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بررسی سیاست بین امللل 

بر بنیاد اقتدار سیاسی
مجلسنمایندهگان

»ضعیف«و»منفعل«است

7

اشــرف غنی در حالــی  در هجدهمیــن اجــاس جنبــش 
ــه  ــوده ک ــتراک نم ــاک اش ــدم انس ــا ع ــا ی غیرمتعهده
ــِت  ــه دس ــا ب ــدراِت سیاســی و اقتصــادی کشــورِ م مق
ایــاالت متحــدۀ امریکاســت. بــه گفتــۀ احمدولــی 

ــور  ــن کش ــِح ای ــم صل ــه ه ــگ و ن ــه جن ــعود: ن مس
ــه  ــا ب ــِح م ــم صل ــگ و ه ــم جن ــار ماســت؛ ه در اختی
توییــت و فرمــاِن ترامــپ بســته گی دارد؛ چنان کــه 
ــوده  ــوش ب ــا و ســلفش، ب ــه دســِت اوبام در گذشــته ب

اســت. از جانــب دیگــر، فیصلــۀ صلــح و جنــِگ مــا در 
اختیــار پیمــان نظامــی آتانتیــک شــمالی قــرار گرفتــه و 
بــه همیــن دلیــل افغانســتان بــرای برخــی از کشــورهای 
منطقــه بــه نقطــۀ غیرقابــل اعتمــاد تبدیــل شــده اســت...

وزارت  ویـژۀ  نماینـدۀ  مانـدگار: 
خارجـۀ امریـکا دیـروز بـه کابـل آمـد 
و بـا مسـووالن حکومـت وحـدت ملی 
دیـدار کـرد. زلمـی خلیـل زاد در دیدار 
از سـرگیری  بـا عبـداهلل و غنـی روی 
صحبـت  طالبـان  بـا  گفتوگـو  دوبـارۀ 

کـرده اسـت.
وحـدت  حکومـت  اجرایـی  ریاسـت 
ملـی دیـروز بـا نشـر اعامیه یـی گفتـه 
کـه آقـای عبـداهلل بـا زلمـی خلیـل زاد 

دیـدار کـرده اسـت.
در ایـن دیـدار صاح الدیـن ربانی وزیر 
پیشـین امـور خارجـه افغانسـتان، خانم 
لیـزا کورتیـس مشـاور ترامـپ در امور 
جنـوب آسـیا و جان بـس سـفیر امریکا 

در کابـل نیـز حضور داشـته اند.
آمـده  اجرایـی  ریاسـت  اعامیـۀ  در 
کـه در ایـن دیـدار، دو طـرف دربـاره 
دسـت  زمینه هـای  و  صلـح  مذاکـرات 
یافتـن بـه صلـح پایـدار و عادالنـه در 
افغانسـتان بحـث و تبادل نظـر کرده اند.
صلـح  جانـب،  دو  اعامیـه،  بنیـاد  بـر 

حکومـت  و  مـردم  اولویت هـای  از  را 
افغانسـتان و ایـاالت متحـده خوانـده و 
بـر دسـت یافتن به صلـح دایمـی تأکید 

کرده انـد.
اعامیـه افـزوده کـه رییـس اجرایـی و 
آقـای خلیـل زاد از طالبـان خواسـته که 

بـرای آغـاز مذاکـرات »بین االفغانـی« با 
کاهـش خشـونت و برقـراری آتش بس 

کنند. توافـق 
در ایـن نشسـت، دو طـرف از برگزاری 
اسـتقبال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کـرده و بـر اصـل شـفافیت انتخابات و 

اسـتقال عمـل کمیسـیون های مسـتقل 
انتخابـات تاکیـد کرده انـد.

آقـای خلیل زاد همچنان با محمداشـرف 
غنـی دیدار کرده اسـت. یـک مقام دفتر 
آقـای غنی بـه خبرگزاری رویتـرز گفته 
اسـت کـه هـدف از ایـن سـفر روشـن 
گزارشـی،   در  دارد  قصـد  او  اسـت. 
اطاعاتی دربارۀ سـفرها و نشسـت های 
اخیـرش در برخـی از کشـورها دربـارۀ 
رونـد صلـح افغانسـتان به اشـرف غنی 

ارائـه دهد.
خـروج  بـرای  طالبـان  بـا  مذاکـرات 
در  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای 
مـاه  طالبـان،  امنیتـی  تضمیـن  ازای 
گذشـته بعد از کشـته شـدن یک سرباز 
در  طالبـان  بمب گـذاری  در  امریکایـی 
کابـل بـه دسـتور ترامـپ متوقف شـد.
ایـن در حالی اسـت که زلمـی خلیل زاد 
پـس از نشسـت چهـار جانبـه امریـکا، 
روسـیه، چیـن و پاکسـتان کـه بـه روز 
جمعـه در مسـکو برگزار شـده بـود، به 

کابـل آمده اسـت.

صفحه 2

ــگ   ــۀ جن ــح و دامن ــر، گــپ صل ــۀ اخی در دو ده
بازیگــران  نمــود،  پیــدا  گســترش  همچنــان 
ــی  ــوط اصل ــد و خط ــه ش ــتری وارد صحن بیش
رقابت هــا در میــدان افغانســتان از خــون فرزنــدان 
اول  دهــۀ  گردیــد.  ســرخ تر  ســرزمین  ایــن 
ــۀ دوم  ــزم و ده ــا تروری ــگ ب ــوان جن ــت عن تح
ــای  ــن بازی ه ــان، ای ــا طالب ــح ب ــام صل ــر ن زی
ــا  ــردم م ــل از م ــتناک تر از قب ــتراتژیک، وحش اس
بیشــتر و بیشــتر قربانــی گرفــت. چهره پــردازی و 
بزرگ نمایــی از طالبــان بیشــتر مصــرف خارجــی 

ــأله. ــت مس ــا حقیق ــته ت ــی داش ــۀ داخل و بهان
ــد  ــوده ان ــه ب ــی صحن ــان بازیگــران اصل ــه طالب ن
ــه حکومــت، بلکــه بیشــتر مأمــوران اجرایــی  و ن
ــند.  ــده می باش ــت ش ــن مدیری ــناریوهای خونی س
ــر  ــات دیگ ــخاص و  حلق ــرادی اش ــای انف صداه
ــت،  ــه سیاس ــتر ب ــح و بیش ــه صل ــر ب ــز کمت نی
ثــروت و قــدرت معطــوف بــوده اند. حتــا صدای 
تــک محــور »نیلســن ماندیایــی« افغانــی مــا بــا 
بی حوصله گــی  و  همیشــگی  بی برنامه  گــی 
تمــام چــون ماهیــت و صداقــت نداشــته اســت، 
ــه  ــی ک ــید. صداهای ــی نرس ــال بهجای در ۱۹ س
ــوس  ــارج و ه ــزم در خ ــه درد پوپولی ــتر ب بیش
یــک  در  می خورنــد.  داخــل  در  کشــی  نــام 
کام، نقــش کارگــزاران افغانــی مــا هماننــد کاه و 
کــوه، بیشــتر نگــران موقــف خــود بــوده انــد تــا 

ــردم. ــایش م ــتان و آس ــت افغانس موقعی
قبــل از اینکــه دیــر شــود و نتوانیــم کاری انجــام 
دهیــم، صلــح افغانســتان بــه صــدای کامــًا 
ــد  ــخت نیازمن ــته س ــۀ گذش ــاوت از دو ده متف

می باشــد.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

خلیل زاد در کابل:
طالبان برای آغاز مذاکرات آتش بس کنند

برایصلح
بهصدایمتفاوتنیازمندیم

افغانسـتان و معمای »عدم تعهـد«

صفحه 3

چیـن  نشسـت 
و خـواست هـای ارگ

صفحه 2
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کمیسیون انتخابات:

نتیجـۀ ابتـدایی را 
در 23 عقـرب اعـالم می کنیـم
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باکـو،  تعهـد در  اشـرف غنی در نشسـت جنبـش عـدم  محمـد 
از مسـوولیت هاِی جنبـش عـدمِ تعهـد در قبـال افغانسـتان یـاد 
کـرده و گفتـه اسـت کـه بعضـی همسـایه گاِن افغانسـتان اصـوِل 
جنبـش عـدمِ تعهـد را نقـض می کننـد. آقـای غنـی در حالـی از 
نقـض تعهـِد همسـایه ها سـخن می گویـد کـه افغانسـتان از دو 
و نیم دهـه پیـش، از آثـار و تبعـاِت شکسته شـدِن اصـوِل جنبـش 
عـدم تعهـد رنـج می بـرد. جنبش عـدم تعهـد، همان توافقی سـت 
کـه کشـورهای زیـادی در دورۀ جنگ سـرد برای تعییـن نوعیِت 
رابطـه بـا همدیگـر ایجـاد کردنـد و نخواسـتند متعهد بـه یکی از 
قطب هـاِی جهانـی باشـند. اگرچـه شـکل گرفتن ایـن جنبش در 
آن زمـان تأثیـراِت خاصـی در تعامـات جهانـی و پایـان دادن به 
نـزاِع دوقطبـی جهان داشـته، امـا افغانسـتان در این میان نتوانسـته 
اسـت کـه بـا قامـِت بلنـد در میـان یکصدوبیسـت کشـور عضـو 
غیرمتعهدهـا باقـی بمانـد. دلیـِل آن هـم ایـن بـوده که کشـورِ ما 
بـه توجـه بـه موقعیـِت حسـاِس جغرافیایـی همـواره در کانـون 
جنگ هـای نیابتـی و رقابت هـای کاِن منطقه یـی و جهانـی قـرار 
داشـته و قدرت هـای رقیب به شـکل غیرمسـتقیم بازی های شـان 
را در ایـن زمیـن بـه اجـرا درآورده انـد و هیچ گاه سـازمان جنبش 
تجـاوز  همچیـن  و  داخلـی  جنگ هـای  دوران  در  تعهـد  عـدم 
غیرمسـتقیم پاکسـتان بـه افغانسـتان در پوشـش طالبـان، واکنـِش 
تعیین کننده یـی نشـان نداده  و این کشـور را به شـکل غیررسـمی 

از جنبـش عـدم تعهـد بیرون شـده تلقـی کرده  اسـت.
مسـلمًا پـس از حادثـۀ یازدهـم سـپمتامبر کـه جهـان وارد مرحلۀ 
جدیـدی از تحـوالت شـد و تعهداِت تازه یـی زیر چتـِر مبارزه با 
تروریسـم بـرای کشـورهای عضو جنبش عـدم تعهد نیـز به میان 
آمـد، دیگـر منطقـی برای زنـده ماندِن ایـن جنبـش در عمل باقی 
نمانـد. از جانـب دیگر، افغانسـتان با حملۀ امریکا زیـر نامِ مبارزه 
بـا تروریـزم و شـکل گرفتن بازی های پیچیـدۀ منطقه یـی، به هیچ 
عنـوان بـه معیارهـای شـامل در جنبـش عـدم تعهد وفـادار نماند 
و گذشـته از آن، بازی هـای پیچیـدۀ پـس از آن، اهمیـِت جنبـش 
عـدم تعهـد را به صفـر تقرب داد. بـه عبارت دیگـر، جنبش عدم 
تعهـد بـا شـکل گرفتـن مبـارزه بـا تروریسـم و تک قطبـی بـودن 
نظـم جهانـی به ریاسـت امریکا، فلسـفۀ وجودی اش را از دسـت 

است.  داده 
در عیـن حـال آقای غنی در نشسـت جنبش عدم تعهـد در حالی 
شـرکت می کند کـه افغانسـتان با این سـازمان هیـچ همخوانی یی 
کـه  می کنـد  شـکایت  کشـورها  برخـی  از  غنـی  آقـای  نـدارد. 
تعهـداِت جنبش عـدم تعهد یـا غیرمتعهدها را در قباِل افغانسـتان 
مراعـات نمی کننـد، امـا خـود نمی دانـد کـه افغانسـتان در جنبش 
عـدم تعهـد قـرار نـدارد. چنان کـه ایـن کشـور پـس از یازدهـم 
سـپتمبر عمـًا زیـر چتـِر ایـاالت متحـدۀ امریـکا رفتـه و نیـز بـا 
حضـور ناتـو در افغانسـتان، بـه عضـِو غیراروپایـِی ناتـو بـدل 
گردیـده اسـت. بـا ایـن حسـاب، از هـر نـوع اعمـال و رفتـارش 
بایـد بـه ناتـو و امریکا جواب ده باشـد. آقـای غنی چـرا نمی داند 
کـه افغانسـتان دیگـر عضـو کشـورهاِی شـامِل عدم تعهد نیسـت 
و هیچ یـک از عناصـر و مؤلفه هـای شـمولیت در ایـن سـازمان 

بین المللـی را در خـود نـدارد.
اشـرف غنی در حالـی در هجدهمین اجاس جنبـش غیرمتعهدها 
یا عدم انسـاک اشـتراک نموده کـه مقدراِت سیاسـی و اقتصادی 
کشـورِ ما به دسـِت ایاالت متحدۀ امریکاسـت. به گفتۀ احمدولی 
مسـعود: نـه جنـگ و نه هم صلـِح این کشـور در اختیار ماسـت؛ 
هـم جنـگ و هـم صلِح ما بـه توییـت و فرمـاِن ترامپ بسـته گی 
دارد؛ چنان کـه در گذشـته بـه دسـِت اوباما و سـلفش، بوش بوده 
اسـت. از جانـب دیگر، فیصلـۀ صلح و جنِگ مـا در اختیار پیمان 
نظامـی آتانتیـک شـمالی قرار گرفتـه و به همین دلیل افغانسـتان 
بـرای برخی از کشـورهای منطقه بـه نقطۀ غیرقابـل اعتماد تبدیل 
شـده اسـت. در کنـار ایـن مسـأله، مـا در عرصه هـای مختلـِف 
حیـات اجتماعـی، سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی و... وابسـته گی 
بی حد وحصـر بـه کشـورهای خارجـی داریـم؛ چنان کـه می بینیم 
سـربازاِن بیـش از چهـل کشـور جهـان، در وطِن ما حضـور فعال 
دارنـد و همیـن دم بحـث صلح وجنـگ بـه اشـتراِک قدرت هـاِی 
مدعـی و بـدون حضورِ دولـت افغانسـتان به پیش برده می شـود. 
بنابرایـن افغانسـتان بایـد از موقعیـِت واقعـی اش کـه وابسـته گی 
مطلق اسـت، در مناسـبات با جهـان به پیش برود، نـه از موقعیتی 

کـه سـال ها قبل از آن بیرون شـده اسـت. 
شـرکت رییس جمهـور غنـی در نشسـت جنبش عدم تعهد نشـان 
می دهـد کـه او در سیاسـت خارجی نیـز مثل سیاسـت داخلی ، با 
مخاطبانـش روراسـت نیسـت. امـا اذعان بایـد کرد که افغانسـتان 
نه اکنون در عمل شـامِل جنبش غیرمتعهدهاسـت و نه بر اسـاِس 
پویش هـاِی موجـود می تـوان پیش بینی کـرد که در آینـدۀ نزدیک 

به سـلِک عدم تعهـد برگردد. 

