
ناجیه نوری  
قـرار بود هفتۀ گذشـته کمیسـیون انتخابـات کارمندان 
معرفـی  کنـد؛  بـه کمیسـیون شـکایات  را  متخلفـش 

مـوردی کـه کمیسـیون شـکایات آن را رد کـرد.
تاهنـوز هـم کمیسـیون  از گذشـته یـک هفتـه  بعـد 
انتخابـات  موفـق نشده اسـت تـا کارمنـدان متخلـف 

ایـن نهـاد را بـه کمیسـیون شـکایات معرفـی کنـد.

اکنون مسـووالن در کمیسـیون انتخابات اما می گویند: 
بـه کمیسـیون های انتخابـات والیـات هدایـت داده اند 
تـا کارمنـدان متخلف شـان را بـه کمیسـیون شـکایات 

در کابـل معرفـی کنند.
ذبیح اهلل سـادات معاون سخنگوی کمیسـیون انتخابات 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد که طبق 
قانـون انتخابـات آنـان...                  ادامـه صفحـه 6
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امریکا 6.4 تریلیون دالر در جنگ 

خاورمیانه و آسیا هزینه کرده است
سقوط کمیسیون انتخابات

به دامِن دولت ساز
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ــل متحــد در  ــر ســازمان مل دفت
افغانســتان اعالم کرد ۱۲ میلیون 
و ۶۰۰ هــزار نفــر در افغانســتان 
بــه کمک هــای فــوری غذایــی 

نیازمند هســتند.
ــای  ــی کمک ه ــر هماهنگ دفت
بشردوستانۀ ســازمان ملل متحد 
در افغانســتان با انتشــار گزارشی 
اعــالم کــرد: هــم اکنــون حــدود 
ــردم  ــد م ــت درص ــی و هف س
کمک هــای  بــه  افغانســتان 
ــا  ــد و ب ــاز دارن ــتانه نی بشردوس
ســرد شــدن هــوا، ادامــه جنــگ 
و وقــوع حــوادث طبیعــی ایــن 
میــزان افزایــش خواهــد یافــت.
ســازمان ملــل پیش بینــی کــرده 
بــا توجــه بــه عوامــل یــاد 
شــده شــمار افــراد نیازمنــد بــه 
در  بشردوســتانه  کمک هــای 

افغانســتان بــه ســیزده میلیــون و 
نُه صــد هــزار نفــر افزایــش یابد.
کمک هــای  هماهنگــی  ادارۀ 
بشردوســتانه ســازمان ملــل 
متحــد ســال ۲۰۲۰ میــالدی 
ــردم  ــرای م ــوار ب ــال دش را س

افغانســتان پیش بینــی کــرده 
اســت.

ــت  ــزارش دول ــاس گ ــر اس ب
افغانســتان، پنجــاه و چهــار 
درصــد مــردم ایــن کشــور زیــر 

ــد. ــرار دارن ــر ق ــط فق خ

وزارت  سرپرسـت  خالـد،  اسـداهلل 
دفـاع ملـی دیـروز در نشسـتی زیـر 
نـام »صلـح و امنیـت« گفت، بـه هیچ 
فـردی اجـازه داده نخواهـد شـود که 

انتخابـات را بـه خشـونت بکشـد.
نیروهـای   خالـد،  آقـای  گفتـۀ  بـه   
امنیتـی در رونـد انتخابـات بی طرفـی 
خـود را حفـظ خواهند کـرد و تأکید 

می کنـد کـه ایـن نیروی هـای توانایی 
آن را دارنـد کـه از توطیـۀ دشـمنان 

کننـد. جلوگیـری 
سیاسـت مداران  می افزایـد،  او 
افغانسـتان ایـن درایـت را دارنـد تـا 
از رفتـن کشـور به بحـران جلوگیری 

کننـد.
بیـان  حالـی  در  گفته هـای  ایـن 

عبـداهلل  ایـن  از  پیـش  کـه  می شـود 
عبـداهلل، رییـس اجرایـی و از نامزدان 
انتخابات ریاسـت جمهوری، اسـتفاده 
رونـد  در  امنیتـی  نیروی هـای  از 
خوانـده  ملـی  خیانـت  را  انتخابـات 

بـود.
هم چنـان، در کنـار شـورای نامـزدان 
انتخابـات  نامـزدان  از  دیگـر  برخـی 
ریاسـت جمهوری از جملـه، گلبدین 
از  عبـداهلل  عبـداهلل  و  حکمتیـار 
بحرانی شـدن رونـد انتخابات هشـدار 

داده انـد.
بربنیـاد جـدول زمان بندی کمیسـیون 
بـود  قـرار  انتخابـات،  مسـتقل 
ریاسـت  انتخابـات  نخسـتین  نتایـج 
و  میـزان   ۲7 تاریـخ  بـه  جمهـوری، 
نتایـج نهایـی بـه تاریـخ ۱۶ عقـرب 
اعـالم شـود، امـا کمیسـیون انتخابات 
نتایـج  تـا  نشـده  موفـق  کنـون  تـا 
نخسـتین این انتخابـات را اعالم کند.

کمیسیون انتخابات کارمندان متخلف خود را به نهادهای 
عدلی و قضایی معرفی نکرده است

سازمان ملل: نیروهای  امنیتی در روند انتخابات بی طرف خواهند ماند
بیش از دوازده میلیون افغانستانی نیازمند کمک های فوری غذایی هستند

کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را »به زودی« اعالم می کند
شورای نامزدان:

نمـی گـذاریم تقلب پیـروز شـود
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ــون  ــی افغانســتان، اکن ــتادان دانشــگاه امریکای ــی اس ــس از رهای پ
رســانه ها از دیــدار آقــای خلیــل زاد بــا نماینــده گاِن گــروه 
ــی صــورت  ــدار درحال ــن دی ــد. ای ــر می دهن ــان در قطــر خب طالب
ــک  ــه ی ــیدن ب ــورد رس ــپ در م ــای ترام ــه اوالً آق ــرد ک می گی
توافــِق اطمینان بخــش بــا طالبــان تردیــد دارد و ایــن تردیــد را بــا 
لفــِظ »ببینیــم چــه می شــود« نشـــان داده و ثانیــًا کانگــرِس امریــکا 
ــاِت  ــن و از تبع ــان بدبی ــه طالب ــنا ب ــس س ــاخۀ مجل ــًا ش خصوص
ــاک  ــرا بیمن ــروِی بنیادگ ــک نی ــا ی ــان ب ــِح دولت ش ــِق صل تواف

اســت. 
چنــدی پیــش، یکــی از ســناتوراِن جمهوری خــواهِ امریکایــی 
در توییتــرش نوشــته بــود کــه »اعتمــاد بــه این کــه به جــای 
نیــروی ضدترویســم، طالبــان بخواهنــد حضــور القاعــده و داعــش 
کننــد،  کنتــرول  را  اســالم گرا  رادیــکاِل  و دیگــر گروه هــای 
ــران اســت.«  ــا ای ــا ب ــِق هســته یِی اوبام ــر از تواف اشــتباهی بزرگ ت
ــا  این چنیــن دیدگاه هایــی نســبت بــه تالش هــای صلــِح امریــکا ب
طالبــان، باعــث شــده کــه در روزهــاِی گذشــته دو ســناتور ارشــد 
ســنای امریــکا، طرحــی را بــرای تضمیــِن موقعیــِت نظاره گرشــان 
در رونــد صلــِح افغانســتان ترتیــب کننــد. ایــن طــرح کــه 
ــه،  ــام گرفت ــتان« ن ــح ۲۰۱۹ افغانس ــۀ صل ــان از موافقت نام »اطمین
ــق  ــته و تواف ــاِل گذش ــده س ــتاوردهای هج ــت از دس ــر حمای ب

بین االفغانــی تأکیــد دارد.
»حمایــت از دســتاوردهای هجده ســاله« امــا همــان دســتاوردهایی 
نیســت کــه آقــای غنــی ُمــراد کــرده و حضــور مــادی و معنایــِی 
ــمرده  ــتاوردها  ش ــن دس ــۀ ای ــز از جمل ــدرت را نی ــش در ق خوی
اســت؛ ایــن دســتاوردها بیشــتر بــه پیشــبرد برنامه های اســتراتژیِک 
ــاره دارد و  ــیا« اش ــب آس ــوان »قل ــه عن ــتان ب ــکا در افغانس امری
ــر  ــتان ب ــکا در افغانس ــردی امری ــِع راهب ــد مناف ــه نبای ــد ک می گوی
اثــر توافــِق صلــح تضعیــف یــا تحدیــد گــردد. توافــق بین االفغانــی 
هــم از همیــن زاویــه مهــم ارزیابــی می شــود و نــه آن چیــزی کــه 
آقــای غنــی گمــان بــرده کــه خــودش ســتوِن مذاکــرات اســت و 

ــا. ــایه باِن گفت وگوه ــز س ــش نی ــاِی ناتمام فصل ه
بــا ایــن اوصــاف، بایــد گفــت کــه رســیدن بــه توافــِق صلــِح جامع 
بــا طالبــان، هــم مطابــِق خواســِت کانگــرس امریــکا و هــم مطابــِق 
آرزوهــای حکومــِت تاریخ گذشــتۀ آقــای غنــی، دســت نیافتنی بــه 
نظــر می رســد؛ چــرا کــه اوالً عقبــۀ سیاســِی طالبــان را شــبکه های 
ــاِی  ــِن ج ــال گرفت ــه دنب ــه ب ــد ک ــتخباراتی یی تشــکیل می دهن اس
ــکا  ــردی امری ــای راهب ــتان اند)نابودی برنامه ه ــکا در افغانس امری
ــی  ــچ سازش ــان هی ــنتِی طالب ــِت س ــًا ذهنی ــور( و ثانی ــن کش در ای
ــه شــاه بیِت آن »اصالحــات  ــی ک ــای غن ــامِ آق ــاِی ناتم ــا فصل ه ب
امانی »ســت، نــدارد؛ یعنــی کشــورهایی چــون پاکســتان، روســیه، 
ــده  ــِح افغانســتان آرزوی برچی ــران از موافقت نامــۀ صل ــن و ای چی
ــس از آن،  ــا پ ــد ت ــور را دارن ــن کش ــکا از ای ــاط امری ــدِن بس ش
ــن  ــد. ای ــت کنن ــتراتژیک را مدیری ــاِی اس ــن جغرافی ــان ای خودش
مدیریــت بــرای پاکســتان »تحقــق عمــق اســتراتژیک در مواجهــه 
ــا الگوهــای  ــرای روســیه »عــدم تصــادمِ افغانســتان ب ــد«، ب ــا هن ب
ــی زرد  ــتِر هژمون ــه بیش ــِق هرچ ــن »تحق ــرای چی ــیایی«، ب اوراس
آســیایی« و بــرای ایــران نیــز »تکمیــل هــالل شــیعی« اســت. ایــن 
چهــار کشــورِ مشــتاق بــه برنامــۀ صلــح افغانســتان، هیــچ اهمیتــی 
بــه طرح هــاِی آقــای غنــی بــرای افغانســتان قایــل نیســتند؛ 
ــس از تمــاس  ــه پ ــه او )اشــرف غنی( گمــان بســته ک ــی ک درحال
ــِع  ــه نف ــات را ب ــح و انتخاب ــکۀ صل ــپ، س ــد ترام ــی دونال تلیفون

خــود رقــم زده اســت. 
ــِع  ــم، جم ــه بگذری ــی ک ــدت مل ــتۀ وح ــِت تاریخ گذش از حکوم
مطالبــاِت ایــن بازیگــران و تقســیِم آن بــر منافــع راهبــردی 
امریــکا، نــه بــرای آقــای خلیــل زاد ممکــن اســت و نــه بــرای هیچ 
کامپیوتــِر ســاختۀ دســت بشــر. بــرای امریــکا بــه عنــوان هژمــوِن 
ــت  ــه حال ــط س ــان فق ــا طالب ــح ب ــای صل ــی در گفت وگوه جهان
متصــور اســت: حالــت نخســت، بــازی بــا صلــح، تــرازو کــردِن 
ــزاری  ــا برگ ــی ت ــکار عموم ــت اف ــل و مدیری ــای ذی دخ طرف ه
ــِت دوم امضــای توافــق  ــات ۲۰۲۰ و بعــد از آن هیــچ؛ حال انتخاب
صلــح و شــریک ســاختِن میــدان افغانســتان بــا کشــورهای رقیــب؛ 
ــۀ  ــبرد مقتدران ــح و پیش ــرات صل ــوِت مذاک ــوم بایک ــِت س و حال

ــتان.  ــردی در افغانس ــای راهب برنامه ه
بــا اطمینــان می تــوان گفــت کــه طالبــان دیگــر یــک گــروهِ متکــی 
بــه پاکســتان و پول هــاِی اعــراب نیســتند، ایــن گــروه از این پــس 
ــرار خواهــد گرفــت؛ کشــوری  ــِت جــدِی روســیه ق مــورد حمای
ــکا و  ــِر امری ــاگری در براب ــِع تماش ــت موض ــال اس ــد س ــه چن ک
غــرب را رهــا کــرده و می خواهــد یــک قطــِب قــدرت در نظــام 
ــا ایــن  ــا امریــکا و جهــاِن غــرب باشــد. ب ــراز ب بین الملــل و هم ت
حســاب، امضــای توافــِق صلــح بــا طالبــان فقــط در این صــورت 
ممکــن می نمایــد کــه امریــکا بــه ضعــِف خــود و ضــرورِت ایجــاد 

جهــاِن چندقطبــی قایــل و قانــع شــده باشــد. 

صلح امریکا - طالبان؛
کلیـد ایجـاد نظم نویِن چنـدقطبی؟

ان
مـر

د ع
حمـ

سقوط کمیسیون انتخاباتا
به دامِن دولت ساز

کمیسیون انتخابات 
برای این که بیشتر از 
این خود را مضحکۀ 
مردم نسـازد، بهتر 
است به جای چنگ و 
دندان نشـان دادن 
به مردمی که با هزار 
خوِن جگر در انتخابات 
شرکت کرده و حاال از 
رای هاِی خود حفاظت 
می کنند، متوجه 
مسوولیت های بزرِگ 
تاریخی خود در قبال 
نتیجۀ انتخاباِت عاری 
از تقلب و جعل کاری 
باشد. یک جا شدن با 
دستۀ انتخاباتی یی که 
قدرت را به صورِت 
غیرمشروع در چنگ 
گرفته، هیچ آیندۀ 
درخشانی برای اعضای 
متقلِب کمیسیون های 
انتخاباتی رقم زده 
نمی تواند. مگر 
اعضای کمیسـیون های 
انتخاباتی که حاال 
سواِر موترهای زرهی 
با اسکورت محافظاِن 
خود هستند، از 
سرنوشت اعضای 
گذشتۀ کمیسیون های 
انتخاباتی درس 
عبرت نگرفته  اند؟ 
آیا نمی دانند که در 
یک چشم برهم زدن 
ممکن است که در 
پشت میِز متهم در 
دادگاه قرار گیرند؟ 

اعتراض کننـده گان  برابـر  در  قهریـه  قـوۀ  از  اسـتفاده 
آن  از  نشـان  والیـت،  هفـت  در  آرا  بازشـماری  بـه 
دارد کـه دیگـر کمیسـیون انتخابـات غیرجانب دارانـه 
عمـل نمی کنـد و بـه صـورِت واضـح بـه دامـِن دسـتۀ 
کمیسـیون  اسـت.  افتـاده  »دولت سـاز«  انتخاباتـی 
ادامـۀ  بـرای  کـه  اسـت  گفتـه  به تازه گـی  انتخابـات 
رونـد بازشـماری آرا در هفت والیتی که اعتــراض در 
برابـِر آرای آن هـا از سـوی دسـته های دیگـِر انتخاباتی 
وجـود دارد، از حکومـت کمک خواهـد گرفت. چنین 
هشــداری فقـط می توانـد از سـوی نهـادی صـورت 
گیـرد کـه دیگر بی طـرف نیسـت و اسـتقاللیِت آن زیر 
سـوال رفته اسـت. دیگـر نه نتیجـۀ انتخابـات می تواند 
نـه هـم حقانیـِت کمیسـیون  باشـد و  مشـروعیت آور 

