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ما را مجبور به ایستادن 

در کنار مردم نکنید

نازدانۀ محمداشرف غنی 
چرا پاسخ گو نیست؟

6

 شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
بـا وجـود تمـام نگرانی هـا از آینـدۀ انتخابـات 
راه مؤلفه هـای دموکراتیـک  فـرا  و چالش هـای 
 12 را  خـود  هشـدارِ  آخریـن  افغانسـتان،  در 
روز قبـل از انتخابـات تحـت عنـوان »ضـرورت 
تأخیـر انتخابـات« بـه منظـور سـامان دهی بهتـر 
بـا  رقابـت  قاعده هـای  رعایـت  و  انتخابـات 

امکانـات مسـاوی تمامـی تکت هـای انتخاباتـی 
اعـام کـرد؛ امـا متأسـفانه حکومت افغانسـتان، 
جهانـی  جامعـۀ  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
نگرانی هـاِی ایـن شـورا را ناشـنیده گرفتنـد، که 
انتخابـات تحـت شـعاع حکومـت غیرقانونـی و 
بـا اشـتراک تیم هـای حکومتی بـا ویژه گـی ذکر 
شـده بـه تاریـخ 6 میـزان 1398 برگـزار گردیـد

سـخنگوی وزارت خارجـه می گوید 
که این وزارت روی بسـتۀ اصاحاتی 
بخـش  عمده تریـن  کـه  می کنـد  کار 
آن، اقتصاد محور شـدن دیپلماسـی و 

سیاسـت خارجی افغانسـتان با جهان 
است.

گـران هیـواد دیـروز در یک نشسـت 
خارجـه  وزارت  کـه  گفـت  خبـری 

بـه اسـاس ارزیابی هـای همه جانبـه، 
کار  اصاحاتـی  بسـته  یـک  روی 
تمامـی  بـه  بسـته  ایـن  کـه  می کنـد 
افغانسـتان  سیاسـی  نماینده گی هـای 
در بیـرون از کشـور فرسـتاده شـده 
و پـس از نهایـی شـدن ارزیابی هـا، 

می شـود. اعـام  اصاحاتـی  بسـته 
آقـای هیواد افزود: “بسـته اصاحاتی 
در عرصـه تحلیل، تصحیـح و به روز 
رسـانیدن دکتورین سیاست خارجی، 
قوانیـن و مقـررات، لوایـح، تشـکیل 
اصاحـات  و  امورخارجـه  وزارت 

کـدری خواهـد بود.”
او اضافـه کـرد کـه عمده ترین بخش 
اقتصـاد  اصاحاتـی،  بسـته  ایـن  در 
خارجـی  سیاسـت  شـدن  محـور 
افغانسـتان بـا جهـان اسـت و هـدف 
ایـن برنامـه این اسـت تـا بـا در نظر 

داشـت قوانیـن اقتصـادی و حمایـت 
افغانسـتان،  از  کشـورها  اقتصـادی 
روابـط افغانسـتان بـا جهـان اقتصـاد 

محـور گـردد.
بـه گفتـۀ سـخنگوی وزارت خارجه، 
دولت در نظر دارد تا افغانسـتان را به 
عنـوان نقطۀ وصل کشـورهای منطقه 
آسـیای  بـا  آسـیای مرکـزی  به ویـژه 
جنوبـی تبدیـل کند، به همین اسـاس 
دکتوریـن  در  بایـد  خارجـه  وزارت 
و  اصاحـات  خارجـی،  سیاسـت 
تـا  بدهـد،  انجـام  را  ظرفیت سـازی 
کسـانی کـه از افغانسـتان در بیرون از 
کشـور نماینده گـی می کننـد، ظرفیت 
بـرای  کـه  باشـند  داشـته  را  ایـن 

افغانسـتان بازاریابـی کننـد.
هیـواد در ادامـه افـزود: بـه ۵ تـن از 
سـفیران و معاونان سـفیران افغانستان 
کـه بـه اسـاس لوایـح، رسـمًا زمـان 
کارشـان پایـان یافته بـود، اطاع داده 

شـده کـه بـه کشـور بـر می گردند.

صفحه 2

وزارت خارجه:
 سیاست خارجی افغانستان اقتصادمحور می شود

شـورای نامـزدان؛
 از حمـایِت قـانون تا دفاع از مردم ساالری

صفحه 3
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نشست بیجینگ 
لغو می شود

مانـدگار: تاکنـون نشسـت های متعددی میان شـخصیت های 
شده اسـت.  برگـزار  طالبـان  گـروه  رهبـران  و  سیاسـی 
کشـورهای پاکسـتان، قطـر، روسـیه و... میزبان نشسـت های 
میـان طالبـان و شـخصیت های سیاسـی افغانسـتان بودنـد و 
امـا بـه تازه گـی قرار بود نشسـت میـان طالبـان و نماینده گان 
حکومت افغانسـتان در شـهر بیجینگ چین برگزار شـود؛ اما 
بـر سـر تشـکیل هیـأت اشـتراک کننده میـان سـران حکومت 

توافـق نظـر بـه میـان نیامد.
هـر دو رهبـر حکومـت می خواسـتند نماینـده گان خودشـان 
بـه ایـن نشسـت فرسـتاده شـود. ارگ می گوید که فهرسـت 
فرسـتاده شده اسـت؛  بـه چیـن  و  نهایـی  اشـتراک کننده گان 
امـا سـپیدار می گویـد کـه مشـوره و رای زنی هـا در مـورد 

دارد. جریـان  اشـتراک کننده گان  فهرسـت  نهایی سـازی 
اکنـون یـک منبـع در حکومـت وحـدت ملـی بـه روزنامـۀ 
نشسـت  انتخاباتـی  جنجال هـای  کـه  می گویـد  مانـدگار 
بیجینـگ را تحـت شـعاع قرار داده اسـت و ممکن اسـت که 

نشسـت بیجینـگ برگـزار نشـود.
تـا هنـوز فهرسـت اشـتراک کننده گان  ایـن منبـع  بـه گفتـۀ 
مشـخص نیسـت و چـون شـخصیت های مهـم سیاسـی در 
ایـن نشسـت شـرکت نمی کننـد، بنابرایـن بـه احتمـال زیـاد 

ایـن نشسـت لغـو می شـود.
ایـن درحالی ا سـت که روز دوشـنبه هفتـه روان حامد کرزی 
خبـری  نشسـت  یـک  در  کشـور  پیشـین  رییس جمهـوری 

اعـام کـرد کـه در نشسـت بیجینـگ شـرکت نمی کنـد.
حامـد کـرزی می گویـد کـه بـه دلیـل مخالفت محمداشـرف 
غنی، در نشسـتی که قرار اسـت پیرامون صلح افغانسـتان در 

چین برگزار شـود شـرکت نخواهـد کرد.
رییـس جمهـوری پیشـین گفتـه کـه نـام مـن در فهرسـتی 
بـود کـه بایـد در نشسـت چین اشـتراک می کـردم، امـا آقای 
غنـی مخالفـت کـرد. بـه مـن احـوال داد کـه اشـتراک نکنم. 
مـن گفتـم در صورتـی کـه ضرورتـی بـه رفتـن من نیسـت، 
نمـی روم و نـام خـود را حـذف کـردم. بعـداً دیـدم کـه بـا 
اشـتراک برخـی بـزرگان دیگـر نیـز مخالفت می کـرد، اما من 

بـه حضـور دیگـران تاکیـد ورزیدم.
همزمـان باایـن، مجلس سـنا از اختافـات به وجـود آمده در 

رونـد صلـح میان غنـی و کرزی کشـور نگران اسـت.
نشسـت  در  سـنا  مجلـس  اول  معـاون  ایزدیـار  محمدعلـم 
دیـروز ایـن مجلـس تاکید کـرد که اختافـات میـان رهبران 
سیاسـی، مصالـح کشـور را بـا خطر جـدی مواجه می سـازد.
آقـای ایزدیـار بـا اشـاره بـه اختافات میـان حامد کـرزی و 
محمداشـرف غنی گفت، در شـرایطی که مردم افغانسـتان در 
رونـد صلـح به اجمـاع ملی نیـاز دارند و مصالح ملی کشـور 
مطـرح اسـت، نباید چنیـن اختافاتی بـه رسـانه ها درز کند.

طریـق  از  را  اختافات شـان  بایـد  سیاسـیون  او،  گفتـۀ  بـه 
گفت وگـو میـان خودشـان حـل کننـد تـا بـه منافـع کشـور 

نشـود. وارد  صدمـه 

شورای نامزدان:

نـورستانی و خـالد وضـاحت دهنـد
احمدولی مسعود: 

در بـرابر تقلـب مقـاومت مـی کنیـم



پـس از آنکـه بـه  تاریـخ 30 جـدی 1397 مهلـت 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  ثبت نـامِ 
افغانسـتان بـا اشـتراک 18 نامزد ریاسـت جمهوری 
ائتـاِف  رسـید؛  پایـان  بـه  انتخابـات  دورِ  ایـن 
بـا  ریاسـت جمهوری  نامـزدان  از  گسـترده یی 
عنـوان  تحـت  انتخاباتـی،  تکـت   12 اشـتراک 
انتخابـات  نامـزدان  مسـاعی  تشـریک  »شـورای 
بـه  واکنـش  در  افغانسـتان«،  ریاسـت جمهوری 
توسـط  دولتـی  وسـیع  امکانـات  از  سوءاسـتفاده 
دو تیـِم حکومتـی )دولت سـاز بـه رهبـری محمـد 
اشـرف غنی و ثبات وهمگرایـی بـه رهبـری عبـداهلل 
عبـداهلل( شـکل گرفت. شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری، از بـدِو شـکل گیری تـا امـروز 
مرجعـی  مثابـۀ  بـه  تیـم حکومتـی،  دو  برخـاِف 
معتبـر در حمایـت از قانـون و مردم سـاالری عمـل 

