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تقلب های انتخابات پارملانی؛
آزمونی برای تقلب های انتخابات ریاست جمهوری

نامـزدان دور دوم انتخـابات 
مانع حل مشکل اند

32

صدســاله گی  این کــه:  امــا  اســت  واضــح  آنچــه 
برقــراری روابــط دیپلماتیــک میان افغانســتان و روســیه، 
ــا  ــوده ت ــکو ب ــاِت مس ــرای مقام ــوب ب ــۀ خ ــک بهان ی
بــارِ دیگــر فرصتــی را بــرای مالقــاِت رو در روِی 

ــد  ــم آورن ــان و سیاســت مدارانی فراه ــده گاِن طالب نماین
ــه در  ــا هم ــند ام ــت باش ــرون از حکوم ــاید بی ــه ش ک
ســودای ســاختِن حکومتــی مطلــوِب خودشــان در 
ــرزی و  ــد ک ــان حام ــد. آقای ــر می برن ــتان به س افغانس

اتمــر از جملــه کســانی اند کــه نــه می تــوان بــه بیــرون 
ــود  ــن ب ــی مطمی ــای غن ــِت آق ــا از حکوم ــودِن آن ه ب
و نــه می تــوان از ســوداِی حکومت ســازِی آنــان در 

ــد... ــکار ورزی ــده ان ــرای آین ــته و ب گذش

اعــالم  دادســتانی کل  در  مســووالن 
ــأت  ــک هی ــاد ی ــن نه ــه ای ــد ک کردن
حبیــب اهلل  ادعــای  بررســی  بــرای 
احمــدزی، مشــاور پیشــین امنیتــی 
کــرده  تعییــن  ریاســت جمهوری 

اســت.
ــوی  ــروز از س ــه دی ــی ک در اعالمیه ی
دادســتانی کل منتشــر شــده، آمــده 
اســت کــه موضــوع ادعــای آقــای 
احمــدزی از طــرف معاونــت پالیســی، 
ــی  ــت عموم ــی ریاس ــارت و بررس نظ
به منظــور  ریاســت جمهوری  دفتــر 
بررســی قانونــی بــه ایــن اداره رســیده 

ــت. اس
بــه نقــل از اعالمیــه، هیــأت تعیین شــده 
به منظــور  کل  دادســتانی  ســوی  از 
ایــن  مــورد  در  تحقیقــات  تکمیــل 
ــمی  ــه ی رس ــک نام ــی ی ــوع، ط موض
از آقــای احمــدزی خواســته اســت کــه 
ــناد،  ــام اس ــوزا تم ــنبه، ۹ ج ــا پنج ش ت
ــته اش را  ــدارک دست داش ــواهد و م ش

ــأت بســپارد. ــن هی ــه ای ب

ــه  ــدزی در مصاحب ــای احم ــتر آق پیش
خصوصــی  تلویزیــون  شــبکۀ  بــا 
کــه  بــود  کــرده  ادعــا  خورشــید، 
وزارت،  ســپردن  بــدل  در  ارگ   در 
چوکــی پارلمــان و مشــاوریت از زنــان 

تقاضــای جنســی شــده اســت.

ارگ   »در  بــود:  کــرده  تأکیــد  او 
ــرای  ــتماتیک ب ــور سیس ــی به ط حلقه ی
ترویــج فحشــا و دموکراســی بی جــای 

یــا نــاروا کار می کنــد«.
از  نام گرفتــن  بــا  احمــدزی  آقــای 
ــد  ــاور ارش ــی، مش ــود فضل فضل محم

کــه  بــود  گفتــه  رییس جمهــوری، 
ــر  ــه فعال ت ــن حلق ــی در ای ــای فضل آق

از دیگــران  عمــل می کنــد.
ارگ ریاســت جمهوری ایــن ادعــا را 
به طــور قطــع رد کــرده و از آقــای 
ــرای  ــه ب ــت ک ــته اس ــدزی خواس احم
ایــن ادعــا ســند و مــدرک ارایــه کنــد.
ــاور  ــدزی، مش ــب اهلل احم ــرال حبی جن
ــا در  ــی ام ــور غن ــس جمه پیشــین ریی
گفت وگــو بــا خبرگــزاری پــژواک 
ــی مشــخصی  ــه حلقه ی ــه اســت ک گفت
در ارگ فحشــا را ترویــج می کنــد و 
او از ایــن گفته هایــش »یــک متــر هــم 

نمی کنــد«. عقب نشــینی 
ــه  ــت ک ــزوده اس ــدزی اف ــای احم آق
ــدارد«  ــک ن ــود ش ــای خ ــاالی ادع »ب
و اگــر تحقیقــات در ایــن مــورد آغــاز 
شــود، او مــدارک و اســناد خــود را در 
ــد  ــرار خواه ــق ق ــأت تحقی ــار هی اختی
داد. او گفتــه اســت: »ادعــای مــن 
درســت اســت و بــه آن بــه بــاور دارم«.
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ــاد و  ــار جه ــا از تب ــردان م ــیر م ــن ش ــم ای ــه بودی گفت
ــد  ــان دروازه هــای ورودی شــهرها بودن مقاومــت، نگهبان
تــا اینکــه اژدهــای خــون و آتــش یکایــک آنــان را بلعیــد 

ــرای تباهــی داخــل شــهرها شــدند.  و ب
هشــدار داده بودیــم کــه اندیوالــی هــای ناعاقبــت 
ــا گذشــت هــر روز  ــان، ب اندیشــانۀ پاســبانان سیاســی م
ــد و  ــر گردانی ــورتر و خون ریزت ــر، جس ــا را گرم ت آژده
ــارک و حکــم خــدا نتوانســت  ــا ماه هــای رمضــان مب حت
ــم  ــک روز ه ــرای ی ــط ب ــا را فق ــای آدم نم ــن آژده ده
ــهر  ــان ش ــی مردم ــا از خون خواره گ ــدد ت ــده ببن ــه ش ک

ــد.  ــازش دارن ب
ــا  ــا بازی ه ــن آژده ــا ای ــا ب ــرزمین م ــروز س ــتان ام داس
چنــان عجیــن و غم انگیــز شــده انــد کــه امــروز طوفــان 
خــون و آتــش بــر همــه شــهرها را ســایه افگنــده اســت.
ــکر -  ــر، عس ــی - افس ــم، عام ــب - عال ــجد، مکت مس
ــر  ــدا ب ــر خ ــه ذک ــی ک ــچ نفس ــودک و هی ــرد، ک زن، م
ــه را  ــت هم ــده اس ــا دور نمان ــش آژده ــان دارد از آت زب

می ســوزد.  یک ســان 
ــا را  ــر آژده ــت س ــه سال هاس ــی ک ــت، آنان ــوم نیس معل
گــرم ســاختند و بــا دم اژدهــا بــا سرنوشــت مــردم بــازی 
کردنــد، نــزد خــدا، وجــدان، مــردم و تاریــخ چــه جوابــی 

دارنــد. 
اینجاســت کــه قربانی هــا و فداکاری هــای نگهبانــان 
اصیــل شــهر مقاومــت را بایــد پــاس داشــت و فرهنــگ 
ــده  ــه زن ــل اژدهــای خــودی و بیگان مقاومــت را در مقاب

ــت. نگهداش
احمدولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

آمارهــای ســازمان های بین المللــی نشــان می دهنــد کــه 
در ســال ۲۰۱۷ میــالدی بیــش از بیســت هــزار تــن در 
ــود را  ــای خ ــوا جان ه ــی ه ــت آلودهگ ــه عل ــتان ب افغانس

ــد. ــت داده ان از دس
ــی  ــش تنفس ــاله بخ ــه س ــی، هم ــن پالیس ــزارش فاری ــه گ ب
ــر از  ــل پ ــدی در کاب ــدرا گان ــل ان ــت طف ــفاخانۀ صح ش
ــر  ــند. ب ــس می کش ــختی نف ــه س ــه ب ــود ک ــی می ش کودکان
ــوا در افغانســتان بیشــتر از  ــی ه ــزارش آلودگ ــن گ ــاد ای بنی

ــرد. ــی می گی ــردم قربان ــگ از م جن
ــوا« در  ــی ه ــت جهان ــازمان »وضعی ــزارش س ــاد گ ــر بنی ب
ســال ۲۰۱۷ بیــش از ۲6 هــزار تــن در افغانســتان بــه علــت 

آلودهگــی هــوا جان های شــان را از دســت داده انــد.
ــه  ــی را ب ــای تنفس ــیوع بیماری ه ــۀ ش ــی ریش ــن پالیس فاری
مشــکالت اقتصــادی مــردم نســبت داده گفتــه کــه در فصــل 
ــواد  ــان از م ــردن خانه ها ی ش ــرای گرم ک ــردم ب ــتان م زمس
پالســتیکی و یــا زغــال ســنگ اســتفاده می کننــد و بــه 
ــن  ــه ای ــز ب ــرق نی ــد ب ــرای تولی ــا ب ــری از جنراتوره کارگی

آلودگــی می افزایــد.
هــوا  کــه  روزهایــی  در  حتــا  می افزایــد،  گــزارش 
در  هــوا  آلوده گــی  نیــز  اســت  خــوب  اندازه یــی  تــا 

اســت. مشــهود  کابــل  شــهر  از  بخش هایــی 
عــزت اهلل صدیقــی، رییــس حفاظــت از محیــط زیســت کابل 
بــه فاریــن پالیســی گفتــه کــه بــه علــت مداخلــه نهادهــای 
ــد شــرکت هایی را کــه  ــن اداره، نمی توانن مختلــف در کار ای
ــته  ــد بس ــتفاده می کنن ــاری اس ــر معی ــوختی غی ــواد س از م

کننــد.
یــک متخصــص بیماری هــای تنفســی در شــفاخانۀ صحــت 
ــه در فصــل  ــه اســت ک ــری گفت ــۀ خب ــن مجل ــه ای ــل ب طف
ــتر  ــاری  بیش ــن بیم ــگان ای ــه کننده ــمار مراجع ــتان ش زمس
می شــود و بــر روی هــر تخــت دو بیمــار را می خواباننــد و 
گاهــی هــم بــر کــف شــفاخانه نیــز بــه بیمــاران رســیده گی 

می شــود.
ــش را  ــن بخ ــاران ای ــتر بیم ــص بیش ــن متخص ــۀ ای ــه گفت ب

ــد. ــکیل می دهن ــال تش ــا 5 س ــه ت ــودکان 6 ماه ک

دادستانی کل:
هیأت بررسی فساد اخالقی در ارگ تعیین شده است

به مناسبت شهادت داود داود شهید، همرزمش 
فرمانده شاه جهان نوری و شهدای تراژیدی تخار

آلوده گی هوا در افغانستان بیشتر
بازهـم نشست مسکـو و آواره گـِی صلـِح افغـانستان از جنگ سبب مرگ ومیر می شود
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دومین نشست مسکو در صدمین سالروز روابط دیپلوماتیک افغانستان و روسیه 
عطا محمد نور: 

از خـوارج عبـرت بگیـرید 
و خـون مسلمـانان را مبـاح ندانیـد



انتخابــات  در  این بــار  کــه  غنــی 
ریاســت جمهوری دســتش از زمین و 
آســمان کاماًل کوتاه شــده، به دو چیز 
چشم دوخته است: یک، شکار تعدادی 
از جوانان به هدِف استفاده های ابزاری در 
انتخابات؛ و دوم، تقلب های سازمان یافته 
و مهندسی شــده در انتخابات به وسیلۀ 
غنی  آقای  انتخاباتی.  کمیســیون های 
گونۀ  به  کشــور  پارلمانی  انتخابات  در 
آزمایشی ظرفیِت خود را در انجام تقلب 
آزمود. سخناِن عبدالعزیر آریایی در مورد 
پارلمانی به وسیلۀ  انتخابات  مهندســی 
ارگ، گویای این آزموِن آقای غنی است. 
او تالش کرد که با دادِن رشوه و امکانات 
انتخابات  نامــزدان  از  تعــداد  یک  به 
پارلمانی و در کنار آن با استفاده از نفوذ 
و افراِد خود در کمیسیون های انتخاباتی، 
مشخص ســازد که به چه مقدار توان 
انتخابات  تقلب در  و مهندسی  مدیریت 
را دارد. حاال بــا توجه به این دو گزینه، 
انتخابات  آقای غنی می خواهد به سوی 

ریاست جمهوری خیز بردارد

حکومـت  در  کـه  جابه جایی هایـی  و  تغییـرات 
مخالفت هـای  وجـود  بـا  می گیـرد،  صـورت 
نامـزداِن انتخابـات ریاسـت جمهوری همچنـان از 
سـوی اشـرف غنی رییـس حکومت وحـدت ملی 
ادامـه دارد. جالـب این جاسـت کـه داکتـر عبداهلل 
رییـس اجرایـی حکومـت و شـریِک آقـای غنـی 
نیـز از ایـن تغییرات اظهـار بی خبری کرده اسـت. 
آقـای غنـی حداقـل طـی یک هفتـه، دو نفـر را به 
عنـوان سرپرسـت وزیر معرفـی کـرده و تعـدادی 
را هـم در نهادهـای امنیتـی جابه جـا کـرده اسـت. 
ایـن جابه جایی هـا در مقطـع زمانـِی فعلـی فقـط 
آن هـم  و  باشـد  داشـته  می توانـد  دلیـل  یـک 
ریاسـت جمهوری.  آینـدۀ  انتخابـات  موضـوع 
هرچنـد کـه سـخنگویاِن ارگ ُمصرنـد کـه ایـن 
و  حکومـت داری  عـادِی  روال  جابه جایی هـا 
به ویـژه حکومـت داری خـوب و در جهت اصالح 
وضعیـت اسـت، امـا کیسـت کـه چنیـن توجیـه 
ضعیفـی را معقـول بدانـد و حـرِف سـخنگویاِن 

آقـای غنـی را درسـت بشـمارد؟ 
حکومتـی که طی پنج سـال نتوانسـت کابینۀ خود 
را کامـل کنـد و در انتخـاب نامزدوزیـران ماه ها به 
چانه زنـی و وقـت تلـف کـردن مصروف می شـد، 
حـاال چگونه اسـت کـه یک شـبه سرپرسـت وزیر 
تعییـن می کنــد؟ ایـن نخبـه گان تـا به حـال کجا 
بودنـد کـه چشـم »دومین متفکـر« جهان بـه آن ها 
روشـن نشـده بـود ولـی حاال کـه عمـر حکومت 
رسـمًا بـه پایـان رسـیده، آقـای غنـی متوجـه این 
افراد و مشـکالتی شـده که در نهادهـای حکومتی 
و  بی سرنوشـتی  مـردم  سـال  پنـج  دارد.  وجـود 
سـردرگمی را تحمل کردند، امـا آقای غنی حاضر 
نشـد کـه بنا بـه ملحوظاِت قومی و شـخصِی خود 
افـراد نخبـه و صاحب صالحیـت را وارد حکومت 
ارایـۀ  و  شایسته سـاالری  از  دم  حـاال  امـا  کنـد، 

خدمـاِت بهتـر بـه شـهروندان می زند؟
کـه  نیسـتند  واقعیت هایـی  کـدام  هیـچ  این هـا   
آقـای غنـی می خواهـد آن ها را مـردم قبـول کنند 
و بپذیرنـد کـه او در پِی اصـالح و بهبود وضعیت 
او  آقـای غنـی و عوام فریبی هـای  اسـت. چهـرۀ 
کامـاًل برمال شـده اسـت. حـاال حتا افـراد نزدیک 
غیرقابـل  غنـی  آقـای  کـه  می داننـد  نیـز  او  بـه 
اعتماد تـر از هـر دیکتاتـوری در تاریـخ اسـت. بنا 
بـه برخـی گزارش هـا، اکثـر وزیـران و مقام هـای 
بلندپایـۀ حکومتـی، در تـرس و هـراِس برکنـاری 

ناگهانـی به سـر می برنـد و صبـح پیـش از آن کـه 
از بسـتر بیـرون شـوند، نخسـت فیسبوک شـان را 
هنـگام  برکناری شـان  خبـر  کـه  می کننـد  چـک 
خـواب نشـر نشـده باشـد و بعـد می بینند کـه آیا 
محافظان و موترهای شـان سـر جای خود هسـتند 
و یـا خیـر. آیـا در چنیـن فضـای بی اعتمادی یـی 
کسـی حاضـر می شـود کـه بـه مـردم و کشـور 

کاری انجـام دهـد؟ 
اکثـر مسـووالِن بلندپایـۀ حکومتـی کـه از سـوی 
آقـای غنـی گمـارده شـده اند، پیـش از آن کـه بـه 
پُـر کـردِن  کشـور و مـردم فکـر کننـد، در غـم 
حسـاب های بانکی شـان هسـتند. آن هـا پیـش از 
آن کـه بـه ایـن موقعیت ها دسـت پیدا کننـد، برای 
خدمـت کـردن به کشـور و مردم نیامـده بودند که 
حـاال در بحبوحـۀ جنجال هـا و قدرت طلبی هـای 
آقـای غنـی، بـه فکـر خدمت گـزاری بـه مـردم و 

