـه اعضای 
کمیسـیون انتخابـات در نشسـت روز سـه شـنبه هفتـه آینده 
ایـن مجلس فـرا خوانده می شـوند تا به سـواالت سـناتوران 

در مـورد انتخابـات آینده ریاسـت جمهوری پاسـخ بگویند.
انتخابـات  اسـت  قـرار  کـه  اسـت  حالـی   در  ایـن 
شـود. برگـزار  روان  سـال  میـزان   6 در  ریاسـت جمهوری 

پیـش از این قـرار بود انتخابـات ریاسـت جمهوری به تاریخ 
31 حمـل برگـزار شـود، امـا ایـن تاریـخ بـه 29 سـرطان به 
تعویـق افتاد. پـس از برکناری اعضای ارشـد کمیسـیون های 
در  شـده  انجـام  تخلفـات  و  تقلـب  دلیـل  بـه  انتخاباتـی 
انتخابـات پارلمانـی 2۸-29 میزان سـال پـار، انتخابات برای 

بـار سـوم بـه تعویـق افتاد.
اعضـای جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی بعـد از گزینـش و 
آغـاز کار بالفاصلـه اعـالم کردنـد کـه ایـن کمیسـیون برای 
برگـزاری انتخابـات در ماه سـرطان آماده نیسـت و انتخابات 

قـرار اسـت بـه تاریخ 6 میـزان سـال روان برگزار شـود.

جنــگ افغانســتان ویران کننده تــر از آن اســت کــه 1۸ ســال پیــش 
تصــور می شــد. قســمی کــه گــواه هســتیم، ایــن کشــور اکنــون بــا 

بحــران بــزرگ انســانی مواجــه اســت.
ــای  ــا جنگ ه ــح، ام ــرای صل ــری ب ــای پی گی ــود تالش ه باوج
بی وقفــه و شــرایط خشک ســالی ســبب بی جــا شــدن افــراد  
ــان  ــای بی پای ــگ  و انفجاره ــا جن ــح ب شــده اســت و صــدای صل

ــوش شــده اســت.  خام
طالبــان آمــادۀ انجــام حشــونت تروریســتی را در کشــور انــد و از 
یــک جریــان مخالــف بــه گــروه قــوی جنگــی ماننــد 1990 تبدیــل 
ــه عنــوان یــک گــروه  شــدند. ایــن گــروه پیــش از ســال 2000 ب
تروریســتی عــرض انــدام کردنــد؛ امــا در حــال حاضــر در مــورد 
ــود حکومــت  ــکا در نب ــاالت متحــده امری ــا ای ــده افغانســتان ب آین
ــان دارد و  ــم خشــونت جری ــد. باآنه ــو می کنن افغانســتان گفت  وگ
ایــن نشــان دهندۀ دو رویــی آنــان، پــس از اعــالم عملیــات بهــاری 

طالبــان در اوایــل  ســال جــاری اســت. 
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــتان و ای ــان افغانس ــان، حامی ــن زم در عی
ــک  ــای کم ــد، نهاده ــق نبودن ــانی موف ــران انس ــش بح در کاه
ــد  ــد و رون ــرار گرفتن ــن ق ــالت خونی ــدف حم ــورد ه ــان م رس
ــن  ــت. ای ــرار گرف ــت ســردرگمی ق ــح در حال گفت وگوهــای صل

ــا بــه یــک راه حــل )الترناتیــف( توجــه شــود، بــه  مهــم اســت ت
ایــن معنــای کــه یــک قــوت بــری تضمیــن صلــح در افغانســتان 
ــرف  ــک ط ــوان ی ــه عن ــوی ب ــکل ق ــه  ش ــن ب ــد. چی روی کار آی
اعتمــاد بــرای بیــرون رفتــن از باتــالق امنیتــی کنونــی اســت کــه 

ــی دارد.  ــادی و طبیع ــردی و اقتص ــل راهب دلی
روابــط  افغانســتان  شــاهی  حکومــت   بــا  چیــن  چنانچــه 
دپیلوماتیــک ایجــاد کــرد کــه بــه ســال 1950 بــر می گــردد. بــرای 
ــن روی  ــدود دارد، چی ــادی مح ــت اقتص ــتان اهمی ــن افغانس چی
منابــع طبیعــی افغانســتان ســرمایه گذاری کــرد و تــا زمــان اشــغال 
ــان  ــس از ســقوط طالب ــه داشــت. پ شــوروی در ســال 19۸0 ادام
توســط نیروهــای امریکایــی در ســال 2001 و ایجــاد ادارۀ موقــت 
ــدۀ  ــاس معاه ــه اس ــاره ب ــتان دوب ــن – افغانس ــتان، چی در افغانس
ــی  ــد. در حال ــت کردن ــط همســایه داری خــود را تقوی 1960 رواب
کــه بــا اشــغال طالبــان پــس از ســال 2000 و اوج گرفتــن خشــونت 
ــن  ــن حضــوری نظامــی و فزیکــی در ای توســط تروریســتان، چی

چالش هــا نداشــت. 
گفتنــی اســت کــه راهبــرد افغانســتان – چیــن روشــن و محاســبه 
ــد؛ چنانچــه  شــده اســت و در مــوارد مختلــف فعالیــت داشــته ان
منافــع بجینــگ در منطقــه ایجــاب می کنــد تــا صلــح بــه زودتریــن 

فرصــت برقــرار شــود. 
اول این کــه چیــن از موقعیــت نزدیــک جغرافیایــی افغانســتان 
ــتان  ــی تروریس ــان و برخ ــرای طالب ــکان ب ــه م ــت ک ــران اس نگ
منطقــه  در  اویغورهــا  تخلفــات  و  تبدیــل شــود  بین المللــی 
ــن  ــد، ای ــا می کنن ــی ادع ــات چین ــبب قام ــت س ــینکیانگ اس س
ــد و در  ــرای گروه هــای ســه گانه )ســه فرد( ایجــاد می کنن ــه ب زمین
تــالش )تروریســم، جدایــی طلبــی و خشــونت( ترویــج می کننــد. 
ــات در افغانســتان  ــرد بی ثب ــن از سیاســت مزمــن، و راهب دوم، چی
ــی  ــای ترانزیت ــب راه ه ــبب تخری ــد س ــه می توان ــت ک ــران اس نگ
ــد  ــر بن ــک کم ــا »ی ــروژه » Belt and Road Initiative« ی پ
ــردن  ــل ک ــن راه متوص ــن از ای ــدف چی ــود. ه ــک راه«  ش و ی
چیــن بــه کشــورهای جنوب غــرب، جنــوب، و آســیای مرکــزی، 
کشــورهای خلیــج فــارس، شــمال و غــرب افریقــا و اروپــا اســت. 
ــی در افغانســتان و  ــوان یــک قــدرت منطقه ی ــه عن ــن ب ســوم، چی
ــان  ــت و همچن ــرده اس ــور ک ــزرگ ظه ــدرت ب ــم انداز ق ــا چش ب
ــای ناشــی  ــای پتنشــیل راه حل چالش ه ــو ادع ــی که بازیگــر جهان
ــیا اســت  ــوب آس ــتان در جن ــدت تروریس ــی م از حضــور طوالن

را  دارد.
بــا در نظرداشــت ایــن، چیــن مــکان بــال منازعــه بــرای پیش بــرد 
ــن  ــرای تمری ــت. ب ــاف آن اس ــان و انکش ــح افغانس ــد صل رون
راهبــرد در تمــام ایــن کشــور کــه اقلبــًا منابــع مالــی و ایدیولــوژی 
ــاد  ــالم آب ــرای اس ــن ب ــد. چی ــل می کنن ــتان را تموی ــان پاکس طالب
کمک هــای اقتصــادی مهــم را دارد. حداقــل 62 بیلیــون دالــر 
ــتان  ــن – پاکس ــادی چی ــدور اقتص ــرای کری ــک ب ــن کم بزرگتری
ــام  ــد تم ــکننده مم ــادی ش ــرای اقتص ــد، ب ــه می توان )cpec( ک
ــاف  ــم را در انکش ــی مه ــد و  نقش ــش ده ــر را کاه ــود و فق ش
ــی کــه چیــن کشــوری  اقتصــادی پاکســتان داشــته باشــد. در حال
ــتان و  ــان افغانس ــای می ــل چالش ه ــرای ح ــای ب ــت گزینه ه اس
ــا منابــع  پاکســتان دارد و تــالش می کنــد تــا بــه صــورت ویــژه ب
تروریســم مبــارزه کنــد. چیــن تــا هنــوز روی چیــن یــک توافــق 
تمرکــز نکــرده اســت، ایــن نشــان می دهــد کــه در تعقــب 

رویکــرد مبــارزه بــا منابــع تروریســم اســت کــه توســط پاکســتان 
ــودی »نهضــت اســالمی ترکســتانی شــرقی« اســت.  در صــدد ناب
جریــان کــه چیــن هــدف اصلــی اش اســت. امــا طالبــان افغانســتان 

در پاکســتان آزاد گشــت  زده نمی تواننــد. 
در پیشــروی اقتصــادی، همچنــان چیــن یکــی از بزرگتریــن 
ســرمایه گذاران در افغانســتان اســت. ایــن در برابــر 3 بیلیــون دالــر 
بــرای قــرارداد اســتخراج آهــن، در والیــت لوگــر کــه موفــق نبــود 
و یــا ســاخت جــاده و و راه آهــن در افغانســتان پیشــرفت کــرده 
اســت. پیشــرفت های انــدک در اوضــاع زننــدۀ امنیتــی کشــور کــه 
بــا امکانــات انــدک صــورت گرفتــه اســت. افــزون بــر آن، چیــن 
توانایــی پذیرفتــن افغانســتان را بــه عنــوان عضــو دایمــی، نهادهای 
ــی  ــت همگرای ــا راهِ را جه ــرد ت ــانگهای بپذی همکاری هــای ش
منطقه یــی روی رونــد صلــح افغانســتان ایجــاد کنــد. همچنــان؛ از 
ــار  ــروه همــکاری چه ــه و گ ــد جانب حضــور در نشســت های چن
ــدف  ــه ه ــه )Quadrilateral Group Cooperation( ب جانب
ــاد  ــاری روی ایج ــک فش ــه ی ــر ب ــه منج ــک ک ــالش دپیلوماتی ت

مصالحــه در افغانســتان شــود. 
ــترک از  ــی مش ــیه دراعالمیه ی ــکا و روس ــوی امری ــن در پهل چی
ــری  ــه رهب ــه ب ــد ک ــژه رون ــه وی ــرد. ب ــت ک ــح حمای ــد صل رون
ــالش  ــن در ت ــا بیشــتر از آن چی شــهروندان افغانســتان باشــد، ام
ــته  ــذ داش ــه روی کاغ ــت ک ــی اس ــام تعهدات ــردن تم ــی ک اجرای
ــح  ــد صل ــت در رون ــوذ مثب ــن از نف ــرای وضاحــت، چی اســت. ب
برخــوردار اســت و پاکســتان را تشــویق می کنــد تــا بــه صــورت 
ــت افغانســتان را  ــان تروریســتان و دول ــح می ــد صل بی پیشــنۀ رون
حمایــت کنــد. قدمــی کــه می توانــد ثبــات دایمــی را در افغانســتان 
تضمیــن کنــد. در قــدم نحســت چیــن بــه صــورت واضیــح هــدف 
اســتراتژیک خــود را روی دســت دارد و یــا آمــاده اســت تــا بــه 
اســاس چشــم انــداز درازمــدت خــود در مــورد امنیــت منطقــه و 
ــان  ــورت یک س ــه ص ــتی ب ــای تروریس ــام گروه ه ــا تم ــارزه ب مب

اســت داشــته باشــد. 

