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در باب بومیان
و مهاجران

زخـم چرکیـِن قـوم گرایـی 
که سـر باز کـرد

8

بیشــترِ کســانی کــه بــه آقــای رحمانــی بــرای تصــدی ریاســت مجلــس رای داده اند، 
پشــتون بوده انــد؛ چنان کــه شــماری از نماینــده گاِن تاجیــک  و ازبیــک و هــزاره نیــز 

مشــموِل همــان پنجاه وپنــج نفری انــد کــه بــه آقــای اصولــی رای داده انــد. 
بــا چنیــن وصفــی، بایــد گفــت کــه طــرِف بازنــده حــاال بــا رنــگ دادِن قومــی بــه 
مســأله، می خواهــد باخــِت خــود در میـــدان انتخابــات را تالفــی کنــد و به سیاســتی 

ادامــه بدهــد کــه هــم بــه ابتــذاِل دموکراســی در کشــور می انجامــد و هــم افغانســتان 
ــازد.  ــی می س ــمکش های قوم ــی از کش ــِل تازه ی را وارد فص

ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه ریاســت جمهــوری در بی نظمی هــای مجلــس ذی نفــع 
اســت و نمی خواهــد کــه ایــن نــزاع بــه زودی و بــدون یــک حاصــِل سیاســی بــرای 

اربــاِب ارگ پایان بیـــابد. 

گـران  سیاسـت  از  شـماری  مانـدگار: 
افغانسـتان بـرای اشـتراک در نشسـتی کـه 
از بهـر صلح افغانسـتان در پاکسـتان برگزار 

می شـود، بـه آن کشـور رفتـه انـد. .
رسـانه های پاکسـتان نیز از سـفر گروهی از 
سیاسـت گران افغانسـتان به این کشور خبر 
داده انـد. بـه نوشـتۀ رسـانه های پاکسـتانی 
دیـروز  سیاسـت گران  ایـن  از  شـماری 

جمعـه، 31 جوزا به این کشـور رسـیده اند.
هیاتـی از تیـم وفـاق ملی به رهبـری احمد 
ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  مسـعود  ولـی 
جمهـوری، عطامحمـد نور، رییـس اجرایی 
جمعیت اسالمی افغانسـتان، محمد محقق، 
معاون دوم ریاسـت اجرایی بـه نمانیده گی 
از تیـم انتخاباتـی صلـح و اعتـدال، لطیـف 
پـدرام، نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری، 

انتخابـات  نامـزد  حکمتیـار  گلبدیـن 
ریاسـت جمهوری و حامـد گیالنـی، رییس 
حـزب معـاذ ملـی از کسـانی اسـتند که به 

پاکسـتان رفته انـد.
روزنامـۀ دیلـی تایمز پاکسـتان گزارش 
از  تـن  در حـدود 3۰  کـه  داده اسـت 
بـرای  افغانسـتان  سیاسـی  چهره هـای 
یک گفتمان دربارۀ صلح افغانسـتان در 
»مرکـز پژوهش صلح الهـور« در مری 

پاکسـتان دعـوت شـده اند.
 بـه گفتـۀ منابـع، از گـروه طالبان نیـز برای 
شـرکت در این نشسـت دعوت شده اسـت 
و قرار اسـت شـماری از اعضـای این گروه 
بـه اسـالم آباد برونـد. اما سـخنگوی طالبان 
گفتـه اسـت کـه از آنـان در ایـن نشسـت 

دعوت نشـده اسـت.
اسـت  قـرار  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن   
حکومـت  رییـس  غنـی،  محمداشـرف 
وحـدت ملـی نیـز بـه تاریـخ 6 سـرطان 
نزدیک به اسـالم آباد سـفری داشـته باشـد. 

صفحه 2

گروهی از سیاسیون افغانستان به پاکستان رفتند

گـدایاِن متکبر در مجلـس نماینـده گـان چه کـردنـد؟

صفحه 3

جـان بـس، سـفیر امریـکا در کابـل می گوید کـه برخی 
عضوهـای مجلـس نماینـده گان منافـع شخصی شـان را 
نسـبت بـه منافـع ملـی ترجیـح می دهنـد و ایـن کار 

سـبب ناکامـی پارلمان شـده اسـت.
سـفیر امریـکا در کابـل همچنـان تأکیـد می کنـد کـه 
کشـورش نگـران چگونگـی انجـام وظیفه یی اسـت که 
مـردم افغانسـتان از نماینـده گان مجلـس انتظـار دارند.

در  افغانسـتان  سـربازان  کـه  حالـی  در  گفتـه  او 
میدان هـای نبـرد درگیـر نبرد سـخت با دشـمن اسـتند 
و افغانسـتان در وضعیـت کنونـی بـه اتحـاد بیشـتر نیاز 
دارد، عضوهـای پارلمـان بـه جـای ترجیـح دادن منافع 
شخصی شـان، بایـد در بخـش اتحادسـازی کار کننـد.
نماینـده گان مجلـس، بیـش از یک مـاه اسـت کـه بـر 
نقطه یـی کـه  نمی رسـند؛  توافـق  بـه  نقطـه  سـر یـک 

می کنـد. تعییـن  را  مجلـس  آن  رییـس  سرنوشـت 
گرفتـن  شـدت  پـی  در  پیـش،  هفتـۀ  چهارشـنبۀ 
اختالف هـا، برخـی عضوهـای مجلـس بـا هـم دیگـر 
از  درگیـر شـدند و در کنـار زخمـی شـدن شـماری 
نماینـده گان، آنـان میـز و چوکـی هیـأت اداری را نیـز 

. ند شکسـته ا

سفیر امریکا با انتقاد از تنش ها در مجلس نماینده گان افغانستان: 

برخی نماینده گان به جای منافع ملی، منافع 
شخصی شان را ترجیح می دهند

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

بـرای رسیـده گی به چـالش های افغـانستان 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید نظـام تغییـر کنـد

به این باور است که بدیل نظام 
کنونی، تقسیم قدرت به صورت 

افقی است، مهم نیست که نام آن 
را چه بگذاریم و اهمیت ندارد، 
اما مهم  این است که افغانستان 
به اساس شرایط خودش صاحب 

نظام شود تا مردم بتواند در 
تصمیم گیری آن شریک شوند. 
او گفت در نظام ریاستی یک 

فرد پنج سال انتظار می کشد تا 
رأی خود استعمال کند تا بتواند 

سرنوشت تعین کند، اما رأی 
آنهم دزدیده می شود و پنج سال 

دیگر فردی قدرت می گیرد و 
همۀ چیز را در اختیار دارد و 
پنج سال دیگر زمان می برد تا 

دوباره در مورد سرنوشت تصمیم 
بگیریم. پیشنهاد  ما این است که 
نظام غیر متمرکز و افقی گردد و 

تمرکززدایی صورت شود. در مرکز 
رییس جمهور و نخست وزیر داشته 
باشیم و در والیت ها نیز  شورای 
والیتی صالحیت داشته باشند و 

والی ها نیز نیمه انتخابی شوند

موالنا محمد عبداهلل:

ارگ در کـارهـای 
کمیسیون انتخابات مداخله می کند

غنــی  محمداشــرف  اطــراف  در 
ــع کارهــای  کســانی هســتند کــه مان

می شــوند. کمیســیون  قانونــی 
شــماری از داوطلبانی که در پروســۀ 
کمیســیون  بــه  راه یابــی  رقابــت 
انتخابــات پیــروز شــده اند، بــرای 
حکومــت  ریاســت  بــه  منظــوری 
ایــن   یــا  و  نمی شــوند  پیشــنهاد 
کــه پیشــنهاد تقرری شــان در ارگ 
ــل  ــه معط ــل موج ــدام دلی ــدون ک ب

می گیــرد قــرار 
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ــِر  ــر س ــده گان ب ــس نماین ــه در مجل ــی ک زخــم چرکین
کرســی ریاســت ایــن مجلــس بــاز شــده، زخــم بســیار 
دیرینی ســت. هرچنــد طــی هجــده ســاِل گذشــته 
ــا  ــن گاه ب ــِم چرکی ــن زخ ــف ای ــکل های مختل ــه ش ب
ــود  ــاز کــرده ب نیشــترهای تعصــب و قوم گرایــی ســر ب
ــی داد،  ــی خــود را از این ســو و آن ســو نشــان م و گاه
امــا بــرای نخســتین بار در مجلــس نماینــده گان تیــوری 
ســلطه و هژمونــی قومــی بــه صــورِت رســمی آشــکار 
ــد کــه چنیــن ســخنانی اگــر  شــد. حــاال فــرض بگیری
ــه دیگــر اقــوام گفتــه  ــان یــک نماینــدۀ مربــوط ب از زب
ــود؟  ــه می ب ــر آن چ ــش در براب ــگاه واکن ــد، آن می ش
آیــا ارگ کــه امــروز ســکوِت مرگبــار اختیــار کــرده و 
گویــا در دل نســبت بــه آنچــه کــه در مجلــس می گــذرد 
خوشــحال اســت، آن وقــت نیــز چنیــن مهــری بــر لبــان 
ــرد  ــار می ک ــم خاموشــی اختی ــت ه ــا آن وق ــی زد؟ آی م
و در میــان طرفیــِن قضیــه خــود را غیرجانــب دار 

می دانســت؟ 
از  یکــی  ســوی  از  ســاعاتی  بــرای  کــه  هرچنــد 
رییــس  زبــان  از  خبــری  کشــور  خبرگزاری هــای 
حکومــت وحــدت ملــی مبنــی بــر بســته کــردن 
دروازه هــای پارلمــان بــه نشــر رســید کــه گمــان 
نمــی رود خبــِر کامــاًل جعلــی بــوده باشــد، ولــی 
برداشــتن خبــر و تکذیــِب آن نشــان می دهــد کــه ارگ 
ــی  ــس نقش آفرین ــوادِث مجل ــب ح ــکلی در عق ــه ش ب

ــت.  ــرده اس ک
ــای  ــن زخم ه ــه ای ــت ک ــرورت اس ــًا ض ــی واقع گاه
ــه  ــود ک ــخص ش ــا مش ــد، ت ــاز کنن ــر ب ــن س چرکی
و  داعــش  طالبــان،  مشــکل  بــا  تنهــا  افغانســتان 
گروه هــای تمامیت خــواه روبــه رو نیســت. این جــا 
ــه  ــی گرفت ــال قربان ــالیاِن س ــز از س ــی نی ــایل قوم مس
ــدالتی شــده اســت. مهاجــر  و باعــث تبعیــض و بی عـ
ــت  ــی اس ــفانه از دیرزمان ــتون ها متأس ــدِن غیرپش خوان
ــن زده  ــی دام ــاِص قوم ــای خ ــوی حلقه ه ــه از س ک
ــک  ــِی ی ــروعیت سیاس ــکلی مش ــه ش ــا ب ــود ت می ش
قــوم در فضــای جهانــی شــدن و مناســبات شــهروندی 
تســجیل پیــدا کنــد. تــا دیگــر کســی نگویــد کــه چــرا 
ــد.  ــوم در افغانســتان حکومــت کنـ ــک ق ــد ی ــط بای فق
ایــن بحــث اگــر در میــان عــام مــردم زیــاد چشــم گیر 
خــود  ســود  بــه  آن  از  گروه هایــی  امــا  نیســت 
بهره بــرداری می کننــد و بــا اســتفاده از احساســات 
قومــی و تبــاری مــردم تــالش دارنــد کــه جنــگ 
ــد.  ــده ببرن ــه آین ــر ب ــکل های دیگ ــه ش ــروزی را ب ام
بیاییــد بســیار واضــح ســخن بگوییــم، آیــا جنگ هــای 
ــد؟...  ــی بودن ــای غیرقوم ــال 1371 جنگ ه ــس از س پ
ــی  ــای کالن ــه مصیبت ه ــز ک ــا نی ــفانه آن جنگ ه متأس
را بــر مــردم افغانســتان و بــه ویــژه ســاکنان کابــل وارد 

کردنــد، آبشــخورهای قومــی داشــتند. در آن زمان کســی 
ــرد  ــرح نمی ک ــن ســخن را مط ــه صــورِت واضــح ای ب
ــک  ــاًل ی ــه مث ــت ک ــن اس ــرای ای ــن ب ــگ م ــه جن ک
ــار  ــک تاجیک تب ــاص ی ــورت خ ــه ص ــتون و ب غیرپش
ــد  ــه اســت هرچن ــرار گرفت ــدرت سیاســی ق در رأس ق
ــگاه،  ــتاد دانش ــد، اس ــرد مجاه ــن ف ــد ای ــه می توان ک
فقیــه، عالــم و اندیشــمند اســالمی باشــد. در آن زمــان 
ــن دیگــر، در اصــل جنــگ قومــی  ــر پوشــِش عناوی زی
عمده تریــن  از  یکــی  بــرای  می گرفــت.  صــورت 
ــرد،  ــن ک ــگ خونی ــل را وارد جن ــه کاب ــی ک جناح های
ــا  ــودن خــودش و ی ــن موضــوع نب ــی همی بحــث اصل
یکــی از ســران قومــش در رأس قــدرت سیاســی بــود. 
ــال 1371  ــتان در س ــی در افغانس ــدرت سیاس ــر ق تغیی
ســال  آن  خونیــن  درگیری هــای  عامــل  مهم تریــن 
اســت. حــاال نیــز همیــن موضــوع یــک بــار دیگــر در 
ــی  ــده اســت. کمــال ناصــر اصول مجلــس فاجعــه آفری
ــال  ــه در س ــد ک ــرح می کن ــی را مط ــان حرف های هم
ــد  ــا می جنگی ــرای آن ه ــر حــزب اســالمی ب 1371 رهب
و حاضــر بــود کــه یــک کشــور را نــرون وار بــه آتــش 
بکشــد. می گوینــد نــرون دیکتاتــور روم بــرای ایــن کــه 
تابلــوی نقاشــِی خــود را از یــک حادثــۀ واقعــی ترســیم 
کنــد، در شــب ُکل روم را بــه آتــش کشــید و خــود بــر 
ــب  ــز تعص ــاال نی ــرد. ح ــی ک ــی آن را نقاش ــراز کوه ف
ــد  ــی می خواه ــر اصول ــال ناص ــرۀ کم ــی در چه قوم
افغانســتان را بــه آتــش بکشــد تــا تابلــوی ســلطۀ قومــی 

ــدون خدشــه رســامی شــود.   ب
 متأســفانه آنانــی کــه بحث هــای برتــری قومــی را 
دامــن می زننــد و دیگــران را مهاجــر می خواننــد، 
ــخ  ــده اند. در تاری ــتاد ش ــخ ایس ــر تاری ــاًل در براب عم
ــه  ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــم نمی ت ــرگ را ه ــک ب ــا ی حت
ــی  ــاکنان اصل ــد. س ــت کن ــان را ثاب صحــِت ادعاهای ش
افغانســتاِن امــروزی همان هایــی انــد کــه امــروز آقــای 
ــام می بــرد. تاریــخ  ــام مهاجــر ن ــه ن ناصــری از آن هــا ب
و حافظــۀ جمعــِی مــردم بــه یــاد دارنــد کــه کی هــا در 
ــاخته اند.  ــدن می س ــته اند و تم ــرزمین می زیس ــن س ای
ــرق،  ــه ش ــا ب ــرب ت ــوب و از غ ــه جن ــا ب ــمال ت از ش
ــالت و  ــای مح ــا نام ه ــت. حت ــخ اس ــن تاری ــواه ای گ
مناطــق کشــور،  مناطــق مختلــف در جنوبی تریــن 
نام هــای فارســی بوده انــد کــه بعــداً و بــه عمــد تغییــر 
یافته انــد. ایــن واقعیــِت دیــروزِ کشــوری بــه نــام 
افغانســتان بــوده کــه از پیکــر اصلــِی خــود جــدا شــده 

ــود دارد. ــی وج ــت سیاس ــوان واقعی ــه عن ــاال ب و ح
ــر اســاِس گذشــتۀ تاریخــِی  ــد ب اگــر کشــورها بخواهن
خــود عمــل کننــد، هیــچ کشــوری آرام نخواهــد مانــد. 
ــن  ــش انســان در روی زمی ــای پیدای از نخســتین روزه
تــا بــه امــروز، انســان ها در گشــت وگذار در ایــن کــرۀ 

خاکــی بوده انــد و گاهــی در یــک ســرزمین و گاهــی در 
ســرزمینی دیگــر موطــن گرفته انــد. حــاال امــا حــدود و 
ــِن دیگــری تثیبــت  ــر اســاس قوانی ثغــورِ ســرزمین ها ب
می شــود. حــاال واقعیــِت سیاســی ـ اجتماعــِی مــا 
همیــن جهانــی اســت کــه بــا آن رو در روییــم. واقعیــِت 
مــا همیــن افغانستانی ســت کــه بــا آن مواجهیــم. حــاال 
ــار  ــف در کن ــای مختل ــوام و تباره ــور اق ــن کش در ای
هــم می زینــد. همــه بــر اســاس حقــوق شــهروندی کــه 
ــروز  ــی ام ــی ـ اجتماع ــبات سیاس ــی مناس اصــل اساس
جهــان اســت، حــق دارنــد کــه در سرنوشــت سیاســِی 