باشـند.  جامعه 
در گذشـته حداقـل نهادهـای حکومتـی از ثبـاِت 
نسـبی برخـوردار بودنـد ولـی از زمانـی کـه عمر 
حکومـت پایان یافتـه و همه در انتظار سرنوشـت 
و  ثبـات  دیگـر  می برنـد،  به سـر  خـود  آینـدۀ  و 
حکومتـی  نهادهـای  در  نیـز  کاری  عـادِی  نظـم 
افغانسـتان  روزهـا  ایـن  اسـت.  نمانـده  باقـی 
آخـِر  ماه هـای  بـه  هراسـناکی  شـباهِت  بسـیار 
کـرده  پیـدا  نجیـب اهلل  داکتـر  حکومـت داری 
اسـت. مـردم بـه یـاد دارنـد کـه در آن زمـان نیـز 
ناگهـان ارزش افغانـی در برابـر ارزهـای خارجی 
پاییـن آمـد، بهـای مـواد  بـه صـورِت کم سـابقه 
خوراکـی بـاال رفـت، وزرا و مأمـوران بلندپایـه به 
فکـر کشـیدِن خـود و خانواده های شـان از کشـور 
بودنـد. همـه بـا تشـویش و نگرانـی یکدیگـر را 
نـگاه می کردنـد و این پرسـش در چشم های شـان 
خانـه کـرده بود کـه چه اتفاقـی قرار اسـت بیفتد.
شـهرهای  از  بسـیاری  و  کابـل  روزهـا  ایـن   
افغانسـتان چنیـن وضعیتـی دارنـد. ارزش افغانـی 
در برابـر ارزهـای خارجی چنان اُفت کرده اسـت 
ضـرورِی  مـواد  می تواننـد  به سـختی  مـردم  کـه 
خوراکی شـان را تأمیـن کننـد. نهادهـای حکومتی 
از هـم پاشـیده، قتـل و جنایـت در شـهرها و بـه 
ویـژه کابـل بیـداد می کنـد، هیچ کس پاسـخگوی 
وضعیـت نیسـت، بسـیاری از مأمـوران بلندپایـۀ 
دولتـی بـا نگرانـی و تشـویش وضعیـت را دنبـال 
می کننـد و منتظرنـد کـه چـه زمانـی بایـد دوبـاره 

چنیـن  در  برگردنـد.  اصلی شـان  کشـورهای  بـه 
کمپاین هـای  هـدِف  بـه  غنـی  آقـای  وضعیتـی، 
و  وزیـران  نصـِب  و  عـزل  حـال  در  انتخاباتـی 
مقام هـای بلندپایـۀ حکومتی اسـت. او کـه این بار 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری دسـتش از زمیـن 
و آسـمان کامـاًل کوتـاه شـده، بـه دو چیـز چشـم 
دوختـه اسـت: یـک، شـکار تعـدادی از جوانـان 
بـه هـدِف اسـتفاده های ابـزاری در انتخابـات؛ و 
مهندسی شـده  و  سـازمان یافته  تقلب هـای  دوم، 
در انتخابـات بـه وسـیلۀ کمیسـیون های انتخاباتی. 
آقـای غنـی در انتخابـات پارلمانی کشـور به گونۀ 
آزمایشـی ظرفیـِت خود را در انجـام تقلب آزمود. 
مهندسـی  مـورد  در  آریایـی  عبدالعزیـر  سـخنان 
ایـن  پارلمانـی به وسـیلۀ ارگ گویـای  انتخابـات 
آزمـوِن آقـای غنـی اسـت. او تـالش کـرد کـه بـا 
دادن رشـوه و امکانـات بـه یـک تعـداد از نامزدان 
انتخابـات پارلمانـی و در کنـار آن بـا اسـتفاده از 
نفـوذ و افـرادِ خـود در کمیسـیون های انتخاباتـی، 
مشـخص سـازد که بـه چه مقـدار تـوان مدیریت 
و مهندسـی تقلـب در انتخابـات را دارد. حـاال بـا 
توجـه بـه این دو گزینـه، آقای غنـی می خواهد به 
سـوی انتخابات ریاسـت جمهـوری خیز بـردارد.
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روز گذشــته، مســکو میزبــان نشســتی ویــژه بــه مناســبِت 
یک صدمیــن ســاِل برقــراری روابــط دیپلماتیــک میــان دو کشــور 
ــاِت وزارت  ــت مقام ــن نشس ــود و در ای ــیه ب ــتان و روس افغانس
ــکو و  ــتان در مس ــفارت افغانس ــدان س ــیه، کارمن ــۀ روس خارج

سیاســت مداراِن کشــور شــرکت داشــتند. 
در نشســت مســکو، آقایــان کریــم خلیلــی رییــس شــورای عالــی 
صلــح، حامــد کــرزی رییس جمهــور پیشــین، حنیــف اتمــر نامــزد 
ــرِی  ــه رهب ــان ب ــده گان طالب ــت جمهوری و نماین ــات ریاس انتخاب
ــرکت  ــان ش ــروه طالب ــِی گ ــاون سیاس ــرادر مع ــی ب ــال عبدالغن م
ــز ایــن نشســت  ــاِن امــروز نی ــا پای ــرار گزارش هــا ت ــد و ق کرده ان

ادامــه خواهــد یافــت. 
ــط  ــراری رواب ــه: صدســاله گی برق ــا این ک آنچــه واضــح اســت ام
دیپلماتیــک میــان افغانســتان و روســیه، یــک بهانــۀ خــوب بــرای 
ــرای مالقــاِت  ــارِ دیگــر فرصتــی را ب ــا ب ــوده ت مقامــاِت مســکو ب
رو در روِی نماینــده گاِن طالبــان و سیاســت مدارانی فراهــم آورنــد 
ــودای  ــه در س ــا هم ــند ام ــت باش ــرون از حکوم ــاید بی ــه ش ک
ســاختِن حکومتــی مطلــوِب خودشــان در افغانســتان به ســر 
می برنــد. آقایــان حامــد کــرزی و اتمــر از جملــه کســانی اند کــه 
ــی  ــای غن ــِت آق ــا از حکوم ــودِن آن ه ــرون ب ــه بی ــوان ب ــه می ت ن
ــان  ــازِی آن ــوداِی حکومت س ــوان از س ــه می ت ــود و ن ــن ب مطمی
ــخصیِت  ــن دو ش ــد. ای ــکار ورزی ــده ان ــرای آین ــته و ب در گذش
ــاختِن  ــا س ــان و حت ــا طالب ــح ب ــه صل ــان ب ــوز، دلبسته گی ش مرم
ــان،  ــد و در این می ــات کرده ان ــا را اثب ــا آن ه ــترک ب ــی مش حکومت
ــن  ــرای پیشــبردِ ای ــکا ب ــِل ات ــی قاب ــوان نقطه ی ــه عن ــه روســیه ب ب

ــد. ــدف می نگرن ه
ــۀ  ــترِک هم ــتۀ مش ــتان، خواس ــه افغانس ــات ب ــح و ثب آوردِن صل
جناح هــای مردمــی ـ سیاســی و حتــا حکومــِت مشــروعیت باختۀ 
ــر اتحــاد  آقــای غنــی در افغانســتان اســت؛ امــا آنچــه در آن کمت
ــه نظــر می رســد، شــیوه و میکانیســِم جســت وجوِی  ــی ب و همدل
ــر  ــه ه ــا ک ــن معن ــت. بدی ــق اس ــت و آرزوِی برح ــن خواس ای
ــا  ــاص و ب ــی خ ــح را از کانال ــی، صل ــخصیت سیاس ــاح و ش جن
ــرۀ  ــک دای ــه در ی ــد و هم ــود می طلب ــۀ خ ــورد عالق ــیماِی م س
آن  در  کــه  شــده اند  بازی هــای  و  آدرس هــا  آوارۀ  بــزرگ، 
ــتان  ــردم افغانس ــِح م ــع و مصال ــش از مناف ــا بی ــِع بیرونی ه مناف
لحــاظ می شــود. مســلمًا دلیــل عمــدۀ ایــن وضــع، وجــود 
ــروعیِت  ــرزاِن مش ــای ل ــا پایه ه ــب ب ــِت غیرمنتخ ــک حکوم ی
مردمــی بــوده کــه نتوانســته بــا قاطعیــت و امانــت  داری صـــدای 
ــه  ــوازاِت این ک ــه م ــد. ب ــکاس ده ــح انع ــۀ صل ــردم را در برنام م
ــه و در  ــی غنیمت جویان ــح نگاه ــه صل ــی ب ــای غن ــِت آق حکوم
جهــِت پیشــبرد آجنداهــای شــخصی و تیمــِی خــود داشــته، ســایر 
جناح هــا و شــخصیت های سیاســی نیــز نتوانســته اند موضــِع 
ــان  ــود نش ــح از خ ــورد صل ــردی در م ــمول و راهب افغانستان ش
ــد.  ــیر مانده ان ــی اس ــاِی بیرون ــا و رقابت ه ــد و در دامِ بازی ه دهن
نشســت مســکو و تالش هــای روســیه زیــر عنــوان صلــح 
ــر  ــت های قط ــه نشس ــبت ب ــز نس ــی رقابت آمی ــتان، واکنش افغانس
ــایر  ــت. س ــان اس ــا طالب ــح ب ــال صل ــکا در قب ــای امری و تالش ه
ــتای  ــدر در راس ــکا هرق ــیه و امری ــد روس ــز همانن ــورها نی کش
صلــح هزینــه و زمینه ســازی کننــد، اســتقرار ثبــات در افغانســتان 
ــا  ــزرِگ آن ه ــگاه ب ــا جــای دارد و ن ــط در گوشــۀ چشــِم آن ه فق
ــازی  ــن ب ــی  در زمی ــی و بین الملل ــای منطقه ی ــدن از رقب پس نمان
ــراب، و  ــه اع ــران ب ــر دارد و ای ــکا نظ ــه امری ــیه ب ــت. روس اس
ــن کشــور افغانســتان را  ــه ای ــا؛ چــرا ک ــۀ این ه ــه هم پاکســتان ب

ــد! ــد می دان ــا هن ــه ب ــود در مقابل ــتراتژیِک خ ــق اس عم
بــرای تحقــِق صلــح در افغانســتان می تــوان آرزوهــای نیــک کــرد، 
امــا بــا آرزو کــردِن خالــی هیــچ چیــزی درســت نمی شــود. تحقــِق 
صلــح قبــل از همــه نیازمنــد شــناخِت مســأله و پــس از آن تدبیــِر 
ملــی اســت. مســالۀ صلــح در تعریفــی ســاده، آواره گــِی افغانســتان 
ــا اهــداِف متعــارض اســت  ــی ب ــان بازیگــراِن متعــددِ بیرون در می
ــط  ــرداب توس ــن گ ــت از ای ــان راهِ  بیرون رف ــی هم ــِر مل و تدبی
یــک دولــت و حکومــِت منتخــب و مشــروع خواهــد بــود کــه بــا 
آرای مــردم بــه صحنــه آمــده باشــد و بتوانــد بــدون شــرمنده گی، 

ســنِگ مــردم و منافــِع ملــی را بــه ســینه بزنــد. 
ــۀ مصلحــت  ــر پای ــر ب ــداِی ام ــی از ابتـ ــِت کنون متأســفانه حکوم
ــواِی آن مصلحــت  ــه محت ــا ب ــد، ام ــان آم ــه می ــه مشــروعیت( ب )ن
ــاًل از درجــۀ  ــز کام ــس از جــوزاِی امســال نی ــد و پ ــد نمان پای بن
اعتبــار ســقوط کــرد. بنابرایــن اولویــِت جناح هــا و احــزاِب 
ــه  ــه دادن ب ــرای خاتم ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای ــی بای ــی ـ مردم سیاس
کارِ حکومــِت نــاکام و نامشــروِع کنونــی وفـــاق کننــد و از یــک 
موضــِع ملــی بــه اســتقباِل انتخاباتــی ســالم برونــد و پــس از آن، 
از آدرِس یــک حکومــِت منتخــب و مشــروع وارد میــداِن صلــح و 
مذاکــره بــا طالبــان شــوند. در غیــر ایــن صــورت، همــۀ تالش هــا 
ــتان  ــِح افغانس ــی صل ــر آواره گ ــزودن ب ــز اف ــلح ُج ــازی صـ در ب

ثمــری نخواهــد داشــت.

بازهم نشست مسکو 
و آواره گِی صلِح افغانستان

تقلب های 
پارلمانی؛ انتخابات 

تقلب های  برای  آزمونی 
ریاست جمهوری انتخابات 

احمــد عمران



سال l11 شمارۀ مسلسل l2502  چهارشنبه 8 جوزا/  خرداد l1398 24 رمضان l1440 29 می 2019
www.mandegardaily.com

دیـروز سه شـنبه، ۷ جـوزا نشسـتی میـان نماینـده گان طالبـان و 
چهره هـای سیاسـی افغانسـتان به میزبانی روسـیه در آن کشـور 
برگـزار شـد. این نشسـت به مناسـبت صدمیـن سـالروز روابط 
دیپلوماتیک افغانسـتان و روسـیه برگزار شـده و امروز نیز ادامه 

خواهد داشـت.
در ایـن نشسـت، حامـد کـرزی، رییس جمهور پیشـین کشـور، 
ملـی،  امنیـت  شـورای  پیشـین  مشـاور  اتمـر،  محمدحنیـف 
عطامحمـد نـور، رییس اجرایی حـزب جمعیت اسـالمی، کریم 
خلیلـی، رییـس شـورای عالـی صلـح و محمـد محقـق، معاون 
ریاسـت اجرایـی، چهره هـای سیاسـِی انـد کـه از افغانسـتان در 

ایـن نشسـت حضـور دارند.
از طـرف طالبـان، یک هیأت چهـاده نفری این گـروه به رهبری 
مالعبدالغنـی بـرادر در این نشسـت حضـور یافته اند. از سـوی 
حکومـت وحـدت ملـی نیـز لطیـف بهاند، سـفیر افغانسـتان در 
مسـکو در ایـن نشسـت حضـور دارد. همچنان برخـی مقام های 

وزارت خارجۀ روسـیه نیز در این نشسـت اشـتراک داشـتند.
در ایـن نشسـت امـا هیچ حـرف تازه یـی مطرح نشـده و هر دو 
طـرف روی حرف هـای پیشـین خـود تأکید کردنـد، حرف های 

کـه تاهنـوز با پاسـخ مثبت به همراه نشـده اسـت.
سـرگی الوروف، وزیـر خارجۀ روسـیه در شـروع این نشسـت 
گفـت کـه کشـورش از خـروج کامـل نیروهـای خارجـی از 
افغانسـتان حمایـت می کنـد. آقـای الوروف تأمیـن صلـح در 
افغانسـتان را از طریـق تالش های سیاسـی و دیپلوماتیک ممکن 
دانسـت و افـزود کـه جنـگ افغانسـتان راه حـل نظامـی نـدارد. 
از احـزاب سیاسـی و سیاسـت مداران  وزیـر خارجـۀ روسـیه 
افغانسـتان خواسـت تـا در هماهنگـی و همـکاری تمـام اقشـار 
سیاسـی و اجتماعـی کشورشـان، مذکـره بـرای پایـان جنـگ را 

کنند. آغـاز 
در ایـن میـان، حامـد کـرزی، رییس جمهـور پیشـین کشـور در 
سـخنرانی خود روابط تاریخی مسـکو و کابل را تشـریح کرد و 
از روسـیه خواسـت تا در پروسـۀ صلح افغانسـتان در همکاری 

بـا امریـکا، چیـن و سـایر کشـورهای دخیـل در مسـألۀ صلـح 
افغانسـتان نقـش ایفـا کند. آقـای کـرزی گفت که تـالش برای 
صلـح بـه معنـای تهدیـد نشـدن کشـورهای منطقه و جهـان از 

افغانسـتان می باشـد. خاک 
در سـوی دیگـر، مـال عبدالغنـی بـرادر، رییـس هیـأت طالبان و 
معـاون سیاسـی ایـن گـروه در این نشسـت گفت کـه این گروه 
متعهـد بـه صلـح در افغانسـتان و خواهـان از بیـن بـردن موانع 
در برابـر تحقـق صلح در افغانسـتان اسـت. آقای بـرادر در ادامۀ 
سـخنان کوتاهـش، افغانسـتان را کشـور اشـغال شـده خوانـد 
و افـزود کـه »اشـغال« افغانسـتان بایـد پایـان یابـد تـا صلح در 

افغانسـتان تأمین شـود.
امیـر خـان متقـی، یکـی از نماینـده گان طالبـان در این نشسـت 
بیـان داشـت کـه طالبـان خواهـان بهبـود روابـط بـا فدراسـیون 
روسـیه انـد. او بیـان داشـت کـه گـروه طالبـان خواهـان صلـح 
و امنیـت در افغانسـتان نیـز هسـتند. آقـای متقی اظهار داشـت، 
تهاجـم نظامـی شـوروی بـه افغانسـتان نشـان داد کـه مداخلـۀ 
کشـورها در امـور یک دیگـر سـبب زیان هـای فـراوان مالـی و 
جانـی نه تنهـا بـرای دو کشـور، بلکه موجـب زیان هایـی فراوان 

در سـطح جهان شـد.
او گفـت کـه همسـایه گان افغانسـتان بایـد رویکـرد و روابطـی 
بیـن هـم ایجـاد کننـد کـه مصلحت هـا و منافـع یکدیگرشـان 
احتـرام شـود و از راه هـای قانـون بـرای بـه دسـت آوردن آن 

کنند. اقـدام 
امیرخـان متقـی بیان داشـت که طالبـان خواهان روابـط مثبت با 
همسـایه های خود اسـت و اجـازه نمی دهند از خاک افغانسـتان 
در برابـر کشـوری دیگـری اسـتفاده شـود. ایـن نماینـدۀ طالبان 
همچنان از روسـیه خواسـت تا روبـط آینده اش با افغانسـتان را 
بربنیـاد اصـل عـدم مداخلـه در امور یکدیگر اسـتوار کنـد تا به 

گفتـۀ او: »تجربۀ گذشـته تکرار نشـود«.
 بـه دنبـال آن، عطامحمـد نـور، رییـس اجرایی حـزب جمعیت 
اسـالمی در این نشسـت از نشسـت گذشـتۀ مسـکو یـاد کرد و 

آن را بـرای پیشـرفت پروسـۀ صلـح افغانسـتان مثبـت ارزیابـی 
افغانسـتان را نشاشـی از  کـرد. آقـای نـور مشـکالت کنونـی 
تهاجـم نظامی شـوروی سـابق خوانـد و گفت که این سیاسـت 