چین و صلح افغانستان

آگاهان:
عدم استفاده از انگشت نگاری در انتخابات 

آماده گی برای تقلبی دیگر است

ناجیه نوری  
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اصلــی  عوامــل  از  یکــی  سیاســی  ارتباطــات 
تأثیرگــذار روی روابــط آگاهانــه و نظام منــد میــان 
و  دولت هــا  سیاســی،  احــزاب  سیاســت مداران، 
کشــورها می باشــد و روی شــرایط حاکــم در کشــورها 
ــر و  ــی دارد. عنص ــش اساس ــز نق ــی نی ــم جهان و نظ
ــی  ــات سیاس ــراری ارتباط ــۀ برق ــی پروس ــل اصل عام
و  سیاســی  جریان هــای  سیاســت مداران،  میــان  در 
ــای  ــد. پیام ه ــی می باش ــای سیاس ــز پیام ه ــورها نی کش
ــر  ــذار ب ــدی و تأثیرگ ــر ج ــۀ عناص ــه  مثاب ــی ب سیاس
روابــط سیاســی میــان افــراد، نهادهــا و کشــورها 
واقعیت هــای  شــرح دهندۀ  بــه  مثابــۀ  همچنیــن  و 
مربــوط به رابطه هــا و مــراودات سیاســی در میــان 
سیاســت مداران، جریان هــای سیاســی و ملت هــا و 
ــای  ــد. پیام ه ــِت خاصــی برخوردارن کشــورها، از اهمی
سیاســی معمــوالً به واســطۀ مراکــز مهــم و افــراد خبــره 
ــا و  ــت نورم ه ــا درنظرداش ــده و ب ــه گردی و آگاه تهی
ــه  ــی ب ــدۀ سیاس ــه ش ــاری و پذیرفت ــیپ های معی پرنس
ــوند.  ــال می ش ــر ارس ــورد نظ ــای م ــا طرف ه ــرف ی  ط
ــانه های  ــق رس ــی از طری ــای سیاس ــم، پیام ه ــی ه گاه
ــرار  ــان ق ــن در جری ــده و ضم ــر گردی ــی نش همه گان
ــامل  ــم ش ــث و مفاهی ــی از مبح ــای مردم دادن توده ه
در پیام هــای سیاســی، بــه   گونــۀ غیرمســتقیم بــه 
 مخاطب هــای واقعــی و مــورد نظــر گوشــزد می شــود. 
ــاری  ــای معی ــت اخــالق و نورم ه ــر حــال، رعای در ه
سیاســی و در نظــر گرفتــن نورم هــای ارتباطــی در 
پروســۀ انتقــال پیام هــای سیاســی حتمــی و مهــم 

پنداشــته می شــوند.
ــرد،  ــد ف ــی بای ــای سیاس ــی پیام ه ــۀ انتقال ده در پروس
افــراد و نهادهــای زیربــط کــه بــرای ایــن مأموریــت و 
رســانیدن پیام هــا مؤظــف می شــوند، بــا دقــت تمــام و 
بــا امانــت داری ایــن کار را انجــام دهنــد. کســانی که بــه 
ــت  ــا دق ــد ب ــد، بای ــای سیاســی مؤظف ان ــال  پیام ه انتق
ــان پیام هــای سیاســی، کلمــات  ــه می متوجــه باشــند ک
ــه  پیام هــای  و واژه هایــی کــه حامــل مفاهیــم متعلــق ب
سیاســی اند و میــان پیام هــا، کلمــات و جمله هــای 
شــخصی خویــش فــرق قایــل شــوند و  بــه  هیچ وجــه 
مفاهیــم متعلــق بــه  پیــام سیاســی و مســایل و مفاهیــم 
ــر  ــازند؛ مگ ــم نس ــش را مدغ ــی و شــخصی خوی ذهن
هــم  یــا  و  پیام هــا  بیشــتر  شــرح  بــرای  این کــه 
سهل ســازی پروســۀ انتقــال پیام هــا و فراهم ســازی 
ــک  ــل، از ی ــرف مقاب ــر ط ــذاری ب ــای تأثیرگ زمینه ه
ــای  ــاری و مهارت ه ــای معی ــا و کلمه ه ــله واژه ه سلس
ــده گان  ــال، ارایه کنن ــر ح ــود. در ه ــتفاده ش ــردی اس ف
ــای  ــی و گفته ه ــای سیاس ــمی پیام ه ــد قس ــا بای پیام ه
ــت و  ــر حال ــه در ه ــد ک ــه دهن ــود را ارای ــی خ ذهن
ــون  ــند؛ چ ــک باش ــل تفکی ــرایط قاب ــر ش ــت ه تح
ــی و  ــدی سیاس ــای ج ــه  پیام ه ــزش ناموج ــی آمی گاه
ــا  ــده گان پیام ه ــی انتقال دهن ــات ذهن ــم و معلوم مفاهی

ــود. ــدی می ش ــوءتفاهمات ج ــاد س ــث ایج باع
ــکل دهی و  ــوۀ ش ــب و نح ــناختن مخاط ــان، ش همچن
ــای  ــه فکتور ه ــز از جمل ــی نی ــای سیاس ــال پیام ه انتق
ــات  ــراری ارتباط ــوۀ برق ــر نح ــم ب ــه ه ــد ک مهمی ان
سیاســی و هــم بــر حــد ارزش منــدی و وجهــۀ 
ــال کنندۀ  ــی( ارس ــی/ حقیق ــع )حکم ــخصیتی مرج ش
ــا و  ــراد، نهاده ــد. اف ــدی می گذارن ــر ج ــا تأثی پیام ه
ممالکــی کــه بــه  فرســتادن پیام هــای سیاســی و یــا هــم 
همه گانــی ســاختن پیام هــا و موقف هــای سیاســی 
خــود بــا اســتفاده از وســایل همه گانــی مبــادرت 
می ورزنــد، در هــر حالــت بایــد حــد ضــرورت و حــد 
ــی  ــای احتمال ــام، پیامده ــتادن پی ــودن فرس ــول ب معق
ــه   ــخ دهی ب ــوۀ پاس ــان نح ــرار( و همچن ــاد و اض )مف
ارزیابــی  مــورد  را  آن   احتمالــی  عکس العمل هــای 
قــرار داده و در یــک آگاهــی کامــل بــه  فرســتادن 
ــا هــم غیرمســتقیم اقــدام  ــۀ مســتقیم و ی ــه   گون ــام ب پی
نماینــد. نبایــد چهره هــای سیاســی و نهادهــای متفــاوت 
هرچــه را بــرای هرکــس و هــر گونه یــی کــه دل شــان 
ــات  ــق ارتباط ــت و از طری ــر سیاس ــت، از معب خواس
سیاســی بیــرون دهنــد. بایــد پیام هــای خویــش را بــر 
ــِت  ــت و جدی ــا دق ــت، ب ــرورت و مصلح ــای ض مبن
ــه شــدۀ سیاســی  ــای نورم هــای پذیرفت ــر مبن تمــام و ب
ارایــه نماینــد و در هــر حالــت،  بــه  گفته هــا و 
پیام هــای خویــش آماده گــی پاســخ گویی را داشــته 

ــند.  باش
در پروســۀ ردوبــدل نمــودن پیام هــای سیاســی، نحــوۀ 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  پیام هــای  بــه   پاســخ دهی 
ــت و  ــا دق ــد ب ــه بای ــد ک ــی مهم  ان ــز خیل ــی نی سیاس
ــخاص و  ــود. اش ــه ش ــه  آن پرداخت ــل  ب ــارت کام مه
ــای  ــه  پیام ه ــخ دهی ب ــوولیت پاس ــه مس ــی ک نهادهای
ــرای  ــام، ب ــوای پی ــرای درک محت ــد، ب سیاســی را دارن
درک اهــداف طــرف پیام دهنــده و همچنــان بــرای 
ــه  ــخ دهی ب ــی نحــوۀ پاس ــاد و اضــرار احتمال درک مف
ــل برخــوردار  ــی کام ــت و توانای ــد از ظرفی ــا بای  پیام ه
ــی،  ــاری و منطق ــۀ معی ــه   گون ــد ب ــند. پاســخ ها بای باش
دور از دخالــت احساســات و عواطــف شــخصی و 
ــه  ــی ارای ــدۀ سیاس ــه ش ــای پذیرفت ــای نورم ه ــر مبن ب
شــوند. از ســویی هــم، تهیــه و منتقل ســازی پیام هــای 
مناســب سیاســی و برقــراری ارتباطــات سیاســی ســالم 

پیـام های سیاسی 
و شیوه های برقرارِی 
ارتباطات سیاسِی 
سالم و مثمر

ــای  ــا و ظرفیت ه ــک سلســله مهارت ه ــر مســتلزم ی و مثم
نحــوۀ  پهلــوی  در  می باشــند.  کاربــردی  و  حرفه یــی 
ــت و  ــۀ درس ــه  گون ــی ب ــای سیاس ــال پیام ه ــه و انتق تهی
مســووالنه، نحــوۀ برقــراری ارتباطــات سیاســی نیــز مهــم 
ــراری ارتباطــاِت  ــود کــه برق ــد متوجــه ب ــی بای اســت. یعن
موفقانــه و مثمــر سیاســی مشــابه  بــه  یــک کــوه یــخ شــناور 
در داخــل اقیانــوس اســت کــه فقــط یــک بخــش آن قابــل 
دیــد اســت و متباقــی همــه در زیــر آب بــوده و بــه   گونــۀ 
ــراری  ــۀ برق ــی پروس ــد؛ یعن ــد نمی باش ــل دی ــتقیم قاب مس
ــه  زمینه هــا، مولفه هــا و  ارتباطــات سیاســی مثمــر و موفقان
ــا انســان ها  ــه باعــث می شــوند ت شــرایط متعــددی دارد ک
ــط  ــران فق ــد. دیگ ــرار کنن ــالم برق ــات س ــد ارتباط بتوانن
ــای  ــات و پیامده ــراری ارتباط ــت برق ــان حال ــه هم متوج
ــرای  ــده ب ــددِ کمک کنن ــای متع ــه فکتوره ــوند، ن آن می ش
برقــراری ارتباطــات. فکتورهــا و مهارت هایــی چــون 
تجــارب  زبانــی،  مهارت هــای  ارتباطــی،  مهارت هــای 
ــت  ــا دیگــران، بلدی ــراری ارتباطــات ب ــون برق ــی پیرام کاف
ــی، شــناخت  ــک، خبره گ ــای دیپلوماتی ــد و نورم ه ــا قواع ب
ماحــول و مخاطــب، دانســتن هــدف و درک شــرایط الزم 
بــرای برقــراری ارتباطــات، همــۀ فکتورهــا و عناصری انــد 
ــد و  ــق نیازن ــی موف ــات سیاس ــراری ارتباط ــرای برق ــه ب ک
ــر  ــات از اکث ــن ارتباط ــۀ تأمی ــق در عرص ــان های موف انس

ــند.  ــوردار می باش ــا برخ ــن مزای ای
بــرای برقــرار نمــودن ارتباطــات سیاســی موفقانــه در 
ــترک  ــۀ مش ــه   گون ــارت ب ــد مه ــاوت، چن ــای متف عرصه ه
ــن  ــرای تأمی ــوع ب ــن موض ــد. عمده تری ــه نیازن ــرای هم ب
ــب  ــناخت مخاط ــود، ش ــناخِت خ ــه، ش ــات موفقان ارتباط
)طــرف مقابــل( و شــناخت محیــط اســت. شــناخت خــود 
ــت کاری،  ــت، موقــف و موقعی شــامل دانســتن حــد ظرفی
ــت  ــودن وق ــاعد ب ــوۀ مس ــت و نح ــدف و نی ــتن ه دانس
بــرای برقــراری ارتباطــات اســت. شــناخت مخاطــب هــم 
در بــر گیرنــدۀ شــناخت از ظرفیــت و توانایی هــای فــردی 
و شــخصیتی، موقــف و موقعیــت کاری، پس زمینه هــای 
بــرای  احتمالــی وی  فرهنگــی و هــدف  اجتماعــی و 
ــر  ــط در ب ــناخت محی ــد. ش ــات می باش ــراری ارتباط برق
ــت  ــی، آدرس و اهمی ــت جغرافیای ــدۀ شــناخت موقعی گیرن
مکانــی محیــط، ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی محیــط 
و حساســیت های الزم متعلــق بــه  آن محیــط می باشــد. 
یــک انســان بایــد بدانــد کــه چــرا، چــه وقــت و در کجــا 
و بــا چــه کســی ارتباطــات، به خصــوص ارتباطــاِت 
ــاد  ــایل ی ــتن مس ــد از دانس ــد. بع ــرار می کن ــی برق سیاس
شــده، نخســتین مهارتــی کــه در ارتباطــات سیاســی نقــش 
بــازی می کنــد، نحــوۀ آغــاز ارتباطــات و نحــوۀ رفتــار بــا 
ــک  ــرد و ی ــم بگی ــد تصمی ــخص بای ــت. ش ــب اس مخاط
شــیوۀ خــاص آغازگــری بــرای برقــراری ارتباطــات را دارا 
ــا  ــک تبســم ی ــا ی ــات را ب ــه ارتباط ــد ک ــد بدان ــد. بای باش