کـرده اسـت: 
-  در یکـی از نخسـتین و بی سـابقه ترین اقدامـات 
و در راسـتای ایجاد شـفافیت در پروسـۀ انتخابات، 
طرح و میکانیزم مؤثِر گزینش کمیشـنران و اعضای 
جدیـد کمیسـیون های انتخاباتی توسـط این شـورا 
مطـرح و مورد تأییـِد طرف ها و شـرکای انتخاباتی 
قـرار گرفـت کـه در نتیجـه، کمیشـنران و اعضـای 
جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی از فیلتـر 18 نامزد 
انتخابـات ریاسـت جمهوری گذشـتند و بـه تاریـخ 
13 حـوت 1397 تمامـی اعضـای کمیسـیون های 
انتخاباتـی در حضورداشـِت محمـد اشـرف غنـی، 
رییـس حکومـت و عبداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی 

سـوگند یـاد کردند. 
-  از مهم تریـن اقداماِت شـورای نامزدان انتخابات 
اساسـی  قانـون  از  در حمایـت  ریاسـت جمهوری 
انتخاباتـی،  بحـران  از  جلوگیـری  و  افغانسـتان 
ایسـتاده گی در قبـال نقـِض قانون اساسـی توسـط 
آقـای غنـی و ادامـۀ کارِ او پـس از اول جـوزای 
1398 هــ ش بـود. بر بنیاد »مادۀ 61 قانون اساسـی 
افغانسـتان، وظیفـۀ رییس جمهـور در اول جـوزاِی 
و  می یابـد  پایـان  انتخابـات  از  بعـد  پنجـم  سـال 
انتخابـات بـه منظـور تعییـن رییس جمهـورِ جدید 
قبـل  روز  شـصت  الـی  سـی  مـدت  خـال  در 
می شـود.«  برگـزار  رییس جمهـور  کار  پایـان  از 
انتخابـات  نامـزداِن  مسـاعی  تشـریک  شـورای 
ثـور  ریاسـت جمهوری طـی نشسـت خبـری 30 
احـزاب  از  شـماری  سـران  حضـور  بـا   1398
سیاسـی، اعضـای نهادهـای جامعۀ مدنـی و عالمان 
دیـن؛ بـر پایـان کارِ حکومت وحدت ملـی در اول 
جـوزا و ایجاد »سرپرسـتی حکومـت« با طرحی دو 
گزینه یـی تأکید ورزید. شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری، ادامـۀ کار سـراِن این حکومت 
را پـس از اول جـوزا، زمینه سـاز بی ثباتـی سیاسـی 
حکومـت  رهبـری  امـا  کـرد.  عنـوان  کشـور  در 
وحـدت ملـی پـس از اول جـوزا نیـز بـه کار ادامه 
داده و مـا شـاهد بی ثباتـی و بحران هـای متعـددی 

توسـط  کمپاینـی  نصب هـای  و  عـزل  جملـه:  از 
وسـیع  امکانـات  از  اسـتفاده  حکومتـی،  تیم هـای 
برخوردهـای  حکومتـی،  تیـم  دو  توسـط  دولتـی 
سـلیقه یی و منفعت محـور از قضایـا و مؤلفه هـای 
ملـی توسـط تیم هـای حکومتی و ده ها مـورد دیگر 
که سـبب بحران های سیاسـی-اجتماعی در کشـور 

بوده ایـم.  گردیـد، 
-  شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
انتخابـات  آینـدۀ  از  نگرانی هـا  تمـام  وجـود  بـا 
دموکراتیـک  مؤلفه هـای  راه  فـرا  چالش هـای  و 
افغانسـتان، آخریـن هشـدارِ خـود را 12 روز  در 
قبـل از انتخابـات تحـت عنـوان »ضـرورت تأخیر 
انتخابـات« بـه منظـور سـامان دهی بهتـر انتخابـات 
و رعایـت قاعده هـای رقابـت بـا امکانات مسـاوی 
امـا  کـرد؛  اعـام  انتخاباتـی  تکت هـای  تمامـی 
کمیسـیون های  افغانسـتان،  حکومـت  متأسـفانه 
ایـن  نگرانی هـاِی  جهانـی  جامعـۀ  و  انتخاباتـی 
انتخابـات تحـت  شـورا را ناشـنیده گرفتنـد، کـه 
شـعاع حکومـت غیرقانونـی و با اشـتراک تیم های 
حکومتـی بـا ویژه گـی ذکر شـده به تاریـخ 6 میزان 

برگـزار گردیـد.   1398
نامـزدان  شـورای  کـه  نگرانی هایـی  تمامـی    -
کنفرانس هـای  طـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
متعـدد از نتیجـۀ انتخابـات 6 میـزان 1398 بیـرون 
داده بـود، به حقیقت پیوسـت و ما شـاهد اشـتراِک 
کمتـر از یک ونیـم میلیـون رای دهنـده از بیـش از 
9 میلیـون ثبت نـام شـونده  و بیـش از 16 میلیـون 
واجـد شـرایِط رای دهـی بودیـم. امـا نگرانی هـای 
جدی یـی کـه پیـش از انتخابـات، با وجودِ سیسـتم 
بایومتریـک، از سوءاسـتفادۀ بعضـی از تکت هـای 
انتخابـاِت  در  سیسـتماتیک  تقلبـات  و  انتخاباتـی 
اخیـر اذهان مردم افغانسـتان را مغشـوش سـاخت 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای  و 
نگرانی هایی پیرامون آن داشـت؛ متأسـفانه ما شاهد 
تقلبـات  انتخاباتـِی دیگـر و  افتضاحـات  از  یکـی 
از  سـازمان یافته تر  به مراتـب  و  میلیونـی  گسـتردۀ 
بودیـم. حـدود یک میلیـون رای  انتخابـات 2014 
تقلبـی سـازمان یافته جـدا گردیـد؛ امـا هنـوز هم با 
گذشـت بیشـتر از ۵0 روز کاری، کمیسیون مستقل 
انتخابـات ظرفیـت جداسـازی کامِل آرای سـفید و 
سـیاه را پیـدا نکـرده اسـت. در آخریـن گـزارش، 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افغانسـتان برخـاف 
طرزالعمـل و صاحیت هـای قانونـِی خـود به بیش 
از 137 هـزار رایـی که از سـوی شـرکت درمالوگ 
»قرنطیـن« شـده بود، اعتبـار داد. و همچنـان به 79 
هـزارو 843 راِی خارج از وقت نیز اعتبار بخشـید. 
حـال آنکـه، بر اسـاس صاحیت های قانونـی، تنها 
»رای بایومتریـک شـده« که در »زمـان معین«ِ اعام 
شـده مورد اسـتفاده قـرار گرفته باشـد، اعتبار دارد. 
-  هم زمـان بـا گزارش هـای غیرقانونـی کمیسـیون 
انتخابات افغانسـتان، مبنی بر اعتباربخشـی قسـمتی 

انتخابـات  نامـزدان  شـورای  مشـکوک،  آرای  از 
صـورت  در  کـه  دارد  ادعـا  ریاسـت جمهوری 
باطـل نشـدن 300 هـزار رای »ناپـاک«، 137 هـزار 
و 630 رای »قرنطیـن شـده«، تکمیـل نشـدن روند 
آرا؛  تصفیـه و مشـخص نشـدن »سـقف واقعـی« 
را  مشـکوک  محل هـای  آرای  بازشـماری  اجـازۀ 
ایـن درحالی سـت کـه شـورای  داد.  نخواهنـد  را 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری و نهادهـای 
ناظـر و مرتبـط، بـر شـفافیت ایـن پروسـه تأکید و 
از ظرافت هـای قانونـِی پروسـۀ انتخابـات حمایت 
می کننـد. امـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، بـدون 
این کـه پاسـخ روشـنی به نگرانـی شـورای نامزدان 
و شـهروندان افغانسـتان بدهد، یک جانبـه و خارج 
از طرزالعمل هـای ایـن کمیسـیون اقـدام می کنـد. 
ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  شـورای  ضمنـًا    -
مداخـاِت  از  عمیـق  نگرانی هـای  جمهـوری، 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم حکومت در امور انتخاباتی، 
یـا  آ را  ذخیـرۀ  مرکـز  قفـل  شکسـتن  جملـه:  از 
»دیتاسـنتر« دارنـد. از سـویی هـم اعتـراِف موردی 
خانـم شـینکی کروخیـل و بعضـی از چهره هـای 
بی اعتمادی هـا  و  نگرانی هـا  از  موجـی  دیگـر، 
شـورای  اسـت.  کـرده  ایجـاد  را  پیچیده گی هـا  و 
نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری هشـدارنامه یی 
عنوانـی یونامـا )UNAMA( ارسـال داشـت کـه 
توسـط  اعتراف شـده  چینل هـای  از  یونامـا  بایـد 
وضاحـت  دولت سـاز  تیـم  اعضـای  از  یک تـن 
احمدولـی  توییـت  بـه  پاسـخ  در  یونامـا  دهـد. 
مسـعود؛ یکی از اعضای برجسـتۀ شـورای نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، گفتـه اسـت کـه از 
بی طرفـی یونامـا در انتخابـات افغانسـتان اطمینـان 
می دهـد. یونامـا اظهـار داشـته اسـت کـه از یـک 
پروسـۀ بـاز و نهادهـای مسـتقل حمایـت می کنـد. 
یونامـا همچنـان در پاسـخ بـه نگرانی های شـورای 
نامـزدان گفتـه اسـت که: »هرکسـی کـه می گوید با

می کنـد.«  اشـتباه  دارد،  چینـل    UNAMA
بدون شـک کـه مداخلۀ یوناما و یا سـایر نهادها در 
مسـایل ملی؛ از جمله پروسـۀ انتخابات افغانسـتان، 
از نگرانی های جدی شـهروندان افغانسـتان اسـت. 
امـا پاسـخ یونامـا بـه نگرانی هـای شـورای نامزدان 
از  یکـی  افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
دالیلـی اسـت کـه جایـگاه و صابِت این شـورا را 
بـه عنـوان مرجع معتبـر قانون گرایی، مردم سـاالری 