خــود مشــارکت داشــته باشــند.
ایــن کشــور روزی فــرا برســد کــه   ای کاش در 
یــک شــهروند ســیک و هنــدو بتوانــد بــه مقــام 
کــه  برســد  روزی  کاش  برســد.  ریاســت جمهوری 
ــت و  ــاِس لیاق ــر اس ــک ب ــیار کوچ ــِت بس ــک اقلی ی
ــدرت  ــور را در ق ــترین حض ــد بیش ــته گی بتوان شایس
سیاســی داشــته باشــد. افغانســتانی کــه بــه صلــح 
و امنیــت برســد، چنیــن افغانســتانی اســت و نــه 
ــی و  ــۀ قوم ــرت و کین ــاس نف ــر اس ــه ب ــتانی ک افغانس

ــرد.  ــکل بگی ــاری ش تب
کمــال ناصــر اصولــی و هم فکــراِن او کــه متأســفانه در 
حکومــت افغانســتان کــم هــم نیســتند، ُســرنا را از ســر 
بــزرِگ آن پــف می کننــد. بــا ایــن مترهایــی کــه آن هــا 
اندازه گیــری  می خواهنــد  و  گرفته انــد  دســت  در 
کننــد، بــه هیــچ قــوم، تبــار و زبانــی در کشــور صدمــه 
ــر  ــاًل در براب ــه عم ــن حرب ــد، ای ــرده نمی توانن وارد ک
خودشــان و متأســفانه قــوم نجیــِب پشــتون عمــل 

می کنــد. 
حربــۀ قومــی نــه هیتلــر را در آلمــان بــه جایــی رســاند 
ــر  ــورها ب ــروز کش ــا. ام ــولینی را در ایتالی ــه موس و ن
ــر  ــه ب ــام انســان ها توانســته اند ک اســاس مشــارکِت تم
ــی   ــر فعالیت هــای بازرگان ــره شــوند. اکث مشــکالت چی
در  اروپایــی  و  امریکایــی  و خدماتــی شــرکت های 
ــد  ــر هن ــن کشــورها و در کشــورهایی نظی ــرون از ای بی
هندی هــا  و  چینایی هــا  می شــود.  انجــام  چیــن  و 
در امریــکا عمــاًل بــه نــام قافله ســاالراِن کمپیوتــر 
شــناخته می شــوند. امــا در افغانســتان چــه اتفاق هایــی 

می افتــد؟
 واقعــًا شــرم آور و ننگیـــن اســت؛ مغــز متفکــر جهــان 
ــا  ــور را دارد، در بریتانی ــن کش ــری ای ــای رهب ــه ادع ک
در یــک کتابخانــه عکــس می گیــرد تــا در فضــای 
مجــازی برایــش تبلیــغ کننــد، امــا کمــال ناصــر اصولــی 
ــه  ــی را ک ــا 5۰ رای، پارلمان ــه ب ــد ک ــویق می کن را تش
بــا پــول یــک کشــور دیگــر ســاخته شــده ویــران کنـــد!  

سال l11 شمارۀ مسلسل l2515  شنبه 1سرطان/  تیر l1398 18 شوال المکرم l1440 22جون 2019
www.mandegardaily.com

ــرای  ــه ب ــاد ک ــده گان افت ــس نماین ــی در مجل ــته اتفاق ــۀ گذش هفت
اهــل خــرد و فهــم مایــۀ شـــرم و نشــانۀ فــرو افتــادن در لجنــزارِ 
ــت در  ــت و اقلی ــزداِن اکثری ــوای نام ــت. دع ــوده اس ــت ب جهال
مجلــس نماینــده گان بــر ســِر برنــده شــدِن رحمانــی بــه ریاســت 
ــاِی  ــات، از آغازین روزه ــی در آن انتخاب ــن اصول ــس و باخت مجل
ــه  ــه یافت ــون ادام ــا اکن ــش ت ــاه پی ــدود دو م ــس از ح کارِی مجل
اســت. بازنــده گاِن ایــن انتخابــات بی هیــچ دلیــِل منطقی یــی 
ــه  ــد ب ــالش دارن ــد و ت ــات باخته ان ــه در انتخاب ــد ک نمی پذیرن
ــن  ــت را از رفت ــده  اس ــده ش ــه برن ــردی ک ــن ف ــر روِش ممک ه
ــرار  ــه ق ــی ک ــته وقت ــۀ گذش ــد. هفت ــت بازدارن ــی ریاس ــه کرس ب
ــه کرســی ریاســت  ــی او را ب ــای رحمان ــزداِن هــوادارِ آق شــد نام
ــوم  ــت هج ــگاه ریاس ــه جای ــاِن او ب ــی از مخالف ــانند، جمع بنش
بردنــد، میــِز آن مقــام را شکســتاندند و بــا ایــن کار بــه خودشــان 
ــس از  ــی پ ــن روش ــد. یک چنی ــن کردن ــتان توهی ــردم افغانس و م
گذشــِت هجــده ســال از پایه گــذارِی دموکراســی و انتخابــات در 
کشــور و ســرازیر شــدِن میلیادهــا دالــر کمــِک خارجــی در ایــن 
راســتا، نشــان می دهــد کــه متأســفانه هنــوز فرهنــِگ دموکراســی 
و آییــِن مدنــی بــرای سیاســت ورزی بــه ذهــِن بســا از نخبــه گاِن 
ــد.   ــگل عالقه مندن ــه روِش جن ــوز ب ــا هن ــه و آن ه ــی راه نیافت وطن
ــتان،  ــردم افغانس ــر م ــی در محض ــدری و بی ادب ــی و قل زورگوی
عالمــِت خیــری بــرای نســلی کــه بــه آینــدۀ متفــاوت می اندیشــد، 
ــا  ــی و هوادارانــش در برخــورد ب ــِی آقــای اصول نیســت. بی اصول
انتخاباتــی کــه در آن باخته انــد، جزیــی از واقعیت هــاِی تلــِخ ایــن 
ســرزمین اســت کــه از گذشــته های طوالنــی تــا امــروز ریشــه دارد 
ــت روی  ــه سیاس ــه ب ــی ک ــا جوان های ــه حت ــد ک ــان می ده و نش
ــت داری  ــِر دول ــه ام ــود ب ــن و حذف آل ــی خش ــد، نگاه آورده ان
دارنــد؛ چنان کــه اگــر طرف هــای مقابــل نیــز بــه خشــونت 
ــه  ــِن جامع ــه دام ــود ک ــه می ش ــوند، آتشــی برافروخت ــل ش متوس

می ســوزاند. را 
 آنانــی کــه در مجلــس نماینــده گان فقــط بــه دنبــال منافع شــخصی 
ــف  ــِن مختل ــا و عناوی ــر نام ه ــان زی ــیاهِ خودش ــاِی س و بازی ه
ــه  ــتانده اند ک ــی را شکس ــت مجلس ــز ریاس ــار می ــن ب ــتند، ای هس
ــی  ــن یعن ــده اســت. ای ــاخته ش ــتان س ــِی هندوس ــول خیرات ــا پ ب
ــوِل  ــا پ ــه ب ــخاصی ک ــراد و اش ــه«ِی اف ــای »گدامتکبران برخورده
از زور  خیراتــی سیاســت مدار شــده اند و حــاال می خواهنــد 

ــد!  ســخن بگوین
ــز  ــتاندِن آن می ــه شکس ــد ک ــد بدانن ــر بای ــاِن متکب ــن گدای ــا ای ام
در حقیقــت ثابــت کــرده کــه آن هــا تــا چــه انــدازه حقیرنــد کــه 
ــد  ــی پابن ــچ ارزش ــه هی ــان ب ــع شخصی ش ــوِل مناف در راهِ حص
نیســتند و حاضرنــد مصالــِح یــک دولــت ـ ملــت را در پــای یــک 
ــه:  ــن اســت ک ــر از این هــم ای ــد. درد بزرگ ت ــی کنن کرســی قربان
ــاع  ــوم داری و دف ــِب ق ــان را در قال ــای ناشایست ش ــا اقدام ه آن ه
ــۀ  ــی کــه اوالً الزم ــد. در حال ــوم تفســـیر می کنن ــِع یــک ق از مناف
نماینده گــی در مجلــس، داشــتِن احســاِس ملــی و فراقومــی اســت 
و ثانیــًا قوم دوســتی در دایــرۀ تأمیــن فضــای دوســتی و مســالمت 
ــًا بیشــتِر  ــل تعقیــب و تحقیــق اســت و ثالث ــان همــۀ اقــوام قاب می
کســانی کــه بــه آقــای رحمانــی بــرای تصــدی ریاســت مجلــس 
ــده گاِن  ــد؛ چنان کــه شــماری از نماین ــد، پشــتون بوده ان رای داده ان
ــج  ــان پنجاه وپن ــموِل هم ــز مش ــزاره نی ــک و ه ــک  و ازبی تاجی

ــد.  ــی رای داده ان ــای اصول ــه آق ــه ب ــد ک نفری ان
بــا چنیــن وصفــی، بایــد گفــت کــه طــرِف بازنــده حــاال بــا رنــگ 
ــدان  ــود در میـ ــِت خ ــد باخ ــأله، می خواه ــه مس ــی ب دادِن قوم
ــم  ــه ه ــد ک ــه بده ــه سیاســتی ادام ــد و ب ــی کن ــات را تالف انتخاب
بــه ابتــذاِل دموکراســی در کشــور می انجامــد و هــم افغانســتان را 

وارد فصــِل تازه یــی از کشــمکش های قومــی می ســازد. 
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه ریاســت جمهــوری در بی نظمی هــای 
ــه زودی  ــزاع ب ــن ن ــه ای ــد ک ــع اســت و نمی خواه ــس ذی نف مجل
و بــدون یــک حاصــِل سیاســی بــرای اربــاِب ارگ پایــان بیـــابد. 
ــات  ــه انتخاب ــوف ب ــس، معط ــۀ مجل ــه غایل ــی ب ــای غن ــگاه آق ن
ــن رو  ــت. از ای ــدرت اس ــا در ق ــۀ بق ــت جمهوری  و دغدغ ریاس
ــب  ــس و تخری ــت مجل ــی ریاس ــتاندن کرس ــرای ارگ، شکس ب
ــدارد  ــی ن ــچ حرمت ــی، هی ــرت قوم ــار نف ــه و انتش ــی عام دارای
و مرتکــِب آن بــه کیفــر نمی رســد مادامی کــه بتــوان از ایــن 
ــر از  ــر غی ــا اگ ــب داد. ام ــی ترتی ــازِی انتخابات ــک ب ــت ی مصیب
ــزاِع  ــه ن ــه ب ــت ک ــتان این اس ــردم افغانس ــار م ــد، انتظ ــن باش ای
ویرانگــر در مجلــس خاتمــه داده شــود و آن هایــی کــه باخته انــد، 
باخت شــان را بپذیرنــد و بیــش از ایــن بــه آن هــا مجــاِل آشــوب 

ــود.  داده نش

گدایاِن متکبر 
چرکیـِن در مجلس نماینده گان چه کردند؟ زخـم 

قـوم گرایـی 
باز کـرد که سـر 

اگر کشورها بخواهند بر اساِس گذشتۀ تاریخِی 
خود عمل کنند، هیچ کشوری آرام نخواهد ماند. 
از نخســتین روزهای پیدایش انسان در روی 
زمین تا به امروز، انســان ها در گشت وگذار در 
این کرۀ خاکی بوده اند و گاهی در یک سرزمین 
و گاهی در سرزمینی دیگر موطن گرفته اند. حاال 
اما حدود و ثغوِر ســرزمین ها بر اساس قوانیِن 
دیگری تثیبت می شود. حاال واقعیِت سیاسی ـ 
اجتماعِی ما همین جهانی اســت که با آن رو در 
روییم. واقعیِت ما همین افغانستانی ســت که با 
آن مواجهیم. حاال در این کشور اقوام و تبارهای 
مختلف در کنار هم می زیند. همه بر اساس حقوق 
شهروندی که اصل اساسی مناسبات سیاسی ـ 
اجتماعی امروز جهان اســت، حق دارند که در 
سرنوشت سیاسِی خود مشارکت داشته باشند

احمـد عمران
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احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوی 
ــی از  ــوز برخ ــژۀ طلوع نی ــای وی ــی از برنامه ه در یک
ــی  ــی را همه گان ــاق مل ــی وف ــم انتخابات ــای تی برنامه ه

کــرد. 
آقــای مســعود در ایــن گفت وگــو روی ســاختار نظــام، 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــود و انتخاب ــای موج چالش ه
نیــز صحبــت کــرد. بــه گفتــۀ او: نظــام متمرکــز 
ریاســتی در 18 ســال گذشــته نشــان داد کــه نمی توانــد 
ــد. او  ــی کن ــل پیش بین ــود راه ح ــای موج ــه چالش ه ب
در ادامــۀ ایــن گفت وگــو می گویــد کــه طرفــدار 
ــه  ــان آمــدن اصالحــات در ســاختار سیاســی ب ــه می ب

صــورت تدریجــی اســت.
آقــای مســعود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه خانوادۀ 
ــم  ــت: فرزندان ــد؟ گف ــی می کنن ــا زنده گ ــما در کج ش
بــه دلیــل اتمــام تحصیالت شــان در بیــرون از کشــور 
ــه  ــالش ب ــی ت ــچ صورت ــد و در هی ــی می کنن زنده گ
گرفتــن تابعیــت دوم از کشــوری بیرونــی نکــرده 
اســت. همچنــان افــزود کــه شــهروندی کشــور دومــی 
ــا گذرنامــه/ پاســپورت افغانســتان ســفر  ــدارد و ب را ن

می کنــد. 
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری در ادامــۀ 
ــور  ــن کش ــد: »ای ــان می کن ــر نش ــش خاط گفت وگوی
ماســت، ســال ها در ایــن کشــور زنده گــی کــرده  
ــک  ــور ی ــات در کش ــت و ثب ــم، امنی ــی  داده ای و قربان
ــن  ــا در ای ــت. م ــی ماس ــه  مل ــی و داعی ــألۀ حیات مس
راه قربانــی متقبــل شــده و شــهید  داده ایــم، ایــن یــک 
ــوان  ــه عن ــن ب ــون م ــه اکن ــت ک ــد نیس ــألۀ جدی مس
ــات ریاســت جمهور آن را سیاســت گونه  ــزد انتخاب نام
ــن کشــور هســتیم و  ــه ای ــد ب ــا متعه ــم، م مطــرح کن

ــم«. ــی می مانی ــد باق متعه
او در پاســخ بــه ایــن پرســش  کــه در صــورت پیروزی 
از  بیــش  انتظــار  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  در 
ــال حاضــر بی نوسرشــت  ــه در ح ــودکان ک نصــف ک
و از آمــوزش و پــرورش محــروم انــد، از شــما 
چــه می توانــد باشــد؟ گفــت: مهم تریــن مســأله 
ــه  ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس ــور کودکان ــک کش ــرای ی ب
وضعیت شــان به شــکل اساســی رســیده گی شــود، 
ــا  ــه آن گوی ــعارگونه ب ــکل ش ــه  ش ــوان ب ــا نمی ت ام
»فقــط مــا جــور می کنیــم« و یــا »مــن متفکــر هســتم« 
ــای  ــم. آق ــیده گی می کن ــکالت رس ــه مش ــه هم و ب
مســعود بــه ایــن بــاور اســت کــه روی بنیــاد جامعــه 
کــه تعلیــم و تربیــه اســت، بایــد  ســرمایه گذاری 

ــرد. ــورت گی ص
او گفــت کــه بایــد کالن تریــن ســرمایه روی آمــوزش 
و پــرروش کــودکان در افغانســتان انجــام شــود؛ 
ــن ســال از حق شــان  ــودکاِن افغانســتان چندی ــرا ک زی
ــه در  ــود ک ــه  می ش ــد گفت ــر چن ــده اند: ه ــروم ش مح
ــام  ــود انج ــرای بهب ــای ب ــال  کاره ــول 17- 18  س ط
ــن  ــا ای ــده اند، ام ــارغ  ش ــن ف ــا ت ــده و میلیون ه ش
قشــر کــه بــه عنــوان مضروف انــد، هیــچ ظرفــی بــرای 
ــه  ــت. ب ــه اس ــود نداش ــان وج ــتفاده آن ــذب و اس ج
گفتــۀ رییــس تیــم وفــاق ملــی: شــما شــاهد هســتید 
کــه جوانــان بــه دلیــل نبــود، زمینه هــای کار کشــور را 
تــرک کردنــد، حکومــت و نهادهــای دیگــر قــادر بــه 

ــد. ــا نبودن ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای اس
ــا اشــاره بــه چالش هــای موجــود در  آقــای مســعود ب
ــم  ــۀ تی ــتان و برنام ــی افغانس ــالت عال ــش تحصی بخ
ــوزش  ــد آم ــت: رون ــش گف ــن بخ ــی در ای ــاق مل وف
ــت.  ــده اس ــت زده ش ــتان سیاس ــرورش در افغانس و پ
ــل  ــه دلی ــک جــوان مســتحق اســت، ب ــه ی قســمی ک
نداشــتن امکانــات یــا واســطه نمی توانــد بــه آن 
)حــق( خــود برســد. همچنــان از نــگاه معیشــتی 
مواجــه  اقتصــادی  چالش هــای  بــا  دانشــجویان 
ــا از  ــد ت ــت را ایجــاد نمی کنن ــت ظرفی هســتند و دول
ایــن قشــر اســتفاده شــود. دانشــجوان بــا چالش هــای 
اقتصــادی، کیفیتــی، و همچنــان فقــدان امکانــات بــرای 