ــر  ــا س ــردن ی ــد ک ــل دســت بلن ــی مث ــت بدن ــدام حرک ک
تــکان دادن آغــاز می کنــد یــا بــا اســتفاده از زبــان گفتــاری 
ماننــد ســالم دادن، خوش آمدیــد گفتــن و... و یــا هــم بــه 
ــی؛  ــت بدن ــا حرک ــم ب ــان و ه ــا زب ــم ب ــط ه ــۀ مختل   گون

ــوازن.  ــگ و مت ــۀ هماهن ــه   گون ــی ب ول
همچنــان برقرارکننــدۀ ارتباطــات سیاســی بایــد بدانــد کــه 
ــورد  ــات برخ ــۀ ارتباط ــامل در پروس ــر ش ــرف دیگ ــا ط ب
ــتانه  ــرم و دوس ــاد گ ــد، زی ــته باش ــاری داش ــادی و معی ع
ــرار  ــاس برق ــدی تم ــرد و ج ــی س ــم کم ــا ه ــد و ی باش
ــۀ  ــار در پروس ــوع رفت ــه ن ــن س ــه از ای ــه این ک ــد. البت کن
ــش  ــت و کدام ــوب اس ــدامِ آن خ ــات ک ــراری ارتباط برق
ــات و  ــت ارتباط ــراری، ماهی ــه نحــوۀ برق ــد، بســته گی ب ب
ماهیــت طــرِف شــامل در پروســۀ ارتباطــات دارد. گرچــه 
ــا دل گرمــی و خوشــی یــک  از دیگــران پذیرایــی کــردن ب
ــی  ــات سیاس ــۀ ارتباط ــا در پروس ــت، ام ــت اس ــل مثب عم
ایــن ســه گزینــه نــه از یکدیگــر خــوب انــد و نــه هــم بــد، 
در صورتــی کــه بــا درک نحــوه، شــرایط و مــکان اســتفادۀ 
ــون  ــد. چ ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــدام م ــر ک ــا ه آن ه
ــرورت  ــوِع آن ض ــر ن ــتفاده از ه ــاوت اس ــرایط متف در ش

می شــود.
بــه   گونــۀ مثــال، شــما گزینه هایــی چــون یــک پیالــه چــای 
ــالس آب  ــک گی ــالس جــوس ســرد، ی ــک گی شــیرین، ی
ــه  ــردن ب ــکش  ک ــرای پیش ــخ را ب ــوۀ تل ــه قه ــک پیال و ی
 دیگــران بــا خــود داریــد. اگــر بپرســید کــه کدامــش خوب 
ــد، پاســخ ایــن اســت کــه تمــام ایــن  اســت و کدامــش ب
ــِت  ــه در وق ــد در صورتی ک ــاوی دارن ــا ارزش مس گزینه ه
ــب  ــۀ مناس ــه   گون ــب و ب ــخص مناس ــرای ش ــب و ب مناس
ــخ  ــه  نوشــیدن قهــوۀ تل ــی کســی ب پیش کــش شــوند. وقت
عــادت دارد ولــی شــما اصــرار کنیــد کــه جــوس ســرد را 
بنوشــد، این جــا گزینــه بی مــورد می شــود. و یــا هــم 
کســی زیــاد تشــنه اســت و آب می خواهــد و شــما چــون 
ــه  او  ــت، ب ــر اس ــیرین بهت ــای ش ــه چ ــد ک ــر می کنی فک
چــای تعــارف کنیــد؛ کاری را کرده ایــد کــه زیــاد به مــورد 
و مؤجــه نیســت. در پروســۀ برقــراری ارتباطــات سیاســی 
ــت  ــای الزم، خواس ــه  گزینه ه ــت متوج ــا دق ــد ب ــز بای نی
ــراری  ــرایط برق ــل و ش ــرف مقاب ــدی ط ــِد ارزش من و ح

ارتباطــات باشــیم تــا گزینــۀ مناســب را در وقــِت مناســب بــرای 
شــخص مناســب مــورد اســتفاده قــرار دهیــم و نتیجــۀ مناســب 
به دســت آوریــم. البتــه هنــگام برقــراری ارتباطــات سیاســی در 
ــوۀ  ــاوت، نح ــورهای متف ــه کش ــق ب ــای متعل ــان دیپلومات ه می
ــی و  ــوۀ احوال پرس ــر و نح ــا یکدیگ ــا ب ــورد دیپلومات ه برخ
حــد دوســتانه یــا غیردوســتانه بــودن پروســۀ ارتباطــات در میــان 
ــق  ــورهایی تعل ــان کش ــود در می ــط موج ــوۀ رواب ــه نح ــا ب آن ه
ــون  ــد؛ چ ــی می کنن ــورها نماینده گ ــا از آن کش ــه آن ه دارد ک
دیپلومات هــا مکلــف بــه رعایــت نورم هــا و دیدگاه هــای 
ــه آن کشــور  ــد و ب ــِت خودان رســمی و سیاســی کشــور و دول
و دولــت کار می کننــد. اگــر کشــورها بــا هــم روابــط دوســتانه 
ــا  ــر ب ــز در حــد براب ــا نی و نیــک داشــتند، برخــورد دیپلومات ه
ــتانه و  ــد دوس ــک می توان ــای دیپلوماتی ــا و پروتوکول ه نورم ه
صمیمــی باشــد. برعکــس اگــر کشــورها روابــط نیــک نداشــتند 
ــا  ــر ب ــد براب ــا در ح ــتند، دیپلومات ه ــنج داش ــط پُرتش و رواب
ــر  ــند؛ مگ ــرد می باش ــم س ــل ه ــک در مقاب ــای دیپلوماتی معیاره
این کــه در موقعیتــی قــرار داشــته باشــند کــه فکــر کننــد رفتــار 
مثبــت و خــوِب آن هــا در مقابــل یکدیگــر بــر روابــط دوجانبــۀ 
ــت  ــن حال ــت دارد؛ در ای ــر مثب ــان تأثی ــورهای مربوطه ش کش
ــون  ــد، چ ــالش کنن ــک ت ــط دیپلوماتی ــود رواب ــرای بهب ــد ب بای

ــزاع و تشــنج اســت. ــر از ن همیشــه تمــاس و  تفاهــم بهت
---

ــگ  ــگاه پهن ــری از دانش ــاوری بش ــات و فن ــرای ارتباط * دکت
ــی  ــگاه البیرون ــتاد دانش ــا/ اس مالیزی

دکتر عبدالقهار سروری*



زادروز حکیــم عمــر خیــام را 2۸ ثــور یــا اردیبهشــت 
ــا  ــی ی ــدود چهارگان ــا مع ــته اند. او ب ــیدی نوش 427 خورش
ــی دری  ــعر پارس ــام آوران ش ــی از ن ــود یک ــاِی خ رباعی ه
ــا فلســفه آمیخــت و  ــی را ب ــا چهارگان ــی ی اســت. او رباع
آن را قالــب مناســبی یافــت بــرای بیــان اندیشــه های 
حکیمانــه و فلســفی خــود. البتــه رباعی هــای شــیخ الرییــس 
ابوعلــی ســینای بلخــی، شــیخ ابوســعید ابوالخیــر، خواجــه 
ــفه و  ــا فلس ــه ب ــز آمیخت ــی نی ــق طوس ــن محق نصیرالدی
ــای  ــا گام ه ــه ب ــن زمین ــام در ای ــا خی ــت؛ ام ــت اس حکم

ــت. ــران راه زده اس ــر از دیگ بلندت
 

امــام فخــری رازی، نجم الدیــن رازی و جوینــی از نخســتن 
ــه  ــی را ب ــه رباعی های ــد ک ــمندانی ان ــنده گان و دانش نویس
ــان  ــد. چن ــرده ان ــت ک ــود ثب ــار خ ــام در آث ــر خی ــام عم ن
ــی منســوب  ــه دو رباع ــن آن ک ــن رازی، ضم ــه نجم الدی ک
ــف 620(  ــاد )تألی ــود مرصادالعب ــاب خ ــام را در کت ــه خی ب
ــد. او آن  ــته می خوان ــری و سرگش ــام را ده ــی آورد، خی م
ــد  ــه ســخن می گوی ــه ســلوک صوفیان ــد ب جــا کــه در پیون
ــدم  ــرۀ ق ــت و ثم ــان اس ــر ایم ــرۀ نظ ــه ثم ــاور دارد ک و ب
عرفــان، از اهــل فلســفه ایــن گونــه یــاد می کنــد: » بیچــاره 
فلســفی و دهــری و طبایعــی کــه از ایــن دو مقــام محــروم 
ــه  ــه ب ــال ک ــی از فض ــا یک ــته ت ــته و گم گش ــد و سرگس ان
ــروف و  ــت مع ــت و کیاس ــل و حکم ــه فض ــان ب ــزد ایش ن
مشــهور اســت، و آن عمــر خیــام اســت، از غایــت حیــرت 
در تپــۀ ضاللــت او را از ایــن جنــس بیت هــا می بایــد 

ــی کــردن: ــار نابینای ــن و اظه گفت
در دایره یی کامدن و رفتن ماست
او را نه بدایت، نه نهایت پیداست

کس می نزد دمی در این معنی راست
کاین آمدن از کجا و رفتن ز کجاست

*
دارنده چو ترکیب طبایع آراست

باز از چه قبل فگندش اندر کم و کاست
گر زشت آمد این صور، پس عیب که راست

ور خوب آمد خرابی از بهر چراست
)برگزیدۀ مرصادالعباد، ص 47(

از  اســت  تجلی گاهــی  کلیــت  در  خیــام  رباعیــات 
ــان و آن  ــی، جه ــه زنده گ ــد ب اندیشــه های فلســفی در پیون
ســوی هســتی. شــاعر پیوســته ذهنــی دارد لبریــز از پرســش 
ــرگ،  ــه راز م ــی بلک ــا راز زنده گ ــه تنه ــد ن ــه می خواه ک
ــی  ــه گاه ــت ک ــن اس ــد و چنی ــز بدان ــدر را نی ــا و ق قض
ــی و  ــریون مذهب ــه قش ــد ک ــرح می کن ــش هایی را مط پرس

ــد. ــوش نمی آی ــن را خ ــای ظاهربی علم
ــاله هایی  ــب و رس ــام در کت ــای خی ــه رباعی ه ــد ب در پیون
ــده اند،  ــته ش ــری نوش ــتم هج ــم و هش ــدۀ هفت ــا س ــه ت ک
شــمار رباعی هــای او را 57 رباعــی گفته انــد. محمــد علــی 
ــۀ  ــر مجموع ــه ب ــی ک ــم در مقدمه ی ــر قاس ــی و دکت فروغ
شــمار  رفتــه  هــم  روی  نوشــته اند،  خیــام  رباعیــات 
رباعی هــای او را 66 رباعــی دانســته اند کــه بعــداً بــه 
ــا از ســدۀ  ــن رباعی ه ــا شــمار ای 176 رباعــی می رســد؛ ام
ششــم تــا ســدۀ نهــم پیوســته رو بــه افزایــش بــوده اســت. 
چنــان کــه گاهــی گفتــه شــده اســت شــمار ایــن رباعی هــا 
بــه چندصــد و حتــا بــه قــول فروزانفــر در تاریــخ ادبیــات 

ــد. ــی می رس ــد رباع ــزار و دوص ــه یک ه ــران ب ای
امــا باورهــا چنیــن اســت کــه این همــه رباعی هــا از 
ســروده های خیــام نیســتند؛ بلکــه مجموعه یی ســت از 
ــته  ــا را ندانس ــه آن ه ــون ک ــاعران گوناگ ــفی ش ــکار فلس اف
بــه عمرخیــام نســبت داده انــد. شــهرت حکیــم عمرخیــام 
ــفی او در  ــای فلس ــی بینش ه ــفه گویی و چگونه گ ــه فلس ب
ــرگ و شــکاکیت فلســفی و  ــه اســرار هســتی و م ــد ب پیون
ــا هــر جــا  توصیــف شــراب، شــاید ســبب شــده اســت ت
ــاله ها  ــی در رس ــن ویژه گی های ــا چنی ــه ب ــی را ک رباعی های
ــد.  ــبت دهن ــه او نس ــده، ب ــده ش ــعری دی ــای ش و جنگ ه
چنیــن امــری اســت کــه دامنــۀ انتصــاب ایــن گونــه 

