
کمـال ناصـر اصولی، عضـو مجلس نماینـده گان که 
قبـًا هیـات اداری مجلـس را به دسـت داشـتن در 
قراردادهـای معافیـت نفتی نیروهـای خارجی متهم 
کـرده بـود، از موضع قبلـی خود عقب نشـینی کرد.
آقـای اصولـی پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه برخـی 
قراردادهـای  در  مجلـس  اداری  هیـات  اعضـای 
معافیـت نفتی دسـت دارنـد و میلیون هـا دالر از این 
بخـش عوایـد کـه مسـتقیم بـه بودجه ملـی مربوط 

می شـود را بـه جیـب می زننـد.
امـا  نماینـده گان  مجلـس  دیـروز  نشسـت  در  او 
گفـت کـه منظـورش مسـاله فسـاد در قراردادهـای 
معافیتـی نفـت و گاز نیروهـای خارجـی اسـت که 
بایـد بررسـی شـود نـه اینکـه هیـات اداری در این 

قراردادهـا دسـت دارد.
آقـای اصولی در بخشـی از سـخنان خـود دیروزی 
هـم گفـت کـه معافیـت تیـل نیروهـای خارجـی 
بحـث شـخصی میـان او و هیـات اداری مجلـس 
نیسـت و سوء اسـتفاده های کـه در ایـن قراردادهـا 

صـورت می گیـرد بایـد جلوگیـری شـود.
او بـار دیگـر گفـت: »برخـی اشـخاص در هیـات 
مهمانی هـای  کـه  دارنـد  وجـود  مجلـس  اداری 
بـا  و  می کننـد  برگـزار  خـود  خانـه  در  بزرگـی 
دعـوت تاجـران یـک میلیـون دالـر بـه آنـان توزیع 
می کننـد؛ ایـن سوءاسـتفاده از صاحیـت نیسـت، 
زیـرا ایـن مهمانی هـا در خانه های شـخصی برگزار 

می شـوند.«
علـی اکبـر قاسـمی دیگـر عضـو مجلـس می گوید 
کـه در مـورد اتهـام بـه اعضـای هیـات اداری یک 
روز یـک چیـز گفتـه می شـود و روز دیگـر چیزی 

دیگری.
آرای  بـا  اداری  هیـات  کـه  افـزود  قاسـمی  آقـای 
نماینـده گان مجلـس انتخاب می شـوند و آنان نباید 

او  کننـد.  اسـتفاده  سـوء  شـان  صاحیت هـای  از 
تاکیـد کـرد کـه این مسـاله بایـد به صـورت جدی 
بررسـی شـود وگرنـه طـرح چنیـن اتهام هـای بـه 

هیـچ وجـه پذیرفتنـی نیسـت.
میررحمـان رحمانـی رییس مجلس نماینـده گان نیز 
در ایـن مـورد گفت کـه فکر نمی کند آقـای اصولی 
بـه آدرس هیـات اداری چنیـن صحبـت تخریشـی 
کـرده باشـد؛ بـاز هم این مسـاله بررسـی می شـود.

بـا این وجـود، آقای اصولـی بحث سوءاسـتفاده از 
قراردادهـای معافیـت نفتی نیروهـای خارجی را به 
نشسـت امروز}دیـروز{ مجلـس پیشـنهاد کـرد تـا 
بـه شـکل فـوری وارد آجندا شـود؛ اما میـر رحمان 

رحمانـی کـه این پیشـنهاد فوریـت ندارد.
از سـویی هـم، عبدالظاهـر سـالنگی دیگـر عضـو 
مجلـس گفـت کـه برخـی نماینـده گان از بیـرون 
مجلـس وظیفـه گرفتـه انـد کـه بـا طـرح اتهام های 
واهـی عملکـرد مجلـس را سـبوتاژ نمـوده و ایـن 

خانـه را بدنـام کننـد.
او تاکیـد کـرد، اگـر اتهام های مطرح شـده درسـت 
باشـد بایـد به کمیسـیون اختصاصـی مجلس ارجاع 
شـود تـا بررسـی گـردد؛ در غیر این صـورت طرح 
آن جـز سـر و صـدای رسـانه یی هدفـی دیگـری 

ندارد.
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ــعود  ــهید مس ــاد ش ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس احمدول
بــا  نشســت  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  و 
ــه  ــت« ب ــون بنس ــز بدل ــوله یی ــتان س ــده گان »د افغانس نماین
رهبــری آقــای فــاروق اعظــم و »اجمــاع ملــی مردم افغانســتان 
ــات گفت وگــو کــرد. ــح و انتخاب ــح« پیرامــون صل ــرای صل ب
نهادهــای مذکــور بدیــن باورنــد کــه بحــران انتخاباتــی در راه 
اســت و قبــل از اینکــه کشــور وارد فــاز بحــران گــردد بایــد 
همــه نیروهــای ملــی آماده گــی گزینــۀ جلوگیــری از بحــران 

را داشــته باشــند.
ــتی  ــدار را در یادداش ــن دی ــات ای ــه جزیی ــعود ک ــای مس آق
برگــۀ فیســبوکش همه گانــی کــرده، نوشــته اســت:  در 
گفتــه شــد، در پهلــوی آماده گی هــا، اکنــون بایــد همــه 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــات بمانن ــج انتخاب ــام نتای ــر اع منتظ

نتایــج شــفاف بیــرون نشــود، حوادثــی ماننــد تهدیــد جانــی 
ــد،  ــه درازا بکش ــام آن ب ــا اع ــردد و ی ــا گ ــنران رونم کمیش
بهخصــوص اینکــه تــا بهــار ســال آینــده معطــل گــردد، خــود 
نشــانه یی از بحــران می باشــد کــه در آن صــورت همــۀ 
ــای  ــورای کاندیداه ــور ش ــی در مح ــی و مل ــای سیاس نیروه
ریاســت جمهوری ۱۳۹۸ نســخۀ گزینــۀ دوم جلوگیــری از 

ــند. ــته باش ــاده داش ــران را آم بح
کاندیداهــای  شــورای  اســت:  گفتــه  مســعود  آقــای 
از  بیشــتر  ملــی  نهــاد  یــک  منحیــث  ریاســت جمهوری 
یک ســال می شــود کــه پیرامــون گزینــۀ دوم کار مســتمر 
کــرده و برنامــه دارد. اعضــای ایــن شــورا هریــک از جایــگاه 
ــز نیســتند و  ــد، چهره هــای جنجال برانگی ــی برخوردارن حقوق

قابــل قبــول طرف هــا می باشــند.

صفحه 2

احمدولی مسعود:
تداوم حکومت غیرقانونی و تأخیر در تشکیل دولت جدید مساوی به بحران است

ادعای فساد در قراردادهای معافیت نفتی نیروهای خارجی:

کمـال ناصـر اصـولی عقب نشینـی کـرد

میزبانی پی هِم ارگ و سپیدار از مسووالن قصر سفید
مـردم از چشـم انـداز امـریکا برای افغانستان بـی خبـر اند

سـه محـوری که دولت سـاز را بـرباد داد

صفحه 3

اشـرف غنی از همـان روزِ نخسـت کـه دسـتۀ انتخاباتـی »دولت سـاز« را بـا معاونت اوِل امـراهلل صالـح و معاونت دومِ سـرور دانش 
سـاخت، مثـل روز برایـش روشـن بـود کـه در انتخابـات سـال ۹۸ رای نمـی آورد. او می دانسـت که این بـار حتا همان ده یا بیسـت 
درصـد رایـی را کـه در انتخابـاِت گذشـته به دسـت آورده بود نیز نخواهد داشـت. او می دانسـت که مـردم دیگِر فریـب زباِن چرب 

و وعده هـاِی میان تهـِی او را نمی خورنـد. دیگـر مـردم بـه این کـه او افغانسـتان را چهـارراه اقتصادِی منطقه بسـازد...



دسـتۀ  کـه  نخسـت  روزِ  همـان  از  اشـرف غنی 
انتخاباتـی »دولت سـاز« را بـا معاونـت اوِل امراهلل 
صالـح و معاونت دومِ سـرور دانش سـاخت، مثل 
روز برایـش روشـن بـود کـه در انتخابـات سـال 
این بـار  کـه  می دانسـت  او  نمـی آورد.  رای   ۹۸
حتـا همـان ده یـا بیسـت درصـد رایـی را کـه 
نیـز  بـود  آورده  به دسـت  گذشـته  انتخابـاِت  در 
نخواهـد داشـت. او می دانسـت کـه مـردم دیگـِر 
میان تهـِی  وعده هـاِی  و  چـرب  زبـاِن  فریـب 
او  این کـه  بـه  مـردم  دیگـر  نمی خورنـد.  را  او 
افغانسـتان را چهـارراه اقتصـادِی منطقـه بسـازد 
و یـا محصوالت شـان را از راه دهلیـز هوایـی بـه 
کشـورهای دیگـر صـادر کنـد، بـاور نمی کنند. او 
می دیـد کـه در پنج سـال حکومـت داری اش، فقر 
و بدبختی و ناامنی در کشـور گسـترده تر شـده و 
در چنیـن وضعیتـی، توقـع راِی مـردم را داشـتن، 
دیگـر  حتـا  اسـت.  بیهـوده  و  نابه جـا  توقعـی 
بحث هـای قومـی و زبانـی هم بـرای پیـروزِی او 
کارسـاز بـه شـمار نمی رفتند و مـردم فهمیدند که 
او بـا چنیـن سیاسـت هایی، ُکل جامعـه را دچـار 
تباهی و شکسـت می سـازد. به همیـن دلیل، آقای 
غنی روی سـه محـورِ دیگـر سـرمایه گذاری کرد 
بلکـه بتوانـد از آن طریـق راهِ خود را بـارِ دیگر به 
سـوی ارگ همــوار نمایـد. هرچنـد او تبلیغـاِت 
پُرسـروصدایی  محافـِل  و  آغـاز  را  پُرهزینه یـی 
برگـزار کـرد، ولـی می دانسـت کـه ایـن ترفندها 
دیگـر شـکم های خالـِی مـردم را پُـر نمی کننـد و 
شـرایط را بـه نفـِع او تغییـر نمی دهنـد. این بـار 
غنـی نااُمیـد از واقعیت هـای جامعـه، تـاش کرد 
کـه بـا تمرکز روی سـه محـورِ ذیل بتوانـد مقدارِ 

معتنابهـی رای و اعتبـار بـه دسـت آورد:
محـورِ نخسـت، مصـرف پول هـاِی نجومـی بود. 
او بـه ایـن صـورت توقع داشـت که بتوانـد آراِی 
مـردم را خریـداری کنـد. او در هـر والیـت ده ها 
دفتـر انتخاباتی بـاز کرد و به هر کسـی که نزدش 
رفـت، پول هـای گزافـی داد. اگر کسـی می گفت 
کـه پنجاه هـزار دالـر می خواهـد، او برایش چک 
۱00 هـزار دالـری صـادر می کـرد. کمپاینرهـاِی 
گـزاف  معاش هـاِی  بـا  والیت هـا  در  را  زیـادی 
اسـتخدام کـرد و حتـا بـه هم تیمی هایـش متذکـر 
شـده بـود کـه: مـردم افغانسـتان در برابـِر پـول 
ضعیـف انـد و زود کوتـاه می آینـد؛ پـس بـه هـر 
وسـیلۀ ممکـن آن هـا را بخریـد. کمپایـن آقـای 
و  بـود  انتخاباتـی  کمپایـِن  پُرهزینه تریـن  غنـی، 
چنیـن  نیـز  کشـورها  ثروتمندتریـن  در  شـاید 
کمپاین هایـی انجـام نشـود. ولی او طی پنج سـاِل 

گذشـته کـه پول هـای زیـادی را بـه ایـن منظـور 
ذخیـره کـرده بـود، همـه را بـه مصـرف رسـاند. 
همایـون قیومـی در پیـدا کـردِن چنیـن پول هایی 
همـکار اصلـی و نزدیکش بود. شـاید حاال برخی 
منابـع بگوینـد کـه او تقریبـًا ۱70 میلیـون دالر را 
در کمپاین هایـش مصـرف کـرده اسـت ولـی این 
بـه هیچ صـورت رقم اصلِی مصارِف او نیسـت و 
چندین برابـِر رقـم یاد شـده در کمپاین هـای آقای 
غنـی بـه مصرف رسـیده اسـت. مـردم پول هایش 
را گرفتنـد، نانـش را خوردنـد ولی وجـداِن خود 
را نفروختنـد و بـه او رای ندادند. این جاسـت که 
عصبانیـِت او اوج می گیـرد و هم تیمی هایـش را 

زیـر تازیانـۀ دشـنام و شـماتت می کوبـد.
محـورِ دومی کـه آقای غنـی روی آن هزینه کرده 
بـود، مهندسـی آرا و تقلـب بـود. او بـه همیـن 
منظـور، ضیاء امرخیل رییس پیشـیِن داراالنشـای 
کمیسـیون انتخابـات را بـه عنـوان مشـاور ارشـِد 
خـود انتخـاب کرد تـا در چنیـن روزی به دردش 
بخـورد. آقـای غنـی صدهـا و هـزاران کارمنـد 
انتخابـات را بـه گونه هـای مختلـف در خدمـت 
گرفـت تـا از طریِق آن هـا در برگه هـای رای دهی 
افـرادی  نیـز  داخـل کمیسـیون  در  کنـد.  تقلـب 
هسـتند و بودنـد کـه در خدمت هدف هـاِی آقای 
غنـی قرار دارند و داشـتند. ولی موضع کمیسـیون 
غیربایومتریک شـده  آرای  برابـر  در  انتخابـات 
و تفکیـک آرای پـاک از ناپـاک، توجـه جامعـۀ 
جهانـی بـه موضوع شـفافیت انتخابـات و حضور 
ناظـراِن گوناگـون و بـا تجربـه، ایـن برنامـۀ آقای 
غنـی را تـا حدود بسـیار زیـادی به ناکامـی منجر 
کرد. او موفق نشـد کـه آرای غیربایومتریک شـده 
و تقلبی را وارد سیسـتم سـازد و احتمال دارد که 
در روزهـای آینـده آراِی بیشـتری از او از سـوی 
کمیسـیون بـه دلیـِل تقلـب و جعـل کاری باطـل 

شـوند. اعام 
محور ســوم، البی گـری در امریکا و کشـورهای 
غربـی بـه نفـِع خود بـود. آقـای غنی می دانسـت 
کـه امریـکا و غرب دیگر نظـِر خوش بینانـه به او 
و کارنامـه اش طـی پنـج سـاِل گذشـته ندارنـد و 
او را سیاسـت مداری نـاکام و منـزوی از جامعـه 
بـا  کـه  کردنـد  درک  امریکایی هـا  می داننـد. 
حمایـت و روی کار آوردن او، یک اشـتباه بزرِگ 
از  ایـن موضـوع  تاریخـی را مرتکـب شـده  اند. 
چشـِم آقـای غنـی پنهـان نمانـده بود و بـه همین 
دلیـل در ماه هـای اخیـر تاش هـای زیـادی را به 
خـرچ داد کـه بتوانـد رابطـۀ تیـره و تـارِ خـود با 
امریـکا و اتحادیـۀ اروپـا را ترمیـم کنـد. اما دیگر 