می توانـد مـورد قبـول واقـع شـود. 
کـه  می گویـد  وقتـی  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  دسـتۀ 
اعضای کمیسـیون های انتخاباتی بـا رای و نظر نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری گزینـش شـده  انـد، یـا 
خـود را بـه نفهمـی می زند و یـا دیگران را ســاده لوح 
فـرض کـرده اسـت. ایـن درسـت اسـت کـه اعضـای 
کمیسـیون های انتخاباتـی از سـوی نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری گزینـش شـده  انـد و هـر کـدام 
حـِق رای در انتخـاب آن هـا داشـته  انـد، ولـی از کجـا 
معلـوم اسـت کـه آن هـا طـی مدتـی کـه در کمیسـیون 
کار می کـرده  انـد، مـورد اغفـال، تطمیـع و یـا تهــدید 
دسـتۀ انتخاباتـی »دولت سـاز« کـه تمام قدرت سیاسـی 
و نظامـی کشـور را در اختیـار دارد، قرار نگرفته باشـند 

و همچنـان بی طرفانـه عمـل کننـد. 
آن  از  حـاال  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای  اکثریـت 
برگـزاری  نخسـِت  روزهـای  در  کـه  حرف هایـی 
انتخابـات می زدنـد، عـدول کـرده  انـد و مواضع شـان 
شـده  هماهنـگ  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  دسـتۀ  بـا 
اسـت. ایـن هماهنگـی و سـازش از کـی و چگونـه به 
 وجـود آمده اسـت؟ چـرا اعضـای کمیسـیون انتخابات 
نسـبت بـه فیصلۀ نخســتیِن خـود ـ مبنـی این که آرای 
انتخابـات  سـاعاِت  از  بیـرون  و  شـده  غیربایمتریـک 
را ابطـال می کننـد ـ همچنـان متعهـد نیسـتند و حـاال 
ایـن آرا را کـه بـدون تردیـد آراِی تقلبـی و جعلی اند، 

بازشـماری کـرده و مـورد تأییـد قـرار می دهنـد؟ 
کـه  شـرکتی  ـ  درملـوک  شـرکت  کـه  گزارشـی 
ماشـین های بایمتریک را در اختیار کمیسـیون انتخابات 
قـرار داده کـه خـود نیـز مـورد سـوءظن قـرار دارد ـ 
نشـر کـرده، نشـان می دهـد کـه هـزاران رای بیـرون از 
زمـان  انتخابـات، حتـا یـک روز پیش یا بعد از ششـم 
میـزان ثبت ماشـین های بایمتریک شـده اسـت. آیا این 

رای هـا رای هـاِی قابـل اعتبـار انـد؟ 
نبایـد دیگـران را چنـان سـاده فـرض کـرد کـه حتـا 
داده  تشـخیص  هـم  را  تقلـب  از  مـواردی  چنیـن 
را  خـود  بـار  ایـن  انتخابـات  کمیسـیون  نمی تواننـد. 
بـا مردمـی طـرف کـرده اسـت کـه تجربه هـای پُربـار 
کـه  انتخابات هایـی  دارنـد؛  انتخابات هـای گذشـته  از 

هـر کـدام برای شـان درس هـای زیـادی ارایـه کـرده و 
حـاال بـه  خوبـی بـا سـازوکارهای انتخــابات و انـواع 
ضمـن،  در  دارنـد.  آشـنایی  شـده  انجـام  تقلب هـاِی 
کمیسـیون انتخابـات بـرای این کـه بیشـتر از ایـن خود 
را مضحکـۀ مـردم نســازد، بهتر اسـت به جـای چنگ 
و دنـدان نشــان دادن بـه مردمـی کـه بـا هـزار خـوِن 
جگـر در انتخابـات شـرکت کـرده و حـاال از رای هاِی 
خـود حفاظـت می کنند، متوجـه مسـوولیت های بزرِگ 
از  عـاری  انتخابـاِت  نتیجـۀ  قبـال  در  خـود  تاریخـی 
تقلـب و جعـل کاری باشـد. یـک جـا شـدن بـا دسـتۀ 
انتخاباتی یـی کـه قـدرت را بـه صورِت غیرمشـروع در 
چنـگ گرفتـه، هیـچ آینـدۀ درخشـانی بـرای اعضـای 
متقلـِب کمیسـیون های انتخاباتـی رقـم زده نمی توانـد. 
مگـر اعضـای کمیســیون های انتخاباتی که حاال سـوارِ 
موترهـای زرهـی با اسـکورت محافظاِن خود هسـتند، 
از سرنوشـت اعضای گذشـتۀ کمیسـیون های انتخاباتی 
درس عبـرت نگرفتـه  انـد؟ آیـا نمی داننـد کـه در یـک 
چشـم برهم زدن ممکن اسـت که در پشـت میـِز متهم 
در دادگاه قـرار گیرنـد؟ همـان گونه که اعضای پیشـین 
کمیسـیون های انتخاباتـی قـرار گرفتنـد و مظلومانـه از 

کارنامـۀ سـیاهِ خـود می خواسـتند دفـاع کننـد؟
 اکثـر کســانی کـه در چوکی قـدرت قـرار می گیرند و 
به اصطـالح فریـِب کش وفـِش قـدرت را می خورنـد، 
نمی داننـد روزی می رسـد که دیگر در قدرت نیســتند 
اختالس گـر،  خاطـی،  عنـوان  بـه  اسـت  ممکـن  و 
قانون شـکن و یـا ده هـا مـورد دیگر در پشـِت میله های 
زنـدان باشـند. و حتـا اگـر ایـن اتفــاق ها نیفتـد، ایـن 

افـراد بـا وجدان هـای خـود چـه می کننـد؟
هـر کسـی کـه خطایی و یـا جرمـی مرتکب می شـود، 
حداقـل آن خطـا و جـرم را از خود پوشـیده نمی تواند. 
خطـا و جـرمِ او همیشـه بـا او هسـت و وجــدان او 
را ـ اگـر چیـزی بـه ایـن نام داشـته باشـد ـ مـی آزارد. 
از  مـردم  کـه  می شـود  نگاشـته  همیـن  بـرای  تاریـخ 
گذشـته گاِن خـود درس بگیرنـد و نه این که سـاِل تولد 
و مرگ شـان را حفـظ کننــد. تاریخ به مـا می آموزد که 
عاقبـِت هیـچ خطـاکار و مجرمـی خـوب نبوده اسـت. 
از جانـب دیگـر، آیـا حکومـت می توانـد کـه از قـوۀ 
قهریـه در برابـر مــردم اسـتفاده کنـد؟ مگـر ارتـش و 
پولیـس از میـان همیـن مـردم نیسـتند؟ آیـا مـردم در 
برابـر هموطنان شـان از ســالح کار خواهنـد گرفـت؟ 
می توانسـتند  حاکمـان  کـه  گذشـته  دیگـر  زمـان  آن 
بـرای خامـوش کـردن صـدای مـردم، سـربازان را بـه 
جـاِن آن هـا بیندازنـد. حـاال زمـاِن دیگری اسـت. حاال 
نیــروهای امنیتـی هـم از مـردم اند و از حـق و حقوِق 
آن هـا حمایـت و حراسـت می کنند و نـه از زمام دارانی 
کـه تاریـخ مصرف شـان بـه پایـان رسـیده و مثـل هـر 
چیـِز تاریخ گذشـته بایـد بـه زبالـه دان تاریـخ سـپرده 

    . ند شو
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بیـش از دو ماه از برگزاری چهارمین انتخابات ریاسـت 
جمهوری افغانسـتان سـپری میشـود، اما تا هنـوز نتایج 
ابتدایـی آن اعالم نشـده اسـت. کمیسـیون انتخابات دو 
بـار تاریخـی را بـرای اعـالم آن نشـانی کرد، امـا موفق 
بـه عملی کـردن آن نشـد. روزهای محـدودی از تاریخ 
تـازه بـرای اعـالم نتایـج ابتدایـی سـپری میشـود کـه 
تصمیـم تـازۀ برخی از کمیشـنران کمیسـیون، انتخابات 
را وارد فـاز جدیـدی از چالشـها کرد و بازشـماری آرا 
مـورد قبـول شـمار ُدرشـتی از نامـزدان قـرار نگرفت و 
کمیسـیون، امـا در سـایۀ حمایـت تیـم »دولتسـاز«، بـه 
بازشـماری ادامـه داد و هواخـوان برخـی از تکت هـای 
معتـرض در شـمار دیگری از والیات اجازۀ بازگشـایی 
صندوق هـا بـرای بازشـماری آرا را نـداده و تـا هنوز از 

سرنوشـت آن خبری نیسـت.
هفتـۀ پیش مسـووالن کمیسـیون انتخابـات در صحبت 
بـا رسـانه هـا گفتند کـه تالش میکننـد تا زمـاِن از میان 
برداشـتن مشـکالت و فراهـم آوردن قناعـت نامـزدان 
را  باقی مانـده  والیـات  در  آرا  بازشـماری  معتـرض، 
از روزهـای هفتـۀ  بـه سـرانجام رسـانده و در یکـی 
جـاری، نتایـج ابتدایـی را اعـالم کننـد. در چنـد نوبت 
و  معتـرض  انتخاباتـی  تکت هـای  نماینـده گان  دیـدار 
»پریزینتیشـن« کمیسـیون انتخابات، قناعـت آنان فراهم 
نشـده و بـه اعتـراض خـود ادامـه دادنـد. مسـووالن 
کمیسـیون انتخابـات گفتـه انـد که بـه دنبال پیـدا کردن 
راهِ حـل جدید بـرای قناعت دادِن نامـزدان معترض اند.
گفـت  نشسـتی  در  دیـروز  کمیسـیون  ایـن  رییـس 
کـه »بـه زودی« نتایـج ابتدایـی انتخابـاِت ۶ میـزان را 
دیگـری  بخـش  در  نورسـتانی  بانـو  می کننـد.  اعـالم 
»مـردم  کـرد:  خاطرنشـان  دیـروزش  صحبت هـای  از 
انتخابـات  نتایـج  اعـالم  منتظـر  بی صبرانـه  افغانسـتان 
ریاسـت جمهوری از سوی کمیسـیون انتخابات هستند، 
امـا مـا تـالش داریـم که نتایـج ابتدایـی را بـه زودی با 
مـردم همه گانـی سـازیم«. رییـس کمیسـیون انتخابات، 
امـا در بـارۀ این کـه نتایـج انتخابـات چـه زمانـی اعالم 

خواهـد شـد، چیـزی نگفـت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه برخـی 
از تکت هـای انتخاباتـی بـه شـمول شـورای نامـزدان 
دارنـد، گفتـه  نامـزدان عضویـت آن را  بیشـترین  کـه 
تقلبـی«  »آرای  بازشـماری  از  برآمـده  نتیجـۀ  انـد کـه 
را نمی پذیرنـد. آنـان اعضـای کمیسـیون انتخابـات را 
متهـم بـه بحـران  سـاختن انتخابـات کـرده و گفتـه اند 
کـه انتخابـات از مسـیِر اصلـی و قانونـی اش منحـرف 

شـده اسـت.

نامزدان اجازۀ پیروزی تقلب را نمی دهند
همزمـان بـا ایـن، نامـزدان عضـو در شـورای نامـزدان 
انتخابات ریاسـت جمهـوری می گویند کـه نمی گذارند 
تقلـب بـه پیـروزی برسـد. احمدولـی مسـعود، یکی از 
اعضـای ایـن شـورا بـا همه گانـی سـاختن خبـر ایـن 
تصمیـم در برگـۀ فیسـبوکش نوشـته اسـت: شـورای 

نامـزدان ریاسـت جمهوری طـی جلسـۀ یومیـۀ دیـروز 
بـر  مبنـی  اعالمیـۀ  انتشـار  و  تدویـن  ضمـن  خـود، 
انتخابـات،  کمیسـیون  غیرقانونـی  اقدامـات  تـداوم 
همچنـان بـر آماده سـازی تفاهم نامـۀ شـورای نامـزدان 
ریاسـت جمهوری بـا سـایر نامـزدان محتـرم در مـورد 
موقـف و اقدامـات مشـترک در جهـت جلوگیـری از 

پیـروزی تقلـب توافـق نمودنـد.
در بخـش دیگـری از ایـن یادداشـت آمده اسـت: پیش 
مسـتمر،  تالش هـای  آخریـن  طـی  نیـز  انتخابـات  از 
شـورای نامزدان ریاسـت جمهوری پیشـنهاد طـرح نهاد 
مشـترک نظارتـی JMB را برای جلوگیـری از تخلف، 
تخطـی و تقلـب در جلسـۀ مشـترک نامزدان بـا جامعۀ 

جهانـی داده بـود کـه آنهـم سـرانجام پذیرفته نشـد.
نامـزدان  شـورای  کـه  اسـت  نوشـته  مسـعود  آقـای 
ریاسـت جمهـوری بـا تأکید بـر مواضع اصولـی خود، 
انتخابـات را از »مسـیر اصلی اش منحرف شـده«، نتیجۀ 
ایـن انتخابـات »سرشـار از تقلب و حکومـت برآمده از 

آن را غیرقابـل قبـول و نامشـروع« می خوانـد.

آرای 1179 محل رای دهی باطل شد
کمیسـیون انتخابـات در عین حال اعالم کـرده که آرای 
۱۱7۹ محـل رای دهـی در نتیجـۀ بازشـماری و تفتیـش 

آرا باطل ثابت شـده اسـت. 
در اعالمیـۀ کمیسـیون انتخابـات کـه ناوقت روز شـنبه 
منتشـر شـد، آمـده اسـت: »کمیسـیون انتخابـات طـی 
تعـداد ۲4۲3  بـه  نامـۀ شـماره ۱۰5 خویـش  فیصلـۀ 
محـل را بـه تفتیـش و بازشـماری ویژه راجع سـاخت. 
اکنـون از والیـات کـه مواد تفتیـش و بازشـماری آن به 
دفتـر مرکـزی مواصلت ورزیـده اسـت از ۲4۲3 محل، 
بـه تعـداد ۱۱۹۰ محـل نتیجـه تفتیـش و بازشـماری با 
گـزارش ویـژه آن مواصلـت ورزیـده اسـت اعضـای 
کمیسـیون بعـد از بررسـی گزارش هـا و چیـک لیسـت 
فیصلـه  ایـن  بـه  آن  محـل   ۱۱7۹ مـورد  در  تفتیـش 

رسـیدند کـه آرای آن غیـر معتبـر اسـت«.
در ایـن خبرنامـۀ کمیسـیون انتخابـات آمـده اسـت که 
بـرای تأمیـن شـفافیت و حفاظـت از آرای واقعی مردم 
و بنـا بـر احـکام مـاده 8۶ قانـون انتخابـات، فیصلـه 

تفتیـش و بازشـماری در 853۱ محـل صـادر شـد. 
مسـووالن کمیسـیون گفته انـد که تفتیش و بازشـماری 
آرا در ۱8 عقـرب آغـاز گردیـد؛ امـا در جریان عملیات 
از  برخـی  اعتـراض  بنابـر  بازشـماری،  و  تفتیـش 
دسـته های انتخاباتـی و پاسـخ گویی کمیسـیون نسـبت 
بـه اعتراضـات آن هـا، در حـدود چهـار روز متوقـف 
بـا  تخنیکـی  جلسـات  و  گفت وگـو  از  بعـد  گردیـد. 
نماینـده گان سـتادها مجـدداً آغـاز گردیـد که تـا اکنون 
رونـد تفتیـش و بازشـماری آرا در ۲4 والیـت تکمیـل 

اسـت. گردیده 
بارهـا  معتـرض  انتخاباتـی  سـتادهای  مسـووالن  امـا 
گفتـه انـد کـه کمیسـیون بـه پرسـش های آنـان پاسـخ 
قناعت بخـش نـداده و اعتـراض آنـان پابرجـا اسـت. 

در بخـش دیگـر ایـن خبرنامـه آمـده اسـت: از والیاتی 
کـه مـواد تفتیـش و بازشـماری آن بـه دفتـر مرکـزی 
مواصلـت ورزیـده اسـت، از ۲4۲3 محـل، بـه تعـداد 
۱۱۹۰ محـل نتیجـه تفتیـش و بازشـماری بـا گـزارش 

ویـژۀ آن مواصلـت ورزیـده اسـت.
مسـووالن این کمیسـیون گفتـه اند: »به مردم افغانسـتان 
و تمـام جوانـب ذی دخـل اطمینـان می دهیـم کـه در 
هیچ گونـه  کمیسـیون  تصمیم گیـری  و  کاری  رونـد 
عالیـق و سـالیق جانب دارانـه وجـود ندارد. بـل معیار 
قانـون، لوایـح و طرزالعمل هـای کمیسـیون می باشـد«.