ــت. ــش داده اس ــه او را افزای ــا ب رباعی ه
تجلــی گاه  گســترده ترین  می تواننــد  خیــام  رباعی هــای 
ــای او را  ــی رباعی ه ــند. وقت ــفی او باش ــه های فلس اندیش
ــناس  ــوف، ستاره ش ــم، فیلس ــا حکی ــود را ب ــی، خ می خوان
ــالش  ــته در ت ــه پیوس ــی ک ــه رو می بین ــی روب و ریاضی دان
ــی  ــرار پیدای ــه اس ــد ب ــت. می خواه ــتی اس ــناخت هس ش
جهــان و آن ســوی هســتی دســت یابــد و بــرای آن کــه بداند 
ــرار  ــود دارد بی ق ــزی وج ــه چی ــت چ ــوی طبیع در آن س
ــه  ــتی رو ب ــه سرنوش ــا چ ــرگ ب ــس از م ــان پ ــت. انس اس

ــان  ــتی را، انس ــه هس ــن هم ــه ای ــد ک ــود؟ خداون رو می ش
ــان  ــاره آن را از می ــرا دوب ــس چ ــده، پ ــی را آفری و زیبای
ــه  ــر ک ــر ده ــن کوزه گ ــر خــودش ای ــه تعبی ــی دارد و ب برم
ــر  چنیــن کــوزۀ زیبایــی ســاخته اســت، پــس چــرا آن را ب

زمیــن می زنــد و نابــودش می کنــد؟
ــان از  ــت؟ انس ــرگ در چیس ــه راز م ــد ک ــد بدان می خواه
کجــا آمــده و بــه کجــا مــی رود؟ آیــا ایــن رفتــن بــاز آمدنــی 
هــم در پــی دارد؟ او بــه برگشــت دوبــارۀ انســان باورمنــد 
ــه آن را  ــارۀ زری نیســت ک ــۀ او، انســان پ ــه گفت نیســت. ب
در دل خــاک پنهــان کننــد و بــاز از خــاک بیرونــش نماینــد: 
ــه  ــی ک ــاز / بســیار نمان ــن دوراهــۀ آز نی ــر ســر ای »هــان ب

ــاز.« ــی ب نمی آی
ــام  ــر نظ ــم در براب ــه ه ــر ک ــت پرخاش گ ــاعری اس او ش
برابــر  برمی خیــزد و هــم در  پرخــاش  بــه  اجتماعــی 
ــه  ــد ک ــت. او می پرس ــر طبیع ــان و در براب ــت انس سرنوش

چــرا انســان لعبتــی باشــد در دســتان طبیعــت و جهــان کــه 
ــم و  ــا لعبتکانی ــد. »م ــاد می کن ــاز ی ــت ب ــام لعب ــه ن از آن ب

ــاز« ــت ب ــان لعب جه
ــش  ــیر سرنوشــت خوی ــان اس ــه انس ــد ک ــد بگوی می خواه
اســت و مــرگ سرنوشــت آخریــن اوســت. در ایــن گفتــه 
انســان از خــود آزادی نــدارد. او مســالۀ تقدیــر و سرنوشــت 
ــت  ــر سرنوش ــه اگ ــد ک ــد و می گوی ــش می کش ــه چال را ب
ــرا خــوب و  ــس چ ــم خــورده اســت، پ ــان در ازل رق انس
بــد آن را بــه مــا پیونــد می زننــد؟ از مــرگ بیزاراســت، راز 
ــا چــه  ــرگ ب ــس از م ــه انســان پ ــن ک ــد و ای آن را نمی دان
سرنوشــی رو بــه رو می شــود، از شــمار کاروان درازی کــه 
از ایــن جهــان رفتــه بــاز آمده یــی نیســت تــا رازی را بــرای 
جهانیــان بیــان کنــد: »از جملــۀ رفتــگان ایــن راه دراز/ بــاز 

ــد راز« ــه مــا گوی آمده یــی کــو کــه ب
هســتی نگری  منظومــۀ  در  کــه  گفــت  بتــوان  شــاید 
عمرخیــام دانســتن راز مــرگ جایــگاه بزرگــی دارد. او 
ــه  ــرزمینی ک ــه س ــن ب ــد، رفت ــی می دان ــر عبث ــرگ را ام م
نمی دانــد کجاســت، چگونه گــی بهشــت و دوزخ را آن 
ــد  ــد، نمی توان ــان می کن ــی بی ــران مذهب ــه روایت گ ــه ک گون
ــه دوزخ و کــی آمــد ز بهشــت«. او  ــرد: »کــی رفــت ب بپذی

نــه تنهــا بــه هســتی، بلکــه بــه آن ســوی هســتی نیــز بــد 
بیــن اســت، مــرگ از نظــر او امــر شــری اســت، بــرای 

ــه  ــر او نیســتی اســت؛ درحالی ک ــرگ از نظ ــه م آن ک
عارفــان و از آن شــمار موالنــا مــرگ را حرکتــی رو 

ــرای  ــت ب ــی اس ــی حالت ــد، نف ــی می دان ــه تعال ب
رســیدن بــه حالــت دیگــر. از نظــر موالنــا مــرگ 

رســیدن بــه مرحلــۀ بلند تــری اســت، چنیــن 
ــردم  ــرگ نمی ترســد: »م ــه او از م اســت ک

از حیوانــی و آدم شــدم / پــس چــه 
ــردن کــم شــدم« ترســم کــی ز م

خیــام وقتــی بــه پرســش های خــود 
در پیونــد بــه هســتی و آن ســوی 

هســتی بــه پاســخی کــه ذهــن 
و اندیشــۀ شــکاک او را قانــع 
گاهــی  نمی رســد،  ســازد، 
قابــل  را  هســتی  و  جهــان 

»اســرار  نمی دانــد:  شــناخت 

ــن« ــه م ــی و ن ــو دان ــه ت ازل را ن
آنانــی کــه هــم خواســته اند تــا جهــان و هســتی را تعریــف 
ــانه یی  ــد، افس ــل آداب بودن ــط فض ــه محی ــا آن ک ــد ب کنن
ــدند.« ــواب ش ــانه یی و در خ ــد فس ــد: »گفتن ــش نگفته ان بی

چنیــن اســت کــه بــا تردیــد و شــکاکیت فلســفی بــه جهــان 
ــز  ــان نی ــدار نیســت. عارف ــر او پای ــان در نظ می نگــرد. جه
ــد و هســتی را  ــان را نیســتی هســت نما می انگارن ــن جه ای
ــرای  ــرگ ب ــن رو م ــد و از همی ــرگ می بینن در ســوی آن م

آنــان رســیدن بــه هســتی اســت.
ــرگ هراســان  ــا از م ــد؛ ام ــر شــر می دان ــرگ را ام ــام م خی
نیســت، چــون او از ایــن حقیقــت بــه ایــن نتیجــه می رســد 
کــه چــون انســان میرنــده اســت پــس بایــد همیــن اکنــون 
را دریابــد، همیــن دم را، همیــن امــروز را کــه فــردا را کســی 
نمی توانــد تضمیــن کنــد و آنچــه هــم کــه گذشــته اســت، 
ــردد: »چــون  ــر برنمی گ ــه دیگ ــده ک ــا ش ــری اســت ره تی

ــی خــوش  ــردا را/ حال عهــده نمی شــود کســی ف
دار ایــن دل پُرســودا را«

در  عمرخیــام  گفتیــم،  کــه  گونــه  آن 
اســت  انســانی  رباعی هــای خــود 

اندیشــمند، با شــکاکیت فلســفی 
اندیشــه هایی  چنیــن  کــه 
خــود  او  روزگار  در 
اندیشــه های  گونه یــی 
بــوده  مبارزه جویانــه 
می توانســت  کــه  اســت 

حساســیت های مذهبیــون و 
علمــای قشــری را برانگیــزد. 

خیــام در حالــی در پیونــد بــه رازناکــی 
ــش هایی  ــان پرس ــوی جه ــان و آن س جه
مذهبیــون  کــه  می کنــد  مطــرح  را 

چیــز  کــه  نیســتند  باورمنــد 

ــه هســتی انســان و سرنوشــت  ــد ب کشف ناشــده یی در پیون
باشــد. مانــده  برجــای  از مــرگ  پــس  او 

ــته  ــام را پیوس ــر خی ــه عم ــود ک ــا ب ــض دیدگاه ه ــن تناق ای
ــش  ــی زندق ــه گاه ــرد ک ــه رو می ک ــکالتی رو ب ــا مش ب
می خواندنــد و گاهــی ملحــد. شــاید چنیــن بــود کــه 
چنیــن  از  زنده گــی  اخیــر  ســالیان  در  او  گفته انــد 
فلســفه گویی ها و فلســفه پردازی ها دوری اختیــار کــرد.
خیــام بــا همیــن رباعی هایــش، نــه تنهــا در قلمــرو گســتردۀ 
شــعر پارســی دری از شــمار بــزرگان اســت؛ بلکه امــروزه او 
یکــی از شــناخته ترین شــاعران خراســان در ســطح جهــان 

نیــز اســت.
ــام  ــی عمــر خی همیــن  جــا بایــد گفــت کــه شــهرت جهان
ــز  ــکاتلندی ادوارد فیت ــاعر اس ــای ش ــه ترجمه ه ــتر ب بیش
ــتین  ــاعر نخس ــن ش ــردد. ای ــد )1۸09-1۸۸3( برمی گ جرال
ــه شــامل 75 رباعــی  ــام را در 1۸59 ک ــار رباعی هــای خی ب
ــان انگلیســی ترجمــه کــرد کــه در چاپ هــای  ــه زب ــود، ب ب
بعــدی بــه شــمار رباعی هــا افــزود و رســید بــه 101 
ــا  ــان انگلیســی ســبب شــد ت ــه زب ــن ترجمــۀ ب رباعــی. ای
ــی نیــز  ــه زبان هــای دیگــر غرب ــام ب بعدهــا رباعی هــای خی
ترجمــه شــوند. البتــه ترجمــۀ فیتــز جرالــد نــوع بازآفرینــی 
ــه محتــوای  ــد بیشــتر ب رباعیــات خیــام اســت. یعنــی جرال
رباعی هــا نظــر داشــته اســت تــا بــه مفهــوم بیرونــی 
ــرده  ــا را انتخــاب ک ــی رباعی ه ــه گونه ی ــی آن. او ب واژه گان
ــتند  ــدی داش ــم پیون ــا ه ــز ب ــوا نی ــر محت ــه از نظ اســت ک
ــۀ  ــه گون ــه ب ــن ترجم ــا ای ــد ت ــبب ش ــد س ــن پیون ــه ای ک
یــک منظومــۀ بلنــد انگلیســی درآیــد. در گزارش هــا آمــده 
اســت کــه ایــن ترجمــه بعــداً بــا چنــان اســتقبالی در میــان 
مردمــان بریتانیــا رو بــه رو شــد کــه ســربازان انگلیســی در 
ــرد  ــای نب ــه میدان ه ــه ب ــگاه ک ــی آن ــِت جهان ــگ نخس جن
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زمیـن خـراسـان 

 پرتو نادری



از آغــاز کار روشــن بــود کــه غنــی در صــدد تســخیر 
قــوۀ مقننــه و ایجــاد یــک رژیــم »یکدســت« اســت. او 
کــه بــا ســازمان دهی و اعمــال تقلــب توانســت مــردم 
ــه  ــه آهســته گی ب ــه ارگ وارد شــود؛ ب را دور زده و ب
آنجایــی کــه می خواســت رســید. غنــی می خواســت 
ــد و  ــرون کن ــه بی ــل از صحن ــور کام ــه ط ــردم را ب م
بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور، مجلــس نماینــده گان 
این کــه  احتمــال  زیــرا  می شــد؛  اشــغال  بایــد 
ــر راه  ــر س ــده ب ــن آدرس در آین ــدود از ای ــدۀ مع ع
ــاکان  ــد، کم ــاد کنن ــد ایج ــی او س ــای غیرمل برنامه ه