و شـفافیت محوری نشـان می دهـد. 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  بنابرایـن، 
ریاسـت جمهوری)CPC( که متشـکل از 10 تکت 
انتخاباتـی و معاونیِن بعضـی از تکت های غیرعضو 
ائتاف هاسـت  مهم تریـن  از  یکـی  می باشـد؛ 
کـه تـا امـروز بـرای حمایـت از قانـون و دفـاع از 
اسـت.   شـده  ایجـاد  افغانسـتان  در  مردم سـاالری 
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افغانســتان محلــی بــرای چرخــش بازی هــای پیچیــده شــده 
اســت و بــه همیــن دلیــل برخی از اتفاقات به شــدت پرســش 
برانگیــز بــه نظــر می آینــد امــا هرگــز پاســخ درخــوری هــم 
ــدن  ــلیم ش ــوال ها، تس ــن س ــی از همی ــد. یک ــدا نمی کن پی
دســته جمعی هفتصدنفــر از اعضــای داعــش در والیــت 
ننگرهــار بــه دولــت افغانســتان اســت کــه از همــان اول بــا 
ــه اعــان  ــر داخل ــه تعقیــب آن وزی ــود. ب پرســش مواجــه ب
کــرد کــه دیگــر داعشــی در افغانســتان نیســت. امــا اطمینــان 
وزیــر داخلــه از نابــود شــدن داعــش بــا شــک و تردیدهایــی 

مواجــه شــده اســت. 
ــارۀ داعــش  ــد شــدن یک ب ــورد ناپدی ــردم افغانســتان در م م
از افغانســتان بــه خصــوص از والیــت ننگرهــار، ســوال های 
بیشــماری را مطــرح می کننــد. زیــرا داعشــیانی کــه در 
مناطــق ننگرهــار حضــور داشــتند بــا محــض تســلیم شــدن 
بــه دولــت، دیگــر از آنــان خبــری نیســت، آنــان کجــا رفتنــد 
مدغــم  برنامه یــی  چــه  در  و  می کننــد  زنده گــی  کجــا 
ــه  ــد ک ــاده باش ــاله س ــن مس ــوام ای ــرای ع ــاید ب ــدند. ش ش
ــر  ــان فک ــا آگاه ــدند؛ ام ــلیم ش ــش تس ــان داع جنگ جوی
می کننــد کــه ایــن تســلیمی چندصدنفــری آنهــم متعلــق بــه 
ــه  ــازه  اســت و ب ــۀ ت ــاک، تجرب یــک  گــروه خارجــی خطرن

ــادی را در خــود دارد. ــاالت زی ــل احتم ــن دلی همی
ــت  ــه دول ــه ب ــک منطق ــان در ی ــم، طالب ــاهد بودی ــا ش باره
و  آورده انــد  دســت  بــه  امکانــات  و  پــول  و  پیوســته 
ــا روز  ــد ام ــلیم کرده ان ــت تس ــه دول ــه را ب ــاح های کهن س
ــب ســر  ــام طال ــه ن ــر ب ــۀ دیگ ــراد از گوش ــن اف دیگــر همی
ــد  ــوده ان ــان نب ــه اصــًا طالب ــم کســانی ک ــا ه کشــیده اند. ی
ــوان تســلمیان خودشــان را  ــه عن ــاس آن گــروه، ب ــا در لب ام
ــد. در  ــد و خندین ــه دســت اورده ان ــول ب ــد و پ ــه کردن حوال
ــواالت و  ــن س ــم عی ــی ه ــن داعش ــد ت ــن هفتص ــورد ای م

ــت. ــرح اس ــر مط ــا خطرناک ت ــاالت حت احتم
ــا  ــدن صده ــلیم ش ــالۀ تس ــد مس ــر میرس ــه نظ ــه ب  چنانک
ــده اســت  ــک مســاله پیچی ــروی داعــش در افغانســتان، ی نی
و همیــن مــورد ســبب نگرانی هایــی بــرای مــردم افغانســتان 
ــه  ــت ک ــار اس ــنده گان ننگره ــده از باش ــوص آنع ــه خص ب
داعــش در مناطــق شــان حضــور و فعالیــت داشــت و حــاال 
نــدارد. زیــرا وقتــی کــه صدهــا نیــروی داعــش بــدون جنــگ 
ــن  ــدند، ای ــلیم ش ــت تس ــه دول ــر، ب ــن اواخ ــی در ای خاص
ایــده مطــرح می شــود کــه ممکــن اســت آنــان روزی دوبــاره 
ــوردی  ــن برخ ــی از چنی ــای داعش ــاید نیروه ــد. ش برگردن
بــه عنــوان یــک ابــزار اســتفاده کــرده باشــند؛ چنانکــه ایــن 
نیروهــا پنــج ســال پیــش در حالــی کــه بیشــتر مردمــان محلی 
ــوان داعــش شــدند پرچــم ســیاه  ــه عن ــد، یــک شــبه ب بودن
ــی شــده اند  ــن مــدت مرتکــب جنایت های ــا ای افراشــتند و ت
و همین گونــه هــم یک شــبه پیشــیمان شــده و تســلیم 
ــاره  ــم روزی دوب ــاید ه ــتند؟ ش ــا هس ــون کج ــده اند. اکن ش
ــر  ــا نف ــن صده ــی ای ــد. شــاید تســلیم شــدن گروه برگردن
بــه دولــت، بــه معنــای آن اســت کــه آنــان از شــر جنــگ بــه 
مدتــی در امــن باشــند و یاهــم ممکــن اســت کــه بــا تســلیم 
ــه  ــه منطق ــت، خودشــان را ب ــه دول ــه ب ــک منطق شــدن از ی
ــد. ــه دســت بیاورن دیگــر رســانده باشــند و آنجــا صــاح ب

اکنــون نگرانــی ایــن اســت کــه اگــر تســلیم شــدن صدهــا 
داعشــی در والیــت ننگرهــار بــه دولــت، یــک برنامــه 
یک جانبــه یــا دوجانبــۀ تاکتیکــی بــوده باشــد، خطــر آفریــن 
اســت؛ زیــرا اگــر ایــن نیروهــا از آن مناطــق بیــرون کشــیده 
شــده و بــه مناطــق دیگــر فرســتاده شــده باشــند، روزی بــار 

ــه مناطــق شــان برخواهنــد گشــت.  دیگــر ب
بنابرایــن پیشــنهاد مــا بــه دولــت افغانســتان ایــن اســت کــه 
ــزاری و  ــکل اب ــه ش ــان ب ــح افغانس ــگ و صل ــث جن در بح
سیاســی برخــورد نکنــد؛ زیــرا هرنــوع بــازی بــا ایــن مســاله، 
عواقــب بســیار وحشــتناکی را در قبــال دارد. بنابرایــن دولــت 
ــخ  ــده پاس ــلیم ش ــیان تس ــن داعش ــت ای ــورد سرنوش در م
ــی  ــد داعش ــود. هفتص ــد ب ــر خواه ــردا دی ــه ف ــد ورن بده

ــد؟ ــا رفتن ــده کج تسلیم ش

هفتـصد داعشـِی
 تسلیـم شـده 

کجـا رفـتند؟

شـورای نامـزدان؛
 از حمـایِت قـانون تا دفاع از مردم ساالری

عبدالقادر فقیـرزاده
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شـورای نامزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری از وزیر دفاع 
کشـور مبنـی بـر اظهاراتـش در رابـط بـه مداخلـۀ ارتـش 
در رونـد انتخابـات و کمیسـیون انتخابـات مبنـی بر اعام 

نتیجـۀ ابتدایـی خواهان وضاحت شـده اسـت. 
ایـن شـورا در اعامیه یی از اسـداهلل خالد، وزیـر دفاع ملی 
کشـور، مبنـی بـر اظهاراتـاش در امـور انتخابـات و حـوا 
علـم نورسـتانی، رییس کمیسـیون انتخابات منبـی بر اعام 

نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات، وضاحت خواسـته اسـت. 
رییـس  نورسـتانی،  حواعلـم  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
کمیسـیون انتخابـات از حکومـت خواسـت کـه کارمنـدان 
ایـن کمیسـیون را در بازشـماری و تفتیـش آرا در هفـت 
والیتـی کـه تـا کنـون اجازۀ بازشـماری داده نشـده اسـت، 

همـکاری کنـد.
بانـو نورسـتانی که روز یک شـنبه، 3 قوس که در نخسـتین 
کنفرانـس »صلـح و امنیـت« نظامیـان زن در مقـر وزارت 
دفـاع در کابـل صحبت می کـرد، گفت که اعضـای رهبری 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات از بروز خشـونت در صورت 
آغـاز بازشـماری و تفتیـش آرا در هفـت والیـت شـمالی، 

نگران انـد. 
همچنـان، اسـداهلل خالـد وزیـر دفـاع ملـی کشـور در ایـن 
نشسـت بـا اشـاره بـه سـخنان رییـس کمیسـیون انتخابات 
گفـت: نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور بی طرف هسـتند، 
امـا اجـازه نمی دهـد تـا وضعیـت به طـرف بحـران برود. 
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی امـا می گوینـد که اعتـراض حق 
شـهروندان اسـت و انتخابـات یـک رونـد مدنـی اسـت و 
نبایـد از طـرف افـراد مشـخص ایـن رونـد نظامی سـاخته 

 . شود
و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رییـس  رشـید،  یوسـف 
عادالنـۀ افغانسـتان )فیفا( بـه روزنامۀ مانـدگار می گوید که 
انتخابـات یـک رونـد مدنی و سیاسـی اسـت و نبایـد این 
رونـد نظامـی سـاخته شـود و نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

کشـور در برابـر مـردم قـرار گیرند.
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری در اعامیه یی 
از نهادهـای دولتـی خواسـته اند تـا به مسـوولیت های خود 
تداخـل  آن  بپردازنـد، در غیـر  امـورد حکومـت داری  در 

وظیفه یـی بوجـود می آیـد و ارزش هـای عدالـت زیـر پـا 
گذاشـته می شـود.