برخـی  نامـزدان،  شـورای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
احزاب سیاسـی، نهادهای و برخـی از نماینده گان مردم 
در مجلس سـنا و مجلـس نماینده گان، بارها کمیسـیون 
انتخابـات را متهـم بـه جانـب داری از تکـت انتخاباتـی 
دولت سـاز بـه رهبری محمداشـرف غنی کـرده و گفته 
انـد کـه برخـی کمیشـنران در پرتـو هدایت هـای آقای 
غنـی، رفتارهـا تصمیم هـای فراقانونـی اتخـاذ می کنند.

مطالعـات تـازۀ انسـتیتوت واسـتون دانشـگاه بـرون امریکا 
نشـان می  دهـد کـه مالیه دهنـده گان امریکایـی ۶.4 تریلیون  
در  نظامـی  جنـگ  در  سـبتامبر   ۱۱ حملـۀ  از  پـس  دالـر 

خاورمیانـه و آسـیا هزینـه کرده انـد. 
ایـن آمـار ۲ تریلیـون دالـری بیشـتر نسـبت بـه هزینه یـی 
اسـت کـه ادارۀ حکومـت فـدرال امریـکا در جریـان سـال  
۲۰۱۹ مصـرف کـرده اسـت. بـه اسـاس بررسـی های ادارۀ 
مالـی ایـاالت متحـدۀ امریـکا، دولـت فـدرال امریـکا 4.4 
تریلیـون دالـر در جریـان سـال ۲۰۱۹ کـه در 3۰ سـبتامبر 

تکمیـل می شـود، هزینـه کـرده اسـت. 
خالصـۀ گـزارش انسـتیتوت واسـتون نشـان می دهـد کـه 
۶.4 تریلیـون دالـر تـا سـال ۲۰۲۰ در جنـگ امریـکا در 
خاورمیانه و آسـیا هزینه شـده اسـت و ۱ تریلیـون احتماالً 

بـه جنـگ  دهه  هـای آینـده تخصیـص یافتـه اسـت. 
جنـگ ۱۱ سـبتامبر ۲۰۰۱ بـرای شکسـت تروریسـم، مانند 
القاعـده و نهادهـای تروریسـتی که به امریـکا تهدید بودند 
آغـاز یافـت. پس از ۲۰۰۱ جنگ افغانسـتان پـر هزینه ترین 
بـوده اسـت و همچنان چنیـن عملیات ِ در 8۰ کشـور دیگر 

صـورت گرفـت و این یـک مبـارزۀ جهانـی در برابر ترور 
- تروریسـم بود. 

واسـتون  عامـۀ  امـور  و  بین المللـی  انسـتیتوت  یافته هـای 
دانشـگاه بـرون ایـاالت متحـدۀ امریـکا نشـان می دهـد که 
بیـش از 8 صـد و ۱هـزار تـن در نتیجـۀ ایـن جنگ هـای 
کشـته شـده اند کـه بیشـتر از 3 صـد 35 هـزار آن افـراد 
ملکـی بـوده انـد و ۲۱ میلیـون همچنـان در نتیجـۀ ایـن 

شـده اند.  بی جـا  خشـونت ها  و  جنگ هـای 
ایـن گزارش در زمانی منتشـر شـده کـه ادارۀ دونالد ترمپ 
روی خـروج نیروهـای امریکایی از سـوریه کار می کردند. 
سـال گذشـته دونالـد ترمـپ چنیـن بحثـی را در رابطـه به 
خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان نیـز رو دسـت 
داشـت. امـا بـه صـورت ناگهانـی تصمیـم گرفـت تـا این 
نیروهـا باقـی بماننـد، در حالی پرشـس های زیـاد در مورد 

باقی مانـدن آنـان وجود داشـت. 
دونالـد ترمـپ گفـت کـه  در رابطـۀ خـروج از سـوریه به 
دلیـل شکسـت داعش فکـر می کنـد و در رابطه بـه خروج 
از عـراق و سـوریه بـا مشـاوران امنیـت ملی  و مسـووالن 

نطامـی مشـورت کرد.
قوت هـای  عمومـی  فرمانـدۀ  ووتـل،  جـوزف  جنـرال 
امریکایـی در سـوریه گفتـه بـود کـه بـه رغـم شکسـت 
داعـش، نزدیـک بـه ۹۰ درصـد از گروه هـای تروریسـتی 

شـده اند.  رانـده  عقـب  امریکایـی  نیروهـای  توسـط 
او افـزود بـود کـه پـس از خـروج ]نیروهـای امریکایی[ ۲ 
هـزارن نیـروی نظامی امریـکا برای ثبات منطقه در سـوریه 

ماند.  باقی خواهنـد 
 Neta (»بـه اسـاس مطالعـات، ادارۀ »نیتـا کـراو فـورت

Crawford (  ۶.4 تریلیـون دالـر هزینـۀ حکومـت فدرال 
پس از شـعله ور شـدن جنگ امریکا در خاورمیانه و آسـیا 
اسـت کـه تنها وزارت دفاع مسـوولیت پرداخـت آن ندارد. 
ایـن نهـاد بـا تصریـح گفتـه اسـت که پـس از ۱۱ سـبتامبر 
بـه رغـم جنـگ در افغانسـتان، سـوریه، عراق و پاکسـتان، 
عملیـات  در بیشـتر از 8۰ کشـور جهـان هزینه بـردار بوده 
اسـت؛ ایـن بـه صـورت واقعـی جنـگ جهانـی در برابـر 

تـرور/ تروریسـم بوده اسـت. 
مطالعـات نشـان می دهـد که جنـگ طوالنی در برابـر مواد 
مخـدر بیشـتر مسـووالن را وا داشـته اسـت، بـه نحـو ادعا 
 کننـد که نتیجۀ خوب داشـته اسـت و توانمند سـازی عالی 

اسـت.  صورت گرفته 
بـه هـر صورت؛ خـروج ایاالت متحـدۀ امریـکا به صورت 
کلـی از »وار زون« یـا سـاحات جنـگ در پایـان فیبـروری 
۲۰۲۰ نشـان دیگر از یک جنگ جهانی در برابر تروریسـم 
اسـت، بـه صـورت نمونـه در فلپیـن و افریقـا؛ نهـاد کراو 
فـورد) Crawford( می نـگارد کـه هزینـۀ مجموعی پس 
از اتفـاق ۱۱ سـبتامبر همچنـان از طـرف ایـاالت متحـدۀ 
پرداختـه  ایـن جنگ هـای  منافـع اش در  به خاطـر  امریـکا 

می شـود. 
در مـاه مـارچ وزارت دفـاع امریـکا یـا پنتاگون اعـالم کرد 
افغانسـتان، عـراق و سـوریه در سـال ۲۰۱8  کـه جنـگ 
میـان  از  اسـت.  برداشـته  هزینـه  دالـر  بیلیـون   7.۶3۲  ،
 3.۹۰7 سـوریه  عـراق  و  دالـر  بیلیـون   3.7۱4 افغانسـتان 

بیلیـون دالـر هزینـه داشـته انـد. 

انستیتوت واستون دانشگاه برون امریکا:
امریکا 6.4 تریلیون دالر در جنگ خاورمیانه و آسیا هزینه کرده است

کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را »به زودی« اعالم می کند
شورای نامزدان:

نمـی گـذاریم تقلب پیـروز شـود

دی
جی

ن م
رو

ها

منبع: سی ِان بی سی- Amanda Macias/ برگردان: ابوبکر صدیق

بـا  صحبـت  در  انتخابـات  کمیسـیون  مسـووالن  پیـش  هفتـۀ 
رسـانه ها گفتنـد که تـاش میکنند تـا زماِن از میان برداشـتن 
مشـکات و فراهم آوردن قناعت نامزدان معترض، بازشـماری 
آرا در والیـات باقی مانـده را بـه سـرانجام رسـانده و در یکـی 
از روزهـای هفتـۀ جـاری، نتایـج ابتدایـی را اعـام کننـد. در 
چنـد نوبـت دیـدار نماینـده گان تکت هـای انتخاباتـی معتـرض 
و »پریزینتیشـن« کمیسـیون انتخابـات، قناعـت آنـان فراهـم 
نشـده و بـه اعتراض خـود ادامه دادند. مسـووالن کمیسـیون 
انتخابـات گفتـه انـد کـه بـه دنبـال پیـدا کـردن راهِ حـل جدیـد 

بـرای قناعـت دادِن نامـزدان معتـرض انـد.
»بـه  کـه  گفـت  نشسـتی  در  دیـروز  کمیسـیون  ایـن  رییـس 
زودی« نتایـج ابتدایـی انتخابـاِت 6 میـزان را اعـام می کننـد. 
دیـروزش  از صحبت هـای  دیگـری  بخـش  در  نورسـتانی  بانـو 
خاطرنشـان کـرد: »مـردم افغانسـتان بی صبرانـه منتظـر اعـام 
نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری از سـوی کمیسـیون انتخابات 

هسـتند
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ایمان مطلق
نوشـتن از اندیشـۀ سیاسـی هایدگـر به چنـد دلیل کار آسـانی 
نیسـت. اول آن کـه هایدگـر هیچگاه نوشـته یی دربارۀ فالسـفۀ 
تـا روسـو و الک و دیگـران  ماکیاولـی  هابـز و  از  سیاسـی 
نداشـته اسـت. حتـا در آن جـا کـه بـه جمهـوری افالطـون، 
سیاسـت ارسـطو و یـا حتـا فلسـفۀ حق هـگل توجـه می کند، 
بـا تفاسـیر رایـج از سـوی  برداشـت ها و تفاسـیر او چنـان 
شـارحاِن فالسـفۀ سیاسـی دور و متفاوت اسـت که بسـیاری 
از خواننـده گان آثـار وی یـا متوجه وجود اندیشـۀ سیاسـی در 
قلـم هایدگـر نمی شـوند و در نتیجـه منکـر آن هسـتند )مانند 
پلسـنر یـا لئـو اسـترائوس(، و یـا آن کـه تفاسـیری بی ارتبـاط 
بـه اندیشـۀ هایدگـر را ارایـه می دهنـد )ماننـد آدورنـو(. البتـه 
گفتنـی اسـت کـه هایدگـر هیـچ گاه وارد جزییـات مطـرح در 
فلسـفۀ سیاسـی نظیر عدالـت اجتماعی، نحـوۀ حکومت داری، 
وظایـف دولـت، آزادی سیاسـی، حقـوق مدنـی و سیاسـی و 
امثالهـم نشـد و تنهـا بـه روایتـی در کلیـات فلسـفی آن ماند. 
در واقـع می تـوان گفـت تفسـیر هایدگـر از سیاسـت و امـر 
سیاسـی، به نحوی سیاسـت زدایی شـده و تنها فلسـفی اسـت 
کـه ایـن مطلـب بـه خـودی خـود سـبب کج فهمـی خواننـده 
می شـود. امـا در همیـن کلیـات و نحـوۀ مواجهـۀ هایدگـر بـا 
سیاسـت، اندیشـمندان بزرگـی چـون آرنـت و فوکو بـه نحو 
اولـی از وی سـخت متأثـر شـده اند. بـه هـر روی، نگارنـده 
چنیـن ادعایـی را نـدارد کـه بتواند تمام ابعاد سیاسـی فلسـفۀ 
هایدگـر را در ایـن نوشـتار نشـان دهـد بلکـه در درجـۀ اول 
قصـدش آن خواهـد بود کـه خواننـده گاِن دغدغه مند اندیشـۀ 
سیاسـی را بـه تحقیـق و تفحـص در آرای سیاسـی هایدگـر 
دعـوت کنـد و در ضمـن آن، آشـنایی مختصـری از آن را در 

اختیـار خواننـده قـرار دهد.
در خوانـش فلسـفۀ هایدگـر همیشـه بایـد ایـن نکتـه را مـد 
نظـر داشـت کـه دغدغـۀ اصلی او )هسـتی( اسـت، پـس اگر 
در خصـوص امـر سیاسـی هـم بخواهیـم از اندیشـۀ او باخبر 
شـویم، بایـد از سـاحت هسـتی بـه سـراغ آن برویـم. یعنـی 
بایـد از نگرشـی هستی شناسـانه به سیاسـت بنگریـم که فهمی 
از هسـتی را پیـش روی مـا قـرار دهـد. از همیـن روی  در 
سیاسـت بایـد جـای اندیشـیدن بـه هسـتی نیـز وجود داشـته 

. شد با
هایدگـر نـوع بوده گی دازایـن را )در-جهان-هسـتن( می داند، 
ایـن در جهـان بوده گـی را شـراکتی بـا دیگـری می دانـد. ”بر 
پایـۀ ایـن در-جهان-هسـتن مقیـد بـه )بـا( جهـان همـواره 
پیشـاپیش جهانـی اسـت کـه من با دیگـری در آن شـریک ام. 
جهـان دازایـن هـم جهـان اسـت. در- هسـتن، هم-هسـتن با 
دیگری اسـت. هسـتی فی نفسـۀ درون جهانی دیگـری با هم –
آنجـا- هسـتن ]هـم دازاینی[ اسـت.”۱ این با دیگـری در یک 
جهـان هسـتن همان اسـت کـه به زبـان متافیزیکی ارسـطو در 
کتـاب سیاسـت چنین آمد: »انسـان بـه حکم طبیعـت حیوانی 
اجتماعی اسـت«. هایدگر می نویسـد: »هم-هسـتن بـا دیگری 
بـه هسـتن دازاین، که در هسـتی اش هم هسـتی خـود را دارد، 
متعلـق اسـت. از این رو، دازایـن به مثابۀ با هم-هسـتن ماهیتًا 
بـه خاطـر دیگـری )هسـت(... در بـا هـم هسـتن به مثابـۀ )به 
خاطـر دیگـران بـودن( اگزیستانسـیال، دیگـران پیشـاپیش در 

هـایدگـر و امـِر سیـاسی

هایدگــر در ســال 1933 پــس از تجربــۀ جنــگ جهانــی اول و جمهــوری وایمــار، بــا توجــه 
ــل  ــه فص ــرد ک ــر ک ــال فک ــود در آن س ــِل خ ــم باط ــه زع ــی ب ــینۀ تاریخ ــن پیش ــه همی ب
تازه یــی بــا بــه روی کار آمــدِن حکومــت ناسیونال سوسیالیســم آغــاز می شــود. امــا ایــن 
تاریخ منــدی و تاریــخ داشــتن، منحصــر بــه یــک فــرد نیســت، بلکــه از آن جــا کــه هســتی 
دازایــن بــا هســتی بــا دیگــران اســت، ایــن دو بــا هــم تعریــف می شــوند. اساســاً مفهــوم 
ملــت یــا جامعــه نیــز بــر حســِب همیــن تقدیــر مشــترک فهمیــده می شــوند. »از آن جــا 
کــه دازایــن از آغــاز بــا دازاین هــای دیگــر اســت، تقدیــر انفــردای او به صــورِت تقدیــر 
ــاً  ــر صرف ــم تقدی ــه بگویی ــت ک ــم آن اس ــن در حک ــود، و ای ــه او داده می ش ــترک ب مش

انفــرادی اصــاً وجــود نــدارد...«

دازایـن خودشـان گشـوده شـده اند.” ۲ در این قسـمت های 
هسـتی و زمـان اسـت کـه هایدگـر با طـرح مفاهیمـی چون 
)با-هم-هسـتن(، )تیمـار یـا دگرپروایی(، )پـروا( و امثالهم، 
بن مایـۀ تفکـر سیاسـی خـود را چیـده اسـت. در واقـع این 

نکته یی سـت کـه هانـا آرنـت مـا را متوجه آن سـاخت.   
بـه نظـر آرنت، هایدگـر در این بخش از کتاب سـاختاری از 
انسـان اجتماعی را نشـان می دهـد که دارای هسـتی و منش 
سیاسـی اسـت.3 اما بعد از بیان و توضیـح این خصوصیات، 
هایدگـر سـه سـاحت دیگـر را نیـز مطـرح می کنـد کـه در 
دارنـد:  عمده یـی  سـهم  هایدگـر  سیاسـی  تفکـر  توضیـح 
۱. تاریخمنـدی دازایـن ۲. تقدیـر جمعـی 3. دیکتاتـوری 