وجــود داشــت.
ــداف  ــت اه ــی توانس ــه خوب ــیار ب ــی بس ــًا غن انصاف
مجلــس  انتخابــات  ســازد.  عملــی  را  خویــش 
نماینــده گان را بــه یــک منازعــۀ سیاســی مبــدل کــرد 
و حاشــیه ها را چنــان پُررنــگ ســاخت کــه اصــل در 
ــه کمیشــنران  ــا وجــود این ک ــرار گرفــت و ب ســایه ق
ــه اتهــام کارشــکنی و  ــات ب هــر دو کمیســیون انتخاب
ــد،  ــده ان ــروج ش ــار و ممنوع الخ ــب برکن ــال تقل اعم
نتیجــۀ کار آن هــا پذیرفتــه شــد. در ایــن مرحلــه نیــز 
ــر  ــنران ه ــاختن کمیش ــار س ــا برکن ــی توانســت ب غن
ــش  ــام نق ــو از اته ــات، از یکس ــیون انتخاب دو کمیس
داشــتن در مهندســی انتخابــات شــانه خالــی کــرده و 
ادای بی طرفــی در آرد؛ از ســوی دیگــر، خشــم عامــه 
ــان او  ــی و اطرافی ــا اینجــای کار، غن ــد. ت ــار کن را مه
بــه خوبــی توانســتند بــه واســطۀ خــود مــردم، گــور 
ــا  ــن گام ه ــد و اولی ــان را بکنن ــاالری نیمه ج مردم س

ــد. ــده گان را بردارن ــس نماین ــرای تســخیر مجل ب
ــا برگــزاری یــک نمایــش مســخره  ــی توانســت ب غن
ــم  ــرای رژی ــس، ب ــات مجل ــام انتخاب ــه ن ــه ب پُرهزین
فاقــد مشــروعیت قومــی، کســب مشــروعیت کنــد و 
ــی  ــذ کارت رأی ده ــام و اخ ــام ثبت ن ــه ن ــردم را ب م
ــد، در  ــر بدوان ــداف خودس ــط اه ــی در خ و رأی ده
ــزد  ــه نام ــی ک ــم آن های ــردم و ه ــم م ــه ه ــی ک حال
وکالــت مجلــس بودنــد، می دانســتند کــه غنــی 
ــۀ  ــرد و صحن ــد ک ــزار نخواه ــفاف برگ ــات ش انتخاب
رقابــت را بــرای نامــزدان مخالــف رژیــم تنــگ 
ــته  ــا خواس ــا ن ــته ی ــم خواس ــاخت؛ بازه ــد س خواه
ــه هــدف  ــد و او را ب ــی راه رفتن در خــط اهــداف غن

ــاندند. رس
امــا انســان موجــود خطــاکار و فراموشــکار اســت و 
غنــی بــا نامــزد ســاختن کمــال ناصــر اصولــی بــرای 
ــتباه  ــت از او، اش ــالن حمای ــس و اع ــت مجل ریاس
بزرگــی مرتکــب شــد و کاری کــرد کــه نماینــده گان 
متفــرق اقــوام غیرافغــان، در عیــن تفرقــه و ناهماهنگی 
بــرای جلوگیــری از افتــادن کرســی ریاســت مجلــس 
بــه دســت اصولــی و اســتیالی کامــل ارگ بــر 

ــدن  ــده ش ــد برن ــد. هرچن ــگیری کنن ــس، پیش مجل
آقــای میررحمــان رحمانــی هــم نتیجــۀ واکنــش 
ــۀ  ــر برتری جویان ــی و تفک ــدام غن ــر اق ــردم در براب م
ــی  ــای مال ــای ارگ و داد و گرفت ه ــر فض ــم ب حاک
ــوردن  ــم خ ــر ه ــش، ب ــن واکن ــد ای ــا پیام ــت، ام اس
ــس و  ــرف مجل ــرای تص ــی ب ــۀ غن ــبه و نقش محاس
بیــرون رانــدن کامــل مــردم از صحنــه و نقطــۀ پایــان 
گذاشــتن بــه ســیر سنگ پشــت وار جامعــه بــه ســوی 

مردم ســاالری بــود.
ــب و  ــاح تمامیت خــواه، انحصارطل ــه جن پیداســت ک
ــده  ــه در هف ضــد مردم ســاالری و شایسته ســاالری ک
ــرای  ــی را ب ــت تاریخ ــن فرص ــته بهتری ــال گذش س
ــد،  ــاد دادن ــی برب ــای غیرمل ــاختن برنامه ه ــی س عمل
ــات  ــۀ انتخاب ــر نتیج ــوان در براب ــام ت ــا تم ــک ب این
ــد  ــد ایســتاد و ســعی خواهن ــس خواهن ــی مجل داخل
ــه کرســی  ــی ب ــان رحمان ــد میررحم ــا نگذارن ــرد ت ک
ــۀ بحــران  ــه دامن ــد و البت ــه زن ــس تکی ریاســت مجل
بــزرگ شــوندۀ داخــل مجلــس بــه بیــرون و بــه میــان 
مــردم کــه بخشــی از آن هــا رأی دهنــده گان و موکلیــن 
رحمانــی و وکالیــی کــه بــه او رأی داده انــد، اســتند، 
ســرایت خواهــد کــرد و فضــا در شــهر کابــل و 
احتمــاالً والیــات متشــنج و بحرانی تــر خواهــد شــد.
اصولــی کــه قربانــی دیدگاه هــای ضدانســانی و 
ــه  ــون ب ــش شــد؛ ورود اســماعیل ی ــدۀ خوی عقب مان
صحنــۀ حمایــت از او و ســعی نامبــرده بــرای بســیج 
ــه  ــاح افراطــی پشتونیســت هایی ک هرچــه بیشــتر جن
ــد، نتیجــۀ  ــه مجلــس راه یافتــه ان ــه کمــک رژیــم ب ب
برعکــس داد و بــه بســیج جنــاح مخالــف اصولــی و 

ــد. ــی انجامی ــی و ضدمل تفکــر ضدمردم
اکنــون هــم توقــع این کــه ارگ و جنــاح تمامیت خــواه 
داخــل مجلــس از لجاجــت دســت بکشــند و نتیجــۀ 
انتخابــات داخلــی مجلــس را بپذیرنــد، توقــع اضافــی 
ــرادی  ــطۀ اف ــه واس ــی، ب ــت و غن ــه اس و غیرموج
ــر در  ــار دیگ ــت، ب ــتاده اس ــس فرس ــه مجل ــه ب ک
ــه در  ــرد ک ــد ک ــا خواه ــاالری کودت ــر مردم س براب
ــلطه طلبی  ــف س ــاح مخال ــرای جن ــورت، ب ــن ص ای
ــس  ــه دروازۀ مجل ــت ک ــن اس ــر ای ــت بهت و افراطیی
ــت درازی های  ــالم و دس ــات ناس ــد انتخاب ــه پیام را ک
ارگ اســت و بــه صــورت غیرقانونــی افتتــاح شــده را 
ببندنــد و همــه بــا یکصــدا خواهــان پایــان کار رژیــم 
اشــرف غنــی پــس از موعــود مقــرر شــوند تــا بتواننــد 
ــد  جلــو کودتــای رژیــم علیــه مردم ســاالری را بگیرن
و از افتــادن قــدرت بــه دســت اشــرف غنــی و جریان 
افراطــی پشتونیســم بــرای بــار دوم جلوگیــری کننــد.

ــه  ــت ب ــق اس ــه عمی ــدر ک ــکا همان ق ــران و امری ــه ای منازع
ــر دو  ــرای ه ــی ب ــت سیاس ــه حیثی ــل ب ــدازه تبدی ــان ان هم
طــرف منازعــه گردیــده اســت، ولــی بــا تمــام ایــن مســایل 
بــرای فعــاًل منجــر بــه جنــگ تمــام عیــار نخواهــد شــد بــه 
ایــن دلیــل کــه ظاهــراً امریــکا بایــد آغازگــر جنــگ باشــد و 
بزرگتریــن عامــل بازدارنــدۀ شــروع جنــگ از جانــب امریــکا 
ــودن پیامــد  ــه کــه پترائــوس نیزگفــت(، مخــرب ب )همانگون

ایــن جنــگ بــرای منافــع امریــکا اســت نــه چیــز دیگــر. 
ــرای در  ــتگاهی ب ــن ایس ــده آخری ــش آم ــت پی ــــ وضعی
اصطــالح »گــروه بــی« )بولتــون، بــن ســلمان، بنیامیــن 
ناتانیاهــو و بــن زایــد( می باشــد کــه بتواننــد شــاهد درگیــری 
امریــکا و ایــران باشــند. گرچــه انگیزه هــای هــر یکــی بــرای 
ایــن جنــگ متفــاوت اســت، امــا بــرای همــه ایــن آخریــن 
ــران می باشــد.  ــه ای ایســتگاه قطــار رقابــت و کینه تــوزی علی
ــران  ــد ای ــا می دانن ــه امریکایی ه ــا نشــان می دهــد ک برآورده
بســان عــراق عصــر صــدام و امثــال آن نیســت؛ حداقــل ایــن 
جنــگ )در صــورت وقــوع( ایــادی امریــکا )ســنتکام و 
ــروه  ــرد. )گرچــه گ ــد ک ــه خواه ــار فاجع اســرائیل( را گرفت
بــی واکنــش ایــران را از بــاب واکنــش توخالــی صــدام فکــر 

می کننــد.(
ــا دســاتیر بادارگونــه اش از شــیخ های  ترامــپ کــه همیشــه ب
خلیــج بــاج گرفتــه و همیشــه بــا تحقیــر، آنهــا را بــه پابوســی 
ــک  ــا خــط و نشــان ی ــه ب ــوده اســت، خواســتی ک وادار نم
جنــگ تمــام عیــار و تهدیــد نظامــی حداقــل ایــران را وادار 
بــه یــک »زنــگ ارتبــاط« کنــد، ولــی قرایــن نشــان می دهــد 
کــه وی در حــال باخــت ایــن قضیــه اســت وتعلیــق فعالیــت 
ــن  ــپانیا ای ــد و اس ــان، هالن ــوی آلم ــی از س ــترک نظام مش
ــتراتژیک  ــل اس ــته از تحلی ــود. گذش ــر نم ــت را عریان ت باخ
صــرف بحــران موجــود، بــه لحــاظ تاریخــی هــم کــه شــده 
ایــران بازمانــدۀ تنهــا تمــدن اســت کــه ارزش هــای غربــی را 
بــه چالــش کشــیده اســت. عناصــر اصلــی ایــن چالــش مانند 

ــار  ــاًل در اختی ــادی کام ــای اعتق ــخ و ارزش ه ــگ، تاری فرهن
ــی  ــدار نظام ــت اقت ــم داش ــه ک ــه ک ــرار دارد و آنچ ــران ق ای
ــاه  ــه ش ــی ب ــینۀ امریکای ــق واکس ــق تزری ــه از طری ــود ک ب
ــکا نگه داشــته  ــن امری ــه دام ــران همیشــه دســت ب ســابق، ای
ــت  ــای ظرفی ــق ارتق ــز از طری ــه نی ــن معضل ــود و ای شــده ب

خــودی توســط نظــام موجــود حــل گردیــده اســت. 
ــــ بولتــون کــه از طرفــداران سرســخت »نیــوکان« )بــا وجود 
انــکار وی( دانســته می شــود، معتقــد اســت هــر قــدرت کــه 
ســلطۀ جهانــی امریــکا را نــه می گویــد بایــد منکــوب شــود 
و ایــران از آغــاز مســتحق ایــن امــر بــود، ولــی از آن جایــی 
کــه روز بــه روز امــکان ســرکوبی ایــران ســخت و ناممکــن 
ــن  ــن و محتمل تری ــن آخری ــی ای ــروه ب ــرای گ ــردد ب می گ
فرصــت و شــانس محســوب می گــردد )ورنــه همــه و آنهــا 
ــد  ــود نخواه ــانس وج ــن ش ــر ای ــه دیگ ــد ک ــز می دانن نی
ــازی  ــد شــد(. ب ــزون خواه ــران روز اف ــدرت ای داشــت و ق
ایــران در 20 ســال اخیــر نشــان داده کــه نــه تنهــا شــیخ های 
ــازی  ــر ب ــی دارد در براب ــدار امریکای ــه کل اقت ــج بلک خلی
»دانــه وار« ایــران تحلیــل مــی رود؛ جزئیــات قضیــه نشــان گر 
ــه  ــازی »دان ــه در ب ــیخ های منطق ــا و ش ــت امریکایی ه باخ
دانــه« اســت. بقــای بشــار اســد، قــدرت روز افــزون حمــاس 
و جهــاد اســالمی در فلســطین، بازدارنده گــی حــزب اهلل، 
ــای یمــن و در  ــت حوثی ه ــراق، مقاوم ــران در ع ــگاه ای جای
اخیــر هــم بقــای مــادورو در ونزویــال بــا حمایــت روســیه و 
ایــران در برابــر طــرف داران غــرب همــه و همــه در غیــاب 
ــور  ــان گر ظه ــارک نش ــی و مب ــدام، قزاف ــزاف ص الف و گ
یــک قــدرت دیگــر و ســازمان یافته تــر از دیگــران در 