ایـن شـورای گفتـه اسـت کـه وزیر دفـاع ملـی، وضاحت 
دهـد کـه در رابطه بـه مسـألۀ انتخابـات باید غیـِر جانبدار 
باشـد و مطابـق احـکام قانـون اساسـی و »دایرکتیف هـای« 
وزارت دفـاع ملـی به وظایـف دفاعی و عسـکری خود در 

دفـاع از سـرحدات کشـور معطوف باشـد.
ایـن نهـاد هم چنـان گفته اسـت که ایشـان توضیـح بدهند 
کـه مداخلـه در امور ملکـی و مدنـی کارِ وزارت دفاع ملی 
اسـت؟ مگـر اینکـه حکومـت غیردموکراتیک و اسـتبدادی 

باشد.
همچنـان در اعامیه یـی شـورای نامـزدان، آمده اسـت: »به 
خانـم حـوا علـم نورسـتانی، نیـز گوشـزد می نماییـم کـه 
اعـان ابتدایی نتایـج انتخابـات نیازمنِد ترتیبـات و مراحل 
قانونـی اسـت و بایـد رعایـت شـده باشـد تـا منطـق پیـدا 

. کند«
شـورای نامـزدان افـزود کـه از خانـم نورسـتانی پرسـیده 
آرای  میلیـون  یـک  از  بیشـتر  سرنوشـت  کـه  می شـود، 
تقلبـی و »متقلبیـن« آن بـر اسـاس لوایـح و طرزالعمل های 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـه کجـا رسـیده اسـت؟ و 
قانونـی  تأکیـد کرده انـد کـه هرگونـه عملکردهـای غیـِر 
پیامدهـای بحران آفریـن را به دنبال دارد و شـخصیت های 

یـاد شـده، بایسـتی پاسـخ بگوینـد.
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، بانـو حـوا 
علـم نورسـتانی و کمیشـنران محتـرم کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات را مـوردِ خطـاب قـرار می دهد که بیشـتر از این 
از تخطی هـا، تقلبـات و قانـون شـکنی ها اغمـاض ننمایند، 
در غیـِر آن بـرای سـلب صاحیت آن ها و محاکمه شـان از 

هیچ گونـه تـاش دریـغ نخواهـد ورزید.

تقلب یک میلیونی
نامـزدان  شـورای  اعضـای  از  یکـی  حـال،  همیـن  در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری می گویـد کـه در برابـر بحران 

می کننـد.  مقاومـت  اسـت،  شـهروندان  دامن گیـر  کـه 
احمـد ولـی مسـعود یکـی از اعضـای شـورای نامـزدان 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، بـا اشـاره بـه ایـن موضوع 
نامـزدان  انتخاباتـی  نتیجـۀ  می گویـد کـه پیـش از اعـام 
شـریک 1 میلیـون رأی تقلبـی از رونـد خـارج گردنـد. 

او گفتـه اسـت که در شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری، 
کسـی دعـوای برنـده شـدن یـا رأی بلنـد را نـدارد؛ چـون 
بـا شـناخت از ماهیـت نمایش نامـۀ انتخابـات، اکثـرآ وارد 
رقابـت فعـال نشـدند و ایـن مضحکـه از آغـاز تـا امـروز 
چنـان شـرم آور ادامـه دارد که ادعـای پیـروزی در همچو 

رونـد پـر از خیانـت و دنائـت هیـچ افتخاری نیسـت.
آقـای مسـعود افـزود کـه روی هـم رفته تک تـک اعضای 
نامـزدان  و  ایـن کشـور  منحیـث شـهروندان  ایـن شـورا 
انتخابـات  کـه از جایـگاه حقوقـی نیـز برخوردارانـد، حق 
دارنـد تـا در مقابـل خیانتـی که امروز کشـور را بـه بحران 
انتخاباتـی بـرده و اگـر مهـار نگردد فـردا به بحـران ملی یا 

اسـتبداد تاریخـی می کشـاند، مقاومـت نماینـد.
ایـن عضـو شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
در ادامـۀ یادداشـتی کـه در برگـۀ فیسـبوکش منتشـر کرده 
می گویـد کـه در ایـن مرحلـه، پرسشـی که چشـم پوشـی 
از آن بـه مثابـۀ سـهیم شـدن بـه خیانـت ملـی محاسـبه 
می شـود، ایـن اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات در ابتـدای 
پـس از برگـزاری انتخابات، چهل درصـد آرأ یعنی بیش از 
یـک  ملیـون رأی تقلبـی را باطـل اعام نمـود. طبق مصوبۀ 
کمیسـیون، نامـزدان انتخاباتـی کـه شـریک چنیـن تقلبات 
بـزرگ و سیسـتماتیک انـد، باید همزمان معرفـی و به اتهام 
خیانـت ملی مـورد بازپرس قـرار گرفته از رونـد انتخابات 

می شـدند. اعام  اخـراج 

آقـای مسـعود بـا ایـن پرشـس کـه چگونـه تـا هنـوز بـه 
خیانتـی بـه این سـنگینی سـرپوش گذاشـته شـده اسـت؟ 
گفـت: اکنـون چـرا کمیسـیون تـاش و اصـرار دارد تـا با 
اعـام پـارۀ دیگر از نتایـج تقلبـی، ذهنیت هـا را از خیانت 
کان منحـرف سـازد تا سـر کافه گم شـود و با سـرپوش 
دیگـری محکـم کاری نمایـد؟ تـا سـرانجام سـناریو به نفع 
»متقلبیـن« خاتمـه یابـد، مأموریـت تکمیـل گـردد و پـای 

کمیسـیون از مسـؤولیت بیرون کشـیده شـود!
ایـن در حالـی اسـت اسـداهلل سـعادتی، معاون دوم  دسـته 
انتخاباتـی ثبـات و هم گرایـی با انتقـاد از اظهارات اسـداهلل 
خالـد، سرپرسـت وزارت دفـاع ملی، می افزایـد که کار این 

وزارت، تفنـگ کشـیدن در برابر مردم نیسـت.
آقـای سـعادتی تأکیـد کـرد کـه سرپرسـت وزارت دفاع از 
موقـف این وزارت حـق ورود به بحث انتخابـات را ندارد 
و می بایـد نیروهـای ارتـش را در دفـاع از تمامیـت ارضی 

و سـرکوب تروریستان بسـیج کند.
معـاون دوم دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و هم گرایـی تأکید کرد 
کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات از مسـیر کارش منحرف 
شـده اسـت و اگر دو بـاره به مسـیر اصلی خـود برنگردد، 

مـردم از نتایـج کارش حمایـت نخواهند کرد.
اسـداهلل سـعادتی هم چنـان خاطرنشـان سـاخت کـه هدف 
ثبـات و هم گرایـی از راه انـدازی تظاهراتـی کـه در حـال 
حکومـت  مـدل  آورد  کار  روی  اسـت،  آن  برنامه ریـزی 
تظاهـرات  ایـن  هـدف  بلکـه  نیسـت،  ملـی  وحـدت 
جلوگیـری از رفتـن یـک »تقلـب کار« به ارگ و رسـیدن او 

بـه قـدرت اسـت. 

در سـال های اخیـر گپ وگفت هـای زیادی در مـورد مصرف 
سـلیقه یی و شـخصی بودجۀ ملـی دولت از سـوی حکومت 
شـدن  نزدیـک  بـا  اتهام هـا  و  گمانه هـا  ایـن  بـود.  مطـرح 
زمـاِن برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری بیشـتر می شـد. 
حکومـت وحـدت ملـی به ویـژه ریاسـت حکومـت وحدت 
ملـی همـواره در مظـان اتهـام قرار داشـت کـه بودجۀ دولت 
را بـرای کمپایـن و خریـد رأی در روز انتخابـات مصـرف 
کـرده و خزانـۀ دولت را خالی کرده اسـت. دیدبان شـفافیت 
افغانسـتان در ماه هـای اخیـر سـال گذشـته مدعـی شـد کـه 
والیت هـا  بـه  ریاسـت جمهوری  امـور  ادارۀ  از  در  کسـانی 
سـفر می کننـد و بـه مـردم خـارج از بودجـۀ تصویب شـده، 

وعـدۀ اجـرای پروژه هـا کـرده اند.
مـاه گذشـته کمیسـیون »مالـی و بودجۀ« مجلـس نماینده گان 
گـزارش قطعیـۀ یا صورت حسـاب مصارف دولت در سـال 
1397 را ارایـه کـرد کـه بربنیـاد آن، بزرگتریـن تخطـی در 
صـورت  اجرایـی  و  ریاسـت جمهوری   92 و   91 کدهـای 
گرفتـه و ایـن دو رهبر حکومـت از این پول ها بـرای مقاصد 
شخصی شـان اسـتفاده کرده انـد. بربنیاد این گـزارش، در ۵3 
واحـد بودجه یـی مسـتقل، تخطی هـای زیـادی از اصول نامۀ 
کشـور  در  مالـی  قانـون  عالی تریـن  واقـع  در  کـه  بودجـه 

می باشـد، صـورت گرفته اسـت.
ایـن گـزارش نشـان مـی داد کـه در سـال 1397 خورشـیدی 
در کـود 91، 1 میلیـارد و 300 میلیـون افغانـی بـرای رییـس 
حکومـت و رییـس اجرایـی اختصـاص داده شـده بـود کـه 
در جریـان سـال، 1 میلیـارد و 720 میلیـون افغانـی از سـایر 
کودهـای مالـی دیگـر به این کود تعدیل شـده اسـت. بربنیاد 
گزارِش مجلس، در سـال 1398 خورشـیدی نیـز 1 میلیارد و 
630 میلیـون افغانـی از سـایر کودها به کود 91 تعدیل شـده 
در حالـی کـه در سـال 98 بـرای این کـود، 1 میلیـارد افغانی 

از سـوی مجلـس نماینـده گان اختصـاص داده شـده بود.
بـه همیـن دلیـل، دو هفتـه پیـش کمیتـۀ رییسـان مجلـس 
نماینـده گان تصویـب کردنـد تا همایـون قیومی، سرپرسـت 
از  تخلفـات  بـه  پاسـخ گویی  بهـر  از  را  مالیـه  وزارت 
»اصول نامـۀ بودجـه« و »صدهـا مـورد حیف ومیـل بودجـه 