ــتند.  ــه هس ــان مواج ــه هدف ش ــیدن ب رس
آقــای مســعود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــرای 
ــه  ــور چ ــی در کش ــالت عال ــت تحصی ــود وضعی بهب

ــود  ــرای بهب ــت: ب ــد؟ گف ــت داری ــۀ روی دس برنام
ــی،  ــالت عال ــرورش و تحصی ــوزش و پ ــت آم وضعی
بایــد ســرمایه گذاری بیشــتر صــورت گیــرد؛ چنانچــه 
پیــش از نامــزد شــدن بــه انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســایر  و  خصــوص  ایــن  در  را  برنامه هــای  مــا 
ــی  ــدای مل ــۀ آجن ــق برنام ــات کشــور از طری موضوع
ــه  ــا ب ــدن م ــزد ش ــش از نام ــی پی ــم؛ یعن ــه دادی ارای
افغانســتان طبــق برنامــه  فکــر می کردیــم. او در ادامــه 
ــد  ــی بای ــرات اساس ــک تغیی ــرد: ی ــان ک ــر نش خاط
ــی  ــک منشــور انتخابات ــن در حــد ی ــردد، ای ایجــاد گ
ــه  ــا ب ــم، ام ــرار دهی ــردم ق ــور م ــه در خ ــت ک نیس
مجــرد رســیدن بــه قــدرت نتوانیــم آن را عملــی کنیــم 
و در حــد شــعار باقــی بمانیــد و بــرای عملــی کــردن 

ــیم.  ــته باش ــت نداش آن ظرفی
ــه  ــیده گی ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــعود می گوی ــای مس آق
چالش هــای موجــود، بایــد روی اســاس )نظــام( 
ــاخته  ــام س ــک نظ ــاس ی ــردد، اس ــاد گ ــرات ایج تغیی
ــد و در  ــیده گی کن ــکالت رس ــن مش ــه ای ــا ب ــود ت ش
خدمــت مــردم باشــد. این گونــه نمی شــود: یــک 
انتخابــات صــورت گیــرد و  بــا گرفتــن 5۰+1 بگویــم 
ــان  ــه دل م ــه ک ــتیم و هرآنچ ــور هس ــه رییس جمه ک
ــخ گو  ــام پاس ــک نظ ــد ی ــم. بای ــام دهی ــت انج خواس
ــد.  ــت داری خــوب روی کار آی ــت و حکوم ــا ظرفی ب
ــخ  ــت جمهوری، در پاس ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ای
ــت  ــه وق ــه چ ــن مرتب ــه آخری ــش ک ــن پرس ــه ای ب
دارایی تــان را ثبــت کردیــد؟ گفــت: در جریــان ثبــت 
نــام انتخابــات دارایــی خــود را ثبــت کــرده ام و حاضر 
هســتم در موقــع مناســب در مــورد دارایــی خــود بــه 

مــردم معلومــات دهیــم.
ــار  ــد و کاروب ــای مســعود در رابطــه راه هــای درآم آق
ــچ  ــخصی دارد و هی ــار  ش ــه کاروب ــت ک ــود گف خ

ــدارد.  ــی ن ــرارداد دولت ق
آقــای مســعود در رابطــه محافظــان و موترهــای 
امنیتــی خــود گفــت کــه یــک موتــر تعقیبــی دارد و در 
صورتــی کــه رســیدن بــه ریاســت جمهوری هــم، بــه 
ازدیــاد محافظــان و کاروان هــای تعقیبــی، تشــریفات و 
ــان  ــال در می ــدت 18 س ــن در م ــدارد؛ م ــه  ن ...، عالق
ــند.  ــرا می شناس ــردم م ــرده ام و م ــی ک ــردم زنده گ م
امــا برخی هــا زمانــی کــه بــه قــدرت می رســند خــود 
را بــزرگ فکــر می کننــد و بــه همیــن دلیــل بــه تعــداد 
محافظــان و کاروان هــای امنیتــی خــود را می افزاینــد، 

ــردم برخاســته اند!  ــن م ــان همی ــه از می ــی ک در حال
ــن پرشــس کــه چــه   ــه ای ــای مســعود، در پاســخ ب آق
ــد؟  ــان داری ــت جوان ــود وضعی ــرای بهب ــکاری ب راه
گفــت: مــا پیــش از انتخابــات بــرای تغییــرات کارهای 
را انجــام دادیــم و موضوعــی کــه روی آن بیشــتر تأکید 
داریــم و جــدی هســتیم، جوانــان هســتند، امــروز دنیــا 

جوانــان اســت، ایــن نســل متعلــق بــه جنــگ اســت، 
ــتر  ــرا بیش ــرار دارد؛ زی ــد ق ــا جدی ــک دنی ــا در ی ام
نفــوس کشــور را جوانــان تشــکیل می دهــد و فــردای 

ایــن کشــور نیــز متعلــق بــه آنهاســت.  
ــه کشــور  ــد ب ــان می توان ــداری جوان ــه بی ــت ک او گف
راه گشــا باشــد و ایــن جوانــان هســتند کــه کشــور را 

ــد.  ــات می ده نج
ــان هســتند؛  ــا بیشــتر جوان ــه م ــه در کابین او گفــت ک
ــا  ــه از خانم ه ــاون اول ک ــوان مع ــه عن ــم ب ــک خان ی
نماینده گــی می کنــد و معــاون دوم یــک جــوان و 
ــی  ــان نماینده گ ــه از جوان ــت ک ــگاه اس ــتاد دانش اس
می کنــد و در حــال حاضــر نیــز بیشــتر کســانی 
ــان  ــد، جوان ــا کار می کنن ــی م ــت انتخابات ــه در تک ک
هســتند. ایــن توقــع وجــود دارد کــه جوانــان می توانــد 
چالش هــای موجــود را حــل کننــد و در غیــر صــورت 

ــدارد.  ــود ن ــع وج ــن توق ــی ای ــت کنون از حکوم
آقــای مســعود در پاســخ بــه ایــن  کــه چــرا طــرف دار 
نظــام  ســاختار  گفــت:  نیســت؟  ریاســتی  نظــام 
اجتماعــی افغانســتان متشــکل از اقــوام مختلــف 
اســت، امــا نظــام ریاســتی در 18 ســال ثابــت ســاخت 
کــه یــک نظــام اقتدارگراســت و تمرکــز قــدرت 
ــه از  ــم ک ــا و شــما شــاهد بودی ســبب فســاد شــد. م
ــت جمهوری  ــات ریاس ــا انتخاب ــات ی ت ــک انتخاب ی
ــه  ــام ریاســتی ب ــر شــد. نظ ــت بحرانی ت دیگــر وضعی
ــردم  ــه م ــرده ک ــه ک ــدرت را قبض ــودی ق ــکل عم  ش
نمی تواننــد در تصمیم گیــری دولــت ســهم داشــته 

ــند. باش
ــن  ــه ای ــت جمهوری ب ــزد انتخابــات ریاس ــن نام ای
بــاور اســت کــه بدیــل نظــام کنونــی، تقســیم قــدرت 
بــه صــورت افقــی اســت، مهــم نیســت کــه نــام آن را 
چــه بگذاریــم و اهمیــت نــدارد، امــا مهــم  ایــن اســت 
کــه افغانســتان بــه اســاس شــرایط خــودش صاحــب 
ــری آن  ــد در تصمیم گی ــردم بتوان ــا م ــود ت ــام ش نظ

شــریک شــوند. 
او گفــت در نظــام ریاســتی یــک فــرد پنج ســال 
ــا  ــد ت ــتعمال کن ــود اس ــا رأی خ ــد ت ــار می کش انتظ
بتوانــد سرنوشــت تعیــن کنــد، امــا رأی آنهــم دزدیــده 
ــرد  ــدرت می گی ــردی ق ــر ف ــال دیگ ــود و پنج س می ش
ــر  ــال دیگ ــار دارد و پنج س ــز را در اختی ــۀ چی و هم
تــا دوبــاره در مــورد سرنوشــت  زمــان می بــرد 
تصمیــم بگیریــم. پیشــنهاد  مــا ایــن اســت کــه نظــام 
غیــر متمرکــز و افقــی گــردد و تمرکززدایــی صــورت 
شــود. در مرکــز رییس جمهــور و نخســت وزیــر 
ــی  ــز  شــورای والیت ــا نی داشــته باشــیم و در والیت ه
نیمــه  نیــز  باشــند و والی هــا  داشــته  صالحیــت 

ــوند.   ــی ش انتخاب
ــورت  ــه ص ــام ب ــر نظ ــتار تغیی ــه خواس ــت ک او گف

تدریجــی اســت تــا مــردم لمــس کننــد کــه تغییــر نظام 
ــردم  ــه م ــی ک ــردد. زمان ــام می گ ــد تم ــان مفی برای ش
ــک  ــود ی ــدرت رأی خ ــتفاده از ق ــا اس ــه ب ــد ک بدانن
ــت  ــد، در حقیق ــار بزنن ــد کن ــد را می توانن ــی فاس وال
قــدرت دادن بــرای مــردم و تمثیــل دموکراســی اســت. 
آقــای مســعود در رابطــه بــه سیاســت خارجــی تیمــش 
ــت  ــور دوس ــتان کش ــا پاکس ــه آی ــش ک ــن پرس ــا ای ب
ــن   ــا ای ــکل کالن م ــت: مش ــمن؟ گف ــا دش ــت ی اس
اســت کــه در مــدت بیــش از 18 ســال اصول سیاســت 
خارجــی روشــن نداشــتیم کــه آیــا پاکســتان دوســت 
ــا اکنــون مــا در یــک دشــمنی  ــا دشــمن؟ ت ماســت ی
ــد  ــن  شــگ و تردی ــم، در ای ــا پاکســتان پیــش آمدی ب
وجــود نــدارد کــه پاکســتان دشــمنی کــرده/ می کنــد؛ 
زیــرا مــا بارهــا گفتیــم کــه کلیــد صلــح افغانســتان در 
ــا مشــکل اساســی نداشــتن  داخــل کشــور اســت. ام
ــت.  ــی اس ــت خارج ــی در سیاس ــول اساس ــک اص ی
ــا  ــک اصــول اساســی در سیاســت خارجــی م اگــر ی
ــم  ــف کنی ــم تعری ــا می توانی ــد، م ــته باش ــود داش وج

ــا دشــمن! کــه پاکســتان دوســت ماســت ی
او گفــت کــه برخوردهــا ســلیقه یی بــوده اســت؛ 
پاکســتان یــک روز دوســت و یــک روز دشــمن 
خطــاب شــده اســت. طالبــان را یــک روز بــرادر و یک 
روز دشــمن خطــاب می کننــد کــه یــک قمســت زیــاد 

ــت.  ــه اس ــن ناحی ــا از همی ــکالت م مش
ــه اســاس  ــم، ب ــا بتوانی ــر م ــت: اگ ــای مســعود گف آق
ــدت  ــی م ــت طوالن ــی سیاس ــع مل ــیت بانی مناف پش
ــل  ــت طوی ــم سیاس ــم، می توانی ــن کنی ــود را تدوی خ
ــی  ــا خــود را معرف ــه دنی ــف و ب ــدت خــودرا تعری م
کنیــم کــه در کــدام قســمت از ایــن نظــام بین المللــی 
ــه  ــود ک ــم ش ــتان تفهی ــرای پاکس ــم و ب ــرار داری ق

ــمن،  ــا دش ــت ی ــت ماس دوس
ــی، مــرزی و  ــای مســعود گفــت کــه مشــکالت آب آق
تروریســم کــه بــه عنــوان یــک ابــزار اســتفاده می شــود 
ــذرگاه  ــه گ ــه ب ــود دارد و در رابط ــتان وج ــا پاکس ب
مــرزی دیورنــد، گفــت: گــذرگاه مــرزی دیورنــد خــط 
ــد  ــول ندارن ــانی قب ــر کس ــا اگ ــت، ام ــتان اس افغانس
ــد حــل  ــه حــل نشــده اســت، بای ــد ک ــد می گوین بای
شــود و نبایــد بــه عنــوان یــک زخمــی خونیــن باقــی 
ــرف  ــرف و از آن ط ــن ط ــا از ای ــد و حکومت ه نمان
بــرای حفــظ حاکمیــت خــود آن ســو اســتفاده کننــد. 
او در پاســخ بــه ایــن پرشــس کــه چگونــه ایــن معضل 
را حــل کنیــم؟ گفــت: اصــول سیاســت خارجــی خود 
ــم، دپیلوماســی  ــی ایجــاد کنی ــع مل ــه اســاس مناف را ب
ــاد  ــه ایج ــتان رابط ــا پاکس ــیم و  ب ــته باش ــال داش فع
کنیــم و از طرف هــا متقابــل بخواهیــم کــه بــرای حــل 

ایــن تنــش روی میــز بنشــینند کــه... 

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

برای رسیده گی به چالش های افغانستان باید نظام تغییر کند
ابوبکر صدیق

صفحه 6
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ســرطان جگــر یکــی از بیماری هایــی اســت کــه می تــوان بــا پیش گیــری تــا حــدود 
ــا  ــاری رابطــۀ بســیار نزدیکــی ب ــن بیم ــرد. ای ــری ک ــه آن جلوگی ــال ب ــادی از ابتـ زی
بیمــاری هپاتیــت )زردی( دارد. ســرطان جگــر در بســیاری از مــوارد بــا دخالت هــای 
ــری  ــا پیش گی ــوان ب ــد می ت ــه بدانی ــب اســت ک ــی جال جراحــی مواجــه می شــود ول

تــا حــدود زیــادی از ابتــال بــه ایــن بیمــاری جلوگیــری کــرد.
ــه  ــه ســرعت ب ــه هپاتیــت باشــد، بایــد موضــوع را ب اگــر کســی در معــرض ابتــال ب
ــک  ــا پزش ــن ب ــای آه ــرف مکمل ه ــل از مص ــد قب ــراد بای ــد. اف ــالع ده ــک اط پزش

ــد. ــا ضــرورت مصــرِف آن مشــورت کنن ــاط ب خــود در ارتب

هپاتیت چیست؟
ــه  ــت ک ــری اس ــلول های جگ ــاب س ــت الته ــد: هپاتی ــص می گوین ــراِن متخص داکت
ــی  ــای ویروس ــول و عفونت ه ــی، الک ــواد داروی ــا و م ــری داروه ــک س ــل آن ی عام
ــی  ــت عالمت ــن اس ــال ممک ــۀ ابت ــای اولی ــت در هفته ه ــد. هپاتی A، B و C می باش
نداشــته باشــد، ولــی عالیــم بعــدی شــامل خســته گی مفــرط، تهــوع، کاهــش اشــتها، 
درد شــکم و تــِب خفیــف اســت و حتــا زمانــی کــه هپاتیــِت ب و ســی مزمــن شــود، 

ــی نداشــته باشــد. ــچ عالمت ــا هی ــا هفته ه ممکــن اســت ت
ــِت آ  ــم هپاتی ــت. عالی ــال اس ــل انتق ــر قاب ــخص دیگ ــه ش ــخصی ب ــِت آ از ش هپاتی
خفیــف اســت و معمــوالً درمــان نیــاز نداشــته و خــود بــه خــود بــدون عارضــه خوب 

ــود. ــل می ش ــذا منتق ــق آب و غ ــت آ از طری ــود. هپاتی می ش
بیمــاری هپاتیــِت ســی در فــاز حــادِ بیمــاری ممکــن اســت عالیــم شــدیدی نداشــته و 
در برخــی مــوارد سیســتم ایمنــی بــدن باعــث از بیــن رفتــن ویــروس نیــز می شــود. 
ولــی در حــدود 9۰ درصــد مــوارد، ایــن ویــروس بــه فعالیــت مخفیانــۀ خــود ادامــه 
ــود.  ــر می ش ــِر جگ ــا کنس ــرطان ی ــت س ــر و در نهای ــه جگ ــیب ب ــبب آس داده و س
انتقــال ویــروس هپاتیــِت ب از طریــق خــون و مایعــات بــدِن شــخص مبتــال اتفــاق 
ــد  ــترک می توان ــراِش مش ــرنگ و ریش ت ــواک، س ــتفاده از مس ــن اس ــد. همچنی می افت

منجــر بــه بیمــاری هپاتیــِت ب شــود.
مــادرِ مبتــال بــه هپاتیــت ب از طریــق زایمــان می توانــد فرزنــد خــود را مبتــال کنــد. 
ــالی  ــانس ابت ــد، ش ــام می دهن ــترک انج ــرنگ مش ــا س ــق دارو ب ــه تزری ــرادی ک اف
ــا  ــه ب ــی و کســانی ک ــز بهداشــتی و درمان ــد. پرســونل شــاغل در مراک بیشــتری دارن

ــتند. ــاری هس ــن بیم ــتعد ای ــد، مس ــی می کنن ــن زنده گ ــِت مزم ــه هپاتی ــان ب مبتالی
ــد.  ــن ببرن ــروس را از بی ــد وی ــِت ســی می توانن ــه هپاتی ــال ب ــراد مبت 25 در صــد از اف
امــا در بقیــۀ مــوارد ویــروس در بــدن باقــی مانــده و ســبب هپاتیــت مزمــن، نارســایی 
ــوده و  ــق ســرنگ آل ــت ســی بیشــتر از طری جگــر و ســرطان جگــر می شــود. هپاتی
ــت  ــبب هپاتی ــم س ــی ه ــوع س ــروس ن ــود. وی ــل می ش ــی منتق ــای خون فراورده ه