دیـر شـده بـود و غربی هـا حاضـر نبودنـد کـه به 
گـوش  او  فریب کارانـۀ  و  بی مایـه  حرف هـاِی 
دهنـد. بـه همیـن دلیـل، تاش هـای او و همایون 
قیومـی در امریکا بـه ناکامی انجامیـد و دیگر تیم 
ترامـپ، غنـی را متحد قابـِل اعتمـاد و اعتنا برای 
افشـای دزدی هـای  خـود نمی دانـد. در ضمـن، 
مالـی و خوردوبُردهای فسـادآلودش، وجهۀ او را 
به کلـی در نـزد جهانیـان خدشـه دار کرده اسـت. 
قبـًا اگـر کسـانی او را فـردی پـاک و عـاری از 
سـندهای  افشـای  بـا  ولـی  می دانسـتند  فسـاد 
امریـکا  در  حکومت هـا  موثریـت  انسـتیتوت 
از  هنگفتـی  پول هـای  چـه  کـه  شـد  مشـخص 
کشـور بـه نامِ این انسـتیتوت خارج شـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، آقـای غنـی در انتخابـات سـال 
او  نـدارد.  پیــروزی  بـرای  هیـچ شانسـی  روان 
ناکامـی اش را از حـاال حـس کـرده و بـه همیـن 
دلیـل تاش هـاِی مذبوحانه یـی را بـه راه انداختـه 
تـا موفـق شـود کـه ُکِل انتخابـات را برهـم زنـد؛ 
احتمالـی کـه دیگر وجود نـدارد و باید او ارگ را 

بـرای همیشـه ترک کنــد. 
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گرفتــه،  قــرار  مرحلــۀ حساســی  در  افغانســتان  دموکراســی 
ــده  ــه ش ــات دوخت ــیون انتخاب ــوی کمیس ــه س ــه ب ــم ها هم چش
ــفافیت  ــار ش ــا این ب ــود. آی ــرون می ش ــه بی ــِگ آن چ ــه از دی ک
ــا  ــی ب ــت و کس ــد نشس ــی خواه ــه کرس ــی ب ــِت انتخابات و عدال
ــت؟  ــد یاف ــه ارگ راه نخواه ــِج مهندسی شــده ب آراِی ســیاه و نتای
ــرار  ــی ق ــیون های انتخابات ــِر کمیس ــه در براب ــت ک ــن سوالی س ای
ــال  ــِی در ح ــد دموکراس ــود می توانن ــردِ خ ــا عملک ــا ب دارد. آن ه
نــزِع کشــور را یــا دوبــاره زنــده کننــد و یــا آن را بــه گورســتان 

ــپارند.  بس
ــاِی  ــه از ارزش ه ــق شــدند ک ــی موف ــر کمیســیون های انتخابات اگ
ــور  ــز در کش ــک همه چی ــدون ش ــد، ب ــداری کنن ــی پاس دموکراس
ــارۀ  ــدِن دوب ــده ش ــت. زن ــد گرف ــه خــود خواه ــی ب ــِگ تازه ی رن
ــی و خشــونت طلبی  ــرِگ تمامیت  خواه ــای م ــه معن ــی ب دموکراس
بــه هــر شــکل و نــوِع آن اســت. در دو انتخابــات گذشــته، مــردم 
ــی  ــد و قربان ــای رای رفتن ــای صندوق ه ــه پ ــه ب ــا وجــود این ک ب
دادنــد، ولــی متأســفانه ایــن قربانی هــا بــه ســودِ تیم هــای 
تمامیت خــواه و بی کفایــت مصــادره شــد. تکــرار چنیــن رونــدی، 
دیگــر آخریــن بقایــاِی اعتمــاد بــه مردم ســاالری را نیــز در مــردم 
ــه ســمِت طالبانیزه شــدن و  ــه ب ــفانه جامع ــرد و متأس ــن می ب از بی

خشــونت گرایی ســوق می یابــد. 
ــیار تاریخــی و  ــی، مســوولیِت بس ــیون های انتخابات ــار کمیس این ب
بزرگــی را بــه گــردن دارنــد. این بــار آن هــا بایــد در جبهــۀ دفــاع 
ــاره کشــور از  ــا دوب ــد ت ــرار بگیرن از ارزش هــای مردم ســاالرانه ق
ــدا  ــات پی ــده، نج ــر آن ش ــه گریبان گی ــی ک ــاِی مختلف بحران ه
کنــد. گــره بســیاری از مشــکاِت فعلــی جامعــه، در ســازوکارهای 
موجــود حکومــت داری نهفتــه اســت. اگــر ناامنــی شــدت گرفتــه، 
اگــر فقــر و بــی کاری تشــدید یافتــه، اگــر مــردم دیگــر امیــدی بــه 
آینــده ندارنــد، اگــر فســاد بــه اوِج خــود رســیده، همــه ناشــی از 
ــز را  ــی همه چی ــی اســت کــه چهارچنگال ســاختارِ معــوِج حکومت

ــد. ــردم را نمی بین ــرار داده و م در انحصــارِ خــود ق
ــک  ــدون ش ــار آورد، ب ــه ب ــواه را ب ــۀ دل خ ــات نتیج ــر انتخاب  اگ
ــا  ــان ب ــه حــل می شــود. دیگــر طالب بســیاری از مشــکاِت جامع
ــارت  ــد و دم از ام ــد آم ــدان نخواهن ــه می ــش ب ــر و ف ــن غ چنی
ــه  ــت ب ــوس از وضعی ــردم مأی ــر م ــد زد. دیگ ــامی نخواهن اس
ســوی کشــورهای غربــی فــرار نخواهنــد کــرد. مشــارکِت مردمــی 
ــد،  ــۀ حکومــت ببینن وقتــی تأمیــن شــود و همــه خــود را در آیین
ــگاه  ــری ن ــوی دیگ ــه س ــک ب ــد و ش ــا تردی ــس ب ــر هیچ ک دیگ
نخواهــد کــرد. متأســفانه در هجــده ســال گذشــته، حکومت گــراِن 
ــای  ــد و فرصت ه ــردم دادن ــل م ــعار تحوی ــط ش ــتان فق افغانس
بی شــماری را کــه می توانســت باعــث تغییــرات بنیــادی در 
ــِل فســادی  ــه دلی جامعــه شــود، فروگذاشــتند. آن هــا نتوانســتند ب
کــه خــود عامــل آن بودنــد، از کمک هــای جامعــۀ جهانــی بــرای 
بازســازی کشــور بــه نحــِو شایســته اســتفاده کننــد، بــرای امنیــِت 
کشــور برنامه ریــزی داشــته باشــند، بــرای فقرزدایــی کاری انجــام 
دهنــد و در مجمــوع مــردم را چنــان حــوِل حاکمیــت جمــع کننــد 

کــه همــه خــود را در آن ســهیم ببیـــنند. 
ــن  ــاید آخری ــت و ش ــن فرص ــال ۹۸ ای ــات س ــا انتخاب ــروز ب امـ
فرصــت در اختیــارِ ماســت کــه از آن بــا تمــامِ قــدرت و انــرژی 
بــرای برگشــِت حکومــت داری خــوب، مبــارزه بــا فســاد، ایجــاد 
روان  انتخابــات ســاِل  ببریــم.  بهــره  اشــتغال زایی  و  امنیــت 
ــور  ــه کش ــد ک ــال 20۱4 باش ــات س ــۀ انتخاب ــرار تجرب ــد تک نبای
ــام  ــه ن ــف ب ــی ضعی ــول آن، حکومت ــرد و محص ــران ب ــه بح را ب
ــه  ــه عمــرش ب ــروز ک ــا ام ــه ت ــی ک ــود؛ حکومت ــی ب وحــدت مل
ــد.  ــکیل ده ــود را تش ــۀ خ ــده کابین ــق نش ــیده، موف ــان رس پای
ــردان و  ــِت بی خ ــه در دس ــی ک ــن حاکمیت ــر از چنی ــردم دیگ م
ــه  ــد ک ــا می خواهن ــده اند. آن ه ــته ش ــد، خس ــا باش بی خاصیت ه
ــان  ــه می ــتان ب ــوولیت پذیر در افغانس ــخ گو و مس ــی پاس حکومت
ــرا دهــد و  ــه گــوش ف ــاِت جامع ــه مطالب ــه ب ــی ک ــد؛ حکومت بیای
بــرای مشــکات امــروز و فــردایِ ِ مــردم برنامه هــای واقعــی ـ نــه  

ــد.  ــته باش ــی ـ داش ــعارهای جلغوزه ی ش
ــته  ــت خس ــاِی حکوم ــال از دروغ گویی ه ــج س ــن پن ــردم در ای م
بیایــد  شــده اند. آن هــا می خواهنــد کــه حکومتــی روی کار 
کــه بتوانــد از پتانســیِل موجــود در جامعــه بــرای بازســازِی 
ــد  ــد، بتوان ــاز کن ــگ را ب ــرهِ جن ــد گ ــد، بتوان ــتفاده کن کشــور اس
بــا کشــورهای دیگــر رابطــۀ ســازنده داشــته باشــد، بتوانــد 
ســرمایه گذاراِن خارجــی را بــه افغانســتان جلــب کنــد. بــه 
همیــن دلیــل، انتخابــاِت امســال انتخابــات سرنوشت ســاز اســت؛ 
ــرای  ــا ب ــا نجــات می دهــد و ی ــی اســت کــه کشــور را ی انتخابات
همیشــه غــرق می  کنــد. بایــد هوشــیار و بیــدار بــود و نگذاشــت 
ــه زور  ــر ب ــارِ دیگ ــک ب ــی، ی ــد فعل ــد و نارکارآم ــِم فاس ــه تی ک
ــد  ــرد. بای ــت بگی ــور را در دس ــامِ ام ــل کاری زم ــب و جع تقل
ــند و  ــرون بکش ــت بی ــوی را از ماس ــی م ــیون های انتخابات کمیس

ــد. ــرار دهن ــور ق ــدۀ کش ــاِن آین ــردم را ترجم ــاِک م آرای پ

در بـرابِر دمـوکـراسی 
همـه مسـوولیـم!

سـه محـوری که 
»دولت سـاز« را 

بـرباد داد
نثاراحمـد فیضی غوریانی

محوِر نخست، مصرف 
پول هاِی نجومی بود. او 
توقع داشت که بتواند 
آراِی مردم را خریداری 
کند. او در هر والیت ده ها 
دفتر انتخاباتی باز کرد و به 
هر کسی که نزدش رفت، 
پول های گزافی داد. اگر 
کسی می گفت که پنجاه 
هزار دالر می خواهد، او 
برایش چک 100 هزار 
دالری صادر می کرد. 
کمپاینرهاِی زیادی را در 
والیت ها با معاش هاِی گزاف 
استخدام کرد و حتا به 
هم تیمی هایش متذکر شده 
بود که: مردم افغانستان 
در برابِر پول ضعیف اند و 
زود کوتاه می آیند؛ پس به 
هر وسیلۀ ممکن آن ها را 
بخرید. مردم اما پول هایش 
را گرفتند، نانش را 
خوردند ولی وجداِن خود 
را نفروختند و به او رای 
ندادند. این جاست که 
عصبانیِت او اوج می گیرد 
و هم تیمی هایش را زیر 
تازیانۀ دشنام و شماتت 
می کوبد
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تـردد مقام هـای خارجی به ویژه مسـووالن قصر سـفید 
به افغانسـتان در آسـتانۀ شـمارش آرا برای اعام نتیجۀ 
انتخابـات و احتمـال از سـرگیری گفت وگوهای صلح، 
پرسـش برانگیز اسـت. در نزدیـک بـه یک ماه گذشـته، 
حداقـل چهار مقـام بلندپایۀ امریـکا به افغانسـتان آمده 
و بـا مقام هـای حکومت وحـدت ملی، سیاسـت مداران 
صلـح  مـورد  در  رسـانه ها  مسـووالن  از  برخـی  و 
ایـن  درون  از  کـه  کـرده  گفت وگـو  انتخابـات  و 
گفت وگوهـا هـم تنهـا خبرنامه هـای خشـک وخالی به 
رسـانه ها و مـردم درز کـرده اسـت. عاوه بـر مقام های 
حکومـت امریـکا، شـماری از سـفیران و نماینـده گان 
در  و  آمـده  افغانسـتان  بـه  نیـز  بین المللـی  نهاد هـای 
مـواردی حتـا بـه کمیسـیون انتخابـات سـر زده و از 

رونـد شـمارش آرا در کمیسـیون دیـدن کرده انـد. 
در نخسـتین مـورد، هیأتـی از سـناتوران امریـکا وارد 
افغانسـتان شـدند و بـا رهبـران حکومت وحـدت ملی 
دیـدار کردنـد. در خبرنامه های ارگ و ریاسـت اجرایی 
آمـد کـه در ایـن دیدارهـا در مـورد صلـح و شـفافیت 
در انتخابـات صحبـت شـد. بـه دنبـال آن، الیـس ویلز، 
معـاون وزارت خارجـۀ امریـکا بـه افغانسـتان آمـده و 
عـاوه بـر سـران حکومـت، بـا برخـی از مسـووالن 

ارشـد رسـانه ها دیدار کـرد. او گفت که امریـکا تنها از 
اعتباردهـی بـه آرای بایومتریک شـده حمایـت می کند 
و نهادهـای انتخاباتـی باید بـدون مداخله و فشـارهای 
سیاسـی کار کننـد و نتایج شـفاف و معتبـر انتخابات را 

همه گانـی سـازند.
بـه تعقیـب بانـو ویلز، جـان سـپکو، سـرمفتش ایاالت 
متحـده، مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع و نانسـی پلونسـی، 
کانگـرس  اعضـای  از  شـماری  و  کانگـرس  رییـس 
امریـکا وارد افغانسـتان شـدند. عـاوه بر ایـن، نمایندۀ 
اروپـا بـرای افغانسـتان و سـفیران برخی از کشـورهای 
خارجـی در افغانسـتان نیـز در یک ماه گذشـته به ارگ 
و قصـر سـپیدار رفت وآمد داشـته و با سـران حکومت 
وحـدت ملـی در مـورد صلـح و انتخابـات دیـدار و 

کرده انـد. گفت وگـو 
از  چگونه گـی  و  آرا  شـمارش  رونـد  در  شـفافیت 
سـرگیری گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان، محـور این 
سـفرها و دیدارهـا خوانـده شـده اسـت. پیـش از این، 
امریـکا و جامعـۀ جهانی بیشـتر به گفت وگو بـا طالبان 
حسـاب بـاز کـرده بودنـد و بـه برگـزاری انتخابـات 
پـس  امـا  نمی دادنـد،  بهـا  چنـدان  ریاسـت جمهوری 
از آنکـه ایـن گفت وگوهـا متوقـف شـد و انتخابـات 

مشـخص  اکنـون  گردیـد،  برگـزار  ریاسـت جمهوری 
نیسـت کـه امریکایی هـا بـرای آینـدۀ افغانسـتان کـدام 
آجنـدا را در اولویـت دارد. شـکی وجـود نـدارد کـه 
مالـی  بـه کمک هـای  افغانسـتان وابسـته گی شـدیدی 
ایـاالت متحـده، کشـورهای متحـد ایـن کشـور و در 
مجمـوع جامعـۀ جهانـی دارد و از ایـن جهـت، آجنـدا 
و چشـم انداز ایـن کشـور بـرای افغانسـتان می توانـد 
بسـیار تأثیرگـذار، چشـم گیر و قابـل محاسـبه باشـد.