کثریت. ا

تاریخ مندی و تقدیر جمعی
انسـان به واسـطۀ نـوع بوده گـی اش در جهـان بـه محـض 
پرتـاب شـدن به این جهان دارای تاریخ اسـت و گذشـته یی 
دارد. »دازایـن همـواره بـه مثابـۀ چیـزی کـه بـه گونه یـی 
خودینـه یـا ناخودینـه تاریخـی اسـت می اگزیـد.«4 و ایـن 
تاریخ منـدی او بـه ایـن معناسـت کـه او به جهانـی از معانی 
و مفهوم هـا و سـنتی پرتاب می شـود که بـه محض ورودش 
در آن هاسـت و بـه یـک معنـا می توانـد این معنـا را به ذهن 
متبـادر کنـد که ایـن تاریخ منـدی، تاریخ بسـتری کـه در آن 
میزیئیـم )مـکان( نیـز هسـت، مکانـی کـه در طـی قـرون و 
اعصـار دسـتخوش تغییـرات فـراوان سیاسـی، آمـد و رفِت 
پادشـاهان و وزرا و صاحب منصبـان نیـز بـوده اسـت و هـر 
یـک از آن هـا بـه نحـوی فصـل تازه یـی را در زنده گی بشـر 
در آن مـکاِن زیسـته را رقـم زده انـد. در اطـراِف خـود مـا 
افـرادی هسـتند کـه قریب به نـود سـال زنده گی کـرده اند، 
بـه خوبـی نحـوۀ زندگی در دوره های سیاسـِی گذشـته را به 
خاطـر می آورنـد. بـه خاطـر می آورنـد کـه نحـوۀ زنده گـی 
در هـر یـک از این سـال ها دسـتخوش چه تغییراتـی اعم از 
خـوب و بـد شـده اسـت. هایدگـر نیـز در سـال ۱۹33 پس 
از تجربـۀ جنـگ جهانـی اول و جمهـوری وایمـار، با توجه 
بـه همیـن پیشـینۀ تاریخـی بـه زعم باطـل خود در آن سـال 
فکـر کـرد کـه فصـل تازه یی با بـه روی کار آمـدن حکومت 
ناسـیونال سوسیالیسـم آغاز می شـود. اما ایـن تاریخ مندی و 
تاریـخ داشـتن، منحصـر به یـک فرد نیسـت، بلکـه از آن جا 
کـه هسـتی دازایـن بـا هسـتی با دیگـران اسـت، ایـن دو با 
هـم تعریف می شـوند. اساسـًا مفهـوم ملت یا جامعـه نیز بر 
حسـب همیـن تقدیر مشـترک فهمیـده می شـوند. »از آن جا 
کـه دازایـن از آغـاز بـا دازاین هـای دیگـر اسـت، تقدیـر 
انفـردای او بـه صـورِت تقدیر مشـترک به او داده می شـود، 
و ایـن در حکـم آن اسـت که بگوییـم تقدیر صرفـًا انفرادی 
بـه مـدد  نـدارد. سرنوشـت یـک جماعـت  اصـاًل وجـود 

مشـارکت و نبـرد آزاد می گـردد. ایـن بـدان معنی اسـت 
کـه یـک ملـت صرفـًا معـروض داده هـا نیسـت بلکه به 
مـدد مشـارکت و نبـرد، بـه مـدد کوشـش ها و تصمیم ها 

و بـه مـدد صمیمیت مشـترک قـوام می گیـرد.« 5

دیکتاتوری اکثریت
هایدگـر هیچ گاه بـه دموکراسـی باور نداشـت، چنان چه 
در گفت وگـو بـا اشـپیگل می گویـد کـه اطمینـان نـدارد 
درسـِت  شـکل  تکنولوژیـک  نهیلیسـم  روزگار  در  کـه 
سیاسـی  و  اجتماعـی  زندگـی  ادامـۀ  بـرای  حکومـت 
شـکل دموکراسـی باشـد. ایـن عـدم اطمینـان او، ریشـه 
در تفکـری دارد کـه سـال ها قبـل در هسـتی و زمـان 
مطـرح کـرده بـود. هایدگـر در آن جـا میگویـد »ایـن بـا 
یکدیگـر هسـتن، دازایـن خـاص هـر کـس را کامـاًل 
بـه گونه یـی  نـوع هسـتی )دیگـران( حـل می کنـد  در 
کـه دیگـران در تمایـز و تشخص شـان بیـش از پیـش 
ناپدیـد شـوند. در ایـن جلـب توجـه ناکننده گـی و عدم 
ابـراز وجود اسـت کـه دیکتاتوری حقیقی کسـان بسـط 
بـه  همسطح سـازی  میانه گـی،  فاصله منـدی،  می یابـد... 
مثابـۀ شـیوه هایی هسـتند کسـان مقوم چیزی هسـتند که 
مـا آن را )عمومیـت( ]یـا قلمـرو عمومـی[ می نامیـم... 
. عمومیـت همـه چیـز را تاریـک می کنـد و آن چـه را 
بدین گونه پوشـانده شـده اسـت، به عنوان چیزی آشـنا 
و دسـترس پذیر بـرای همـه گان قلمـداد می کنـد... .«۶ 
و ایـن عمومیـت همـان اسـت کـه نمی گـذارد دازایـن 
آزادانـه بـه حقیقت بپـردازد و تنهـا در زمانی کـه دازاین 
مصممیـت داشـته باشـد کنـار می رونـد »کسـان همه جا 
هسـتند، امـا بـه گونه یـی کـه هـر گاه دازایـن بـر عزمی 
پـا می فشـارد همیشـه پیشـاپیش دزدانه از صحنـه بیرون 

اسـت.«7   خزیده 
بـه نظـر می آید درک هایدگر از دموکراسـی چنان اسـت 
که وی می انگاشـت که دموکراسـی سـبب رشـد فرهنگ 
توده یـی میشـود کـه حتـا جایـی بـرای چاره جویی هایی 
جمعـی و بحـث گروهـی چنانچـه در Polis یونان بود 
نیسـت. گفتنی اسـت کـه البتـه هایدگـر آلترناتیـوی هم 

به جای دموکراسـی یـا هر نوع دیگـری از حکومت داری 
مطـرح نکرد.

هایدگـر در درس گفتـار پارمنیـدس مطـرح می کنـد کـه 
فهـم امر سیاسـی بـه درِک ما از مفهوم آزادی و برداشـِت 
مـا از حقیقـت وابسـته اسـت. امـا هایدگـر از دو مفهوم 

آزادی و حقیقـت چـه مـراد می کـرد؟ 
در این جـا مـن سـعی می کنـم ضمـن نشـان دادن معنای 
ایـن دو مفهـوم نزد هایدگر، نشـان دهم که چـرا هایدگر 
می گویـد کـه انسـان سیاسـی اسـت زیـرا در حقیقـت 
می گویـد  خـود  هایدگـر  می کنـد.  زنده گـی  آزادی 

»حقیقـت ذات آزادی اسـت«.
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»نورمـن میلـر« بـه گفتـۀ روزنامـۀ انگلیسـی گاردیـن، غول 
ادبیـاِت امریـکا بـود. نویسـنده یي کـه زنده گـی را پـس از 
هشـتادوچهار سـال فعالیـِت بی وقفـه  در حـوزۀ ادبیـات و 
نویسـنده گی، تـرک گفـت. او در 3۱ جنـوري سـال ۱۹۲3 
در خانواد ه یـي یهـودی در نیوجرسـی امریـکا بـه دنیـا آمد. 
اجـدادش از روسـیه بـه امریـکا مهاجـرت کـرده بودنـد و 
پـدرش، »ایسـاک« حسـاب دار بـود و مـادرش »فانـی« در 
یـک ایجنسـي خانـه داری کار می کـرد. وقتـی چهار سـالش 
بـود، بـه همـراه پـدر و مادر بـه بروکلیـن رفـت و همان جا 
تحصیـل  بـرای   ۱۹3۹ سـال  در  سـپس  و  خوانـد  درس 
مهندسـی هوا و فضا وارد دانشـگاه هاروارد شـد. خاله ها و 
به خصـوص مـادرش در کودکـی اش بسـیار تأثیر گذاشـتند. 
مـادرش »فانـی« از همـان کودکی به اسـتعداد نویسـنده گِی 
وی توجـه کـرد و دست نوشـته هایش را تـا سـال ها نگـه 
داشـت و او را تشـویق می کـرد بنویسـد. در دانشـگاه بـود 
کـه بـه نویسـنده گی عالقه منـد شـد و مـدِت کوتاهـی پس 
از فارغ التحصیلی در سـال ۱۹43 شـروع به نوشـتن کرد. در 
ایـن ایـام که جنـگ جهانی دوم موضـوِع روز بـود و توجۀ 
اغلـب نویسـنده گان را بـه خـودش جلب کرده بـود، »میلر« 
بـه عنوان افسـر تکنسـین بـه مدت هجـده مـاه در اقیانوس 
آرام در جنـگ شـرکت کـرد. در سـال ۱۹48 بـا اسـتفاده از 
تجربیـات و آموخته هـای خود از جنگ نخسـتین رمانش را 
بـه نام »مـرده و برهنه« منتشـر کرد. کتاب با اسـتقبال خوبی 
روبـه رو شـد و شـهرت خوبـی را بـرای »نورمـن میلـر« 
بیست وپنج سـاله بـه ارمغـان آورد. »مرده و برهنـه« موفقیت 
خوبـی بـرای یـک نویسـندۀ جـوان بـود و به همیـن خاطر 
توجـه رسـانه های ادبـی بـه »نورمن میلـر« جذب شـد. این 
کتـاب سـال بعد در انگلسـتان هـم به چاپ رسـید و قبل از 
توزیـع بیـش از ده هزار نسـخه فـروش کرد. وی سـپس در 
سـال ۱۹5۲ رمان »سـاحل بارباری« را منتشـر کرد و »پارک 
آهـو« را در سـال ۱۹55 نوشـت. ایـن دو رمـان نیـز هـر دو 
بـا فـروش خوبی روبه رو شـدند و مـورد توجه رسـانه های 

ادبـی قـرار گرفتند.
»میلـر« در سـال های پنجاه میـالدی به موضوعـات متعددی 
از جملـه خشـونت، سـرطان و مواد مخدر عالقه مند شـد و 
دربارۀشـان مطلـب نوشـت. وی هم چنیـن بـه بوکس عالقۀ 
زیـادی داشـت و در این باره مقاالت مفصلی نوشـته اسـت. 
»میلـر« در  طـول عمـر هشـتادوچهار سـال خویـش، شـش 
مرتبـه ازدواج کـرد و حاصـل ایـن ازدواج ها هشـت فرزند 
بـرای او بـود. در ایـن بیـن، زنده گـی مشـترکش بـا »آدلـه 
مورالـز« بیشـتر از همـه سـر زبان هـا بـود چـرا کـه »میلـر« 
یک بـار او را مجـروح کـرد. سـپس در سـال ۱۹۶۲ از او 
طـالق گرفـت و بـا دختـر یـک اشـراف زادۀ اسـکاتلندی 
بـه نـام »ژان کمپـل« ازدواج کـرد و تنهـا یـک سـال بـا او 
زنده گـی کـرد. وی سـپس در سـال ۱۹۶3 با »بورلـی بنتلی« 

بازیگـر سـینما ازدواج کرد. 
»میلـر« در سـال های بیـن ۱۹55 تـا ۱۹7۹ تنهـا دو رمـان به 
نام هـای »رویـای امریکایـی« و »چـرا در ویتنـام هسـتیم؟« 
روزنامه نویسـی،  بـه  داستان نویسـی  بـه جـز  نوشـت. وی 
نمایشنامه نویسـی و کارگردانـی فیلـم هـم عالقـه  داشـت و 
همـراه »ترومـن کاپوتـی« و »تـام ولـف« از ابداع گـران ژانر 
غیرداسـتانی«  خالقانـۀ  »کتاب هـای  یـا  ژورنالیسـم«  »نیـو 
رمان نویسـی،  کنـار  در  »میلـر«  می آمـد.  حسـاب  بـه 
روزنامه نـگاری می کـرد و در ایـن مـدت دربـارۀ مهم تریـن 
اتفاقـات زمـان خـودش از جملـه، فمینیسـم، جنـگ ویتنام 
و سـفر بـه فضـا مطالـب مهمـی نوشـت. »نورمن میلـر« از 
می آیـد.  بـه حسـاب  گم شـده«  »نسـل  بعـد  نویسـنده گان 
»نسـل گم شـده« عمدتـًا نویسـنده گانی بودنـد که بـه خاطر 
گرانـی امریـکای پـس از جنـگ جهانـی اول بـه پاریـس 
مهاجـرت کـرده بودنـد و تاثیـر شـگرفی را در ادبیات زمان 
خـود و بعـد خـود گذاشـتند. »نورمـن میلـر« بـه گونه یـي 
نویسـنده گان  از  کـه  او  بـود.  گم شـده«  »نسـل  نتیجـۀ 
»جـان  همینگـوی«،  »ارنسـت  هم چـون  گم شـده«  »نسـل 
دوس پاسوسـی« و »اسـکات فیتزجرالد« تاثیر زیـادی گرفته 
بـود، در سـال ۱۹۶8 جوایـز ادبی »پولیتـزر« و »جایزۀ کتاب 
ملـی« امریـکا را به خاطـر کتـاب »ارتـش شـب« از آن خود 
کـرد و در طـول عمـرش نزدیـک بـه دوازده رمان نوشـت. 
»رابـرات مک کـرام« سـردبیر بخش ادبـی »آبـزرور« ماه های 
اول سـال جاری میالدی به سـراغ »میلر« رفت و با او دربارۀ 
آخریـن رمانـش به نام »قصـری در جنـگل« گفت وگو کرد. 
ایـن کتاب توسـط یـک موجود پلید بـه نام »دیاتـر« روایت 
می شـود و در اصـل ماجـرای کودکی هـای »آدولـف هیتلر« 
اسـت. »مک کـرام« در ابتـدای ایـن گفت وگـو می نویسـد: 
»نورمـن میلـر اسـطوره شـده، نمـادی از امریـکای بـزرگ، 
نویسـنده یي کـه همـه بـه او احتـرام می گذراند و نمی شـود 
ادامـه  در  کنـارش گذشـت.« وی  از  ایـن سـاده گی ها  بـه 
بـه توانایی هـای مختلـف »میلـر« اشـاره می کنـد و بـه ایـن 
نکتـه اشـاره می کنـد کـه وی در اصـل تنهـا یک نفـر نبوده، 
در ایـن رابطـه در »آبـزرور« می نویسـد: »مگـر بـا چنـد تـا 
نورمـن میلـر می شـود گفت وگـو کـرد؟« »مک کرام« سـپس 
در پاسـخ ایـن پرسـش اسـتفهامی، بـه خـودش می گویـد: 
نویسـنده یي  بخشـنده،  نویسـندۀ  خشـن،  »نویسـنده یي 
جنایـی، اوه خـدای مـن! اگـر بخواهـم همـه را نـام ببـرم، 
نزدیـک بـه سـی وپنج عنـوان می شـود.« وی هم چنیـن بـه 
فعالیت هـای »میلـر« در حوزه های دیگر اشـاره کرده اسـت. 
»مک کـرام« در همیـن رابطـه می نویسـد: »میلـر تهیـه کننده 
و کارگـردان سـه فیلـم عجیـب امریکایـی بـود، فیلم هـای 

نورمن میلر
غول 
ادبیاِت 
امریکا

آن سـوی قانـون، نود وحشـی و میداسـتون.« وی هم چنین 
بـه مشـت زنی های »میلـر« اشـاره کـرده و بـه فعالیت های 
سیاسـی وی نیـز پرداختـه اسـت. منتقـد ادبـی »آبـزرور« 
در ادامـه می نویسـد: »نورمـن میلـر در سـال ۱۹۶۹ نامـزد 
بـا »جـان اف. کنـدی«  نیویـارک شـد و  شـهردار شـهر 
چـای نوشـید. در جنـگ ویتنـام شـرکت کـرد و دربـارۀ 
موضوعـات مختلـف داخلـی و خارجـی در روزنامه مقاله 
نوشـت.« »آبـزرور« در ایـن گفت وگـو کـه فوریۀ امسـال 
انجـام شـده بـه »سـرزنده« بـودن »میلـر« برخـالف سـن 
هشتادوچهارسـاله اش اشـاره کرده و می نویسـد: »شـگفتی 
این جاسـت کـه کتـاب جدیـد میلـر در امریـکا و انگلیس 
بـا فـروش خوبـی روبـه رو شـده اسـت و میلـر هـم بـا 
رسـانه های مختلفـی در سراسـر جهـان دربـاره اش حرف 
زده.« »مک کـرام« اشـاره می کنـد کـه »میلـر« خـود نزدیک 
بـه سـه صد گفت وگـو بـا نویسـنده گان و شـخصیت های 
مختلـف کـرده و بـا ریزه کاری هـای این کار آشـنا اسـت. 
در ایـن جـای کار، ناگهـان »میلر« شـروع به سـوال کردن 
از »مک کـرام« می کنـد و می پرسـد: »راسـتی این همـه راه 
فقـط بـه خاطـر مـن آمـدی امریـکا؟« منتقـد آبـزرور در 
پاسـخ می گویـد: »بلـه.« میلـر تعجـب می کنـد و می گوید 
کـه البـد از »قصـری در جنـگل« حسـابی خوشـت آمـده 
اسـت و »مک کـرام« می گویـد: »بلـه، کتـاب فوق العاده یي 