شـوروی سـابق »اشـتباه« بـود بـه »ناکامـی« انجامید.
آقـای نـور در بخشـی از سـخنانش، طالبان را مخاطـب قرار داد 
و گفـت: »خواهـان تأمیـن روابـط خـود بـا دوسـتان و بـرادران 
تحریـک طالبـان خـود هسـتیم و انتظـار صلـح واقعـی از آنـان 
داریـم«. عطامحمـد نور طالبـان و حکومت افغانسـتان را دعوت 
بـه »عبـرت« گرفتـن از »خـوارج عصـر اسـالم« کـرد و اظهـار 
داشـت بایـد »میله هـای تفنگ از سـینه های« مردمی که مسـلمان 
انـد و ایمـان بـه خداوند دارنـد، دور شـود و »خون شـان مباح« 

نشود. دانسـته 
رییـس اجرایـی حـزب جمعیـت اسـالمی بـه طالبـان گفت که 
اگـر جنـگ آنـان پایـان پیـدا کنـد، دلیلـی بـه حضـور نیروهای 
خارجـی در افغانسـتان احسـاس نخواهـد شـد. او از مجاهدین 
خاموشـی  از  امـا  کـرد،  یـاد  »خارجی سـتیزان«  عنـوان  بـه 
مجاهدیـن نسـبت بـه حضـور امریـکا در افغانسـتاِن پـس از 

فروپاشـی حکومـت طالبـان انتقـاد کـرد.
آقـای نـور بـه طالبـان گفـت کـه اگـر فکـر می کننـد امریـکا 
را شکسـت داده انـد، اشـتباه می کننـد. بـه گفتـۀ او: »دوسـتان 
تصـور نکننـد کـه امریکا را شکسـت می دهنـد و فاتحانـه وارد 
افغانسـتان می شـوند. مـا همـه تجربـۀ جنـگ را داریـم؛ تصـور 
تبدیـل دوبـارۀ افغانسـتان به مناطـق جنگـی و ملوک الطوایفی و 

کمـک گرفتـن از کشـورهای خارجـی،  اشـتباه اسـت«.
عطامحمـد نـور از طالبـان خواسـت تـا در پایـان این نشسـت، 
بـه »احتـرام رمضـان و عیـد فطـر«، آتش بـس اعالم کننـد. آقای 
نـور از طالبـان همچنـان خواسـت تـا در مـاه جـون میـالدی، 
نشسـتی در قطـر برگزار کننـد. رییس اجرایی جمعیت اسـالمی 
از طالبـان خواسـت تـا یـک نشسـت »مسـتقل بین االفغانـی« و 
بـدون میانجی گـری در داخـل افغانسـتان نیـز برگـزار شـود و 
تمـام اقشـار داخلـی باهم گفت وگو کننـد. او به طالبان پینشـهاد 
کرد تا نشسـت های شـان »دسـتاورد« داشـته باشـد، »تشریفاتی« 

نباشـد و یـک »اعالمیـۀ قـوی« در پایـان آن هـم پخـش کنند.
همزمـان باایـن، کریـم خلیلـی، رییـس شـورای عالـی صلـح 
پیـدا می کنـد  بیـان داشـت کـه صلـح واقعـی زمانـی تحقـق 
کـه میکانیسـم عادالنـه، عزت مندانـه و شـفاف بـرای پیش بـرد 
گفت وگوهـای صلـح ترسـیم شـود. آقـای خلیلـی گفـت کـه 
روحیـۀ تسـلیمی پاسـخگو نیسـت؛ نه طالبـان تسـلیِم حکومت 

می شـوند و نـه حکومـت تسـلیم طالبـان.

 رییـس شـورای عالـی صلح نیـز بر عملی بـودن و با دسـتاورد 
بـودن نشسـت های طالبـان و نماینـده گان سیاسـی تأکیـد کرد و 
گفـت، هـر نشسـتی کـه برگـزار می شـود بایـد گامـی بـه پیش 
بـرای تحقـق صلـح باشـد. کریـم خلیلـی نشسـت های صلح را 
در راسـتای تحقـق صلـح سـودمند خوانـد و اظهـار داشـت که 
بایـد روی چگونه گـی طـرح میکانیسـم عزت مندانـه بـرای هـر 

دو طـرح، در ایـن نشسـت بحث شـود.
از جانـب دیگـر، محمدحنیـف اتمـر، مشـاور پیشـین شـورای 
امنیـت ملـی کشـور اظهـار داشـت کـه نمی خواهـد افغانسـتان 
کشـوری بـرای »منازعـه و تقابـل قدرت هـا« مبـدل شـود، بلـه 
طرفـدار تبدیـل شـدن افغانسـتان بـه عنـوان نقطـۀ همـکاری 
بـرای جهـان اسـت. او افـزود کـه موانع بر سـر تأمیـن صلح در 

افغانسـتان از راه گفت وگـو برطـرف خواهـد شـد.
مشـاور پیشـین شـورای امنیـت ملی بـه سـخنان عطامحمد نور 
اشـاره کـرد و گفـت کـه انتظـار دارد طالبـان بـه آن پیشـنهادها 
پاسـخ بدهنـد تـا قدم هـای عملی در آن راسـتا برداشـته شـود.

گذشـته از ایـن، پـس از وقفـۀ ایـن نشسـت، شـیرمحمد عباس 
بیـان  بـا رسـانه ها  در گفت وگـو  طالبـان  هیـأت  و  سـتانکزی 
داشـت، تـا زمانـی که نیروهـای خارجـی در افغانسـتان حضور 
داشـته باشـند، »صلـح ناممکـن« خواهـد بـود. آقـای افـزود که 
پیشـرفت هایی  امریـکا  نماینـده گان  بـا  شـان  گفت وگوهـای 
داشـته اسـت و در حـال حاضـر، روی دو نکتـۀ »خـروج کامل 
نیروهـای خارجـی« و »عدم اسـتفاده شـدن خاک افغانسـتان در 

برابـر کشـورهای دیگـر« بحـث دارند.
سـتانکزی در پیونـد بـه گفت وگوهـای بین االفغانـی گفـت کـه 
متعهـد بـه ایـن گفت وگوهـا هسـتند و نیـز خواهـان بـه میـان 
آمـدن حکومتی هسـتند که همه شـمول باشـد. او اظهار داشـت 
کـه طالبـان خواهـان انحصار قـدرت نیسـتند و می خواهند تمام 

مـردم افغانسـتان در حکومـت آینده شـامل باشـند.
بـه  متهـم  را  ملـی  وحـدت  حکومـت  سـتانکزی،  آقـای 
بی صالحیتـی کـرد و گفـت کـه حتا رهبـران آن با هـم اختالف 
دارنـد. ایـن عضـور هیـأت طالبـان افـزود کـه حاضر نیسـتند با 

کننـد. حکومـت وحـدت ملـی گفت وگـو 
گفتنـی اسـت کـه در مـاه فبـروری میـالدی امسـال نیز مسـکو 
و  افغانسـتان  سیاسـت مداران  میـان  نشسـت  یـک  میزبـان 
نماینـده گان طالبـان بـود. نشسـتی کـه بـرای دو روز ادامه یافت 
و شـرکت کننـده گان آن یک اعالمیه  مشـترک نیز صـادر کردند. 
در نشسـت مـاه فبـروری، اما حکومت افغانسـتان دعوت نشـده 

. بود

برخـی از اعضـای مجلـس نماینـده گان بـا اشـاره بـه طوالنـی 
شـدن تنش هـا بـر سـر ریاسـت مجلـس نماینـده  گان، می گویند 
کـه دسـت های بیرونی بـه شـدت در فربه سـازی چالش ها میان 

رحمانـی و اصولـی تـالش می کنند.
غالم حسـین ناصـری، عضو مجلـس نماینـده گان در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: برخـی از چهره ها که خـود را به 
عنـوان گزینه هـای دوم بـرای نامـزد ریاسـت مجلـس می دانند، 

تنش هـا را دامـن  می زننـد. 
بـه گفتـۀ او، ایـن نماینـده گان کـه ظاهـراً خـود را طـرف دار 
ایـن  از  رحمانـی و اصولـی می داننـد در تـالش هسـتند کـه 

کننـد. اسـتفاده  نفـع خـود  بـه  چالش هـای 
و  نماینـده گان  برخـی  مداخلـۀ  کـه  افـزود  ناصـری  آقـای 
دسـت های بیرونـی سـبب طوالنـی شـدن بن بسـت در مجلـس  
شـده اسـت و کار کمیته های گماشـته شـده نیز نتیجۀ مثبت در 

اسـت. پی نداشـته 
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان، همچنـان می گویـد کـه برخی 
افـرادی خـود را به عنـوان گزینه های بعدی در ریاسـت مجلس 
ایـن  سـبب  همیـن  بـه  و  دامن می زننـد  را  تنش هـا  می داننـد، 
بن بسـت به درازا کشـانیده شـد؛ این افراد عالوه به کارشـکنی، 
بـرای تحریـک برخـی اعضـای مجلس، بـه آنان انگیـزه غرض 
آلـود خلـق می کننـد و چالش هـا را بـه موضوعـات سـمتی و 

زبانـی و غیـره می کشـانند.
آقـای ناصـری می گوید کـه این افـراد در ظاهر »آیـه و روایت« 
بـرای حـل تنش هـا می خواننـد، امـا در پشـت پرده بـه تحریک 

و تنـش دامـن  می زنند. 

کرسـی ریاسـت مجلـس نماینـده گان، یـک هفتـه پیـش زمانی 
جنجالـی شـد کـه میـر رحمانی رحمانـی با کسـب ۱۲3 رأی از 
طـرف محمـد دهقانپور رییس موقـت مجلس، به عنـوان رییس 
مجلـس نماینـده گان معرفـی شـد. اما ایـن موضوع بـه اعتراض 
کمـال ناصـر اصولـی رقیـب آقـای رحمانـی مواجه شـد. آقای 
اصولـی و برخـی از طرف دارانـش می گوینـد کـه مجمـوع افراد 
در مجلـس ۱4۷ تـن بـوده کـه 5۰+۱ آن ۱۲4 رأی می شـود، 
امـا تعـداد رأی هـای بیـرون شـده از صندق هـا ۱43 رأی بـود، 
کـه 5۰+۱ آن ۱۲3 رأی می شـود. بـرای حـل ایـن چالـش  دو 
کمیته هـای ۱5 نفـری و ۲۷ نفـری تعیین گردید؛ ولـی نتیجۀ کار 
ایـن کمیته هـا ظاهـراً کارایـی بـرای حـل ایـن تنش ها نداشـت. 
امـا در میـان ۱۲3 رأی آقای رحمانیریال در یـک برگۀ رأی دهی 
بـه عـالوۀ نشـانی در محـل رأی دهـی، در قسـمت پاینـی برگه 
یـک نشـان کوچک کـه ظاهراً بـه علت اشـتباه فـرد رأی دهنده 
از نـوک »قلـم ماژیـک« باقی مانده اسـت، سـبب اختالف شـده 

است. 
روز دوشـنبه اعضـای مجلس یـک کمیتۀ اجرایی بـرای پیش برد 
نشسـت مجلـس را به صورت موقـت ایجاد کردند که ریاسـت 
آن قیـوم سـجادی بـه عهـده داشـت، امـا به مجـرد شـروع کار 
بـا واکنـش برخـی از اعضـای مجلـس مواجـه شـد و نشسـت 

بی نتیجـۀ پایـان یافت. 

مجلس تعطیل نیست
دیـروز برخـی از رسـانه ها گزارش هـای را نشـر کردنـد کـه به 
علـت تنش هـا میـان اعضـای مجلس، این نهـاد تا پـس از  روز 

عیـد رمضـان، کارش را توقف داده اسـت، ولـی اعضای مجلس 
نماینـده گان، ایـن گـزارش را بی بنیـاد می داننـد و می گویـد کـه 
ایـن شـایعه را نماینـده گان پخـش می کننـد کـه بـه تفریـح و 

خوش گذرانـی بـه دوبـی می رونـد. 
غـالم حسـین ناصـری، در ادامۀ سـخنانش گفت: فـردا )امروز( 
مجلـس نماینـده گان تعطیل نیسـت و نشسـت برگـزار می گردد 
و روی حـل تنش هـای موجـود تمرکـز خواهـد کـرد. همچنان، 
روز دوشـنبه بـرای حـل تنش هـا در مجلـس نماینـده گان یـک 
هیـأت اجرایـی موقـت جهـت سرپرسـتی نشسـت  مجلـس و 

شـنیدن دیده گاهـای موافقـان و مخالفـان ایجـاد گردید.
آقـای میـر رحمان رحمان، در این نشسـت، بـه دلیل چالش های 
ایجـاد شـده در مجلـس از مردم معـذرت خواسـت و گفت که 
در صورتـی کـه بـه ریاسـت برسـد، دفـاع از قانـون اساسـی و 
حفـظ وحـدت ملـی میـان مـردم را در اولویـت برنامه هایـش 

قـرار می دهـد. 
کـه  گفـت  رحمانـی  آقـای  رقیـب  اصولـی،  کمـال  همچنـان 
چالش هـای ایجـاد برسـر ریاسـت مجلـس نماینـده گان، یـک 

مسـألۀ حقوقـی اسـت و بـه نامـزدی آن بـه ریاسـت ایـن نهـاد 
ارتبـاط نـدارد. 

قـرار بـود دراین نشسـت روی یک ورق رأی دهـی که در آن به 
عـالوۀ رأی اسـتعمال شـد، یک نقطـۀ نیز از »نـوک قلم ماژیک« 
باقـی مانـده اسـت، رأی گیری صـورت گیرد، امـا در نحوۀ این  
رأی گیـری نیـز میـان اعضـای مجلـس اختـالف ایجـاد گردید. 
شـمار طـرف دار بطـالن آن رأی بودنـد و برخی هـا بـه اصـول 
وظایـف داخلـی مجلـس در این مـورد تأکید داشـتند، اما برخی 

دیگـر خواهـان رأی گیری علنـی در این مـورد بودند.
 برنامـۀ دیـروز، مجلـس نماینـده گان رأی  گیـری علنـی و یـا 
سـری در مـورد برگـۀ مذکـور بـود، امـا به نظـر می رسـد که به 

نیافته انـد.  دسـت  نتیجه یـی 
گفتنـی اسـت کـه در مـادۀ ۷۱ اصـول وظایـف داخلـی مجلس 
نماینـده گان، تصویب یـک موضوع را به رویـت اکثریت حاضر 
در مجلـس مرتبـط می دانـد، امـا در مـکان تصویـب قانـون بـه 
ایـن گزینـۀ توجـه نمی شـود و همـه سـرگردان یـک نقطه اند و 

مجلـس در  بی سرنوشـتی به سـر می  بـرد.

دومین نشست مسکو در صدمین سالروز روابط دیپلوماتیک افغانستان و روسیه 
عطا محمد نور: 

از خوارج عبرت بگیرید 
و خون مسلمانان را مباح ندانید

غالم حسین ناصری:
نامـزدان دور دوم انتخـابات

مانع حل مشکل اند
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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۱. کلمات بیشتری یاد بگیریم
ــت.  ــی اس ــا کالم ــفاهی ی ــر ش ــر، تفک ــای تفک ــن روش ه ــی از متداول تری یک
ــوش  ــوش، از ه ــواع ه ــی از ان ــامل طیف ــه ش ــوِش چندگان ــه ه ــد ک هرچن
ریاضیاتــی و موســیقیایی گرفتــه تــا هــوش فضایــی، هیجانــی و کالمــی اســت؛ 
ــد.  ــان باش ــوش کالمی م ــه ه ــا ب ــرۀ م ــته گی روزم ــترین وابس ــاید بیش ــا ش ام
ــات  ــا کلم ــود را ب ــم و خ ــر کنی ــات فک ــا کلم ــم ب ــل داری ــا تمای ــه م ــرا ک چ
ابــراز کنیــم. بنابرایــن بایــد درِک خــود را از زبــان، بــه کمــک گســترش دایــرۀ 
ــی  ــد یک ــاده بای ــاِت روان و س ــگ لغ ــک فرهن ــم. ی ــت کنی ــاِت خــود تقوی لغ
ــا دیگــر  ــا حت ــات فارســی و ی ــگ لغ ــای کار باشــد. از فرهن ــاِت میزه از الزام
زبان هــا می تــوان در راســتای یادگیــری معانــی جدیــد و نیــز مشــتقات لغــاِت 
ــه  ــِح واژگان را آموخــت. چــرا ک ــرد و به عــالوه تلفــظ صحی مختلــف بهــره ب

ــی اســت. ــاالی کالم ادای درســت کلمــات، نشــان از هــوش ب
2. بازی کنیـم

بــازی روشــی مهیــج بــرای تعامــل بــا دنیــای بیــرون و از قوی تریــن ابزارهــای 
یادگیــری اســت کــه می تــوان بــه مــدد آن، واژگان بســیاری آموخــت. بــه عنوان 
مثــال، شکســپیر یکــی از کســانی بــود کــه بــه کمــک بــازی بــا کلمــات، واژگان 
بســیاری را تولیــد و بــه فرهنــگ لغــات افــزود. مقابــل آیینه یــی تخــت بایســتید 
ــوان  ــا می ت ــد، ام ــز باش ــر جنون آمی ــه نظ ــاید ب ــد، ش ــت کنی ــا خــود صحب و ب
بــه کمــِک ایــن روش از تمــام ضعف هــا و نقــاط قــوِت خــود تصویربــرداری 

. د کر
ناپلیــون بناپــارت می گویــد کــه »بایــد بــا قــدرت واژگان بــر مــردم حکمرانــی 
ــر  ــا ب ــذاری آن ه ــراواِن کلمــات و اثرگ ــدرت ف ــه نشــانگِر ق ــن جمل ــرد.« ای ک
ــر تــن  ــد، بنابرایــن ایــن زره را ب ــان را زره مغــز می دانن مغــز انسان هاســت. زب
کنیــم و وارد زمیــن بــازی شــویم. بــازی زبــان و پــرورش نبــوغ گفتــار، بــازی 
ــتباه  ــر اش ــتر، از ه ــن بیش ــا تمری ــا ب ــم ت ــالش کنی ــد ت ــت. بای ــی اس پیچیده ی