ترامـپ در چندیـن سـخنرانی انتخاباتـی اخیـرش بـه 
خـروج از افغانسـتان تأکیـد کرده اسـت. این امر نشـان 
می دهـد کـه حکومـت ترامـپ در نظـر دارد نیروهـای 
نظامـی اش را از افغانسـتان بیـرون کنـد. پـس از ایـن 
اظهـارات، مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع امریـکا و یـک 
هیـأت از کانگـرس امریـکا به رهبری رییـس کانگرس 
بـه افغانسـتان آمـده و در دیـدار بـا رهبـران حکومت، 
بـر مبـارزه بـا تروریسـم صحبت کـرده و گفتـه اند که 
آنـان نمی خواهنـد افغانسـتان بـار دیگـر بـه پناهـگاه 
دهشـت افگنان تبدیـل شـود و ایـن کشـور می خواهـد 
وضعیِت افغانسـتان را از نزدیک زیر نظر داشـته باشـند 
تـا فعالیت هـای دو کشـور بـرای مقابلـه بـا تروریسـم 
هماهنـگ ادامـه یابـد. این سـخنان وزیـر دفـاع امریکا 

و اعضـای کانگـرس این کشـور، تناقـض و ابهام خلق 
کـرده اسـت. ترامـپ، بـه خـروج از افغانسـتان فکـر 
می کنـد، امـا از سـخنان وزیـر دفـاع و هیـأت کانگرس 
ایـن کشـور چنیـن اسـتنباط می شـود کـه امریـکا تـا 
نابـودی تروریسـم در افغانسـتان باقی می مانـد. هرچند 
کـه  اسـت  گونه یـی  بـه  امریـکا  در  دولـت  سیسـتم 
تصمیـم نهایـی را رییـس جمهـوری می گیـرد، امـا از 
نقـش و تأثیـر کانگـرس و مقام هـای امنیتـی آن کشـور 

بـر کاخ سـفید نیـز نمی تـوان چشـم پوشـید.
دولـت امریـکا تعهـد سـپرده کـه پـس از خـروج از 
ادامـه  کشـور  ایـن  دولـت  حمایـت  بـه  افغانسـتان، 
می دهـد، امـا نگرانـی اصلـی این اسـت کـه آیـا طالبان 
بـا نظـم جمهـوری و قانون اساسـی سـازش می کنند یا 
خـود را فاتح جنـگ ناتو قلم داد کـرده، در این جغرافیا 
امـارت اسـامی برپا می کند. کشـورهای متحـد امریکا 
و اتحادیـۀ اروپـا اعـام کـرده، در صورتـی کـه نتیجـۀ 
در  اسـامی  امـارت  برپایـی  صلـح،  گفت وگوهـای 
افغانسـتان باشـد، ایـن اتحادیـه کمک هایـش بـه ایـن 

افغانسـتا را قطـع خواهـد کـرد.
امـا آنچـه مایـۀ نگرانـی و خلـق باورهـای ضدونقیض 
شـده، ابهـام و ُکلی گویی اسـت. هم مقام هـای خارجی 
و هـم مسـووالن حکومت افغانسـتان، واضـح صحبت 
نمی کننـد و ُکلی گویـی آنـان سـبب خلـق پرسـش های 
فراوانـی شـده اسـت. هنـوز کسـی نمی دانـد کـه آیـا 
گفت وگوهـای طالبـان بـا امریکایی هـا از سـر گرفتـه 
می شـود؟ اگـر پاسـخ مثبـت اسـت، چـه زمانـی و در 
بـرای  امریـکا  امنیتـی  برنامـۀ  نمی شـود،  اگـر  کجـا؟ 
حمایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان چیسـت؟ اگر 
گفت وگوهـا از سـر گرفتـه شـد و بـه نتیجـه رسـید، 
بـا  چگونـه  طالبـان  می شـوند؟  بیـرون  امریکایی هـا 
دولـت کنـار می آیند؟ سرنوشـت انتخابات انجام شـده 
چـه می شـود؟ امریـکا، طالبـان و حکومـت افغانسـتان 
بـا گروه هـای شورشـی غیرطالبـان در افغانسـتان چـه 
و  دارد  وجـود  این چنینـی  پرسـش  ده هـا  می کننـد؟ 

انتظـار مـی رود بـه آن هـا پاسـخ داده شـود.

تیـم ثبـات و همگرایـی به رهبـری داکتر عبداهلل عبـداهلل ادعا 
می کنـد کـه یک قطعۀ خاص پولیس موسـوم بـه »CRU«در 
تبانـی بـا ارگ و وزارت داخلـه، ناوقـت شـب یک شـنبه بـه 
مرکـز اطاعـات یـا دیتـا سـنتر کمیسـیون انتخابـات یورش 

برده انـد. 
مسـووالن تیـم ثبـات و همگرایـی می گوینـد کـه ایـن گروه 
تحـت فرمـان معیـن امنیتـی وزارت داخلـه اسـت و یـورش 
انتخابـات،  کمیسـیون  اطاعـات  مرکـز  بـه  را  آنـان  بـردن 
نقـض قانـون و تاش بـرای »تغییـر قاعدۀ بـازی به صورت 

اسـت. فزیکی« 
تیـم ثبـات و همگرایـی همچنـان ایـن حملـه را »کودتـای 
نظامـی« در برابـر رأی هـای پـاک مـردم می دانـد و می گوید 
کـه ایـن یـورش در هماهنگـی بـا ارگ و معینیـت ارشـد 
وزارت داخلـه بـا همکاری ناظـران انتخاباتی تیم دولت سـاز 

بـه رهبـری محمداشـرف غنـی صـورت گرفته اسـت. 
بـه گفتـۀ آنان، این یورش آسـیب جدی به حثیت کمیسـیون 

انتخابات وارد کرده اسـت. 
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات امـا بـا رد ایـن ادعاها آن 
را شـایعه می پندارنـد. ذبیـح اهلل سـادات، معـاون سـخنگوی 
کمیسـیون انتخابـات حملـه بـه سـرور مرکـزی را رد کـرده 
و می گویـد کـه ایـن مرکـز بـه شـدت تحـت نظـر نیروهای 

دارد.  قـرار  امنیتی 
آقـای سـادات کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، 
گفـت: دروازۀ مرکـز اطاعـات در نبـود حضور ناظـران حتا 

بـه روی کارمنـدان کمیسـیون بـاز نمی شـود.
مسـووالن وزارت داخلـه نیـز می گوینـد که حمله بر سـرور 
مرکـزی حقیقـت نـدارد و نیروهـای ویـژه فقـط به خاطـر 

تامیـن امنیـت و پاسـبانی در آن جـا حضـور دارنـد.
علی احمـد عثمانی، رییس سـتاد انتخاباتی ثبـات و همگرایی 
بـه رهبـری داکتـر عبداهلل عبـداهلل دیـروز دوشـنبه، 2۹ میزان 
در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه نیروهـای ویـژه پولیس 
موسـوم بـه CRU ناوقت شـب یک شـنبه بـدون هماهنگی 
کمیسـیون انتخابـات بـه مرکـز اطاعـات ایـن نهـاد یورش 
بـرده و قفـل  دروازۀ ایـن مرکـز را شکسـته وارد ایـن نهـاد 

مـواد حسـاس انتخاباتی شـده اند. 
آقـای عثمانـی همچنـان ادعـا می کنـد کـه ایـن کار در تبانی 
بـا خوشـحال سـعادت، معیـن ارشـد امنیتـی وزارت داخله، 

ارگ و دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات صورت گرفته اسـت. 
و  ملـی  نهادهـای  نامـزدان،  از  همچنـان  عثمانـی  آقـای 
بین المللـی خواسـت تـا بـرای دفـاع از رأی پـاک مـردم در 

ایسـتاده شـوند.  یـک صـف مقابـل متقلبـان 
هرچنـد رییـس تکـت انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی، هدف 
ایـن یـورش را بـه صـورت کلـی ارایـه نکـرد، امـا گفت که 
افـراد دخیـل در ایـن رونـد بایـد شناسـایی شـوند؛ زیـرا به 
گفتـۀ او، تیمـی که انتخابـات را باخته اسـت در تاش تغییر 

قاعـدۀ بـازی به صـورت فزیکی اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه تکـت انتخاباتـی دولت سـاز ایـن 

اظهـارات را رد کـرده آن را شـایعه می خوانـد. 
جاویـد فیصـل، یـک سـخنگوی تیـم دولت سـاز بـا رد ایـن 
اظهـارات می گویـد کـه تیم دولت سـاز در این حملۀ دسـت 

نداشـته است. 
ایـن حملـۀ در رسـانه های اجتماعی واکنش هـای را به دنبال 
داشـت اسـت، شـماری این حمله را کوتای نظامـی در برابر 
آرای پـاک مـردم دانسـته و برخـی تـاش بـرای وارد کردن 
دیوایس هـای، کارت هـای حافظـۀ پُـر رأی هـای تقلبـی بـه 

دیتـا سـنتر می دانند. 
هـارون معتـرف، یکـی از ناظران تیـم ثبـات و همگرایی، در 
صفحۀ فیسـبوکش نگاشـته اسـت: سـاعت ۱۱ شـب بود که 
خبـر دریافـت کردیـم کـه قطعه خـاص  ]پولیـس[ اتاق های 
مهـم مرکـز نتایـج و اتـاق دسـتگاه های بایومتریـک را بـاز 
کرده انـد. او ادعـا کـرده اسـت کـه ایـن کار در هماهنگـی با 
تیـم دولـت سـاز و دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات صـورت 

اسـت. گرفته 
آقـای معتـرف افـزده که حملـه کننـده گان، به مواد حسـاس 

دسـت بـرد زده  و اقـدام بـه پروسـس کرده اند. 
همچنـان، نـور رحمـان اخاقـی یکـی دیگـر از ناظـران تیم 
ثبـات و همگرایـی بـا انتقاد از وزارت داخله نگاشـته اسـت 
کـه وزارت داخلـه و نیروهـای امنیتی نباید در امور سیاسـی 
دخیل شـوند، حضور CRU در کمیسـیون مستقل انتخابات 
هیـچ منطقـی به جز مداخلـه نظامیان در امور سیاسـی ندارد. 
او می گویـد کـه شکسـتاندن قفـل درب یـک مرکز حسـاس 

انتخاباتـی از سـوی چنـد نظامی عمل در برابر دموکراسـی و 
ارادۀ مـردم و خبـر بدی برای افغانسـتان اسـت.

در همیـن حـال، محمدمحقق، عضو دسـته انتخاباتی ثبات و 
هم گرایـی نیـز گفته شـته اسـت که »تهاجـم«، ورود »شـبانه« 
ناظـران  بـه همـراه  پولیـس  ویـژه  نیروهـای  »دزدانـه«ی  و 
و  انتخابـات  کمیسـیون  دیتـال سـنتر  مرکـز  در  دولت سـاز 
شکسـتاندن قفل های آن، تـاش »مذبوحانه« بـرای »کودتای 
نظامـی« علیـه آرای پـاک مـردم و بی اعتبـار سـاختن رونـد 

اسـت. انتخابات 
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه پیش از ایـن نیز 
رییـس  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزدان  از  شـماری 
مشـکوک خوانـده  فـرد  را  انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـۀ 
بودنـد کـه در رفت وآمـد میـان ارگ و کمیسـیون انتخابـات 

قـرار دارد. 
فرامـرز تمنـا، یکی نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری در ماه 
جـاری در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه حبیب الرحمـان 

ننـگ، رییـس دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات فرد مشـکوک و 
غیـر قابل اعتبار اسـت. 

مرکـز اطاعـات کمیسـیون انتخابـات جـای اسـت کـه تمام 
ماشـین های  دیوایس هـا،  شـامل  انتخابـات،  مـواد حسـاس 
آن  در  کـه  کمپیوترهـای  انگشـت نگاری،  بایومتریـک، 
اطاعـات رأی دهنـده گان انتقال و ذخیره می شـود قرار دارد. 
پیـش از ایـن، نهادهـای بین  المللـی از جملـۀ یونامـا یـا دفتر 
معاونـت سـازمان ملـل متحد در افغانسـتان، سـفارت امریکا 
در کابـل و همچنـان نمایند ه هـای نظامـی و دیپلوماتیـک این 
کشـور بـر شـمارش آرای بایومتریـک شـده تأکیـد کرده اند. 
انتخابـات  ابتدایـی،  نتیجـۀ  بـود  قـرار  کـه  اسـت  گفتنـی 
ریاسـت جمهوری ششـم میـزان، در 27 میـزان اعـام گردد، 
امـا روز شـنبه کمیسـیون انتخابـات از تاخیـر در روند اعام 
نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات معذرت خواسـت و گفـت که ایت 

تاخیـر  بـه دلیـل مسـایل تخنیکی صـورت گرفته اسـت. 