» است.
»نورمـن میلـر« خـود دربـارۀ نوشـتن »قصـری در جنگل« 
بـه »آبـزرور می گوید: »در سـال های ۱۹3۲ مادرم همیشـه 
می گفـت کـه هیتلـر باالخـره یـک بالیـی سـر یهودی هـا 
مـی آورد. آن موقـع نـه سـالم بـود و این فکـر از آن وقت 
همیشـه در ذهنـم بـود. تمـام زنده گـی ام بـه ایـن موضوع 
فکـر کـرده ام. این کـه ایـن هیتلر از چه سـاخته شـده بود؟ 
پاسـخ این سـوال همیشـه برایم معما بوده اسـت.« وی در 
ادامـه دربـاۀ »هیتلـر« می گویـد: »هیتلـر به بصیـرت حمله 
کـرد. بـا هیـچ منطـق و راهـی نمی شـود هیتلـر را فهمید. 
باالخـره هـم آن بـال را سـر یهودی هـا آورد و بـا کشـتن 
شـش میلیـون یهـودی، ذهـن بازمانـده گان  یهـود را نابود 
کـرد. قبـل از هیتلـر، یهودی هـا ذهـن بـاز و فوق العاده یي 
بـه  میلـر« دربـارۀ دوران کودکـی اش  داشـتند.« »نورمـن 
»آبـزرور« می گویـد: »مـن در یـک محیـط یهـودی بزرگ 
شـدم و از همـان موقـع بـود که بـا رفتارهـای ضدیهودی 
مواجه شـدم، شـاید بـه این خاطر اسـت که در این سـن، 

کتابـی دربـارۀ »هیتلر« نوشـته ام.« 
»مک کـرام« اشـاره می کنـد کـه »میلـر« در هشـتادوچهار 
سـاله گی، مثـل خیلـی از هنرمنـدان دیگـر، در خانـه اش 
ایـن  در  اسـت. وی  نوشـتن  مشـغول  »پراوینسـتون«  در 
خاطره انگیـزی  محلـۀ  »پراوینسـتون  می نویسـد:  رابطـه 
آن جـا  وی  کـه  جایی اسـت  اسـت.  بـوده  »میلـر«  بـرای 
زنده گـی کـرده، دعوا کـرده، بازداشـت شـده، میلیون های 
کلمـه نوشـته و شـش دهـه در آن سـپری کـرده اسـت. 
پراوینسـتون، هـم میلـر خـوب را نشـان می دهـد و هـم 

میلـر بـد را.« 
مجلـۀ ادبـی »پاریس ریویو« نیز در شـمارۀ تابسـتان ۲۰۰7 

خـود بـه سـراغ »نورمـن میلـر« رفـت و بـا او گفت وگـو 
کـرد. »پاریـس ریویـو« ابتـدا ایـن سـوال را از او کـرد که 
آیـا »میلـر« بـه خاطـرش هسـت کـه هنـگام خودکشـی 
»ارنسـت همینگـوی« کجـا بـوده. »نورمن میلر« در پاسـخ 
گفـت: »خیلـی خوب بـه یاد مـی آورم. بـا »ژان کمپبل« در 
مکزیکـو بودیـم و قبـل از ازدواج مـان بـود. مـن حسـابی 
ماتـم بـرد. یـک قسـمتی از وجودم هسـت کـه هیچ وقت 
بـا ایـن ماجـرا کنـار نیامـده. در واقـع می شـود گفـت که 
هشـدار مهمـی بـود. آن چیزی کـه او می خواسـت بگوید 
ایـن بـود کـه تمـام رمان نویسـان باید بـه  آن گـوش کنند. 
خیلـی ُرک بگویـم: وقتـی رمان نویـس هسـتی؛ یعنـی بـه 
سـفر روان شـناختی خطرناکـی پـا گذاشـته ای و همه چیز 
می توانـد در صورتـت منفجـر شـود«. »پاریـس ریویو« در 
ادامـه از »میلـر« پرسـید کـه آیـا ایـن ماجـرا را می تواند با 
شـجاعت همینگـوی مطابقـت بدهـد یا نـه؛ کـه »میلر« در 
پاسـخ گفـت: »از فکـر کـردن بـه این کـه مرگـش بتوانـد 
چنیـن کاری را بکنـد، متنفـرم. من به فرضیه یي رسـیده ام: 
همینگـوی زودتـر از این هـا در زنده گـی اش یـاد گرفتـه 
بـود کـه هرچـه زودتـر مـرگ را بـه مبـارزه بطلبـد، بهتـر 
برایـش تمـام اسـت. ماجـرا را مثـل یـک پزشـک می دید؛ 
جـرات درگیـر شـدن در نزدیکـی با مـرگ. ایـن تصور را 
هـم می کـردم کـه وقتی بـه مری گفـت خداحافظ؛  شـب 
بـه شـب کـه تنهاتـر می رفـت بـه تخت خـواب؛ شسـتش 
را  تفنـگ  لولـۀ  و  مـی داده  قـرار  اسـلحه  ماشـۀ  را روی 
درون دهانـش می گذاشـته و کمـی ماشـه  را فشـار می داده 
ببینـد  تـا  و می لرزیـده و می جنبیـده و تـالش می کـرده 
چه قـدر می توانـد ماشـه را فشـار بدهـد بی آن کـه اتفاقـی 
بیافتـد. امـا شـب آخـر زیـادی فشـار داده. ایـن بـه نظرم 
معقول تـر از ایـن می آیـد که خـودش ضربۀ نهایـی را زده 
باشـد. بـه هر حـال؛ ایـن تنها یک تیـوری اسـت. واقعیت 
این اسـت کـه همینگوی خودکشـی کـرده«. »نورمن میلر« 
در ادامـه گفـت: »وقتـی داریـد رمـان خوبـی می نویسـید، 
بـه جسـت وجوگری تبدیـل می شـوید و وارد ماجرایـی 
می شـوید کـه خودتـان هـم پایانـش را نمی دانیـد، و پایان 
از قبـل مشـخص نیسـت. ترکیبـی از ترس و هیجان شـما 
را بـه پیـش می بـرد. به نظـرم؛ رمـان ارزش نوشـتن ندارد 

مگـر آن کـه بـا چیزی دسـت وپنجه نـرم کنید که در آن شـانس 
موفقیـت داشـته باشـید. ممکن اسـت شکسـت بخورید. شـما 
بـا اندوخته هـای راونی تـان قمـار می کنیـد. مثل این کـه فرمانده 
ارتشـی باشـید و کل ارتـش را بـه بن بسـت بکشـانید«. میلـر 
هنـگام ایـن گفت وگـو، چهـرۀ افتاده یـي داشـت امـا بـا ایـن 
حـال، کهولـت سـن روی ذهنـش تاثیر منفـی نگذاشـته بود. او 
در ایـن رابطـه به »پاریس ریویـو« گفت: »وقتی سـن آدم باالتر 
مـی رود؛ دلیلـی وجـود نـدارد که به عنـوان رمان نویـس نتوانید 
مثـل گذشـته باهـوش باشـید. هـر سـال از زنده گـی بایـد چیز 
بیشـتری دربـاره طبیعـت بشـر یـاد گرفته باشـید.« امـا »پاریس 
ریویـو« سـماجت نشـان داده و تـالش کـرده بگویـد کـه بـه 
پیـری نویسـنده گی را  بایـد در  اعتقـاد بعضی هـا نویسـنده ها 
بگذارنـد کنـار. امـا »میلر« در پاسـخ گفـت: »من این طـور فکر 
نمی کنـم. اگـر کسـی بیایـد و چنین چیـزی به مـن بگوید، من 
هـم می گویـم: شـوخی سـر جایـش، امـا گـورت را کـم کن.« 
»نورمـن میلـر« هم چنیـن در گفت وگویـی کـه ماهنامـۀ ادبـی 
»مگزیـن لیتـه رر« دسـمبر سـال ۱۹83 بـا او انجـام داد، گفـت: 
»رمـان تـا حـدی زنده گـی مـا را تغییر می دهـد. پیـش آمده که 
ازدواج هایـی از بیـن رفتـه، مثاًل؛ یکـی از دو نفر رمـان خوانده 
و بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه زنده گـی بـه گونـۀ دیگـری بهتر 
از ایـن زنده گی سـت کـه دارد می کنـد«. »رویـای امریکایـی«، 
»عصرهـای قدیمـی«، »تبلیغـات برای خـودم« و »افسـانۀ کوتاه 
نورمـن میلـر« از دیگـر آثـار موفـق »نورمـن میلـر« محسـوب 

می شـوند. 
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و  حماسـی  داسـتان های  اسـاطیر،  بـر  مبتنـی 
کارنامه هـای رزمـی، بلخ شهری سـت کـه فراز 
و نشـیب زیـادی را گـواه بـوده، دورۀ عظمت 
شـهر بلخ با روی کار آمدن پیشـدادیان در سال 
۲۰۰ پیـش از میـالد شـروع و تـا زوال خاندان 
یونـان باختـری در سـال ۱47 میـالدی تـداوم 
یافتـه اسـت. شـهر بلـخ پایتخـت امپراتـوری 
آریانـای کهـن و در دوره  های بعدی شـهر بلخ 
بـه حیـث پایتخـت مملکـت آریانا و خراسـان 

عصـر اسـالمی نیـز خوانده می شـد. 
اهمیـت شـهر بلـخ از کثـرت اسـمای آن قابل 
فهـم می باشـد کـه بـه نام هـای بُخـدی، بلـخ، 
بلـخ درخشـان، بکتریا، شـهر شـاهی کوچک، 
بامـی، بلخ بامـی، ام البالد و ذوالفقـار در متون 
تاریخـی از آن تذکـر رفتـه اسـت. در تحـول 
اسـم بلـخ، در زبان هـای مختلـف دیدگاه هـای 
اسـت.  گردیـده  پیشـکش  و  ارایـه  متفاوتـی 
اسـم بلـخ در زبـان ترکـی بالـق یا بالـغ معنای 
شـهر یـا دارالسـلطنه را می رسـاند و عده یـی 
از محققـان بـه ایـن بـاور انـد که بلـخ در زبان 
پشـتو از کلمـه بـرخ مشـتق شـده کـه نصیـب 
و بهـره را افـاده می دهـد کـه تدریجـًا باالثـر 
کثـرت اسـتعمال بلـخ بـه بامـی و بلـخ ممکن 

تعویض شـده باشـد.
بنـاًء شـهر بلـخ تـا همیـن اکنـون بـه معمـای 
بـار نخسـت سـازنده آن  بـرای  می مانـد کـه 
معلـوم نیسـت که چه کسـی بـوده اسـت و به 
ایـن دورۀ پُـر از ابهـام، یگانـه اثـری کتبـی که 
روشـنی می انـدازد همانـا کتـاب اوسـتا اسـت 
کـه نیـروی مـردم آریایـی را مـورد سـتایش 
قـرار داده و بـه اسـاس سـتیز و درگیـری قـوه 
نیـک و بـد متکـی بـوده، سرسـبزی، کشـت و 
واالی  تعالیـم  از  گرسـنه گی،  بـا  مقابلـه  کار، 
آموزه هـای مذهبـی زردشـت می باشـند. به اثر 
ایـن کوشـش بـود کـه اراضـی زراعتـی از اثر 
سـیالب در امـان مانـد، نهرها حفـر گردیدند، 
افـور غـالت و محصول کشـاورزی را موجب 

گردید.
شـهر بلـخ در شـمال افغانسـتان در جـوار رود 
آمـو قـرار گرفتـه، یکـی از کهن تریـن شـهرها 
دنیاسـت و بـه مثابـۀ محـل تولـد زردشـت به 
معرفـی گرفته شـده اسـت. بنابـر تراکم نفوس 
و تمایـل بـه گرایش به سـوی زنده گـی بومی، 
ایـن شـهر پـا بـه عرصـۀ هسـتی گذاشـت و 
چـون طفـل نـوزاد بـه نشـو و نمـو پرداخـت 
مراحـل  آمـده،  نایـل  جوانـی  مرحلـۀ  بـه  و 

بـا  عظمـت  و  اعتیـال  اوج  در  را  پُخته گـی 
قوس هـای صعـودی و نزولـی ـ پیمـود. 

فـرض بـر ایـن اسـت کـه اسـکندر کبیـر در 
از میـالد، مسـتعمرۀ یونانـی  سـال 3۲8 قبـل 
را در آنجـا بنـا نهـاد کـه از اهمیـت به سـزای 
برخـوردار بـود و بـه مرکز پادشـاهی مسـتقل 
باختـری ظهـور کرد. شـهر بلـخ در اوایل قرن 
ششـم میـالدی حیـن تسـلط اعـراب بـه ایـن 
منـوال تـا در زمـان حکمروایـی برمکیـان در 
جهـان اسـالم از جایگاهـی ویژه یـی برخوردار 
بـود و در حکمروایـی عباسـی ها، بلـخ کانـون 
علـم و دانـش بـه شـمار می رفـت و ام البـالد 
)مـادر شـهرها( شـهرت داشـت. حیـن حملـه 
چنگیزخـان بـه تـودۀ خـاک مبـدل گردیـد و 
پیـش از آنکـه در قـرن هژده میالدی این شـهر 
بـه وسـیلۀ نادرشـاه افشـار اشـغال گـردد طی 
مـدت کوتاهـی در کنترل و نظـارت اوزبیک ها 
قـرار داشـت و فقـط در سـال ۱85۰ میـالدی 
شـهر بلخ جز حکومت شـاهی افغانسـتان شد. 
والیـت  در  کوچـک  شـهر  یـک  فعـاًل  بلـخ 
بلـخ افغانسـتان بـا مرکزیت شـهر مزارشـریف 
بـه  آن  کیلومتـری  بیسـت  فاصلـه  در حـدود 
طـرف شـمال و هفتـاد چهـار و کیلومتـر بـه 
سـمت جنـوب از دریـای آمـو موقعیـت دارد 
که مسـاحت مجموعـی آنـرا ۱۰۹۰۱7 کیلومتر 
هـر  در  ـ  گذشـته  در  آن  جمعیـت  و  مربـع 
کیلومتـر مربـع در حدود 5۱7 نفـر تخمین زده 

است.  شـده 
مورخـان و جغرافیه نویسـان یونانـی اصطالح 
هـزار شـهر را بـه حـوزۀ باختر اسـتعمال کرده 
بـه وسـعت،  ثابتـی اسـت  ایـن دلیـل  انـد و 
نفـوس.  افزایـش  و  شـهرها  کثـرت  آبـادی، 
از  باختـر  خـاک  حاصل خیـزی  همچنـان 
و  آبـاد  زرخیـر،  سـرزمین  قدیـم  زمانه هـای 
مسـتعد بود. عامـل حاصل خیزی حـوزۀ باختر 
باعـث ایجـاد امپراتوری هـا و تمدن ها مختلف 
ویـدی، اوسـتایی، یونـان باختری، کوشـانی و 
اسـالمی در سـرزمین شـهر بلـخ گردید. شـهر 
بلـخ عـالوه بـر انکشـاف زراعتـی از مزایـای 
نیسـت.  بی بهـره  نیـز  صنعتـی  نشـانه های 
در ایـن شـهر انـواع مختلـف صنایـع دسـتی 
پشـمی،  و  نخـی  تکه هـای  قالیـن،  قبیـل:  از 
عطریـات، صابـون، پوسـت های دباغی شـده، 
صنایـع زرگـری، مس گـری و حکاکـی را در 
جغرافیـای خـود رشـد داده اسـت. در بخـش 
تجـارت بـه بازرگانـی محصـوالت زراعتـی و 

صنعتـی در داخـل و بـه دورترین نقـاط جهان 
نیـز پرداختـه اسـت. شـهر بلـخ خود یکـی از 
مراکـز ضـرب سـکه در مراحل تاریـخ بوده و 
انـواع سـکه ها در دوره هـای مختلـف در ایـن 
شـهر ضـرب زده می شـد و ایـن خـود مبیـن 