افغانسـتان 
و معـمای »عـدم تعهـد«

نشسـت چین میان طالبان و شـخصیت های سیاسـِی 
کشـور کـه نماینده گانـی از حکومـت را نیـز شـامل 
می شـد، بـرای مـدِت نامعلومـی بـه تأخیـر افتـاد. 
این نشســت قـرار بود کـه در روزهـای نزدیک در 
بیجینـگ برگـزار شـود، ولـی بـر اسـاِس گزارش ها 
بـه دلیـل عـدمِ تهیـۀ فهرسـت شـرکت کننده گان و 
تأخیـر  بـه  آن  بـه  نسـبت  حکومـت  بی عاقه گـی 
افتـاد. حکومـِت افغانسـتان گفتـه اسـت کـه روی 
تهیـۀ فهرسـِت یـک هیـأِت همه شـمول کار می کند 
و تـا زمانـی کـه ایـن فهرسـت کامـل نشـود، هیـچ 

نشسـتی نبایـد برگزار شـود. 
در این کـه واقعـًا نیـِت حکومـت از تهیـۀ فهرسـِت 
همه شـمول و بـه تأخیر مواجه کـردِن گفت وگوهای 
حـرف  نمی تـوان  واقعـًا  هنـوز  چیسـت،  صلـح 
مـی رود  گمـان  ولـی  کـرد؛  مطـرح  دقیقـی  کامـًا 
کـه ارگ هنـوز تمایـِل چندانـی بـه شـروع چنیـن 
دولـت  وزارت  سـخنگوی  نـدارد.  گفت وگوهایـی 
در امـور صلـح گفتـه اسـت کـه افغانسـتان از هـر 
تاشـی بـرای رسـیدن بـه صلـح کـه در محوریـِت 
حکومت افغانسـتان صـورت گیرد اسـتقبال می کند، 
امـا هیـچ حرفی در مـورد تأخیر نشسـت چین ابراز 
نکـرده اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه ارگ در حـال 
اولویت هـاِی  از  را  صلـح  گفت وگوهـای  حاضـر 
موضـوع  کـه  می گویـد  ارگ  نمی دانـد.  خـود 
گفت وگوهـای صلـح از وظایـف حکومـِت آینـده 
اسـت؛ پـس بـر این اسـاس تـا زمانی کـه حکومِت 
میـان  گفت وگویـی  هیـچ  نشـود،  تشـکیل  بعـدی 

حکومـت و طالبـان انجـام نخواهـد شـد. 
 این کـه طالبـان از راهِ گفت وگـو و مذاکـره دسـت 
از جنـگ بردارنـد و یـا از راه مقاومـت و جنـگ در 
برابرشـان، یـک بحـث اسـت و این که نیـِت ارگ از 
صلـح و گفت وگـو با طالبان چیسـت، بحثـی دیگر. 
گاهـی ارگ از ایـن مسـایل بـه صـورِت مغالطه آمیز 
بهره بـرداری سیاسـی می کنـد و می خواهـد خـود را 
حامـِی ارزش هـای ُمـدرن نشــان دهد و کسـانی را 
کـه بـه رونـد گفت وگوهـای صلـح تمایـل دارنـد، 
متهـم بـه سـازش بـا گـروه طالبـان و جانـب داری 
از برگشـت بـه گذشـتۀ تاریـک می کنـد. در حالـی 
کـه اصـِل قضیـه چنیـن نیسـت و هیـچ کسـی در 
افغانسـتان ـ مگـر یـک تعـداد افـراد حلقـۀ آقـای 
غنـی و محـدودی از گروه هـای تنـدرو و عقب گـرا 
ـ خواهـاِن برگشـت حکومـِت طالبانـی در کشـور 
نمی باشـد. امـا در ایـن هـم شـکی نیسـت کـه بـا 
توجـه بـه تمایـل کشـورهای حامـی افغانسـتان بـه 
برنامـۀ صلـح بـا طالبـان، شـخصیت ها و نیروهـای 

بـا  مختلفـی در کشـور از رونـد مذاکـرات صلـح 
توجـه بـه ارزش هـای موجـود در جامعـه حمایـت 
تبانـی  هیـچ صـورت  بـه  ایـن حمایـت  می کننـد. 
و تمایـل بـه امـارت طالبانـی و افـکارِ ایـن گـروه 
نمی توانـد تلقـی شـود. وقتـی زمینه هایی بـه وجود 
بیایـد که بـه جنگ هجده سـاله نقطـۀ پایـان بگذارد 
و در ضمـن ارزش هـای فعلـِی جامعـه قربانی چنین 
صلحی نشـود، بدون شـک بایـد از آن حمایت کرد. 
ولـی ایـن را هـم نبایـد نادیـده گرفـت کـه طالبـان 
یـک گـروهِ تنـدرو و غیرقابـل اعتمـاد اسـت کـه با 
از ارزش هـای دینـی،  قبیله یـی و قومـی  برداشـِت 
جامعـۀ  بـه  افغانسـتان  رسـیدِن  مانـع  می خواهـد 

مـدرن و قانون گـرا شـود. 
تـا زمانـی کـه واقعـًا طالبـان در دیدگاه هـاِی خـود 
تغییر وارد نکنند و سـعی نورزند که مشـکِل خود را 
از طریـِق مسـالمت آمیز حل نماینـد، هرگونه تاش 
بـرای صلح بـا این گـروه نتیجه بخـش نخواهد بود. 
امـا ارگ از عـدم تمایـل بـه گفت وگوهـای صلـح، 
چنیـن چیـزی را اراده نمی کنـد. آقـای غنـی هیـچ 
وقـت نمی خواهـد کـه طالبـان را از صحنۀ سیاسـِی 
کشـور بیـرون کنـد. او از یک طرف احسـاس رابطۀ 
خونـی بـا طالبـان می کنـد و از سـوی دیگـر، جنگ 
و کشـتارِ ایـن گـروه بـه بقـاِی او می توانـد کمـک 

رساند.
آغـاز  بـا  دالیـل  ایـن  بـه  ظاهـراً  غنـی  آقـای   
گفت وگوهـای صلـح مخالـف اسـت کـه نخسـت 
می خواهـد سرنوشـِت انتخابـات را مشـخص کنـد. 
او نمی خواهـد کـه سرنوشـِت انتخابـات بر اسـاِس 

کـه  می خواهـد  بـل  شـود،  مشـخص  پـاک  آراِی 
خـودش سرنوشـِت آن را آن گونـه کـه می خواهـد 
مشـخص کنـد. تصمیـِم آقـای غنـی ایـن اسـت که 
بـه هـر شـکل ممکنـ  چـه با تقلـب، چه بـا معاملۀ 
سیاسـی و چـه از هـر راه های دیگرـ  یـک بارِ دیگر 
خـود را بـر مـردم افغانســتان تحمیـل کنـد. برخی 
شـایعات مطـرح انـد کـه او حتـا بـه امریکایی هـا 
گفتـه کـه اگـر اجازه دهنـد کـه در انتخابـات پیروز 
مـاه  سـه  از  پـس  کـه  می سـپارد  وعـده  او  شـود، 
کناره گیـری  ریاسـت جمهوری  مقـام  از  خـودش 
کنــد. ایـن حـرف حتا اگر بـه همین شـیوه هم بیان 
نشـده باشـد، ولی از آقـای غنـی و قدرت طلبی هاِی 
دوم  نمی رسـد.  نظـر  بـه  بعیـد  بی حدوحصـرش 
این کـه می خواهـد پـس از آن کـه کرسـی ریاسـت 
معامله یـی  هرگونـه  کـرد،  تصاحـب  را  جمهـوری 
را کـه بـه نفـِع خـود بدانـد بـا گـروه طالبـان انجام 
دهـد. آن وقـت دیگر بحـث ارزش هـای جمهوریت 
بـل  نیسـت،  مطـرح  هجده سـاله  دسـتاوردهای  و 
منافـع قومـی و تبـارِی آقـای غنـی مطرح اسـت که 
به آسـانی می توانـد بـا منافـِع طالبـان گـره بخـورد. 
بـا توجه بـه این توضیحـات، آقای غنـی و اطرافیاِن 
او نمی خواهنـد کـه در حـال حاضـر گفت وگوهای 
صلـح در اولویـِت حکومـت قـرار گیـرد؛ زیـرا در 
چنیـن حکومتـی که دیگر هیچ مشـروعیِت سیاسـی 
پاشـیده،  فـرو  ازهـم  هـم  حـاال  همیـن  و  نـدارد 
نمی تـوان طالبـان را بـا قـوت وارد معاملـه بـا خود 
کـرد؛ امـا اگـر ایـن اتفـاق پـس از آن بیفتـد که یک 
بـارِ دیگـر آقـای غنـی بـه زور تقلب و جعـل کاری 
موفـق شـود کـه در ارگ باقـی بمانـد، آنـگاه طالبان 
و هـر گـروهِ دیگـری می توانـد به آسـانی بـا آقـای 
غنـی وارد معاملـه شـود. آن وقـت بحـِث گفت وگو 
و چانه زنـی مطـرح نیسـت، بـل بحـث معاملـه و 
رسـیدن بـه منافـع مشـترِک قومـی و تبـاری مطرح 

ست. ا
 ایـن دیـدگاه البتـه در حـال حاضـر در مغایـرت 
بـا دیـدگاهِ امریـکا قـرار دارد و گویـا از همیـن جـا 
نیـز میانـۀ آقـای غنـی بـا کاخ سـفید چنـدان خوب 
ارگ!  نابغـۀ  بـازِی  متوجـه  امریکایی هـا  نیسـت. 
شـده اند کـه حتـا ممکـن اسـت بـه دور زدِن آن هـا 
از رونـد گفت وگوهـای صلـح نیـز اقـدام کنـد و به 
همیـن دلیـل در مـورد نتیجـۀ انتخابات نظـِر چندان 

مسـاعدی نشـان نمی دهنـد.    

چیـن  نشسـت 
و خـواست هـای ارگ

او اطرافیــاِن و غنــی آقــای 
نمیخواهنــدکــهدرحــاِلحاضــر
اولویــِت در صلــح گفتوگوهــای
ــن ــرادرچنی ــرد؛زی ــرارگی ــتق حکوم
ــچمشــروعیِت ــیکــهدیگــرهی حکومت
ــم ــااله ــنح ــداردوهمی ــین سیاس
ازهــمفــروپاشــیده،نمیتــوانطالبــان
رابــاقــوتواردمعاملــهبــاخــودکــرد؛
امــااگــرایــناتفــاقپــسازآنبیفتــد
کــهیــکبــاِردیگــرآقــایغنــیبــهزوِر
تقلــبوجعــلکاریموفــقشــودکــهدر
ارگباقــیبمانــد،آنــگاهطالبــانوهــر
ــا ــدبهآســانیب ــریمیتوان ــروِهدیگ گ
آقــایغنــیواردمعاملــهشــود.آنوقــت
ــرح ــیمط ــووچانهزن ــِثگفتوگ بح
ــهورســیدن ــلبحــثمعامل نیســت،ب
ــاری ــیوتب ــترِکقوم ــعمش ــهمناف ب

ــرحاســت مط

احمــد عمران
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نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات و اعضـای جامعـۀ 
مدنـی، مجلـس نماینـده گان را نهـاد »منفعـل« و 
»ضعیـف« می خواننـد و می گوینـد کـه ایـن اتـاق 
در یـک سـال گذشـته غیـر از درگیـری و تنـش، 

هیـچ کاری دیگـری انجـام نـداده اسـت. 
بنیـاد  پارلمانـی  مشـاهدۀ  بخـش  در  مسـووالن 
و  )فیفـا(  افغانسـتان  عادالنـۀ  و  آزاد  انتخابـات 
فعـاالن مدنـی می افزاینـد کـه مجلس نماینـده گان 
از جایگاهـی کـه قانـون برایـش  تعریـف کـرده، 

فاصلـه گرفتـه و منفعـل اسـت. 
آنـان در صحبـت بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا اشـاره 
بـه این کـه در وضعیـت کنونـی، تنهـا نهـاد نسـبتًا 
پارلمـان  افغانسـتان  سیاسـی  نظامـی  در  مشـروع 
اسـت، می گوینـد کـه ضعـف مدیریتـی و عـدم 
انسـجام داخلـی سـبب شـده تـا ایـن نهـاد نتواند 

آن چنانـی کـه توقـع مـی رود، عمـل کنـد. 
حسـیب معترف، مسوول بخش مشـاهدۀ پارلمانی 
بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان )فیفـا(  
می گویـد کـه پـس از برگـزاری انتخابـات و آغـاز 
کار دور هفدهـِم مجلـس، کارهـای ایـن نهادهـای 
بـا مشـکات گـِرۀ خـورده اسـت. آقـای معتـرف 
می افزایـد کـه در هفـت مـاه گذشـته، تمـام انرژی 
اعضـای این مجلـس صرف زدوبندهـای داخلی و 

انتخـاب اعضـای رهبـری ایـن نهاد شـد.
بـه گفتـۀ او: »ناکاره گـی مجلس نماینده گان بیشـتر 
عامـل بیـرون داشـته اسـت؛ زیـرا از آغـاز کار این 
نهـاد توهـم با زدوبندهای سیاسـی بـود و آغاز کار 
دوبـارۀ آن پـس از تعطیلی هـای تابسـتانی همزمان 
بـا کارزارهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری بود، 
سـبب اختال در رونـد کاری مجلـس نماینده گان 

شد«.
مسـوول بخـش مشـاهدۀ پارلمانـی فیفـا، می گوید 
کـه »دسـت های پنهـان« در صـدد تضعیف مجلس 
نماینـده گان وجـود دارد تـا از وجود یـک پارلمان 
مجلـس  اعضـای  او  شـود.  جلوگیـری  فعـال 
نماینـده گان را بـه نقـض اصـول وظایـف داخلـی 
متهـم می کنـد و می گویـد کـه اعضـای مجلـس 
براسـاس اصـول وظایـف داخلـی مجلـس عمـل 

نمی کننـد. 
یـک  کنونـی  پارلمـان  کـه  حالـی  »در  گفـت:  او 
پارلمـان جـوان و پُرانـرژی اسـت، امـا کارایـی آن 
و  چالش هـا  بـه  تـوأم  و  ضعیف تـر  مراتـب  بـه 
ناکاره گـی اسـت. در حـال حاضـر تنها نهـادی که 
از نـگاه قانونـی مشـروعیت نیم بنـد سیاسـی دارد، 
پارلمـان اسـت، در حالـی کـه حکومـت روی قوۀ 

سـه گانه ایسـتاده اسـت، امـا بـه دلیـل عـدم اعام 
نتیجـۀ انتخابـات، قـوۀ اجرایی نمی توانـد از لحاظ 

قانونـی به برخـی موضوعـات بپـردازد«.
آقـای متعـرف بیـان داشـت، بـرای آنکـه پارلمـان 
جایـگاه اصلـی خود را به دسـت آورد، نیاز اسـت 
بگذرنـد.  منافـع شخصی شـان  از  آن  اعضـای  تـا 
او افـزود کـه غیرحاضـری اعضـای مجلـس یکی 
از چالش هـای دیگـری اسـت کـه سـبب شـده تـا 