تیم ثبات و همگرایی:

 حمله بر مرکز اطالعات در تبانی با ارگ صورت گرفته است

میزبانی پی هِم ارگ و سپیدار از مسووالن قصر سفید
مـردم از چشـم انـداز امـریکا برای افغانستان بـی خبـر اند

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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چگـونه بـرای موفـق تر شـدن 
از زبـاِن بـدن استفـاده کنیـم؟

زبـان بـدن یـا Body Language نوعـی ارتبـاط غیرکامـی 
اسـت کـه فـرد از طریـِق آن قـادر اسـت بـا دیگـران ارتبـاط 
برقـرار کنـد. نحـوۀ قـرار گرفتـِن مـا در زمـان صحبـت کردن، 
حـرکات دسـت، حـرکات بدن، حـاالت چشـم و... جـزء زباِن 
بـدن بـوده و همـه در تأثیرگـذاری ارتبـاط مـا و شـکل گیری 
آن موثـر هسـتند. زبـان بـدن، بخـش مهمـی از ارتباطـاِت ما را 
تشـکیل می دهـد؛ از ایـن رو مـا بایـد بـا شـناخت زبـان بـدن و 
اسـتفادۀ بهینـه از آن، توامندی هـای کامـی و غیرکامـِی خـود 

را افزایـش بدهیـم. 
قـدرت تکلـم انسـان و سـخن گفتـن او، خصوصیتی اسـت که 
او را از سـایر موجـودات جـدا کـرده و بـه او برتـری می دهـد. 
انسـان بـا اسـتفاده از کلمـات و جمـات می توانـد احساسـات 
و نیت هـای درونـِی خـود را بـه دیگـران منتقـل کنـد. از طرفی 
خواسـته یا ناخواسـته در فضایی که آن را سـکوت و خاموشـی 
می نامیـم و بـا زبـاِن بی زبانـی تنهـا با آنچـه زبان حـرکات بدن 
و اجـزای آن خوانـده می شـود، می توانـد به خوبی احساسـی را 
انتقـال داده یـا معنـای کامی را تغییـر دهد. بنابراین بـرای بیان 
احساسـات، عواطـف و هیجانـات بایـد این دو زبـان را در یک 
راسـتا و یـک جهت اسـتفاده نمایید تـا از رفتار و یا گفتارِ شـما 
سوءبرداشـت نشـود. زبـان بدن دو قسـمت دارد: زبـان ظاهر و 

یـا آرایـش بـدن، زبان حـرکات بدن.
اگـر شـما ایـن توانایـی را داشـته باشـید کـه ذهـِن افـراد دیگر 
را بخوانیـد و چیـزی را کـه واقعـًا نیـاز دارنـد یـا می خواهند را 
بفهمیـد، بـدون شـک در ارتباطات شـما تأثیر خواهد گذاشـت 
و روابط فردی و اجتماعِی شـما بسـیار آسـان و موثر می شـود؛ 
زیـرا شـما به واسـطۀ خوانـدِن ذهـن می توانید در هـر لحظه بر 
طـرف مقابـل تأثیـر گذاشـته و بفهمیـد کـه او دربـارۀ شـما چه 
فکـری می کنـد. امـا از نظـر علمـی، ایـن موضـوع ثابـت شـده 
اسـت کـه ذهن خوانـی امکان پذیـر نیسـت. ولـی مـا می توانیـم 
حـاالت چهـره و زبـان بـدِن اطرافیان مـان را بخوانیـم. هرچنـد 
کـه ایـن قضیـه بـا ذهن خوانـی بسـیار متفـاوت اسـت امـا اگر 
به درسـتی انجـام شـود، می توانـد تأثیـرات بسـیار زیـادی بـر 

روی روابـط مـا بگذارد.
 زبـان بـدن از نیم کـرۀ راسـِت مغـز دسـتور می گیـرد. بـرای 
اسـتفاده  بـرای موفق تـر شـدن  بـدن  از زبـان  بتوانیـد  این کـه 
نماییـد، بایـد بدانید که هریک از نشـانه ها و حـرکات بیان کنندۀ 
چـه حالتـی اسـت تـا بتوانیـد به نحـو احسـن از ایـن حرکات 
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت در روابـط خـود اسـتفاده نماییـد. 
پـس توجـه بـه زبـان رفتـار را در خـود تقویت کنیـد و همواره 
در هنگــام مواجـه شـدن بـا واکنش منفـی از طـرف مقابل، در 
صـدد متعـادل کـردِن اوضـاع برآیید. در ایـن مواقع بهتر اسـت 
بـه جــای این کـه شــیوۀ قــبلی خـود را ادامـه دهیـد و بر آن 
اصـرار ورزیـد، سیاسـِت جدیـدی را در پیـش گیریـد؛ چرا که 
اگـر فـردی از رفتـار یـا گفتار شـما ناراحـت یا عصبانی باشـد، 
عایـم رفتـارِی او پیشـاپیش ایـن موضـوع را به شـما  هشـدار 
می دهنـد. بدیـن منظـور پاره یـی از حـرکات و نشـانه های بـدن 

را بـرای شـما شـرح می دهیـم: 

کشیدن دست به چانه 
ایـن عامتـی اغلـب رفتاری اسـت کـه در هنـگام تصمیم گیری 
بـه کار می رود. کشـیدن دسـت بـه روی چانـه، معمـوالً حالِت 
کمـی  آن چشـم ها  در  کـه  دارد  بـر  در  را  از چهـره  خاصـی 
جمـع می شـوند. افـرادی دیگـر ممکـن اسـت در ایـن حالـت 
لـِب باالیـی را لمـس کننـد و آن را بکشـند و بعضـی مردهـا با 
بـروت یـا ریـِش خـود بـازی کنند کـه همه گـی دلیل بـر تعمق 
و ارزیابـی اسـت. بـه عنوان مثال، در بازی شـطرنج نیـز افرادی 
کـه قـرار اسـت حرکت بعـدی را انجـام دهنـد، در بسـیاری از 
مـوارد چنیـن حالـِت بدنـی را از خـود نشـان می دهنـد که پس 

از تصمیم گیـری متوقـف می شـود.

بخش نخست-/-/-/-/-/-عسل رجایی منفرد

همچنیـن طبـق نظر کچوییـان، تمایـز نظریـۀ مهدویت با 
نظریه هـاي پایـان تاریـخ در یـک نقطـۀ دیگـر نیـز کامًا 
آشـکار و برجسـته مي شـود. نـزاع گسـترده و پیچیده یـي 
کـه بر سـِر معنـا و مفهوم جهاني شـدن وجـود دارد، خود 
في نفسـه یکـي از وجـوهِ تمایـز ایـن دو نظریـه اسـت؛ 
چـرا کـه از ایـن حیـث هیچ گونـه ناروشـني، اغـاق و 
میـان  در  اسـام  جهانـي  حکومـت  معنـاي  در  ابهامـي 
پایـان  ایـن،  بـر  عـاوه  نـدارد.  وجـود  صاحب نظـران 
تاریـخ از لحـاظ پدیدارشـناختي بـا احسـاِس خاصـي از 
زمـان و مـکان پیونـد دارد. این مسـأله در ربط بـا آگاهي 
پدیدارشناسـانه از ایـن مطرح اسـت که ما انسـان ها روي 
یـک زمیـن زنده گي کـرده و به یکدیگر پیوسـته هسـتیم، 
خـواه سـخن از فشـرده گي زمـان و مکان یا مـرگ مکان 
توسـط زمان باشـد یـا پیدایي شـبکه هاي ارتباطـي بیرون 
از حـوزۀ مهـار و کنتـرل دولـت ـ ملت هـا و یـا تعابیـر 
مشـابه دیگـر، در همـۀ ایـن مـوارد، نظریه هـاي پایـان 
تاریـخ بـا دگرگونـي در جغرافیـا، مختصـات زمانـي و 
مکانـي حیـات جمعـي و قرب و بُعـد این جهاني انسـان، 

کنش هـا و پدیده هـاي اجتماعـي سـروکار دارد.
در نقطـۀ مقابـل این فهم، نظریۀ مهدویت قـرار دارد. البته 
در مجموعه آثـار موجـود در خصـوص حکومـت جهاني 
اسـام و چگونه گـي قیام و ظهور بقیـۀاهلل احادیثي وجود 
شـرایط  ویژه گي هـاي  درک  بـراي  مي توانـد  کـه  دارد 
تاریخـي حیـات جمعي انسـان ها مانند کیفیـت مختصات 
زمانـي ـ مکانـي کنش هـاي جمعـي، خصوصیـت پیونـد 
ارتبـاط  و چگونه گـي  انسـاني  اجتماعـات  اتصـاالت  و 
جماعـت محلـي با یکدیگر بـه کار گرفته شـود، از جمله 
احادیثـي کـه در آن  هـا آمده اسـت: تمـام جهانیـان نداي 
حضـرت صاحب الزمـان را در کنـار خانـۀ خـدا )کعبـه( 
خواهنـد شـنید؛ در زمـان ظهـور ایشـان، قـوت سـمع و 
بصـر شـیعیان توسـعه داده خواهـد شـد؛ پـس از ظهور، 
زنـان در چنـان امنیتي خواهنـد بود که یـک زن تنها میان 

فاصلـۀ شـام و عـراق را بـدون دغدغـه و تعـرض طـي 
مي کنـد. امـا نکتـۀ اصلـي در بحـث حاضر این اسـت که 
مأثـورات موجـود در مورد حکومت جهاني اسـام، هیچ 
قصـد و توجـه مسـتقیمي به این مقوالت نداشـته اسـت، 

از ایـن رو بـر ایـن مقـوالت متمرکز نمي شـود.
از انتقـادات اساسـِي دیگـر کـه بـر نظریـۀ پایـان تاریـخ 

فوکویامـا وارد اسـت این سـت کـه ایـن نظریه بـه عنوان 
یـک فلسـفۀ تاریخـي دنیاگرایانـه، تاریـخ را خودبنیـاد و 
خودکفـا دانسـته و پیونـد آن را بـا مشـیت الهـي نادیـده 
مي گیـرد. ازایـن رو لیبرال دموکراسـي را نتیجـۀ ضـروري 
ـ طبیعـي عملکـرد نیروهـاي دنیایـي و تاریخـي قلمـداد 
کـرده و از طرفـي، تقابـل ایـن تفسـیر بـا تفسـیر دینـي 
جهاني شـدن را نشـان مي دهـد. برعکـس، جهاني شـدن 
در فلسـفۀ تاریـخ دینـي، علي االصـول، ظهـور وضعیـت 
نظـام جهانـي و آخرالزمانـي  اسـتقرار  تاریـخ و  نهایـي 
را بـه اراده و لطـف خداونـد مرتبـط مي سـازد. بـر ایـن 
اسـاس، طبـق یـک نظریۀ دیني جهاني شـدن ماننـد نظریۀ 
اسـتقرار حکومـت  قیـام و  پیش بینـي زمـان  مهدویـت، 
جهانـي ممکـن نیسـت. در واقع، آنچـه رخـداد نهایي را 
موجـب مي شـود، ارادۀ خداونـد و لطف ربوبي اسـت، نه 
چیـز دیگـر. بـر همین اسـاس، انسـان ها در ایـن جریان، 
جـز در اظهـار نیـاز و ترجمـۀ ایـن نیـاز بـه عمـل، نقش 
دیگـري نداشـته یـا اگـر هـر نقشـي در ایـن میان داشـته 
باشـند، قطعـًا نمي تواننـد با انجـام اقداماتي کـه در نظریۀ 
جهاني شـدن دنیاگرایانـه آمـده اسـت، وضعیـت نهایي یا 
ظهـور و حکومـت جهانـي را محقـق سـازند. در نظریـۀ 
مهدویـت، خداونـد بـا مداخلۀ مسـتقیم خـود، نیروهایي 
وارد صحنـۀ  را  نیروهـاي موجـود  از  برتـر  و  متفـاوت 
تاریخي انسـان کرده و از این طریق، سـاختار نیــروهاي 
بـا  متفـاوت  سـازوکاري  و  زده  هـم  بـر  را  این جهانـي 

سـازوکارهاي تاریخـي موجـود برقـرار مي سـازد.۱۹ 

حكومت جهاني اسالم: پايان راستیِن تاريخ
اسـام دکتریـن اجتماعـي دارد و در پـِي آن اسـت کـه 
ایـن مذهـب کـه در  کنـد.  تأسـیس  حکومـت جهانـي 
حقـوق، اقتصـاد، سیاسـت، اخـاق و عقایـد و باألخـره 
بـراي همـۀ شـئوِن زنده گـي فـردي و اجتماعي انسـان ها 
قوانیـن عمیـق و پُـرارزش مخصـوص بـه خـود دارد، از 
نظـر فلسـفۀ سیاسـي طـرف دار حکومـت جهاني اسـت. 
و  ملت هـا  صـورِت  بـه  محـدود  جامعه هـاي  اسـام 
دولت هـاي مسـتقل از یکدیگـر را کـه فقـط بـه منافـع 
خود مي اندیشـند، محکـوم کرده و در ایـن راه با هرگونه 
عامـل اختـاف و دوگانه گـي و تشـتت مبـارزۀ دایمـي 
مي کنـد  دعـوت  را  جهـان  انسـان هاي  همـۀ  و  نمـوده 
کـه زیـر یـک پرچـم درآمـده و یـک جامعـه را تشـکیل 
دهند. روشـن اسـت کـه حکومـت جهاني اسـام اصول 
و قوانیـِن مخصـوص بـه خـود دارد و از ایـن جهـت، با 

ارزش هـاي بشـري و زمینـي متفـاوت اسـت.20
حـال طـرح ایـن سـؤال ضـرورت دارد کـه حکومـت 
جهانـي اسـام چـه ویژه گي هایـي بـراي جهان شـمولي 
اسـتدالل  نکتـه  ایـن  بـه  این جـا  دارد؟   جهاني شـدن  و 
بـر  افـزون  اسـامي،  اندیشـۀ  و  فرهنـگ  کـه  مي شـود 
ظرفیـت و توانمنـدي درونـي براي جهان شـمولي، از نظر 
عینـي نیـز ویژه گي هایـي دارد کـه نارسـایي هاي موجـود 
در الگوهـاي بشـري را جبــران مي کنـد. از نظـر دیـن، 
انسـان موجـودي هـم مـادي و هـم رحمانـي اسـت، از 
ایـن رو برنامۀ جهاني شـدِن تمدن اسـامي بـا برنامۀ پایان 
تاریـخ که در پي سـلطه بر انسـان اسـت، از بنیـان تفاوت 
دارد، زیـرا اســام در پـي ارج نهـادن بـه انسان هاسـت 
و فقـط بـه اسـتقاِل آگاهانـه و درِک آزادانـۀ او از پیــام 
دیـن مي اندیشـد و هرگـز درصـدد تحمیـل عقیـده بر او 
نیسـت. دیـدگاه نظـري اندیشـۀ حکومت جهاني اسـام، 
بـر آمـوزۀ جهان شـمولي اسـام مبتنـي اسـت و ایـن امر 
بـا فطـرت و خواسـته هاي معقـوِل بشـري ارتبـاط دارد 
کـه جهاني سـازي اندیشـۀ اسـامي را از حالـت تحمیلي 
مي کنـد.2۱  اقنـاع  را  بشـري  جوامـع  همـۀ  و  خـارج 
آموزه هـاي اسـامي از آن  رو کـه بـه خواسـته هاي معقول 
و فطـري بشـر توجـه داشـته، از زمینه هـا و مقتضیـات 
بهره منـد  جهانگیرشـدن  و  فراگیرشـدن  بـراي  مناسـبي 
اسـت. آموزه هـاي دینـي بـه نکتـۀ مشـترکي میـان تمـام 
فطـري  خواسـت  آن  و  مي گـردد  بـاز  بشـري  جوامـع 
دسـتورالعمل هاي  و  قوانیـن  اسـت.  بشـر  مانـدگار  و 
اسـامي نیـز ماهیـت فرازمانـي و فرامکانـي داشـته و از 
ابتـدا بـه گونه یـي تنظیـم و تدوین شـده که به خواسـت 
فطـري و معقـول بشـر در چارچـوب فکـري و فرهنگي 
متفـاوت و متنـوع توجـه کـرده اسـت، از ایـن رو منابـع 
دینـي، دیـن داري را امـر فطـري و غیرقابـل دگرگونـي 
و  اسـامي صاحیـت  قوانیـن  بنابرایـن،  مي کننـد.  یـاد 