در سـال مالـی 97«، بـه نشسـت علنـی مجلـس نماینـده گان 
فراخوانـده بخواننـد. مجلـس نماینـده گان هـم دو روز پیش 
آقـای قیومـی را در ایـن نشسـت دعوت کرد، امـا او به جای 
پاسـخ دهی در مـورد اتهامی کـه بر وزارت مالیه وارد اسـت، 
گزارشـی از کارکـرد ایـن وزارت در سـال 1397 ارایـه کرد. 
ایـن کار بـا واکنـش برخـی از اعضـای مجلس روبه رو شـد 
و موجـب تنـش لفظـی میـان وکا نیـز گردیـد. شـماری از 
اعضـای مجلـس مدعی بودند کـه آنان خواهان »اسـتجواب« 
ذکـر شـده  پول هـای  مـورد حیف ومیـل  در  قیومـی  آقـای 
بودنـد، امـا کمیتـۀ رییسـان مجلـس و هیـأت اداری، آقـای 

قیومـی را بـه جلسـۀ »اسـتماعیۀ« دعـوت کرده انـد.
وزیـر  بـه  خواسـتند  مجلـس  اعضـای  کـه  هنگامـی 
پرسش های شـان را مطـرح کننـد و پاسـخ بگیرنـد، هیـأت 
اداری مجلـس و شـخص آقـای قیومـی بـه وکا گفـت کـه 
زیـرا  نـدارد؛  پرسش های شـان  بـه  گفتـن  پاسـخ  آماده گـی 
مجلس او را به نشسـت »اسـتماعیه« خواسـته اسـت. پیش از 

این، کمیسـیون »سـمع شـکایات« مجلس سـنا آقـای قیومی 
را بـرای پاسـخ گویی بـه اتهـام اسـتفادۀ شـخصی از کود 91 
اتهام هـای دیگـر فراخوانـده بـود، امـا در پایـان  و برخـی 
نشسـت، آقـای قیومـی بـا اسـتدالل هایش نتوانسـت قناعت 
سـناتوران را فراهم کند. سـناتوران گفتند کـه همایون قیومی 
نداشـت.  قناعت بخـش  پاسـخ های  آنـان  پرسـش های  بـه 

پیـش از ایـن، محمداشـرف غنـی فرمانـی صـادر کـرد کـه 
بربنیـاد آن، هیـچ نهـاد داخلـی و خارجـی حـق تفتیـش و 
بررسـی وزارت مالیـه را نـدارد. نهادهـای مفتـِش داخلـی و 
خارجـی تـا کنـون از وزارت هـای خارجه، داخلـه معارف و 
غیـره نهادهـا تفتیش و بررسـی کـرده و گـزارش چگونه گی 
فسـاد در این نهادها را به رسـانه ها و مردم ارایه داده اسـت. 
در حالـی کـه اعضـای پارلمـان، مـردم، رسـانه ها و نهادهای 
مفتـش بارهـا از وجـود فسـاد در وزارت مالیـه سـخن گفته 
انـد، امـا معلـوم نیسـت کـه چـرا مسـووالن ایـن نهـاد بـه 
افـکار عمومـی و نهادهـای رسـمی پاسـخ های قناعت بخش 

بـه عنـوان  قیومـی  از همایـون  انـد.  نـداده  و راضی کننـده 
»نازدانـۀ« محمداشـرف غنـی نیـز یاد شـده اسـت.

تلویزیـون طلـوع در مـاه عقـرب گـزارش را نشـر کـرد کـه 
نشـان مـی داد کـه وزیـر مالیـه در سـال های 201۵ و 2016 
همزمـان بـا کار در حکومـت افغانسـتان، از یـک دانشـگاۀ 
سـندها،  ایـن  بربنیـاد  می گرفتـه.  تنخـواه  نیـز  امریکایـی 
دانشـگاه »سـن خـوزۀ« ایالـت کالیفورنیـای امریکا، در سـال 
201۵ بیـش از 4۵0هـزار دالـر و در سـال 2016، بیـش از 
270هـزار دالـر به همایـون قیومـی، سرپرسـت وزارت مالیه 
و مشـاور ارشـد محمداشـرف غنـی تنخـواه داده اسـت. این 
سـندها می رسـانند کـه همایـون قیومـی همزمان از سـه نهاد 

تنخـواه می گرفتـه اسـت. 
مجلـس  اعضـای  شـکایت  از  پـس  کـه  دیگـری  گـزارش 
نماینـده گان نشـر شـد نشـان مـی داد کـه همایـون قیومـی 
اکثـر اوقـات در دفتـر کارش نمی باشـد. ایـن گزارش نشـان 
مـی داد کـه آقـای قیومی بیشـتر وقتش را در خارج از کشـور 
سـپری می کند. بسـیاری از اعضای مجلس شـکایت داشـتند 
کـه وقتـی بـه خاطـر رسـیده گی بـه مشـکات موکان شـان 
بـه وزارت مالیـه مراجعـه می کننـد، وزیـر مالیـه در دفتـرش 
نمی باشـد و اکثـراً گفتـه می شـود کـه بـه خـارج از کشـور 

سـفر کرده اسـت.
جالـب این کـه همایون قیومـی همزمان با سرپرسـتی وزارت 
مالیـه، سـمت مشـاوریت ارشـد رییـس حکومـت را نیز کار 
می کنـد و در اکثـر قریـب بـه اتفـاق کمیسـون ها، کمیته هـا 
و هیأت هایـی کـه از سـوی ارگ ریاسـت جمهـوری ایجـاد 
باشـد.  قیومـی عضویـت می داشـته  آقـای  می شـود، حتمـًا 
یعنـی همزمـان از دو نهـاد دولتـی تنخواه می گیرد کـه اینکار 
در مخالفـت بـا قانـون کارِ کشـور اسـت. آقـای قیومـی در 
بسـیاری از سـفرهای رسـمی محمداشـرف غنـی بـه بیـرون 
از کشـور نیـز دیده شـده اسـت. محمدهمایـون قیومی، بچۀ 
کاکای محمداشـرف غنـی نیـز اسـت و مشـهور اسـت کـه 
آقـای غنـی به هیـچ قیمتی بچـۀ کاکایش را خفته نمی سـازد!

نازدانۀ محمداشرف غنی چرا پاسخ گو نیست؟

شورای نامزدان:

نورستانی و خالد وضاحت دهند
احمدولی مسعود: 

در برابر تقلب مقاومت می کنیم
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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گرم شـدن کـرۀ زمیـن و آلوده گی هـوا نه تنهـا خرابی هایـی را بر روی 
سـیارۀ مـا ایجـاد کرده، بلکـه تأثیراِت بدی بر روی سـامتی انسـان ها 
گذاشـته اسـت. آلوده گـی هـوا باعـث افزایـش بیماری هـای تنفسـی، 
آسـم و افزایـش خطـِر سـکتۀ مغـزی شـده اسـت. مطالعـاِت جدیـد 
نشـان می دهنـد کـه آلوده گـی هـوا بـر روی مغـز انسـان نیـز تأثیـر 

می گـذارد.
نشـان  بوسـتن  پزشـکی  دانشـکدۀ  در  دانشـمندان  اخیـِر  تحقیقـات 
می دهـد کـه قـرار گرفتـِن طوالنی مـدت در معـرض هـوای آلـوده، 
باعـث از بیـن رفتن سـاختار مغز و اختـال در عملکرد شـناختی مغز 

در میان سـالی و یـا پیـری می شـود.
محققـان شـواهدی را کشـف کردنـد حاکـی از این کـه آلوده گـی هوا 
بـر روی سـاختارِ مغـز تأثیـر می گـذارد و منجـر بـه نوعـی سـکتۀ 
مغـزی خامـوش ایسـکمیک می شـود که رگ هـای خون رسـان به مغز 
مسـدود می شـوند. ایـن تحقیقـات افـرادی را که نزدیک بـه جاده های 
بـا  قـرار داده و سـپس  بررسـی  اصلـی زنده گـی می کردنـد، مـورد 
اسـتفاده از تصاویـر ماهواره یـی ذرات معلـق در هـوا و تأثیـر زنده گی 
در چنیـن محیطـی را بـر روی ایـن افـراد ارزیابـی نمـوده اسـت. این 
ذرات کـه باعـث آلوده گـی می شـوند، منابـع مختلفی دارنـد از جمله: 
نیروگاه هـا، کارخانه هـا، موترهـا و همچنیـن سـوزاندن زغال سـنگ و 

چوب.
بخـش گسـترده یی از مطالعـات نشـان داده انـد که آلودگی هـوا، بدون 
توجـه بـه سـن و سـاِل افـراد، تأثیـر بـدی بـر روی مغـز آن هـا دارد. 
تحقیقـات انجـام شـده در مـارس 201۵ نشـان داده کـه آلوده گی هوا 

می توانـد مانـع رشـد قـدرِت شـناختی کودکان شـود.
محققـان سـه نتیجـۀ شـناختی را )حافظـۀ کاری، حافظـۀ کاری برتـر 
و توجـه( در 271۵ دانش آمـوزِ دبسـتانی از 39 آموزشـگاه مختلـف، 
بررسـی کردنـد. آن هـا دریافتند که کـودکاِن واقع در مـدارس آلوده تر، 
با شـرایط اجتماعـی و اقتصادی یکسـان با دیگر دانش آمـوزان، دارای 
بازدهـی شـناختی کمتـری هسـتند، حتـا پـس از هماهنـگ شـدن بـا 
فاکتورهـای دیگـری کـه بـر روی افزایـش توانایـی درک تأثیـر مثبت 

می گذارنـد.
یافته هـا نشـان می دهنـد کـه توسـعۀ فعالیت هـای مغـزی بـه ترافیـک 
و آلوده گـی ناشـی از آن در دورۀ میانـۀ کودکـی، حسـاس تر می باشـد. 
خوشـبختانه ایـن یافته هـا سیاسـت گذاران را تحـت تأثیر قـرار داده و 
آن هـا را تشـویق بـه تنظیمـاِت بیشـتر بـرای کاهـش آلوده گـی هوا و 

انتخـاب مکان هـای پاک تـر بـرای مـدارس جدیـد کرده اسـت.
تحقیـق انجـام شـده در نوامبـر 2012 در رابطه با جامعۀ پیری شناسـی 
در امریـکا، دریافتـه کـه زنده گـی در مناطقی با سـطح بـاالی آلوده گی 
هـوا می توانـد منجر به کاهش سـطح ادراک در افراد مسـن شـود. این 
اولیـن تحقیقاتـی اسـت کـه نشـان می دهـد قـرار گرفتـن در معـرض 
هـوای آلـوده بر روی عملکرد شـناخت در مـردان و زنان ُمسـن تأثیر 