ــود. ــر می ش ــر جگ ــر و کانس ــایی جگ ــن، نارس مزم

هپاتیت C چگونه به سرطان تبدیل می شود
ــن  ــه همی ــت. ب ــر اس ــرطان جگ ــه س ــال ب ــکان ابت ــت ام ــوارض هپاتی ــی از ع یک
دلیــل بایــد مبتالیــان بــه هپاتیــت مرتــب تحــت نظــر پزشــک باشــند. حتــا اگــر بــه 
ــود  ــی وج ــت های خون ــت تس ــن اس ــند، ممک ــر برس ــه نظ ــالم ب ــری س ــاظ ظاه لح
ــونوگرافی،  ــد. س ــر دارن ــرطان جگ ــر س ــت ب ــه دالل ــد ک ــان ده ــی را نش پروتئین های
ــه  ــتند ک ــر هس ــی در جگ ــای غیرطبیع ــانگر بافت ه ــکن و ام آر آی نش ــی اس ــی ت س

ــد. ــر می کنن ــرطان جگ ــر س ــت ب دالل

بایدها و توصیه ها
ــل  ــف، مح ــا وظای ــخاص ب ــامِ اش ــتی از ن فهرس
کار یــا زنده گــی، شــماره تلیفــون و عرصــۀ 
ــا در وقــِت ضــرورت  ــد داشــت ت کاری شــان بای
ــد ـ  ــق  باش ــت ضی ــرایطی که وق ــم در ش ـ آن ه

ــت. ــه از آن کار گرف ــامِ مصاحب ــت انج جه
ــق اســت.  ــده، تحقی ــک مصاحبه کنن ــاس کارِ ی اس
هرچــه در یک موضوع تحقــــیق بیـــش تر شــود، 
بــه همـــان انــدازه هنـــگام مصـــاحبه می تـــوان 

ــر موضــوع داشــت.  ــر ب تـسلـــط بیش ت
ــه  ــط ب ــق و مرتب ــاه و دقی ــد کوت ــش ها بای پرس
ــر  ــواالت کوتاه ت ــرقدر س ــند. هـ ــوع باش موضـ
ــِت  ــر جذابی ــدازه ب ــان ان ــه هم ــوند، ب ــرح ش مط

ســوال افــزوده می شــود. 
حــرکات  صــدا،  طنیــن  زبانــی،  ژســت 
ــه  ــد ک ــی ان ــاِت غیرکالم ــم، ارتباط دست وچش
ــن  ــه و ای ــر گرفت ــه در نظ ــگام مصاحب ــد هن بای
ارتبــاط غیرلفظــی محتاطانــه انجــام شــود. تمــاس 

چشــمی بــا مصاحبه شــونده حفــظ گــردد و اگــر 
بنــا بــه ملحوظــاِت فرهنگــی ایــن تمــاس برقــرار 
ــه  ــود ک ــاده ش ــان اف ــد چن ــد، نبای ــده نمی توان ش
ــه ســخناِن مصاحبه شــونده  ــه ب ــر عالق مصاحبه گ

ــدارد. ن
ــق و  ــِل دقی ــد مح ــه بای ــام مصاحب ــل از انج قب
مناســب را در نظــر گرفــت. تعییــن محِل مناســِب 
مصاحبــه خصوصــاً در مصاحبــۀ تلویزیونــی، 
ــودِن  ــد و مســلکی ب ــه می افزای ــی برنام ــه زیبای ب
مصاحبه کننــده و یــا تهیه کننــده را می نمایانــد.
اوقــات مصــاحــــبه های احساســی و  بســا 
ــازد  ــی می س ــونده را هیجان ــی، مصاحبه ش عاطف
و بارهــا دیــده شــده کــه بغــض گلویــش را 
می فشــارد و صدایــش گیرایــِی خــود را می بــازد. 
بنابرایــن در چنــان حالــت بــرای این کــه مصاحبــه 
ادامــۀ  از  مصاحبه شــونده  و  نگــردد  ناقــص 
مصاحبــه خــودداری نکنــد، ســعی بایــد کــرد کــه 

ــود.  ــده ش ــه او بازگردان ــی ب ــِت اول حال
اکثــر مصاحبه شــونده گان کارت معرفــت کــه 
گفتــه  کارت   بزنــس  یــا  کارت   ویزیتنــگ 
ــرای  ــند. ب ــته باش ــود می داش ــا خ ــود را ب می ش
ــاس  ــمارۀ تم ــه،  ش ــام و وظیف ــروف ن ــه ح این ک
ــته  ــونده را داش ــک مصاحبه ش ــل ی و آدرس ایمی
ــه کارِت او  ــر اســت در ختــم مصاحب باشــیم، بهت
ــز دارای  ــده نی ــم و اگــر مصاحبه کنن را طلــب کنی
کارت اســت، تبــادل کارت بایــد صــورت گیــرد. 
ــدون  ــوراً ب ــد آن را ف ــِت کارت نبای ــگام دریاف هن

ــه  ــت، بلک ــس گذاش ــا بک ــب ی ــاهده در جی مش
عــرف ایــن اســت کــه نگاهــی بــه آن انداختــه و 
بــا یــک تبســم و تشــکرگویی در جیــب یــا بکس 
دســتی بگذارنــد. کارت هــا را در یــک کتابچــه یــا 
البــوم به خوبــی نگهــداری بایــد کــرد. بســیاری را 
عــادت بــر آن اســت کارت هــا را بــه حیــث یــک 

ــد. ــا خــود نگــه می دارن ــادگار ارزشــمند ب ی
مصاحبه شــونده گان بایــد بداننــد کــه مصاحبــه بــه 
ــد  ــن بای ــد. بنابرای ــر می رس ــه نش ــکل ب ــه ش چ
ــه اش  ــونده از نحــوۀ نشــر مصاحب ــه مصاحبه ش ب

ــان داده شــود. اطمین
ــز  ــه حای ــک مصاحب ــر در ی ــش اول و آخ پرس
اهمیــِت فــراوان اســت. همــان طــوری  کــه 
ــه  ــرد ک ــاز ک ــد آغ ــی بای ــا پرسش ــه را ب مصاحب
مهم تریــن پرســش و دروازۀ ورودی مصاحبــه 
ــب و  ــان جال ــک پای ــرای ی ــود؛ ب ــمرده می ش ش
به یادماندنــی، یــک پرســش را در ذهــن بایــد 

ــت. داش

در مصاحبــه بــا کارشناســان بــه زوایــای تاریــِک 
ــا  ــود، ام ــه می ش ــنی انداخت ــوع روش ــک موض ی
نبایــد در صــدد بــود تــا در یــک مصاحبــه همــۀ 
مخاطبیــن در همــان رشــته اســتاد شــوند، بلکــه 
ســعی گــردد تــا بــه یــک پرســش عمومــی پاســخ 
داده شــود و پرســش های مخاطبــان حــل گــردد. 
جریــان  یــک  جــــزوِ  مصاحبه شــونده گان 
ــد   ــی خواهن ــهاد اجـتماعـ ــا نــ ــی و یــ سیاس
ــن  ــق ممک ــر طری ــه ه ــد ب ــه می خواهن ــود ک ب
بــرای سازمان شــان تبلیــغ نماینــد، امــا ایــن 
ــان  ــارت چن ــا مه ــه ب ــت ک ــده اس مصاحبه کنن
ــۀ ســواالت را ســازمان  ــه و برنام ــان مصاحب جری
می دهــد کــه وســیلۀ تبلیغــات قــرار نگیــرد.

هــرگاه مصــــاحبه نیــاز بــه ارایــۀ ارقــام و 
احصاییــه  داشــت، پرســش را قبــل از مصاحبــه به 
ــق را  ــام دقی ــا وی ارق ــد داد ت مصاحبه شــونده بای

ــد. ــت نمای ــش دریاف ــا از همکاران ــته و ی نوش
زمانــی کــه مصاحبه کننــده بــه ســراغ یــک 
ــًا  ــی رود، حتم ــده م ــم ش ــاًل تنظی ــۀ قب مصاحب
نظــر  در  را  احتمالــی  پاســخ های  ذهــن  در 
ــی وی را وادار  ــخ های احتمال ــن پاس ــرد و ای گی
ــن  ــر را در ذه ــش های بیش ت ــا پرس ــازد ت می س

نمایــد. ردیف بنــدی 
ــری  ــز فک ــونده تمرک ــه مصاحبه ش ــرای این ک ب
ــور  ــورد مح ــد در م ــد، بای ــته باش ــری داش بهت
ــه  ــا ب ــه گــردد، ام ــه او معلومــات ارای ــه ب مصاحب
هیــچ صــورت ســواالت نوشــته شــده قبــل ازآغاز 

ــود.  ــپرده نش ــونده س ــه مصاحبه ش ــه ب مصاحب
اجــازه داده شــود تــا مصاحبه شــونده نســبت بــه 

ــد. ــت کن ــر صحب ــده بیش ت مصاحبه کنن
از جویــدن ســاجق یــا کشــیدن ســگرت هنــگام 
مصاحبــه جــداً خــودداری شــود. بــه فاصلــۀ بیــن 
مایکروفــون از دهــن توجــه جدی صــورت گیرد. 
اگــر ایــن مصاحبــه در بیرون از اســتدیو می باشــد، 
مایکروفون هــا صداهــا را از فاصله هــای دور ثبــت 
ــه  ــر ب ــه نظ ــر مصاحب ــن در ه ــد. بنابرای می کنن
شــرایط و صداهـــــای بـــیرون و تأثیــــرگذار به 
فاصلــۀ مایکروفــون از دهــــن تــــوجه صــورت 

گیــرد.
مصاحبه کننــده قبــل از مصـــاحبه بایــد یــک 
ــی از اوضــاع و موضوعــی کــه می خواهــد  ارزیاب
بــا مصاحبه شــونده مطــرح ســازد، داشــته باشــد و 
خــود را بــه جــای مخاطــب قــرار دهــد و از خــود 
بپرســد کــه اگــر بــه جــای یــک مخاطــب می بــود 

ــوع پرسشــی را مطــرح می ســاخت.  چــه ن
ــوع  ــده از موض ــاالت، مصاحبه کنن ــی ح در بعض
مــورد بحــث آگاهــی کامــل نمی داشــته باشــد یــا 
مصاحبــه به طــور غیرمترقبــه رخ می دهــد. در 
ایــن صــورت از همــکاران یــا تهیه کننــده گان 
برنامــه در قســمت پرســش ها کمــک بایــد 

ــود. ــته ش خواس
تحقیــق اســاس کار یــک ژورنالیســت باید باشــد؛ 
ــیف  ــه آرش ــش ها ب ــۀ پرس ــرای تهی ــن ب بنابرای
مراجعــه گــردد. یــک مصاحبه کننــدۀ خــوب 
آرشــیف شــخصی، بانــک معلومــات و اشــخاصی 
را در نظــر می داشــته باشــد کــه هنــگام ضــرورت 
غنامنــدی  در  و  نمــوده  مراجعــه  آن هــا  بــه 
پرســش ها و معلومــات بــه آن متوســل می شــود.

ــر  ــدۀ خــوب آن اســت کــه تســلط ب مصاحبه کنن
ــغات به جــا و  ــان داشــته باشــد، اســتعمال لــ زب
شــایســــته بــر اهــــمیِت مصاحبــه می افزایــد و 
مصاحبه کننــده نبایــد لغــات و واژه هــا را پی هــــم 
اســــتفاده کــــند و بســا مصاحبه کننــده گان 
ــعی  ــا س ــند ت ــته باش ــاص می داش ــه کالمِ خ تکی

ــردد.  ــودداری گ ــه کالم خ ــرار تکی ــود از تک ش
ــزاران  ــی از ه ــه نماینده گ ــده ب ــک مصاحبه کنن ی
ــه رو  ــد کــه امــکان روب ــه می کن مخاطــب مصاحب
ــن  ــد. بنابرای ــونده را ندارن ــا مصاحبه ش ــدن ب ش
نبایــد در مصاحبــه از لغــِت »مــن« اســتفاده نماید؛ 
ــد و  ــر شــخصی اش نمی باش ــواالت نظ چــون س

ــد.  ــان می پرس ــی از مخاطب ــه نماینده گ ــاً ب ثانی
شــأن  مطابــق  بایــد  مصاحبه کننــده 
تــن  بــه  لبــاس  محفــل،  و  مصاحبه شــونده 
ــس  ــه کنفران ــده ب ــک مصاحبه کنن ــر ی ــد. اگ کن
ــا  ــت  وزیر ی ــا نخس ــور ی ــی رییس جمه مطبوعات
ــه  ــد ب ــود، بای ــوت می ش ــوری دع ــات کش مقام
ــر  ــب اگ ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــه نمای ــاس توج لب
ــی رود، در  ــگ م ــۀ جن ــه صحن ــده ب مصاحبه کنن
ــی دارای  ــزاِت زره ــا تجهی ــاس ب ــورت لب آن ص
اهمیــت می باشــد و یــا اگــر مصاحبــه بــا 
ــه  ــاده ب ــادی و س ــاس ع ــد، لب ورزش کار می باش
ــد  ــاس بای ــه لب ــت این ک ــد. در نهای ــن می کن ت
ــی داشــته باشــد.  ــه هم خوان ــا موضــوع مصاحب ب
عالوتــاً مصاحبه کننــده در داخــل اســتدیو از 
عطریــات و جوهــر دهــن اســتفاده نمایــد، چــون 
ــی  ــوا بط ــان ه ــگ و جری ــتدیوها تن ــای اس فض
ــه  ــل از مصاحب ــب قب ــن ترتی ــه همی ــد. ب می باش
ــام و  ــاز خ ــا پی ــیردار و ی ــاِی س ــورن غذا ه از خ
ــود.  ــودداری ش ــودار خ ــاِی ب ــایر خوردنی ه س
ــای  ــه خــوردن غذای ه ــادآوری اســت ک ــل ی قاب
تشــنه کن نیــز بــر مشــکالِت مصاحبه کننــده 
ــود.  ــن باریکــی ب ــد متوجــه ای ــه بای ــد ک می افزای
ــر  ــن بیش ت ــتلزم تمری ــه، مس ــر مصاحب ــلط ب تس
اســت و هرقــدر بیش تــر تمریــن صــورت 
گیــرد، بــه همــان انــدازه ادارۀ مصاحبــه بــه دســِت 

ــود.  ــد ب ــده خواه مصاحبه کنن
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شــعر )poetry( از دو مــِن وجــودی تشــکیل می شــود. 
ــِن  ــی م ــت و در ثان ــعر اس ــازِی ش ــِن مج ــت م نخس
حقیقــِی آن. مــن مجــازِی شــعر شــامل تیــپ و ظاهــر 
یــا به اصطــالح همــان ســاختار شــعر می شــود و 
ــازی را  ــن مج ــن م ــوان ای ــر می ت ــری دیگ ــه تعبی ب
)لباسیســم ظاهــر( شــعر نیــز نــام نهــاد. و مــِن حقیقــی 
شــعر شــامل آیدتیــک )درون بینــی ذات شــهود شــعر( 
ــفی  ــوی و فلس ــات معن ــا درونیّ ــًا ب ــه ذات ــد ک می باش
ــانی  ــاعر، انس ــورده و از ش ــق خ ــی عمی ــاعر کالف ش
ــری  ــه تعبی ــت. ب ــاخته اس ــودآگاه را س ــته و خ وارس
ــان )خویشــتن( شــاعر  ــی شــعر هم ــن حقیق دیگــر، م
ــام  ــاعر قی ــودِ ش ــِت دروِن خ ــه جهال ــه علی ــت ک اس
کــرده و بــه پیــروزی رســیده و البتــه بافتــار شــخصیتی 
ــود آورده  ــاعر را به وج ــانی ش ــِش انس ــش و بین و من

اســت.
ــۀ الیناســیون  ــا مقول ــام شــعر ب بنابرایــن گفتمانــی بــه ن
ــیون  ــه الیناس ــرا ک ــت؛ زی ــتراکاتی اس ــه اش دارای وج
ــه  ــود را ب ــه خ ــت ک ــی اس ــر پدیده ی ــل ه ــۀ مقاب نقط
ــد و  ــی می کن ــه معرف ــه جامع ــم ب ــک پارادای ــوان ی عن
مســلمًا شــعر نیــز پدیده یــی اســت کــه تفــاوت آن بــا 
ــرورت  ــال صی ــه در ح ــن اســت ک ــا ای ــر پدیده ه دیگ
ــه  ــی ب ــد پدیده ی ــز ض ــیون نی ــت و الیناس ــدن( اس )ش
ــم  ــد عل ــده ق ــر پدی ــل ه ــه در مقاب ــی رود ک ــمار م ش
می کنــد و در نیــل بــه آلترناتیــو بــودن خــود بــه جــای 
ــراز  ــوان اب ــم می ت ــن ه ــد و چنی ــده می کوش آن پدی
نمــود کــه الیناســیون ضــد پدیده یــی اســت کــه خــود 