مقتضیـاِت الزم بـراي جهاني شـدن دارنـد.22

بخش سوم

محمدعلي توانا  

اســالم در پـي ارج نهـادن بـه انسان هاسـت و فقـط بـه اسـتقالِل آگاهانـه و درِك آزادانـۀ او از پیــام دیـن مي اندیشـد و 
هرگـز درصـدد تحمیـل عقیـده بـر او نیسـت. دیـدگاه نظـري اندیشـۀ حکومـت جهانـي اسـالم، بـر آمـوزة جهان شـمولي اسـالم 
از  را  اسـالمي  اندیشـۀ  جهاني سـازي  کـه  دارد  ارتبـاط  بشـري  معقـوِل  خواسـته هاي  و  فطـرت  بـا  امـر  ایـن  و  اسـت  مبتنـي 
حالـت تحمیلـي خـارج و همـۀ جوامـع بشـري را اقنـاع مي کنـد.21 آموزه هـاي اسـالمي از آن  رو کـه بـه خواسـته هاي معقـول 
اسـت.  بهره منـد  جهانگیرشـدن  و  فراگیرشـدن  بـراي  مناسـبي  مقتضیـات  و  زمینه هـا  از  داشـته،  توجـه  بشـر  فطـري  و 
آموزه هـاي دینـي بـه نکتـۀ مشـترکي میـان تمـام جوامـع بشـري بـاز مي گـردد و آن خواسـت فطـري و مانـدگار بشـر اسـت
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 کاوه گوهرین
قـرن  نویسـنده گان  بزرگ تریـن  از  یکـی  هرابـال،  بهومیـل 
او  کشـور  و  اسـت  میـادی   ۱۹۱4 زادۀ  چـک،  بیسـتم 
چکسـلواکی در سـال ۱۹۱۸ از اتحـاد ایالت هـای اسـلوواِن 
باختـری متعلـق بـه امپراتوری اتریـش - هنگـری پدید آمد. 
مجمـع ملـِی انقابی در نشسـت ۱4 نوامبـر ۱۹۱۸ در پراگ، 
تامـس مازاریـک را هـم بـه  عنـوان یگانـه سـخنگوی چک 
بـه  عنـوان ریاسـت جمهوری  و اسـلواِک یکپارچـه و هـم 
چکسـلواکی برگزیـد. در ایـن جمهـوری نوپا هفـت  میلیون 
چـک، دو میلیـون اسـلواک، 700 هـزار مجـار و نیـم میلیون 
آلمانـی  میلیـون  سـه و نیم  لنـد«  »سـودت  در  و  »روتـن« 

می زیسـتند. 
بـه  هنگـری   - اتریـش  بخش هـای صنعتـی  پیشـرفته ترین 
از  نگرانـی  جنـگ  دو  فاصلـۀ  در  شـد.  داده  چکسـلواکی 
اسـتیای چـک صنعتـی بـر دیگـر ملیت هـا افزایـش یافـت 
و از دیگرسـو بیـم و هـراِس ناشـی از بازگشـت خانـدان 
ایـن  بـر  آلمـان  توسـعه طلبی  و  »هابسـبورگ«  سـلطنتی 
جمهـوری سـایه افکنده بـود. »دکتر بنش« سیاسـت خارجِی 
کشـور را براسـاس نظام »اتفاق صغیر« و دوسـتی با فرانسـه 
بنـا نهـاد، امـا از برقـراری دوسـتی با لهسـتان متحد فرانسـه 
ناتـوان مانـد؛ چـرا کـه لهسـتان نیـز ماننـد چکسـلواکی بـر 

»تشـن« ادعـای مالکیـت داشـت. 
 دسیسـه ها و توطیه هـای هیتلـر و تحریـک دولـت آلمـان 
در میـان سـودتی ها بیـن سـال های ۱۹۳5 و  ۱۹۳۸ افزایـش 
یافـت و در »قـرارداد مونیـخ«، ایتالیـا، انگلسـتان و فرانسـه، 
چکسـلواکی را وادار کردنـد تـا ۱0 هـزار مایـل مربـع از 
خـاِک خـود را بـه آلمـان و پنج هـزار مایـل مربـع یعنـی 
»فلویـدک« را بـه مجارسـتان واگـذار کند و منطقـۀ کوچکی 
را هـم بـه لهسـتان بدهد. بـه  دنبال قـرارداد مونیخ، اسـلواک 
خودمختـاری یافـت و با پیوسـتن ایالت های چـک و بوهمیا 
و مـوراوی در مـارس ۱۹۳۹ به آلمان، خودمختاری اسـلواک 
بـه رهبـری »تیسـو« وضـع متزلزلی یافـت. در ژوییـۀ ۱۹40 
»بنـش« در لندن دولت در تبعید چکسـلواکی را تشـکیل داد 
و در ۱۸ ژوییـۀ ۱۹4۱ ایـن دولـت از سـوی اتحاد شـوروی 

و بریتانیـا به رسـمیت شـناخته شـد.
مقاومـِت چک هـا در برابـر اشـغال سرزمین شـان از سـوی 
نازی هـای آلمـان و ارتـش هیتلر بسـیار گسـترده و دالورانه 
بـود و در همـان چنـد هفتـۀ آغازیـن تابسـتاِن ۱۹42، بیـش 
از ۱۳00 نفـر از مـردم چـک بـه وسـیلۀ ارتـش اشـغالگر 
آلمـان تیربـاران و دو روسـتای »لیدیـس« و »لزاکـی« به کلی 
منهـدم شـدند. ژنـرال »اسـوبودا« در خاک شـوروی ارتشـی 
فراهـم آورد و از سـال ۱۹44 تـا ۱۹45 بـرای آزادسـازی 
کشـور یـاری رسـاند. پـس از بازگشـت چکسـلواکی بـه 
بـه شـوروی  »روسـنیا«  منطقـۀ  از جنـگ،  پیـش  مرزهـای 
پیوسـت و پـس از کنفرانـس صلـح پاریس در سـال ۱۹47، 
بخشـی از جنـوب »براتیسـاوا« از مجارسـتان جـدا شـده و 
بـه چکسـلواکی ضمیمـه شـد. در انتخابـات پارلمانی سـال 
۱۹46 کمونیسـت ها از ۳00 کرسـی پارلمـان، ۱۱4 کرسـی 
را به دسـت آوردنـد و در دولـت ائتافـی »گوتوالد« شـرکت 
میلیشـیای  یـاری  بـه   ۱۹45 فوریـۀ  در  گوتوالـد  کردنـد. 
کارگـری و دیگـر نیروهای چـپ دولِت خـود را ترمیم کرد 

و غیرکمونیسـت ها را از دولـت کنـار گذاشـت.
بـا مـرگ گوتوالـد در سـال ۱۹5۳، رهبری کشـور به دسـِت 
»نووتنـی« سـپرده شـد و حکومـت او تـا سـال ۱۹6۸، یعنی 
سـال بـر سـر کار آمـدن الکسـاندر دوبچـک دوام یافـت. 
دوران »نووتنـی« دورانـی تلـخ در تاریخ این سـرزمین بود و 
اسـتیای دیکتاتوری و حکومِت مسـتبدانۀ او سـبب شـد که 
در پنجـم ژانویـۀ ۱۹6۸ مردم و دانشـجویان و روشـن فکران 
علیـه او شـوریده و بـا تظاهراتی پُرشـور وی را برکنار کنند. 
دوبچـک در پنجـم آوریل، زمینـۀ تدوین برنامه یـی را فراهم 

آورد تـا طـی آن اصاحاتـی را در قانـون اساسـی گنجانـده 
و آزادی هایـی را بـرای مـردم ایجـاد کـرده و دموکراسـی را 

جانشـین دیکتاتـوری »نووتنـی« کند. 
ایـن دوران از بازگشـت دموکراسـی را کـه بـه »بهـار پراگ« 
معـروف شـده بـود، مقامـات اتحاد شـوروی برنتافتنـد و در 
صـدد برآمدنـد کـه بـه هـر نحـوی در برابـر سیاسـت های 
لیبرالیـزه کـردِن کشـور از سـوی دوبچـک کارشـکنی کنند. 
دوبچـک بـرای راضـی کـردِن شـوروی ها حاضـر شـد کـه 
تضمیـن دهـد در صـورت بازگشـت آزادی بـه کشـورش، 
چکسـلواکی همچنـان در عضویـت »پیمـان ورشـو« باقـی 
خواهـد مانـد، در نتیجـه در اوت ۱۹6۸ تانک های شـوروی 
مجارسـتان،  لهسـتان،  از  ورشـو  پیمـان  نیروهـای  نیـز  و 
بلغارسـتان و آلمـان شـرقی وارد کشـور شـده و »پـراگ« را 
اشـغال کردنـد و »بهـار پراگ« بـه خزانی زودرس پیوسـت. 
مـردم امـا اشـغال پـراگ را برنتابیدنـد و بـا یـاری دیگـر 
نیروهـای آزادی خواه و ضداشـغال گری مقاومـت کردند، اما 
ایـن تاش هـا و مقاومت هـا بـا یـورش تانک های شـوروی 
درهـم شکسـته شـد. در تصویـری کـه از آن روز بـه جـای 
مانـده، مـردی را می بینیـد کـه گریبـان چـاک کـرده و سـینۀ 
نحیـِف خـود را برابـر لولۀ توپ یـک تانک اتحاد شـوروی 
سـپر کـرده اسـت. ایـن عکـس تاریخـی کـه در صفحـات 
نخسـِت روزنامه هـا و مجات آن دوره منتشـر شـد، به عزم 
آهنیـن مـردم این سـرزمین بـرای رسـیدن بـه آزادی و محو 
دیکتاتـوری تحـت حمایـت شـوروی ها گواهـی مـی داد و 
درخـت آزادی ایـن سـرزمین سـرانجام در سـال ۱۹۸۹ ثمر 

داد و بـه بار نشسـت.
دوران زنده گـی و حیـات ادبی »بهومیل هرابال« سـال ۱۹۹7 
به سـرانجام رسـید و او دیگر نبود تا ببیند دسـتگاه سانسـور 
درهـم شکسـته و بـه همـراه دیکتاتـوری مسـتولی از سـوی 

ارتش سـرخ شـوروی فروپاشـیده است.
»بولگاکـف«،  جـان  کـه  بـود  چنـان خسـته  هرابـال  جـان 
اسـتالین. اختنـاق  دوران  در  »ماندلشـتام«  و  »پاتونـوف« 
خیابـان  در  بـود  کارگاهـی  انبـار  هرابـال،  مـرگ  اردوگاه 
»اسـپالنا« کـه در آن و تنهـا زیـر نـور کمرنـگ یـک المـپ، 
چهـار سـاِل آزگار کتاب هـا و کاغذباطله هـا را خمیر می کرد 
زبـان  از  کـه  اعمـاق«  »مرواریدهـای  داسـتان  در  هـم  کـه 
همسـرش روایـت کـرده بـه آن پرداختـه و هـم بـه گونه یـی 
سـهمگین آن را در »تنهایـی پُرهیاهـو« بازتـاب داده اسـت.
هرابـال داسـتان کوتاهی بـه نام »بئاتریـس« دارد که در جایی 
از آن وقتـی راوی از بئاتریـس کـه در آسایشـگاه کـودکان 
نبـود  بهتـر  »آیـا  می پرسـد:  می کنـد،  خدمـت  عقب مانـده 
چنیـن بچه هایی هرگـز زاده نمی شـدند...« از زبـان بئاتریس 

می گویـد: »هومـر هـم نابینـا زاده شـده بود!« 
 پاسـخ بئاتریـس آن چنـان الهام بخـش و فجیـع اسـت انگار 
کـه بولگاکـف به جهان آمـده بود تـا »مرشـد و مارگریتا« را 

بـرای مـا بنویسـد و بعـد با سـختی و مـرارت بمیرد.
هرابـال آن چنـان از دسـتگاه سانسـور بیـزار و در هراس بود 
کـه »اوسـیپ ماندلشـتام«. و حیرتـا کـه ماندلشـتام آن گاه که 
شـعری در هجو اسـتالین نوشـت، آن را تنها برای همسـرش 
»نـادژدا« و »اماگرشـتین« خوانـد و ایـن دو از بیـِم لـو رفتن 
شـاعر، شـعر را بـه حافظـه سـپردند و آن گاه کـه ماندلشـتام 
از سـوی مأمـوران اسـتالین دسـتگیر شـد، در بازجویی های 
هراس انگیـز نـام ۹ تـن را بازگـو کرد کـه این شـعر را برای 

آنـان روخوانی کـرده بود. 
بازجوها تحت فشـار از ماندلشـتام خواسـتند هجویۀ استالین 
را روی کاغـذ آورد. ماندلشـتام کـه آرزو داشـت ایـن شـعر 
بمانـد و خوانـده شـود و دسـتگاه امنیتـی اسـتالین کـه ایـن 
را نمی خواسـت، نمی دانسـت کـه همیـن دست نوشـتۀ بـه 
زور روی کاغـذ آورده شـده آن را جاودانـه خواهد کرد. این 
دست نوشـته در آرشـیو »کا.گ.ب« آن قـدر مانـد تـا دوران 

فروپاشـی شـوروی فـرا رسـید و زان پـس، دیـده گان همـه 
مـردم در نمایشـگاه های مختلـف بـر ایـن دست نوشـته افتاد 

و متـِن آن بـرای همیشـه باقـی ماند.
هرابـال نیـز در تمـام دوران زنده گـی ادبـی اش بـا دسـتگاه 
سانسـور کشـورش پنجه در پنجه افکند، اما دمی از نوشـتن 
بـاز نایسـتاد. او نویسـنده یی متعهـد و اصیـل و زبـاِن مـردم 
سـرزمینش بـود کـه خواننـده گان آثـارش بـه هـر صـورت 
بخواننـد  و  آورده  به دسـت  را  او  نوشـته های  می توانسـتند 
و بـه دیگـری بسـپرند و همـۀ ایـن نسـخه ها بـا تکثیـر ـ نَه 