نشسـت های عمومـی ناقـض برگـزار شـود. 
همزمـان بـا ایـن، برخـی از فعـاالن جامعـۀ مدنی 
مجلـس  اخیـِر  جنجال هـای  بـه  اشـاره  بـا  نیـز 
از  هفدهـم  مجلـس  کـه  می گوینـد  نماینـده گان 
اسـت.  فعلـی  حکومـت  در  نهادهـا  منفعل تریـن 
عبـداهلل احمـدی، فعـال جامعـۀ مدنـی در صحبت 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه عـدم انسـجام 

فکـری در مجلـس و ارجحیـت دادن بـه منافـع 
کـه  اسـت  چالش هایـی  عمده تریـن  شـخصی، 
نـاکاره  و  منفعـل  بیشـتر  را  نماینـده گان  مجلـس 

سـاخته اسـت. 
بـه خـواب  »پارلمـان  احمـدی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
زمسـتانی« فرورفته و در هفت ماه گذشـته، اعضای 
آن هیـچ کار موثـری برای کشـور انجام نـداده اند. 
او بیـان داشـت که اعضـای مجلس نماینـده گان به 
ویـژه رییـس آن، بـه جای رسـیده گی بـه کارهای 
اصلی در این شـرایط حسـاس، دچـار زدوبندهای 
داخلـی اسـت و ایـن کار سـبب تعضیـف جایگاه 

مجلس شـده اسـت.
ایـن فعال جامعـۀ مدنی می گوید که چنددسـته گی 
در میـان اعضـای مجلـس سـبب شـده تـا تصامیم 
پراکنـده گرفتـه شـود و  بـه صـورت  نهـاد  ایـن 

موثریت نداشـته باشـد.
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
پـس از آغـاز دور هفدهـم مجلـس، ایـن نهـاد بـا 
چالش هـای و زدوبندهـای داخلـی مواجـه بـوده 
اسـت. از انتخابـات اعضـای رهبـری تـا تکمیـل 
نبـودن نصاب در نشسـت  های عمومـی و همچنان 
درگیـری میـان اعضـای مجلـس و ده  هـا مشـکل 
دیگـر دامن گیـری رکـن قانون گذار کشـور اسـت.

گفتنـی اسـت کـه مجلـس نماینـده گان 250 عضو 
و  حکومـت  کارکـرد  از  نظـارت  وظیفـۀ  و  دارد 
تصویـب قوانیـن را به عهده دارد، امـا پس از آغاز 
کار ایـن نهـاد بـه عنـوان رکن سـوم حکومـت، به 
دلیـل یک سـری چالش هـا، کارایـی موثـر نداشـته 
کـه سـبب انتقاد تند شـهروندان قرار گرفته اسـت.

نهادهای ناظر و جامعۀ مدنی:

مجلسنمایندهگان»ضعیف«و»منفعل«است
ابوبکر صدیق

مســووالن در کمیســیون انتخابــات اعــام 
کردنــد کــه نتایــج ابتدایــی انتخابــات 
ریاســت جمهــوری را بــه تاریــخ 23 
ــروز  ــان دی ــد. آن ــام می کنن ــرب اع عق
یکشــنبه، 5 عقــرب در یــک نشســت 
ــت  ــد دق ــه نمی خواهن ــد ک ــری گفتن خب

ــود. ــرعت ش ــدای س ف
ــان  ــۀ مســووالن در کمیســیون، آن ــه گفت ب
دو عــدد از ســطح آرای اشــتراک کننده گان 
کــه وارد سیســتم شــده اســت را از ســوی 
ــد  ــه دســت آورده ان شــرکت درمالــوگ ب
کــه یکــی آن ۱7۹5703 اشــتراک کننــده و 
عــدد دیگــر، ۱۹22333 اشــتراک کننــده را 

ــد.  ــان می ده نش
حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون 
ــه  ــت ک ــت گف ــن نشس ــات در ای انتخاب
ــن  ــه ای ــورت ب ــی و مش ــس از ارزیاب پ
ــی  ــۀ ابتدای ــه نتیج ــد ک ــیده ان ــه رس نتیج
عقــرب   23 تاریــخ  بــه  را  انتخابــات 
اعــام کننــد. بانــو نورســتانی افــزود، 
ــای  ــه گام ه ــل این ک ــه دلی ــخ ب ــن تاری ای
ــاط در راســتای اعــام  ــا احتی اســتوار و ب
ــده  ــخص ش ــود، مش ــته ش ــج برداش نتای
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــیون ب و کمیس
ــود. ــرعت ش ــی س ــد قربان ــفافیت نبای ش
ــوک  او اظهــار داشــت کــه شــرکت درمال
ــتگاه های  ــدۀ دس ــهیل کنن ــوان تس ــه عن ب
بایمتریــک تــا روز سه شــنبۀ هفتــۀ آینــده، 
ــده را  ــک ش ــی آرای بایومتری ــج نهای نتای
ــد داد.  ــرار خواه ــیون ق ــار کمیس در اختی
ســخنانش  اخیــر  در  نورســتانی  بانــو 
تصریــح کــرد در پروســۀ شــمارش آرای، 
ــر  هیــچ نــوع فشــاری از هیــچ آدرســی ب

آنــان وارد نیســت و اگــر وارد هــم باشــد، 
ــت. ــد رف ــر آن نخواهن زی

ــداهلل،  ــد عب ــا محم ــال، موالن ــن ح در عی
کمیشــنر کمیســیون انتخابــات گفــت کــه 
»کم کاری«شــان در بــه تأخیــر افتــادن 
ــات  ــی انتخاب ــج ابتدای ــام نتای ــان اع زم
افــزود  عبــداهلل  آقــای  می پذیرنــد.  را 
ــطح  ــه س ــود ک ــن ب ــان ای ــدۀ آن ــه وع ک
 48 را  انتخابــات  در  مــردم  مشــارکت 
ســاعت پــس از برگــزاری انتخابــات 
اعــام کننــد، امــا ایــن کار بــه دلیــل 
ــن  ــدان ای ــه کارمن ــه متوج ــی ک تهدیدات
ــه تأخیــر  ــود، ب کمیســیون در والیت هــا ب

ــاد. افت
ــۀ شکســته  ــودن انترنــت، حادث ضعیــف ب

شــدن قفــل ســاختمان دســتگاه دیجیتــال 
مرکــز اطاعــات، مشــکات تخنیکــی 
شــرکت درمالــوگ و تــاش بــرای هــک 
کــردن دســتگاه حافظــۀ مرکــز اطاعــات 
ــود  ــل دیگــری ب ــن کمیســیون، از دالی ای
کــه بــه گفتــۀ آقــای عبــداهلل، ســبب 
نتایــج و همه گانــی  تأخیــر در اعــام 
ــردم در  ــق مشــارکت م ــزان دقی کــردن می

ــد. ــات ش انتخاب
ــیون  ــون کار کمیس ــه اکن ــرد ک ــان ک او بی
انتخابــات، متمرکــز بــه تصفیــۀ آرای وارد 
ــرور  ــا »س ــات ی ــز اطاع ــه مرک ــده ب ش
مرکــزی« اســت. بــه گفتــۀ آقــای عبــداهلل: 
ــی  ــود آرای ــاش می ش ــه ت ــن مرحل در ای
کــه بــا اســتفاده از عکس هــای زیــر 

ــت  ــس، انگش ــس از روی عک ــن، عک س
شــدۀ  اســتعمال  رأی هــای  تکــراری، 
ــتیکر  ــت، س ــد از وق ــت و بع ــل از وق قب
ــس  ــراری و عک ــنامۀ تک ــراری، شناس تک
خــارج از مرکــز، شناســایی و باطل شــود.
ایــن کمیشــنر کمیســیون انتخابــات اظهــار 
ــۀ  ــزار برگ ــش از ۱7 ه ــه بی ــی دارد ک م
ــا  ــیون ب ــن کمیس ــه ای ــیده ب ــِج رس نتای
ــت دارد.  ــک مطابق ــتگاه های بایومتری دس
ــخنانش  ــی از س ــداهلل در بخش ــا عب موالن
ــون  ــا کن ــوک ت ــه شــرکت درمال گفــت ک
ــده گان در  ــتراک کنن ــخِص اش ــار مش آم
ــداده  ــرار ن ــان ق ــات را در اختیارش انتخاب
اســت. مولنــا افــزود کــه ایــن شــرکت دو 
ــه درج  ــردم ک ــدد از ســطح اشــتراک م ع

سیســتم شــده اســت را برای شــان ســپرده 
کــه یکــی آن ۱7۹5703 اشــتراک کننــده و 
دیگــر، ۱۹22333 اشــتراک کننده را نشــان 
ــن اعــداد،  ــن وجــود، ای ــا ای می دهــد و ب

ــاوت را نشــان می دهــد. ۱37630 تف
ــا  ــان ب ــث آن ــه بح ــد ک ــا می گوی موالن
شــرکت درمالــوگ جریــان دارد تــا ســطح 
دقیــق آرای وارد شــده بــه سیســتم را 
پیــدا کننــد. بــه گفتــۀ او، در هــر صــورت، 
ــت  ــۀ هف ــس از تصفی ــر شــده پ ــم ذک رق
مرحله یــی کــه قــرار اســت انجــام شــود، 
ــیون  ــو کمیس ــن عض ــد. ای ــر می کن تغیی
انتخابــات تأکیــد کــرد کــه آمــاری بــرای 
آنــان قابــل پذیــرش خواهــد بود کــه تمام 

تکت هــای انتخاباتــی آن را بپذیرنــد.
ــون  ــا کن ــی ت ــچ کس ــه هی ــد ک او می گوی
جــرأت نکــرده تــا بــاالی کمیشــنران 
موالنــا  کنــد.  وارد  فشــار  کمیســیون 
ایــن پرســش  بــه  پاســخ  عبــداهلل در 
کمیســیون  کمیشــنران  میــان  کــه 
دارد،  وجــود  اختافاتــی  انتخابــات 
ــر  ــۀ ه ــر، الزم ــاف نظ ــه اخت ــت ک گف
آقــای  گفتــۀ  بــه  اســت.  کمیســیونی 
ــد  ــکیات مانن ــیون، تش ــداهلل: »کمیس عب
وزارت خانــه نــدارد کــه همه گــی بــه 
دســتور وزیــر گــوش دهنــد. این جــا 
ــود  ــق وج ــت و مواف ــای مخالف دیدگاه ه
می داشــته باشــد، امــا تــا کنــون اختافــی 
کــه باعــث عــداوت و دشــمنی بیــن 
ــدارد«. کمیشــنران شــده باشــد، وجــود ن
گفتنــی اســت کــه قــرار بــود نتایــج 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــی انتخاب ابتدای
بــه تاریــخ 27 میــزان مــاه گذشــته اعــام 
شــود، امــا کمیســیون نتوانســت در موعــد 
ــا  ــد. موالن ــام کنن ــج را اع مشــخص نتای
ــه  ــت ک ــروز گف ــت دی ــداهلل در نشس عب
تــاش می کننــد پیــش از 23 عقــرب 
ــه را  ــد و نتیج ــام کنن ــان را تم کارهای ش

ــد. ــام نماین اع

بهــــــزاد

کمیسیون انتخابات:

نتیجـۀ ابتـدایی را در 23 عقـرب اعـالم می کنیـم
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چگـونه بـرای مـوفق تـر شـدن 
از زبـاِن بـدن استفـاده کنیـم؟

خنـدۀ زورکی 
ــد و  ــا چشــم ها گســترش نمی یاب ــن نیشــخنِد کنترل شــده ت ای

نشــان دهندۀ عــدم تمایــل بــه خنـــدیدن اســت.
تبسم با لباِن بسته 

ایــن لبخنــد تنهــا بــرای ادای احتــرام، ادب و نزاکــت اســت و 
معنــای خــاِص دیگــری نــدارد.

در هم کشیدِن لب ها 
ــوم آن  ــه مفه ــید، ب ــم کش ــش را در ه ــردی لب های ــرگاه ف ه
ــه و از او  ــا یافت ــش را جــذاب و دلرب ــه طــرِف مقابل اســت ک

ــده. خوشــش آم
لب های سفت و جمع شده 

بــروز ایــن نشــانه نشــان دهندۀ تنــش و عــدم پذیــرش 
موضــوِع مــورد بحــث اســت.

جویدن لب ها 
وقتــی فــردی لــب پاییــِن خــود را جویــده و ســرش را تــکان 

ــت. ــخص اس ــِب ش ــم و غض ــان دهندۀ خش ــد، نش می ده
تماس انگشت با لب

وقتــی شــخصی بــه شــما نــگاه  کنــد و انگشــِت اشــارۀ خــود 
ــِب پاییــن تمــاس دهــد به طــوری کــه دهــان اندکــی  ــه ل را ب
ــا شــما  ــد ب ــه می خواه ــوم اســت ک ــن مفه ــه ای ــاز شــود، ب ب

صحبــت کنــد. 
خمیازه کشیدن

نیســت.  خواب آلوده گــی  کشــیدن،  خمیــازه  دلیــل  تنهــا 
ــازۀ  ــام خمی ــه ن ــم ب ــی داری ــع اصطاح ــیاری از مواق در بس
ــه اســترس کمــی وجــود دارد،  ــه در شــرایطی ک اجتماعــی ک
پدیــد می آیــد. هنگامــی کــه مــردد هســتید چــه کاری 
می خواهیــد انجــام دهیــد، خمیــازه روشــی اســت بــرای 

ــان. ــدن زم خری
محکم دست دادن

دســت دادن بــه صورتــی کــه کــِف دســت بــه ســمت پاییــن 
ــرار  ــما ق ــِت ش ــر از دس ــتش باالت ــد و دس ــته باش ــرار داش ق
ــال  ــه دنب ــرد ب ــن ف ــه ای ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــرد، ب بگی
برتری جویــی اســت. ایــن فــرد خــود را برتــر از شــما 
ــای  ــب در ماقات ه ــت دادن اغل ــوع دس ــن ن ــد و ای می دان
ــت  ــر دس ــود. اگ ــده می ش ــا دی ــن دیپلمات ه ــی و بی سیاس
ــه ایــن معنــی اســت کــه  طــرِف مقابــل را نیــز فشــار دهــد ب
ــد  ــان ده ــد و نش ــان ده ــود را نش ــلطه گرِی خ ــد س می خواه

ــت. ــد اوس ــان می ده ــه فرم ــی ک ــه کس ک
ُشل دست دادن

فــردی کــه تنهــا انگشــتان دســتش را دراز می کنــد و یــا 
دســت هایش ماننــد ماهــی شــل اســت، بــه ایــن معنــی اســت 
کــه دســت دادن را دوســت نــدارد و یــا نمی خواهــد بــا 
شــما صمیمــی شــود. همچنیــن ایــن نــوع دســت دادن نشــانۀ 
ضعــف، انقیــاد و مطیــع و تســلیم بــودن نیــز می باشــد. هــرگاه 
ــتفاده  ــن دســت دادن اس ــِت کاری از ای ــک موقعی ــی در ی آقای
ــه  ــد دارد مخفیان ــه قص ــاند ک ــن برس ــکان دارد چنی ــد، ام کن

ــد. ــت نمای ــوذ در موقعی ــال نف اعم
دست دادن با هر دو دست

ــز  ــتکش وار نی ــت دادن دس ــه دس ــت دادن ک ــوع دس ــن ن ای
نامیــده می شــود، بــه ایــن صــورت اســت کــه از دســت چــپ 
نیــز بــرای پوشــاندن دســت طــرف مقابــل اســتفاده می شــود. 
ایــن رفتــار نشــان دهندۀ صمیمیــت و روراســتی زیــاد اســت و 

در واقــع نوعــی در آغــوش کشــیدن کوچــک اســت.