ــد.  ــی می کن ــده معرف ــای پدی ــه ج را ب
چنیــن  می تــوان  الیناســیون  واژۀ  اتیمولــوژی  بــا 
ــده  ــارور ش ــه«)aliner( ب ــۀ »الین ــه از ریش ــت ک دریاف
ــول جــن در انســان اســت و  ــای حل ــه معن اســت و ب
ــه  ــام ب ــه همیــن معنــی اســت کــه در قدیم االیّ شــاید ب
ــود  ــالح از خ ــا به اصط ــده ی ــه می ش ــه دیوان ــی ک کس
ــر  ــرده، تعبی ــوش ک ــا خــودش را فرام ــه و ی ــه در رفت ب
الینــه را بــر آن گذاشــته اند. الینــه در زبــان فارســی بــه 
ــه اســت و  ــه کار رفت ــز ب ــون )جــن زده( نی ــی مجن معن
بــه کســی کــه جــن )دیــو( در او حلــول کــرده )الینــه 
ــورده  ــخصیتش را خ ــاس و ش ــل و احس ــده( و عق ش
ــردی او  ــخصیت ف ــانی و ش ــت انس ــین هوی و جانش
شــده نیــز اطــالق می شــده اســت. بــرای نخســتین بار، 
هــگل ایــن اصطــالح را در قــرن نوزدهــم وارد فلســفۀ 
ــس آن را  ــاگردش مارک ــس از او ش ــرد و پ خــودش ک
در جامعه شناســی بــه کار بســت و گســتردۀ آن نیــز 
در ارتبــاط بــا مناســبات اجتماعــی روز، در علــم 
نمایــان  و  مشــهود  انسان شناســی  و  روان شناســی 
ــه  ــادر ب ــه متب ــه ک ــیون آنچ ــۀ الیناس ــد. در مقول گردی
ذهــن اســت و خــود را در جامعــه بــه تصویر مــی آورد، 
ــی  ــه گونه ی ــود« اســت. ب ــام »خ ــه ن ــی ب طرحــی اصل
ــود  ــه )خ ــود ک ــار می ش ــکلی بیم ــه ش ــان ب ــه انس ک
خویــش( را گــم می کنــد و شــخصیت و هویــت 
ــپارد  ــی می س ــه فراموش ــود را ب ــی خ ــی و حقیق واقع
و در خیلــی از زوایــا و به صــورت ناخــودآگاه تــن 
بــه تحمیــل شــدن مــِن مجــازی و اغیــاری را می دهــد 
ــاید  ــدارد. ش ــنخیّتی ن ــی آن س ــود حقیق ــا وج ــه ب ک
بتــوان گفــت انســان وقتــی الینــه می شــود، بــه چیــزی 
ــه  ــل شــده ک ــش تبدی ــی خوی ــۀ اصل ــر از آن بن مای غی
ــده گی«  ــم »مسخ ش ــدن را ه ــل ش ــن تبدی ــوان ای می ت
نامیــد. نمونــه اش فیلــم زیبــا و کارآمــِد گاو کــه در آن 
مشــهدی حســن خــود را »گاو مشــهدی حســن« حــس 
ــود  ــر ب ــورد و منتظ ــف می خ ــه عل ــرد و در طویل می ک
ــا  ــردد... و ی ــن برمی گ ــهدی حس ــش، مش ــه صاحب ک
نمونــۀ دیگــر فیلــم خــوِب چارلــی چاپلیــن در عصــر 
صنعــت اســت کــه انســان در نظــام کارهــای طبقاتــی و 

ــود.  ــه می ش ــی الین ــۀ صنعت ــتثماری در جامع اس
ــای  ــه در دنی ــت ک ــوان پنداش ــر، می ت ــن تعابی ــا ای ب
ــود را  ــری خ ــکال متفاوت ت ــیون در اش ــروز الیناس ام
ــم  ــان قدی ــان در زم ــر انس ــی اگ ــد. یعن ــان می ده نش
ــی  ــی و انحراف ــای خراف ــا رفتاره ــو و ی ــا دی ــن ی ج
را  نشــانه ها  ایــن  شــبیه  چیــزی  یــا  و  جــادو  و 
بــه جــای »خــودِ« اصلــی و حقیقــی و ســالمش 
ــون:  ــر چ ــانه هایی دیگ ــروزه نش ــرد، ام ــاس می ک احس
ماشینیســم، تکنوکراســی، بوروکراســی و ایده هــای 
آبســرد )absurd( یــا بــه زبــان فارســی بیهــوده و عبث 
ــده اند  ــی ش ــای قبل ــن پارامتره ــیزوفرنی، جایگزی و ش
کــه ایــن محــور جایگزینــی در همــۀ زمینه هــای 
علمــی و هنــری رخ داده اســت؛ زیــرا کــه دنیــای 
الینــه کــردن  امــروز )پســت کریتیکال( بــه دنبــال 
ــا  دنیــای مــدرن می باشــد و راهــی جــز الینــه کــردن ب
مولفه هایــی کــه ذکــر آن رفــت را الزم و ضــروری 
ــیون  ــم: کار الیناس ــه بگویی ــت ک ــی اس ــد. طبیع نمی بین
ــری اســت  ــکار و ایده هــای اجتماعــی ـ هن تســخیر اف
طــی  برنامه ریزی هــای حساب شــده  بــا  آن قــدر  و 
ــا  ــوف و ی ــر و فیلس ــک متفک ــه ی ــد ک ــق می کن طری
ــی آورد . ــر درم ــت دیگ ــه حال ــی ب ــاعر را از حالت ش

ــه  ــوف را ب ــم و فیلس ــس عال ــال: مارک ــوان مث ــه عن ب
و  عالمیّــت  و  می کنــد  تبدیــل  سیاســی  مارکســی 
فلســفیدن مارکــس را در عالــم معنــا بــه عالــم سیاســت 
ترجیــح می دهــد. می تــوان چنیــن پنداشــت کــه 

شـعر امـروز 
و مقـوله یی به نـام 

»الینـاسیـون«

در مرحلۀ اول، شاعر و یا 
هنرمند به نوعی الینه شده 
و این الینه شدن نیز توسط 
میراث گذشته گان و یا به 
تعبیری سنِت گذشته گان 
صورت می گیرد. در مرحلۀ 
دوم نیز ما با نوعی اعتراض 

و ایستاده گی از جانب 
هنرمند تصادم داریم که 

در مقابل الینه یی که شده، 
می ایستد و عبور از این 

الینه شدن را خواهان است 
و در مرحلۀ سوم که به 

آگاهی و شناخت می رسد 
و در واقع به آن خوِد 

واقعی اش دست می یابد، 
به نوعی بر الینه شدن فایق 
می آید. با این حال، می توان 
ابراز نمود که شاعر و شعر 
آن در مرحلۀ سوم بیشتر 
در معرض تهدید و خطر 
الیناسیون قرار می گیرد

الیناســیون از زهــدان تفکــر یــک متفکــر زاده می شــود 
ــی  ــود، ول ــکوفا می ش ــد و ش ــان رش ــرور زم ــه م و ب
همیــن فرزنــد خلــف بــه مــرور زمــان و بــر اســاس 
شــرایط و اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و... بــه 
ــل زادۀ  ــود و در مقاب ــل می ش ــف تبدی ــدی ناخل فرزن
ــود  ــه خ ــت ک ــب این جاس ــتد و جال ــود می ایس خ
ــز  ــی آورد نی ــود م ــده را به وج ــن پدی ــه ای ــر ک متفک
ــود؟!  ــلیم آن می ش ــرق و تس ــیون غ ــۀ الیناس در مقول
بــه هــر روی، شــعر و ادبیــات نیــز یکــی از پدیده هایی 
اســت کــه در ازمنه هــای تاریــخ تــا بــه امــروز 
لباس هــای زیــادی را عــوض کــرده اســت و البتــه در 
هــر برهه یــی از زمــان بــا شــمایلی دیگــر خــود را بــه 
منصــۀ ظهــور رســانده اســت. بــا ایــن وجــود شــاید 
بتــوان گفــت شــعر و ادبیــات بــه عنــوان پدیده هایــی 
پایــه و بنیــادی در خودســاخته گی موجــودی بــه 
ــد  ــده گرفته ان ــر عه ــی را ب ــی اساس ــان نقش ــام انس ن
ــی  ــد پدیده ی ــوان ض ــه عن ــیون ب ــد الیناس و بی تردی
ــد  ــان ق ــن انس ــردن همی ــه ک ــود بیگان ــام از خ ــه ن ب
علــم می کنــد و در مقابــل پدیده یــی بنــام شــعر 
ــی  ــیر زنده گ ــن تفاس ــا ای ــردازد. ب ــارزه می پ ــه مب ب
ــه  ــد دارای س ــد و... می توان ــا هنرمن ــاعر و ی ــر ش ه
مرحلــه باشــد. در مرحلــۀ اول مطیــع و غــرق در 
میــراث گذشــته گان اســت. در ایــن مرحلــه شــاعر و 
یــا هنرمنــد ســعی بــر آن دارد تــا کــه هرآنچــه کــه از 
میــراث گذشــته گان بــه آن منتقــل می شــود را ســرآمد 
کارِ خــود قــرار دهــد و در ایــن مرحلــه فــرد به ســان 
ــه از  ــد ک ــودکار می مان ــی و خ ــک کوک ــک عروس ی
خــودش هیــچ اختیــاری را نــدارد )انســان تکــراری( 
در مرحلــۀ دوم علیــه آنچــه کــه بــر آن تحمیــل شــده، 
ــی هــم گذشــتۀ خــودش را و هــم  ــد یعن ــام می کن قی
میــراث گذشــته گان را بــه بوتــۀ نقــد می کشــاند و در 
مرحلــۀ آخــر بــه دنبــال پیدایــی، شــناخت و آگاهــی 
خــود می باشــد کــه ایــن مرحلــه را می تــوان تکامــل 
انســانی نامیــد و لــذا ایــن تکامــل می توانــد در همــۀ 

ــد.  ــی و... باش ــری، علم ــای هن زمینه ه
ــه  ــد ب ــا هنرمن ــاعر و ی ــۀ اول ش ــن در مرحل بنابرای
ــط  ــز توس ــدن نی ــه ش ــن الین ــده و ای ــه ش ــی الین نوع
ســنت  تعبیــری  بــه  یــا  و  گذشــته گان  میــراث 
ــز  ــۀ دوم نی ــرد. در مرحل ــورت می گی ــته گان ص گذش
مــا بــا نوعــی اعتــراض و ایســتاده گی از جانــب 
ــه  ــی ک ــل الینه ی ــه در مقاب ــم ک ــادم داری ــد تص هنرمن
شــده، می ایســتد و عبــور از ایــن الینــه شــدن را 
خواهــان اســت و در مرحلــۀ ســوم کــه بــه آگاهــی و 
شــناخت می رســد و در واقــع بــه آن خــود واقعــی اش 
ــق  ــدن فای ــه ش ــر الین ــی ب ــه نوع ــد، ب ــت می یاب دس
ابــراز نمــود  می آیــد. بــا ایــن حــال، می تــوان 
ــتر در  ــوم بیش ــۀ س ــعر آن در مرحل ــاعر و ش ــه ش ک
ــرد.  ــرار می گی ــیون ق ــر الیناس ــد و خط ــرض تهدی مع
چــه این کــه جایــگاه اصلــی و واقعــِی خــودش را بــه 
ــاخته گی  ــی خودس ــه نوع ــع ب ــت آورده و در واق دس
در جهــت جامعه ســاخته گی رســیده اســت و در 
ــود  ــاخته گی خ ــه خودس ــتی ب ــه بایس ــت ک این جاس
ــروز  ــرآن پی ــه ب ــی ک ــان الینه ی ــه هم ــد ک ــم نمای تفهی
ــام  ــکان قی ــه ام ــر لحظ ــت و ه ــن اس ــده، در کمی ش

ــد.  ــود می پروران ــِن خ ــه آن را در ذه علی
بدیــن ترتیــب شــعر امــروزِ فارســی اگرچــه از 

ــز  ــی نی ــی برخــوردار می باشــد و در جوانب پارامترهــای خوب
بــه آن »خــود واقعــی اش« دســت یافتــه اســت، امــا بــا توجــه 
ــرمایه داری و  ــات، س ــان مصنوع ــه جه ــروز ک ــان ام ــه جه ب
ــاص  ــای خ ــز از پارامتره ــیون نی ــت و الیناس ــورژوازی اس ب
ــروز  ــعر ام ــدِن ش ــه ش ــکان الین ــد؛ ام ــمار می آی ــه ش آن ب
دور از دســترس نیســت، بــه گونه یــی کــه مــا شــاهد 
در  مشــهودی  ازخودبیگانه گی هــای  و  نیســت انگاری ها 
شــعر و ادبیــات امــروز هســتیم کــه در آثــار شــعرای امــروز 
کم وبیــش بــه چشــم می آیــد. جهــان امــروز کــه از آن 
ــه دارای  ــد، اگرچ ــاد می کنن ــکال ی ــت کریتی ــوان پس ــه عن ب
ــا  ــا را ب ــۀ م ــت و جامع ــی اس ــای خوب ــا و کارکتره مولفه ه
ــنا  ــم آش ــم و بوروکراسیس ــم، تکنوکراسیس ــان ماشینیس جه
کــرده اســت، امــا از جوانــب دیگــر نیــز تقســیم ماشــین گونۀ 
ــر  ــن کار و هن ــرم تکنیکــی و مکانیکــی یافت ــات کار و ف اوق
پارامترهــای  و  کار  شــدن  تک بعــدی  البتــه  و  انســانی 
شــخصیتی و هنــری از جملــه عناصــری بــه شــمار می آینــد 
کــه خطــر الینــه شــدِن جامعــۀ هنــری، ادبــی و اجتماعــی را 

ــردارد.   در ب
ــی  ــه تکنوکراس ــت ک ــوان گف ــز می ت ــر نی ــی دیگ در زوایای
ــت و  ــمند در حرک ــمند و هوش ــکالی روش ــه اش ــه ب اگرچ
ــتی  ــتی و سوسیالیس ــورهای لیبرالیس ــا کش ــت و حت تکاپوس
ــه  ــد ب ــن فرآین ــردمدار ای ــده اند و س ــرفته ش ــه پیش ــم ک ه
ــده و  ــز از قاع ــورها نی ــن کش ــی همی ــد، ول ــمار می آین ش

ــتند! ــان نیس ــدن در ام ــه ش ــول الین اص
ــن نظــر این کــه: الیناســیون تنهــا در جوامــع در حــال  بنابرای
ــر و  ــه تأثی ــت، بلک ــث نیس ــل بح ــه مح ــه مدرنیت ــذار ب گ
ــث  ــز چــه از حی ــب آن در کشــورهای توســعه یافته نی تخری
شــعر و ادبیــات و چــه از لحــاظ معمــاری و اقتصــاد و 

ــت. ــان اس ــهود و نمای ــز مش ــگ نی فرهن
ــای  ــوم راه ه ــن کهن ب ــات ای ــعر و ادبی ــف، ش ــن وص ــا ای ب
ــر  ــت س ــدد پش ــای متع ــذر از داالن ه ــرای گ ــی را ب متفاوت
گذاشــته تــا بــه نوعــی خودســاخته گی رســیده و ایــن مهــم 
ــز ریشــه در تفکــر غنــی و بســامدگون اندیشــمندان ایــن  نی
ــف دارد  ــای مختل ــون در قالب ه ــا کن ــاز ت ــرزمین از آغ س
و بی تردیــد بــا پوســت اندازی هایی کــه تــا بــه امــروز 
ــو  ــعر ن ــه از لحــاظ ش ــیک و چ ــعر کالس ــث ش ــه از حی چ

در ادبیــات مــا بــه انجــام رســیده و جایــگاه و پایــگاه خاصــی 
ــن تکامــل شــعری خــود  ــم، ای ــه جهــان معرفــی نموده ای را ب
ــد.  ــتر می کن ــدن را بیش ــه ش ــر الین ــه خط ــت ک ــببی اس مس
ــن مهــم،  ــذا یکــی از راهکارهــا در جهــت برون رفــت از ای ل
گســترش و تــداوم و بقــای مقوله یــی بــه نــام نقــد در حــوزۀ 
ــم و  ــد معل ــط منتق ــد توس ــه بای ــت ک ــعر اس ــات و ش ادبی
ــرد  ــورت پذی ــعرا ص ــار ش ــه آث ــبت ب ــناس نس ــد زیباش منتق
کــه ایــن حرکــت خــود عاملــی فرآرونــده در جهــت بازیابــی 
ــیون را  ــر الیناس ــه خط ــت و البت ــعر اس ــار ش ــروری آث و بازپ
ــی  ــات اصول ــه التف ــر نکت ــد. و دیگ ــا می کن ــی خنث در زوایای
بــه آثــاری اســت کــه درحــوزۀ شــعر و ادبیــات )کالســیک و 
ــر و پشــتوانۀ  ــخ، اخــالق، هن ــت، تاری ــان، هوی ــو( دارای زب ن
ــی  ــار ادب ــن آث فرهنگــی مســتقل و ســازنده یی می باشــند و ای
ــاد  ــا ی ــه از آن ه ــی ک ــا ویژه گی های ــد ب ــری می توانن و هن
شــد، خطــر حضــور الیناســیون را در عرصــۀ ادب و هنــر و... 

ــد.  ــه کاهــش دهن در جامع

عـابدین پاپی



برای رسیده گی 
به چالش های...