ــت بســازیم. ــه موفقی ــالش بعــدی و دســتیابی ب ــرای ت ــی ب پله ی
3. الگوبرداری آگاهانه کنیم

ــا  ــد ت ــود، می کوش ــون خ ــط پیرام ــِق محی ــد دقی ــا رص ــان ب ــک انس ــوازد ی ن
ــدرِت  ــب ق ــا و کس ــم بق ــا راه رس ــد ت ــد کن ــود تقلی ــاِن خ ــار هم نوع از رفت
ســازگاری را بیامــوزد. بنابرایــن بــرای تبدیــل شــدن بــه بهترین هــا، می توانیــم 
از متخصصانــی کــه در حرفــۀ مــا مشــغول بــه کار هســتند و گفتــاری دل نشــین 
ــر  ــاهده و زی ــا مش ــوان ب ــالوه می ت ــم. به ع ــرداری کنی ــد، الگوب ــرا دارن و گی
ــر  ــن و دیگ ــان، معلمی ــران، مجری ــتفادۀ بازیگ ــورد اس ــن واژه گان م نظرگرفت
ســخنوران، ایــن کلمــاِت خــاص را بــه دایــرۀ واژه گان خــود افــزود. پــرورش 
نبــوغ گفتــاری در گــرو آن اســت کــه واژه گان ناشــناخته و کلماتــی کــه معنــای 
ــه  ــد ب ــته ها و تعه ــر نادانس ــه ب ــه غلب ــق ب ــم. عش ــال کنی ــم دنب آن را نمی دانی

ــت. ــد اس ــخنوران توانمن ــای س ــه ویژه گی ه ــتمر، از جمل ــری مس یادگی
ــژه کلمــات ســخت تر، فلســفی، علمــی  ــه وی ــا و ب ــا واژه ه ــد ب ــه عــالوه بای ب
و ســرد ارتبــاط نزدیک تــری برقــرار و ایــن کلمــات را بــا توجــه بــه رویکــرد 
ــدام در  ــوده و م ــغ ســخن، شــکارچیان واژه ب ــم. نواب خــود متناسب ســازی کنی
ــات  ــت کلم ــرای ثب ــه ب ــک دفترچ ــتند. ی ــد هس ــاِت جدی ــت وجوی کلم جس
جدیــد داشــته باشــیم کــه در آن می توانیــم خالصه یــی از داســتان های 
ــی و  ــات فن ــوز، کلم ــه و پندآم ــای حکیمان ــا، حرف ه ــعار زیب ــی، اش خواندن
تخصصــی و انــواع واژگانــی کــه در طــول روز بــا آن هــا برخــورد می کنیــم را 

ــم. یادداشــت کنی

منبع: برترین ها

نبـوغ گفتـارِی خـود را 
با زبـاِن بـدن شکـوفا کنیـم

در تفکـرِ هابرمـاس همـواره نوعی پیوند میـاِن تحلیِل 
فلسـفی و نظریـۀ اجتماعی وجـود دارد، لیکن ماهیِت 
آن بـه گونـۀ تدریجـی تغییـر یافتـه اسـت. در زمـان 
نـگارِش کتـاِب »معرفـت و عالیق انسـانی« چنین می 
نمـود که نظریۀ شـناخت بـر نظریۀ اجتماعی اسـتوار 
باشـد، یعنی اَشـکاِل سـه گانۀ شـناخت در سـازگاری 
بـا سـه ویژگـی اصلـی حیـاِت اجتماعـی )کار، کنِش 
متقابل و سـلطه( هسـتند. با وجودِ آن به نظر می رسـد 
کـه در دورۀ بعـدی بـرای تدویـن نظریـۀ شـناخت از 
روزنۀ جدیدی به سـوی حقیقت نگریسـته اسـت،  به 
گونه یـی کـه ریشـۀ حقیقت را نـه در جامعـه بلکه در 

گسـترۀ  بی کرانـۀ »زبـان« جسـتجو می کند.
نسـل سـوم نظریۀ انتقادی نیز حرف برای گفتن دارد، 
چهـرۀ مطـرِح ایـن عرصـه اکسـل هونـت  اسـت که 
بـا حرکـت از ایـدۀ  بنیادیـِن هگلـی )مبارزه بـرای به 
رسـمیت شـناخته شـدن( جایگزینی را در برابـر ُمدِل 
مسـلط در فلسـفۀ سیاسـی )از ماکیاولـی  و هابـز  تـا 
کنـون( کـه مبـارزه بـرای بقاء اسـت، قـرار مـی دهد. 
از نظـرِ او در ایـن بدیـل، هـدِف مبارزه نه حفـِظ اتوم 
وارِ خـود بلکـه اسـتقرارِ مناسـبات میـان سـوژه های 
اجتماعـی بـر مبنـای بـه رسـمیت شـناختِن یکدیگر 

است.
هونـت، بـا اتـکاء بـه آموخته هـای فلسـفۀ اجتماعی، 
معتقـد اسـت کـه تحقـق بخشـیدن بـه خـود چـون 
فردیـِت خودمختـار وابسـته بـه بازشناسـی متقابـِل 
افـرادِ جامعـه در سـه حـوزۀ هنجارین ماننِد: عشـق و 
عالقه )روابِط دوسـتی و خانوادگـی(، حقوق )برابری 
حـوزۀ  در  اشـتغال  و  )کار  همبسـتگی  و  حقوقـی( 

اجتماعـی( اسـت.
بـا توجـه به محور هـای تیـوری ارج شناسـی هونت 
تمایـزِ دو گانـۀ نمایان می شـود، از یکسـو، گسسـت 
از نظریـۀ انتقادی نخسـتین در مکتـب فرانکفورت که 
عمـل رهایی بخـش را در پراکسـیس مولـد پرولتاریا 
جسـتجو مـی کـرد و از  جانـِب دیگر فاصلـه گرفتن 
از نظریـۀ هابرماسـی که نقطـۀ اتکاء نقـِد هنجارین را 
در تفاهـِم میـان ذهنِی برخاسـته از کنـِش ارتباطی می 

انگارد. 
هونـت از تحـول در نظریـۀ انتقادی خوشـبین به نظر 
می رسـد و از کوشـش هایی سـخن می گوید که هم 
معطوف به تحلیلی از تشـخیص آسـیب شناسی های 
اجتماعـی بـا کمـِک مفهـومِ »بـه رسـمیت شـناختن« 
اسـت و نیـز نشـان دادنِرابطـۀ بـی عدالتـی با آسـیب 

شناسـی هـای اجتماعـی را جـدی تلقی مـی کند. 
در هرمنوتیـک فلسـفی کـه چهـرۀ مطـرح آن پـس از 
هایدگـر ،  گادامـر اسـت، آراء شـالیرماخر  و دیلتای  
مـوردِ بازبینی و نقد قرار گرفته اسـت، به جهِت اینکه 
هـردوی آنهـا هدِف نهایِی تفسـیر را بازسـازِی حالِت 
روانییـا جهـان  بینـِی مؤلـِف متـن )بازیگـراِن تاریخِی 
درگیـر در یـک رویـداد( تعریـف مـی کننـد. بـه نظِر 
گادامـر نتیجۀ این کار، فروکاسـتِن متن بـه بیاِن صرِف 
حیـاِت درونـِی مؤلـِف آن اسـت و نـه یـک دعـوای 
حقیقـت کـه خـود را در زماِن حـال رویاروی مفسـر 
قـرار می دهـد. گادامر نشـان مـی دهد که ابـژۀ حقیقی 
تفسـیر، خـودِ معنای متـن یا معنـای رویـدادِ تاریخی 
اسـت، بـه همیـن جهـت تفسـیر، مسـتلزمِ بازسـازِی 
حالت  های روانی نیسـت بلکـه نیازمنِدیکپارچه کردِن 

ابـژه در تمامیتـی  اسـت کـه مفسـر و کاربسـِت آن در 
زمـان حـال را نیـز در بـر بگیـرد، در ایـن فراینـد این 
امـکان حفـظ می شـود که متـن، از حقیقتی سـخن به 
میـان آورد کـه تـا هنـوز ) زماِن حـال ( نیز معنـا دارد. 
هرمنوتیـِک رمانتیـک ماخـر و تاریخی  گرایـی دیلتای 
مـدِل همدالنـۀ   شـان از تفهـم، متمایـل  بـه  خاطـرِ 
انـد تـا مطالبـۀ حقیقـِت متـن را بـه کنـاری گذارنـد، 
امـا هرمنوتیـک سـنِت تاریخـی گادامـر در رابطـه بـا 
حقیقـت، بحـِث مسـاهمِت بیـن االذهانـی و رویکردِ 
دیالکتیکـی آن را مهـم مـی انـگارد، بـه همیـن جهت 
بـا طـرح دوگانگـی  »حقیقـت و روش » از شکسـِت 
روِش علمـی در برابـرِ مجـاِل »تجربه  هـای حقیقت« 
سـخن بـه میـان مـی آورد، تجربـه هایی کـه محتوای 
آنهـا سرشـار از تفلسـف اسـت و ماجـرای فهمیـدن 
نیـز در ایـن پروسـه را دسـت یابـی بـه فهم نـه بلکه 
رسـیدن بـه معنـا، تشـکیل مـی دهـد، چیـزی کـه 
دسـتوری بـودِن هرمنوتیـک  را بر نمی تابـد و  بحِث 
وجـودِ »نامفهومیـت » در رونِد فهـم هرمنوتیکی را در 

موقعیـِت برجسـتۀ قـرار مـی دهد.
را رهایـی فلسـفی  بایسـته هرمنوتیـک  کارِ   گادامـر 
 از تأثیـرِ فراگیـرِ دیلتـای معرفـی مـی کنـد، بـه همین
 جهـت پدیده شناسـِی وجـودِی هایدگـر بـه نظـرِ او
 مرحلـۀ آغازیـن و مهـم بـرای این کار اسـت. هایدگر
 بـا تحلیـِل تفهـم در دروِن چارچـوِب هستی شناسـِی
 بنیادیـن، هرمنوتیـک را بـه عنـواِن جریـاِن فلسـفی
 رادیـکال درآورده اسـت. از نظرِ ایشـان »فهـم« در این
 قلمـروِ جدیـد دیگـر روشـی بـرای علـومِ فرهنگـی
 نیسـت کـه در مقابـِل تبیینِعلـومِ طبیعـی قـرار داشـته
 باشـد، بلکه سـاختارِ بنیادیِن هستِی انسـانی تلقی می
 شـود، یعنی حالتـی از بودِن بسـیاربنیادی تر از فعالیِت
 علمـی، در ایـن معنا هرمنوتیـک نه بازاندیشـِی روِش
  تفسـیرِ متن بلکه تفسـیری از سـاختارِ بنیادیـِن دازاین
 شـمرده می شـود، بـه همین جهـت هایدگـر کارِ خود
توصیـف ُکلـی  پدیده شـناختِی  »هستی شناسـِی   را 
»می کنـد کـه عزیمت گاه اشـهرمنوتیِک دازایـن اسـت
.( Gadamer,1994:4)
 از نظـرِ گادامـر آنچـه بیـش از همـه در مـوردِ تحلیِل
 هایدگر از«فهـم«، »تاریخیت«، »طرح افکنی«، »تفسـیر«
 و«َدورِ هرمنوتیکی« اهمیت دارد این اسـت که هایدگر
 از آرمـاِن عینیت گرایانۀ حذِف خویشـتِن شناسـنده در
 فراینـِد تفسـیر، فاصلـه می گیـرد، او دیگـر تاریخیـِت
 دازایـن را تهدیـدی بـرای عینیت نمی  دانـد بلکه نگاهِ
 مثبتـی بـه آن دارد. از نظـرِ هایدگـر افکندگـِی دازاین
 سرچشـمۀ خطا نیسـت کـه بخواهیم بـر آن فائق آییم
 بلکه شـرِط امکاِن شـناخِت تاریخ اسـت، بـا توجه به
 همیـن انگاره اسـت که گادامـر کارِ خود را کوششـی
 بـرای نشـان  دادِن پی آوردِ تحلیل  های هستی شـناختِی
 هایدگـر بـرای روِش فهـِم تاریخـی معرفی مـی  کند،
را هرمنوتیکـی«  تجربـۀ  »نظریـۀ  می خواهدیـک   او 
 صورت بنـدی کنـد کـه »درمـوردِ تاریخیـِت فهم حِق
»مطلـب را به جا مـی آورد
.(Gadamer, ibid : 235 )

جریـاِن دیگـری کـه از زاویـۀ فلسـفۀ علم به مسـائِل 
علـوم اجتماعی مـی نگرد، »ابطال گرایـی » کارل پوپر  
اسـت. او بـرای علـوم اجتماعي لحاظ کـردِن »عینیِت 
علمـی« را اساسـی می انـگارد و بحِث اتـکاء به جنبه 

هـای اجتماعـی معرفـت  را ذهن گرایانـه و افتادن در 
مغـاک پیشـداوری عنوان می کند. ایشـان بـرای علوم 
اجتماعـی روش هماننـِد علوم طبیعي »آزمون و خطا » 
را پیشـنهاد می نماید تا از یکطرف اندیشـۀ سنجشگر 
تقویـت شـود و از سـوی دیگـر زمینه برای پیشـرفت 
هـای علمـی فراهم گـردد، به همین جهـت تأکید می 

نماید:
دانشـمندان علوم اجتماعـی جز این چـاره  ندارند که 
زبـان آوری را کنـار بگذارنـد و بـرای دسـت و پنجـه 
نـرم کـردن بـا مسـائل عملـی عصـرِ مـا،  بـه آنگونه 
روش هـای نظـری متوسـل شـوند کـه در اسـاس در 
همـۀ علم هـا یکـی اسـت. منظـور، روِش آزمایش و 
خطاسـت؛ روشـی کـه بـه موجـِب آن  بایـد  فرضیه 
هایعمـاًل آزمـون پذیر ابـداع کـرد و آنها را بـه آزمون 
عملـی گـذارد. آنچـه الزم اسـت قسـمی تکنولـوژی 
اجتماعـی اسـت کـه نتایـج آن را بتـوان بـه وسـیلۀ 
مهندسـی اجتماعـی تدریجییـا جـزء بجزء بـه آزمون 

گـذارد) پوپـر، 1377: 1057 ). 
ویژگـی هـای علـوم اجتماعـي را پوپر در سـه مفهوم 
خالصـه کرده اسـت: عینـي بـودن، ابطال پذیـر بودن 
و قابـل آزمـون بودن. از نظرِ ایشـان تمامـی علوم، چه 
طبیعـي و چـه اجتماعي، معرفِت ضمني و حدسـي به 
دسـت مـي دهنـد و تنها تـا آن هنگام که ابطال نشـده 

اند قابـل پذیرش و اتکاء هسـتند.
پوپـر در کنـارِ پژوهـش هـای علمـی، کاسـتن از رنج 
هـای بشـري را نیز اهمیِت اساسـی تلقی مـی کند، او 
براي رسـیدن بـه این منظور نظریـۀ اجتماعي خودش 
را در قالـِب »مهندسـي اجتماعي تدریجـي« ارائه کرده 
اسـت، بـه بـاورِ ایشـان تعریـِف مسـئلۀ اجتماعي هر 

چـه باشـد براي حـل آن دو راه بیشـتر وجـود ندارد:
ُکل گرایانه یا اتوپیایي  .۱

جزءگرایانه یا اصالحي  .۲
از نظـرِ ایشـان، راه حـل هـاي ُکل گرایانـه برآننـد که 
حـِل مسـئلۀ اجتماعـي وابسـته به حـِل کلیه مسـایل 
اجتماعـي در زمـاِن مفـروض اسـت، »ایـن راه حل از 
آن جهـت اتوپیایـي اسـت که حـل یک مسـئله از آن 
حیـث کـه در گـرو حل همۀ مسـائل اسـت بـه آیندۀ 
موکـول مـي شـود، به گونـۀ که بنیـاِن جامعـۀ حاضر 
زیـر و زبر شـده باشـد«) ابـاذري، ۱38۲: 3۰4 (، پوپر 
ایـن گونـه راه حـل هـا را تحـِت عنـواِن »مهندسـي 
اجتماعي تمامیت گـرا« در دو اثرش »فقر تاریخیگري 
» و »جامعـۀ بـاز و دشـمنانش » نقـد مـي کنـد و بـه 
جـای آن راه حـل اصالحـي اش که همانا »مهندسـي 

اجتماعـي تدریجي« اسـت، را پیشـنهاد مـي نماید.
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چکیـده
نخسـتین  عنـوان  بـه  کـه  کشـور  معـارف  تعلیمـی  نصـاب 
سـازمان دهندۀ اساسـی فعالیت هـای یاددهـی و یادگیـری  بـرای 
فرزنـدان وطـن می باشـد، متأسـفانه همیـش دچـار کاسـتی ها و 
نادرسـتی ها بـوده اسـت. بـا آن کـه طی سـال های گذشـته، ده ها 
تـن بـا لقب هـای مؤلفـان و سـرمؤلفان، محققان و سـرمحققان، 
روی نصـاب تعلیمی معارِف کشـور کار کرده و برای شـاگردان 
مکتـب  کتاب نوشـته اند و امتیـازات بزرگی از ایـن بابت نصیب 
شـده و میلیون هـا دالـر در چـاپ ایـن کتاب هـا بـه مصـرف 
دسـترس  در  کـه  کتاب هایـی   آن هـم  بـا  اّمـا  اسـت،  رسـیده 
اشـتباه های  از  پُـر  دارد،  قـرار  مـا  آمـوزگاران  دانش آمـوزان و 
تایپـی، نگارشـی، سـاختاری و محتوایی بـوده و در اکثـر موارد 

معلومـاِت نادرسـت در آن هـا ارایـه شـده اسـت.  
در ایـن نوشـته از میـان همـۀ کتاب های درسـی معارف کشـور، 
»دری صنـف  کتـاب  نادرسـتی های  و  اشـتباه ها  نمونـه،  طـور 
دوازدهـم«  را – کـه مؤلفـان آن دو نویسـندۀ بزرگـوار کشـور: 
دکتـور اسـداهلل محقـق و احمـد یاسـین فرخـاری می باشـند – 

تنهـا از رهگـذر ادبیّـات فارسـی  مـورد بررسـی قـرار داده ام.