اهمیـت و عظمـت بلـخ بـوده می توانـد. 
پیشـرفت و انکشـاف تجارت بنابـر موجودیت 
راه بزرگ ابریشـم، موقعیت مناسب جغرافیایی 
را بـه وجـود آورده بود. ایـن راه تجاری عالوه 
از عایـدی کـه داشـت، نفـع مسـتقیم حقـوق 
گمرکـی آن به صـورت غیرمسـتقیم زمینه های 
کار و فعالیـت مـردم را فراهم می سـاخت. اهل 
حرفـه را از هنـد و سـایر بـالد به بلخ تشـویق 
بـه مهاجـرت می کـرد و بازارهـای پُـر جـوش 
و خروشـی را ایجـاد کـرده بـود. ایـن همـه 
تجارتـی  و  صنعتـی  زراعتـی،  پیشـرفت های 
داخـل  در  کـه  بـود  زحمت کشـان  مرهـون 
مملکـت بنابـر تعقیـب یـک پالیسـی فعـال و 

مثبـت بـه بـار نشسـته بود. 
شـهر بلـخ حصـار فوالدیـن داشـت کـه طول 
بـود.  میـل  یـک  در  میـل  دو  آن  عـرض  و 
قلعه هـای  دارای  خویـش  داخـل  در  حصـار 
کهـن، شهرسـتان و حومـه بودند. اطـراف آنرا 
خنـدق فـرا گرفته که پُـر از آب بـود. در حین 
هجـوم چنگیـز بـه ایـن شـهر در سـال ۱848 
میـالدی چهـار صـد بـاب مسـجد آبـادان، نـو 
صد دبیرسـتان معتبـر، پنج صد و بیسـت ادیب 
ماهـر، پنجصـد بـاب حمـام، چهارصـد گنبـد 
یخـدان، سـه صد حـوض و یکهـزار و دوصد 

سـرد آبـه موجـود بود.
کـرد،  نابـود  را  زراعتـی  نهادهـای  چنگیـز 
قـوه فعـال بشـری را تـار و مـار نمـود و بـذر 
کشـت حبوبـات را از بیـن بـرد. چون سیسـتم 
اجتماعـی صفـوف بومـی چنگیـر مبتنـی بـر 
مواشـی  تربیـه  و  بـود  نشـینی  شـیوۀ صحـرا 

فقـط بـا توجه بـه علف چرهـا وسـیع خالصه 
می گردیـد ایـن ناهنجاری هـا یـک و نیـم قرن 
دوام آورد و تجـاوز تیمور لنگ نیز آسـیب های 
جبـران ناپذیـری  را در حـوزۀ باختـر موجـب 
گردیـد. با آنهم خسـارات وارده بـه منطقه بلخ 
بـه وسـیلۀ اوالدۀ تیمـور، ترمیم و اصالح شـد. 
بـا اعمـار نهـر شـاهی متوسـل بـه اقداماتـی 
شـدند کـه زمینه سـاز برنامه هـای اصالحی در 
سـکتور زراعت شـد. پیوسـت به آن شـیبانیان 
نداشـتند؛  زراعـت  وضـع  بهبـود  بـه  توجـه 
بنابـرآن بـا وضـع مالیـه سـنگین بر تأسیسـات 

زراعتـی لطمـه وارد آمـد. 
بلـخ از قدیـم تا شـرایط معاصـر دارای پیداوار 
مختلـف حیوانـی  و نباتـی بـوده، در خراسـان 
عصـر اسـالمی بـه بلـخ مقرراتـی مسـلط بـود 
مرتبـط بـه تملـک بـر زمیـن کـه بـه اقتضـای 
اشـکال  و  انـواع  می گردیـد.  وضـع  زمـان، 
دولتـی،  اراضـی  از  بـود  عبـارت  زمیـن داری 
خالصـه، وقفـی و اقطاع. این شـیوۀ زمین داری 
اربـاب  نظـام  بـه  خـود  تکاملـی  مراحـل  در 
رعیتـی یـا بـه عبـاره دیگـر بـه رژیـم اربابـی 

تبدیـل گردیـد. 
تاریـخ  در  فیودالـی  سیسـتم  تقویـت  بانـی 
معاصـر افغانسـتان امیـر دوسـت محمـد خان؛ 
سرسلسـله دودمـان محمدزایـی معرفـی شـده 
و  شـوربخت  دهاقیـن  از  موصـوف  اسـت. 
پیشـه وران تهی دسـت قسـط اول مالیات را در 
شـروع سـال خورشیدی طور پیشـکی حصول 
می کـرد و مـردم از ایـن پیشـامد و کارهـای 
بیـگار و شـاقه وی بـه جـان آمـده بودنـد و 

شـکوه و شـکایت داشـتند. 
از  قبـل  را  مالیـه  حصـول  خـان  علـی  شـیر 
فرارسـیدن فصـل طـی فرمانی ملغا نمـود ولی 
در دورۀ امیـر عبدالرحمـان خـان بـه گونـه و 
گردیـد.  تحمیـل  مـردم  بـر  دیگـری  شـیوۀ 

مضـاف بـر آن مالیـه بـر مواشـی افزود شـد و 
ایـن عمـل شـرایط و وضـع زنده گـی کوچی 

هـای سـرگردان را بدتـر از پیـش سـاخت. 
امیـر حبیب اهلل انـواع مالیات و اقسـام حواله را 
نیـز تحمیـل کـرده بـود کـه در راسـتای تطبیق 
بـه وسـیله  بلـخ  مـردم زحمتکـش  آن، کمـر 
ای بیـگار، مالیـه و حوالـه هـای متنـوع، خـم 
گردیـد. هرچنـد شـاه امـان اهلل مالیـات اراضی 
را بـا پـول معییـن کرد ولـی در حصـول مقدار 
مالیـه قبلـی کاهـش ملمـوس بـه عمـل نیامد.

یکـی از عواملـی کـه در انکشـاف شـهرها می 
توانـد نقش داشـته باشـد، افزایـش جمعیت و 
نفـوس مـی باشـد. بـا ارایـه آمـار بربنیـاد علم 
دموگرافـی مـی شـود گفـت در سـال ۱8۱3 
شـهر  یـک  از  بیـش  مزارشـریف  میـالدی 
کوچـک نبـود و 5۰۰ خانـه در آن شـهر قـرار 
داشـت که تدریجًا شـهر مزار شـریف وسـعت 
یافـت و بـه مثابـه بزرگتریـن شـهر در حـوزه 

شـمال قـرار گرفـت. 
نظامیـان  از  یکتـن  میـالدی   ۱878 سـال  در 
روسـی بـه حیـث نخسـتین شـهر افغانسـتان 
شـمالی از آن تذکـر داده، حـدس مـی زنـد که 
شـهر مذکـور سـی هـزار سـکنه را بـه آغوش 
کشـیده بـود. در سـال ۱۹48 میـالدی این رقم 
طبـق احصائیـه هـای رسـمی بـه چهـل و دو 
هـزار و در سـال آخـر سـال ۱۹5۰ میـالدی به 
هفتـاد و پنـج هـزار بالـغ گردیـده و براسـاس 
گـزارش اداره مرکزی احصائیه در سـال ۱35۹ 
خورشـیدی بـه یـک لـک و سـه هـزار و سـه 
صـد و هفتـاد و دو تـن مـی رسـید کـه در 
مقایسـه بـا سـال ۱۹78 میـالدی یـک افزایش 
هـر  بـه  رسـاند.  مـی  را  چنـد  سـه  از  بیـش 
صـورت حـرف هـا پیرامـون موضـوع حاضر، 
فـراوان اسـت که ذکر همه، سـخن را بـه درازا 

کشـاند. می 

ی  
یر

ش
نج

ب پ
بی

 ح
ور

کت
دو

د 
هان

پو

کمیسیون انتخابات کارمندان...
مکلـف انـد تا کارمندان متخلف شـان را به کمیسـیون 

شـکایات معرفی کنند.
آقـای سـادات می گویـد: »چون کمیسـیون شـکایات 
یـک محکمـۀ اختصاصـی دارد؛ بنابرایـن باید اسـناد 

کارمنـدان متخلـف را آنـان بررسـی کنند«.
او همچنـان گفـت: از سـویی هـم مطابـق بـه قانـون 
از  متخلـف  کارمنـدان  اسـناد  بررسـی  انتخابـات 
صالحیت هـای کمیسـیون  شـکایات انتخاباتی اسـت 

نـه کمیسـیون انتخابـات.
کمیسـیون  در  مسـووالن  کـه  درحالی سـت  ایـن 
شـکایات تاکیـد دارنـد که براسـاس قانـون انتخابات 
اسـناد  بررسـی  صالحیـت  انتخابـات  کمیسـیون 
کارمنـدان متخلـف اش را دارد و می توانـد در مـورد 

آنـان تصمیـم بگیـرد.
شـکایات  کمیسـیون  سـخنگوی  الیاسـی  قاسـم 
انتخاباتـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار تاکیـد 
داشـت کـه کمیسـیون می توانـد در مـورد کارمنـدان 
متخلـف ایـن نهـاد تصمیـم بگیـرد و هیـچ نیـازی 

نیسـت کـه کمیسـیون اسـناد کارمندان متخلـف را به 
کمیسـیون شـکایات جهـت بررسـی بفرسـتد.

دارد  صالحیـت  انتخابـات  »کمیسـیون  گفـت:  او 
کارمنـدان متخلـف خود را شناسـایی، اسـناد شـان را 
بررسـی و با درنظر داشـت تخلـف و تخطی صورت 
دادسـتانی  بـه  یـا  و  از وظیفـه سـبک دوش  گرفتـه، 

معرفـی نمایـد«.
آقـای الیاسـی خاطر نشـان کرد: »کمیسـیون انتخابات 
قانـون  سـوم  بنـد  سـوم،  و  بیسـت  مـاده  براسـاس 
انتخابـات صالحیـت دارد کـه کارمنـدان متخلف  اش 
را از وظیفـه برکنـار و یـا به دادسـتانی معرفـی کند«.
انتخابـات:  قانـون  سـوم  بنـد  سـه،  و  بیسـت  مـاده 
کمیسـیون کارمنـدان دایمی و موقـت انتخابات را در 
صـورت نقـض احکام ایـن قانـون و یا سـایر قوانین 
مرتبـط از وظیفـه سـبک دوش کـرده غـرض تعقیـب 
عدلـی و قضایـی به مراجـع ذی صالح معرفـی نماید.
سـه شـنبۀ هفتـۀ گذشـته کمیسـیون انتخابـات وعده 
سـپرده بـود کـه اسـناد کارمنـدان متخلـف ایـن نهاد 
را بـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتی خواهد فرسـتاد.

مجلـس سـنا ضمن ابـراز نگرانـی از افزایـش ترورهای 
هدف منـد در شـهرهای کشـور می گویـد کـه نهادهـای 

کشـفی و اسـتخباراتی ضعیـف عمـل می کننـد.
محمـد علـم ایزدیار معاون اول مجلس سـنا در نشسـت 
دیـروز ایـن مجلـس بـا اشـاره بـه تـرور وحیـد مـژده 
کارشـناس مسـایل سیاسـی و آمـر کشـف فرماندهـی 
پولیـس قندهـار، گفـت کـه این گونـه ترورها اخیـراً در 
کابـل، قندهـار و برخـی والیت های دیگـر افزایش یافته 

ست. ا
ایـن چنیـن  افزایـش  بیـان داشـت کـه  ایزدیـار  آقـای 
حمـالت نگرانی مـردم را به بـار آورده و چگونه ممکن 
اسـت کـه در امن تریـن نقطـه شـهر کابـل تروریسـتان 
بـا اسـتفاده از تفنگچـه خفه کـن یـک شـخص را مـورد 

هـدف قـرار دهند.
او تاکیـد ورزید که نهادهای کشـفی و اسـتخباراتی باید 
عامـالن ایـن رویدادهـا را شناسـایی کـرده و بـه پنجـه 

قانـون بسـپارند تـا نگرانـی مـردم هم رفـع گردد.
بـه گفتـۀ سـناتوران یکـی از دالیـل افزایـش ترورهـای 
ایـن  مـورد  در  هیچ گاهـی  کـه  اسـت  ایـن  هدف منـد 
حمـالت تحقیـق و بررسـی جـدی صـورت نگرفتـه و 

نشـده اند. مجـازات  آن  عامـالن 
کـه  گفـت  هـم  سـنا  عضـو  دیگـر  عرفـان  عرفـان اهلل 
ترورهـای هدف منـد در شـهر کابـل و سـایر شـهرهای 
کشـور ضعف نهادهای کشـفی و اسـتخباراتی را نشـان 
داده و ایـن ضعف اسـتخباراتی سـبب یـاس و نا امیدی 

مردم افغانسـتان شـده اسـت.
وحیـد مـژده شـب چهارشـنبه هفتـه گذشـته در سـاحه 
داراالمـان از مربوطـات حـوزه هفتـم امنیتی شـهر کابل، 
هنگامـی کـه پـس از ادای نمـاز شـام بـه سـوی خانـه 
قـرار  ناشـناس  مسـلح  افـراد  حملـه  مـورد  می رفـت 

گرفـت و کشـته شـد.

نگرانی سناتوران از افزایش ترورهای هدف مند
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آمـوزش صلـح یـک جنبـش گسـتردۀ جهانـی، رشـته یی 
متفـاوت و دایمـًا در حـال تغییـر اسـت. آمـوزش صلـح 
بـا نام هـا و رویکردهـای مختلفـی تدریس می شـود مانند 
حـل تعارض، آموزش چنـد فرهنگی، آموزش انکشـاف، 
مطالعـات نظـم جهانـی و اخیـراً آمـوزش محیط زیسـت. 
هـر یـک از ایـن  رویکردهـا، گـروه ویژه یی از مشـکالت 
جنگ هـا  و  تعارضـات  بی عدالتی هـا،  بـه  منجـر  کـه  را 
شـده اسـت مخاطـب قـرار می دهنـد؛ امـا آنچـه در همه 
پیش گیرانـه  خاصیـت  اسـت  مشـترک  رویکردهـا  ایـن 
ایـن آموزش هـا می باشـد. همچنیـن به طـور ُکلـی همـه 
آموزش هـای صلـح بایـد دارای ویژه گی های زیر باشـند:
۱. آموزش هـا بایـد حسـاس بـه هنجارهـا و فرهنگ های 

سـنتی باشند؛
۲. اسـتفاده از فنـاوری بـرای ایجاد هماهنگـی برنامه های 
و  سـنت ها  و  باارزش هـا  صلـح  بـرای  آموزشـی 

جوامـع؛ فرهنگ هـای 
شـامل  بـرای  بالقـوه  دانشـجویان  مفهـوم  گسـترش   .3

بـرای فعـال شـدن؛ افـراد  سـاختن تمـام 
4. اسـتفاده از منابع آموزشـی مقتضی محلی و روش های 

تقویـت تنوع و بهبـود فرایند انتقـال و پایدار صلح؛
5. ادغـام مفاهیـم محیط زیسـتی و امنیت انسـانی و ایجاد 
صلـح سـاختاری و حل تعارض و آشـنایی بـا مهارت ها؛

۶. آموزش ارتباطات غیر خشونت بار؛
آموزش هـای  بـا  ارتباطـی  نهادهـای  ظرفیت سـازی   .7
تخصصـی برای تقویت فرهنگ صلـح. )مصفا،۱384:3۱(
بازهـم نمونه هایـی از ارتبـاط آمـوزش حقـوق بشـر بـا 

صلـح و امنیـت بین المللـی قابـل ذکـر اسـت:
از جملـه، مدیـر بخش حقـوق بشـر در السـالوادور، طی 
گزارشـی کـه بـه دبیـر ُکل، مجمـع عمومـی و شـورای 
امنیـت تقدیـم مـی دارد به نقـش اطالع رسـانی و آموزش 
حقـوق بشـر در ایفـای تعهـدات منـدرج در توافق نامـۀ 
صلـح اشـاره دارد. در اکتبـر ۱۹۹4 در ژنـو در جریـان 
کار کنفرانـس بین المللـی آمـوزش، پیشـنهادهای در مورد 

آمـوزش صلـح ارایـه گردید:
حل وفصـل  و  میانجی گـری  اعمـال  و  آمـوزش  الـف( 
درگیـری در نظام هـای مکاتـب، بیـن کارکنـان و متعلمان 

و تسـری آن بـه سـایر بخش هـای جامعـه.
ب( ارتبـاط فعالیت هـای مکاتـب بـه فعالیت های مسـتمر 
و  فرهنـگ  در  را  همگانـی  مشـارکت  کـه  جامعـه  در 

انکشـاف ارتقـا مـی بخشـد.
ج( گنجانـدن اطالعاتـی دربـارۀ نهضت هـای اجتماعـی 
صلـح و عدم خشـونت، دموکراسـی و انکشـاف منصفانه 

در برنامه هـای درسـی.
د( تسـری مفهـوم جامعـه نه صرفًا بـه تمـام ملت ها بلکه 
همچنیـن بـه تمـام حیـات روی سـیاره زمیـن باهـدف 
حفـظ تنـوع فرهنگـی جهـان و محیط زیسـت نسـل های 

آینده.
ه( بررسـی و نوسـازی سیسـتماتیک برنامه هـای درسـی، 
تفاوت هـای  از  صحیـح  برداشـت  تضمیـن  به منظـور 
قومـی، نـژادی و فرهنگـی کـه برابـری و سـهم منحصـر 
به فـرد آن هـا در تقویـت ارزش های مشـترک مـورد تأکید 

. شد با
و( بررسـی و نوسـازی نظام منـد آموزش تاریـخ، با تأکید 
بیشـتر بر تحـوالت اجتماعی غیـر خشـونت آمیز و توجه 

ویـژه بـه نقش زنـان در تاریخ.
ز( آمـوزش علـوم بـه ترتیبـی کـه ارتبـاط آن بافرهنگ و 
جامعـه همچـون ابـزاری کـه می توانـد بـرای جنـگ یـا 
صلـح، بهره کشـی یـا همـکاری در انکشـاف بـه کار آیـد. 