به سـزایی دارد.
محققـان دریافته انـد کـه ذرات هـوا کـه دارای قطـر 2.۵ میکرومتـر یا 
کوچک تـر هسـتند، می تواننـد بـه عمق ریـه و احتماالً مغز نفـوذ کنند. 
آن هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که هـوای آلـوده می تواند یـک خطر 
محیطـی مهـم بـرای کاهـش میـزان ادراک و شـناخت در افراد مسـن 

باشد.
 اگـر در محیطـی بـا سـطح آلوده گی باال زنده گـی می کنیـد، تحقیقاتی 
در مـارس 201۵ در دانمـارک نشـان داده کـه فعالیت هـای ورزشـی 
در هـوای آلـوده می توانـد برخـی تاثیـرات مضـِر مربوط بـه آلوده گی 
هـوا را بیشـتر کـرده و خطـر مرگ ومیـر زودرس را نیـز افزایش دهد. 
فعالیـت بدنـی می توانـد مصرِف تنفسـی و میـزان آالینده هـای هوا را 
کـه شـما از طریـق تنفـس وارد ریه هـای خـود می کنیـد، افزایش دهد 
کـه ایـن امـر اثـرات مضـر آلوده گـی هـوا را در طـی ورزِش هـوازی 
زیـاد می کنـد. اگـر امکانـش برای تـان وجـود دارد، در داخـل خانـه 
ورزش کنیـد و یـا بـه محیطـی مانند پارک، کنـار رودخانـه و یا جایی 
بـا درختـاِن زیـاد برویـد کـه دارای میـزان آلوده گی کمتری اسـت، به 

ویـژه در روزهایـی کـه میـزان آلوده گی هوا بیشـتر اسـت.
منبع: سـیمرغ

زنده گـی  اطاعـات  و  ارقـام  و  آمـار  عصـر  در  مـا 
فعالیـت  هیـچ  امـروز،  پیچیـدۀ  دنیـای  در  می کنیـم. 
بـدون  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی  طـرح  و 
برنامه ریـزی پیـش نمـی رود، و بی تردیـد محـور هـر 
اسـت.  اطاعـات  منطقـی،  و  اصولـی  برنامه ریـزِی 
کسـی بی نیـاز از اطاعـات نیسـت و آگاهـی دقیق از 
تحوالتـی کـه در رابطـه بـا کارهـا صـورت می گیرد، 
نه تنهـا تضمین کننـدۀ پیشـرفت اسـت، بلکـه می تواند 
از اشـتباهات و زیان هـای ناشـی از کمبـود اطاعـات 

جلوگیـری کنـد. 
تولیـد،  واردات،  صـادرات،  دسـت اندرکاران  اگـر 
تجـارت داخلـی و دیگـر امـور اقتصـادی می خواهند 
و  غنی تـر  روز  بـه  روز  را  اطاعاتـِی خـود  ذخیـرۀ 
فعالیـِت خـود را بـر مبنـای واقعیت هـا پیـش بـرده 
و در کار خـود پیشـرفت و بهبـود پدیـد آورنـد، یـا 
اگـر می خواهنـد فعالیـت اقتصـادِی جدیـدی را در 
بـه پی گیـری  ناشـناخته  آغـاز کننـد، اگـر  قلمـروی 
آخریـن تحوالت اقتصادی، قانونـی و اداری در رابطه 
بـا حرفـۀ خـود عاقه منـد انـد، اگـر چشـم بـه آینده 
دوختـه و نمی خواهنـد فرصت هـای تکـرار نشـدنی 
را از دسـت بدهنـد و اگـر نمی خواهنـد در عرصـۀ 
رقابت هـای اقتصـادی از دیگـر دسـت اندرکاران امور 
بازرگانـی و صنعتـی عقـب بماننـد، جـز دسترسـی 
سـریع به اطاعـاِت حرفه یـی، چاره یی وجـود ندارد. 
در گذشـته ها موبایـل وجـود نداشـت، فکـس وجود 
نداشـت، انترنتـی در میـان نبـود و کمپیوترهـا به این 
انـدازه نبودنـد کـه فقـط روی یـک میز فضـای کمی 
بـه خـود اختصـاص دهنـد یـا حتـا قابـل حمـل و 
شـخصی باشـند. امـا بـا این وجـود در سـی، پنجاه یا 
حتـا یک صـد سـال پیـش می شـود افـرادی را یافـت 
که در کار و زنده گی شـان پیشـرفت داشـته یا سـرآمد 
بـوده انـد؛ بنابریـن نمی تـوان راز موفقیـت را تنها در 

وجـود ابـزار و امکانـاِت بیشـتر خاصـه کرد. 
راز پیشـرفت آن هـا چـه بـود و چـه می کردنـد کـه 
بـه موفقیـت دسـت می یافتنـد؟ آیـا در اتـاق عقـِب 
کمپیوتـر  دسـتگاه  یـک  شرکت شـان  یـا  فروشـگاه 
مخفـِی  انترنتـی  شـبکۀ  بـه  کـه  داشـتند  نوت بـوک 
آن زمـان متصـل بـود؟... نـه! چنیـن چیـزی آن زمـان 
نبـود. مـا داریـم حتـا در مـورد زمانـی  امکان پذیـر 
صحبـت می کنیـم کـه روزنامه هـا آن قدرهـا فراگیـر 
نشـده بودنـد و صنعـت چـاپ یـک صنعت ُمـدرن و 
میکانیـزه مثـل امـروز نبـود. امـا اگـر در مـورد افـراد 
موفـق تحقیـق شـود، خواهیـد دیـد کـه موفق تریـن 
آن هـا دارای شـبکه یی قـوی از ارتباطـات بـا افـراد 
دیگـر بـه ویـژه افـراد موفق بـوده انـد؛ چرا کـه افراد 
موفـق در کار و زنده گـی فقـط اجـازه می دادنـد کـه 
افـراد موفقـی چـون خودشـان دوروبرشـان باشـند، 
چیـز  آن هـا  از  و  می کردنـد  معاشـرت  آن هـا  بـا 
می آموختنـد: همـواره افـراد موفـق کسـانی بودند که 
اطاعـات و اخبـار و دانـش و تجربـۀ دیگـران را بـه 
سـوی خود جـذب می کردنـد. امـا چگونه؟... پاسـخ 

بسـیار سـاده اسـت؛ چـون، آن هـا جویـای علـم و 
دانـش و اطاعات بودنـد. به راحتی و بـدون خجالت 
و تعـارف آن چـه نمی دانسـتند را از آگاهـان و ناظران 
می پرسـیدند. پـس یـک راز موفقیـِت دیگـر همیـن 
اسـت کـه اگـر چیـزی را نمی دانیـد، بپرسـید و بعـد 
دربـارۀ آن چـه به دسـت می آوریـد، پرس وجـو کنیـد 
و اطاعـات خودتـان را افزایـش دهیـد. افـراد موفق، 
افـراد موفـق دیگـر را زیـر نظـر می گیرنـد و منابـع 
خبـری و اطاعـات و تجربه هـای آن هـا را شناسـایی 
می کننـد و خودشـان در صـدد ایـن برمی آینـد کـه با 
آن منابـع ارتبـاط برقـرار کننـد. در قدیـم، زمانـی کـه 
ایـن تکنولـوژی نویـن کنونـی در اختیـار نبـود، مثـًا 
فرزندان)بیشـترینه  بـه  پـدران  کشـاورزی،  دورۀ  در 
را  تجربیـات  و  اطاعـات  و  دانـش  ایـن  پسـران( 
منتقـل می سـاختند، در دورۀ صنعتـی، پـدران دیگـر 
را  اطاعـات  همـۀ  کـه  نداشـتند  را  ایـن  توانایـی 
راهـی  را  آن هـا  بنابرایـن  بدهنـد.  فرزندان شـان  بـه 
مهارت هـای  تـا  می کردنـد  دانشـگاه ها  و  کارگاه هـا 

الزم را از اسـتادان فرابگیرنـد. 
مـا اکنـون در عصـر و دوره یـی هسـتیم کـه بـه آن 
عصـر اطاعـات و ارتباطـات می گوینـد؛ عصـری که 
می تـوان آن را عصـر گـرداب اطاعـات دانسـت )که 
ماهیـت جـذب کـردن دارد و بی چون و چـرا همه را 
در نهایـت بـه سمت وسـوی خـود جـذب می کنـد.( 
کـه  هسـتند  افـرادی  موفـق،  افـراد  عصـر،  ایـن  در 
خیلـی سـریع و حرفه یـی مهارت هـا را بـه صورتـی 
می بندنـد.  کار  بـه  و  می گیرنـد  فـرا  خودآموختـه 
نمی تواننـد  واقعـًا و در عمـل  دانشـگاه ها  پـدران و 
بدهنـد،  را  دارنـد  نیـاز  آن  بـه  افـراد  آن چـه  همـۀ 
پـدران اگـر بتواننـد فقـط می تواننـد حمایـت کنند و 
تشـویق، اسـتادان فقـط می تواننـد راه را نشـان بدهند 
و فرزندانـی کـه جویـای علـم و دانـش و موفقیـت 

هسـتند، بایـد اقـدام کننـد بـه جسـت وجو و کاوش 
در منابـع عظیم اطاعـات موجـود و فراگرفتن آن چه 
و  کنیـم  جسـت وجو  کـه  می بایسـت  بداننـد:  بایـد 
خودمـان، خودمـان را آمـوزش دهیـم بـا اسـتفاده از 
منابـع علمـی و کاربـردی موجود)مـواد و مطالـب و 

کتاب هـای آموزشـی و منابـع انسـانی آموزشـی(. 
انترنـت، امـروز فضایی اسـت که می تـوان در آن همۀ 
ایـن کارهـا را انجـام داد. بـه عنـوان مثـال، در انترنت 
در حـال حاضـر میلیون هـا سـایت موجـود اسـت بـا 
میلیاردهـا صفحـۀ اطاعـات، هـزاران هـزار نفـر از 
بهتریـن اسـتادان و دانشـمندان بـه آن متصـل هسـتند 
کـه هـر یک منابـع خـاص و تخصصی خـود را یافته 
انـد و خـود را با اسـتفاده از آن منابع بـه روز می کنند. 
دقیـق کـه نـگاه کنیم، آن هـا را افـراد موفقـی خواهیم 
یافـت و طبـق آن چـه در بـاال گفتـم، کافـی اسـت 
خودمـان را بـه آن هـا و نیـز بـه منابـع آن هـا نزدیـک 
کنیـم و از ایـن ارتبـاط و اتصـال بـرای دسـت یابی به 