منطقــه اســت.
جــدا از حب وبُغــض برخی هــا نســبت بــه دو طــرف 
منازعــه، ایــن جنــگ در صــورت وقــوع بخیــر هیــچ طرفــی 
ــور  ــز عب ــه نی ــن بره ــران از ای ــًا ای ــود و طبع ــد ب نخواه

ــرد . ــد ک خواه

رفـــع  کـــه جهـــت  می گویـــد  معـــارف  وزارت 
مشـــکالت مالـــی معلمـــان طـــرح افزایـــش معـــاش 
و امتیـــازات آمـــوزگاران را بـــه ریاســـت حکومـــت 
وحـــدت ملـــی پیشـــنهاد کـــرده اســـت. وزارت 
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــه گفت ـــک اعالمی ـــروز در ی ـــارف دی مع
ـــدان  ـــات کارمن ـــش معاش ـــی افزای ـــوب پالیس در چارچ
ـــه ۸0  ـــر، روزان ـــه موت ـــی، پرداخـــت کرای ـــات ملک خدم
افغانـــی فـــی معلـــم، اجـــرای امتیـــازات منطقه یـــی 
ــرای  ــی بـ ــه 500 افغانـ ــلکی ماهانـ ــازات مسـ و امتیـ
آمـــوزگاران  بـــا مـــدرک صنـــف دوازدهـــم و 1000 
ـــم  ـــف چهارده ـــدرک صن ـــا م ـــان ب ـــرای معلم ـــی ب افغان

از مـــوارد بـــزرگ ایـــن طـــرح انـــد.
ـــوزگاران،  ـــات آم ـــودن معاش ـــز ب ـــارف ناچی وزارت مع
پرداخـــت یـــک بخـــش از معاشـــات ماهـــوار بـــرای 
ـــه،  ـــه وظیف ـــت ب ـــت و برگش ـــت رف ـــر جه ـــه موت کرای
ـــوف  ـــان صن ـــلکی فارغ ـــازات مس ـــت امتی ـــدم پرداخ ع
دوازده و چهـــارده و عـــدم پرداخـــت امتیـــازات 
ـــت  ـــته اس ـــکالتی دانس ـــوزگاران را از مش ـــوی آم منطق
ــرو  ــا آن روبـ ــوزگاران بـ ــر آمـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ

هســـتند.
ـــد  ـــه تایی ـــت ک ـــاده اس ـــارف آم ـــه وزارت مع در اعالمی
ـــت  ـــر کیفی ـــت ب ـــری حکوم ـــوی رهب ـــرح از س ـــن ط ای

ـــت و  ـــد گذاش ـــر خواه ـــور تاثی ـــه در کش ـــم و تربی تعلی
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــپرده اس ـــد س ـــز تعه ـــارف نی وزارت مع
ــان  ــوزگاران اپارتمـ ــتی آمـ ــت معیشـ ــود وضعیـ بهبـ
ــی  ــای رهایشـــی را در نزدیکـــی محـــالت زندگـ هـ

ـــد. ـــع نمای ـــدت توزی ـــی م ـــاط طوالن ـــان در اقس آن
ایـــن درحالـــی اســـت کـــه شـــماری از آمـــوزگاران 
در چنـــد روز اخیـــر در چندیـــن والیـــت افغانســـتان 
ـــان  ـــازات ش ـــاش و امنتی ـــودن مع ـــی نب ـــل کاف ـــه دلی ب

دســـت بـــه تحصـــن کاری زده بودنـــد
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تقـابل غنـی
و مـردم سـاالری

منـازعۀ ایـران و امریـکا

وزارت معارف طرح افزایش معاش 
و امتیازات آموزگاران را به ریاست حکومت فرستاد

احمدبهار چوبان

کمال الدین حامد
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ــد و محــال  ــران را می دان ــر کاف ــد کف ــل ســوم، خداون دلی
اســت کــه آنــان را بــه ایمــان و طاعــت دســتور دهــد. در 
حقیقــت، علــم خداونــد بــه کفــر کافــران، علــم بــه نتیجــه 
آزادی افعــال آدمــی اســت و خداونــد در ســیر شــکل گیری 
فعــل دخالــت نمی کنــد. همچنــان روا نیســت کــه صفــات 
الهــی ماننــد علــم و قــدرت را بــه یکدیگــر زد و وانگهــی 
یکــی را بــرای اثبــات اتفــاق دو صفــت قربانــی کــرد یــا 
بــه اثبــات دو صفــت پرداخــت و آزادی اعمــال انســانی را 

قربانــی کــرد.
غزالــی در بخــش ســوم از کتــاب »اإلقتصــاد فــی االعتقــاد« 
در ذیــل عنــوان در بــاب افعــال الهــی و اینکــه همــۀ افعــال 
ــف  ــوب توصی ــه وج ــل او ب ــچ فع ــت و هی ــز اس او جای
می ســازد.  مشــخص  را  اشــاعره  دیــدگاه  نمی شــود، 
غزالــی ایــن افعــال هفت گانــه را کــه هیــچ نــوع وجوبــی 

ــد: ــز می دان ــت، جای در آن نیس
بــه خداونــد رواســت کــه بنــده گان را مکلــف   -
ــرم و  ــدون ج ــا ب ــد ی ــاق کن ــف ماالیط ــا تکلی ــازد ی نس

دهــد. درد  عــوض، 
ــب  ــد واج ــه خداون ــح ب ــل اصل ــت فع رعای  -

. نیســت
بــه خداونــد ثــواب طاعــت و عقــاب معصیــت   -

نیســت. واجــب 
هیــچ چیــزی ماننــد شــناخت و شــکر خــدا بــر   -
بنــده عقــال واجــب نیســت و هــر وجوبــی شــرعی اســت.
ــران  ــن پیامب ــد برانگیخت ــه خداون ــرانجام ب س  -
واجــب نیســت و اگــر برانگیخــت قبیــح و محــال نیســت؛ 
ــت. ــن اس ــزه ممک ــه معج ــان ب ــدق آن ــار ص ــه اظه بلک
ــل  ــه تفصی ــه را ب ــاوی هفت گان ــن دع ــی ای ــپس غزال س
ــت  ــن تقوی ــج و براهی ــا حج ــا را ب ــد و آنه ــان می کن بی

می کنــد:
ادعــای اول، بــه خداونــد جایــز اســت کــه خلــق را 
ــر او واجــب نیســت.  ــش ب ــد آفرین ــر آفری ــد و اگ نیافرین
اگــر آنهــا را آفریــد، رواســت کــه آنــان را تکلیــف نکنــد 
ــت.  ــب نیس ــر او واج ــر ب ــن ام ــرد، ای ــف ک ــر تکلی و اگ
غزالــی در اثبــات ایــن مدعــا بــر ایــن دلیــل تکیــه می کنــد 
کــه اثبــات نفــع و ضــرر بــه نســبت خــدا محــال اســت. 
ــدارد.  ــه خــدا وجــود ن ــع و ضــرر نســبت ب ــع، نف در واق
ــان در  ــود و زی ــت. س ــزه اس ــز من ــه چی ــد از هم خداون
ــا پیــدا می کنــد. پیش فــرض اینکــه  ــه آدمــی معن نســبت ب
خــدا آفریــده گان را نمی آفریــد، ایــن اســت کــه آفرینــش 
آفریــده گان خطاســت و وجــودی اســت کــه توجیــه نــدارد 
ــف  ــای تکلی ــدون اعط ــات ب ــق مخلوق ــرض خل و پیش ف
معنایــش انــکار رســالت و خالفــت انســان در روی زمیــن 
ــی  ــای اله ــی از نعمت ه ــز نعمت ــق نی ــود خل ــت. خ اس
اســت چنانکــه انســان متنعــم بــه دنیــا اســت در آن تکاپــو 
ــق  ــش را تحق ــود و فعالیت های ــخصیت خ ــد و  ش می کن
می بخشــد. در دار دنیــا بــه عمــل و یــادش و در دار عقبــا 
بــه اســتحقاق و شایســتگی اش جاودانــه می شــود. از 
ــش و  ــه آفرین ــد ک ــان می گوین ــی از معتزلی ــن رو، گروه ای
تکلیــف پــس از آن، بــر خــدا واجــب اســت. ایــن وجــوب 
بــه معنــای الــزام عامــل خارجــی بــر خــدا نیســت؛ بلکــه 
ــت  ــق غای ــانی و تحق ــود انس ــرورت وج ــای ض ــه معن ب

وجــودی انســان اســت.
ــده گان  ــه بن ــت ک ــز اس ــد جای ــه خداون ــای دوم، ب ادع
ــد.  ــف کن ــر از آن تکلی ــا باالت ــان ی ــق توانایی ش را مطاب
خداونــد ابوجهــل را بــه ایمــان تکلیــف کــرد، در حالــی که 
می دانســت او کفــر مــی ورزد. از ایــن رو، از نظــر اشــاعره 
ــق آن.  ــکان تحق ــه ام ــر اســت ن ــم ام ــف، فه شــرط تکلی
ــد تکلیــف  ــه ایمــان مانن در حقیقــت، تکلیــف ابوجهــل ب
همــه مومنــان بــه آن اســت و کفــر ابوجهــل بــه ایــن علــت 
ــره  ــت و از آزادی اش به ــردش کار نگرف ــه از خ ــت ک اس
ــت را  ــوق طاق ــف ف ــه تکلی ــت، معتزل ــن جه ــرد. بدی نب
ــود  ــب نمی ش ــر آن مترت ــی ب ــرا فایده ی ــد؛ زی ــکار کردن ان
و عبــث اســت و صــدور عبــث از خداونــد محــال اســت.
ادعــای ســوم، بــه خداونــد دردمنــد کــردن حیــوان 
ــت.  ــدا الزم نیس ــر خ ــم ب ــی ه ــت و ثواب ــاه رواس بی گن
ــز و تصــرف  ــه چی ــک هم ــد مال ــاعره، خداون ــر اش از نظ
کننــده آزاد اســت. هرچــه بخواهــد انجــام می دهــد؛ اگــر 
ــه  ــه ب ــد داد. معتزل ــر بخواه ــد و اگ ــتم می کن ــد س بخواه

ــا شــدند. ــن معن ــر ای ــح، منک ــل قب دلی
ــی  ــی و اله ــۀ دین ــوام اندیش ــه ق ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
تمامــًا بــه قیــاس غایــب بــه شــاهد اســت. پــس دردمنــد 
ــد و زشــت  ــن جهــان ب ــل در ای ــا بی دلی ــاه ی کــردن بی گن
اســت و چــون خداونــد از همــۀ بدی هــا و زشــتی ها 
ــاه و  ــی بی گن ــم کس ــب او ه ــذا از جان ــت؛ ل ــاک اس پ
بی پــاداش درد نمی بینــد. عجیــب نیســت کــه هــر کیکــی 
ــود؛  ــه او داده ش ــی ب ــد، پاداش ــه می کش ــر دری ک در براب
ــان  ــه بی ــه و کنای ــه طعن ــال را ب ــن مث ــی ای ــه غزال چنانک

می کنــد.
ادعــای چهــارم، رعایــت مصلحــت بنــده گان بــه خداونــد 
واجــب نیســت؛ بلکــه آنچــه می خواهــد می کنــد و آنچــه 

اراده می کنــد فرمــان می دهــد. اشــاعره ایــن ادعــا را 
ــات  ــی اثب ــعری و جبای ــی اش ــتفاده از گفت وگوی ــا اس ب
ــت  ــی اس ــه  کودک ــارۀ س ــو درب ــن گفت وگ ــد. ای می کنن
ــغ  ــی بال ــرد، دوم ــی و مســلمان می می ــی در کودک ــه اول ک
ــوغ و  ــال بل ــومی در ح ــرد و س ــلمان می می ــده و مس ش
ــغ  ــر بال ــه کاف ــد ک ــا می کن ــت اقتض ــرد. عدال ــر می می کاف
ــت و  ــغ در بهش ــلمان بال ــد و مس ــم بمان ــه در جهن همیش
ــغ شــده و  ــرا او بال ــر از کــودک باشــد؛ زی ــۀ باالت در مرتب
ــه  ــودک ک ــرده اســت برخــالف ک ــد اطاعــت ک از خداون
ــد  ــودک از خداون ــن ک ــر ای ــود. اگ ــیده ب ــوغ نرس ــه بل ب
ــد  ــدی و خداون ــرا می ران ــرا م ــه چ ــد ک ــت بپرس در قیام
پاســخ دهــد کــه می دانســته اســت کــه اگــر بــه او مهلــت 
ــود کــه  ــن ب ــن رو، اصلــح ای ــاه می کــرد و از ای مــی داد گن
بمیــرد. اینجــا کافــر بانــگ بــر مــی آرد کــه آیــا بــرای مــن 
ــۀ  ــر پای ایــن اصلــح نبــود کــه پیــش از کفــر می مــردم؟ ب
قاعــده صــالح و اصلــح معتزلــی بــه ایــن پرســش پاســخی 