عسل رجایی منفرد-/-/-/-/-/-/-/بخش چهارم

1. مقدمه
در حوالــی ســال ۱۹00 راســل انتقاد از ایده آلیســمی 
ــم  ــا حاک ــان در بریتانی ــه در آن زم ــرد ک ــاز ک را آغ
بــود. عاقــۀ وافــرش بــه ریاضیــات و بنیادهــای آن، 
وی را متقاعــد ســاخت کــه فلســفۀ وحدت گرایــی 
می پنداشــتند،  مســلم  را  آن  ایده آلیســت ها  کــه 
نادرســت بــود. وی بــاور داشــت کــه بــدون 
پذیــرش نوعــی تکثرگرایــی نســبت به موجــودات، 

ریاضیــات فهمیــده نخواهــد شــد.)۱(
نامیــده  بریتانیــا  ایده آلیســت هاِی  کــه  کســانی 
می شــدند، ماننــد برادلــی و مک تــاگارت، در آن 
زمــان بســیار نفــوذ داشــتند، و راســل بــرای پیشــبرد 
ــرای  ــه اش ب ــی برنام ــورش – یعن ــۀ منطق مح برنام
اثبــات ایــن ادعــا کــه تمــام ریاضیــات را می تــوان 
ــت از  ــرد – نتوانس ــتنتاج ک ــوری اس ــق ص از منط

ــد. ــاب کن ــا آن هــا اجتن ــری ب درگی
ــا،  ــم بریتانی ــه ایده آلیس ــل ب ــۀ راس ــی از حمل بخش
حمله یــی بــود کــه علیــه تمــام طــرح و برنامه هــای 
ــه »منطــق  ــود ک ــده شــده ب ــدارک دی فلســفی یی ت
حــدی« را از پیــش مفــروض  می گرفتنــد. بــه 
ــرد را  ــدی«، ف ــق ح ــتعمال »منط ــل، اس ــاور راس ب
گرفتــار متافیزیــِک جوهــر و عــرض می ســازد 
ــرا  ــک فلســفۀ مونادگ ــه ی ــا ب ــه وی را ی و بافاصل
ــد.  ــرا ســوق می ده ــک فلســفۀ وحدت گ ــه ی ــا ب ی
حملــۀ راســل بــه فلســفه  های مونادگــرا )یــا 
ــوان  ــرا( را می ت ــا ُکل گ ــرا )ی ــرا( و وحدت گ فردگ
بــه قوی تریــن نحــو در کتابــش بــا عنــوان »اصــول 

ریاضیــات« )Russell, ۱۹73( مشــاهده کــرد. 
فاســفۀ مونادگــرا تمــام قضایــای مربــوط بــه رابطه 
)یــا نســبت( را بــه انبوهــی از جمــات موضــوع-

محمولــی تبدیــل می کننــد. مــا در این جــا با فلســفۀ 
ــه نظــر راســل،  ــا ب ــا بن ــم، ام مونادگــرا کاری نداری
می تــوان نمونــۀ چنیــن آموزه هایــی را در آثــار 
ــوی  ــه از س ــت. البت ــه)2( یاف ــس و لوتس الیب نیت
دیگــر، فاســفۀ وحدت گــرا می کوشــیدند تــا 
ــی در  ــه قضیه ی ــژه را ب ــد اب ــا چن ــان دو ی رابطــۀ می
ــام  ــه تم ــد ک ــل دهن ــدی تقلی ــوع واح ــاب موض ب
روابــط )relata( را دربرگرفتــه و احاطــه کــرده 
ــر  ــور دیگ ــه ام ــت ک ــوع اس ــن موض ــت. همی اس
محمــوِل آن هســتند. از بزرگ تریــن نمونه هــای ایــن 
نــگاه وحدت گــرا می تــوان بــه اســپینوزا، برادلــی و 

هــگل اشــاره کــرد. 
ــی  ــنجش و بررس ــه، س ــن مقال ــن در ای ــدف م ه

ــه  ــه ک ــن حمل ــه هــگل اســت. ای ــۀ راســل ب حمل
ــا  ــل ب ــی از راس ــکل در مقاله ی ــن ش ــه صریح تری ب
 ,Russell( »عنــوان »منطــق بــه مثابــۀ ذات فلســفه
ــذار  ــیار تأثیرگ ــود، بس ــده ب ــزی ش ۱۹۱4( طرح ری
ــز،  ــر چی ــش از ه ــا پی ــد.)3( م ــر می رس ــه نظ ب
ــام  ــه نظ ــل علی ــاد راس ــه انتق ــر ب ــی دقیق ت نگاه
هــگل خواهیــم انداخــت. ســپس اندکــی از مســیر 
اصلی مــان دور شــده و خواهیــم کوشــید تــا نشــان 
دهیــم کــه چــرا رّد و نفــی تمــام فلســفه های 
انــدازه  ایــن  تــا  راســل  بــرای  وحدت گــرا 
اهمیــت داشــت. پــس از آن تــاش خواهیــم 
ــزان  ــگل و می ــه ه ــل علی ــات راس ــا حم ــرد ت ک
توجیه پذیــری آن هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــم 
و بــه همیــن منظــور بخش هایــی از پدیدارشناســی 
 )۱8۱2 ,Hegel( و منطــق )2003 ,Hegel( روح
هــگل را مــورد مطالعــه قــرار خواهیــم داد. در 
ــه  ــا ب ــک آپوری ــا ی ــق را ب ــن تحقی ــا ای ــت، م نهای
ــًا  پایــان خواهیــم بــرد. بــه نظــر می رســد مــا نهایت
تنهــا می توانیــم نشــان دهیــم کــه متافیزیــک هــگل 
بــا منطــق جدیــِد نســبت ها و بنیادهــای ریاضیــات 

ــت. ــازگار اس ناس
 

ــق  ــری »منط ــه به کارگی ــل علی ــۀ راس 2. حمل
ــگل ــط ه ــدی« توس ح

ــاور داشــت کــه نظــام متافیزیکــی هــگل  راســل ب
از »منطــق  اســتفادۀ هــگل  نتیجــۀ  نهایــت  در 
ــه نظــر راســل، »نظریــۀ هــگل  ــا ب ــود. بن حــدی« ب
بایــد  فلســفی  گزاره هــای  این کــه  بــر  مبنــی 
ــن و  ــق، چنی ــد )»مطل ــود بگیرن ــه خ ــی ب صورت
چنــان اســت«(، مبتنــی بــر بــاور ســنتی بــه کلیــت 
ــت«  ــول اس ــورت موضوع-محم ــِت( ص )و جامعی
ــۀ  ــنجش جمل ــرای س )p ,۱۹۱4 ,Russell. 48(. ب
راســل، پیــش از هــر چیــز بایــد ببینیــم کــه »منطــق 
حــدی« چیســت؟ ســپس خواهیــم دیــد کــه چــرا 
راســل بــاور دارد کــه »منطــق حــدی« مــا را یــا بــه 
مونادگرایــی یــا بــه وحدت گرایــی ســوق می دهــد. 
در انتهــای ایــن بخــش نیــز خواهیــم دیــد کــه چــرا 
ــض و در  ــی متناق ــل، وحدت گرای ــم راس ــه زع ب

نتیجــه نادرســت اســت.
»منطــق حــدی«، یــا منطــق ســنتی، بیــان مــی دارد که 
ــت:  ــده اس ــکیل ش ــزء تش ــی از دو ج ــر گزاره ی ه
ــر  ــزارۀ »ه ــال، گ ــرای مث ــول. ب ــوع و محم موض
انســانی فانــی اســت«، از دو بخــش تشــکیل شــده 

اســت: موضــوع آن هــر انســانی، و محمــول کلی آن 
فناپذیــری اســت. ایــن گــزاره زمانــی صحیح اســت 
کــه فناپذیــر بــودن بــر تمــام انســان ها صــدق کنــد.
بــه بــاور راســل، »منطــق حــدی« هــگل مــا را بــه 
نوعــی وحدت گرایــی متافیزیکــی ســوق می دهــد. 
»اکنــون منطــق ســنتی عقیــده دارد کــه هــر گزاره یی 
یــک محمــول را بــه یــک موضــوع نســبت می دهد، 
و از ایــن عقیــده به راحتــی می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــق – وجــود دارد،  ــک موضــوع – مطل ــا ی ــه تنه ک
ــر دو موضــوع وجــود داشــته باشــد،  ــه اگ چــرا ک
یــک گــزاره نخواهــد توانســت محمــول واحــدی را 
 ,Russell( )4(»بــه هــر دو موضــوع نســبت دهــد

 )48 .p ,۱۹۱4

یادداشت های نویسنده 
ــا  کــن راســل ایــن تغییــر دیــدگاه را در مقاله یــی ب
عنــوان اتمیســم منطقــی )Russell, ۱۹5۹( بازگــو 

می کنــد.
R.H. Lotze .2، منطــق دان و فیلســوف آلمانــی 

)1817 – 1881م(
3. دقیقــاً ایــن تأثیــر کــه راســل از ســنت تحلیلــی به 
ایــن مقاله فــراروی کــرده و در انتظــار فرصتی دیگر 
ــه ســنت  ــن اســت ک ــم ای ــا می دانی ــد. آنچــه م مان
ــگل و  ــفۀ ه ــه فلس ــی ب ــدان عاقه ی ــی، چن تحلیل
مطالعــه اش نــدارد. بــه بــاور مــن، ایــن امــر تــا حــد 
زیــادی نتیجــۀ مســتقیم حمات راســل علیــه هگل 
ــا را  ــوان آن ه ــه می ت اســت. از فاســفۀ دیگــری ک
ــه هــگل  ــن بی عاقه گــی نســبت ب ــز منشــای ای نی
در ســنت تحلیلــی دانســت، می تــوان از مــور، 
ــه  ــب توجــه اســت ک ــرد. جال ــام ب ــر ن ِــر و پوپ آی
ــته اند،  ــدرن دانس ــق م ــدر منط ــه وی را پ ــه، ک فرگ
ــه هــگل  ــارش هیــچ اشــاره یی ب در هیچ کــدام از آث
نمی کنــد. ایــن مســأله از آن جهــت جالــب توجــه 
اســت کــه فرگــه نیــز بــرای برنامــۀ منطق محــورش 
ــًا  ــه اســت، دقیق ــان کثرت گرایان ــک جه ــد ی نیازمن

ماننــد راســل.
ــل  ــد، راس ــان ش ــه بی ــه در مقدم ــه ک وع همانگون
عمــًا بــاور نداشــت کــه »منطــق حــدی« ضرورتــًا 
ــن  ــرد. ای ــه راه می ب ــک وحدت گرایان ــه متافیزی ب
ــک  ــک متافیزی ــه ی ــد ب ــن می توان ــق همچنی منط
مونادگــرا راه ببــرد کــه در آن کثرتــی از موضوعــات 
وجــود دارد و هــر موضــوع ُکل جهــان را در خــود 

دارد.

بخش نخستلئون گیردینک/ برگردان: محمدمهـدی اردبیلی
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مـن در 26 دسـمبر ۱8۹۱ در نیویـورک و در یک خانوادۀ 
امریکایـی متولد شـدم. اجـداد من برای گریـز از خدمِت 
سـربازی از نقـاط مختلـِف آلمـان بـه امریـکا مهاجـرت 
کردنـد. خویشـاونداِن مـن در چهارگوشـۀ جهـان و در 
پراکنده انـد.  مکان هـا  عجیب تریـن  و  دورافتاده تریـن 
یـا  شـاعر  کشـاورز،  ملـوان،  اغلـب  خانـواده  مـرداِن 
موسـیقی دان بودنـد. تـا قبـل از ورود بـه دبسـتان فقـط 
آلمانـی می دانسـتم و محیطـی کـه در آن بـزرگ شـدم، 
علی رغـم آن کـه پـدر و مـادرم در امریکا متولد شـده اند، 
کامـًا آلمانـی بـود. مهم تریـن سـال های زنده گـی مـن 
از پنـج تـا ده سـاله گی بشـمار مـی رود. در ایـن سـال ها 
روحیـۀ  و  گذرانـدم  خیابان هـا  در  بیشـتر  را  اوقاتـم 
یاغی گـری خـاِص امریـکا را پیدا کـردم. محلـۀ بروکلین 
واقـع در منطقـۀ چهاردهـم نیویـورک، یعنـی جایـی کـه 
در آن جـا بـزرگ شـدم، در قلـب مـن جـای ویژه یـی 
دارد. سـاکنین آن جـا را مهاجریـن تشـکیل می دادنـد و 
تمـام دوسـتانم از ملیت هـای مختلـف بودنـد. وقتـی که 
هفت سـاله بـودم، جنـگ امریـکا و اسـپانیا شـروع شـد. 
ایـن جنـگ از حـوادث مهـم زنده گی مـن بود. بـا وقوع 
آن جنـگ، روحیـۀ گانگسـتری در امریکا فرصـِت ظهور 

پیـدا کـرد و مـن از تماشـای آن لـذت می بـردم. 
تهی دسـت،  تـا حـدودی سـخت کوش،  مـادرم  و  پـدر 
صرفه جـو و غیرخـاق بودنـد. امـا مـن در رفـاه بـزرگ 
شـدم و دوران کودکـِی بسـیار شـاد و سـالمی را پشـت 
سـر گذاشـتم، تـا زمـان آن رسـید کـه روی پـای خـود 
بایسـتم. هیـچ عاقه یـی بـه کار و کوچک تریـن درکی از 
مسـایل مالی نداشـتم. عاوه بـر آن، ذره یی احتـرام برای 
بزرگ ترهـا، قانـون یـا نهادهـای اجتماعی قایـل نبودم. از 
همـان زمـان کـه تکلـم را آموختـم، سـرپیچی از پـدر و 
مـادر و اطرافیانـم را آغـاز کـردم. پـس از چندماه حضور 
در کاس هـای درسـی، از برنامه هـای احمقانـۀ آمـوزش 
عالـی منزجـر شـدم و کالج را رهـا کـردم. کاری در یک 
شـرکت سیمان سـازی پیـدا کردم امـا خیلـی زود از کردۀ 
خود پشـیمان شـدم. دو سـال بعد پدرم پولی در اختیارم 
گذاشـت تـا بـه کالـج کورنـل )Cornell( بروم. پـول را 
برداشـتم و بـا معشـوقۀ خـود، کـه از نظـر سـنی جـای 