ــه  ــأله را ب ــن مس ــد و ای ــز گذارن ــاال می ــود ب ــا خ ادع
ــم.  ــل کنی ــان ح ــورت گفتم ص

ــی،  ــکل انقالب ــه  ش ــد ب ــش دیورن ــه چال ــت ک او گف
ــود.  ــل نمی ش ــی  ح ــد و زور آزمای ــعاری و تهدی ش
ــراوان  ــا آســیب ف ــدت م ــن م ــل در ای ــن دلی ــه همی ب
دیدیــم و بایــد ایــن مســألۀ بــرای همیــش حــل گــردد. 
ــه  ــتان، در منطق ــل افغانس ــا در داخ ــه  م ــت ک او گف
ــا  ــم ت ــادل ضــرور داری ــه سیاســت متع ــه ب و فرامنطق
چگونــه بــه اســاس منافــع ملــی خــود بتوانیــم تعــادل 
ــی[  ــرا منطقه ی ــی و ف ــورهای ]منطقه ی ــان کش را در می
کــه منافــع خــود را در افغانســتان دارنــد، ایجــاد کنیــم.
آقــای مســعود باورمنــد بــه یــک راه حــل سیاســی در 
ــت و  ــور اس ــود در کش ــای موج ــه چالش ه ــه ب رابط
ــه  ــد ب ــی بای ــای کنون ــه چالش ه ــد ک ــد می کن تأکی
ــند:  ــان برس ــه پای ــی ب ــل سیاس ــک راه ح ــاس ی اس
ــرای  ــم، ب ــت کنی ــا پاکســتان صحب ــه ب ــر اســت ک بهت
مشــکالت راه  حــل پیشــنهاد کنیــم. در افغانســتان 
جنــگ  نیابتــی اســت، نبایــد از چالش هــا فــرار کنیــم، 
ــم،  ــت می کنی ــکالت صحب ــورد مش ــه در م ــم ک بگوی
امــا در مــورد خــط دیورنــد نــه! ایــن درســت نیســت. 
ــخنان  ــرف دار  س ــا ط ــه م ــت ک ــعود گف ــای مس آق
ــا  ــیم ت ــر باش ــد منتظ ــه می گوین ــتیم ک ــانی نیس کس
قــوی شــویم، زمانــی تــو قــوی شــدی آن ]پاکســتان[ 
هــم قــوی می شــود، امــا اکنــون کــه جامعــۀ جهانــی 
ــل  ــان ح ــا گفتم ــألۀ را ب ــن مس ــرا ای ــور دارد چ حض

ــم.   نکنی
آقــای مســعود هــر چنــد رونــد گفت وگوهــای 
صلــح را رد نمی کنــد، امــا تأکیــد می کنــد اگــر 
خواهــان یــک صلــح پایــدار هســتیم، بایــد موضوعــی 
ــیم و  ــده را  بشناس ــور ش ــگ در کش ــبب جن ــه س ک
ــا  ــم ب ــو کنی ــان گفت وگ ــا طالب ــدرت ب ــع ق از موض

طالبــان از موضــع شــکننده و ضعیــف کــه حکومــت 
افغانســتان دارد، نمی تــوان مذاکــره کــرد.

آقــای مســعود در رابطــه بــه مبــارزه بــا فســاد 
می گویــد: فســاد در افغانســتان ســازمانی اســت و 
ــت  ــد، در حقیق ــرورش می ده ــتی آن را پ ــام ریاس نظ
فســاد از بــاال بــه پایــن و از نظــام بــه جامعــه ســرایت 
کــرده اســت و مــردم بــه اســاس ایــن رویکــرد 
ــدا  ــد در ابت ــن بای ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــار می کنن ــت رفت دول
ــاد  ــس( ایج ــد بیالن ــک ان ــوازن )چ ــام مت ــک نظ ی
ــتفاده  ــو اس ــدرت س ــد از ق ــرد اول نتوان ــا ف ــم ت کنی
ــاد  ــق فس ــدرت مطل ــود. ق ــه می ش ــون گفت ــد؛ چ کن
ــری  ــد جلوگی ــن رویکــرد بای ــد، از ای ــق می آفرین مطل
ــرور؛  شــود. در غیــر صــورت در یــک نظــام فســاد پ
ــوند.  ــاد می ش ــا فس ــوده ب ــم آل ــوب ه ــان ها خ انس
آقــای مســعود در مــورد دســت آوردهای خــود گفــت 
کــه طرح هــای آجنــدای ملــی، وفــاق ملــی و حکومت 

وحــدت ملــی کــه متأســفانه عملــی نســاختند، یکــی 
ــک راه  ــه ی ــواره ب ــه هم ــوده ک ــت آوردها او ب از دس
ــان   ــت. همچن ــرده اس ــر می ک ــتان فک ــل در افغانس ح
ــه  ــعود ک ــهید مس ــاد ش ــاد بین ــت آورد دوم را ایج دس
بــه عنــوان یــک بــال فرهنگــی فعــال اســت دانســت 
ــدا  ــت تع ــورت نمی گرف ــن کار ص ــر ای ــت: اگ و گف
زیــاد از مدعیــان از آن ســو اســتفاده می کردنــد. 
آقــای مســعود ســومین دســت آورد خــود نامــزدی بــه 
ــه  ــت ک ــت و گف ــت جمهوری دانس ــات  ریاس انتخاب

ــرای  مــردم خــود اســت. ــادۀ خدمــت ب آم
ــی  ــتباهات زنده گ ــه اش ــه ب ــعود در رابط ــای مس آق
خــود گفــت کــه زمانــی کــه از نماینده گــی مقاومــت 
از بیــرون  بــه داخــل افغانســتان آمــد م بــه ایــن فکــر 
ــه  ــه همــۀ سیاســیون چــه از خــودی و بیگان ــودم ک ب
ــر  ــتان فک ــات افغانس ــه نج ــن ب ــد م ــور مانن در کش
ــوده  ــن نب ــه چنی ــدم ک ــر متوجــه ش ــا دی ــد، ام می کنن

ــود  ــوز وج ــمکش هن ــدرت و کش ــگ ق ــت و جن اس
دارد. 

ــا تمــام  او گفــت مــورد دوم از اشــتباه اش ایــن کــه ب
قدرتــدر کنــار داکتــر عبــداهلل بــه عنــوان فــرد نزدیــک 
بــه آمرصاحــب  شــهید  ایســتاد: تمــام هســت و  بــود 
ــداهلل  ــر عب ــا داکت ــم ت خــود را در یــک ســبت انداختی
بتوانــد کار را انجــام دهــد، امــا در مــدت پنــج  ســال 
ــا  نمی فهیمدیــم کــه ایــن کار را نکــرد، نتوانســت و ی
ــی در کجــا  شــرایط برایــش مســاعد نبود.اشــتیاه اصل
بــود؟ اگــر یــک تیــم بــرای کنتــرل اوضــاع روی کار 
ــا  ــت ت ــت می داش ــت مراقب ــاع را تح ــد و اوض میام
ــی را  ــش اصل ــا چال ــورد، ام ــم نمی خ ــت بره وضعی

نتوانســتیم ایــن تیــم را ایجــاد کنیــم.
آقــای مســعود واگــذار کــردن میــدان بــه تکــت 
انتخاباتــی دیگــر پیــش از انتخابــات رد کــرد و گفــت 
کــه میــدان را بــه کســی واگــذار نمی کنــد و تــا 

ــی رود.  ــش  م ــام پی فرج
ــن پرشــس  ــه ای ــان در پاســخ ب ــای مســعود همچن آق
کــه در صــورت برنــده نشــدن، حاضــر هســتید تــا در 
حکومــت آینــده خدمــت کنیــد؟ گفــت: »ببینیــم کــه 
ــد  ــرا تأکی ــود؛ زی ــده می ش ــۀ برن ــه برنام ــا چ ــی ب ک
ــه  ــد ب ــه مــن رأی ندهی ــود کــه »ب ــن ب ــا همیشــه ای م
ــی نمی شــود  ــه تنهای ــن ب ــد«؛ بنابرای ــه رأی بدهی برنام
کــه مشــکالت را حــل کــرد، اگــر  بتوانیــم کــه از یــک 
ــک نظــام خــوب  ــه ی ــًا ک ــم، مطمین گوشــۀ کار بگیری

ــت«.  ــم یاف دســت خواهی
ــاق  ــان سیاســی وف ــی مســعود رییــس جری احمــد ول
ملــی در 2۰ جــدی بــه عنــوان نامــزد انتخابــات 
ریاســت جمهوری  بــا برنامــۀ وفــاق ملــی رســمًا 
نــام کــرد، فریــده مومنــد وزیــر پیشــین  ثبــت 
تحصیــالت عالــی افغانســتان بــه حیــث معــاون اول و 
دکتــر لطیــف نظــری بــه حیــث معــاون دوم در تکــت 
ــرار  ــت ق ــی اس ــاق مل ــام وف ــه به ن ــی او ک انتخابات

ــد. دارن

یکــی از کمیشــنران کمیســیون انتخابــات مدعــی اســت کــه 
ــیون  ــن کمیس ــتخدام ای ــای اس ــی« در ارگ در کاره »حلقات

ــد. ــه می کن مداخل
ــا محمــد عبــداهلل، کمیشــنر کمیســیون انتخابــات روز  موالن
ــی  ــری در حال ــت خب ــک نشس ــوزا در ی ــنبه، 3۰ ج پنجش
ــی« در  ــرف غن ــتقیم محمداش ــۀ مس ــدم مداخل ــه از »ع ک
ــا  ــن کمیســیون ســخن گفــت، ام ــای اســتخدام در ای کاره
ــن کمیســیون  ــزود کــه شــماری از بســت های دایمــی ای اف
در جریــان پروســۀ رقابــت متوقــف می شــوند و بعضــی از 
ــه  ــا ب ــوند، ام ــالن داده نمی ش ــه اع ــاًل ب ــم اص ــت ها ه بس
طــور غیرقانونــی توســط »حکــم محمداشــرف غنــی« مقــرر 

می شــوند.
او بــا بیــان ایــن  کــه در اطــراف محمداشــرف غنــی کســانی 
ــوند،  ــی کمیســیون می ش ــای قانون ــع کاره ــه مان ــتند ک هس
تصریــح کــرد، شــماری از داوطلبانــی کــه در پروســۀ 
ــروز شــده اند،  ــات پی ــه کمیســیون انتخاب ــی ب رقابــت راه یاب
بــرای منظــوری بــه ریاســت حکومــت پیشــنهاد نمی شــوند 
ــدون کــدام  ــن  کــه پیشــنهاد تقرری شــان در ارگ ب ــا ای و ی

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــه معط ــل موج دلی
بین المللــی  حامیــان  کــه  می گویــد  عبــداهلل  موالنــا 
ــزدان  ــی و نام ــزاب سیاس ــر، اح ــای ناظ ــتان، نهاده افغانس
ــتخدام  ــه در اس ــز از مداخل ــت جمهوری نی ــات ریاس انتخاب
نگران انــد.  انتخابــات  کمیســیون  دبیرخانــۀ  کارمنــدان 

کمیســیون  دبیرخانــۀ  مأمــوران  از  »بعضــی  گفــت:  او 
ــان اخــراج  ــر ســوءرفتار از وظایف ش ــه اث ــه ب ــات ک انتخاب
شــده بودنــد و تــا دو ســال اجــازۀ کار در نهادهــای دولتــی 
ــا در  ــون شــده اند ی ــامل آزم ــی ش ــا غیرقانون ــد، ام را ندارن
آزمــون نــاکام مانده انــد، مگــر در ظــرف چنــد روز از 
ــت  ــده اس ــرا ش ــان اج ــم تقرری ش ــت جمهوری حک ریاس

ــد«. ــون می باش ــالف قان ــن کار خ ــه ای ک
ــنهاد  ــان از پیش ــات همچن ــیون انتخاب ــنر کمیس ــن کمیش ای
شــدن و تقــرری برخــی افــراد از ســوی ارگ بــه صــورت 
»گزینشــی« و »بــدون هیــچ گونــه توجــه قانونــی« شــکایت 
ــراد در  ــن اف ــرری ای ــم تق ــه حک ــت ک ــان داش ــرد و بی ک

ــود. ــادر می ش ــوی ارگ ص ــه روز از س ــا س ــدت دو ی م
موالنــا محمــد عبــداهلل همچنــان اظهــار داشــت کــه 
ــیون  ــن کمیس ــی ای ــت و دایم ــدان موق ــماری از کارمن ش
کــه در تقلب هــای انتخابــات پارلمانــی متهــم شــناخته 
ــوز  ــد، هن ــب« بودن ــی تقل ــل اصل ــا »عام ــد و ی ــده بودن ش
ــورد  ــه برخ ــد و هیچ گون ــه می دهن ــان ادام ــه کارهای ش ب
قانونــی بــا آن هــا صــورت نگرفتــه اســت. او از نبــود برنامــه 
بــرای برخــورد قانونــی بــا ایــن افــراد نیــز خبــر داد و گفــت 

ــی شــوند. ــه دادســتانی معرف ــراد ب ــن اف ــد ای ــه بای ک
آقــای عبــداهلل تصریــح کــرد کــه آنــان در نخســتین روزهای 
کاری شــان، حــدود 2۰ بســت بــه اعــالن می گــذارد کــه از 

ــی  ــه دالیل ــا ب ــوند، ام ــتخدام می ش ــن اس ــه، 11 ت آن جمل
»نامعلــوم«، اســناد آنــان یــا بــه ریاســت حکومــت پیشــنهاد 
نمی شــود و اگــر پیشــنهاد می شــوند، ایــن پیشــنهاد در 

ــوند. ــرار داده می ش ــل ق ــر ارگ معط دفات
ایــن عضــو کمیســیون انتخابــات همچنــان مدعــی شــد کــه 
ــت شــماری از بســت های کمیســیون  ــد رقاب اعــالن و رون
ــت های  ــط »دس ــی توس ــل نامعلوم ــه دالی ــا ب ــات بن انتخاب
ــت ها  ــماری از بس ــا ش ــود و حت ــف می ش ــی« متوق پنهان

ــوند. ــته نمی ش ــالن گذاش ــه اع ــچ ب هی
امــا ایــن گفته هــای آقــای موالنــا عبــداهلل را معــاون 
ــخنان  ــه س ــد ک ــد و می گوی ــات رد می کن ــیون انتخاب کمیس

آقــای عبــداهلل »نظــر شــخصی اش« اســت. عصمــت اهلل مــل، 
ــه  ــا هرگون ــانه ها ام ــه رس ــات ب ــیون انتخاب ــاون کمیس مع
رد  را  انتخابــات  کمیســیون  کار  در  مداخلــۀ حکومــت 
نمی کنــد و می گویــد کــه آنــان بــه حکومــت اجــازه 

ــد. ــه کن ــان مداخل ــور کاری ش ــد در ام نمی دهن
ارگ و اطرافیــان محمداشــرف غنــی در حالــی متهــم 
ــود  ــات می ش ــیون انتخاب ــای کمیس ــه در کاره ــه مداخل ب
ــازمان  ــر کل س ــژه دبی ــدۀ وی ــو، نماین ــی یامامات ــه تدامچ ک
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــژۀ ش ــت وی ــد در نشس ــل متح مل
ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــتان، نس ــورد افغانس ــدر در م ــل متح مل
ــی  ــراز نگران ــات شــفاف و مشــروع در افغانســتان اب انتخاب

ــت. ــرده اس ک
او بــه برگــزاری انتخابــات بــه موقــع و معتبــر در افغانســتان 
تأکیــد کــرده و گفتــه اســت کــه انتخابــات فرصــت 
ــاختارهای  ــارۀ س ــروعیت دوب ــق مش ــرای »تصدی ــی ب مهم
دموکراتیــک« در ایــن کشــور اســت. آقــای یاماماتــو 
ــات  ــه انتخاب ــی ک ــت، در صورت ــدار داده اس ــان ُهش همچن
افغانســتان  نشــود،  برگــزار  شــفاف  ریاســت جمهوری 

ــدارد. ــاانتخابات را ن ــران پس ــا بح ــه ب ــی مقابل توانای
نماینــدۀ ویــژۀ دبیــر کل ســازمان ملــل بیــان داشــته اســت 
ــدم  ــل ع ــه اص ــد ب ــتان بای ــی افغانس ــای دولت ــه مقام ه ک
ــام  ــد و از مق ــرام بگذارن ــات احت ــور انتخاب ــت در ام دخال
و منابــع حکومتــی بــه نفــع یــک نامــزد مشــخص اســتفاده 
ــی و  ــای انتخابات ــه نهاده ــان داشــت ک ــو بی ــد. یامامات نکنن
دولتــی، رهبــران سیاســی، نامــزدان و همــکاران بین المللــی 
برگــزاری  روی  بایــد  افغانســتان  انتخابــات  رونــد  در 
ــه  ــول ب ــل قب ــع و قاب ــه موق ــات ریاســت جمهوری ب انتخاب

ــد. ــترک کار کنن ــورت مش ص
قــرار اســت انتخابــات ریاســت جمهــوری در ششــم میــزان 
ســال جــاری برگــزار شــود. بــه شــمول رهبــران حکومــت 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــری ب ــن دیگ ــی 18 ت ــدت مل وح
ــوی  ــد. از س ــی کرده ان ــت جمهوری نام نویس ــی ریاس کرس
ــن  ــده گان در ای ــی رأی دهن ــی تقویت ــد نام نویس ــم، رون ه

انتخابــات نیــز از 17 جــوزای مــاه گذشــته آغــاز شــد.
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موالنا محمد عبداهلل:

ارگ در کـارهـای 
روح اهلل بهزادکمیسیون انتخابات مداخله می کند
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ب، بار حقوقی صلح
بــه لحــاظ حقوقــی صلــح بــه دو صــورت مطرح می باشــد. 
ــه عنــوان یــک موضــوع مســتقل و بنفســه.  یــک، صلــح ب
دو، صلــح بــه عنــوان یــک فــرع بــر موضوعــات مســتقل 
دیگــر. بــه صــورت اول، معمــوالً در حــوزۀ حقــوق عمومی 
ــل  ــوزه قاب ــن ح ــًا در همی ــد و غالب ــدا می کن ــت پی اهمی
ــا  ــان ملت ه ــح می ــد. اصــل صل ــل و بررســی می باش تحلی
ــل  ــوع قاب ــک موض ــل ی ــوق بین المل ــروز در حق ــه ام ک
ــت،  ــان اس ــورهای جه ــا و کش ــام ملت ه ــان تم ــول می قب
در چارچــوب یــک موضــوع مســتقل قابــل بررســی اســت. 
اصــل صلــح میــان اقــوام نیــز در حقــوق عمومــی کشــورها 
بــه صــورت یــک موضــوع مســتقل و اساســی قابــل 
ــزاب  ــا و اح ــان گروه ه ــح می ــل صل ــد. اص ــرح می باش ط
ــن اساســی کشــورها  ــروز در چارچــوب قوانی ــه ام ــز ک نی
قابــل بررســی می باشــد، از بــاب اصالــت صلــح بــه عنــوان 
ــک موضــوع مســتقل و بنفســه مطــرح می گــردد. اصــل  ی
ــه  ــری ب ــی بش ــه زنده گ ــردد ک ــر می گ ــن ب ــه ای ــه ب قضی
صــورت عــادی بــه گونــۀ مســالمت آمیز فــرض می گــردد 
ــاک  ــان »فطــرت و سرشــت پ و فلســفۀ آن در اســام هم
ــه شــده اســت. اســام انســان را دارای روح  انســانی« گفت
ــار آن  ــه در کن ــد ک ــی می کن ــی معرف ــت اله ــاک و سرش پ
نفــس و خواهشــات انســانی می توانــد ایــن فطــرت را بــه 
انحــراف بکشــاند و بــرای کنتــرل و رهنمایــی آن پیامبــران 
ــت  ــوی و خصل ــه خ ــان را ب ــا انس ــد ت ــده ان ــتاده ش فرس

ــاره ارجــاع دهــد. ذاتــی و فطــری اش دوب
تعریــف اومانیســتی از انســان نیــز انســان را دارای سرشــت 
ــه  ــد ک ــی می کن ــل معرف ــق و باط ــخیص ح ــدرت تش و ق
ــد و  ــخیص ده ــد را تش ــوب و ب ــد راه خ ــه می توان بذات
ــز  ــی صلح آمی ــه زنده گ ــل ب ــًا متمای ــن صــورت، ذات ــه ای ب
میــان هــم می باشــد و اگــر بــه اراده و تصمیــم آن احتــرام 
گذاشــته شــود، می توانــد راه خوبــی را انتخــاب کنــد، امــا 
بازهــم نیــاز بــه حاکمیــت قانــون بــرده می شــود تــا اینکــه 
عوامــل بیرونــی و درونــی انحــراف انســان را بــه ارتــکاب 
جرایــم و خــاف ورزی نکشــاند و جامعــه کنتــرل گــردد. 
ــه صــورت  ــح ب ــا اینجــای کار مشــخص اســت کــه صل ت
موضوعــی عبــارت از وضعیــت طبیعــی و مبتنــی بــر 
فطــرت انســانی در جامعــه اســت و بدیــن ملحــوظ حالــت 
ملت هــا  و  اقــوام  گروه هــا،  انســان ها،  میــان  طبیعــی 

ــود. ــته می ش ــز دانس ــت صلح آمی ــان حال هم
رونــد  از  اســت  عبــارت  ملحــوظ،  بنابرایــن  صلــح 
ــه از روی ارادۀ  ــان ها ک ــرت انس ــر فط ــی ب ــی و مبتن طبیع
انســانی در زنده گــی اجتماعــی آنهــا تبــارز می یابــد و 
ــن  ــی ای ــای یــک چارچــوب تعریــف شــدۀ حقوق ــر مبن ب
ــد  ــن رون ــظ ای ــت حف ــد. ضمان ــمیت می یاب ــد رس رون
ــه  ــت ک ــل« اس ــوق بین المل ــان »حق ــان هم ــطح جه در س
ــان  ــراه« می ــدم اک ــت »ع ــان حال ــریعت اســامی هم در ش
ملت هــا را گفتــه می شــود. از طــرف دیگــر تنــوع باورهــا، 
فرهنگ هــا و رســومات دیگــر نیــز در قــرآن یــک ســنت و 
امــر طبیعــی و نهادینــه شــده از جانــب پــروردگار معرفــی 
گردیــده اســت، آنجــا کــه خداونــد متعــال فرمــوده اســت 

)والیزالــون مختلفیــن( »بشــر همیشــه در مســایل متعــددی 
ــر  ــود« و ناظــر ب ــد ب ــان هــم خواهن ــای می دارای تفاوت ه
ایــن ســنت بعــد از واضــح شــدن راه حــق و باطــل، اســام 

ــد. ــی می دان ــن« را منتف ــراه در دی »اک
ضمانــت حفــظ ایــن رونــد در ســطح اقــوام نیــز در یــک 
ــه  ــود ک ــناخته می ش ــی ش ــن اساس ــان قوانی ــه هم جامع
تمــام شــهروندان را دارای حقــوق اساســی مســاوی میــان 
ــامی از  ــریعت اس ــد و در ش ــمیت می شناس ــه رس ــم ب ه
ــه  ــا ک ــد، آنج ــر می کن ــری« تعبی ــه »براب ــت ب ــن وضعی ای
ــنان  ــاس کأس ــد )الن ــی اســام )ص( م یفرمای ــول گرام رس
ــد« و  ــر ان ــانه براب ــای ش ــد دندانه ه ــردم مانن ــط( »م المش
از طــرف دیگــر، هرگونــه امتیــاز ذاتــی مبتنــی بــر طبقــات 
ــد. اســام  ــردود می دان ــژاد م ــان و ن ــت، زب را چــون قومی
امتیــازات افــراد را از طریــق عملیــه تقــوا نهادینــه می کنــد 
کــه هــر کــه بــا تقواتــر، بــا عزت تــر خواهــد بــود. اســام 
ــده  ــه ندی ــن وضعیــت مســالمت آمیز صدم ــرای اینکــه ای ب
ــک  ــه را ی ــوام و جامع ــان اق ــی می ــاد عموم ــد، اعتم باش
ــه  ــمًا و در محکم ــه رس ــی ک ــا زمان ــد و ت ــه می دان فریض
ــه صــورت ارادی  ــا ب ــی جــرم و ی ــه صــورت علن ــا ب و ی
و بــه صراحــت کفــر و ارتــداد کســی بــه اثبــات نرســیده 
باشــد، ثابــت بــودن مجرمیــت کســی را و یــا کفــر کســی را 
ــه ایــن صــورت مــا  از طریــق اتهــام مــردود می شــمارد. ب
در جامعــۀ خــود شــاید شــمار زیــاد افــرادی داشــته باشــیم 
کــه بــه صــورت مخفیانــه مرتکــب جرایمــی شــده انــد، یــا 
ــه اســام مخفــی می کننــد  اینکــه عــدم پابنــدی  شــان را ب
ــام  ــان را از اس ــه خروج ش ــا اینک ــادی( و ی ــاق اعتق )نف
ــن مســایل رســمًا  ــوز ای ــا چــون هن ــی نمی ســازند؛ ام علن
ــت  ــد وضعی ــام نبای ــرف اته ــا ص ــیده و ب ــات نرس ــه اثب ب
ــرف  ــام از آن ط ــد و اس ــه ببین ــه صدم ــز جامع صلح آمی
ــا  ــد ت ــویق می کن ــایل تش ــن مس ــهیر ای ــراز از تش ــه احت ب
ــم  ــان ه ــردم می ــوام و م ــالمت آمیز اق ــی مس ــه زنده گ اینک

آســیب نبینــد. 
ــای  ــان گروه ه ــالمت آمیز می ــی مس ــد زنده گ ــت رون ضمان
سیاســی و جریان هــای از ایــن قبیــل نیــز در یــک جامعــه 
همــان قانــون اساســی و یــا قوانیــن مرتبــط بــا ایــن اصناف 
ــا را  ــاوت دیدگاه ه ــمی تف ــورت رس ــه ص ــه ب ــت ک اس
رســمیت می دهــد، امــا تصــادم آن را بــه صــورت قهرآمیــز 
نمی پذیــرد تــا اینکــه »اصــل صلــح میــان گروه هــا« ضربــه 
ــی  ــز مبتن ــیون نی ــم و اپوزیس ــروه حاک ــفۀ گ ــد. فلس نبین
ــا  ــه گروه ه ــا ک ــود. آنج ــناخته می ش ــل ش ــن اص برهمی
ــا  ــد، ام ــاوت دعــوت کنن ــاوت عمــل و متف ــد متف می توانن
ــیب  ــالمت آمیز را آس ــتی مس ــل همزیس ــاوت اص ــن تف ای
ــرای  ــف ب ــز تشــکیل گروه هــای مختل ــد. در اســام نی نزن
ارایــه و بــه کار انــدازی راه هــای حــل در قبــال معضــات 
سیاســی و اجتماعــی یــک جامعــه از طریــق راهــکار 
»اجتهــاد« یــک اصــل اســت. نکتــۀ جالــب در اســام ایــن 
اســت کــه حتــا اجتهــاد منجــر بــه خطــا را نیــز »مأجــور« 
ــدد  ــای متع ــه راهکاره ــویق ارای ــی تش ــن یعن ــد. ای می دان
ــرای حــل ســواالت پیــش آمــده و از آن طــرف تمدیــح  ب
ــه  ــرای اینک ــم. ب ــروه حاک ــار گ ــز در کن ــیون نی اپوزیس

ــاوت  ــد و قض ــورد دی ــد م ــروه بتوان ــر گ ــای ه راهکاره
ــورا« را  ــی »ش ــل اساس ــام اص ــرد، اس ــرار گی ــی ق عموم
پیــش می کشــد و مســلمانان یــا جامعــۀ اســامی را نمونــۀ 
ــتم  ــت سیس ــان حاکمی ــا هم ــی و ی ــورا کراس ــم ش مجس
شــورایی معرفــی می کنــد آنجــا کــه خداونــد متعــال 
فرمــوده اســت )وامرهــم شــوری بینهــم( »...آخــرت بهتــر 
و ماندگارتــر..... بــرای کســانی اســت کــه سرنوشــت شــان 
ــا  ــردد .....« اینه ــن می گ ــم تعی ــان ه ــوره می ــرق مش از ط
ــان  ــی می ــح طبیع ــظ صل ــای حف ــا و راهکاره ضمانت ه
ملت هــا، اقــوام و گروه هــا اســت کــه در تمــام ایــن 
ــی(  ــی )موضوع ــۀ اصل ــورت زمین ــه ص ــح« ب ــوارد »صل م
ــک  ــا آن ی ــاوت ب ــت متف ــه حال ــت و هرگون ــرح اس مط

ــود. ــناخته می ش ــی ش ــت عرض ــا حال ــتثنا و ی اس
صلــح بــه صــورت دوم )فــرع موضوعــات دیگــر( معمــوالً 
بــه عنــوان پایانــی بــر یــک منازعــه و یــا فرعــی بــر یــک 
موضــوع اصلــی دیگــر مطــرح اســت. ایــن گونــه صلــح بــه 
صــورت حقوقــی آن معمــوالً در حــوزۀ حقــوق خصوصــی 
ــال اگــر مشــکلی در عقــد  ــۀ مث ــه گون مطــرح می باشــد. ب
اجــاره )موضــوع اصــل( و یــا عقــود دیگــر ماننــد هبــه و 
امثــال آن، رخ دهــد طرفیــن بــرای رفــع ایــن معضــل صلــح 
می کننــد و ایــن را گفتــه می شــود »صلــح متفــرع بــر یــک 
ــوان  ــأله می ت ــن مس ــر ای ــی ب ــر« مبتن ــی دیگ ــد حقوق عق
ــق ارادی دو طــرف  ــرد: تواف ــف ک ــه تعری ــح را اینگون صل
ــام  ــی. در اس ــه حقوق ــک رابط ــا زوال ی ــاد و ی ــر ایج ب
ــه صــورت راه  ــًا ب ــه غالب ــم ک ــح در قرآن کری ــه صل اینگون
حــل منازعــات مطــرح شــده اســت بــه کثــرت بــه چشــم 
ــز  ــر« را نی ــح خی ــل »والصل ــم اص ــورد و قرآن کری می خ
ــه  ــت. گرچ ــرده اس ــی ک ــات معرف ــل منازع ــه ح ــر ب ناظ
تقســیم بندی حــل صلح آمیــز منازعــات بــه صــورت 
حقوقــی و غیرحقوقــی کار فقهــا و مفســرین بــوده اســت. 

ج، بازسازی تاریخی مفهوم صلح در اسام
ــوالً  ــه معم ــلمانان اولی ــم مس ــوق قرآن کری ــر منط ــی ب مبتن
از »صلــح« بــه عنــوان پایــان یــک منازعــه اســتفاده کــرده 
انــد؛ دلیــل آن نیــز روشــن اســت و آن اینکــه از واژه صلــح 
غالبــًا بــه معنــا »رفــع فســاد و آوردن صــاح« منظــور شــده 
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــح چ ــورت صل ــن ص ــت. در ای اس
ــه صــورت  ــح حدیبی عقــد سیاســی آن طــوری کــه در صل
گرفــت و یــا یــک عقــد حقوقــی آن گونــه کــه در توافقــات 
مدنــی و حقــوق خصوصــی میــان افــراد صــورت گرفتــه، 
ظاهــر شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن توضیــح، صلــح در 
مراحــل نخســت بــه صــورت یــک عقــد مطــرح گردیــده 
اســت کــه بــه عنــوان نقطــۀ پایــان یــک منازعــه شــناخته 
ــه  ــش از منازع ــت پی ــه حال ــل اینک ــت. دلی ــده اس می ش
ــرح  ــته مط ــورت برجس ــه ص ــز ب ــت صلح آمی ــک حال ی
ــرای ایــن اســت کــه آن حالــت طبیعــی پنداشــته  نبــوده ب
می شــده و دیگــر نیازمنــد عقــد دانســته نمی شــده اســت. 
ــش از  ــت پی ــم حال ــد بدانی ــک عق ــح را ی ــر صل ــًا اگ واقع
ــه  ــا اینک ــدارد ت ــد ن ــک عق ــه ی ــرورت ب ــر ض ــزاع دیگ ن
آن را »صلــح« قلــم داد کنیــم. در دورۀ معاصــر کــه تزاحــم 
ــط  ــام رواب ــود تم ــن ب ــف ممک ــل مختل ــه دالی ــع ب مناف

ــه  ــد و همین گون ــود کن ــا را ناب ــان ملت ه ــالمت آمیز می مس
را  گروه هــا  و  اقــوام  میــان  مســالمت آمیز  همزیســتی 
ــد  ــط )مانن ــظ آن رواب ــرای حف ــی ب ــد، قوانین ــیب بزن آس
ــد و  ــه وجــود آم ــن اساســی( ب ــل و قوانی ــوق بین المل حق
ــد  ــک عق ــه ی ــل ب ــز تبدی ــه را نی ــش از منازع ــت پی وضعی
ــت اصلــی« داد. در  ــرای آن لقــب »حال ــا ب صلــح کــرد، ام
ــول  ــا دخ ــوام ب ــل و اق ــان قبای ــط می ــام رواب ــل اس اوای
آنهــا بــه اســام صلح آمیــز بنیان گــذاری می شــد کــه 
ــده نمی شــد  ــح دی ــد مجــدد صل ــه عق ــی ب دیگــر ضرورت
ــن  ــر همی ــرد. بناب ــرار گی ــاد ق ــه زی ــورد توج ــه م ــا اینک ت
ــت  ــام را »اصال ــوق اس ــه گان منط ــی بیگان ــت برخ وضعی
جنــگ« فکــر کردنــد و صلــح را بــه صــورت یــک پایــان 
منازعــه و حالــت دومــی در اســام دانســتند و ایــن قضیــه 
تــا آنجــا پیــش رفــت کــه برخــی دانشــمندان مســلمان نیــز 
حالــت اصلــی زنده گــی اجتماعــی میــان ملت هــا و اقــوام 
را یــک حالــت جنگــی در اســام پنداشــتند، در حالــی کــه 

ــود.  ــه نب اینگون
ــح«  ــوع دوم »صل ــه ن ــه ب ــه رفت ــلمان رفت ــمندان مس دانش
ــد کــه همــان  ــز دســت یافتن ــه صــورت یــک عقــد( نی )ب
»عقــد صلــح« بــه عنــوان یــک معاملــۀ مســتقل در حــوزۀ 
حقــوق اســامی می باشــد. ایــن عقــد بــه صــورت مســتقل 
در کنــار عقــود دیگــر کشــف شــد و بــه آن صحــه گذاشــته 
شــد. در ایــن صــورت نیــز عقــد صلــح ناظــر بــه حالــت 
اصلــی پیــش از نــزاع میــان افــراد و جوامــع نبــود بلکــه در 
کنــار عقــود دیگــر ماننــد عقــد بیــع و اجــاره و امثــال آنهــا 
عقــد صلــح نیــز روی یــک موضــوع جزایــی و یــا حقوقــی 
ــا  ــر قضیــه قتــل و ی ــه وجــود آیــد ماننــد عقــد صلــح ب ب