)سـاعد وکیـل، حقـوق بشـر،۱383:۲58- ۲57(
همـه ایـن اشـکال خشـونت می تواننـد در داخـل یـک 
چارچـوب حقـوق بشـری بیشـتری آشـکار و قابـل درک 
شـوند. به طـور ُکلـی آمـوزش حقوق بشـر به عنـوان یک 
عنصـر تجربـه واقعـی آموزش هـای صلـح را قابل درک تر 
می کننـد و جنبـه تجویـزی و هنجاری موردنیـاز آموزش 

صلـح را فراهـم می آورنـد. )ریـردون،۱۹۹7: ۲3(
مطالعـات چنـد فرهنگـی  رویکـرد دیگـری از آمـوزش 
صلـح اسـت کـه بـه بررسـی گروه هـای قومی-نـژادی 
مختلـف و فرهنگ هـای متفـاوت می پـردازد و در تمـام 
دو  اسـت.  قرارگرفتـه  توجـه  مـورد  آموزشـی  سـطوح 
منبـع و سرچشـمۀ عمـده بـرای ایـن جریـان آمـوزش 
صلـح وجـود دارد: اول نیـاز بـه شناسـایی و درک سـایر 
بین المللـی  متقابـل  وابسـتگی های  دلیـل  بـه  فرهنگ هـا 
و ضـرورت همـکاری بین المللـی بـرای حـل مشـکالت 
بخش هـای  فرهنـگ  مطالعـه  بـه  منبـع  ایـن  جهانـی. 
تنـوع  بـه  اندکـی  توجـه  دارد؛  تأکیـد  جهـان  مختلـف 
فرهنگ هـا در داخـل کشـورها دارد و منبـع دوم، پیدایش 
 ۱۹8۰ و   ۱۹7۰ دهه هـای  در  قومـی  آگاه  جنبش هـای 
می باشـد کـه خـود از جنبش برابـری اجتماعـی و حقوق 
و  می پذیرفتنـد  تأثیـر   ۱۹۶۰ و   ۱۹5۰ دهه هـای  مدنـی 
توجـه ایـن مطالعـات را به بررسـی هویت هـای فرهنگی 
در داخـل کشـورها جلـب کرد. توجه و آگاهی نسـبت به 
ارزش هـا و سـنت های مردمـان و اقوام کشـورها به منظور 
تحقـق آرامـش داخلـی و در نتیجه صلح جهانـی اهمیت 
دارد؛ بنابرایـن آموزش هـای چنـد فرهنگـی یـک عنصـر 
از  بعضـی  می باشـند.  صلـح  بـرای  آمـوزش  ضـروری 
مربیـان معتقـد انـد کـه دانـش و احترام نسـبت به سـایر 
فرهنگ هـا بـرای تحقـق حقوق بشـری ضروری اسـت و 

مفاهیـم حقوق بشـری نیز هسـته اخالقی چنیـن درکی را 
فراهـم می کننـد و این ارتبـاط نیز به نوبۀ خـود، ضرورت 
درک تفاوت هـا و تعددهـای فرهنگـی به منظور جلوگیری 
را  صلـح«  »برقـراری  جریـان  تضمیـن  و  خشـونت  از 

می سـازد. امکان پذیـر 
از  اسـتانداردهای حقـوق بشـری در فرایندهـای صلـح 
حفـظ صلـح، برقـراری صلـح و تحکیـم صلـح به عنـوان 
اسـتانداردها  ایـن  و  می کننـد  عمـل  پرارزشـی  ابـزار 
می تواننـد مذاکـرات صلـح را به سـمت نتایـج عادالنه تر 
)ریـردون،۲3-۲5:۱۹۹7( کننـد.  هدایـت  پایدارتـری  و 

مطالعـه فرهنگ هـای متفـاوت نشـان می دهـد کـه چـه 
اجـرای حقـوق  به منظـور  متفاوتـی  و  متعـدد  امکانـات 
افـراد در شـرایط مختلـف اجتماعی وجـود دارد همچنین 
ایـن مطالعـات نشـان می دهنـد کـه بـا توجـه بـه یـک 
در  زمینه هایـی  و  مشـترک چـه شـرایط  اخالقـی  نظـام 
غیرقابل قبـول  یـا  و  دفـاع  قابـل  مختلـف  فرهنگ هـای 
هسـتند. همچنیـن این مطالعـات به یافتن اسـتراتژی هایی 
کمـک  فرهنگـی  خشـونت های  بـردن  میـان  از  بـرای 
جنبش هـای  از  بسـیاری  اسـتراتژی ها  ایـن  می کنـد. 
حقـوق بشـری نظیـر جنبـش زنـان و جنبش هـای مبارزه 

بـا نژادپرسـتی را بیـدار و آگاه سـاخته اسـت.
مطالعـات نظم جهانی  نیز رشـته دیگری از آموزش صلح 
اسـت که بـه دنبال یافتـن راه حل هایـی بـرای بحران های 
متعـدد جهانـی و تحقق ارزش های حقوق بشـری اسـت. 
ایـن رشـته عمدتـًا در سـطوح عالـی آموزشـی تدریـس 
می شـود و ماهیـت انتزاعی و تئوریک مباحـث آن مانع از 
آمـوزش بـه متعلمـان مکاتب می باشـد. )ریـردون،۱۹۹7: 

)3۲
آمـوزش  صلـح،  آمـوزش  از  دیگـری  رویکـرد 
محیط زیسـت  می باشـد کـه بسـیاری آن را غیرسیاسـی 
می داننـد؛ امـا می تواند بسـتر مناسـب و مفیـدی به منظور 
همکاری هـای آموزشـی بیـن مربیـان را فراهـم نماید. در 
ایـن رویکـرد امـکان مطالعـه مشـکالت جهانـی و توجه 
بـه آموزش هـای مشـارکتی بـرای انکشـاف ظرفیت هـای 

مـورد نیـاز بـرای همگرایـی اجتماعـی وجـود دارد.
تأثیـر رفتارهـای فـردی و جمعـی انسـان ها و همچنیـن 
نسـل های بشـر بـر کـره زمیـن از مباحثـی اسـت کـه در 
ایـن رویکـرد بـدان توجـه می شـود. بـه نظر می رسـد که 
آمـوزش محیط زیسـت می توانـد جهـت و راهـی را کـه 
آمـوزش بـرای صلـح بایـد در آن حرکـت کند مشـخص 
نمایـد. اگـر آن را بـه یـک مقصـد قابـل بقـای انسـانی و 
قابـل  تحمـل اخالقـی منتهـی می شـود، آیـا نبایـد چنیـن 
حقـوق  اسـتانداردهای  و  اصـول  توسـط  حرکت هایـی 

بشـری هدایت شـوند؟
از  یـک  هـر  کـه  می شـود  مشـاهده  ترتیـب،  بدیـن 
رویکردهـای آمـوزش صلـح درصورتـی  که حقوق بشـر 
و  موثرتـر  می توانـد  دهـد  جـای  خویـش  درون  در  را 
کامل تـر باشـد. همچنیـن اگرچـه ممکـن اسـت آموزش 
صلـح و آمـوزش حقـوق بشـر در اشـکال مختلفـی ارایه 
شـوند و یـا نقـاط آغازیـن متفاوتـی داشـته باشـند امـا 
مقصـد هـر دو یکـی اسـت و آن تحقق جهانـی عادالنه و 
صلح آمیزتـر اسـت. )ریـردون،۱۹۹7-34: 33( اغلب، این 
سـوال مطـرح می شـود کـه چگونه آمـوزش حقوق بشـر 
از سـایر رویکردهـا بـه آمـوزش ارزش هـا نظیـر آموزش 
اخـالق، آمـوزش شـهروندی، آمـوزش چنـد فرهنگـی 
پاسـخ  می شـود؟  متمایـز  غیـره  و  صلـح  آمـوزش  یـا 
ایـن اسـت کـه آمـوزش حقوق بشـر یـک نظام ارزشـی 
مشـترکی را ایجـاد می کند کـه در آن  همه ایـن رویکردها 
وجـود دارد. بـرای مثـال، اگر آمـوزش شـهروندی بدون 
توجـه بـه آمـوزش حقـوق بشـر انجام شـود، بـه حقوق 
افـراد خاصـی مثـاًل  و مسـوولیت هایی کـه مربـوط بـه 
شـهروندان یـک شـهر و نـه همـه مـردم اسـت، توجـه 
بیشـتری می شـود و ممکـن اسـت بـر ملی گرایـی بیـش 
از انسـان گرایی تأکیـد نمایـد؛ در حالـی  کـه اگـر آموزش 
شـهروندی همـراه با آموزش حقوق بشـر تدریس شـود، 
می توانـد فرصـت مناسـبی باشـد بـرای کسـب آگاهی و 
شـناخت نسـبت به مسـوولیت ها و حقـوق جهانی و ملی 
کـه بـرای افراد تحـت قوانین حقـوق بین الملـل و حقوق 

داخلـی خودشـان ایجـاد می شـود.
آمـوزش صلـح هـم از آمـوزش حقـوق بشـر می توانـد 
بهره منـد شـود. آمـوزش صلـح بـدون آمـوزش حقـوق 
بشـر بـر اعمـال منفـی نظیـر کاهـش، اجتنـاب و حـذف 
پتانسـیل  از  بـه  این ترتیـب،  و  می کنـد  تمرکـز  جنـگ 
مثبـت آمـوزش حقـوق بشـر کـه بـر شناسـایی و اجرا و 
جهانی سـازی منزلـت انسـانی اسـتوار اسـت، نمی توانـد 
بهره منـد شـود. )اسـتون،54۱:۲۰۰۲-54۰( به طـور ُکلـی 
آمـوزش حقوق بشـر به عنوان یـک عنصر تجربـۀ واقعی، 
جنبـۀ  و  می کنـد  قابـل  فهم تـر  را  صلـح  آموزش هـای 
تجویـزی و هنجـاری مورد نیـاز آموزش صلـح را فراهم 

)ریـردون،۱۹۹7: ۲3( مـی آورد. 
گسـترده ترین رویکـرد بـه اجـرا گذاشـته  شـده آمـوزش 
صلـح، حل تعـارض می باشـد. ایـن رویکرد بـه فرایندها 
و شـیوهایی بـرای حل تعارضات بین فـردی و گروه های 
کوچـک تأکیـد دارد. اغلـب معلمان این فنـون به آموزش 
غلبـه بر مسـایل و مشـکالت مربـوط به نظـم کالس های 
درس، زدوخوردهـای هنگام مسـابقات و برخـی از انواع 
جدی تـر خشـونت در نظام هـای آموزشـی دیده می شـود 

از  تـا ارزش حـل اختالفـات  می پردازنـد و می کوشـند 
ایـن رویکـرد  در  نشـان دهنـد.  را  طـرق مسـالمت آمیز 
مهارت هایـی آمـوزش داده می شـود کـه شـخص ثالـث 
یـا طرفیـن منازعـه را دریافتـن راه حـل مورد قبـول برای 
طرفیـن دعـوا توانـا می سـازد. ایـن آمـوزش بیشـتر جنبه 
عملـی واقعـی تا جنبـۀ هنجـاری و ارزشـی. همچنین در 
ایـن رویکـرد بـه درک اجزای سـاختاری و سیسـتماتیک 
تعـارض  آمـوزش حـل  نمی شـود.  توجهـی  تعارضـات 
اسـت.  داشـته  همـراه  بـه  مکاتـب  در  را  مثبتـی  نتایـج 
باوجـود ایـن اصـول، حقوق بشـر به عنوان معیـاری برای 
عدالـت و انصـاف می توانـد ایـن رویکـرد را کامل تـر و 

بیشـتر قابـل درک سـازد. )ریـردون،۲5-۱۹۹7: ۲4(
همیـن موضـوع در مـورد آمـوزش چنـد فرهنگـی نیـز 
پنجره یـی  فرهنگـی  چنـد  آمـوزش  می باشـد.  صحیـح 
بـه فرهنگ هـای مختلـف اسـت؛ امـا اگـر بـدون توجـه 
بـه آمـوزش حقـوق بشـر تدریـس شـود، فرصت هـای 
بـاارزش بـرای درک و کشـف روابط میان نسـبیت گرایی 
فرهنگـی و حقـوق بشـر بنیادیـن و سـلب ناشـدنی از 
دسـت خواهنـد رفت و بـه برقراری آشـتی و سـازگاری 
میـان آداب  و رسـوم و رویه هـای سـنتی بـا حقـوق بشـر 
توجـه الزم مبـذول نخواهـد شـد. )اسـتون،۲۰۰۲: 54۱( 
عقیـدۀ بعضـی از مربیـان این اسـت کـه دانـش و احترام 
نسـبت بـه سـایر فرهنگ هـا بـرای تحقـق حقـوق بشـر 
بشـری هسـتۀ  مفاهیـم حقـوق  نیـز  و  اسـت  ضـروری 
اخالقـی چنیـن درکـی را فراهـم می کننـد و ایـن ارتبـاط 
نیـز به  نوبـۀ خود، ضـرورت درک تفاوت هـا و تعددهای 
تضمیـن  و  از خشـونت  به منظـور جلوگیـری  فرهنگـی 

جریـان »برقـراری صلـح« را امکان پذیـر می سـازد.
سـرانجام اینکـه هـر یـک از رویکردهـای آمـوزش صلح 
در صورتـی  کـه حقـوق بشـر را در درون خویـش جـای 
همچنیـن  باشـد.  کامل تـر  و  موثرتـر  می توانـد  دهـد، 
اگرچـه آمـوزش صلح و آموزش حقوق بشـر در اشـکال 
مختلفـی ممکـن اسـت ارایـه شـوند و یـا نقـاط آغازیـن 
متفاوتـی داشـته باشـند؛ امـا مقصـود هـر دو یکی اسـت 
اسـت.  صلح آمیزتـر  و  عادالنه تـر  جهانـی  تحقـق  آن  و 
حقـوق  آمـوزش  برعکـس،   )33  - )ریـردون،34:۱۹۹7 
بشـر خـواه به تنهایی و خواه همـراه با سـایر رویکردهای 
آموزشـی تدریس شـود، بر جهان شـمولی حقـوق مندرج 
در اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر و سـایر اسـناد حقـوق 
بشـر تمرکـز دارد و تـالش می کند کـه فراگیـران را آماده 
سـازد، بـه ایـن منظـور کـه مشـارکت کننده گانی متفکـر 
و هدف منـد در امـور اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و 
فرهنگـی در جامعـه خـود و نیز در عرصه جهانی باشـند. 