مـادرم بـود، ناپدید شـدم.
حـدود یک سـال بعـد بـه نیویـورک بازگشـتم و پـس از 
یـک اقامـِت کوتاه دوبـاره آنجا را ترک کـردم و به غرب 
امریـکا رفتـم. در نقـاط مختلـف امریـکا، البته بیشـتر در 
بـه  آن جـا  در  کـردم.  کار  غربـی،  قسـمت های جنـوب 
انـواع و اقسـام کارهـای رده پاییـن تن دادم. قصد داشـتم 
بـه آالسـکا بـروم و در معـادن طـا کار کنـم امـا قبـل از 
عزیمت به خاطر تِب شـدیدی که داشـتم بسـتری شـدم 
و هرگـز به آالسـکا نرفتم. دوبـاره به نیویورک بازگشـتم 
و زنده گـی را در لبـاس آدمی آواره، بی هدف، سـرگردان 
و ولگـرد دنبـال کـردم. هـر شـغلی را قبول می کـردم اما 
مـدت زیـادی در آن دوام نمی ـآوردم. ورزشـکار خوبـی 
بـودم و پنـج سـال از عمـرم را در ایـن راه گذاشـتم ـ 
گویـی کـه می خواسـتم در مسـابقات المپیـک شـرکت 
کنـم. سـامتی امروز خـود را مدیون تمرین های خشـک 
آن  بـا  همیشـه  کـه  فقـری  دوران،  آن  طاقت فرسـای  و 
دسـت بـه گریبـان بـوده ام و نیـز در سـایۀ ایـن واقعیـت 
کـه هرگـز نگرانـی را بـه خـود راه نداده ـام، می دانـم. تا 
سی سـاله گی یاغـی وار زنده گـی کـردم؛ در تمـام امـور 
نقـش رهبـر را داشـتم؛ و لطمه هایـی کـه در زنده گـی 
دیـدم، بیشـتر از ایـن ناشـی می شـد کـه بیـش از حـد 

صـادق، راسـتگو، صمیمی و باگذشـت بـودم...
بـه  شـد،  اول[  ]جهانـی  جنـگ  وارد  امریـکا  وقتـی 
واشـینگتن رفتـم و بـه عنـوان کارمند دفتـری در وزارت 
را دسـته بندی  نامه هـا  ـ  کار شـدم  بـه  جنـگ مشـغول 
می کـردم. در اوقات بـی کاری برای یکـی از روزنامه های 
چـاپ واشـینگتن گـزارش می نوشـتم. فکـرم  را بـه کار 
انداختـم و بـه نحـوی از خدمـت سـربازی شـانه خالـی 
کـردم. آنـگاه به نیویـورک بازگشـتم و چون پـدرم بیمار 
بـود، ادارۀ خیاط خانـۀ او را بـه عهده گرفتم. من همیشـه 
یـک صلح طلـب تمام عیـار بـوده ام و هنـوز هـم هسـتم. 
معتقـدم کـه قتل یک انسـان به دسـِت انسـانی دیگر فقط 
اگـر از فـرط عصبانیـت رخ دهـد، قابل درک و بخشـش 
اسـت. از دیـدگاه مـن، قتل نفس در کمال خون سـردی و 
بی تفاوتـی مردود به شـمار مـی رود. به عـاوه، قلع وقمِع 
عده یـی بـه بهانـۀ پاسـداری از یک سـری اصـل و اصول 
نیـز از نظـر مـن محکـوم اسـت، کـه صـد البتـه قوانیـن 
و دولت هـای جهـان موافـق این گونـه کشت وکشـتارها 
هسـتند. در زمان جنگ ازدواج کردم و پدر شـدم. اگرچه 
در آن روزهـا کار فـراوان بـود، اما همیشـه بـی کار بودم. 
بـه کارهـای متعددی رو آوردم امـا در هیچ کاری بیش از 
یـک روز، حتا گاهی هـم کمتر، دوام نمـی آوردم. از میان 
آن کارهـا می توانـم از ظرف شـویی، کمـک گارسـونی، 
فروشـنده گی مشـروبات  باربـری در هوتـل،  گورکنـی، 
الکلـی، صنـدوق داری، کتـاب داری، آمارگیـری، کارمنـد 
موسسـات خیریـه، مکانیکـی، زباله جمع کنـی، راننده گـی 
اتوبـوس، دفتـرداری یـک کشـیش، شیرفروشـی، مربـی 

بلیـط  و  کنترل چـی  روزنامه فروشـی،  ژیمناسـتیک، 
پاره کـن سـینما نـام ببرم.

مهم تریـن رویـداد زنده گـی مـن آشـنایی بـا  امـا گلدمن 
 )San Diego( در شـهر سـن دیاگو )Emma Goldman(
در ایالـت کالیفرنیـا بـود. ایـن زن زیـر و روِی فرهنـگ 
اروپـا را نشـانم داد و بـه زنده گی من جهـت و انگیزه یی 
جدیـد بخشـید. در آن زمـان، بـه جنبش هـای سیاسـی 
مخالـف بـا جنـگ جهانـی اول عاقه منـد بـودم. از آن 
دوران افـرادی مثل جیم الرکیـن )Jim Larkin(، الیزابت 
فلیـن )Elizabeth Gurley Flynn(، جیووانیتـی  گرلـی 
)Giovanitti(، و کارلو ترسـکا )Carlo Tresca( را هنوز 
بـه یاد دارم و برای شـان احتـرام قایلم. هرگـز عضو هیچ 
کلـوپ، انجمـن، گـروه سیاسـی یـا سـازمان اجتماعـی 
نبـوده ام. در نوجوانـی مـرا از ایـن کلیسـا بـه آن کلیسـا 
می بردنـد: ابتـدا بـه کلیسـای لوتـران )Lutheran(، بعـد 
بـه پـرس بتریـن )Presbyterian(، سـپس به متودیسـت 
)Methodist( و سـرانجام بـه کلیسـای اپیـس کوپالیـن 
)Episcopalian( رفتـم. مدت هـا بعـد بـه میل خـود و با 
عاقـۀ فراوان در جلسـات سـخنرانی در مرکـز نیو تاترز 
 Seventh( و سونت دی ادونتیست )New Thoughters(
Day Adventists( شـرکت جسـتم. اما مـن به طور کامل 

مصـون باقـی مانـدم. از میـان ایـن گروه هـای مذهبـی 
بـا   )Mormons( مورمن هـا  و   )Quakers( کوایکرهـا 
خودکفایـی، صداقـت و اسـتحکام شـخصیِت خـود مـرا 
تحـت تأثیـر قـرار دادنـد. از دیدگاه مـن، پیـروان این دو 

مکتـب بارزتریـن امریکاییـان بـه حسـاب می آیند.
در سـال ۱۹20، بعد از مدتی اشـتغال در سمت پیام رسان 
بـه  نیویـورک،  در  تلگـراف  در شـرکت وسـترن یونیون 
سـمت رییـس کارگزینـی منصـوب شـدم. پنج سـال در 
ایـن پُسـت کار کردم و هنـوز هـم آن دوران را غنی ترین 
دورۀ زنده گـی خـود می دانـم. بیـش از صدهـزار مـرد 
و زن و نوجـوان از میـان مطرودیـن و اراذل و اوبـاش 
نیویـورک قبـل از اسـتخدام از زیـر دسـت من گذشـتند. 
در سـال ۱۹23 طـی یـک مرخصـی سـه هفته یـی، اولین 
کتـاب خـود را کـه داسـتان زنده گـی ۱2 نفـر پیام رسـان 
بـود نوشـتم. ایـن کتاب خیلی بـد و قطـور از آب درآمد 
امـا انگیـزۀ نویسـنده گی را در من ایجاد کـرد. بدون هیچ 
اطاعـی بـه مسـوولین شـرکت کار را رها کـردم. مصمم 
بـودم نویسـنده شـوم. از همـان روزهـا مصیبـت واقعـی 
آغـاز شـد. طـی سـال های ۱۹24 تـا ۱۹28 داسـتان ها و 
مقـاالت متعـددی نوشـتم کـه هیچ کـدام مقبـول ناشـران 
آثـارم  تکثیـر  و  تایـپ  بـه  خـود  ناگزیـر  نشـد.  واقـع 
مبـادرت ورزیـدم و بـه کمـک همسـر دومم آن هـا را در 
کلوپ هـای شـبانه و رسـتوران ها و منـازل به سـختی بـه 
فـروش می رسـاندیم. بـه مـرور مجبـور بـه گدایـی در 

خیابان هـا شـدم.
در سـال ۱۹28، درحالی کـه انتظارش را نداشـتم، فرصت  
سـفر بـه اروپـا برایـم پیـش آمـد. تمـام آن سـال را در 
اروپـا به سـر بـردم و قسـمت های زیـادی از این قـاره را 
زیرپـا گذاشـتم. سـال ۱۹2۹ را در نیویـورک گذراندم اما 
کمـاکان تهیدسـت، درمانده و ناتـوان در یافتن راه نجات 
باقـی مانـدم. در اوایـل ۱۹30 انـدک پولـی تهیـه کردم و 
بـه نیـت رفتن به اسـپانیا به اروپا بازگشـتم، اما نتوانسـتم 
از پاریـسـ  شـهری کـه تـا کنـون در آن زیسـته امـ  پا را 

فراتـر بگذارم.
عـاوه بر کتـاب پیام رسـان ها، در طول اقامتـم در امریکا 
دو داسـتاِن بلنـد دیگر نیز نوشـتم و سـومین رمـان را که 
ناتمـام مانـده بـود، همراه خـود بـه اروپـا آوردم. پس از 
اتمـام نگارشـش، متن را به ناشـری سـپردم کـه او نیز آن 
را گـم کـرد! پـس از مدتـی او در جـواب از مـن پرسـید 
کـه آیـا مطمینـم متـن را بـه او داده ام!! نسـخۀ دیگری از 
داسـتان سـومِ خـود نداشـتم ـ حاصـل سـه سـال کار به 
هـدر رفـت. حـدود یک سـال پـس از ورود بـه پاریـس 
نـگارش کتـاب مدار رأس السـرطان را شـروع کـردم که 
پـس از انتشـار بـه عنـوان »اولیـن« اثـر مـن معرفی شـد. 
پاریـس، روی  در  در دوران خانه به دوشـی خـود  را  آن 
هـر تکـه کاغذی کـه می یافتـم، و اغلب پشـت صفحات 
سـفید نوشـته های قبلـی ام نوشـتم. هنگام نگارشـش امید 
نداشـتم هرگـز روی چـاپ بـه خـود ببینـد. ایـن کتـاب 
انتشـار مـدار رأس  بـا  بـود.  ناامیدانـه  حاصـل تاشـی 
ایـن  بـه رویـم گشـوده شـد.  السـرطان درهـای بسـته 
کتـاب دوسـتان بی شـماری را از سراسـر جهـان برایم به 
ارمغـان آورد. البتـه هنـوز تهیدسـتم و هنـوز نیاموختـه ام 
هزینـۀ زنده گـی ام را چگونـه تأمیـن کنـم، امـا دوسـتان 
و هواخواهـاِن بسـیار دارم. اکنـون همچـون گذشـته بـا 
تقدیـر بـر سـِر جنگ نیسـتم و هـر آنچـه را کـه احتمال 
دارد برایـم اتفـاق بیافتـد می پذیـرم. از آینـده کوچکترین 
واهمه یـی نـدارم چون کـه آموختـه ام چگونـه در زمـان 

حـال زنده گـی کنـم.
و امـا تأثیـر دیگـران بـر آثـار مـن... تأثیـر واقعـی را در 
اسـت،  گذاشـته  مـن  بـر  زنده گـی  خـود  اول  مرحلـۀ 
خیابـان  و  کوچـه  در  کـه  زنده گی یـی  به خصـوص 
می گـذرد و مـن هرگـز از آن خسـته نمی شـوم. عادتـی 

میلـر 
به روایِت میلر

مختصری 
از زنده گی نامۀ 
هنری میلر به 
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بی چون وچـرا بـه زنده گـی شـهری دارم و از طبیعـت بـه انـدازۀ 
و  لغت نامـه  مدیـون  بسـیار  را  خـود  بیـزارم.  کاسـیک  آثـار 
دائرۀالمعـارف می دانـم کـه همچـون بالـزاک، در نوجوانـی آن ها 
را حریصانـه می خوانـدم. تـا 25 سـاله گی، به اسـتثنای رمان های 
روسـی، رمـان دیگـری نخوانـده بودم. تمـام عاقه ام بـه مذهب، 
باستان شناسـی،  هنـر،  جامعه شناسـی،  تاریـخ،  علـوم،  فلسـفه، 
بـه  می شـد.  منحصـر  آن  امثـال  و  اسـطوره  بـدوی،  تمدنهـای 
نـدرت روزنامه یـی را بـه دسـت گرفتـه باشـم و هرگـز داسـتان 
پولیسـی نخوانـده ام. در عـوض، هـر کتـاب یـا نوشـته یی که در 
قلمـرو طنـز بـه دسـتم رسـیده مطالعـه کـرده ام. فولکلور شـرق 
از  را کـه  ژاپنـی  افسـانه های  بـه خصـوص  ـ  دارم  را دوسـت 
آثـار  سرشـارند.  دیگـران  بـه  نسـبت  بدخواهـی  و  خشـونت 
نویسـنده گانی چون هربـرت اسپنسـر )Herbert Spencer(، فابر 
 )Fraser( فریـزر   ،)Havelock Ellis( الیـس  )Fabre(، هـوالک 
نمایشنامه نویسـان  آثـار  می پسـندم.  را   )Huxley( هاکسـلی  و 
اروپایـی را در سـطحی وسـیع خوانـده ام کـه در ایـن زمینـه باید 
از امـا گلدمـن قدردانـی کنم. بـا آثـار نمایشنامه نویسـان اروپایی 
قبـل از همتاهـای انگلیسـی و امریکایـی آن هـا آشـنا شـدم. آثار 
نویسـنده گان  و  انگلیسـی ها  از  قبـل  را  روسـی  نویسـنده گان 
فرانسـوی را قبـل از آلمانی هـا خوانـده ام. داستایوفسـکی، الـی 
فـار )Ellie Faure( و نیچـه بیشـترین تأثیـر را بر من گذاشـته اند. 
پروسـت )Proust( و اسـپنگلر )Spengler( فوق العـاده خـاق 
بودنـد. در میـان نویسـنده گان امریکایـی آثـار ویتمن و امرسـون 
تأثیـری به سـزا بـر مـن گذاشـته اند. بـه اسـتعداد   )Emerson(
مـل ویـل )Melville( اذعـان دارم امـا آثـارش را خسـته کننده 
می دانـم. آثـار هنری جیمـز )Henry James( را دوسـت ندارم و 

از نوشـته های ادگار آلن پـو بی نهایـت بیـزارم. در مجمـوع، روند 
ادبیـات امریـکا را نمی پسـندم چـرا کـه واقع گـرا، کسـل کننده 
و اخاق گراسـت. ایـن ادبیـات بـرای جلـب نظـر و خشـنودی 
پایین تریـن اقشـار جامعـه خلـق می شـوند. ادبیـات امریـکا فقط 

در قلمـرو داسـتاِن کوتـاه برجسـته اسـت. 
امـا یـک  بنیـان واقعیتـی برتـر اسـت؛  هدفـم از نویسـنده گی، 
واقع گـرا یا ناتورالیسـت نیسـتم. خـود را عاشـق زنده گی می دانم 
و بـه نظـر مـن درِک هسـتی در قالب ادبیـات فقط با اسـتفاده از 
سـمبول و رؤیـا )Dream( امکان پذیـر اسـت. در واقـع، آثار من 
رنـگ و بویـی از متافیزیـک دارد و بهره گیـری مـن از حـوادث 
بـه چیـزی  دسـتیابی  بـرای  زنده گـی، وسـیله یی  ماجراهـای  و 
ژرف تـر اسـت. بـا پورنوگرافـی مخالفـم امـا طرفـدار بی پروایی 
از هـر چیـزی  بیشـتر  نویسـنده گی هسـتم.  و عصیان گـری در 
طـرف دار تخیـل )Imagination( و رؤیاپـردازی )Fantasy( و 
آزادی ـ آن هـم آزادی از آن دسـت کـه حتی تصـورش هم نرفته 
ـ می باشـم. از تـم ویرانـِی خاقانـه سـود می جویـم کـه شـاید 
کمـی بیـش از حـد بـه شـیوۀ آلمانی هـا شـباهت داشـته باشـد، 
امـا در ایـن کار همیشـه به دنبـال آرامش و هارمونـی حقیقی در 
درون بـوده ام ـ و به دنبال سـکوت. موسـیقی را برتـر از هنرهای 
دیگـر می دانـم چـرا که به خـودی خود گویاسـت و به سـکوت 
گرایـش دارد. اعتقـاد دارم ادبیـات اگـر بخواهد انتقال پذیر شـود 
)که اکنون نیسـت(، باید در آن از سـمبول، اسـتعاره، اسـطوره و 

ادبیـات کهن )Archaic( بیشـتر اسـتفاده شـود. 