مســایل مدنــی. 
ــه  ــم ک ــت یافتی ــه دس ــن نتیج ــه ای ــث ب ــای بح ــا اینج ت
ــوزۀ  ــام در دو ح ــی در اس ــورت حقوق ــه ص ــح« ب »صل
مهــم )حقــوق خصوصــی و حقــوق عمومــی( مطــرح بــوده 
اســت و گــر چــه شــهرت بحــث آن بــه صــورت حقوقــی 
معمــوالً در حقــوق خصوصــی بــوده و بــه صورت سیاســی 
و اجتماعــی در حقــوق عمومــی. مــورد توجــه مــا در ایــن 
نبشــته بیشــتر همــان جایــگاه حقوقــی صلــح در شــریعت 
اســامی بــا توجــه بــه حــوزۀ حقــوق عمومــی اســت. در 
همیــن حــوزه اســت کــه جنــگ قابــل طــرح در برابــر صلح 
می باشــد و در همیــن حــوزه اســت حالــت اصلــی صلــح 
ــان ها در  ــع و انس ــان جوام ــی می ــت طبیع ــک حال ــه ی ک
ــد. ــدا می کن ــث پی ــت بح ــود، اهمی ــناخته می ش ــام ش اس

ــه توضیــح فــوق بایــد بحــث صلــح را در دو  ــا توجــه ب ب
ــت  ــک حال ــوان ی ــه عن ــح ب ــه داد: یکــی صل قســمت ادام
اصلــی در زنده گــی جوامــع و انســان ها و دومــی بــه 
ــه و  ــک جامع ــلحانه در ی ــات مس ــل منازع ــوان راه ح عن
میــان مســلمانان. بنابــرآن، ناگزیــر بایــد در بــارۀ »جنــگ« و 
ــز توضیــح داده شــود  ــگاه آن در شــریعت اســامی نی جای
ــن  ــر تبیی ــت خوب ت ــح اس ــه صل ــاد آن ک ــه متض ــا اینک ت

ــردد.  گ

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسالمی
بخش دومکمال الدین حامد
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سیاســـت های  و  متناقـــض  موضع گیری هـــای 
متزلـــزل در ادارۀ دونالـــد ترامـــپ بـــه یـــک امـــر 
معمـــول مبـــدل گردیـــده، امـــا اصـــدار دو حکـــم 
ـــاز  ـــرای آغ ـــی ب ـــک روز، یک ـــان ی ـــاوت در جری متف
ـــه  ـــک تجرب ـــگ، ی ـــع جن ـــرای من ـــری ب ـــگ و دیگ جن
ـــتگاه های  ـــرای دس ـــازه ب ـــر ت ـــک درد س ـــد و ی جدی

ــد.  ــکا می باشـ ــی امریـ ــی و نظامـ سیاسـ
ـــه او  ـــت ک ـــن  اس ـــپ ای ـــد در ادارۀ ترام ـــۀ جدی تجرب
ـــران ارشـــد  ـــا رهب ـــی ب ـــی طوالن امـــروز بعـــد از رأی زن
ـــالت  ـــاز حم ـــتور آغ ـــکا، دس ـــی امری ـــی و نظام سیاس
ـــا  ـــرد، ام ـــادر ک ـــران را ص ـــاک ای ـــاالی خ ـــی ب هوای
دیـــری نگذشـــت کـــه دســـتورش را لغـــو کـــرد. 
بعـــد از آنکـــه دســـتور حمـــالت هوایـــی بـــاالی 
ـــد،  ـــادر گردی ـــران ص ـــاک ای ـــخص در خ ـــداف مش اه
ـــادۀ  ـــی آم ـــی امریکای ـــتی های جنگ ـــا و کش هواپیماه
ـــی  ـــان دســـتور دوم ـــه ناگه انجـــام حمـــالت شـــدند ک
آقـــای ترامـــپ بـــه آنهـــا رســـید. اینکـــه حمـــالت 
هوایـــی موقتـــًا لغـــو شـــد یـــا راه دیگـــری بـــرای 
مقابلـــه بـــا تهدیـــدات ایـــران روی دســـت گرفتـــه 

ــت.  ــخص نیسـ ــود، مشـ می شـ
آقـــای ترامـــپ در خصـــوص موضع گیری هـــا و 
پالیســـی های متناقـــض، ســـابقۀ طوالنـــی دارد و 
تصامیـــم و موقف گیری هایـــش همیشـــه ضـــد و 
ـــرای  ـــر او ب ـــتور اخی ـــا دس ـــت، ام ـــوده اس ـــض ب نقی
ـــی  ـــه دســـتور دوم ـــی و بالفاصل انجـــام حمـــالت هوای
ـــتگاه های  ـــرای دس ـــی، ب ـــالت هوای ـــو حم ـــرای لغ ب
ـــد و  ـــۀ جدی ـــک تجرب ـــکا ی ـــی امری ـــی و نظام سیاس
بی ســـابقه می باشـــد کـــه واکنش هـــای جـــدی 
را در ســـطح ملـــی و بین المللـــی نیـــز بـــه دنبـــال 

ـــت.  ـــد داش خواه
پیرامـــون  آشـــنا  و  اساســـی  مـــوارد  از  یکـــی 
پالیســـی های  و  متناقـــض  تصمیم گیری هـــای 
ـــارزه و  ـــوع مب ـــپ، موض ـــای ترام ـــض آق ـــد و نقی ض
مصالحـــه در افغانســـتان می باشـــد. آقـــای ترامـــپ 
ـــدش  ـــتراتژی جدی ـــفید، اس ـــه کاخ س ـــد از ورود ب بع

ــتان اعـــالم کـــرد کـــه شکســـت  را بـــرای افغانسـ
هراس افگنـــان و پیـــروزی او در جنـــگ افغانســـتان 
ــری  ــا دیـ ــت، امـ ــت داشـ ــتراتژی اولویـ در آن اسـ
ــی  ــای امریکایـ ــروج نیروهـ ــه از خـ ــت، کـ نگذشـ
و بعـــد دســـتور آغـــاز مذاکـــرات مســـتقیم میـــان 
ـــن  ـــرد. ای ـــادر ک ـــان را ص ـــکا و طالب ـــده گان امری نماین
ـــکا از  ـــاع امری ـــر دف ـــه وزی ـــد ک ـــث ش ـــض باع تناق

وظیفـــه اش اســـتعفا دهـــد. 
در خصـــوص حملـــۀ نظامـــی بـــاالی ایـــران، 
ــخص در ادارۀ  ــد و مشـ ــع واحـ ــی موضـ هیچ گاهـ
آقـــای ترامـــپ وجـــود نداشـــته و ایـــن اختـــالف 
نظـــر باعـــث شـــده اســـت کـــه مشـــاوران اســـبق 
ــکا  ــبق امریـ ــه اسـ ــر خارجـ ــا وزیـ ــی و حتـ نظامـ
ــای  ــا آقـ ــد بـ ــدم دیـــدگاه واحـ ــر عـ ــز به خاطـ نیـ
ـــتعفی  ـــا مس ـــار و ی ـــان برکن ـــف ایش ـــپ، از وظای ترام
ــه،  ــور خارجـ ــر امـ ــز وزیـ ــار نیـ ــده اند. این بـ شـ
ـــکا  ـــی.آی.آی امری ـــس س ـــی و ریی ـــت مل ـــاور امنی مش
خواهـــان حملـــۀ نظامـــی بـــاالی ایـــران انـــد، امـــا 
ـــه  ـــور، حمل ـــن کش ـــاع ای ـــات وزارت دف ـــایر مقام س
ــا  ــدام نـ ــار و اقـ ــران را زیان بـ ــاالی ایـ ــی بـ نظامـ

مناســـب می داننـــد. 
ـــران را  ـــاالی ای ـــی ب ـــۀ نظام ـــه حمل ـــن آنک ـــن ضم م
بـــه فـــال نیـــک می دانـــم، امـــا از تأثیـــرات منفـــی 
ـــتم.  ـــران هس ـــدیداً نگ ـــز ش ـــتان نی ـــاالی افغانس آن ب
موجودیـــت اوضـــاع شـــکنندۀ سیاســـی و امنیتـــی 
ـــران  ـــتخبارات ای ـــد اس ـــی بلن ـــتان، دسترس در افغانس
در حکومـــت و خـــاک افغانســـتان و رابطـــه آن 
ــان ترین  ــد آسـ ــان می توانـ ــا هراس افگنـ ــور بـ کشـ
تالفی جویانـــۀ  اقدامـــات  بـــرای  را  فرصت هـــا 
ـــت  ـــد. رقاب ـــم کن ـــتان فراه ـــاک افغانس ـــران در خ ای
ــردم  ــتان و مـ ــان کشـــورهای خارجـــی، افغانسـ میـ
ایـــن کشـــور را بـــه انـــدازۀ کافـــی متضـــرر کـــرده 
اســـت، امـــا افزایـــش تنش هـــا و آغـــاز حمـــالت 
ـــتر  ـــتان را بیش ـــران، افغانس ـــاالی ای ـــکا ب ـــی امری نظام

آســـیب می رســـاند. 

یک
در مبحثـی از کتاب افغانسـتان در مسـیر تاریخ، جایی که 
سـلطنت غزنویـان روایـت می شـود، غبـار چند جـای از 
وزیـری بـه اسـم احمـد حسـن میوندی نـام برده اسـت. 
بـه نظـرم، غبـار نخسـتین کسـی اسـت کـه اسـم وزیـر 
معـروف سـلطنت غزنویـان، احمد بن حسـن میمندی را 
به این شـکل نوشـته اسـت. البـد او بـه درسـتی دریافته 
بـود کـه میونـد تلفـظ جدیدتـر و احتمـاالً محلـِی میمند 

ست. ا
در یادداشـت های دهخـدا آمـده اسـت کـه میمنـد نـام 
قریه یـی اسـت در غزنـه، میان غـور و بامیـان و احمد بن 
حسـن میمندی از آن جاسـت. مسلم اسـت که در والیتی 
چـون غزنۀ سـدۀ پنجم، موضـع میمند )میوند( روسـتایی 

اسـت. نبوده  بیش 
خواجـه احمـد بن حسـن میمندی برادر رضاعی سـلطان 
محمـود بـود کـه یـک بـار در دربـار محمود و بـار دیگر 
در زمان سـلطان مسـعود بـه وزارت رسـید. او در تاریخ، 
بـه برانـدازی رسـمیت زبان فارسـی از دربـار غزنویان و 
برگماشـتن عربـی بـه جـای آن، متهـم اسـت کـه چندی 
کارنامـه اش  از  امـا  دیگری سـت  بحـث  چونـی اش  و 
همین قـدر می تـوان گفـت کـه او شـفیع، و از حامیـان 
فردوسـی بـود و همـو بـود کـه نظـر سـلطان را دربـارۀ 

حکیـم طـوس برگرداند.
میمندی در ۴2۴ از دنیا رفت و در هرات دفن است.

دو
سـردار  جنـگ  وقـوع  دلیـل  بـه  میونـد،  موضـع 
در  آن جـا،  در  انگلیسـی  نیروهـای  بـا  محمدایوب خـان 
افسـانۀ  برسـاخت  اسـت.  آشـنایی  نـام  معاصـر  تاریـخ 
ورود  و  حبیبـی  عبدالحـی  زنده یـاد  سـوی  از  ماللـی 
اجبـاری آن بـه تاریخ هـای رسـمی و سـپس کتاب هـای 
مکاتـب، ماللـی میوندی را بـه موجودی تاریخـی تبدیل 
در  آن  نمادیـن  سـویۀ  دیگـر،  جهـت  از  اسـت.  کـرده 
اثـر هژمونـی صدسـالۀ گفتمـان افغانیـت، چنـدان تبلیـغ 
شـده کـه همیـن اکنـون تابلویـی از آن، در کنـار عکـس 
محمداشـرف غنـی بـر دیوار دفتـر آقای حمـداهلل محب، 
مشـاور شـورای امنیت افغانسـتان آویزان است. جمعیت 
چهل هـزار نفـری ولسـوالی میونـد اکنـون همـه بـه زبان 
پشـتو صحبـت می کننـد و بی گمان خود را افغان/پشـتون 

ننـد. می خوا
حـاال وقتـی دانـش کنونـی مـان را دربـارۀ این ولسـوالی 
کوچـک در غـرب قندهار دوبـاره مرور می کنیـم، چیزی 
بـه جـز جنـگ سـردار محمدایوب خـان، افسـانۀ ماللـی 
و واقعیـت موجـود آن بـا چیـز دیگـری مواجـه نیسـتیم. 
البـد بـه همیـن دلیل اسـت که هـر افغان/پشـتونی تصور 
می کنـد کـه میونـد از عهـد ازل، موضعـی پشتون نشـین 
بـوده و مـردم در آن بـه جـز پشـتو بـه زبان دیگر سـخن 

اسـت. نرانده 

پرسـش امـا این اسـت کـه در فاصلۀ حسـن میمنـدی تا 
ماللـی میوندی چـه اتفاقـی افتاد؟

سه
زنده یـاد جالل الدیـن صدیقـی بـه ایـن بـاور بـود کـه 
پـس غایلـۀ مغـول، شـهرهای مهمی در شـرق خراسـان 
از اهمیت اقتصادی و سیاسـی برافتادنـد. دورۀ اول مغول 
کـه بـا جنگ و کشـتار و غارتگـری همراه بود شـهرهای 
بسـیاری را در خراسـان خالی از سکنه سـاخت. در دورۀ 
دوم نیـز فرزنـدان و اخـالف چنگیـز بیشـتر بـه آبادانـی 
شـهرهای جدیـدی توجـه کردنـد و اغلـب شـهرهایی 
چـون بلـخ و بخـارا و قندهـار و نیمـروز در شـمال و 
جنـوب تقریبًا به فراموشـی سـپردند. در روزگار ایلخانان 
ایـن مراغـه و تبریـز و... بـود کـه اهمیـت اقتصـادی و 

سیاسـی و فرهنگـی یافتنـد.
گـذار اولیـۀ افغانـان از دورۀ کوه نشـینی و کوچی گـری 
بـه مرحلـۀ دهقانـی و یک جانشـینی در همیـن روزگار 
قصبه هـای  بـه  دیگـر  کـه  شـهرهایی  در  افتـاد.  اتفـاق 
متروکـی تبدیـل شـده بودنـد. در سـده های بعـد، پس از 
انحطـاط حکومت هـای ایلخانـی و بعدتـر در ایـام ظهور 
نیـروی  بـه  افغانـان  منطقـه،  در  اسـتعماری  کشـورهای 
اجتماعـی در مرزهـای خراسـان و هنـد تبدیـل شـدند. 
رونـد تکویـن اسـکان سیاسـی اجتماعـی ایـن تیره یـی 
از مـردم خراسـان، پـس از تشـکیل افغانسـتان تـا همین 
اکنـون صورت هـای مختلفـی داشـته کـه مجال بیشـتری 

بـرای بیـان آن نیسـت.
چهار

از  دیـدم. مصاحبه یـی  را  اصولـی  مصاحبـۀ کمال ناصـر 
بـاب تفنـن و تفریح اما آغشـته با واقعیتی تلـخ و تاریک.
تلخـی امـا در آن نیسـت کـه نخبه گانی از سـنخ اصولی، 
بـل  می خواننـد.  مهاجـر  و  بیگانـه  را  هموطنان شـان 
دردمنـدی آن جاسـت کـه اغلـب ایـن افغانیت طلبـان از 

درک سـادۀ مسـایل اجتماعـی و تاریخـی عاجـز انـد.
اصحـاب چنیـن اندیشـه یی تاریـخ را سلسـله رویدادهای 
تلقـی  گفتمانـی  امـر  یـک  جهـت  در  و  بهم پیوسـته 
تاریـخ  گسسـت های  و  خالهـا  چرخش هـا،  می کننـد. 
را نمی شناسـند. شـناخت موجودشـان را از جغرافیـای 
سیاسـی بـه جغرافیای تاریخـی تعمیم می دهند. اسـتیالی 
و  می پندارنـد  ازلـی  امـری  را  حاضـر  افغانـی  سیاسـی 

مومنانـه بـر آن اصـرار دارنـد. 
ایـن  اغلـب  کـه  آن جاسـت  هـم  بیشـتر  سـوگ مندی 
افغانیت طلبـان علـوم انسـانی خوانـده اند. اسـماعیل یون 
ادبیات شـناس اسـت. اشـرف غنی مردم شناسـی خوانـده 

اسـت و حتـا همیـن اصولـی لیسـانس حقـوق دارد.
حتـا برعکـس عمـل می کنـد: شـخصیتی چـون خواجـه 
احمـد بـن حسـن میمنـدی مهاجر اسـت، بیگانه اسـت، 
غایـب اسـت امـا ماللی، ایـن زاییـدۀ تخیل نـاب حبیبی، 

اسـطورۀ اعظـم تاریخ ماسـت.

ی  حکـم هـا
ایـران بـرای  تـرامپ  متنـاقض 

در باب بومیان و مهاجران
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