چـاپ ـ پدیـد می آمـد و توزیـع می شـد.
بهـار پـراگ، هرابـال و بسـیاری دیگـر از  پـس از خـزان 
نویسـنده گان در فهرسـت سـیاهِ دسـتگاه امنیتی قرار گرفتند 
و چـاپ آثارشـان ممنـوع شـد تـا این کـه در سـال ۱۹75 
برخی آثارِ او اجازۀ انتشـار یافتند. شـاید مسـووالن فرهنگی 
کشـور بـه این عقیـده رسـیده بودند کـه چهرۀ خورشـید را 

نتـوان به مشـتی گل پوشـانید. 
آثـار هرابـال پـس از مـرگ تأمل برانگیـِز او بارهـا تجدیـد 
چـاپ شـده اسـت و یکـی از آخریـن مجموعه آثـارش کـه 
شـامل رمان، داسـتان، شـعر و گزارش می شـود، در ۱۹ جلد 
بـه طبـع رسـیده و نکتـۀ جالـب این کـه تیـراژ آثـارِ او در 
دیگـر کشـورهای اروپایـی بیـش از تیـراژ آثار او در کشـور 

اسـت. چک 
 بر اسـاس برخی نوشـته های هرابال، نسـخه هایی سـینمایی 
نیـز فراهـم آمده کـه در ایـن میان فیلـم سـینمایی »ترن های 
به دقـت مراقبت شـده« )2( بـه کارگردانـی یـرژی مـن زل در 
سـال ۱۹66 در میـان سینمادوسـتان بسـیار معـروف اسـت. 
جیتـکا  نـکار،  واسـاو  درخشـان  بازی هـای  بـا  اثـر  ایـن 
بنـدووا، والدیمیـر والنتـا و جـوزف سـومر بـه سـال ۱۹67 

برنـدۀ اسـکار بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان شـد. 
در سـالیان انتهـای عمـر، هرابـال سـخت در رنج بـود؛ رنج 
جسـمانی و روانـی. هرابـال نیـز به سـان هومر کـه نابینا زاده 
شـده بـود، بـا رنـج و اندیشـۀ مـرِگ خودخواسـته بالیـده 
بـود، به آن گونـه کـه راز مرگـش را در میـان سـطور آثـارش 
می تـوان یافـت. او در داسـتان »مرواریدهـای اعمـاق« که در 
مجموعـه »زمین هـای خالی« نخسـتین دفتـر از تریلوژی اش 
آمـده و در آن داسـتان از زاویه دیـِد همسـر هرابـال روایـت 
می شـود، صراحتـًا می گویـد کـه در دل شـب رنج می کشـد 
و نالـه می کنـد و بـه آن اندیشـه اسـت کـه خـود را از پنجره 

بـه زیـر افکند.
 ایـن فکـر همیشـه بـا او بـود تـا این کـه در سـال ۱۹۹7 در 
بیمارسـتانی بسـتری شـد. پرسـتاران و پزشـکاِن بیمارسـتان 
کـه او را می شـناختند، در بهبـود او از هیچ تاشـی فروگذار 
نمی کردنـد. هرابـال نازنیـن، ایـن پیـر ۸۳ سـاله، همچـون 
کودکانـی کـه بـه دیـدن پرنده یـی هیجـان زده می شـوند، بـا 
دیـدن کبوترانـی کـه بر لبـۀ پنجـرۀ اتـاق او می نشسـتند، از 
پرسـتاران می خواسـت تـا بگذارند او برای آن هـا دانه بریزد. 
در صبحـی از بامـدادان مـاه فوریـۀ ۱۹۹7 پیکـر نویسـنده را 
کـه از پنجـرۀ اشـکوِب پنجـم سـاختمان بیمارسـتان بـه زیر 
افتـاده بـود، بر کـف محوطه یافتند. چشـمان نویسـندۀ ُمرده 
بـاز مانـده بـود، گویی هنوز پـرواز کبوتری را دنبـال می کرد 

کـه از دسـِت او دانـه برگرفتـه بود...
در آن روز سـیاه، کسـانی گفتند نویسـنده را دسـتگاه امنیتی 
از پنجـره بـه بیـرون افکنـده تـا صـدای او را بـرای همیشـه 
خامـوش کنـد، اما کسـانی هـم گفتنـد او در فکر دانـه دادن 

کبوترهـا، بـه دنبـال آنان پـرواز کرده اسـت.
 »K.G« از دوست داراِن او، این سطرها را نوشت:

»شب گذشت
صبح نیامد

هرابال ُمرده بود!...«

»بهومیل 
هرابال«؛ 

پنجه 
در پنجۀ 
سانسور
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ترمـپ،  دونالـد  سـپتمبر،  مـاه  اوایـل  در  آنکـه  از  پـس 
رییس جمهـور ایـاالت متحـده مذاکـرات بـا طالبـان را در 
آخریـن مراحـل آن فسـخ کرد، اکنـون کشـورهای متعددی 

خواهـان آغـاز مجـدد ایـن مذاکـرات انـد.
وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده بـه خبرنگارنـی کـه او را در 
سـفرش بـه افغانسـتان گفـت: هـدف ایـن اسـت کـه در 
یـک مقطـع زمانـی بـه توافق صلـح و یـک توافق سیاسـی 
نایـل آییـم، همیـن بهتریـن گزینـه برای پیشـرفت اسـت... 
امیـدوارم بـه پیـش برویـم و با یـک توافـق سیاسـی بیاییم 
که پاسـخگوی خواسـته ها و اهدافی باشـد کـه می خواهیم 

آنـرا بـه دسـت آریم.
پیـش از ایـن، رونالـد کوبیا، نماینـدۀ ویژه اتحادیـۀ اروپایی 
نیـز امروز بـر آغاز دوبـارۀ مذاکـرات صلـح امریکا-طالبان 

و مذاکـرات بین االفغانـی تاکیـد کـرده بود.
از  داریـم کـه شـاهد  »مـا دوسـت  رونالـد کوبیـا گفـت: 
سـرگیری سـریع مذاکـرات میـان طالبـان و امریـکا و آغـاز 
مذاکـرات میـان حکومـت )افغانسـتان( و طالبـان باشـیم«.
او افـزود کـه اتحادیـه اروپـا با سـایر شـرکای بین المللی از 
نزدیـک بـا زلمـی خلیلـزاد کار می کننـد تـا مذاکـرات میان 
امریـکا و طالبـان از سـرگرفته شـود کـه منجـر به بازشـدن 
راه بـرای آغـاز »پروسـۀ واقعی صلـح« در افغانسـتان گردد.
پیـش از این، سـازمان پیمـان اتانتیک شـمالی )ناتو( از این 

مذاکـرات اظهار حمایـت کرده بود.
ینس سـتولتنبرگ، منشـی عمومـی ناتو گفت کـه این پیمان 
از آغـاز دوبـارۀ مذاکـرات صلـح میـان امریـکا و طالبـان 
اسـتقبال می کنـد؛ مشـروط بـر اینکـه طالبـان در مذاکرات، 

مایـل بـه سـازش های واقعی باشـند.
ینـس اسـتولتنبرگ، منشـی عمومـی ناتـو کـه بـه تاریخ 22 
میـزان در نشسـت پارلمانـی کشـورهای عضـو و شـرکای 
ایـن پیمـان در لنـدن گفـت کـه ادامـه خشـونت هـا »عدم 
تعهـد ایـن گـروه را به صلـح پایدار نشـان می دهـد« و نیاز 
اسـت طالبان از برخی شـرایط و خواسـت های خـود کوتاه 

یند. بیا

ایـن در حالـی اسـت کـه ملـل متحـد از ادامـه جنـگ و 
خشـونت ها در افغانسـتان ابـراز نگرانی کرده و گفته اسـت 
کـه بـرای پایـان ایـن خشـونت ها، گفت وگوهـای مسـتقیم 

میـان حکومـت و طالبـان آغاز شـود.
تدامیچـی یاماموتـو، روز سـه  شـنبه ۱۹ سـنبله در نشسـت 
وضعیـت  دربـارۀ  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای 
افغانسـتان گفـت کـه یگانـه راه حل بحـران در این کشـور 

اسـت. »بین االفغانـی«  گفت وگوهـای  آغـاز 
نماینـدۀ ملـل متحد بـرای افغانسـتان گفت که این سـازمان 
آماده اسـت تـا رونـد گفت وگوهـای بین االفغانـی را کمک 

و پشـتیبانی کند.

حمايت کشورهای منطقه
پاکسـتان، کشـوری کـه همـواره بر حضـور سـازندۀ آن در 
مذکـرات صلـح تاکیـد شـده اسـت، نیـز از آغـاز دوبـارۀ 

مذاکـرات صلـح بـا طالبـان حمایـت کـرده اسـت.
عمـران خـان، صـدر اعظـم پاکسـتان در حاشـیه نشسـت 
سـاالنۀ مجمـع عمومـی ملـل متحـد در نیویـارک بـا زلمی 
خلیلـزاد در مـورد تاش های امریکا، پاکسـتان و افغانسـتان 
افغانسـتان  در  صلـح  تامیـن  و  خشـونت ها  پایـان  بـرای 

اند. صحبـت کـرده 
رسـانه های پاکسـتانی گـزارش داده انـد کـه آقـای خـان از 
تاش هـای امریـکا بـه ویژه آقـای خلیلـزاد برای کشـاندن 
طالبـان بـه میـز گفتگوهـای صلـح قدردانـی کـرده و بـار 
دیگـر بـر پایـان خشـونت ها از طریـق گتفگوهای سیاسـی 

تاکیـد کرده اسـت.
آقـای خـان روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته ۱۸ سـپتمبر )27 
سـنبله( در مراسـمی گفتـه بود کـه دولت او تـاش خواهد 
کـرد تا مذاکـرات صلح میـان طالبان و امریکا از سـر گرفته 

شود.

یـک روز پـس از فسـخ مذاکـرات امریـکا- طالبـان، وزیـر 
خارجـه ایـران گفـت کـه در مـورد وضعیـت افغانسـتان به 

گونـۀ جـدی نگران اسـت.
جـواد ظریـف، وزیـر خارجـه ایـران در صفحـه تویتـرش 
روز یـک شـنبه ۸ سـپتمبر )۱7 سـنبله( نوشـته بـود کـه 
تـرک  را  افغانسـتان  بایـد  شکسـت خورده  »خارجی هـای 

کننـد و برادرکشـی در ایـن کشـور متوقـف« شـود.
آقـای ظریف افزوده که کشـورش آماده اسـت تا »حکومت 
افغانسـتان، طرف هـای درگیـر و همسـایه ها« را بـرای پایان 

دادن به خشـونت ها در این کشـور همـکاری کند.
از سـوی دیگـر، چین گفته اسـت کـه از مذاکـرات طالبان-

امریـکا و مذاکـرات بین االفغانی حمایـت می کند.
جینـگ شـوانگ، سـخنگوی وزارت خارجـۀ چیـن امـروز 
2۳ سـپتمبر )اول میـزان( گفـت کـه بیجنـگ امیدوار اسـت 

ایـاالت متحـده و طالبـان افغـان بـه مذاکـره ادامـه دهند.
در کنـار ایـن، روسـیه نیـز ابـراز امیـدواری کرده اسـت که 
وقفـۀ بـه وجـود آمـده در گفتگوهـای دوحـه تاش هـا و 
دسـتاوردهای نماینـدگان امریـکا و طالبـان را بـرای یـک 

توافـق سیاسـی در افغانسـتان زیانمنـد نسـازد.
ماریـا زخاروفـا، سـخنگوی وزارت خارجـه روسـیه روز 
را  »طرف هـا  گفـت:  سـنبله(   2۱( سـپتمبر   ۱2 پنجشـنبه 
تشـویق می کنیـم کـه هرچـه زودتـر مذاکـرات را بـا دیـد 

توافـق و امضـای یـک توافقنامـه صلـح آغـاز کننـد.«
دونالـد ترمـپ، رییـس جمهـور ایـاالت متحده بـه تاریخ 7 
سـپتمبر )۱6 سـنبله( گفـت که مذاکـرات با طالبـان به دلیل 
حملـۀ اخیـر ایـن گروه در کابل و کشـته شـدن یک سـرباز 

امریکایی، لغو شـده اسـت.
امـا او سـپس دلیل فسـخ مذاکـرات را نپذیرفتـن آتش بس 

از جانـب طالبان، عنـوان کرد.
زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژۀ ایـاالت متحـده در امـور 
صلـح افغانسـتان نه بـار با نماینـده گان طالبـان ماقات کرد 
و مسـودۀ یـک توافق نامـه را نیـز نهایـی کـرده بـود کـه از 

طـرف رییس جمهـور ترمـپ، تصویـب نشـد.

کردهـای  بـه  ترکیـه  اخیـر  نظامـی  حملـۀ  مانـدگار: 
رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  بـه  انتقادهـا  سـوریه 
امریـکا را کـه بـه چـراغ سـبز نشـان دادن بـه ترکیـه 
متهم شـده، افزایش داده اسـت. یکـی از منتقدان اصلی 
دونالـد ترامپ کـه تنها گذاشـتن نیروهای کرد سـوریه 
را در مقابـل حملـه ترکیـه  به شـدت مورد انتقـاد قرار 
داد لیندسـی گراهـام، سـناتور جمهوریخـواه اسـت که 
عمومـًا از وی بـه عنـوان فـرد نزدیـک بـه ترامـپ یـاد 

شـود. می 
او بـا فاکـس نیـوز مصاحبـه کـرد و از دیدار دوبـاره با 
دونالـد ترامـپ خبـر داد کـه به گفتـۀ او، نتیجـۀ مهمی 
هـم بـرای کردها، هم ترکیه و هم امریکا داشـته اسـت.
گراهـام بـه فاکـس نیـوز گفتـه اسـت: کردها بـه ما در 
شکسـت دادن داعـش کمـک کردنـد و ۱0000 سـرباز 
بیشـترین قسـمت  دادنـد  . کردهـا  از دسـت  را  خـود 

مبـارزه بـا داعـش را انجـام دادنـد.
او در مـورد راه حـل جدیـد امریکا بـرای جلوگیری از 
درگیـر شـدن دوبـاره کردهـا و ترکیه بعـد از آتش بس 
اخیـر افـزود: »بـرای محافظـت از ترکیـه متحـد ناتـو، 

نیروهـای  کنتـرل  تحـت  غیرنظامـی  منطقـه  ایجـاد 
بین المللـی در نظر اسـت که نیروهـای امریکایی در آن 
حضـور ندارند امـا حفاظت آسـمان آن با امریکاسـت. 
ترکیـه و کردهـای  بـرای  بی سـابقه  امنیتـی  امـر  ایـن 

سـوریه بـه ارمغـان مـی آورد.«
گراهـام بـه فاکس نیوز گفته اسـت که ترامـپ اقدامات 

کردهای سـوریه را ارج می نهد.
گراهـام دربارۀ آینـده همکاری میان کردهای سـوریه و 
دولـت امریـکا گفت: مـن انتظار دارم که بـه همراهی با 
شـرکای کردمان در شـرق سـوریه  برای اطمینان یافتن 

از عدم بازگشـت داعـش ادامه دهیم.
او تاکیـد کـرد کـه »همراهـی بـا کردهـای سـوریه بـه 
نفـع منافـع امنیت ملـی امریکاسـت و مـا آن را مدیون 

هسـتیم.« کردها 
سـناتور لیندسی گراهام با اشـاره به یکی از توییت های 
ترامـپ در مـورد کنتـرل نفت گفـت: مسـألۀ مهم برای 
مـن میادیـن نفتـی )سـوریه( اسـت. نبایـد ایـن میادین 
بـه دسـت اسـد یـا متحـدان آن بیفتـد. مـا بـا همکاری 
نیروهـای دموکراتیـک سـوریه می توانیـم ایـن میادیـن 

نفتـی را بهینه سـازی و مـدرن کنیم تا آنهـا از درآمد آن 
منتفع شـوند نه بشـار اسـد.