مد و مه، 1۵ خرداد 13۹۴ 
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مرحلـه  چهـار  بشـر  حقـوق  بـه  نسـبت  مـا  ماهـای 
البتـه بعضـی شـان  اندیشـه گی را از سـر می گذراننـد. 
در همـان مرحلـۀ نخسـت می ماننـد و بـا آن اندیشـه ها 
می میرنـد و بعضـی هـم مرحلۀ دوم و سـوم را نیز تجربه 
می نماینـد و قلیلـی بـه مرحلـۀ چهـارم گام می گذارنـد.
۱-مرحلـۀ اول عـدم آشـنایی بـا حقوق بشـر اسـت. در 
ایـن مرحلـه حقوق خداوند چنان چشـم و دل این قشـر 
را پُـر کـرده اسـت کـه بشـر برای شـان نـه اصالـت دارد 
و نـه فردیـت و نـه اختیـار و نـه حقـوق. تمـام اینهـا یا 
وجـود ندارنـد و یـا ذاتـی و اساسـی و بنیادی نیسـتند و 
فقـط ارزش دسـت چندمـی دارنـد. » بشـر چیسـت کـه 
حقوقـش باشـد؟« شـعار این دوره اسـت. زبـان تکلیف 
در ایـن مرحلـه حاکـم مطلـق اسـت و مبنـای تکلیف ما 
در بـاب رعایـت مصالح و منافع دیگـران، طلب خداوند 
اسـت نـه حقوق بشـری انسـان های گوشـت و پوسـت 
و خـون دار دیگـر. در ایـن مرحلـه، شـما اصـًا چیـزی 
به نـام حقـوق بشـر بـه معنـای امـروزی و مـدرن کلمـه 
را نمی شناسـید. ایـن مرحلـه را می شـود مرحلـۀ » عـدم 

آشـنایی« نـام نهاد.
2- در مرحلۀ دوم، ماهای ما کمی با حقوق بشـر آشـنا 
می شـوند، امـا آن را سـاخته و پرداختـۀ غـرب می داننـد 
و معتقـد هسـتند کـه ایـن حقوق بشـر بهانۀ اسـت برای 
تهاجـم فرهنگـی و کشورگشـایی و سـرکوبی ملت هـای 
دیگـر. در ایـن مرحلـه اگرچه آشـنایی با حقوق بشـر به 
معنـای مـدرن کلمه وجـود دارد، امـا هیچ ارزشـی برای 
حقوق بشـر قایل نیسـتند. ایـن مرحله را مرحلـۀ » انکار« 

نام گـذاری می کنیـم.
3- مرحلـۀ سـوم، امـا ارزش هـای حقـوق بشـری هـم 
شـناخته می شـوند و هـم دل می رباینـد اگرچـه تمامـًا 
نمی شـود  دیگـر  مرحلـه  ایـن  در  نمی شـوند.  پذیرفتـه 
و  کـرد  انـکار  و  گرفـت  کـم  دسـت  را  بشـر  حقـوق 
و  را  مـدرن  بشـر  کـه  کیسـت  کـرد.  تلقـی  بـی ارزش 
عقلـش را و دسـت آوردهایش را انـکار کنـد و بردهگی 

و گوسـفندصفتی و فرمان بـری را از آدمـی بخواهـد و 
بسـتاید؟ در ایـن مرحلـه امـا با حقـوق بشـر معامله یک 
بـام و دو هـوا صـورت می گیـرد. بـه ایـن معنـای که در 
برابر حقوق بشـر، حقوق بشـر اسـامی سـاخته می شود 
و مطـرح می گـردد. حقـوق بشـر پذیرفتـه می شـود امـا 
بـرای مسـلمان ها نـه بـرای تمـام انسـان ها. حقوق بشـر 
پذیرفتـه می شـود امـا بـه صـورت نسـبی نه بـه صورت 
کلـی. در ایـن مرحلـه سـعی صـورت می گیرد کـه برای 
ارزش هـای حقـوق بشـری زیربنـای دینـی دسـت و پـا 
گـردد. ایـن مرحلـه مرحلـۀ اسـتخراج حقـوق بشـر از 
منابـع دینـی اسـت و ایـن حقـوق بشـر هـم در واقـع 
حقـوق بشـر مسـلمان ها اسـت و بـس. می شـود ایـن 

مرحلـه را مرحلـۀ » اسـتخراج« عنـوان کـزد.
4-در مرحلـۀ چهـارم امـا حقـوق بشـر بـه عنـوان یـک 
دسـت آورد بشـری مدرن پذیرفته می شـود و به رسمیت 
شـناخته می شـود و سـعی صـورت می گیـرد کـه حقوق 
بشـر تفسـیر دینی نشـود بلکه دین تفسـیر حقوق بشری 
شـود. در ایـن مرحلـه گفتـه می شـود که حقوق بشـر به 
معنـای امـروزی کلمـه در دیـن وجود نداشـته اسـت و 
انسـان های سـنتی چیـزی از ایـن مهـم نمی شـناخته و 
نمی دانسـته انـد و بـه همیـن دلیـل باید در دل برداشـت 
دینـی از جهـان و انسـان، جـای بـرای حقـوق بشـر باز 
کـرد و فهـم دینـِی که بـا حقوق بشـر در تعارض اسـت 
بایـد تأویـل گردد و متائم شـود و یا کنار زده شـود. در 
ایـن مرحلـه مدرن بودن و انسـانی بودن و مسـتقل بودن 
حقـوق بشـر پذیرفتـه می شـود. ایـن مرحلـه در واقـع، 
مرحلـه اسـتخراج نیسـت بلکـه مرحلـه تعامـل اسـت. 
ایـن مرحلـه مرحله اسـت کـه روشـنفکران دینـی به آن 
رسـیده اند. ایـن مرحلـه در واقع مرحلۀ »تعامل« اسـت.
امـا جـای ایـن سـوال اسـت کـه آیـا مـای مـا بـه این 
مرحلـه می رسـد و تقـدم عقـل و اخـاق و حقوق بشـر 

بـر دیـن را قبـول می کنـد یـا نه؟

همیشــه هنگامــي کــه ســخن از انتخــاب 
ــي  ــه موضوعات ــد هم ــان مي آی ــه می ــا ب انش
در مــورد زنده گــي آینــده شــان، خوشــبختي 
ــن  ــن در ای ــند. م ــان مي نویس و آرزوهاي ش
ــي  ــورد موضوع ــم در م ــم گرفت ــا تصمی انش
ــم آوردن از  ــا اس ــه حت ــم ک ــاوت بنویس متف
ــد  ــدي را در دل، همانن ــخ ناامی ــم تل آن طع
طعــم تلــخ قهــوه در دهــان برجــا مي گــذارد. 
ــان  ــه می ــرگ ب ــخن از م ــي س ــه وقت همیش
همــه  مي شــود،  آن  از  یــادي  و  مي آیــد 
بــا خــود  و  فــرو مي رونــد  در ســکوت 
ــد هنگامــي  مي اندیشــند کــه چــرا انســان بای
کــه بــه معنــاي درســتي از زنده گــي مي رســد 
و انبوهــي از تجربه هــاي زنده گــي را کســب 
ــه  ــن کلم ــود شــود. ای ــد، نیســت و ناب مي کن
ــرس  ــا ت ــرۀ بعضي ه ــات در چه ــي اوق گاه
افــراد  اغلــب  مي کنــد،  ایجــاد  انــدوه  و 
ــورد حــرف  ــن م ــه در ای ــد ک دوســت ندارن
ــا  ــراً انســانها آن را فن ــه ظاه ــرگ ک ــد. م بزنن
و پایــان جســم بشــر مي داننــد، حقیقتــي 
ــي اســت، بیشــتر آن را  ــر زنده گ ــکار ناپذی ان
ــکوت  ــا س ــا و فضــاي ب ــي بي انته ــه تاریک ب
مرگبــار و هــراس آور تشــبیه مي کننــد. مــرگ 
پدیده یــي اســت کــه خــود بــه ســراغ انســان 
مي آیــد، بــر خــاف زنده گــي کــه انســان در 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــت آوردن آن اس ــاش به دس ت
ــي  ــرگ آدم ــاي م ــق معن ــه عم ــر ب ــن اگ م
ــیم  ــن نتیجــه مي رس ــه ای ــم ب ــي بیندازی نگاه
کــه مرگ انســان درســت هماننــد تولــد او در 
ــه  ــدۀ زیبایی ســت، همانگون ــان پدی ــن جه ای

ــد: ــا مي گوی ــرت موالن ــه حض ک

از جمادي ُمردم و نامي شدم
وز نما مردم به حیوان سر زدم

مردم از حیواني و آدم شدم
پس چه ترسم کي ز مردن کم شدم

حمله دیگر بمیرم از بشر
تا بر آرم از مائک بال و پر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو
کل شيء هالٍک اال وجُهُه

بار دیگر از َملک پّران شوم
آنچه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم ، عدم چون ارغنون
گویدم کاِنا الیه راجعون

ــدگاه او در  ــع دی ــا در واق ــعر موالن ــن ش ای
ســیر تکامــل و تحــول انســان اســت کــه در 
ــاد  ــت و جم ــاک اس ــان خ ــه اول انس مرحل
ــدارد  ــیري ن ــا س ــت ی ــچ درک، حرک ــه هی ک
و خداونــد بــا دســتان خــود او را انســان 
انســان در جنیــن  مي ســازد. مرحلــۀ دوم 
ــه جــان دارد،  ــط نوزادي ســت ک اســت و فق

ــدارد . ــل ن ــچ عم ــت و هی ــا حرک ام
مرحلــه  وارد  انســان  ســوم  مرحلــۀ  در 
فقــط  کارش  کــه  مي شــود  حیوانیّــت 
ــردن  ــره ب ــتي و به ــادابي و مس ــوردن، ش خ
مرحلــۀ  در  مي باشــد.  خــود  وجــود  از 
انســان  حیوانّیــت  دورۀ  از  بعــد  چهــارم 
ــدف  ــود و ه ــع خ ــت در صن ــه عظم ــي ب پ
ــه  ــد ک ــرد و مي دان ــی مي ب ــود پ ــت خ خلق
در زنده گــی مبــدأ و مقصــدي دارد، پــس 
ــم  ــۀ پنج ــد. در مرحل ــانّیت مي گرای ــه انس ب
ــد  ــي روزي از دورۀ انســانیت هــم خواه آدم
گذشــت و بــا فرشــتگان الهــي هــم صحبــت 
ــۀ  ــا مرحل ــۀ ششــم ی خواهــد شــد. در مرحل
پایانــي چــون اصــل خلقــت و آفرینش انســان 
روح خــدا اســت از فرشــتگان هــم گذشــته و 
ــد  ــي مي رس ــه جای ــي رود و ب ــر از آن م فرات
کــه وهــم و خیــال هیــچ کــس بــدان نرســد.
ــرگ  ــن م ــوي م ــدگاه مول ــه دی ــه ب ــا توج ب
ــس  ــر از قف ــان بش ــدن روح بي پای را آزاد ش
هماننــد  آن را  واقــع  در  مي دانــم،  جســم 
کــه  مي دانــم  آبــي  دریایــي  در  افتــادن 
ــم  ــدن، جس ــه ب ــرد آن ب ــاس آب س ــا تم ب
آدمــي آرامــش مي یابــد و در هــر ذره از 
ــد و دور از  ــه مي کن ــایش خان ــود او آس وج
ــش  ــي در آن آرام ــا لحظه ی ــاي دنی دغدغه ه
ــه  ــرد، همــان حــس آرامشــي اســت ک مي گی
ــا  ــه م ــرص آرام بخــش ب ــگام خــوردن ق هن

مي دهــد. دســت 
ــه  ــا همانگون ــم م ــم بگوی ــان مي خواه در پای
کــه بــي اراده و خواســت مان بــه دنیــا آمدیــم، 
بــي اراده از ایــن دنیــا روزي خواهیــم رفــت، 
دنیــوي  فناپذیــر  زنده گــي  پایــان  مــرگ 
ــاره انســان در  ــد دوب ــا آغــاز و تول اســت، ام
ــي  ــا مي توان ــس ت ــدان اســت، پ ــاي جاوی دنی
تــاش کــن تــا ایــن دوره از زنده گیــت 
ــن  ــه ای ــار ب ــط یک ب ــد، چــون فق ــار باش پُرب

ــي. ــن دوره مي آی ــه ای ــا و ب دنی

عبدالکبیر ستوده

در مرحلـۀ سـوم انسـان وارد مرحلـه حیوانیّـت مي شـود کـه کارش فقط خوردن، شـادابي و مسـتي و بهـره بردن از 
وجـود خـود مي باشـد. در مرحلـۀ چهـارم بعـد از دورۀ حیوانّیـت انسـان پـي بـه عظمـت در صنع خود و هـدف خلقت 
خـود پـی مي بـرد و مي دانـد کـه در زنده گـی مبـدأ و مقصـدي دارد، پـس بـه انسـانّیت مي گرایـد. در مرحلـۀ پنجـم 
آدمـي روزي از دورۀ انسـانیت هـم خواهـد گذشـت و با فرشـتگان الهي هم صحبت خواهد شـد. در مرحلۀ ششـم 
یـا مرحلـۀ پایانـي چـون اصـل خلقـت و آفرینـش انسـان روح خـدا اسـت از فرشـتگان هـم گذشـته و فراتـر از آن 

مـي رود و بـه جایـي مي رسـد کـه وهـم و خیال هیـچ کس بدان نرسـد

دکتور خلیل الرحمن حنانی
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چارچـوب  در  بین امللـل  سیاسـت  مطالعـه  فراینـد  در 

تصمیم گیـری، تأکیـد اصلـی بـر نقـش فـرد اسـت؛ ولـی 

قـدرت،  دیـدگاه  از  بین املللـی  رفتارهـای  بررسـی  در 

محـور اصلـی تجزیـه و تحلیـل واحدهای سیاسـی یعنی 

هسـتند.  دولت هـا 

در ایـن رونـد ضمـن آن کـه دولـت به عنـوان یـک بازیگر 

ـ مـورد توجـه قـرار گرفتـه، روابط میـان بازیگران بررسـی 

روابـط  صحنـه  در  قـدرت  توزیـع  نحـوۀ  و  می شـود 

می گیـرد. قـرار  توجـه  محـراق  بین املللـی 

کسـانی کـه سیاسـت بین امللـل را از نظـر قـدرت مطالعه 

تأثیـر  تحـت  ـ  مالحظه یـی  قابـل  میـزان  بـه  می کننـد 

دیدگاه هـای مورگانتـا قـرار می گیرنـد. نامربده؛ سیاسـت 

بین امللـل را به صورت کشـمکش بر رس قـدرت توصیف 

می کنـد و معتقـد اسـت که قدرت سیاسـی، رابطـۀ روانی 

یـا  اِعـال می کننـد  اسـت میـان کسـانی کـه قـدرت را 

قـدرت بـر آنـان اعـال می شـود. 