نمی یابــد.
ــه شــاهد  ــص انســانی ن ــن قاعــده خال در حقیقــت، در ای
ــاس شــده اســت و  ــر شــاهد قی ــب ب ــه غای ــب ک ــر غای ب
ــر شــاهد نارســا  ــب ب ــاس غای ــن قاعــده اگرچــه در قی ای
اســت، امــا در قیــاس شــاهد بــر غایــب ســاری و جــاری 

اســت.
ادعــای پنجــم، ثــواب بــه خداونــد واجــب نیســت. 
ــدا را  ــا خ ــرد و آنه ــف ک ــده گان را مکل ــد بن ــر خداون اگ
ــد  ــواب می ده ــان را ث ــر خواســت آن ــد، اگ اطاعــت کردن
ــان  ــد. اگــر خواســت آن و اگــر خواســت مجــازات می کن
را معــدوم می کنــد و حشــر نمی کنــد. جــای تعجــب 
ــۀ  ــد و هم ــران را ببخش ــۀ کاف ــد هم ــه خداون ــت ک نیس
مومنــان را عقوبــت کنــد. ایــن امــر بــه خــودی خــود محال 
نیســت و هیــچ یــک از صفــات الهــی را نقــض نمی کنــد. 
تکلیــف خــدا، تصــرف در بنــده گان و مملوکاتــش اســت 
امــا ثــواب تمامــاً فعــل ابتدایــی دیگــری اســت که وابســته 
بــه اراده خداســت. پــس در افعــال خداونــد ُحســن و قبــح 

ــدارد. ــا ن معن
در حقیقــت، ایــن ادعــا نیــز تضــارب صفــات الهــی 
ــت  ــت عدال ــا صف ــدرت ب ــت ق ــت. صف ــر اس ــا یکدیگ ب
ــه  ــر ب ــم منج ــر ظل ــدرت ب ــرض ق ــدارد. ف ــض ن تناق
تضــارب صفــات بــا یکدیگــر می شــود و انســان چاره یــی 
ــات  ــد مگــر هــر دو صفــت را اثب ــرا روی خــود نمی بین ف
کنــد و خــود را در تناقــض افکنــد؛ آن گونــه کــه اشــاعره 
ــد. فــرض دیگــر ایــن اســت کــه هــر دو صفــت را  کردن
ــی  ــات منته ــه صف ــی هم ــه نف ــه ب ــد ک ــی کن ــم نف ــا ه ب
ــت،  ــک صف ــۀ ی ــا هزین ــه ب ــر اینک ــرض دیگ ــود. ف می ش
ــه  ــه، ب ــه کــه معتزل ــات کــرد؛ آن گون صفــت دیگــر را اثب
علــت بــاز کــردن مجــال بــه حقــوق انســان، در اوصــاف 
عــدل و آزادی می کنــد. از نظــر معتزلــه، تکلیــف، بــا 
وجــود قــدرت بــر اعطــای ثــواب، ســپس تــرک اعطــای 
ثــواب، نادرســت اســت. بــه خداونــد واجــب اســت کــه 
ــد  ــد گردان ــم مخل ــد و در جهن ــت کن ــر را عقوب ــر کاف ه
ــان  ــم ســازد. هم ــز وارد جهن ــره را نی ــر مرتکــب کبی و ه
ــدا  ــه خ ــت، ب ــب اس ــکر واج ــده گان ش ــه بن ــه ب ــور ک ط
ــواب شــکر واجــب اســت. انســان در جهــان معقــول و  ث
ــض  ــه در تناق ــت از اینک ــر اس ــد بهت ــی کن ــم زنده گ منظ

بی معنــا بزیــد.
ادعــای ششــم، اگــر شــریعت نیایــد بــر بنــده گان شــناخت 
ــر  ــن ام خــدا و شــکر نعمــت او واجــب نیســت. اگــر ای
واجــب باشــد بــر حســب ســودی اســت و نســبت خداوند 
بــه ســود نارواســت و اگــر ایــن وجــوب بــر پایــۀ ســودی 
ــدا  ــه خ ــی ب ــبت بیهوده گ ــت و نس ــوده اس ــد، بیه نباش

محــال اســت.
ــت  ــری و بداه ــرت بش ــدگاه، فط ــن دی ــت، ای در حقیق
ــی و  ــتقالل عقل ــس از اس ــه پ ــد ک ــی می کن ــی را نف عقل
ــۀ  ــر تربی ــر اث ــانی ب ــی انس ــور آگاه ــان و ظه ارادی انس
ــه کمــال  ــای تاریــخ شــکل گرفــت و ب ــی در درازن وحیان
رســید. بنابرایــن، نقــش وحــی در تاریــخ بشــری بــا ظهــور 
ــان  ــن پای ــتقل از دی ــی و ارادی مس ــل عقل ــی کام آگاه

ــت. یاف
ــه خــدا ســودی نمی رســاند؛  شــناخت خــدا و شــکر او ب
بلکــه ایــن آدمیــان هســتند کــه از آن ســود می برنــد. خــدا 
ــناخت  ــدا و ش ــناخت خ ــت. ش ــان اس ــاز از جهانی بی نی
اصــول ُکلــی و جامــع و شــناخت تنزیــه و شــکر خــدا بــه 
معنــای اعتمــاد بــه توانایی هــای انســانی و عمــل بــر پایــه 
ــرف  ــه ص ــه ب ــد ک ــه می گوی ــن رو، معتزل ــت. از ای آن اس
ــل از ورود  ــکر او قب ــدا و ش ــناخت خ ــل، ش ــتن عق داش
ــن  ــید، ای ــریعت در رس ــر ش ــود. اگ ــب می ش ــرع واج ش
ــدن  ــذا آم ــت. ل ــده گان اس ــه بن ــدا ب ــب خ ــی از جان لطف
تکالیــف، الطــاف بــاری هســتند کــه بــه واســطۀ پیامبــران 
و بــرای آزمــون بنــده گان فرســتاده می شــوند تــا هــر کــه 
هــالک شــدنی اســت پــس از اتمــام حجــت هــالک شــود 

ــد. ــل آشــکار بزی ــه دلی ــد ب ــه می زی ــر ک و ه
ــان  ــه برهمن ــوری ک ــه ط ــاء ن ــت انبی ــم، بعث ــای هفت ادع

می گوینــد محــال اســت و نــه بــه گونه یــی کــه معتزلیــان 
می گوینــد واجــب اســت. در واقــع، دیــدگاه معتزلــه 
ــه  ــز اینک ــه ج ــت ب ــک اس ــان نزدی ــدگاه برهمن ــه دی ب
ــه  ــل ب ــان ســه دلی ــه لطــف اســت. برهمن ــل ب ــه قای معتزل
خردبســنده گی آدمــی ارایــه کردنــد: دلیــل اول، اگــر اگــر 
ــه مقتضــای عقــل فرســتاده شــود، پــس در ایــن  ــر ب پیامب
صــورت بــا وجــود عقــل بــه بعثــت پیغمبــر نیــازی نیســت 
و اگــر بعثــت پیغمبــر مخالــف عقــل باشــد، پــس تصدیــق 
ــدق  ــل دوم، ص ــت. دلی ــال اس ــل مح ــطه عق ــه واس آن ب
ــه  ــت ک ــوار اس ــت و دش ــزه اس ــیلۀ معج ــه وس ــر ب پیغمب
بتــوان میــان معجــزه و ســحر تفکیــک کــرد. دلیــل ســوم، 
حتــا اگــر صــدق معجــزه معلــوم شــود، معجــزه منجــر بــه 

ــود.  ــر نمی ش ــدق پیغمب ص
امــا معتزلــه، واجبــات عقلــی، ماننــد شــناخت عقلــی خــدا، 
شــکر منعــم، اینکــه از خــدا فعــل قبیحــی ســر نمی زنــد، 
لطــف، ثــواب طاعــت، عقــاب مرتکــب گنــاه کبیــره پیــش 

از توبــه و فعــل صــالح و اصلــح را اثبــات کردنــد.
بنابرایــن، اثبــات دیــدگاه معتزلــه مبنــی بــر اینکــه نبــوت، 
ــدگاه  ــت از دی ــر اس ــت بهت ــی اس ــاف اله ــی از الط لطف
ــت  ــدون غای ــی ب ــت نب ــه جــواز بعث ــل ب ــه قای اشــاعره ک

ــت. ــرض اس و غ
ــا  ــد، ام ــات عقلــی اختــالف کردن ــه در شــمار واجب معتزل
می تــوان اجمــاالً آنهــا را نیــز در هفــت شــماره بیــان کــرد:

ــا تفکــر نخســتین واجــب عقلــی  یکــم. شــناخت خــدا ب
ــه  ــت و ب ــرورت و بداه ــه ض ــد ب ــون خداون ــت؛ چ اس
مشــاهده و تجربــه شــناختنی نیســت؛ پــس الزم اســت کــه 
بــا تفکــر و نظــر و اســتدالل شــناخته شــود. بــر پایــۀ آنچــه 
ــاب »شــرح األ صــول الخمســۀ«  ــار در کت قاضــی عبدالجب
می گویــد، شــناخت خــدا از واجبــات مضیــق چــون نمــاز 
ــدارد  ــی ن ــم مقام ــت محــدودی دارد و قای ــه وق اســت ک
ــز از  و تــرک آن قبیــح اســت. خــرد آدمــی وجــوب پرهی
ــز  ــت ج ــن نیس ــون ممک ــد و چ ــق می کن ــدی را تصدی ب
بــه شــناخت از بــدی پرهیــز کــرد؛ از ایــن رو، می تــوان بــه 

وجــوب شــناخت عقلــی خــدا حکــم کــرد.
دوم. دومیــن واجــب، شــکر منعــم اســت. نخســتین نعمــت 
خداونــد کــه بــه ســود و نــه بــه زیــان آدمیــان اســت زنــده 
ــه قصــدش از  ــم ک ــر منع ــکر ه ــان اســت. ش ــدن آن آفری
انعــام، احســان باشــد، واجــب اســت. شــکر یعنــی اذعــان 
ــام  ــل انج ــب و فع ــان و قل ــه زب ــه ب ــم ک ــت منع ــه نعم ب

می پذیــرد.

بخش سوم
نویسنده: حسن حنفی
مترجم: عبدالفتاح اطهر



رســتاق  پــه  واليــت  تخــار  د 

ولســوالۍ کــې د غــر مســؤلو 

ــي  ــه خپلمنځ ــو پ ــو ډل ــله وال وس

جګــړه کــې ٩ غــر مســؤل وســله 

دي. شــوي  وژل  وال 

د روســتاق ولســوال عبدالغفــور 

تــه  راډيــو  ازادي  نــن  لوديــن 

ــر  ــر مازيګ ــړه تې ــه جګ ــل، دغ ووي

ده. شــوې 

ــله  ــؤلو وس ــر مس ــل: »د غ ده ووی

ــځ نښــته شــوې  ــو کســانو ترمن وال

ــه  ــې ٩ تن ــې ي ــه ک ــه نتيج ــې پ چ

وژل شــوي او ٦ نــور ټپيــان شــوي 

دي.«

د  تــه  ســيمې  وايــي،  ولســوال 

ورتــګ  تــر  ځواکونــو  دولتــي 

وروســته وضعيــت کنټــرول شــوى 

دى.