او تاکیـد کـرد: »ایـن درآمـد مـی تواند هزینـه تعهدات 
مـا را در آینـده پوشـش دهد.«

لیندسـی گراهـام ابـراز امیـدواری کـرد کـه راه حـل 
تاریخـی بـرای حـل بحـران در سـوریه فراهـم شـود 
البتـه بـه شـرطی که بـه گفتـه وی، امریکا به درسـتی با 

کارت هـای خـود بـازی کنـد.
او گفـت: عامـل حملـه بـه کردهـای سـوریه اردوغان، 
امـا  ترامـپ  دونالـد  نـه  اسـت  ترکیـه  رییس جمهـور 
مـرز  منطقـۀ غیرنظامـی در  ایجـاد  دنبـال  بـه  امریـکا 

سـوریه بـا ترکیـه اسـت.
خـروج  دربـاره  گزارش هـا  برخـی  انتشـار  رغـم  بـه 
نظامیـان امریکایـی از مناطق شـمال و شـرقی سـوریه، 
»مـارک اسـپر« وزیـر دفـاع امریـکا دیـروز در جریـان 
سـفر بـه افغانسـتان، از احتمـال باقـی مانـدن بخـش 
در شـمال شـرقی  ایـن کشـور  نظامیـان  از  کوچکـی 

سـوریه خبـر داده اسـت.
بـه نوشـتۀ خبرگـزاری رویترز اسـپر در مـورد گزارش 

روزنامـۀ »نیویورک تایمـز« دربـاره احتمال باقـی ماندن 
شـماری از نیروهای امریکایی در شـمال سـوریه، گفته 
اسـت کـه این »یکـی از گزینه های در دسـت بررسـی« 

است.
ایـن مقـام ارشـد امریکایـی مدعـی شـده که هـدف از 
حفـظ شـماری از نظامیـان امریکایـی در بخش هایی از 
شـمال شـرق سـوریه در نزدیکـی میادیـن نفتـی تحت 
کنتـرل نیروهـای دموکراتیک سـوریه )SDF( اطمینان 
یافتـن از ایـن موضـوع اسـت کـه ایـن میادیـن نفتـی 

دسـت داعـش یـا دیگـران نیافتد.
البتـه خـروج نظامیـان امریکایـی از شـمال  او گفـت 
شـرقی سـوریه در جریـان اسـت، امـا هنـوز تعـدادی 
نیـرو در کنـار متحـدان واشـنگتن در نزدیکـی میادیـن 
نفتـی حضـور دارنـد و صحبت هایی برای باقـی ماندن 

ایـن نیروها شـده اسـت.
پیشـتر روزنامـۀ نیویـورک  تایمـز بـه نقـل از یـک مقام 
بـود کـه کـه دونالـد  امریکایـی گـزارش داده  ارشـد 
ترامـپ ظاهـراً بـه طـرح جدیـد پنتاگـون بـرای حفظ 
گـروه کوچکـی از نظامیـان امریکایـی و احتمـاالً 200 

نظامـی در شـرق سـوریه تمایـل دارد.
ایـن مقام ارشـد پنتاگون کـه نامش فاش نشـده، افزود، 
دولـت امریـکا در صـدد اسـت ایـن تعـداد نظامـی را 
بـرای مقابلـه با داعـش و جلوگیری از پیشـروی ارتش 
سـوریه و نیروهـای روس بـه میدان هـای نفت خیز این 

منطقه در شـرق سـوریه حفـظ کند.
گمانه زنی هـا دربـاره ادامـه حضـور نظامیـان امریکایی 
در سـوریه در شـرایطی مطـرح شـده کـه بـه دنبـال 
تمـاس تلفنـی رؤسـای جمهور امریکا و ترکیـه پیش از 
عملیـات نظامی اخیـر آنکارا در سـوریه، دونالد ترامپ 
بارهـا گفتـه بـود کـه او درصدد خـارج کـردن نظامیان 

امریکایی از سـوریه اسـت.
همچنیـن در روزهـای اخیـر گمانه زنی هـای بسـیاری 
دربـاره آغاز روند خـروج نظامیان امریکایی از سـوریه 
و انتقـال آنهـا بـه کشـورهایی از قبیـل عـراق و اردن 

منتشـر شـده بود.

ایجـاد منطـقۀ غیـرنظامـی؛
 راهکـار امـریکا بـرای ترکیـه و کـردهـای سـوریه

کی ها خواستار آغاز دوبارۀ مذاکرات امریکا و طالبان اند
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عبدالکبیر ستوده

طالب شدن 
برای مصلحت نه برای حقیقت

»مـن عضویـت گـروه طالبـان را کسـب نمـودم، فقـط به خاطر 
مصلحـت نـه به خاطـر اینکه طالبـان حق انـد و حکومت کفری 
اسـت. در ولسـوالی مـا دولـت حاکمیـت درسـت نداشـت و 
و  می کشـیدند  سـرک  مـا  منطقـۀ  بـه  بـی گاه  و  گاه  طالبـان 
مـردم آزاری می نمودنـد و از مـردم بـه زور پـول می گرفتنـد و 
حکومـت مرکـزی نـه بـه امنیـت مـا فکـر می کـرد و نـه توجه 
بـه مـردم مـا داشـت. من هـم به مشـورۀ عده یـی از بـزرگان و 
قومندانـان محلـی، بـه گروه طالبان پیوسـتم تا بتوانـم در منطقۀ 
خـود در امنیـت زندهگـی کنـم و از مـردم هم در برابـر طالبان 

و...«. نمایـم  حفاظت 
سـخنان فـوق را یکی از بزرگان و موسـفیدان یکـی از والیات 
افغانسـتان می گفـت. ایـن سـخنان را از زبـان عده یـی دیگری 
هـم شـنیدم. این سـخنان یـک دنیا حـرف دارد و نشـان می هد 
تروریسـتی  گـروه  یـک  بـه  پیوسـتن  بـرای  وقت هـا  گاهـی 
و مخالـف مسـلح دولـت، بحـث حـق و باطـل و خافـت و 
امـارت و اسـام و کفر اصـًا مدختِی نـدارد و اینگونه بحث ها 
اصـًا بـه ذهـن کسـی هـم خطـور نمی کنـد. گاهـی وقت هـا 
علی رغـم باطـل دانسـتن ایـن گروه هـا بازهـم کسـانی جـذب 

آنهـا می شـوند و در فعالیت هـای آنهـا سـهیم می گردنـد.
ایـن پیوسـتن ها بابـت حـق بـودن ایـن گروه هـا نیسـت بلکـه 
سـال ها  کـه  کسـانی  اسـت.  مصلحـت  و  امنیـت  به خاطـر 
محرومیـت کشـیده و قربانی تعصب و تبعیض سیاسـت مداران 
شـده انـد و امنیت شـان تأمیـن نمی گـردد و خدمـات عمومی 
بـرای شـان نمی رسـد و از انـواع کمک هـا محروم می شـوند و 
مشـمول برنامه های بازسـازی نمی گردند و بسـان بـره در برابر 
گـرگان تروریسـتان و کفتـاران زرومندان محلی رهـا می گردند 
و... مجبـور می شـوند بـه هـر کسـی دسـت کمـک پیـش  کنند 
و بـه هـر گروهـی تکیـه نماینـد و در برابـر هر سـازمانی سـر 

تعظیـم فـرود نماینـد و شـندیم و اطالعـت کردیـم بگویند.
در چنیـن مـواردی عاقانـه نیسـت که شـهروندان را سـرزنش 
نمـود، عالمـان دینـی را مامـت کـرد، کشـورهای اسـتعمار را 
نکوهـش نمـود، اسـتخبارات منطقـه را به بـاد اسـتهزاء گرفت 
و خدانابـاوران و دین سـتیزان را لعنـت گفت و نفرین فرسـتاد. 
مراجـع  و  متوجـه حکومـت  مسـوولیت  مـواردی  چنیـن  در 
امنیتـی اسـت کـه بـه امنیـت ایـن مـردم توجـه نمی کننـد و 
مشکات شـان را حـل نمی نماینـد و بـه نیازمندی هـای شـان 

نمی رسـند.
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مطالـب  نوشـتن  بـا  نگارنـده  اینکـه  وجـود  بـا 
جداگانـه در چنـد شـمارۀ روزنامۀ وزیـن ماندگار 
ابعـاد  متعـدد،  مآخـذ  و  منابـع  از  اسـتفاده  بـا  و 
سیاسـت را تعریـف کـرده و در مـورد ماهیـت و 
حوزه هـای کاربـردی آن نیـز بـه شـور بـه بحـث 
پرداختـم، امـا در عمـل خیلـی مشـکل اسـت کـه 
بـه ایـن علـم، تعریـف مشـخصی را ارایـه کـرد؛ 
زیـرا مفهـوم آن در نـزد هـر سیاسـت مدار، بـا در 
نظرداشـت زمـان و مـکان مختلـف، فـرق می کند. 
اگـر یـک نویسـنده بـه طـور دقیق تـر از سیاسـت 
سـخن می گویـد و ایـن علـم را بـه نگرش هـای 
مختلـف، تقسـیم بندی می کنـد و مفهـوم، ماهیـت 
و عرصـۀ ایـن علـم را مشـخص می نمایـد؛ آنهـم 
بـه تجربیات تاریخـی و تئوریکی می اندیشـد و یا 
بـه رفتـار بازیگـران این علـم ممکن اسـت به نظر 
رسـد که گرایـش نقد، نحـوۀ بی عاقه گی نسـبت 
بـه سیاسـت را نشـان دهـد، ولـی واقعیـت ایـن 
اسـت کـه تمایـل بـه بهـره بـردن از همه وسـایل 
قطعـی  جنبـۀ  تغییـر  و  شـناخت  بـرای  موجـود 

زنده گانـی انسـان را بـه نمایـش می گـذارد. 
نظریه هـای  آن  در  کـه  طبیعـی  علـوم  برخـاف 
جدیـد بیشـتر نظریه هـای کهنـه شـده و قدیمـی 
را کنارهـم قـرار می دهـد. هرگونـه بررسـی رفتار 
انسـان بایـد ریشـه های قـوی در توجهات سـنتی 
ماننـد: فلسـفۀ سیاسـی داشـته و از دانـش نقـش 
نهادهـا در حکومـت کـردن آگاه باشـد. شـیوه یی 
دربـارۀ  سـازد  قـادر  را  مـا  کـه  گـردد  انتخـاب 

سیاسـت خـود، قضـاوت کنیـم. 
بـه فهمیـدن و پایه هـای اخاقـی سیاسـت و یـا 
فقـط بـه جنبه هـای تخنیکـی، رویـه و رفتـار نیاز 
داریـم. همیـن طـور الزم اسـت بدانیـم کـه همـه 
سـاختارها  بلکـه  نیسـتند؛  آزادی  بازیگـر  افـراد، 
و نظام هـای حقوقـی کـه در چارچـوب آنهـا در 
از  انـد.  تأثیرگـذار  می کننـد،  شـرکت  سیاسـت 
طـرف دیگـر اگرچـه بخـش بیشـتر نوشـته ها در 
علـم سیاسـت بین الملـل منجـر بـه تمرکـز اقتدار 
دولت هـا می شـود و مقایسـه کـردن، تنهـا منبـع 

واقعـی تعمیـم سـازی اسـت. 
توزیـع  چگونه گـی  می کوشـد  پژوهنـده  یـک 
بـا  صـورت  ایـن  در  دهـد.  توضیـح  را  قـدرت 
پیچیده گی هـای زیـادی رو بـه رو می شـود. همـۀ 
بـه  قـدرت  کـه  نشانه هایی سـت  ابهامـات،  ایـن 
یـا  بـوده و در دسـت سـردم داران  نابرابـر  طـور 
محافـل حاکـم متمرکـز یـا بـه طـور گسـترده تر ـ 

بیـن لیـدران رقیـب توزیـع شـده اسـت. 
زیـرا  اسـت؛  قطعـی  اهمیـت  دارای  بحـث  ایـن 
سراسـر راه هایـی را کـه دانشـمندان سیاسـت در 
پیـش گرفته انـد آگاهانـه یـا ناخـودآگاه در یـک 
فرضیـه ایدیولوژیـک گره خورده اسـت. سیاسـت 
بـه تضـاد و حـل و رفـع آن تضـاد منوط بـوده اما 

ایـن حـل بـه نتایـج آن، بـر می گـردد. 
تعصـب، تمایـل و سـلیقه دولـت، قـوه مجریـه، 

دسـتگاه های اداری، مجالـس قانون گـذاری، قـوه 
قضایـی، احـزاب و گروه هـای فشـار، سـاختار و 
نهادهـای بررسـی کننـده می باشـند. اختـاف نظر 
دربـارۀ اقتـدار یـک امـر طبیعـی بـوده و در ایـن 
راسـتا گرایشـات ایدیالوژیـک و سیاسـی باهم در 
تجزیـه و تحلیل قدرت سیاسـی پیوند ناگسسـتنی 
تحلیل هـای  بـرای  مفاهیـم،  ایـن  آنـگاه  و  دارد 
حایـز  می توانـد  سیاسـی،  اقتـدار  میـزان  بعـدی 

اهمیـت تلقـی گـردد. 
بین المللـی  بلنـد  اهمیـت  از  کـه  کشـورهایی 
برخـودار انـد بایـد بـه نـکات زیـر عطـف توجه 

نماینـد:
قـدرت  اشـخاصی کـه در رأس  اول  قـدم  • در 
فرهنـگ  تـا سـطح  کننـد  دارنـد، کوشـش  قـرار 
ارتقـای آگاهـی  ببرنـد و رشـد و  بـاال  مـردم را 
مـردم با توسـعه فرهنگ سیاسـی، تربیـه کادرهای 
فنـی و مسـلکی، اسـتفاده از تکنالـوژی پیشـرفته، 
ایجـاد همدلـی و همزبانـی، پیشـرفت اقتصادی و 