بازیگـران  میـان  اسـت  رابطه یـی  قـدرت  راسـتا  ایـن  در 

دولـت، سیاسـت، رفتـار و اقدامـات هـر دولتـی در عین 

از موقعیـت  آگاهـی  براسـاس  کشـمکش ها و رقابت هـا 

خویـش در رابطـه بـا دیگـران محقـق می شـود. مورگانتـا 

بـه ایـن نظر بود کـه دولت هـا در چارچوب قـدرت دارای 

عبـارت  کـه  هسـتند  محـدودی  سیاسـی  انتخاب هـای 

انـد از: حفـظ وضـع موجـود، افزایـش قدرت )سیاسـت 

امپریالیسـتی( و رسانجام منایش قدرت )کسـب پرسـتیژ(. 

در  خارجـی اش  سیاسـت  کـه  دولتـی  اسـاس  ایـن  بـر 

جهـت حفـظ نـه تغییـر توزیع قـدرت اسـت از سیاسـت 

حفـظ وضـع موجود پیـروی می کنـد. دولتی که سیاسـت 

خارجـی آن در مسـیر تحصیل قدرت بیشـر اسـت طالب 

وضـع موجود نبـوده، سیاسـت های امپریالیسـتی را دنبال 

می کنـد و رسانجـام دولتـی کـه سیاسـت خارجـی اش بر 

منایـش قـدرت اسـتوار اسـت معمـواًل بـه منظـور حفـظ 

یـا افزایـش آن در صـدد تعقیـب سیاسـت، راه اعتبـار را 

می پیایـد. 

بـا توجـه به نظرهـای مزبور رضوری اسـت محقـق روابط 

بین امللـل نسـبت بـه سیاسـت هایی کـه توسـط هـر یـک 

از بازیگـران بین امللـل تعقیـب می شـود، توجـه خاصـی 

از  یـک  هـر  کـه  اسـت  ایـن  بـر  فـرض  بـدارد.  مبـذول 

بازیگـران سیاسـت بین امللـل بایـد ضمـن درک اهـداف 

اولیـه خـود از سیاسـت ها و اسـراتژی های متحدیـن و 

دشـمنان خـود آگاهـی داشـته باشـد. در بـارۀ انگیزه های 

دولت هـا، بـاری تعقیـب سیاسـت های تجدیـد نظرطلبانه 

بایـد  موجـود  در جهـت حفـظ وضـع  و سیاسـت هایی 

اسـت  ممکـن  گیرنـد.  نظـر  در  را  چنـدی  متغیرهـای 

دولت هـا بـه دالیلی مثـل: تقسـیات جغرافیایـی، توزیع 

منابـع و قـدرت، موازنـۀ قـدرت و پیـروزی در جنـگ از 

سیاسـت حفـظ وضـع موجـود پیـروی کننـد. شکسـت 

دسـت  از  تحمیلـی،  قراردادهـای  اِعـال  جنـگ،  در 

دادن رسزمیـن یـا تغییـر سیاسـت خارجـی براسـاس یک 

تعقیـب  بـرای  را  الزم  انگیزه هـای  نویـن،  ایدیولـوژی 

سیاسـت تجدیـد نظرطلبانه یـی کـه طـرف دار دگرگونی و 

تغییـر وضـع موجـود اسـت، فراهـم مـی آورد. 

بـرای مثـال: پـس از پایـان جنـگ جهانـی اول و انعقـاد 

قـرارداد تریانـون در مـورد وضـع مجارسـتان، این کشـور 

قسـمت اعظم جمعیت و سـاکنان خود را از دسـت داد و 

بـه صـورت دولـت ناراضی کـه طالـب برهـم زدن فاصله 

دو جنـگ قـدرت را در ایـن کشـور بـه دسـت گرفتند. 

اولویت هـای اهـداف ملـی خـود را براسـاس تجدید نظر 

در عهدنامـۀ صلـح تریانـون تعییـن کردنـد و تـا آنجا پیش 

رفتنـد کـه بـرای تعقیـب سیاسـت تجدیـد نظرطلبانه خود 

بـا دولت هـای محـور از جملـه آملـان و ایتالیـا همکاری 

رسخ  اردوی  دسـت  بـه  بهانه یـی  امـر  همیـن  و  کردنـد 

شـوروی جهـت مداخلـه در مجارسـتان و اسـتقرار نظـام 

سوسیالیسـتی در ایـن کشـور داد. 

می تـوان  را  رومانـی  کشـور  ـ  مجارسـتان  مقابـل  در 

جمعیـت  اول  جهانـی  جنـگ  پایـان  در  کـه  آورد  مثـال 

و مسـاحت آن نسـبت بـه دوران پیـش از جنـگ بسـیار 

افزایـش یافـت؛ به طـوری که دولـت مزبور از تقسـیات 

جغرافیایـی پس از سـال 1917 میالدی اسـت کـه بناًء به 

انگیزه هـای ایدیولوژیـک، سیاسـت تجدیـد نظرطلبانه یی 

را در سیاسـت بین امللـل در پیـش گرفـت. از آنجـا کـه 

می کننـد.   مطـرح  را  نبایدهـا  و  بایدهـا  ایدیولوژی هـا 

تفسـیر ارزشـی در روابـط بین امللـل، شـوروی را وادار به 

تعقیـب سیاسـت تغییـر وضـع موجـود کـرد و این شـیوه 

نسـبت بـه سـاختار نظـام بین املللـی، دولـت مزبـور را 

رو در روی سیسـتم های رسمایـه داری آن زمـان قـرار داد. 

بـرای منونـه بایـد بـه اعـزام تجهیـزات و نیـروی نظامـی 

توسـط 14 کشـور رسمایـه داری بـه شـوروی در خـالل 

جنگ هـای داخلـی ایـن کشـور اشـاره کـرد.

بسـیاری از صاحـب نظـران سیاسـت بین امللـل بـر ایـن 

بـاور هسـتند کـه رفتـار دولت هـا در محیـط بین املللـی 

بـه  کـه  می گیـرد  شـکل  سیاسـت هایی  اتخـاذ  براسـاس 

بهریـن وجـه منافـع ملی آنـان را تأمیـن کنـد. منافع ملی 

تنهـا در چارچـوب موقعیـت قـدرت تعریـف می شـود. 

برایـن اسـاس هـر موقعیـت تاریخـی یا هر هـدف خاص 

ملـی تنهـا در سـایه ارزیابـی موقعیـت قـدرت آن دولـت 

و ایـن کـه چگونـه قـدرت بـه طـور مثبـت یا منفـی تحت 

تأثیـر رشایـط و مقتضیـات دسـت خوش تغییر می شـود و 

امکان پذیـر اسـت. در ایـن رونـد، تعارضـات بین املللـی 

بـه عنـوان بازتـاب برخورد و تصـادم منافع ملـی بازیگران 

گوناگـون، مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. 

ایتالف هـای بین املللـی محصـول تجمـع و  اتحادهـا و 

منافـع ملـی موقـت هسـتند. بدیـن ترتیب شـکل اتحادها 

و مناقشـات بین املللـی، جغرافیایـی بـه شـار می روند. 

نظریه پـردازان سیاسـت قـدرت معتقـد انـد کـه در فضای 

دولت هـا از آن جایـی کـه هـر یـک از واحدهـای جداگانه 

انـد،  خویـش  ملـی  منافـع  حفـظ  دنبـال  بـه  سیاسـی 

مناقشـات و تخاصـات اجتناب ناپذیـر اسـت؛ زیـرا هـر 

بازیگـر بین املللـی در جنـگ و داد و سـتد بـا دیگـران بر 

آن اسـت کـه سـهمی بیشـر از قـدرت را درسـطح منطقه 

و جهـان بـه دسـت آورد تـا بتوانـد بـه اهـداف ملی شـان 

آیند. نایـل 

گاهـی این تـالش به تنهایی توسـط هر یـک از واحدهای 

سیاسـی صـورت می گیـرد و اگر بـه تنهایی میرس نباشـد. 

یعنـی  دیگـران  همـکاری  بـا  هـدف  ایـن  بـه  دسـتیابی 

واحدهایـی کـه دارای منافـع مشـرک هسـتند در قالـب 

ایتالف هـا تحقـق می پذیـرد.  اتحادهـا و 

از  گسـرده یی  طیـف  تـا  می شـود  سـبب  امـر  همیـن 

همکاری هـا، رقابت هـا و مناقشـات در سـطوح گوناگون 

متفـاوت در عرصـۀ سیاسـت  بـا شـدت و ضعف هـای 

بـا  ایـن وضـع  مورگانتـا  نظـر  از  آیـد.  پدیـد  بین امللـل 

ایدیولوژی هـای  ظهـور  مـدرن،  ناسیونالیسـم  توسـعۀ 

متعـارض و دخالـت ابـر قدرت هـا ابعـاد وسـیع می یابد. 

برایـن اسـاس بـرای اسـتقرار صلـح پایـدار بایـد از هـر 

دیپلوماسـی بهـره گرفـت. تأکیـد بـر تعدیـل منافـع ملـی 

سـبب می شـود تـا بسـیاری از واقع گرایان )ریالیسـت ها( 

بـر مقولـۀ موازنـۀ قـدرت ارصار ورزند. آنـان بر ایـن باور 

تنهـا زمانـی اسـتوار می مانـد کـه  بنـای صلـح  انـد کـه 

پایه هـای آن بـر اصـول موازنـۀ قدرت نهاده شـده باشـد و 

تـوازن قـوا نیـز در سـایه دیپلوماسـی بـر قرار شـود.

بـر وفـق آن، قدرت براسـاس اهـداف که تعقیـب می کند، 

مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد؛ زیـرا هـر دولتـی سیاسـت 

خارجـی خـود را براسـاس درکـی کـه سیاسـت گذاران از 

منافـع خـود یـا منافع کشـور دیگـر دارند، تنظیـم می کند. 

اگـر دولتی خواهـان درک رفتار سیاسـت خارجی دیگران 

دول  منافـع  سیاسـت گذاران  کـه  اسـت  رضوری  باشـد 

دیگـر را بـه درسـتی تجزیـه و تحلیـل کننـد. بدیـن طریق 

بـه  بایـد  بین امللـل  در وهلـۀ نخسـت محقـق سیاسـت 

خوبـی دریابـد کـه یـک دولت بـه عنـوان یـک بازیگر در 

محیـط بین املللـی بـه چه انـدازه منافع ملـی را درک کرده 

اسـت و تـا چـه حـد قـادر بـه اسـتفاده از اسـراتژی هایی 

اسـت کـه بتواند ایـن منافـع را تعقیب کند. جـواب به این 

موضـوع در واقـع راهگشـا و پاسـخ گوی بـه این پرسـش 

اسـت کـه دولت هـا بـه چـه منظـوری از قـدرت اسـتفاده 

می مناینـد؟

ولـر؛ قـدرت را برحسـب تأثیرگـذاری تعریـف می کنـد. 

بـه عبـارۀ دیگـر: هـان میـزان واحـد قـدرت اسـت. در 

تعریـف مزبـور منظور از قدرت، قدرت سیاسـی اسـت و 

سیاسـت، محـور مطالعـه می باشـد. 

از دیـدگاه دیگـر ـ سیاسـت عبـارت از توزیـع اقتدارمنـد 

ارزش هاسـت. بدیـن ترتیـب در مطالعـه سیاسـت میـان 

دولت هـا ـ تأکیـد عمـده بر توزیع قـدرت میان آنهاسـت. 

توزیـع قـدرت در جامعـه بین املللـی نابرابـر اسـت و هر 

بیشـری  سـهم  می کوشـد  سیاسـی  واحدهـای  از  یـک 

اسـاس  برایـن  بـه خـود اختصـاص دهـد.  را  از قـدرت 

در  ضعیـف  و  مقتـدر  دولت هـای  رفتـار  و  خواسـت ها 

بین املللـی،  محیـط  در  آن  ظهـور  و  بین املللـی  نظـام 

متفـاوت اسـت.

قـادر  بـا قـدرت دیگـران  دولت هـای قـوی در مواجهـه 

بـه حفـظ اسـتقالل خویـش انـد و بـه هـر انـدازهـ  دولتی 

از قـدرت و توانایـی بیشـری برخـوردار باشـد بـه هـان 

در  ضمنـًا  می شـود.  افـزوده  عملـش  حـوزه  بـر  نسـبت 

نظـام بین املللـی، دولت هـای قـوی از امکانـات و ابـزار 

بیشـری بـرای حفـظ منافـع بهره منـد می باشـند.

در متـام مباحـث منافع اولیـه ملی )منافـع حیاتی( ضامن 

بقـای دولت هاسـت و دولت هـای قـوی بیشـر می توانند 

بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد و چـه بسـا کـه بقـای آنـان 

بـه بهره بـرداری بیشـر از دولت هـای ضعیـف بسـته گی 

باشد.  داشـته 

در برخـی از مـواردـ  محـو و نابـودی یـک دولـت به طور 

لحـاظ   از  آن  نسـبتًا ضعیـف  موقعیـت  دلیـل  بـه  عمـده 

قـدرت در مقابـل دولت یـا گروهی از دولت هاسـت. این 

ضعـف بـه هر دلیـل که ظاهـر شـود کشـور را در معرض 

خطـر قـرار می دهـد تـا آنجایـی کـه ممکن اسـت کشـور 

ضعیـف در قدرت هـای بـزرگ مسـتحیل شـود.