موفقیت هـای خـود اسـتفاده کنیـم. 
امـروزه بـا اسـتفاده از روش هـا و تکنیک های بسـیار 

سـاده و عملـی، می تـوان جهـت افزایـش اطاعـات، 
کشـفیات  برداشـت.  سـازنده یی  و  مثبـت  گام هـای 
از  بهره گیـری  کـه  می گویـد  روان شناسـی  جدیـد 
اطاعـات تنهـا بـا برخـورداری از هـوش و ذکاوت 
و یـا شـانس نیسـت، بلکـه توانایـی اسـتفاده، مهارت 
از  اسـتفاده  اسـت.  آن  تحلیـل  قـدرت  و  عمـل  در 
توانایی هـای جسـمی و روانـی کـه در اعمـاق وجود 
هـر فرد به صـورت دسـت نخورده باقی مانده اسـت، 
می توانـد فـرد را در راه رسـیدن بـه هدف یـاری کند 
و آن چـه کـه موجـب تفـاوت میـان فرد عـادی و فرد 
موفـق می شـود، نحـوۀ اسـتفاده از ایـن توانایی هـا و 
داشته هاسـت کـه بـه صـورت ویژه گی هایـی نمایـان 
می شـود. ایـن ویژه گی هـا بـه فـرد نیـرو می دهنـد تـا 

بـرای رسـیدن بـه موفقیـت، فعالیـت کند. 
قـدرت ایجـاد رابطه، یکـی از مهم تریـن مهارت هایی 
اسـت کـه هـر فـردی می تواند جهـت دسـت یابی به 
اطاعـات، داشـته باشـد. امـروزه دانشـمندان علـوم 
رفتـاری بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه ارتبـاط مایـۀ 
قـدرت اسـت و کسـانی کـه این فـن را به نحـو موثر 
گونه یـی  بـه  را  می تواننـد جهـان  می گیرنـد،  بـه کار 
متفـاوت درک کننـد و جهـان نیـز آنان را بـه گونه یی 
اندیشـه ها،  بـر  متفـاوت درک می کنـد. کسـانی کـه 
احساسـات و اعمـال اکثـر انسـان ها تأثیـر می گذارد، 
افـرادی هسـتند که می داننـد چگونه از ابـزار قدرتمند 
ارتباطـات اسـتفاده کننـد. تقریبـًا تمـام افـراد موفـق، 
قـدرت فوق العـاده در جلـب دوسـتی دیگـران دارند 
و می تواننـد بـا افـرادی کـه خصوصیـات و اعتقادات 
گوناگـون دارنـد، ایجـاد صمیمیـت کنند. افـراد موفق 
جاذبـۀ  و  انعطاف پذیـری  نرمـش،  دارای  همچنیـن 
توجـه  می تواننـد  ترتیـب  بدیـن  و  خاصـی هسـتند 
افـراد کثیـری را بـه خود جلـب کننـد و از این طریق 

اطاعـات خـود را افزایـش دهند. 
چنان چـه بتـوان بـا افـراد مناسـب، رابطـۀ صمیمانـه 
و دوسـتانه برقـرار سـاخت، می تـوان هـم نیـاز آنـان 
را برطـرف نمـود، هـم آنـان احتیـاج فـرد را برطرف 
سـازند. پـس بـرای نیـل بـه موفقیـت و همسـویی با 
افـراد موفـق در عصر گرداب اطاعات، آسـان اسـت 
ایده آل تـان  موقعیـت  بـا  را  فعلی تـان  موقعیـِت  کـه 
مقایسـه کنیـد تـا ببینیـد االن کجـا هسـتید و در آینده 

بـه کجـا می خواهیـد برسـید. 

محمدرضا طلوعی

قدرت ایجاد رابطه، یکی از 
مهم ترین مهارت هایی است 
که هر فردی می تواند جهت 
دست یابی به اطالعات، داشته 
باشد. امروزه دانشمندان 
علوم رفتاری به این نتیجه 
رسیده اند که ارتباط مایۀ قدرت 
است و کسانی که این فن را 
به نحو موثر به کار می گیرند، 
می توانند جهان را به گونه یی 
متفاوت درک کنند و جهان نیز 
آنان را به گونه یی متفاوت 
درک می کند. کسانی که بر 
اندیشه ها، احساسات و اعمال 
اکثر انسان ها تأثیر می گذارد، 
افرادی هستند که می دانند 
چگونه از ابزار قدرتمند 
ارتباطات استفاده کنند. تقریباً 
تمام افراد موفق، قدرت 
فوق العاده در جلب دوستی 
دیگران دارند و می توانند 
با افرادی که خصوصیات و 
اعتقادات گوناگون دارند، ایجاد 
صمیمیت کنند
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گویـا هانـری چهـارم، همـان شـاه فلسـفه گراِی فرانسـوی 
کـه در قـرن شـانزدهم توانسـت بـا در پیش گرفتن سیاسـِت 
مـدارا و برقـراری برابـری ادیـان، بـرای زمانـی البتـه کوتاه، 
در  را  پروتسـتان ها  و  کاتولیک هـا  میـان  خانه گـی  جنـگ 
در  عقیدتـی  آشـوب های  در عصـر  و  بخوابانـد  کشـورش 
فرانسـه صــلح برقـرار کنـد، بـا وجـود ایـن کارِ بـزرگ و 
تاریخـی خـود، در گفت وگویـی بـا روبتـس نقـاِش هالندی 
کـه بـرای ترسـیم سـیمای او بـه دربـار پاریـس آمـده بـود، 
گفته اسـت: به شـخصه هنرمند را از پادشـاهان برتـر می داند، 
چـرا کـه هنرمنـدان صورت گـِر سرشـت زنده گی و پاسـدار 

واقعیت هـای بنیادیـِن تاریـخ انـد.
هانـری چهـارم هـم روزگار سـروانتس بـود و اولیـن ترجمۀ 
فرانسـوی رمـان جهانـی ایـن نویسـندۀ نامـدار اسـپانیایی، 
یعنـی دن کیشـوت را خوانـده اسـت. چه بسـا حقیقـِت نابی 
کـه در ایـن کتـاب می یافتـه او را بـر آن داشـته اسـت کـه 
هنرمنـد را بـر شـاهان سـر بداند؛ زیـرا ماجراهـای مضحک 
قهرمـان ایـن اثـر کـه شه سـواری پیـر و مالیخولیایی اسـت، 
شـاید بیـش از هـر چیـز می خواهـد به مـا بفهماند کـه دیگر 
دوران حماسـه های فـردی در تاریخ سـرآمده اسـت و اینک 
توده هـا هسـتند کـه بـه سرنوشـت شـکل می دهنـد. بـه هـر 
روی، تصـور شهسـوار لق لقـو و مافنگـی، امـا در همـه حال 
نیک خـواه سـروانتس بـرای هانـری به عنوان شـاه و صاحب 
قـدرت، ایـن ُحسـن را داشـته اسـت کـه او را از در افتـادن 
بـه ورطـۀ غـرور و تـک روی در مدیریـِت کشـورش پرهیـز 
مـی داده اسـت. و از همیـن پرهیـز هـم، شـاه هانـری نـزد 

هنرمنـد فروتنـی در پیـش می گیـرد. 
در تفسـیر ایـن داورِی هانـری چهـارم باید گفـت هنرمند در 
قیل وقـال مشـغلۀ همه رنـگ و غفلـت آور زنده گـی، نگاهـی 
پیوسـته نکته یاب دارد. هنرمند و از آن جمله اسـت نویسـنده 
کـه پاسـدار شـاخه یی کهـن و گسـترده از فرهنـگ بشـری 
اسـت، رگۀ رویدادهـای بنیادین تاریخ را از بسـتر روزمرگی 
و تکـرار بیـرون می آورد در قالـب همه گونه روایـت کهن یا 
نـو، بـا ارایۀ دیدی چکیـده وار از این رویدادها و انسـان های 
کارگـزار آن هـا، عرصـۀ ادب را بـه تجلـی گاه واقعـِی تاریخ 

می کند.  بـدل 
دن کیشـوت نیـز بـه عنـوان شهسـوار پیـری کـه غـرق در 
گذشـته یی زوال یافتـه از درک آن کـه دورانش به سـر رسـیده 
عاجـز اسـت، بـه عنـوان پدرسـاالری خرفـت و نابه هنـگام 
بـرای هـر آن جامعه یـی کـه در آن هنجارهـای کهنـه و نوین 
اخاقـی ـ رفتـاری با هـم در تعارض می افتنـد و هنجارهای 
گذشـته به رغـم آن کـه دیـری اسـت منسـوخ شـده اند، بـاز 
و همچنـان خـود را صاحـب رسـالت می داننـد، شـخصیتی 

اسـت. نمونه وار 
شـاه هانـری پادشـاهی اسـتثنایی بـود، چـرا کـه بـرای ادیان 
برابـری، و بـرای هـر سـفره مرغـی آرزو می کـرد و در ایـن 
بـه جـز  را،  بـه راسـتی می کوشـید. ولـی هانـری  نیـز  راه 
عاقـه اش بـه دن کیشـوت، یـک عنصـر و عامـل دیگـر نیز 
بـه نویسـندۀ ایـن اثـر، یعنـی میگویـل دسـروانتس سـاآودرا 
نزدیـک می کـرد، و آن این کـه این هر دو شـخصیت تاریخی 
در روزگار فیلیـپ دوم پادشـاه هسـپانیه زنده گی می کردند و 
اندیشـۀ عمـل و سیاسـت این شـاه در زنده گی هـر دو آن ها 