)54۱ )اسـتون،۲۰۰۲: 

نقش آموزش حقوق 
بشر در تحکیم صلح 
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وزیـر  ربانـی  صالح الدیـن  عقـرب،  اول 
امـور خارجـه از سـمتش اسـتعفا کـرد. او در 
اسـتعفانامه اش تلویحـاً از محمداشـرف غنـی 
برخـورد  را  کناره گیـری اش  دلیـل  و  انتقـاد 
»سـلیقه یی در حکومـت« و »مطلـوب نبـودن« 
شـرایط کاری عنـوان کـرد. آقـای ربانـی گفته 
ایجـاد  مـوازی«  »شبه سـاختارهای  کـه  بـود 
شـده و وزارت امـور خارجـه زیـر ادارۀ او به 
حاشـیه کشـانده شـده بـود. آقـای ربانـی در 
اسـتعفانامه اش نوشـته بـود که با سـاختارهای 
دولـت مانند یـک »انجوی شـخصی« برخورد 
کلیـت  و  می گرفـت  صـورت  »سـلیقه یی« 
تخریـب  ناآگاهانـه  یـا  و  آگاهانـه  دولـت 
غنـی  محمداشـرف  آن،  دنبـال  بـه  می شـد. 
اسـتعفای صالح الدیـن ربانـی را پذیرفت و از 
آغـاز کار برای »اصالحات جـدی« در وزارت 

خارجـه خبـر داد. 
امـور  وزارت  پیشـین  دیپلمـات  یـک  امـا 
خارجـه بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه 
حکومـت  ریاسـت  نظـِر  مـورد  اصالحـات 
وحـدت ملـی بـرای وزارت خارجـه، منحصر 
بـه کم کردن کارمندان و مسـلط بـودن آنان به 
زبان انگلیسـی اسـت. این دیپلمات پیشین که 
نمی خواهـد نامـش در این گزارش ذکر شـود، 
می افزایـد کـه ارگ بایـد روی ظرفیت سـازی 
کارمنـدان  بـرای  و  کنـد  کار  دیپلمات هـا 
فرصـت دهـد تـا زبـان انگلیسـی را خوب تـر 
بیاموزنـد و پـس از آن از آنـان امتحـان گرفته 

. د شو
ایـن دیپلمـات می گویـد کـه پس از اسـتعفای 
صالح الدیـن ربانـی، بـا برخـی از کارمنـدان 
عقده مندانـه«  مقـدار  »یـک  داخلـه  وزارت 
برخـی  او،  گفتـۀ  بـه  اسـت.  برخـورد شـده 
به خاطـر  برخـی  قومـی،  تعلقـات  به خاطـر 
متعلـق بـودن بـه حـزب خـاص و برخی هم 
بـه دالیـل نامعلـوم ختـم وظیفـه شـدند. ایـن 
حکومـت  ریاسـت  کـه  می گویـد  دیپلمـات 
وحـدت ملـی بیشـتر بـه برکنـار و تقـرر افراد 
انگلسـی فهـم توجـه می کند تا ظرفیت سـازی 

خارجـه. وزارت  تخصصی سـازی  و 
او می گویـد کـه بسـت های وزارت خارجـه 
دیپلمات هـای  و  کارمنـدان  بـرای  بایـد 
وزارت خارجـه بـه رقابـت گذاشـته شـود تـا 
دیپلمات هـای نخبـه بتواننـد بـا رقابـت آزاد 
ایـن  کننـد.  اداره  را  بسـت ها  شایسـته گی  و 
دیپلمـات می گویـد که بسـت های مستشـاری 
سـفارت خانه های  وزیرمختـاری  مستشـار  و 
رقابـت  بـه  بایـد  نیـز  بیـرون  در  افغانسـتان 
از  شایسـته«  »انسـان های  تـا  شـود  گذشـته 

کننـد. نماینده گـی  افغانسـتان 
وزارت  در  اداره هـا  و  ریاسـت ها  از  برخـی 
خارجـه مـوازی انـد و کارهـای مشـابه انجام 
می دهنـد. ایـن دیپلمـات از مرکـز مطالعـات 
اسـتراتژیک ایـن وزارت، ریاسـت پالیسـی و 
دیپلماسـی  انسـتیتوت  ریاسـت  و  اسـتراتژی 
یـاد کـرد و گفـت که ایـن ریاسـت ها کارهای 
از  دیپلمـات  ایـن  می دهنـد.  انجـام  مشـابه 
ضرورت ادغام این سـه ریاسـت سـخن گفت 
و افـزود کـه در سـفارت خانه های افغانسـتان 
در کشـورهای خارجـی، کارهـای دیپلمات ها 
تعریـف شـده نیسـت و نیـز دیپلمات ها بیش 

از نیـاز فرسـتاده شـده اند.
بـه گفتـۀ او، بسـت های دیپلماتیـک بـه عنوان 

رشـوۀ سیاسـی بـه سیاسـت مداران پرداختـه 
می شـود و این کار سـبب شده است تخصص 
بـه پـول و رشـوه  و شایسـته گی جایـش را 
بدهـد. او می گویـد کـه حـدود ۹۰ درصـد از 
بسـت های وزارت خارجه بـه وکالی پارلمان 
ایـن  می شـود.  سـپرده  قومـی  متنفذیـن  و 
دیپلمـات پیشـین، صالح الدیـن ربانـی را نیـز 
متهـم به گماشـتن افراد نزدیک بـه خودش در 
وزارت خارجـه می کنـد و می گویـد کـه خود 
شـاهد مقرری های قومی در ایـن وزارت بوده 
اسـت. او تقرری هـای غیرقانونـی و سـلیقه یی 
را تنهـا بـه آقـای ربانـی نسـبت نمی دهـد و 

می گویـد کـه رهبـران ارشـد کنونی و پیشـین 
حکومـت در ایـن تقرری های دسـت داشـتند.
مطابـق به قوانیـن دیپلماتیک، کنوانسـیون های 
در  رایـج  عـرف  و  دیپلماتیـک  بین المللـی 
جهان، یک دیپلمات باید از سـکرتریک سـوم 
کارش را آغـاز کند. بربنیـاد قوانین دیپلماتیک 
از سه سـال  افغانسـتان، یـک دیپلمـات پـس 
کارِ رسـمی در وزارت خارجـه ظرفیـت پیـدا 
می کنـد تـا بـه عنـوان کارمند یـا دیپلمـات به 

سـفارت خانه های خارجـی فرسـتاده شـود. 
امـا ایـن دیپلمـات پیشـین از در نظـر نگرفتن 
قدمه هـای دیپلماتیک از سـوی اعضای ارشـد 
وزارت خارجـه ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت 
کـه ریاسـت اول وزارت خارجـه مربـوط بـه 

حـوزۀ جنـوب آسـیا می شـود و کارمندانی در 
ایـن ریاسـت جـذب می شـوند کـه در مـورد 
داشـته  معلومـات  آسـیا  جنـوب  کشـورهای 
باشـند، امـا کارمندان این ریاسـت پس از ختم 
مأموریـت در کابـل، بـه کشـورهای امریکایی 
و اروپایـی فرسـتاده می شـوند؛ در حالـی کـه 
او  نمی شناسـند.  درسـت  را  کشـورها  ایـن 
پیشـنهاد می کنـد کـه کارمنـدان باید بـر مبنای 
تخصص شـان بـه بیـرون از کشـور فرسـتاده 
کاری صـورت  اسـتفادۀ  آن هـا  از  تـا  شـوند 

. د گیر
می پذیـرد  را  خارجـه  وزارت  اصـالح  او 

بـا  افغانسـتان  دیپلماسـی  کـه  می گویـد  و 
دیپلماسـی دنیـا منطبـق و هنـگام نیسـت. او 
اصالحـات در این وزارت در بخِش شـکلیات 
و سـاختار را مهـم می دانـد و می گویـد کـه 
»ریاسـت همکاری هـای منطقه یـی« در حالـی 
در سـاختار وزارت سـاخته شـد که به آن هیچ 
نیـاز نبـود. او مدعـی اسـت کـه این ریاسـت 
بـه خاطر امتیازدهی سـاخته شـد و هر کسـی 
اگـر می خواسـت بـه شـخصی امتیـاز بدهـد، 
وزارت  ایـن  در  اداره  یـک  و  ریاسـت  یـک 

می سـاخت.
ایـن دیپلمـات پیشـین همچنـان می گویـد که 
برخـی از نماینده گی هـای سیاسـی، قنسـولی 
و سـفارت خانه های افغانسـتان در کشورهایی 

فعـال اسـت که افغانسـتان بـا این کشـورهای 
گسـترده  و  همه جانبـه  اسـتراتژیک،  روابـط 
فایـده هـم  بیـن هزینـه و  تناسـب  نـدارد و 
اردن  عمـان،  کویـت،  از  او  نـدارد.  وجـود 
پولنـد و کویـت یـاد نمـود و پیشـنهاد کـرد 
کـه بـرای صرفه جویـی در هزینه هـا، می تـوان 
سـفارت خانه های افغانسـتان در برخـی از این 
کشـورها را بسـت و از یک کشـور به صورت 

غیرمقیـم سـایر کشـورها را اداره کـرد.
چنـد روز پیوسـته تـالش کردیـم تـا دیـدگاه 
رسـمی مسـووالن فعلـی وزارت خارجـه را 
راجـع بـه اصالحـات اعمـال شـده به دسـت 

آوریـم، امـا موفـق نشـدیم.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند کـه 
پـس از اسـتعفای صالح الدین ربانی از سـمت 
وزارت خارجـه، ده هـا کارمند ایـن وزارت به 
یکباره گـی برکنـار و یـا ختـم وظیفـه شـدند. 
وزارت خارجـه از سـفر دیپلمات هـای جدید 
کـرد.  از کشـور هـم جلوگیـری  بـه خـارج 
بـه دنبـال آن، ارگ و سرپرسـت جدیـد ایـن 
وزارت از سـوی اعضـای مجلـس نماینده گان 
متهـم  خارجـه  وزارت  قومـی«  »تصفیـۀ  بـه 
شـدند. پـس از آن، مجلس نماینـده گان هیأتی 
را برای بررسـی ایـن اتهام بـه وزارت خارجه 
فرسـتاد، اما گـزارش ایـن هیأت قناعـت اکثر 
اعضـای مجلـس را فرهـم نکـرد. عبدالولـی 
رسـمی  صفحـۀ  در  مجلـس  عضـو  نیـازی، 
فیسـبوکش از ایجـاد یـک هیـأت دیگـر برای 
بررسـی این اتهام هـا خبر داد و نوشـت: »قرار 
اسـت یک هیـأت دیگـر بـرای رسـیده گی به 
ایـن مهـم تعیین گـرد تـا در روشـنایی قوانین 
نافـذۀ کشـور اجـراآت اخیـر آقـای زمـان را 

نمایند«. بررسـی 
همزمـان باایـن، دو روز پیـش محمداشـرف 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـرای 
ارشـد  کارمنـدان  و  سرپرسـت  بـا  دوم  بـار 
وزارت خارجـه در ارگ دیـدار کـرد. بربنیـاد 
ایـن  در  غنـی  محمداشـرف  ارگ،  خبرنامـۀ 
دیـدار، اجـراآت و کارکردهـای ایـن وزارت 
را مورد بررسـی قـرار داده اسـت. در خبرنامه 
آمده اسـت: اشـتراک کننده گان نشسـت گفتند 
کـه بایـد روی معیارهـای خدمـت در وزارت 
وظایـف  الیحـۀ  و  طـرح  و  خارجـه  امـور 
از  بیـرون  در  افغانسـتان  نماینده گی هـای 

کشـور، کار شـود.
بـه نقـل از خبرنامه، آقـای غنی در ایـن دیدار 
بـر تطبیـق یـک »بسـتۀ واضح اصالحـات« در 
ایـن وزارت تأکیـد کـرده و گفتـه اسـت کـه 
معیارهـای اساسـی انجـام وظیفـه در وزارت 
امـور خارجـه »شایسـته گی و کفایـت« اسـت 
و بایـد کدرهای دیپلوماتیک موجب »شـهرت 
منفـی« افغانسـتان در بیرون از کشـور نشـوند. 
محمداشـرف  کـه  شـده  گفتـه  خبرنامـه  در 
غنـی »فهـم و دانـش مسـایل اقتصـادی« برای 
کارمنـدان وزارت امور خارجه را مهم دانسـته 
و گفتـه اسـت که کارمنـدان ایـن وزارت باید 
آگاهـی  دولـت  پالیسـی های  و  »دیـدگاه  از 
داشـته باشـند و پنـج حلقۀ سیاسـت خارجی« 

کشـور را بشناسـند.

داراالنشــاء  کمېســیون  خپلــواک  ټاکنــو  د 

پــه  ونه توانیــږي  دوی  کــه  وايــي،  رئیــس 

ــو  ــمېري، ن ــا وش ــې بی ــې رای ــو ک ۷ والیتون

ــاره  ــان لپ ــو د اع ــړه او د پایل ــتۍ پریک وروس

خپــل عملیــايت راپــور بــه کمېســیون بــورډ تــه 

وســپاري.

پــه ۷ والیتونــو کــې د بیــا شــمېرنې او تفتیــش 

د بهیــر پــه وړانــدې مزاحمــت، د ولســمرشۍ 

د ټاکنــو د پایلــو اعــان لــه نامعلــوم برخلیــک 

رسه مــخ کــړې.

د افغانســتان د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون 

د دراالنشــا رئیــس حبیــب الرحمــن ننــګ 

د یکشــنبې پــه ورځ لــه خربیاالنــو رسه پــه 

خــربو کــې ګــواښ وکــړ، کــه چــا تفتیــش او 

بیــا شــمېرنې تــه اجــازه ورنــه کــړه، نــو خپــل 

عملیــايت راپــور بــه د وروســتۍ پریکــړې لپــاره 

ــپاري. ــه وس ــورډ ت ــیون ب د کمېس

ــې  ــې چ ــو ک ــه والیتون ــه هغ ــل: »پ ــه ووی هغ

ــررسه کــړو،  ــا شــمېرنه ت ــږو بی ــه توانی مــوږ ون

ــه  ــیون ت ــه کمېس ــايت راپورن ــول عملی ــوږ ټ م

ســپارو او هــر تصمیــم چــې د ټاکنو کمېســیون 

ــږ هغــه عمــي کــوو.« ــوه، مون ــورډ ونی ب

د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون وايــي، چــې ۲۳ 

والیتونــو کــې د رایــو بیــا شــمېرنې معلومــات 

رسور تــه انتقــال شــوي، د کابــل او هلمنــد بــه 

د یکشــنبې ورځــې تــر پایــه سیســټم تــه دننــه 

ــمېرنې  ــا ش ــار بی ــار او کنده ــی او د ننګره ش

ــه ســبا بشــپړه يش. پروســه ب

د دغــه کمېســیون کمېشــر عصمــت اللــه مــل 

ــان،  ــان، بدخش ــل، بغ ــه رسپ ــې پ ــي، چ واي

تخــار، فاریــاب، بغــان او پنجشــیر والیتونــو 

بیــا شــمېرنې تــه د اجــازې  کــې د رایــو 

ورکولــو لپــاره لــه ټاکنیــزو ډلــو رسه پــه خــربو 

ــت دي. بوخ

ــه  ــوو، ل ــښ ک ــوږ کوښ ــړه: »م ــه ک ــه زیات هغ

ټاکنیــزو ډلــو رسه مــو لیــديل، بیــا هــم وررسه 

ــرو چــې دا ســتونزه حــل يش،  ــه ل ګــورو هیل

ــرې  ــه چې ــه، ک ــږي ب ــل کی ــې ح ــم چ ډاډه ی

هــواره نــه شــوه، بیــا بــه د کمېســیون مرشتابــه 

ــي.« ــم ونی ــه دې اړه تصمی پ

ښــاغي مــل زیاتــوي، چــې کمېســیون د هغــه 

ــزې  ــي ټاکنی ــه اړه چــې ځین ــو پ ۱۳۷۶۳۰ رای

ــړې  ــړه ک ــتۍ پریک ــري ورس ــراض ل ــې اع ډل

ــه  ــې پ ــې ی ــزې ډل ــوم ټاکنی ــرې ک ــه چې او ک

ــکایتونو  ــکایتونو ش ــو د ش ــري، ن ــک ل اړه ش

کمېســیون تــه دې پــه دې اړه رســمي شــکایت 

وســپاري، څو پــه اړه وروســتۍ پریکــړه ويش.

د افغانســتان د ولســمرشۍ ټاکنــې د تېــرې 

میــزان میاشــتې پــه ۶ مــه وشــوې چــې 

کمېســیون یــې د رایــو د لومړنیــو پایلــو د اعان 

پــه اړه دوه نېټــې نقــض کــړې، اوس بــه ولیــدل 

يش، چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون بــورډ 

ــوي. ــړه ک ــه پریک ــه دې اړه څ پ
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