بـرای مثـال مـی تـوان بـه وضـع لهسـتان یـا هـان پولند 

امـروزی در قـرن 18 میـالدی اشـاره کـرد. ایـن کشـور 

و  روس  )میـان  میـالدی   1772 سـال های  در  ضعیـف 

بـه  پـروس(  و  )میـان روس  میـالدی  و 1793  اتریـش( 

چنـد پـاره تقسـیم شـد و رسانجـام در 1795 بقیـه خاک 

آن میـان سـه قـدرت بـزرگ تقسـیم گردید و نام آن کشـور 

در نقشـۀ جغرافیایـی اروپا محو شـد. همچنان رسنوشـت 

میـالدی   1938 قـرارداد  امضـای  از  پـس  چکسـلواکی 

مونیـخ نیـز بهـر از لهسـتان نبـود.

دولت هـای قـوی، حـوزۀ منافـع ملـی گسـرده دارنـد و 

همیـن امـر موجـب بـروز تعارضـات بیشـری در صحنه 

سیاسـت بین امللـل می شـود؛ در حالـی که گسـره منافع 

دولت هـای ضعیـف معمـواًل محلی، منطقه یـی و محدود 

اسـت. بـه گونه یی مثـال: در دوران پـس از جنگ جهانی 

دوم هـر یـک  از رویدادهـای بین املللـی بـه نوعـی منافع 

دو ابـر قـدرت ـ امریـکا و شـوروی را تحـت تأثیـر خـود 

عمـل  یـا  هـر عکس العمـل  کـه  آن جایـی  تـا  داد؛  قـرار 

تهدیدآمیـزی از سـوی یکـی از آن دو در نظـام بین املللی 

ـ تهدیـدی علیـه دیگـری تلقـی می شـد. ایـن بـه آن معنـا 

اسـت کـه موقعیـت نسـبی قـدرت آنهـا توسـط یکدیگـر 

کنـرل می گردیـد و حـال آن کـه دولت هـای ضعیـف بـه 

وقایعـی کـه در آن سـوی جهان بـه وقوع می افتـاد ـ کمر 

می اندیشـیدند؛ زیـرا اساسـًا آنـان به فکـر موجودیت خود 

بودنـد و حـوزۀ منافع آنها معمـواًل از ماحـول منطقه فراتر 

منی رفـت.

وجهـه متایـز دیگـر میـان قدرت هـای بـزرگ و کوچـک، 

وسـعت حوزۀ ایمنـی آنهاسـت. قدرت نسـبی دولت های 

بـزرگ ایـن امـکان را بـه آنهـا می دهـد تـا اساسـًا  قوانین 

تعریـف  خـود  را  بین املللـی  مناقشـات  معیارهـای  و 

کننـد و بـه رغـم اشـتباهات مکـرر یـا از عواقـب و آثار نا 

مطلـوب مصـون مباننـد یـا آنهـا را بـه حداقل کـم کنند و 

حتـا در پاره یـی از مواقـع سـوءظن ها و تصامیـم خـود را 

بـه سـایر نقـاط جهـان منتقل کننـد. ایـن در حالی اسـت 

کـه دولت هـای ضعیـف بـا ارتـکاب هرگونه خطایـی حتا 

جزیـی بایـد خسـارات سـنگین پردازنـد و چـون از عهدۀ 

تأدیـه آن بـر منی آینـد. موقعیـت آنهـا سـخت آسـیب پذیر 

می گـردد.

موقعیـت  می کوشـند  بـزرگ  قدرت هـای  مجمـوع،  در 

خـود را در عرصـۀ سیاسـت بین امللـل حفظ کـرده، ادارۀ 

مناقشـات بین املللـی را در جهـت توزیـع قدرت به سـود 

خـود، سـمت دهنـد؛ در حالـی کـه دولت هـای ضعیـف 

از توزیـع نابرابـر قـدرت در نظـام بین املللـی راضی منی 

منی باشـند و طالـب حفظ وضـع موجود نبـوده، خواهان 

تجدیـد نظـر در بافت هـای از نظـام بین املللـی هسـتند.

بررسی سیاست 
بین الملل 

بر بنیاد اقتدار 
سیاسی

پوهانددوکتورحبیبپنجشیری،استاددانشگاهکابل
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چاپ: مطبعه امام

ـــی  ـــل مدع ـــهر کاب ـــب ش ـــتادان مکات ـــی اس برخ
ـــز  ـــان در مرک ـــی معلم ـــد تبدیل ـــه رون ـــتند ک هس
آغشـــته بـــه فســـاد اســـت و معلمیـــن مجبـــور 
ـــب  ـــه مکت ـــب ب ـــک مکت ـــی از ی ـــرای تبدیل ـــد ب ان
ـــت  ـــی پرداخ ـــزار افغان ـــا ۱00 ه ـــر از 50 ت دیگ

ـــد. کنن
ــت  ــیه نشسـ ــروز در حاشـ ــن دیـ ــن معلمیـ ایـ
ـــت  ـــن در ریاس ـــی معلمی ـــیون تبدیل کاری کمیس
معـــارف شـــهر کابـــل، کارکـــرد معـــارف را در 

ایـــن خصـــوص انتقـــاد کردنـــد.
ـــم  ـــب تمی ـــال مکت ـــم برح ـــمی معل ـــر قاس جعف
انصـــار واقـــع در ناحیـــه اول شـــهر کابـــل در ایـــن 
خصـــوص بـــه خبرنـــگاران گفـــت کـــه اکثـــر 

بســـت های خالـــی در کابـــل بـــدون آنکـــه از 
ـــۀ  ـــه گون ـــن ب ـــی معلمی ـــیون تبدیل ـــوی کمیس س
رســـمی اعـــام شـــود، پشـــت پـــرده معاملـــه 

می شـــود.
ــورد وی  ــن مـ ــه در چندیـ ــرد کـ ــه کـ او اضافـ
ـــه  ـــدون مراجع ـــه ب ـــرده ک ـــاهده ک ـــرادی را مش اف
در کمیســـیون تبدیلـــی معلمیـــن، دربســـت های 
ــده اند. ــا شـ ــب جابه جـ ــان در مکاتـ دلخواه شـ
قاســـمی مدعـــی شـــد کـــه در رونـــد تبدیلـــی 
معلمیـــن در کابـــل هزینه هـــای هنگفتـــی نیـــز 
رد و بـــدل می شـــود؛ امـــا داد و گرفـــت ایـــن 
هزینه هـــای ســـیاه طـــوری صـــورت می گیـــرد 
کـــه بـــه ســـختی می تـــوان از آن اســـناد تهیـــه 

ـــرد. ک
ـــری  ـــرای پی گی ـــان او در یـــک مـــورد وی ب ـــه بی ب
پروســـۀ تبدیلـــی اش، بـــا فـــردی غیرمســـوولی 
ـــرای  ـــه ب ـــده ک ـــه رو ش ـــارف روب ـــت مع در ریاس
جابه جایـــی در بســـت معلمـــی دلخواهـــش از 

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــول مطالب او پ
ـــن در  ـــر از معلمی ـــی دیگ ـــی زاده یک ـــان عل رمض
ـــن  ـــرد: »بی ـــا ک ـــز ادع ـــهر نی ـــن ش ـــه ۱6 ای ناحی
50 تـــا ۱00 هـــزار افغانـــی بـــرای جابه جایـــی 
ــهرکابل  ــی در شـ ــواه معلمـ ــت های دلخـ دربسـ

ــود.« ــه می شـ مبادلـ
آقـــای علـــی زاده افـــزود کـــه بســـت های 
معلمـــی، بـــدون آنکـــه از مجـــرای کمیســـیون 

ـــه  ـــود ب ـــل موج ـــر طرزالعم ـــن بناب ـــی معلمی تبدیل
ـــی  ـــا برخ ـــرده ب ـــت پ ـــود، پش ـــپرده ش ـــان س اع
ــورت  ــه صـ ــول معاملـ ــدل پـ ــان در بـ متقاضیـ

می گیـــرد.
ــر  ــد ضمیـ ــا احمـ ــا؛ امـ ــود ایـــن ادعاهـ باوجـ
گـــوارا رییـــس معـــارف شـــهر کابـــل، فســـاد 
مالـــی در پروســـۀ تبدیلـــی معلمیـــن در کابـــل 
ـــیون  ـــه کار کمیس ـــد ک ـــی ش ـــرد و مدع را رد ک
ــش  ــه پیـ ــفافیت بـ ــا شـ ــن بـ ــی معلمیـ تبدیلـ
ــاد  ــر فسـ ــیون در برابـ ــن کمیسـ ــی رود و ایـ مـ
کننـــده گان مالـــی هیـــچ نـــوع انعطـــاف نشـــان 

نمی دهـــد.
آقـــای گـــوارا افـــزود کـــه باوجـــود شـــفافیت 
متقاضیـــان  کمیســـیون،  ایـــن  کارکـــرد  در 
جابه جایـــی در مکاتـــب شـــهر کابـــل گســـترده 
ــا  ــا بـ ــل تنهـ ــارف کابـ اســـت و ریاســـت معـ
افـــرادی ضـــرورت بیشـــتر دارنـــد، پاســـخ 

می گویـــد. مثبـــت 
ـــم  ـــزار معل ـــک ه ـــا ی ـــه وار ت ـــۀ  او، هفت ـــه گفت ب
ـــی  ـــیون تبدیل ـــه کمیس ـــل ب ـــا از کاب ـــی تنه متقاض
ریاســـت معـــارف شـــهر کابـــل مراجعـــه 
می کنـــد کـــه از ایـــن میـــان بـــه کمتـــر از 40 

ــود. ــت داده می شـ ــخ مثبـ ــی پاسـ متقاضـ
گفتنـــی اســـت کـــه پروســـۀ تبدیلـــی معمیـــن 
در معـــارف، ســـال های پیـــش بـــه شـــکل 
ـــی  ـــی و سیاس ـــاد مال ـــه فس ـــته ب ـــترده آغش گس
ـــرای کاهـــش  ـــارف  ب ـــن رو وزارت مع ـــود از ای ب
ــه  ــن را بـ ــی معمیـ ــت تبدیلـ ــاد، صاحیـ فسـ

مرکـــز متمرکـــز کـــرد.

ادعای برخی معلمین در شهر کابل:

تا یک صدهزار افغانی برای تبدیلی معلمین در کابل مبادله می شود

مسـووالن در کمیسـیون   انتخابـات می گوینـد کـه اسـناد 
بررسـی  حـال  در  کمیسـیون  ایـن  متخلـف  کارمنـدان 

می باشـد و تاهنـوز نهایـی نشـده اسـت.
ذبیـح اهلل سـادات معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابات 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد، هـر زمانی  
کـه اسـناد کارمنـدان متخلـف تکمیـل و بـه کمیسـیون 
شـکایات فرسـتاده شـد، فهرسـت آنـان را بـا رسـانه ها 

شـریک خواهنـد سـاخت.
آقـای سـادات تاکیـد کـرد کـه چـون اسـناد کارمنـدان 
هنـوز  تـا  بنابرایـن  اسـت،  بررسـی  حـال  در  متخلـف 
مشـخص نیسـت کـه چـه تعـداد از کارمندان کمیسـیون 

شـده اند. تخلـف  مرتکـب 
در همیـن حال، مسـووالن کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
از سـوی  پرونده یـی  هیـچ  تاکنـون  کـه  می گوینـد  نیـز 
کمیسـیون انتخابـات منبـی بـر تخلـف و انجـام تفلـب 
کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات بـه ایـن نهـاد فرسـتاده 

است. نشـده 
قاسـم الیاسی سخنگوی کمیسیون شـکایات انتخاباتی در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار تاکید دارد که کمیسـیون 
انتخابـات تاهنـوز هیچ پرونـدۀ از کارمنـدان متخلف این 
نهـاد را جهت بررسـی به کمیسـیون شـکایات نفرسـتاده 
و کمیسـیون شـکایات انتظار رسـانیدن پرونـدۀ کارمندان 

را می کشـد. متخلف 
آقـای الیاسـی تاکیـد می کند که کمیسـیون انتخابـات باید 
هرچـه زودتـر اسـناد کارمنـدان متخلـف را بـه ایـن نهاد 
بفرسـتد تـا آنـان  زمـان بیشـتری برای بررسـی اسـناد و 

تصمیـم در مـورد آنان را داشـته باشـد.
پـس از برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری کمیسـیون 
انتخابـات اعـام کـرده بـود کـه به منظـور رعایـت اصل 
مجـازات و مکافـات تمـام کارمندان این کمیسـیون را که 

در زمـان برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری تخلـف 
بـه کمیسـیون شـکایات معرفـی  کرده انـد، شناسـایی و 

کرد. خواهنـد 
نهادهـای ناظـر تاکیـد دارنـد که اگـر روند به ایـن همین 
منـوال بـه پیـش بـرود و متخلفیـن مجـازات نشـوند و 
فرهنـگ معافیـت جـای آن را بگیرد دیگـر متخلفین برای 

تکـرار تقلـب و تخلـف هیچ هـراس نخواهند داشـت.
انتخابـات  برگـزاری  از  پـس  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
ریاسـت جمهوری نامـزدان اعـام کردنـد کـه تخلـف و 
تقلبـات گسـتردۀ توسـط کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات 
بـه نفـع یـک نامزد مشـخص در بسـیار از والیـات ناامن 

صـورت گرفتـه اسـت.
از ناپدیده شـدن 7 دسـتگاه بایومتریک گرفته تا شکسـتن 
قفـل دیتـا سـنتر یا سـرور مرکـز از جمله مواردی اسـت 
کـه انتقـادات زیـادی را علیـه مسـووالن در کمیسـیون 

انتخابـات در پـی داشته اسـت.
کـه  کـرده  اعـام  انتخابـات  کمیسـیون  تازه گـی  بـه 
سـرور  بـه  بایومتریـک  دسـتگاه های  تمـام  اطاعـات 
مرکـزی منتقـل و شـمار آرا به یـک میلیـون و ۹32 هزار 

رسیده اسـت.  673 و 
در روزهـای بعد از برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـه  ریخته شـده  آرای  تخمینـی  میـزان  کمیسـیون  ایـن 
صندوق هـا را در سراسـر افغانسـتان دو میلیـون و 6۹5 
هـزار و 8۹0 نفـر اعـام کـرده بـود. آمـار جدیـد نشـان 

می دهـد کـه 763 هـزار رای کاهـش یافتـه اسـت.
قـرار بود نتیجـه ابتدایی انتخابات افغانسـتان در 27 میزان 
اعـام شـود، امـا بنـا بـر مشـکاتی ایـن تاریـخ عـوض 
شـده و مسـووالن کمیسـیون انتخابات دیروز در نشستی 
گفتنـد کـه نتایـج ابتدایی را تـا 23 عقرب اعـام می کنند.

کمیسیون انتخابات:

اسنـادکارمنـدانمتخـلف
نهـایینشـدهاست

ناجیه نوری  