ويــل شــوي چــې دوه کســان د 

ــوي او  ــول ش ــړاو ني ــه ت ــې پ قضي

دي. روان  تحقيقــات  ورڅخــه 

روســتاق  د  مخکــې  دې  تــر 

غــر  د  اوســېدونکو  ولســوالۍ 

مســؤلو وســله والــو د غــر قانــوين 

فعاليــت لــه زياتېــدو شــکايتونه 

وو. کــړي 
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مذاکــرات  می نویســد،  تایمــز  واشــنگتن  روزنامــۀ 
ــپ  ــد ترام ــت دونال ــور دول ــان مام ــتان می ــح افغانس صل
ــه  ــرد ک ــام می گی ــی انج ــان در حال ــده گان طالب و نماین
جزئیــات ایــن مذاکــرات هرگــز بــا دولــت کابــل مطــرح 

ــود. ــی ش ــال م ــا دنب ــور در خف ــود و ام نمی ش
ــات و  ــه جزئی ــدم ارای ــه، ع ــن روزنام ــزارش ای ــه گ ب
گفت وگوهــای مطــرح شــده در مذاکــرات امریــکا و 
ــه در  ــد ک ــته باش ــد را داش ــن پیام ــد ای ــان می توان طالب
صــورت تحقــق توافــق صلــح، عمــوم مــردم افغانســتان 
ــراکتی در  ــچ ش ــرا هی ــد زی ــت نکنن ــح حمای ــن صل از ای

رونــد مذاکــرات صلــح نداشــته اند.
بــه دنبــال تــالش ترامــپ بــرای خــروج نیروهــای 
ــه  ــتان روزنام ــدت افغانس ــی م ــگ طوالن ــی از جن نظام
ــان  ــادی می ــطح بی اعتم ــد، س ــز می نویس ــنگتن تایم واش
دولــت کابــل و واشــنگتن نســبت بــه دوران ســابق بســیار 

ــت. ــده اس ــترده تر ش گس
ــی  ــل اصل ــن دالی ــه، یکــی از مهم تری ــتۀ روزنام ــه نوش ب
تنــش میــان کابــل و واشــنگتن بــه دلیــل سیاســت 
ــق  ــپ از طری ــد ترام ــت دونال ــه دول ــت ک ــی اس خارج
مذاکــرات صلــح خواهــان مشــروعیت دادن بــه نیروهــای 

ــت. ــان اس طالب
ــتان در  ــفیر افغانس ــی س ــا رحمان ــه روی ــن زمین در همی
ــد،  ــز می گوی ــنگتن تایم ــا واش ــو ب ــکا در گفت وگ امری

ــان  ــی امریــکا در افغانســتان تحریــک طالب سیاســت کنون
در صحنه هــای جنــگ و تشــدید فشــار بــر دولــت 

ــت. اس
بــه گفتــۀ بانــو رحمانــی، دولــت کابــل چنیــن احساســی 
ــان  ــا طالب ــل زاد ب ــرات خلی ــات مذاک ــه از جزئی ــدارد ک ن
ــی  ــد مذاکرات ــن رون ــا چنی ــر ب ــی دارد و اگ ــی کاف آگاه
صلحــی در افغانســتان محقــق شــود مــردم افغانســتان در 

ــد داشــت. ــن توافــق حضــور نخواهن ای
افــزوده،  ادامــه  در  واشــنگتن  در  افغانســتان  ســفیر 
ــح  ــرات صل ــان در مذاک ــه طالب ــده گان حضــور یافت نماین
ــون نفــری افغانســتان  ــده رســمی جمعیــت 35 میلی نماین
نیســتند و آنــان حتــا هیــچ مشــروعیتی از طــرف دولــت 

ــد. ــز ندارن ــل نی کاب
بانــو رحمانــی بــا اســتقبال از برگــزاری جرگــۀ مشــورتی 
صلــح در افغانســتان گفــت، در حقیقــت ایــن مــردم افغان 
ــخص  ــود را مش ــی خ ــت آت ــد سرنوش ــه بای ــتند ک هس

کننــد نــه نیروهــای شورشــی و خارجــی.
ــا  ــتقیم ب ــره مس ــرای مذاک ــان ب ــودداری طالب ــی خ در پ
دولــت افغانســتان، ششــمین دور از مذاکــرات میــان 
ــکا  ــه امری ــور خارج ــژۀ ام ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی زلم
ــه  ــان در هفت ــا طالب ــح ب ــرات صل ــری مذاک ــرای پیگی ب

ــد. ــزار ش ــر برگ ــه قط ــهر دوح ــته در ش گذش

کـودک خبـر: تصویـب قوانیـن و نظـارت از عملکـرد 
حکومـت، عمده تریـن وظایـف شـورای ملـی به ویـژه 

مجلـس نماینـده گان  بـه شـمار می رونـد.
دور شـانزدهم مجلـس نماینـده گان، در ایـن دو زمینـه 
کوچک تریـن کاری بـه منظـور بهبـود شـرایط کـودکان 
بـه  رسـیدهگی  مسـوول  نهادهـای  نـه  نـداد.  انجـام 
وضعیـت کـودکان از سـوی ایـن مجلـس بـه صـورت 
جـدی مـورد نظـارت قـرار گرفتنـد و نـه هـم قانونـی 

بـرای بهبـود شـرایط کـودکان بـه تصویـب رسـید.
داده  انجـام  پارلمـان  شـانزدهم  دور  کـه  کاری  عمـده 
از  حمایـت  قانـون  موقـع  بـه  تصویـب  می توانسـت، 
کـودکان بـود. طـرح ایـن قانـون نزدیـک به سـال پیش 
بـه پارلمان دور هفدهم فرسـتاده شـده بـود، اما اعضای 
مجلـس نماینـده گان  پـس از سـه بـار بحـث روی این 
رد  آرا  اکثریـت  بـا  را  آن  عمومـی،  جلسـۀ  در  طـرح 
کردنـد. در نهایـت، حکومـت وحدت ملی مجبور شـد 
تـا طـرح قانـون حمایـت از کـودکان را از مجلـس پس 
بگیـرد و در یـک فرمـان تقنینـی، توشـیح نمایـد. ایـن 
قانـون در اخیـر سـال گذشـته از سـوی رییس جمهـور 
در یـک فرمـان تقنینی توشـیح و اخیراً از سـوی سـرور 

دانـش بـه نهادهـای مسـوول معرفی شـد.
ظاهـراً دلیـل رد شـدن طرح قانـون حمایـت از کودکان 
از سـوی دور شـانزدهم مجلـس نماینـده گان، مخالفـت 
برخـی از نماینـده گان بـا عـدد »هجـده« بـود. در ایـن 
طـرح کـه حـاال اجرایـی شـده اسـت، افـرادی کـه زیر 
هجـده سـال قـرار داشـته باشـند، بـه عنـوان »کـودک« 
شـناخته می شـوند. امـا، شـماری از نماینـده گان  تندرو 
و افراطـی  مجلـس پیشـین، با ایـن عدد مخالـف بودند.

بـه هرحـال، اعضـای پیشـین مجلـس نماینـده گان  بـه 
اصطـالح »سـمپتی« و حمایت خـود را با رد کردن طرح 
قانـون حمایت از کودکان نشـان دادند و نگذاشـتند این 
قانـون کـه در مقایسـه با قوانیـن دیگـر در زمینۀ حقوق 
کـودکان، جامع تـر و بهتـر اسـت، زودتر اجرایی شـود. 
دور شـانزدهم مجلـس مسـوولیت داشـت تـا در بهتر و 

زودتـر اجرایـی سـاختن قانون کمـک می کرد.
واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه کـودکان در هیـچ جایـی 
و  شایسـته  جایـگاه  سیاسـت گذاری ها  و  بحث هـا  از 
مطابـق بـه شـرایط خـود را ندارنـد. امـروز بیشـتر از 
نیـم نفوس افغانسـتان را کـودکان تشـکیل می دهند، اما 
سیاسـت گذاران و آنانـی کـه در نهادهـای قانون گذاری 
قرار دارند، با موضوع و شـرایط کودکان ناآشـنا هسـتند 
و تصـور می کننـد که هرگاه شـرایط اقتصـادی، امنیتی و 
سیاسـی مطلوب باشـند، این وضع روی شرایط کودکان 
نیـز تاثیـر می گذارد. البته جای شـک و تردیدی نیسـت 
کـه ایـن شـرایط بـاالی وضعیـت کـودکان تاثیرگـذار 
و  دارنـد  متفاوت تـری  دنیـای  کـودکان  امـا،  اسـت، 

نمی تـوان مدعـی بـود کـه اگر جنـگ و جدال سیاسـی 
وجـود نداشـته باشـد، کـودکان از همـه ی چیزهایی که 

بایـد برخـوردار باشـند، برخـوردار خواهند شـد.
در کشـورهای دیگـر، هـر نهـاد مسـوولیت خاصـی در 
قبـال کـودکان دارنـد. به عنـوان مثال، هرگاه شـهرداری 
شـهر  یـک  بهبـود  بـرای  را  طرحـی  کشـورها  ایـن 
می ریزنـد، شـرایط کـودکان را نیـز درنظـر می گیرنـد و 
یـا ایـن کـه اگـر نهـادی بـرای تغییـر رژیـم غذایـی و 
آوردن تغییـرات در دسـترخوان شـهروندان خـود فکـر 
می کنـد، سـود و ضـرر آن را بـر کـودکان نیـز مـورد 
بررسـی قـرار می دهند. بـا این  حـال، در دنیـای بیرونی، 

هـر نهـاد در قبـال کودکان شـان مسـوولیت دارنـد.
امـا در افغانسـتان، وضعیـت طوریسـت کـه همـه تنهـا 
وزارت هـای معـارف، کار و امـور و صحـت عامـه را 
مسـوول رسـیدگی بـه همـه  مشـکالت صحـی، رفاهی 
و آموزشـی کـودکان می داننـد و تصـور می کننـد کـه 
هـرگاه کودکـی از نـگاه صحـی، رفاهـی و آموزشـی 
مشـکل نداشـت، ایـن کـودک سـالم به بار خواهـد آمد.
امـا، وضعیـت کـودکان در افغانسـتان طور دیگریسـت. 
آن طـوری کـه اخیـراً وزارت کار و امور اجتماعی اعالم 
کـرد، 3.1 میلیـون کـودک در معـرض تهدیدهای جدی 
اجتماعـی قـرار دارنـد و همین طـور 3.7 میلیـون کودک 
از دسترسـی بـه آمـوزش و پـرورش محـروم هسـتند. 
هم چنیـن تعـدادی از کـودکان مجبور به انجـام کارهای 
از جملـه  اجتماعـی  تهدیدهـای  معـرض  در  و  شـاقه 
تجـاوز جنسـی، اسـتثمار، سوءاسـتفاده، قاچاق انسـان، 
مـواد مخـدر و ده ها مشـکل دیگـر قرار دارند و سـاالنه 
تعـداد زیـاد آنـان در نتیجـه ی خشـونت های مسـلحانه 

کشـته و زخمـی می شـوند.
بـا این حـال، دور هفدهـم مجلـس نماینـده گان  کـه بـا 
کاسـتی های زیـادی کارش را آغاز کـرده، انتظار می رود 
در پیش بـرد مسـوولیت هایش وضعیـت کـودکان را از 
کـه  آزاد  بحث هـای  جریـان  در  حداقـل  و  نبـرد  یـاد 
در جلسـات عمومـی دارد، بـه منظـور متوجـه سـاختن 
نهادهـای رسـیدگی کننـده بـه کـودکان، بـه بازگـوی 
مشـکالت آنـان توجـه کننـد. هم چنیـن اگـر قانونـی از 
سـوی مجلـس بـه تصویـب می رسـد، سـود و ضـرر 
آن بـر کـودکان را نیـز مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. در 
مـواردی ممکـن اسـت سـندی بـه تصویـب برسـد که 
محـدود کننـده حقوق کـودکان باشـد، اما مجلـس باید 
آن مخالفـت جـدی نشـان بدهـد و بـرای اصـالح و 
بهبـود شـرایط بـرای کـودکان گام بـردارد. به هرحـال، 
در هرخانـواده ی یـک یـا چنـد کـودک حضـور دارد و 
اعضـای مجلـس هـم به خاطـر آینـده ی کـودکان خـود 
نبایـد حقـوق آنـان را نادیـده بگیرنـد. آنـان مسـوولیت 

دارنـد تـا صدایی بـرای کـودکان باشـند.

واشنگتن تایمز:
 ترامپ مذاکرات صلح افغانستان را در خفا پیگیر است

چارواکي:

په تخار کې د نامسؤلو وسله والو په نښته کې ۹ تنه وژل شوي

نمـاینده گان  مجـلس هیـچ کـودکی 
در خـانوادۀ خـود نـدارنـد؟