زبان و ادبیّات دری صنف دوازدهم
کاستی ها و نادرستی ها

۱. نامِ کتاب
نخسـتین دسـت برد و کاربـرد نادرسـتی  کـه در ایـن  کتـاب بـه 
چشـم می خـورد، حـذف واژۀ »فارسـی« از کنـار »دری« اسـت. 
بـا توّجه به اصل ریشـه ، فارسـی امـروز همان گونـۀ تحّول یافتۀ 
ترویـج  از  پـس  می باشـد.  پارسـی«   « و  »پارثـی«  »پارتـی«، 
و گسـترش دیـن مبیـن اسـالم بـه سـرزمین خراسـان و تغییـر 
الفبـای زبـان فارسـی بـه عربـی، »پ« کـه از حرف هـای خاص 
زبـان پارسـی اسـت، بـه »ف« عربـی تعویض شـده و به شـکل 
»فارسـی« امـروز درآمده اسـت. بـه همیـن ترتیـب واژۀ »دّری« 
یکـی از گویش هـای زبـان فارسـی و صفتـی  بـرای ایـن زبـان 
بـوده کـه خالصه کـردن آن به شـکل »دری« نادرسـت می باشـد 

و بهتریـن شـکل نوشـتن آن همـان »فارسـی دری« اسـت.
پیرامـون  وضاحـت  به منظـور  مختصرگونه یـی  این جـا  در 
»فارسـی« و »دّری« ارایـه شـد؛ بـرای معلومـات بیشـتر در باب 
تغییـر و تحـّول زبـان فارسـی دری مراجعه شـود بـه »تاریخچۀ 
تحـّول زبـان فارسـی دری« نوشـتۀ پروفیسـور دکتـور محمـد 
فارسـی دری)مجموعه ی  زبـان  »سرگذشـت  یمیـن،  حسـین 
مقـاالت(« کـه به کوشـش پروفیسـوردکتور رسـول رهین نشـر 

شـده اسـت و...
۲. درس چهارم، صفحۀ ۱۷ »ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل«

میـرزا عبدالقـادر بیـدل در سـال ۱۰54 هـ ق در شـهِر عظیم آباد 
هندوسـتان تولد شده، در سـال ۱۰۷۱ هـ ق در سن ۱۷ساله گی، 
بـا مامایـش – میرزا ظریف – به شـهر اوریسـۀ هند رفته اسـت. 
امـا در ایـن کتـاب، بیـدل نخسـت در سـال ۱۰۱۷ هــ، ق بـا 
مامـای خـود به شـهر اوریسـۀ هند رفته و سـپس 3۷ سـال بعد، 
در سـال ۱۰54 هــ ق تولـد شـده اسـت. در این جـا سـال تولد 
بیـدل دقیـق بـوده، اّمـا سـال سـفر او بـه شـهر اوریسـه اشـتباه 
می باشـد. تـا جایـی  کـه معلـوم می شـود، بیـن سـال های ۱۰۱۷ 
و ۱۰۷۱ اشـتباه تایپـی رخ داده اسـت کـه بـه ظاهـر کوچـک، 
اّمـا در واقعیّـت، عـدم دقـت و سـهل انگاری بزرگـی از سـوی 

نویسـنده گان کتـاب می باشـد کـه توجیه پذیـر نیسـت. 
3. درس هفتم، صفحۀ 3۷ »شعر دری از لحاظ قالب شعری«

نـگاه  دو  از  فارسـی دری  زبـان  در  ادبیـات،  ُکل  در  و  شـعر 
دسـته بندی می شـود: نخسـت از نـگاه شـکل، قالـب یـا ظاهـر؛ 
دوم از نـگاه محتـوا یـا درون مایـه. از لحـاظ شـکلی مهم تریـن 
اشـکال شـعر، همـان قالب هـای شـعری انـد کـه شـامل قالـب 
از نـگاه محتـوا شـعر  سـنتی و قالب هـای معاصـر می شـوند. 
فارسـی بـه چهـار بخـش عمـدۀ حماسـی، غنایـی، تعلیمـی و 
نمایشـی دسـته بندی شـده که به هرکدام ایـن انـواع واژۀ »ژانر« 

را نیـز بـه کار برده انـد. 
امـا در صفحـۀ 3۷ ایـن کتاب، شـعر فارسـی دری تنهـا از لحاظ 
شـکل ظاهـری – و آن هـم بـا کاسـتی ها و نادرسـتی هایی – 
معرفـی شـده و از بحـث محتوایـی آن خبـری نیسـت؛ هر چند 
در صفحـۀ ۱۲3 بحثـی زیـر عنـوان » ژانرهـا یـا انـواع ادبی« که 
بخـش محتوایـی شـعر فارسـی دری می باشـد، آمـده اسـت، اّما 
بهتـر بـود بحـث محتوایـی هـم در همین جـا ارایـه می شـد تـا 
تصویـری کلـی از پیونـد ایـن دو بحـث در ذهـن دانش آموزان 
ایجـاد می شـد؛ گسسـته گی ایـن دو عنـوان و عدم ایجـاد رابطه 
میـان ایـن دو، بـرای دانش آمـوزان و حتـا اسـتادان نتیجه یـی 

مناسـب به دسـت نمی دهـد.

4. همان درس، همان صفحه
قصیـده از لحـاظ درون مایه دو گونه اسـت: یکـی قصاید مدحی 
کـه محتـوای آن مـدح و توصیف شـاهان و امیران اسـت و دوم 
قصایـد عرفانـی و تعلیمـی که محتـوای آن ها پند وانـدرز، وعظ 

و نصیحت می باشـد.
در ایـن کتـاب، بخش هـا یـا ارکان قصیـده، از قصایـد سـنّتی 
»مدحـی« تعریف شـده، اّما نمونـۀ قصیده، از قصایـد اندرزگونۀ 
حکیم ناصرخسـرو بلخی آورده شـده اسـت کـه تعریف قصیده 

و ارکان آن بـا مثـال ذکـر شـده مطابقـت ندارد.

5. صفحۀ 4۱ ترجیع بند و ترکیب بند
و  ترجیع بنـد  قالب هـای  میـان  بـزرگ  تفـاوت  کـه  می دانیـم 
ترکیب بنـد، در همـان بیتی سـت کـه میـان فواصـِل بندهـا واقع 
می شـود؛ ایـن بیـت به  نام بیـت واگردان یـا بیِت گـردان نیز یاد 
می شـود؛ حـاال اگـر ایـن بیـت گـردان میـان بندها یکی باشـد، 

ترجیع بنـد و اگـر متفـاوت باشـد، ترکیب بنـد گفتـه می شـود.
بـا در نظرداشـت تفـاوت  میـان دو قالـب یاد شـده، الزم اسـت 
تـا حـد اقـل، دو بنـد از قالـب ترجبع بنـد و دو بنـد از قالـب 
ترکیب بنـد آورده شـود تـا مشـابهات و مباینات هـر دو قالب به 

دانش آمـوزان و اسـتادان روشـن شـود.

6. همان جا، همان صحفه
مسـّمط قالبـی شـعری اسـت کـه از چنـد بنـد سـاخته شـده و 
هـر بنـد از چنـد مصـراع هم قافیـه سـاخته می شـود و در پایـان 
هـر بنـد، مصراعـی بـا قافیـۀ دیگـر می آیـد کـه همیـن مصراع  
پایانـی بندهـا بـا یک دیگـر هم قافیـه بـوده و توالـی و تکـرار 
ایـن واژه هـای مقفـای بیـت پایانـی هربنـد، نوعـی زیبـا لفظـی 
درشـعر ایجـاد می کنـد. حاال بـرای مسـّمط نیز ماننـد ترجیع بند 
و ترکیب بنـد، یـک بنـد آن مثـال آورده شـده اسـت کـه الزم 
بـود تـا حـّد اقـل دو بنـد آن ذکـر می شـد تا مشـخصۀ مسـّمط 
در بیت هـای اخیـِر هـر بنـد، روشـن می شـد. ایـن گونـه مثـال 
آوردن هـای ناقـص بـرای تدریس به نوآموزان درسـت نیسـت.

7. صفحۀ 5۱ علم معانی
صفحه هـای 5۱ و 5۲ و 53 ایـن کتـاب بـدون اندکـی تغییـر 
از کتـاب »بیـان و معانـی« نوشـتۀ دکتـر محمـد علـوی مقـدم و 
دکتـر رضـا اشـرف زاده کاپـی شـده اسـت. نکتـۀ جالـب دراین 
اسـت کـه چـون در کتـاب آقـای مقـدم بـرای مثال هـا چنـدان 
توضیحـی داده نشـده اسـت، مؤلفـاِن مـا نیـز نتوانسـته اند کـه 
حـّد اقـل توضیحـی بـرای ایـن نمونه هـای کاپـی شـده بدهنـد 
تـا دانش آمـوزان مـا اجـزای سـخن را از روی آن توضیحـات 

نند. بدا
ناگفتـه هـم نبایـد گذاشـت مؤلفـان دری صنـف دوازدهـم هم 
ابتکارهـای خوبـی در ارایـۀ مثال هـا بـرای اجـزا و ارکان علـم 

معانـی ارایـه نموده انـد. چنـد مثـال:
۱. قصـر یـا حصـر یکی از اجـزای مهم در علم معانی اسـت که 
بـه معنـای منحصر کردن و وپژه سـاختن صفـات و خصوصیات 
یـک شـخص یـا یک شـی، به شـخص یا شـی دیگر می باشـد. 

مثـاًل در معنـای بیت زیـر توجه کنید:
عبادت به جز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سّجاده  و دلق  نیست

در ایـن بیـت عبـادت تنها منحصر به خدمت خلق شـده اسـت؛ 
نـه بـه تسـبیح و سـّجاده. یعنـی عبـادت فقـط خدمت بـه خلق 

است.
حـاال در کتـاب »بیـان و معانـی« آقـای مقـدم، بـرای قصـر یـا 
حصـر، ایـن مثـال آورده شـده اسـت: »جوان مـردی جـز علـی 
نیسـت«. یعنـی »جوان مـرد« فقـط علـی اسـت کـه در این جـا 
صفـت »جوان مردی« به علی منحصر شـده اسـت. نویسـنده گان 
کتـاب »دری صنـف دوازدهـم« مـا، ایـن مثـال را طـور ذیـل 

عـوض کرده انـد: »جوان مـردی جـز محّمـد نیسـت«. یعنـی بـا 
تبدیـل جـای علـی بـه محّمد.

۲. در کتـاب دکتـر مقـدم بـرای مسـند و مسـند الیـه گفته شـده 
اسـت: »علـی آمـد« کـه در این جـا »علـی« مسـندالیه و »آمـد« 
مسـند می باشـد؛ یعنـی فعـل »آمـدن« بـه علـی تعلـق گرفتـه و 
سـند داده شـده اسـت. اما در کتاب »دری صنف دوازدهم« تنها 

جـای علـی، نجیـب را گذاشـته اند: »نجیـب آمد«.

3. در کتـاب دکتـر مقـّدم، اسـناد خبـری به طـور دقیـق تعریف 
شـده و بـرای نشـان دادن هر یـک از اجزای دیگـر آن، این بیت 

سـعدی آورده شـده است:
خدا کشتی آن جا که خواهد بَرد

وگر نا خدا جامه بر تن َدَرد
کـه در ایـن بیـت اسـناد »بردن کشـتی« بـه خداوند)ج( نسـبت 
داد شـده اسـت و درکتـاب دکتـر مقـّدم بـه همیـن شـکل آمده 
و توضیحـی دیگـر داده نشـده اسـت. اّما در کتـاب دری صنف 
دوازدهـم اسـناد خبـری تنهـا از روی آن کتاب  تعریف شـده و 

مسـتقیم همـان بیت سـعدی بـدون این کـه اندکی توضیـح داده 
شـود، آورده شـده است. 

4. تعریـف مسـاوات هـم از کتـاب »بیـان و معانی« دکتـر مقّدم 
طـور ذیـل کاپـی شـده اسـت: »اصـل در سـخن بر مسـاوات و 
برابـر نهـاده شـده اسـت و مسـاوات هنگامی اسـت کـه لفظ و 
معنـی برابـر باشـند. دقـت در برابـر لفـظ و معنـی و پرهیـز از 
آوردن الفاظ حشـو و زواید سـبب روشنی، رسـایی و اثربخشی 
بیشـتر شـده و گاه سـخن را تا حّد )سـهل ممتنع(  باال می برد.« 

بعـداً مثـال همـان کتـاب مقـّدم را نقـل کرده اند:
دل مـن همــی  داد گــویـی گـواهـــی

که باشد مرا، از تو روزی جدایی
جــدایـی گمان بـرده بودم و لیـکـــن

نه چندان که یک سو نهی آشنایــی
به جرم چه راندی مرا از در خود؟
گناهم گه بوده است جز بی گناهی

خیلـی خـوب؛ حـاال وضاحـت درمـورد آن تعریـف و این کـه 
تعریـف بـاال چـه معنـا دارد؟ سـخن »سـهل ممتنـع« چیسـت؟ 
مسـاوات چگونـه در سـخن در نظـر گرفته می شـود؟ مسـاوات 
در کجـای ابیـات بـاال به کار گرفته شـده اسـت؟ همـه گره های 

کـوری انـد کـه نیاز بـه بـاز نمـودن دارند. 
تـا جایـی کـه معلوم می شـود، چون »بیـان و معانی« آقـای دکتر 
مقـّدم یـک کتـاب دانشـگاهی بـوده و درآن توضحـات کمتـر 
داده شـده اسـت، بنابریـن نویسـنده گان »دری صنـف دوازدهم« 
هـم نتوانسـته اند حـّد اقـل توضیحی بـرای مثال های خودشـان 

بنویسند.
در تعریـف اطنـاب )پرگویـی یا بسـیار گفتـن( نیز   .5
همیـن مشـکل دیـده می شـود؛ بازهم تعریـف و مثـال از کتاب 
دکتـر مقـّدم به این ترتیب نقل شـده اسـت: اطنـاب در اصطالح 
ادبیـات آوردن الفـاظ بسـیار بـرای معانـی اندک بنابـر مقتضای 

حـال مخاطـب و مقـام و موضـوع کالم می باشـد. مثـاًل:
آسایش دوگیتی، تفسیر این دو حرف است

با دوستان مرّوت و با دشمنان مدارا
در ایـن بیـت حافظ  تشـریح دوحرفی کـه در مصـراع اول آمده 
اسـت، عبـارت از: »مـرّوت بـا دوسـتان« و »مـدارا با دشـمنان« 
می باشـد کـه از نظـر علـم بالغـت سـخن را طوالنی یـا مطنب 
سـاخته اسـت کـه می بایسـت بـه نحوی حافـظ ایـن توضیح را 

نمـی آورد و درسـخن خـود آن را پنهـان می کرد. 
بـه هرحـال، حـاال همیـن بیـت حافـظ بـه همیـن شـکل و بـه 
همیـن چهـره ، بـدون اندکـی توضیـح کاپی شـده اسـت و هیچ 

گفتـه نشـده اسـت کـه اطنـاب در کجـای آن بیـت اسـت.
8. درس بیست ویکم، صفحۀ ۱۱5 »علم عروض«

علـم عروض یا وزن شـعر فارسـی، که یکـی از مباحث پیچیدۀ 
ادبیـات اسـت، تنهـا بـه آوردن تعریف هـای گنـگ و مبهـم در 
ایـن کتـاب اکتفـا شـده اسـت. در این کتـاب اصطالحـات علم 
عـروض از قبیـل: بحرهـای عروضـی، ارکان عروضی، اسـباب، 
اوتـاد، موسـیقی شـعر و زحافـات بـدون توضیح آورده شـده و 
تسلسـل میـان ایجـاد ارکان عروضـی و سـبب، وتـد و فاصلـه 
مشـّخص نشـده اسـت. مثال درعلم عروض قاعده چنان اسـت 
کـه از ترکیـب یـک » سـبب « و یـک » وتـد «، دو سـبب و 
یـک وتـد  و  دو  وتـد  و یـک سـبب، نخسـت ارکان عروضی 
بـه وجـود آمـده و از ترکیـب ایـن ارکان ، بحرهـای عروضـی 
بـه وجـود می آیـد کـه بحرهـا هم بـه بخش هـای دیگر تقسـیم 

می شـوند. 
امـا در کتـاب دری صنـف دوازده، نخسـت از بحرهـا سـخن 
رفتـه و سـپس نـام چند رکن اساسـی عـروض آمده و »سـبب« 
و »وتـد« تعریـف شـده و مثال هـا هـم بـه شـکل ناقـص آورده 
شـده اسـت؛ یعنـی مثال هایی که برای سـبب و وتد آورده شـده 
اسـت، حـّد اقـل بایـد بـه هجاهـا تجزیـه می شـد تا شـاگرد و 
معلـم می دانسـت کـه مثـاًل یـک سـبب از چنـد حـرف و یـک 
وتـد از چنـد سـبب و چنـد هجا سـاخته شـده اسـت؟ هرچند 
در کنـار دو رکـن: سـبب و وتـد الزم بـود تـا از » فاصلـه« هـم 

یـادی می شـد که نشـده اسـت.
در خاتمۀ بحث عروض این بیت را مثال آورده اند:

باز در پوشید گیتی، تازه و رنگین قبایی
عالمی را کرد مشکین،  بوی زلف آشنایی

و در پاییـن آن بـدون این کـه بیـت بـه ارکان عروضـی تجزیه و 
تقطیـع شـود، »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« نوشـته شـده 