اجتماعـی و غیـره ممکـن گـردد. 
در  سیاسـی  واحدهـای  رهبـران  دوم  قـدم  در   •
عمـل  گونه یـی  بـه  خارجـی  سیاسـت  راهبـرد 
کننـد کـه فعالیت شـان موجـب تضعیـف قـدرت 
ملـی نشـدهـ  در سیاسـت بین الملـل منحیـث یک 
بازیگـر فعـال معرفـی شـوند و با طـرح روابط در 
سیاسـت بین الملـل، منافـع ملی کشـور خـود را از 

طریـق مسـالمت آمیز حفـظ و صیانـت کننـد. 
را  کشـور  ملـی  اردوی  داخلـی،  پالیسـی  در    •
خطـر  هرگونـه  از  تـا  نماینـد  تربیـت  طـوری 
آورد.  عمـل  بـه  جلوگیـری  دشـمن  احتمالـی 
•  برنامه هـای اقتصـادی سیاسـت گذاران ممالـک 
بایـد مبتنـی بـر خواسـت ها و تقاضـای مصـرف 
کننـده گان سـازگار باشـد و در عین حـال، با طرح 
چنیـن برنامه هـا، کشـور بایـد در برابـر تعـارض 

دولت هـای دیگـر قـرار داده نشـود. 
•  تـوازن قـدرت در سیاسـت بین الملـل، معانـی 
احـوال  و  اوضـاع  در  و  اسـت  دارا  را  متفـاوت 
متفـاوت می توانـد ایجـاد گـردد. )جنـگ و صلح، 

عقـد معاهـدات و غیـره( 
•  در جهـان امـروزی ـ کشـورهایی وجـود دارد 
کـه بزرگتریـن قـدرت را در سیاسـت بین الملـل 
از  می باشـند.  ابرقـدرت  هـم  و  می کننـد  بـازی 
طـرف دیگر، پیشـرفت تکنالوژی در سـطح جهان 
باعـث شـده اسـت کشـورهایی کـه از پیشـرفت 
خوبـی در ایـن زمینـه برخـوردار هسـتند و قـادر 
انـد در یـک لحظـه، کشـور کوچـک و ضعیف را 
نابـود سـازند ایـن عمل با تعـادل قدرت سیاسـی 
از نظـر ریالسـیت ها، پذیرفتنـی نیسـت چـرا کـه 
تعـادل قـدرت بـه بلـوک شـرق و غـرب مرتبـط 
بـوده؛ بنابرآن با نـقــد و گرایـش نقادانۀ اکادمیک 
ممکـن می گـردد کـه پـژواک جنبه هـای هسـتی 

اجتماعـی ـ ریشـه یابی و ارزش یابـی شـود. 
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

شـماری از باشـنده گان والیـت بدخشـان در تمـاس 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد کـه بـه علت مسـدود 
بـودن راه هـای مواصاتی به شـماری از ولسـوالی های 
بدخشـان مـردم بـا کمبود شـدید مـواد غذایـی مواجه 

ند. ا
بـه گفتـۀ ایـن باشـنده گان والیات بدخشـان، مسـدود 
بـودن راه هـای مواصاتـی ولسـوالی های »وردوج« و  
قریـه »خسـتک« ولسـوالی »ُجـرم« مـردم را بـه علـف 

اسـت. واداشـته  خواری 
عبدالـودود پیمـان نماینـدۀ پیشـین والیـت بدخشـان 
نیـز در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا تأییـد این 
خبـر می گویـد کـه ولسـوالی وردوج و دره خسـتک 
ولسـوالی ُجـرم با کمبود مـواد غذایی مواجـه اند، زیرا 
ایـن مناطـق تحـت کنتـرل طالبـان و سـایر گروه هـای 

تروریسـتانی قـرار دارد.
ایـن نماینـدۀ پیشـین بدخشـان بـا انتقـاد از حکومـت 
و  حضـور  به خاطـر  نـدارد  حـق  دولـت  می گویـد، 
فعالیـت طالبـان درایـن مناطـق راه را بـر روی مـردم 

ببنـدد و مـردم را در قحطتـی نگهـدارد.
توان منـدی  دولـت  اگـر  کـرد،  تاکیـد  پیمـان  آقـای 
دارد، بایـد طالبـان را عقـب برانـد و مناطـق از وجـود 
تروریسـتان پاک سـازی کنـد نـه این که مـواد غذایی و 

راه را بـر روی مـردم مسـدود کنـد.

بـه بـاور او، ایـن کـه راه را بـر روی مـردم ببندیـم تـا 
طالبـان نتواننـد از مـواد غذایی و سـایر امکانـات قریه 
اسـتفاده کنـد، هیچ منطقی نـدارد، بنابرایـن دولت باید 
ایـن مناطـق را وجـود طالبـان تصفیـه کـرده و هرچـه 
زودتـر راه را بـاز کنـد تـا مـواد غذایی به مـردم منطقه 

برسد.
احمد جاوید جاوید نمایندۀ شـورای والیتی بدخشـان 
بـا رد ایـن ادعاهـا اما می گویـد که راه هـای مواصاتی 
بـه ولسـوالی ورودج به روی ترافیک باز اسـت و هیچ 
مشـکلی در بخـش رفـت و آمـد و انتقال مـواد غذایی 

در این ولسـوالی وجـود ندارد.
داشـتند،  فعالیـت  طالبـان  کـه  وردوج  در  افـزود،  او 
پاک سـازی  طالبـان  از وجـود  ولسـوالی  ایـن  اکنـون 
شـده و در کنتـرول دولـت قـرار دارد و راه مواصلتـی 
بـه این ولسـوالی باز اسـت و برای انتقال مـواد غذایی 

و رفـت و آمـد هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد.
آقـای جاویـد تاکیـد کـرد، باآنکـه بـرای رفـت و آمد 
در ولسـوالی وردوج مشـکل جـدی وجـود نـدارد، اما 
چون هوا در حال سـرد شـدن اسـت و ممکن  اسـت 
کـه بـه خاطـر سـردی هـوا در رفـت و آمـد و انتقـال 
موادغذایـی یک مقدار مشـکات وجود داشـته باشـد.
دره  مواصاتـی  راه  تنهـا   جاویـد،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
خسـتک ولسـوالی ُجـرم که تروریسـتان اوزبیکسـتانی 
و تاجیکسـتانی در آن جـا بـا خانواده های شـان بـود و 

بـاش دارنـد، مسـدود اسـت.
او همچنـان گفـت، راه مواصاتـی دره خسـتِک با یک 
مقـدار قیـودات مواجه اسـت، زیـرا مرکز تروریسـتان 
خارجـی اسـت و دولـت به خاطـر عـدم همـکاری بـا 
ایـن تروریسـتان قیوداتـی را بـر رفـت و آمـد وضـع 
کـرده اسـت، اما بـرای  مـردم ایـن دره هیـچ ممانعتی 
بـه کار روزمره شـان مشـغول  آنـان  نـدارد و  وجـود 

. هستند
تـاش کردیـم تـا دیـدگاه مسـووالن محلی بدخشـان 
را نیـز در ایـن زمینـه داشـته باشـیم، اما موفق نشـدیم.

ــیون  ــواک کمېس ــو د خپل ــر حقون ــتان د ب د افغانس

د ۱۳۹۸ ملریــز کال د لومړیــو شــپږ میاشــتو راپــور 

ښــيي چــې پــه دغــه مــوده کــې پــه جګــړو او 

بېالبېلــو امنیتــي پېښــو کــې ۶۴۸۷ تنــو ملکیانــو تــه 

ــتې ده. ــه اوښ ــرګ ژوبل م

دغــه راپــور ښــیې چــې پــه افغانســتان کــې د ۱۳۹۸ 

ملریــز کال پــه لومړیــو شــپږو میاشــتو کــې د جګــړو 

او بېالبېلــو نــورو امنیتــي پېښــو پــه تــرڅ کــې ۱۶۱۱ 

ــان  ــور ټپی ــه ن ــان وژل شــوي او ۴۸۷۶ تن ــه ملکی تن

شــوي چــې پــه دې کــې ښــځې، ماشــومان او 

ــه شــامل دي. نارین

ــیون  ــواک کمېس ــو د خپل ــر حقون ــتان د ب د افغانس

ــوه  ــه ورځ د ی ــنبې پ ــري د دوش ــم نظ ــتیال نعی مرس

ــمېرې  ــې دا ش ــل چ ــال ووی ــس پرمه ــري کنفران خ

د ۱۳۹۷ ملریــز کال د همــدې مــودې پــه پرتلــه اتــه 

ــیي. ــی ښ ــلنه زیاتوال ــاریه ۳۶ س اعش

ده وویــل: »د ملکــي وګــړو ټولــه مــرګ ژوبلــه 

ــه  ــې ۴۱۷۶ نارین ــه دې ډل ــې ل ــه دي چ ۶۴۸۷ تن

۵۷۶ ښــځې او ۱۶۳۴ ماشــومان وژل شــوي او یــا 

ــویو  ــورو وژل ش ــو ن ــو د ۱۰۱ تن ــوي، خ ــان ش ټپی

ــه دی ثبــت شــوی.« ــه کمېســیون رسه ن جنســیت ل

ــې ملکــي مــرګ ژوبلــې  ــه ټول ــور ښــیې چــې ل راپ

ــه خــوا، ۳ ســلنه  ــو ل ــې د طالبان څخــه ۷۵ ســلنه ی

یــې د داعــش ډلــې، ۱۱ ســلنه یــې د دولــت د 

ــا معلــوم لــورو او  مالتــړو ځواکونــو، ۱۰ ســلنه د ن

پاتــې شــمېر ملکــي مــرګ ژوبلــه پــه کونــړ والیــت 

کــې د پاکســتاين ځواکونــو د راکټــې حملــو لــه املــه 

ــوې ده. ــه ش رامنځت

ــیون د  ــواک کمېس ــو خپل ــر حقون ــام د ب ــه ارق دغ

ــوې دي. ــول ش ــوري راټ ــه ل ــو ل کارکوونک

ــو  ــرو ملتون ــې د ملګ ــل ک ــه کاب ــدې پ ــر دې وړان ت

ــه  ــر پ ــا هــم د اکټوب ــر یونام د ســیايس اســتازي دف

۱۷مــه پــه یــوه رپــوټ کــې د ملکــي تلفاتــو د بــې 

ــړی و. ــر ورک ــدو خ ــاري لوړې س

ــو  ــد ازادي راډي ــه مجاه ــح الل ــد ذبی ــان ویان طالب

ــواک  ــو خپل ــر حقون ــې د ب ــام ک ــوه پیغ ــه ی ــه پ ت

کمېســیون دغــه راپــور رد کــړ او د مــرګ ژوبلــې پــړه 

ــه. ــو واچول ــان ځواکون ــو او افغ ــر بهرنی ــې پ ی

ــه  ــد روح  الل ــاع وزارت ویان ــتان د دف ــو د افغانس خ

ــو  ــه خپل ــه پ ــان ځواکون ــې افغ ــل چ ــدزي ووی احم

عملیاتــو کــې د ملکیانــو د مــرګ ژوبلــې مخنیــوي 

ــام کــوي او هڅــه یــې داده چــې د دوی  ــه پــوره پ ت

ــه  ــه وان ــرګ ژوبل ــه م ــو ت ــې ملکیان ــو ک ــه عملیات پ

ــر  ــې پ ــړه ی ــو د مــرګ ژوبلــې پ ړوي، خــو د ملکیان

ــه. ــو واچول طالبان

د ملکــي وګــړو د خوندیتــوب او عدالــت غوښــتنې 

ــړه  ــه جګ ــي، پ ــل واي ــد تس ــز احم ــر عزی ادارې م

ــل  ــۍ د دې الم ــاوړه پالېس ــاړو ن ــکېلو غ ــې د ښ ک

ــات يش. ــات زی ــي تلف ــې ملک ــوې چ ش

نومــوړي زیاتــه کــړه: »غلطــې پالېســۍ د دې المــل 

شــوي چــې ملکــي تلفــات زیــات يش، همدارنګــه 

ــوي او  ــه مراعت ــن ن ــړې قوانی ــې د جګ ــکېلې ډل ښ

ــې  ــاره ی ــوي لپ ــېدلې، مخنی ــه رس ــارونو ت ــړه ښ جګ

اړېنــه ده چــې د جګــړې لــوری بــدل او جګــړه 

يش.« ودرول 

دغــې ادارې د افغانســتان د جګــړو لــه ښــکېلو 

ــې  ــرګ ژوبل ــي م ــې د ملک ــتل چ ــواوو وغوښ خ

ــي. ــه ونی مخ

د ملکــي مــرګ ژوبلــې تــازه بېلګــه د ننګرهــار 

د هســکې مېنــې ولســوالۍ د جــودرې کيل پــه 

جومــات کــې د تېــرې جمعــې پېښــه وه چــې د 

ــه  ــه پ ــمول ۷۳ تن ــه ش ــرو پ ــپین ږی ــومانو او س ماش

کــې ووژل شــول او ۳۵ نــور ټپیــان شــول.

د دغــې پېښــې نوعیــت نــه دی معلــوم شــوی او نــه 

یــې چــا مســؤلیت پــه غــاړه اخیســتی دی.

مسعود اندرابی:
ارتبـاط رهبـری طالبـان 

با جنگجـویانش قطـع شـده است

بدخشانیان:

مسدود بودن راه های مواصالتی مردم را به علف خواری واداشته است

د برش حقونو کمېسيون:

د ۱۳۹۸ کال په لومړیو ۶ میاشتو کې ۱۶۱۱ ملکي خلک وژل شوي

ارتبـاط  کـه  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت  سرپرسـت 
داخـل  در  گـروه  ایـن  جنگجوبـان  بـا  طالبـان  رهبـری 
کشـور قطـع شـده و والی های نـام نهـاد این گـروه برای 

شـده اند. پنهـان  غارهـا  در  والیت هـا 
مسـعود اندرابـی که دیروز در مراسـم نام گـذاری آکادمی 
پولیـس ملـی به نـام جنـرال عبدالـرازق گفـت: عملیـات 
آنـان  و  نداشـته  پیشـرفتی  هیـچ  طالبـان  گـروه  الفتـح 
هیچ گونـه موفقیتـی بـرای بـه دسـت آوردن اراضـی در 

نداشـته اند. افغانسـتان 
او تاکیـد کـرد: گـروه طالبـان روحیـه خـود را باختـه؛ 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در شـمال شـرق، عملیاتـی را 
در والیـت بغـان راه انـدازی کرده و طالبانی کـه پایه های 
بـرق را منهـدم مـی کردنـد، هیچ گونـه مقاومتـی در برابر 

ایـن نیروهـا ندارند.
نیروهـای  کـرد،  خاطرنشـان  داخلـه  وزارت  سرپرسـت 
دفاعـی و امنیتـی برنامه هـای منظمـی دارنـد و هر کسـی 
کـه سـاح خود را بـه زمین بگـذارد، نجات پیـدا می کند.

ناجیه نوری  