اسـت که شـاید معلم و متعلم را شـگفتی زده سـازد.
یکـی از مشـکالتی  کـه در همـۀ کتاب هـای »دری« مکتب هـا 
معمـول اسـت، آوردن عنوان هایی سـت کـه هیچ ربطـی به زبان 
و ادبیـات فارسـی دری نـدارد؛ مثـاًل: زیان هـای مـواد مخـّدر، 
ازدواج هـای اجبـاری، اسـتقالل فـردی و اجتماعـی، موجودات 
ذره بینـی )میکروب هـا(، خلـق نیکـو و... همـه مباحثـی انـد که 
بـرای هریـک از آن هـا مضامیـن مسـتقل دیگـر وجـود دارد که 
جـا دارد در همـان مضمون روی آن بحث شـده و در مضمون » 
دری« بـه جـای هریک از ایـن موارد،  بحث هایـی در زمینه های 

زبـان و ادبیـات افزایش داده شـود.
بـه بـاور بنـده، مشـکالت معلمـان مکتب ها هـم تا حـد زیادی 
بسـته گی بـه میـزان مشـکالت و اشـتباه ها در محتوا و سـاختار 
کتاب هـای معـارف دارد؛ زمانـی  کـه یـک اسـتاد بـا معلومـات 
در  کـه   – شـعر  قالـب  یـک  نارسـای  و  ناقـص  مثال هـای  و 
بحث هـای نخسـت از آن یـاد شـد – مواجـه شـود، در یـک 
پراکنده گـی فکری قـرار گرفتـه و در چندراهی ابهام می ایسـتد. 
تـا زمانـی  کـه متخصصـان پیداگوژیکی زبـان و ادبیات و سـایر 
رشـته ها در رأس نصاب آموزشـی نصب نشـوند و دل سوزانه با 
ایـن معضالت آموزشـی برخـورد نکننـد، مشـکالت روزافزون 

شـد! خواهد 

بر کتاب نقـدی 
و ادبّیات  ی  »زبان    در
صنف دوازدهم«

احمـد دانش 
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بـاری دوسـت گرمابه و گلسـتان من، همـان پیرمـرد روزگار دیده 
کـه چندیـن و چندین جامه بیشـتر از ما پـاره کرده اسـت؛ روایت 
می کرد که روزی و روزگاری سـرزمینی بود و مردمان آن سرزمین، 
عادت هـای عجیبـی داشـتند. چنـان کـه آنـان را یکـی از عادت ها 
چنیـن بـود کـه چـون دو تن کنـار »کرسـن« دوغ می نشسـتند، آن 
که نخسـت چمچـه را بر می داشـت باید چهل چمچـه دوغ نوش 

جـان می کـرد تـا نوبت بـه دیگری می رسـید.
بـاری چنیـن شـد کـه مـرد جوانی بـا پیرمـردی کنار کرسـن دوغ 
نشسـتند و مـرد جـوان بـه احتـرام پیرمرد نوبـت نخسـت را به او 
داد. پیـر مـرد نفـس راحتـی کشـید و چمچـه را برداشـت وهی ... 
یـک دو سـه چـار ... چمچه هـای دوغ را چنان بلعم باعور..... سـر 
می کشـید تا رسـید به چمچۀ سـی وهشـتم که دیگر قطـره دوغی 

درکاسـه باقی نمانـده بود.
مـرد جـوان با فریاد بلند اعتراض کرد که ای پیر مرد شـکم ناسـیر 
پـر اشـتها! مـن نوبـت خـود بـه تـو دادم و تـو تمـام دوغ را چنان 

سرکشـیدی کـه چمچه دوغـی برای من نگذاشـتی؟
ماننـد آن بود که پیرمرد خوش اشـتها هیچ انتظـاری چنین فریادی 

را نداشـت. یـک بـار دو دسـت بـه هـوا تـکان داد و بلنـد تـر از 
مردجـوان فریاد زد:

بـرادر! بـازی در هـر میدانی از خـود قاعده و قانـون دارد و تو باید 
قاعـدۀ بازی را در نظر داشـته باشـی؛ مگر همین مـردم نمی گویند: 

از شـهر می  توان بیرون شـد؛ اما از رسـم و رواج شـهر نمی توان.
 مگر در تاریخ »سـرعت العبور فی شـرارت الحضـور« نخوانده ای 
اروپاییـان خـوگ را رام  کـه می گویـد در روزگاری کـه هنـوز 
نکـرده بودنـد، ما گله گلـه گاومیش های پُر شـیر داشـتیم. قالینچۀ 
حضرت سـلیمان از پشـم خزانی گوسفندان ما سـاخته شده است.
همین ریاضیات امروزه که حسـاب هر چیزی را روشـن می سـازد 
از قانـون مـا یعنـی از قانـون دوغ بیـرون شـده اسـت! مـا از همان 
زمانـی کـه دوغ را کشـف کـرده بودیـم. هم زمـان بـا کشـف دوغ 
اعـداد را نیـز کشـف کردیـم. مـا تـا عـدد چهـل کشـف کردیم و 
بـرای آن که سلسـۀ اعـداد را از یـاد نبریم، قانون دوغ را سـاختیم.
 بـر بنیـاد ایـن قانـون هر کـس باید چهل چمچه دوغ سـر بکشـد 

تـا نوبـت به دیگری برسـد.
ایـن جـا قانـون بـر همـه گان یک سـان تطبیق می شـود. چه کاسـه 
دوغـی داشـته باشـد چـه نداشـته باشـد! دوغ بـا تاریـخ مـا پیوند 
خـورده اسـت. مـا دوغ آبـاد داریـم، دوغ آب داریـم، چشـمۀ دوغ 
داریـم، فـردا ایـن چشـمۀ دوغ را بـا اسـتفاده از داالن هـای هوایی 
بـه کهکشـان دوغ بـدل می کنیم. وقتی کهکشـان شـیری باشـد، ما 
چـرا کهکشـان دوغی خـود را نسـازیم؟ دوغ ما شـیرین ترین دوغ 

در جهان اسـت.
ایـن گـز و این میدان! مـن از خط عدالت یک قدم دور نمی شـوم. 
مـن نمی خواهـم قانـون را زیرپا کنـم. همین جا کنار کرسـن دوغ 
نشسـته ام. شـما برویـد دو چمچـه دوغ مـرا تکمیل کنیـد تا نوبت 

به شـما برسـد. من بـا قانون مشـکل ندارم.
پیرمـرد روزگار دیـده لحظه یـی خامـوش شـد و مـن کـه اندکـی 

 هیجانـی شـده بـودم، پرسـیدم: بـاز چه شـد؟
گفـت: القصـه پیرمرد خوش اشـتها، ماجـرا را بـه قاضی خانه برد. 
قاضـی مردجـوان را خواسـت و پرسـید: چگونه حق ایـن پیرمرد 

را غـارت کرده ای؟
مـرد جـوان گفت: چنین نیسـت، بایـد بگویم تا من بـه این پیرمرد 
نوبـت دادم سی وهشـت چمچـه دوغ سرکشـید و چیـزی بـرای 
مـن باقـی نمانـد. حـال می گوید کـه حق مـن پای مال شـده و دو 

چمچـه دوغ مـن باقی مانده اسـت.
تـا مـرد جـوان خواسـت بگویـد: ایـن حـق من اسـت کـه پیامال 
شـده نـه حق ایـن که قاضی بـا صدای بلند تـری گفت: نـگاه کن! 
ایـن پیرمـرد، انسـانی به جای رسـیده یی اسـت؛ مگـر نمی دانی که 
در سـرزمین ما انسـان های به جا رسـیده همه گان اشـتهای پیل را 
دارنـد و از مـرد جـوان پرسـید: آیـا جایی شـنیده ای که پیـل را به 

چمچـه آب  دهند؟
مرد جوان گفت: نه قاضی صاحب. 

قاضـی گفـت: پـس قضیـه روشـن اسـت. بـرو اول یـاد بگیـر که 
واحـد دوغ نوشـی پیـل، چمچـه نیسـت، کرسـن اسـت. بایـد به 
جـای دو چمچـه دوغ دو کرسـن دوغ به این انسـان به جا رسـیده 
بدهـی تـا به حق خود برسـد. وقتـی او به حق خود رسـید تو هم 

بـه حق خـود می  رسـی!
مـرد جـوان می خواسـت اعتـراض کنـد کـه قاضـی بـار دیگـر با 
صـدای بلنـد و تحکم آمیـزی گفـت: ایـن حکـم، هـم به سـود تو 
اسـت و هـم بـه سـود جامعـه. بهتـر اسـت بـروی ورنـه بـه جرم 
اهانـت بـه شـخصیت پیـل بـزرگ کـه او را اهانـت کـرده ای و با 
چمچـه دوغ داده ای می توانـم ترا محکوم به پرداخت سی وهشـت 

کرسـن دوغ سازم.
مرد جوان: قانون چه می گوید جناب قاضی؟

قاضـی: هـر چه می گویـد بگوید، من زبـان قانـون را من می فهمم 
تو! یا 

سـاده انگارانه اسـت هـرگاه پنداشـته شـود کـه این جنـگ تنها جنگ 
میـان امریـکا و ایـران خواهد بود. 

اگـر جنگـی در بگیـرد، بـی چـون و چـرا یـک جنـگ تمـار عیـار 
منطقه یـی خواهـد بـود کـه در آن افغانسـتان، عـراق، سـوریه، لبنـان، 
یمـن و نیـز عربسـتان، بحرین، امـارات، قطر، اردن و اسـراییل درگیر 

شـد. خواهند 
روشـن اسـت ایـران کمترین تمایلی بـه برافروخته شـدن آتش جنگ 
نـدارد. امـا اگـر جنگ بـر آن تحمیل شـود، بی چـون و چـرا آن را به 

سـرعت بـه یک جنـگ تمام عیـار منطقه یـی مبدل خواهد سـاخت.
نخسـتین گام ایـران ایـن خواهد بود که در نخسـتین سـاعات جنگ، 
پـای اسـراییل را بـه معرکـه بکشـاند تـا جنگ شـکل نبرد میـان کفار 
و مسـلمانان را بگیـرد. این گونـه حـزب اهلل لبنان و حماس و سـوریه 
اسـت  روشـن  کـرد.  موشـک باران خواهنـد  را  اسـراییل  بی درنـگ 
پاسـخ اسـراییل هم بسـیار شـدید خواهد بود. آنچه بسـیار خطرناک 
اسـت، حضـور گسـتردۀ روسـیه در سـوریه اسـت. این گونـه، خطـر 
روریارویـی میـان روسـیه و اسـراییل هـم بسـیار بـاال مـی رود. اگـر 
جنـگ بـه سـرعت متوقـف نشـود، ایـران می توانـد اسـراییل را بـا 
موشـک های دور بـرد خـود هدف بگیـرد. بی گمان اسـراییل هم آرام 
نخواهـد نشسـت و در واکنـش ایـران را هـدف موشـک های خـود 

سـاخت. خواهد 
بگـرام،  در  امریـکا  پایگاه هـای  موشـک باران  ایـران  اقـدام  دومیـن 
شـیندند، هلمنـد، هـرات و قندهـار و حتـا خوسـت و پکتیـا و کنـر 
خواهـد بـود. امریـکا در افغانسـتان جنگ افزارهـای پدافنـد هوایـی 
نـدارد و بسـیار زیـاد در برابـر حمـالت موشـکی ایـران آسـیب پذیر 
اسـت. همچنیـن نیروهـای زمینـی ایران بی درنـگ پایگاه هـای امریکا 
در شـیندند، هلمنـد و قندهـار را محاصـره خواهنـد کـرد و امـکان 
کشـته و زخمـی شـدن و اسـارت شـمار بسـیار نیروهـای امریکایـی 
مـی رود. بـی گفت وگـو پاکسـتان اعـالم بی طرفـی خواهـد کـرد و 
حریـم هوایـی و زمینی خـود را خواهد بسـت. این گونـه امریکایی ها 
در افغانسـتان در تلـۀ مرگ بـاری گرفتـار خواهنـد شـدت کـه راه 

برون رفـت نخواهنـد داشـت.
عیـن چیـز می تواند در عراق نیـز ُرخ بدهد. ایران در عـراق هواداران 
بسـیاری چـه در نیروهـای مسـلح و چـه در میـان جنگجویـان بومی 
دارد. دشـوار بـه نظر می رسـد که کسـی از امریکاییـان در عراق جان 

به سـالمت ببرند. 
اگر جنگ شـدیدتر شـود، موشـک باران همه تأسیسـات نفتی و گازی 
بحریـن، عربسـتان، قطـر و امـارات و.... دور از تصـور نمی باشـد. 
اینهـا بـه کنـار، همـه تأسیسـات نظامـی اعـراب و امریـکا در منطقـه 
از جملـه در انجرلیـک ترکیـه و یونـان مـورد حملـه قـرار خواهنـد 
گرفـت. )خطـر موشـک باران انجرلیک بسـیار بـزرگ اسـت. زیرا در 

ایـن پایـگاه نزدیـک بـه ۹۰ بمـب هسـته یی نگـه داری می شـود(.
هـرگاه ایران در وضعیت بسـیار دشـوار قرار بگیـرد، احتمال حمالت 
موشـکی بـه فرودگاه هـای بین المللی دبـی و دیگر کشـورهای عربی 
و حتـا ابرشـهرهایی چـون دبـی و ریاض هـم باال مـی رود. هم اکنون 
چندیـن میلیـون شـهروند امریکایـی و اروپایـی چه جهانگـردان، چه 
کارشناسـان و چـه نظامیـان در کشـورهای عربـی و اسـراییل حضور 
دارنـد. روشـن اسـت کـه در صورت بـروز جنگ، جان همـه با خطر 

رو بـه رو خواهد شـد.
ایـران همچنیـن می توانـد بـا پنج هـزار میـن دریایـی، تنگـه هرمـز را 

ماه هـا بـه روی تـردد کشـتی های نفتکـش ببنـدد. 
در کمتریـن گزینـه، اینهـا همـه منجـر به بـاال رفتـن فاجعه بـار بهای 
نفـت در جهـان خواهـد گردید. این گونه روسـیه سـود بسـیار باالیی 
از باالرفتـن بهـای نفـت و نیز گاز به دسـت خواهـد آورد. اما اقتصاد 

جهانـی به سـینه خواهـد خورد. 
خـوب، گیریـم کـه امریـکا و اسـراییل بتواننـد بـا حمالت گسـترده 
موشـکی و هوایـی ایـران را بـا خـاک یک سـان کننـد، نتیجـه چـه 
ایـران،  از  آواره  نفـر  میلیون هـا  کـه  ایـن  نخسـت  بـود؟  خواهـد 
افغانسـتان، پاکسـتان، عـراق و کشـورهای آسـیای میانه و قفقـاز بـه 
سـوی اروپـا و امریـکا سـرازیر خواهـد گردیـد. اقتصـاد جهانـی بـا 

بحـران بـس سـترگی روبـه رو خواهـد گردیـد. 
امریـکا اگـر بـه راسـتی سـر جنگ داشـته باشـد، بایـد نیروی بسـیار 

عظیمـی را مشـتمل بـر چندین ناو هواپیمابر و موشـک انداز و شـمار 
بسـیار هواپیمـا بـه میـزان چند هـزار فروند بـه منطقـه وارد کند. این 
کار دسـت کـم بـه شـش تـا هفـت مـاه آمادهگـی نیـاز دارد. شـاید 
شـیوخ خـر پـول و جاهل عـرب هزینـه چنـد تریلیونی جنـگ را به 
دوش بگیرنـد. امـا ایـن جنـگ برای امریـکا کمترین سـودی نخواهد 
داشـت. زیـرا بحـث جنـگ زمینـی و اشـغال ایـران اصـاًل مطـرح و 
عملـی نیسـت و اگر ایران ویران شـود، صد در صد به سـود روسـیه 
و چیـن خواهـد بـود. زیـرا ایـن کشـور اگـر نه به مسـتعمره، دسـت 
کـم بـه یک کشـور به شـدت وابسـته بـه روسـیه مبدل خواهد شـد. 
در حالـی کـه یـک ایـران نیرومنـد رقیـب بالقـوه روسـیه در قفقاز و 

بود. آسـیای میانه خواهـد 
از دیـد نظامـی هرگونـه حملـه بـه ایـران کار سـاده یی نیسـت. ایـن 
کشـور در حـدود 3۰۰ پایـگاه نظامی دارد. برای در هـم کوبیدن موثر 
همـه ایـن پایگاه ها دسـت کـم بایـد 3۰۰۰ موشـک تاماهـاک به این 
پایگاه هـا پرتـاب شـود. حـاال اگـر از هزینه شـش میلیـارد دالری این 
موشـک باری بگذریـم، تـوان موشـکی دریایـی امریـکا پـس از ایـن 
جنـگ در برابـر روسـیه و چین به شـدت پایین خواهد آمـد و توازن 

دریایـی را به سـود روسـیه و چیـن تغییـر خواهد داد. 
پـارس هـم سـاده  امریـکا در خلیـج  ناوهـای هواپیمابـر  عملیـات 
نیسـت. زیـرا مـی تواننـد آمـاج هـزاران موشـک کوتاه بـرد سـپاه و 
ارتـش ایـران قـرار بگیرند. عملیات ایـن ناوها در فواصل بسـیار دور 
یعنـی دورتـر از پنج صـد کیلومتـر تقریبـًا ناموثـر خواهـد بـود. زیـرا 
بـرد هواپیماهـای مسـتقر در ناوهـای هواپیمابـر بسـیار زیاد نیسـت. 
اسـتقرار شـمار بسـیار هواپیماهـا در پایگاه هـای زمینـی هم بـا توجه 
بـه تـوان بسـیار بـاالی نیروی موشـکی ایران بسـیار خطرناک اسـت. 
زیـرا هـم تلفـات هواپیماهـا و هـم تلفـات بـاالی پرسـنل را در قبال 
خواهـد داشـت. حمـالت هوایـی بـا شـمار بسـیار هواپیمـا بـر فراز 
ایـران هـم بـا توجه بـه توان مندی بـاالی پدافنـد هوایی ایـران عاری 
از خطـر نیسـت و می توانـد بـه تلفـات و بـه اسـارت رفتـن شـمار 

بسـیاری از خلبانـان امریکایـی بینجامد.
البتـه، اگـر اسـراییل با خطر جـدی رو به رو شـود، خطر مبدل شـدن 
جنـگ بـه یـک جنـگ محـدود هسـته یی بسـیار بـاال مـی رود و این 
یـک فاجعـه بسـیار بـزرگ خواهـد بـود. زیـرا پرتوهـای هسـته یی 
می توانـد میلیون هـا نفـر از جملـه شـهرمندان غربی را در کشـورهای 
بسـیار از جملـه ایران، افغانسـتان، آذربایجان، ترکمنسـتان، پاکسـتان، 
ارمنسـتان، گرجسـتان، ترکیه، عـراق، بحرین، کویت، عربسـتان، قطر 

و امـارت بـا مخاطـرات مرگ بـار رو بـه رو کند.
یـک خطـر بسـیار بـزرگ دیگـر هـم اسـت. ایـن جنـگ بی گمـان 
تلفـات بسـیار خواهـد داشـت. بازماندهـگان قربانیـان می تواننـد در 
سرتاسـر جهـان دسـت بـه عملیـات انتقام جویانه تروریسـتی زده، در 
هـر جایـی که بتواننـد امریکاییـان را آمـاج خواهند گرفـت. این گونه 
هیـچ امریکایـی در هیـچ گوشـه جهـان نخواهـد توانسـت بـه آرامی 
گشـت و گذار نماید. بی گمان تروریسـم بسـیار تقویت خواهد شـد 
و هزینـه حفـظ و نگـه داری تأسیسـات امریکایـی در سراسـر جهـان 

بسـیار بـاال خواهـد رفت. 
بـا توجـه بـه همـه اینها، امـکان جنـگ تمـام عیار بسـیار کم اسـت. 
چـون صـد درصـد بـه زیـان امریـکا و ایـران و بـه سـود روسـیه و 
تـا جایـی هـم چیـن و ترکیـه تمـام خواهـد شـد. امـا ممکن اسـت 

برخوردهـای محـدود دسـت کـم تصادفـی ُرخ بدهـد.
در یـک سـخن، امریـکا مدت هـا مانـور خواهد کـرد و در پایـان کار 
صـورت حسـاب هنگفت چندیـن میلیارد دالری مصـارف را در برابر 
شـیوخ عـرب خواهد گذاشـت. از سـویی هـم زمینه را بـرای فروش 
فراهـم  عربـی  کشـورهای  بـه  بیشـتر  جنگ افزارهـای  کالن  بسـیار 

خواهـد سـاخت و تمام .
درسـت ماننـد مانـور کوریـا کـه هـدف اصلـی آن بـازار چـاق کنـی 
بـرای فـروش میلیاردهـا دالـر جنـگ افـزار بـه کوریـای جنوبـی و 
جاپـان بـود؛ ایـن بـار هـم هـدف چاپیـدن شـیوخ عـرب و فـروش 

اسـت.  بیشـتر  جنگ افزارهـای 
در بحران کوریای شـمالی از آن کشـور ببو سـاختند. اکنون از برنامۀ 

هسـته یی ایـران ببو سـاخته اند.

جنگ  روسیه       برندۀ    
امر یکا و ایران
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دومیــن اقــدام ایــران موشــک باران پایگاه هــای امریــکا در بگــرام، شــیندند، 
هلمنــد، هــرات و قندهــار و حتــا خوســت و پکتیــا و کنــر خواهــد بــود. امریــکا در 
افغانســتان جنگ افزارهــای پدافنــد هوایــی نــدارد و بســیار زیــاد در برابــر حمــات 
ــگ  ــران بی درن ــی ای ــای زمین ــن نیروه ــت. همچنی ــیب پذیر اس ــران آس ــکی ای موش
ــرد و  ــد ک ــره خواهن ــار را محاص ــد و قنده ــیندند، هلمن ــکا در ش ــای امری پایگاه ه
امــکان کشــته و زخمــی شــدن و اســارت شــمار بســیار نیروهــای امریکایــی مــی رود. 
بــی گفت وگــو پاکســتان اعــام بی طرفــی خواهــد کــرد و حریــم هوایــی و زمینــی 
ــاری  ــۀ مرگ ب ــتان در تل ــا در افغانس ــه امریکایی ه ــت. این گون ــد بس ــود را خواه خ

ــد داشــت ــت نخواهن ــه راه برون رف ــد شــدت ک ــار خواهن گرفت
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گزینۀ دوم/ تشـکیل حکومت موقت:  برای تشـکیل حکومت موقت 
دو تـا مسـیر یـا مجـرا وجـود دارد، یکـی از مجـرای گفت وگوهای 

بین االفغانـی، دومی از مسـیر یک کنفرانـس بین المللی. 
اگـر قـرار باشـد به تعقیـب توافق میـان امریـکا و طالبان با اشـتراک 
جمعی از چهره ها و جریان های سیاسـی افغانسـتان حکومتی تحت 
نـام »حکومت موقت« یا »ادارۀ موقت« سـاخته شـود، مسـلم اسـت 
کـه در این صـورت در یـک چنیـن حکومـت طالبـان دسـت بـاال 
خواهـد داشـت ازینرو مـی تواند چالش هـای زیر را در قبال داشـته 

باشد:
یـک: عقب گـرد: عقب گـرد می توانـد بـه معنـای جنگ داخلـی و یا 

شـکل گیری یک حکومـت غیردموکراتیک باشـد.
 بـا در نظرداشـت مخالفـت ایـن گـروه بـا ارزش هـای دموکراتیـک 
ایـن احتمـال کـه بـه اثر نفـوذ طالبـان و یـا هـم اشـتراک جمعی از 
مجاهـدان و طالبـان، حکومـت موقـت به جـای فراهم سـازی روی 
کار آمدن یک نظام مبتنی مشـروعیت انتخاباتی، مسـیر را به سـمتی 
کـه  به نفع شـکل گیری یـک نظـام غیردموکراتیک از جملـه امارت 
اسـالمی و یـا هـم دولت اسـالمی که به جـای انتخابات از شـورای 
حـل و عقـد مشـروعیت اش را به دسـت آورد، فراهـم سـازد وجود 
دارد )بـا آنکـه در ایـن خصـوص از طالبـان و احـزاب تعهداتی هم 

گرفته شـده باشـد(.
دوم: بـه اثـر توطئه دشـمنان دسـتان نامرئـی روند تطبـق توافقات را 
برهـم زنـد و طالبـان تحـت نـام امـارت اسـالمی حکومت شـان را 
شـکل دهنـد تـا جایی کـه تعـدادی از کشـورها حتا بیشـتر از سـه 
کشـور کـه قبـاًل امـارت را بـه رسـمیت شـناخته بودنـد، آن را بـه 

بشناسد. رسـمیت 
سـوم: بـه اثر توطئه دشـمنان رونـد تطبیق توافقات برهـم بخورد که 
می توانـد فروپاشـی نظـام و پیامدهـای مصیبت بـار آن کـه می تواند 
مبـدل شـدن افغانسـتان بـه سـوریه، جنـگ داخلـی و حتـا تجزیـه 

افغانسـتان را در پی داشـته باشـد.

رفتن به سـمت تشـکیل حکومت انتقالـی از مجرای یـک کنفرانس 
بین المللـی تحـت نـام »کنفرانس بین المللـی برای صلح افغانسـتان« 

می توانـد خطـرات یا چالش هـای ذکر شـده را منتفی سـازد.
برخـالف آنچـه گفتـه می شـود رفتن به سـمت حکومـت انتقالی به 
هیـچ وجـه بـه معنای رفتـن به گذشـته نیسـت، زیرا ایـن حکومت 
مکلـف بـه برگـزاری انتخابـات شـفاف ریاسـت جمهوری و دیگـر 
اصالحاتـی اسـت کـه بـرای نهادینـه شـدن دموکراسـی از جملـه 
تعدیل سـاختار سیاسـی به منظور رهایی از انحصار قدرت سیاسـی 
و فراهم سـازی مشـارکت واقعـی سیاسـی، اصالح قانون اساسـی به 
هـدف تفکیک قـوا به صـورت موثر، ایجـاد محکمه قانون اساسـی 
و ایجـاد یـک پارلمـان با کفایت و غیر مفسـد ضروری اسـت. همه 
ایـن مـوارد نـه تنهـا در اسـتحکام بخشـیدن وحـدت ملـی و ثبات 
سیاسـی کمـک می کنـد بـل می توانـد زمینـه بـرای حکومـت داری 
خـوب و مبـارزه بـا فسـاد اداری و فسـاد سیاسـی، رشـد و توسـعه 
اقتصـادی و سیاسـی را کـه در کنـار قطع جنگ برای اسـتفرار صلح 

پایـدار حتمـی می باشـند، فراهم سـازد.
در ایـن کنفرانـس بایـد اشـتباهات کنفرانـس بن تکـرار نه شـود، از 

ایـن رو در این کنفرانس باید به عالوه امریکا و سـه کشـور پُرقدرت 
اتحادیـه اروپا به نماینده گی از اتحادیه اروپا، وزرای خارجه روسـیه، 
چیـن، ایران، هندوسـتان، پاکسـتان و ترکیه نیز سـهیم شـوند تا یک 
ضمانـت دیپلوماتیـک قوی برای تطبیق توافقات صلح به دسـت آید.                                                                                                    
در ضمـن بـرای مهـار توطئه های احتمالی دشـمنان مردم افغانسـتان 
بـرای سـبوتاژ توافقـات صلـح را کـه می توانـد منجـر بـه جنـگ 
داخلـی و مداخـالت نظامی کشـورهای منطقه در  افغانسـتان گردد، 

شود.  چاره اندیشـی 
و  افغانسـتان  میـان  تنـش  روی چگونگـی حـل  بایـد  ایـن رو  از 
کشـورهای همسـایه از جمله چگونگی حل مشـکالت ارضی، آبی 
و تجـاری افغانسـتان بـا کشـورهای همسـایه نیـز در ایـن کنفرانس 

بحـث و چاره اندیشـی شـود.
از اینکـه بعـد از اول جـوزا عمـر قانونـی حکومت وحـدت ملی به 
پایـان می رسـد، بنابرایـن توصیـه می شـود تـا حکومـت امریـکا در 
تفاهـم بـا کشـورهایی کـه در سـطور بـاال نـام بـرده شـد و احزاب 
سیاسـی به شـمول نامزدان احتمالی انتخابات ریاسـت جمهوری، هر 
چـه زودتر پیشـنهادی را به شـورای امنیت ملل متحـد در خصوص 

راه انـدازی یـک چنیـن کنفرانـس بین المللی ارایـه نماید.
 در توافقـات به دسـت آمـده از ایـن کنفرانس بایـد ترکیب حکومت 
انتقالـی، وظایـف و مکلفیت هایـش و چگونگـی انتقـال قـدرت از 
حکومـت موجـود بـه حکومـت انتقالـی به صـورت واضح تشـریح 

گرد.
بـا درنظرداشـت تجـارب تلـخ توافقات بـن باید در سـند نهایی این 
کنفرانـس صراحت داده شـود که: اعضای شـورای رهبری حکومت 

انتقالـی حـق اشـتراک در انتخابـات بعـدی را ندارنـد حتا اگـر لویه 
جرگـه فیصلـه کنـد.  صالحیت هـای فـرد اول ایـن حکومـت نیـز 
مشـخص شـود، بهتـر اسـت یـک شـورای رهبـری ایـن حکومت 
را رهبـری کنـد، مصـارف انتخابـات، چگونگـی تأمین شـفافیت آن 
و چگونگـی تشـیکل کمیسـیون انتخابـات نیـز در توافق نامـۀ ایـن 
کنفرانس و یا در سـند ضمیموی آن شـرح داده شـود، بحث انتخاب 
والی هـای جدیـد و نهادهـای مهـم دیگـر کـه شـامل کابینه نیسـتند 
نیـز باید واضـح شـود. نیازمندی های مالـی، امنیتـی و تدارکاتی این 
حکومـت تـا روی کار آمدن حکومـت منتخب باید روشـن و منابع 

آن تأمیـن گردد.  
توافق نامـه از طـرف شـورای امنیـت سـازمان ملل تصویـب گردد تا 
مشـروعیت دیپلوماتیـک حکومـت انتقالـی و ضمانت عملی شـدن 
توافقـات به دسـت آیـد، الزمی اسـت تـا در توافقات ایـن کنفرانس 
بـه مسـأله کمک هـای اقتصادی جامعـه جهانـی و چگونگی رهایی 
از وابسـتگی اقتصـادی افغانسـتان به جهان، ایجاد کمسـیونی مرکب 
از نماینده هـای کشـورهای تضمین کنند برای تطبیـق توافق نامۀ این 

کنفرانـس نیز پرداخته شـود.
چنانچـه در شـروع مقالـه گفتـه شـد بـرای پایـان دادن بـه منازعـه 
پیچیـده و دیرینه افغانسـتان نیازمند تدوین یک طرح جامع و نقشـه 
راه منطقـی و ضمانـت شـده می باشـیم، بـا این همه با درنظرداشـت 
تبصره هایـی کـه روی دو گزینـه مطـرح شـده انجـام دادیـم عملـی 
شـدن گزینـه دومـی به ترتیبـی که در مقالـه مطرح شـده می تواند ما 

را دسـت یابی بـه صلـح پایدار کمـک کند.

دو گزینه برای حل منازعۀ 

افـغانستان
خواجه قمرالدین صدیقی

بخش دوم و پایانی

دو عضو خارجی کمیسیون انتخابات 

افغانستان معرفی شدند

کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان اعـالم کـرده کـه دو 
افغانسـتان  انتخابـات  کمیسـیون  بین المللـی  عضـو 

معرفـی و رسـما بـه کار آغـاز خواهنـد کـرد.
دو عضـو جدیـد کمیسـیون انتخابات افغانسـتان خانم 

الوینا و احمد اسـحاق احسـن هسـتند.
احمـد اسـحاق احسـن، بیـش از ایـن هشـت سـال 
رییـس کمیسـیون انتخابـات کنیـا بـوده اسـت، ولـی 
اطالعـات بیشـتری دربـاره سـابقه کاری خانـم الوینـا 

موجـود نیسـت.
ایـن دو توسـط سـازمان ملـل بـه حکومـت وحـدت 
ملـی معرفـی و بعـد از تاییـد رییـس حکومت رسـمًا 
بـه عنوان عضو کمیسـیون انتخابات افغانسـتان معرفی 

شـده اند.
انتخابـات  کمیسـیون  در  خارجـی  افـراد  عضویـت 
 ۱3۹۱ سـال  در  شـد.  سـاز  خبـر  بارهـا  افغانسـتان 
افغانسـتان تصویـب  انتخابـات  قانـون جدیـد  وقتـی 
شـد، عضویـت خارجی هـا بـا مخالفت حامـد کرزی، 

شـد. مواجـه  کشـور  ایـن  پشـین  رییس جمهـور 
پیـش از آن در میـان اعضـای پارلمـان افغانسـتان نیـز 
مخالفـان و موافقـان حضـور افـراد خارجـی وجـود 
داشـتند. مخالفـان، عضویـت خارجی در کمیسـیون را 
»ناقـض حاکمیـت ملی و قانون اساسـی« می دانسـتند، 
ولـی موافقـان حضـور آن تاکیـد داشـتند که اگـر پای 
سـازمان ملـل در بیـن نباشـد، کل سـاختار نهادهـای 

انتخاباتـی »طرفـدار حکومـت« می شـود.
هرچنـد کـه در آن زمـان در نهایت مجلـس به حضور 
دو عضـو بین المللـی رای داد ولـی زمانـی کـه قانـون 
بـرای امضـا به ریاسـت جمهـوری رفت، آقـای کرزی 
صریحـا بـا آن مخالـف کـرد و اسـتداللش نیـز ایـن 
بـود کـه عضویـت خارجی هـا در ایـن کمیسـیون، در 
مخالفـت بـا اسـتقالل و مصالح ملی افغانسـتان اسـت 

و او چنیـن چیـزی را نمی پذیـرد.
ریاسـت  انتخابـات سـال ۲۰۱4  در  تنـش  ایجـاد  بـا 
جمهـوری افغانسـتان، انتقادهـا از اعضـای کمیسـیون 
انتخابـات افزایـش یافـت. شـماری از نامزدهـا نتایـج 
انتخابـات را نپذیرفتنـد و در نهایـت منجـر به تشـکیل 

حکومـت وحـدت ملـی شـد.
یکـی از نـکات اصلـی توافق نامه سیاسـی کـه منجر به 
تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی این اسـت کـه نظام 
و سـاختار نهادهـای انتخاباتـی افغانسـتان باید اصالح 

شـوند کـه اصالحاتـی توأم بـا انتقـاد به میـان آمدند.
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سـرمایه داران  و  قدرت مـداران  را  قوانیـن  نـگاه،  یـک  از 
می سـازند، تـا ابـزاری باشـد بـرای حفـظ منابع خودشـان و 
سـرکوب مخالفین شـان و کسـانی کـه ایـن منافـع را تهدیـد 
می کننـد. بـه همیـن دلیـل، در قانون گذاری هـا سـعی بلیـغ 
صـورت می گیـرد که جرایـم حکومتـی، جرایم یقه سـفیدی 
معتبـر و محتـرم  انسـان های  و جرایـم شـرکتی و جرایـم 
)قدرت مداران و سـرمایه داران(، به فراموشـی سـپرده شـود، 
برجسـته نگـردد، عـادی تلقی گـردد، یا مجازات سـبک تری 
امـا جرایـم خیابانـی، جرایـم خدا زده هـا و  باشـد،  داشـته 
فلک رانده هـا، بزرگنمایـی گـردد، خطرنـاک معرفی می شـود 
و انزجار عمومی در پی داشـته باشـد و مجازات شـدیدتری 

داشـته باشـد و بـا شـدت بـا آن برخـورد صـورت گیرد.
نیسـت. در  نبـوده و  امـر مسـتثنا  ایـن  از  قوانیـن مـا هـم 
ایـن قوانیـن جرایمـی کـه غالبـًا از سـوی قدرت مـداران و 
سـرمایه داران صـورت می گیـرد، مجـازات کمتـری دارد و 
از سـوی خیابانی هـا، حاشیه نشـین ها،  اکثـراً  جرایمـی کـه 
فقـرا و فک زده هـا صـورت می گیـرد، مجـازات شـدیدتری 
دارد. عـاوه  بر این کـه جرایم قدرت مداران و سـرمایه داران 
بـه سـختی آفتابـی می شـود و به ُکنـدی پی گیـری می گردد، 
امـا جرایـم خیابانی هـا، حاشیه نشـین ها، فقـرا و فک زده هـا، 
و  می شـود  پی گیـری  و  می گـردد  کشـف  سـادهگی  بـه 

رسـانه یی می گـردد و نفـرت عمومـی در پـی دارد.
مثـًا بـه مجازات هـای جرایم زنـا و لواط و شراب نوشـی و 
قماربـازی کـه غالبًا از سـوی قدرت مـداران و سـرمایه داران 
مجـازات  کـه  ببینیـد  و  کنیـد  نـگاه  می گیـرد،  صـورت 
جـزا  کـود   ۶۴۴ مـاده   ۱ فقـره   ۱ بنـده  دارد.  سـبک تری 
صراحـت دارد کـه مـرد و زن زناکار »در صورتـی که متأهل 
باشـد بـه حبـس متوسـط بیـش از دو سـال )تـا پنج سـال(« 
محکوم می شـود و »در صورتی که متأهل باشـد، به حسـب 
متوسـط تـا دو سـال« محکـوم می شـود. مادۀ ۶۴۷ کـود جزا 
مشـعر اسـت »مرتکبیـن جـرم لـواط، بـه حسـب متوسـط 
تـا دو سـال محکـوم می گـردد«. مـادۀ ۶۵۱ کـود مذکـور 
می گویـد: »شـخصی کـه مرتکـب جـرم قـوادی گـردد، بـه 
حبس متوسـط تا دو سـال محکـوم می گـردد«. در مادۀ ۶۸۴ 
کـود جـزا آمـده اسـت: »هـر گاه در جـرم نوشـیدن شـراب 
شـرایط تطبیـق جزای حـد موجود نگـردد یا به علت شـبهه 
و یـا یکـی از اسـباب دیگـر حـد شـرب خمر سـاقط گردد، 
مرتکـب تعزیـراً بـه بدیل حبس یا جـزای نقـدی از ده هزار 
تـا سـی هـزار افغانـی محکـوم بـه مجـازات می گـردد«. در 
بـاب قماربـازی، در مادۀ ۷۹۱ کود مذکور بیان شـده اسـت: 
»شـخصی کـه در محـل عمومـی و یـا محلـی کـه بـه روی 
عامـه مـردم بـاز باشـد بـه قمـار بـازی بپـردازد، بـه جـزای 
نقـدی از ده هـزار تا سـی هـزار افغانـی محکـوم می گردد«. 
و مـادۀ ۶۹۲ همیـن کـود مشـعر اسـت: »شـخصی کـه محل 
یـا منزلـی را بـه منظـور قمـار بـازی آمـاده نمـوده باشـد یا 
جزگیـری نمایـد، به حبـس قصیر محکـوم می گـردد«. )این 
جرایـم را به خاطـری ذکـر نمـودم کـه مـا در یـک جامعـه 
اسـامی زندهگـی می کنیـم و دین مقدس اسـام تمـام این 
جرایـم را حـرام نموده و ایـن قدرت مداران و سـرمایه داران 
هـم همیشـه سـنگ حمایـت از ارزش های وطنی و اسـامی 

را بـه سـینه می کوینـد(.
همیـن سیاسـت در سراسـر کـود جـزا قابـل ردیابی اسـت. 
در جرایـم تجـاوز بـه حقـوق مالکیت هـای فکـری، جرایـم 

علیـه آثـار تاریخـی و فرهنگـی، جرایـم مالیاتـی و تجارتی، 
جرایـم قاچـاق امـوال، جرایـم مالیاتـی، جرایـم مربـوط بـه 
جنگل هـا، جرایم سـایبری، جرایم انتخاباتـی، جرایم غصب 
زمیـن، جرایـم اسـتخراج غیرقانونـی معادن، جرایـم افزایش 
غیرقانونـی دارایـی و... کـه اکثـراً توسـط قدرت مـداران و 
سـرمایه داران انجـام می شـوند همیـن سیاسـت سـاده گیری 

در پیـش گرفته شـده اسـت.
مثـًا در باب اسـتخراج غیر قانونی معادن گفته شـده اسـت: 
»در صورتـی کـه ارزش آن تـا سـه میلیـون افغانـی باشـد، 
)مرتکـب( بـه حبـس قصیـر  محکـوم می گـردد )مـادۀ ۷۸۸ 
کـود جـزا( حبـس قصیـر حبـس تـا یک سـال اسـت. مـادۀ 
۷۱۶ کـود جـزا در بـاب غصـب زمیـن مشـعر اسـت: »در 
صورتـی کـه ارزش زمیـن تا سـه صـد هـزار افغانی باشـد، 
)مرتکـب( بـه حبس قصیـر« و »در صورتی کـه ارزش زمین 
بیـش از سـه صـد هـزار تـا یـک میلیـون افغانـی باشـد، به 
حبـس متوسـط تـا دو سـال«  محکـوم می گـردد. در بـارۀ 
افزایـش غیرقانونـی دارایـی مـادۀ ۴۲۰ کـود جـزا تصریـح 
می کنـد: » ۱- در صورتـی کـه افزایـش دارایی تـا ده میلیون 
افغانـی باشـد، بـه حبـس قصیـر ۲- در صورتی کـه افزایش 
دارایـی بیـش از ده میلیـون تـا صـد میلیـون افغانی باشـد به 
حبـس متوسـط« محکـوم می گـردد. مـادۀ ۷۶۱ کـود جزا در 
بـارۀ جرایـم تجارتـی می گویـد: »شـخصی که بـه منظور در 
انحصـار قـراردادن بـازار در غیـر از حـاالت منـدرج فصـل 
احتـکار بـا دیگران همدسـت گردیـده و به اثـر آن قیمت ها 
در بـازار بـه صـورت غیرواقعـی افزایـش یابـد یـا اینکـه به 
سـایر تاجـران صدمـه مالی وارد شـود، )مرتکـب( به حبس 
قصیـر محکـوم می گـردد«. مـادۀ ۷۶۵ همیـن کـود در بـاره 
ربـح غیرقانونـی صراحـت دارد »شـخصی که طـور علنی یا 
مخفـی به شـخص دیگـری قرض یا ربـح غیر مجـاز بدهد، 
بـه حبـس قصیـر یـا جـزای نقدی از سـی هـزار تا شـصت 

هـزار افغانـی محکوم می گـردد«.
حـاال شـما ایـن نـوع جرایـم و مجـازات  را مقایسـه کنید با 
جرایـم انسـان های فـک زده. مـاده ۷۰۰ کـود جـزا می گویـد 
»شـخصی کـه بـا داخل شـدن بـه محل مسـکونی یـا محلی 
کـه بـرای سـکونت آماده شـده یـا به یکـی از ملحقـات آن 
مرتکب سـرقت شـود، به حبس متوسـط محکـوم می گردد«. 
شـما ایـن سـرقت را که ممکـن یک کراچـی کهنه باشـد، با 
افرایـش غیرقانونـی دارایی، اسـختراج غیرقانونـی معادن، در 
انحصـار قـراردادن بازار، غصـب زمین، ربـح غیرقانونی و... 

مقایسـه کنیـد و تفـاوت را بـه عین عیـان ببینید.
بـه عنـوان نمونـه دیگـر از جرایـم یخـن سـیاه ها، بـه فقـره 
۳ مـاده ۲۶۰ کودجـزا نـگاه کنیـد کـه می گویـد: »شـخصی 
کـه بیـرق دولت جمهـوری اسـامی افغانسـتان را بـه قصد 
توهیـن پـاره کنـد، بسـوزاند یـا زیـر پـا نمایـد، بـه حبـس 
متوسـط محکـوم می شـود«. مـاده ۲۷۷ کـود جـزا هـم قابل 
توجه اسـت. شـخصی که عضویت سـازمان های تروریستی 
را کسـب نمـوده باشـد، بـه مجـازات حبس طویـل محکوم 
می گـردد. )حبـس طویـل از پنـج تـا شـانزده سـال اسـت(. 
کسـی کـه افزایـش دارایـی غیرقانونـی اش تـا صـد میلیـون 
افغانـی باشـد، جزایـش پنج سـال حبـس اسـت و کسـی که 
صـرف عضویت سـازمان تروریسـتی را کسـب کنـد و هیچ 
عمـل خرابکارانـه دیگر را هـم انجام ندهـد، جزایش حبس 

تا شـانزده سـال اسـت.

غـریب را خـدا زده است، 
شمـا هـم نفـرینش کنیـد!

رسـوایی اخـالقی و ماجـرای مـردی که

 به مشـاوریت ارشـد غنـی رسیـد

استـفاده از وسایـل حفـاظتـی

صاحب نظـر سـنگین یکـی از مشـاوران عبداللـه عبداللـه بـه 

اتهـام »فسـاد اخالقـی و فـراردادن یـک زن« حـدود شـش مـاه 

پیـش از ریاسـت اجرایـی برکنـار شـد، امـا یـک هفتـه پیـش به 

کرسـی مشـاوریت ارشـد رییـس حکومـت وحـدت ملـی در 

تکیـه زد. اقلیت هـا  امـور همبسـته گی و رفـاه 

صاحب نظـر  می گوینـد،  اجرایـی  ریاسـت  در  موثـق  منابـع 

سـنگین پـس از فـراردادن یـک زن بـا سـه کودکـش در سـال 

بـه  و  شـده  اخـراج  عبداللـه  عبداللـه  مشـاوریت  از   1397

وزارت داخلـه معرفـی گردیـد، امـا چنـد مـاه بعـد بـه صـورت 

امـور  در  غنـی  محمـدارشف  ارشـد  مشـاور  غیرمرتقبه یـی، 

شـد. تعییـن  اقلیت هـا  رفـاه  و  اجتامعـی  همبسـته گی 

مدارکـی کـه در اختیـار خربگـزاری سـالم وطندار قـرار گرفتـه 

اسـت نیز نشـان می دهـد کـه صاحب نظر سـنگین مشـاور تازۀ 

رئیـس جمهـور غنـی بـه »فسـاد اخالقی و فـرار یـک زن« متهم 

است.

بـه نقـل از مـدارک، »حفیظ الله، خرس شـکریه«، زنـی که متهم 

بـه داشـن رابطـۀ نامـروع بـا مشـاور رییـس حکومت بـوده، 

بـه تاریـخ »1397/9/8« خورشـیدی بـه فرماندهـی زون 101 

آسـامیی گـزارش گم شـدن عروس خـود را داده اسـت.

ریاسـت تحقیقـات مبارزه با جرایـم جنایی نیز مشـخصات این 

زن را بـه متـام حوزه هـای امنیتـی شـهر کابـل فرسـتاده اسـت؛ 

در بخشـی از ایـن مکتـوب چنیـن آمـده: »بالثـر ورقـۀ عـرض 

محـرتم حفیظ اللـه مبنـی بـر الدرکـی عـروس اش همراه با سـه 

طفـل اش که از سـاحه افشـار فـرار و الدرک گردیده اسـت، بنأ 

مشـخصات و فوتوی آن را درج مکتوب هذا اسـت. بدینوسـیه 

موضـوع به شـام اخبـار تا در رابطـه به دریافت شـخص مذکور 

مطابق اساسـات مسـلکی با درک مسـئولیت آینـده داخل اقدام 

»... شده 

تاریـخ  بـه  نیـز  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  ریاسـت 

»1397/10/1« خورشـیدی مکتوبـی برای پیگیـری این پرونده 

بـه وزارت داخلـه فرسـتاده اسـت. یک منبـع معترب در ریاسـت 

اجرایـی بـه سـالم وطندار می گویـد، از صاحب نظر سـنگین در 

زمـان مأموریتش در ریاسـت اجرایـی بارها تقاضـای وضاحت 

یـک زن« شـده  فـراردادن  و  اخالقـی  »فسـاد  اتهـام  مـورد  در 

بودنـد، امـا هر بـار آقای سـنگین از پاسـخ گویی در ایـن موارد 

فـرار می کـرده اسـت.

بـه نقـل از منبـع، در آخرین تحلیل، ریاسـت اجرایـی مصمم بر 

آن شـده تـا آقـای سـنگین را از مقام مشـاوریت بر کنـار کرده و 

بـه وزارت داخلـه معرفی کند.

معینیـت  بـه  در مکتوبـی  داخلـه  مقـام وزارت  دفـرت  ریاسـت 

امـور امنیتـی چنیـن نگاشـته اسـت: »اسـامی حفیظ اللـه فرزند 

امان اللـه مسـکونه ولسـوالی دوشـی والیـت بغـالن بـا تقدیـم 

عریضـۀ عنوانـی مقـام عالـی ریاسـت اجراییـه ج، ا، ا مدعـی 

گردیـده اسـت کـه: اسـامی صاحب نظـر سـنگین بـا مسـامت 

شـکریه بنـت محمدعطـا، خانـم پـرس شـهیدم دکـرت صفی الله 

روابـط نامـروع تأمیـن منـوده و موصـوف را بـا دو طفل  خرد 

سـالش از خانـه کرایی واقع افشـار کابـل به جـای نامعلوم فرار 

داده اسـت.«

رحیم اللـه برهانـی، رییـس عمومی دفـرت مقـام وزارت داخله با 

امضـا پـای این مکتـوب از معینیت امور امنیتی خواسـته اسـت 

کـه بـه ایـن پرونـده بـا در نظرداشـت محتـوای آن رسـیده گی 

کننـد. پـس از ایـن، معینیـت ارشـد امنیتـی نیـز در همیـن روز 

حکـم بررسـی پرونـده را صـادر کـرده و از فرماندهـی پولیـس 

کابل خواسـته اسـت تا در زمینه اجراأت قانونی را روی دسـت 

گیرد.

تصویری یـی  نـوار  بـه  سـالم وطندار  مـدارک،  ایـن  کنـار  در 

دسـت یافتـه اسـت کـه نشـان می دهـد، »حفیظ اللـه، خرس زن 

فرارداده شـده« در ایـن نوارتصویـری، صاحب نظر سـنگین را به 

قتـل پـرسش نیـز متهـم می کنـد و می گویـد، اخیـرًا دریافتـه که 

در قتـل پـرسش آقای سـنگین دسـت داشـته اسـت.

بـر بنیـاد معلومـات، شـکریه اکنـون در یکـی از خانه هـای امن 

در شـهر کابـل بـه رس می برد.

بـا این حـال صاحب نظـر سـنگین، مشـاور محمـدارشف غنی 

ایـن  اقلیت هـا متـام  امـور همبسـته گی اجتامعـی و رفـاه  در 

مـوارد را رد می کنـد و می گویـد، رقیب هـای سیاسـی و افـراد 

مغـرض ایـن پرونـده را علیـه وی سـاخته اند.

خواسـتیم دیـدگاه ارگ را نیـز در پیونـد بـه ایـن گزارش داشـته 

باشـیم، اما شاه حسـین مرتضـوی، معاون سـخنگوی حکومت 

گفـت کـه ایـن موضـوع مربـوط وی منی شـود و مسـووالن 

دیگـر هـم از گفت وگـو در ایـن زمینـه خـودداری کردنـد.

بـه تازه گـی عریان گویـی و پرده برداشـن شـامری از مشـاورین 

پیشـین ریاسـت جمهـوری و شـورای امنیـت در مـورد حلقـه 

فاسـد و فسـاد اخالقـی در ارگ جنجال برانگیـز شـده اسـت. 

ایـن گـزارش می توانـد مدرکـی باشـد بـرای اثبات گوشـه یی از 

ادعاها. ایـن 

از آنجایــی کــه معلــوم اســت ســر منحیــث یــک عضــو 
ــپورت  ــان س ــات در زم ــرض ترزیق ــاس و در مع حس
ــواری و کار در  ــایکل، بایســکل س ــر س ــی، موت راننده گ
ــه  ــه در رابط ــد ک ــازی می باش ــکات و ساختمان س فابری
تحقیقــات ملــی و بین المللــی نشــان دهنــدۀ نقــش 
ــت.  ــده اس ــرح ش ــی مط ــایل تحفظ ــدۀ وس نجات دهن
ــده در  ــرح ش ــات مط ــری از صدم ــن کار در جلوگی ای
حادثــات ترافیکــی، محــل کار و ســپورت موثریــت 
بســیار زیــاد داشــته اســت. جدیــت تطبیــق ایــن قوانیــن 
از طــرف راننــده گان کارگــران و در حالــت ســپورت از 
ایــن وســایل ماننــد کمــر بنــد ســیت موتــر، پوشــانیدن 
ــکات  ــادن، فابری ــت کار در مع ــوص در حال کاله مخص
و ســاختمان ها و تمــام امــورات جاده ســازی، موتــر 
محافظتــی  کاله هــای  بایســکل رانی،  ســایکل رانی، 
رزمــی  ســپورت های  کرکــت،  جــای  در  ســپورتی 
تمامــًا در محافــظ ســر و دمــاغ از جملــه کاهــش شــدت 
ــه توجــه همــه به شــمول  ــده می باشــد ک ــات ارزن صدم

ــردد.  ــب گ ــد جل مســووالن بای

عبدالکبیر ستوده

رنځوریار دوکتور محمد اکرم امینی، ترینر متخصص جراحی اعصاب