تاثیری سرنوشـتی داشـته اسـت.
پدر فیلیپ، یعنی کارل پنجم توانسـت مسـلمانان را که بیش 
از هشـت صد سـال در جنوب هسـپانیه حکومـت می کردند، 
بـه شـمال افریقـا واپـس برانـد و ایـن کشـور را از نـو بـه 
دامـان جهـان مسـیحیت بازگرداند. امـا خود او و کشـورش 
هسـپانیه بایـد کـه تـا آینده یی بسـیار دور برای ایـن پیروزی 
بهـای گزافـی می پرداختنـد زیـرا مسـلمانان جنوب هسـپانیه 
صاحـب تمدنی برتـر و نظـام اجتماعی فرهیخته تـری بودند 
و سـرزمین های زیـر فرمان شـان، آبادتریـن بخـش اروپـای 
قـرون وسـطی به شـمار می رفـت. چنین بود کـه کارل ناچار 
بـرای پیـروزی بـر چنیـن تمدنی، باید که کشـور خـود را به 
ابـزاری قاطـع امـا خطرنـاک مجهـز می کـرد و آن تعصـب 
دینـی و ملـی بـود. تعصبـی کـه بـه کمـک بـزرگان روحانی 
و سـران لشـگری کشـورش در روح ملـت هسـپانیه دمید و 
چنیـن، بـه کمـک ابـزار دو پهلویـی پیـروز شـد کـه بعدهـا 

هسـپانیه را درگیـر پیامدهایـی شـوم کرد.
فیلیـپ، از ایـن پـدر نـه تنها هسـپانیه، کـه جهـان را به ارث 

سروانتس 
از ُدن کیشوت 

چه می خواسته 
است؟

بـرد. ایـن امپراتـور خودکامـه نمـاد اوج اقتـدار پادشـاهی 
قـرون وسـطا، و هم زمـان سـرآغاز فروپاشـی آن اسـت. این 
شـاه جهانـی بـه هیـچ رو زنده گـی را بـه خوش بختـی سـر 
نکـرد. حتـا ناامیـد از جهـان رفـت و بـا آن همـه قـدرت و 
ثـروت، پـس از مـرگ در پشـت سـر خـود کشـوری فقیر و 
ویـران به جا گذاشـت. دلیلش هـم آن که درسـت در روزگار 
همیـن شـاه کشیش مسـلک و خشـکه مقدس نهضـت نوآیین 
پروتستانیسـم بـا کیـش اصاحـی از آلمـان سـر برداشـت 
و دیـری نکشـید کـه شـعله ور تـا بـه شـمال اروپـا، یعنـی 
سـویدن و هالنـد سراسـر انگلسـتان و بخش هایـی بـزرگ از 
فرانسـه گسـترش یافـت. ایـن کیش نویـن در چشـم فیلیپ، 
خـروج از زیـر سـایۀ مسـیح، نافرمانی در پیش خـدا، پیروی 
فیلیـپ  بـه حسـاب می آمـد و  از شـیطان و کفـر محـض 
رسـالت خـود دانسـت بـه سـر کـوب آن برخیـزد و بـا همۀ 
تـوان یک پارچه گـی ایمـان کهـن را، حتـا بـه رغم خواسـت 
ملت هـا از نـو در جهـان مسـیحیت برقرار کنـد و در این راه 
در جنگ هایـی پـی در پـی و بیهـوده، همۀ هسـتی ملت خود 
را به قمار گذاشـت. فیلیپ با صد کشـتی غول آسـای جنگی 
بـه فتـح انگلسـتان رفت. از قضا کشـتی هایش هـم از توفانی 
سـهم درهـم شکسـتند، هـم از آتـش منجنیـق کشـتی های 
کوچک تـر و از ایـن رو چابک تر انگلیسـی. شکسـت ناوگان 
دریایـی فیلیـپ دوم را کـه به آرمـادا معروف اسـت، در این 
نبـرد دریایـی بـا انگلسـتان در سـال 1۵88، در عمـل پایـان 

تاریخـی قـرون وسـطا می داننـد.
اقتـدار  بـر  کاری  ضربه یـی  آرمـادا  شکسـت  کـه  اگـر 
پدرسـاالرانۀ فیلیـپ دوم بـود، صلحـی کـه هانـری به رغـم 
کارشـکنی های عامان همین فیلیپ در کشـور خود فرانسـه 
برقـرار کـرد، ضربـۀ  پروتسـتان هایش  کاتولیک هـا و  میـان 
مرگ بـار دیگـری بـه ایـن اقتـدار فـرود آورد؛ زیـرا فیلیـپ 
بـرای چندیـن دهه کوشـیده بـود کاتولیک های فرانسـوی را 
بـه جـان پروتسـتان های آن بینـدازد. مگـر کـه ایـن کشـور 
هم چـون ایالتـی محتـاج قیمومـت به دامـان هسـپانیه بیافتد.
چنیـن بـود کـه هانری چهـارم هم ماننـد سـروانتس، باید که 
در همـه عمـر، بهـای سیاسـت های و هم آلـود و جاه طلبانـۀ 
فیلیـپ را می پرداخـت. هانـری بـه قیمـت سـوختن مـزارع 
کشـورش، و آن نویسـنده به قیمـت عمری فقـر، آواره گی و 

ناکامـی در زنده گی شـخصی.
می گوینـد سـروانتس در سـال های پیـری و پـس از آن که از 
تأمیـن نـان از راه نویسـنده گی بـرای همیشـه امیـد می بـرد، 
بـه جبـر غـم نـان، کارمنـد پیمانـی دولـت و مأمـور مالیات 
می شـود و در ایـن مقـام بـه اتهام واهـی اختاس، بـه زندان 
می افتـد و در این جاسـت کـه یک بـاره و الهام آسـا داسـتان 
دن کیشـوت در ذهنـش فـوران می کنـد. آیـا تجربـۀ آن  همـه 
ناکامی هـای شـخصی و آن همـه شکسـت های پـی در پـی 
در رسـیدن بـه کـف دسـتی خوش بختـی، و بسـی بیشـتر 
و  خیره سـرانه  خطاهـای  آن همـه  خـودی،  ناکامی هـای  از 
پندارآلـود شـاه معاصـِر او فیلیـپ دوم و رنج هایـی کـه از 
ایـن خطاهـا بـر جـان یکایـک هموطناِن او نشسـته بـود، در 
ضمیـر او ذخیـره شـده بود تا سـرانجام در روزهـای پیری و 
پخته گـی از چشـمۀ نبـوغ این نویسـنده در این میان سـرد و 

گـرم روزگارچشـیده سـرریز کند. 
آیـا سـروانتس نخواسـته اسـت در ایـن مجموعـه لطایـف 
طنزآمیـِز خـود بـر پهلوانـی فرتـوت، فراتـر از ایـن پهلـوان، 
شه سـوارانی دیگـر را هـم دسـت بیانـدازد؟ یعنـی همـۀ آن 
انسـان هایی را کـه در راه ایـن یـا آن آرمـان مبـارزه می کننـد 

و رنـج می کشـند؟
شه سـواری  و  جادویـی  رمان هـای  سـروانتس،  زمـان  در 
چنیـن  وصـف  عـوام،  خیـل  و  داشـت  بسـیار  رواجـی 
رمان هایـی را از پهلوانانـی کـه بـا اسـلحۀ آتشـین غـول و 
کـه  همیـن  می کـرد.  بـاور  می انداختنـد،  بـه خـاک  اژدهـا 
این گونـه رمان هـا پیوسـته بـه ابـزار و عنصـر افسـانه پنـاه 
می بردنـد و پهلوانـان خـود را هرچه بیشـتر بـه درون جهانی 
جادویـی درمی آوردنـد، نشـان مـی داد که در واقعیـت دوران 
پهلوانـان یکه تـاز و همه جـا پیـروز دیگـر بـه سـر رسـیده 
اسـت. چنین بـود که سـروانتس حکایت پهلوانی را نوشـت 
کـه یـک کروبـی خالـی از نقص نبـود، بلکـه پیرمـردی بود 
سـربه راه کـه از پستونشـینی و خوانـدن قصۀ جـادو و جنبل 
کمـی ُخـل شـده بـود و چنیـن قـدم در راه می گذاشـت و 

نشـده  سـپری  شه سـواری  دورۀ  هنـوز  آن کـه  خیـال  بـه 
اسـت و بانـوی پیـر و نـزار خـود مثـًا در رمانـش فقـرزده 
بـه جـوالن درمی آمـد کـه دهقانانـش غـم قیمـت تخم مـرغ 
را می خوردنـد و همه جـا می پنداشـت کـه وقـت جنـگ و 
نام جویـی اسـت و هنـگام قطـع دسـت سـتم کار، و هـر باره 
گمـان می کـرد به دسـت آورده آن خواسـته یی را کـه هربـاره 
در پیـش چشـم او ناپدیـد می شـد. ُخلی که به رغم خواسـت 
خیـرش در حـق بینوایـان، دایـم از همان هـا ُکتـک نـوش 
جـان می کـرد، بـه خـاک می افتـاد، قامـت راسـت می کـرد 
و بی آن کـه هرگـز از اشـتباه بـه در بیایـد یـا کـه سـرخورده 
شـود، بـا نـگاه خیـره پیـری سـال خورده هم چنان به سـمت 

پیـش می رفـت. پنـدار  سوسـوی خاموش ناشـدنی 
آیـا به راسـتی تنهـا پس زمینـۀ تاریخـی روزگار سـروانتس و 
افـول همیشـه گی دوران پدرسـاالری و سـر برداشـتن عصر 
صنعـت و زنده گـی شـهروندی اسـت کـه مایـۀ الهـام ایـن 
نویسـنده در تجسـم بخشـیدن بـه ایـن پیرمـرد ُخـل بـوده 
اسـت؟ بـه ایـن پیـر آرمان گرایی کـه همه جـا می خواهد کار 
خیـر کنـد، اما همه جـا معصومانـه خرابـی به بار مـی آورد و 
همه جـا بـه حمایـت از مظلومـان برمی آیـد و همه جـا همین 

مظلومـان بـه خـرج اعصـاب او تفریـح می کند؟ 
دن کیشـوت  را در آلمـان بـه ویـژه نویسـنده گان مکتـب 
رمانتیسـم دوسـت داشـته انـد، و این رمـان نخسـتین بار هم 
بـه قلم لودوبک تیک شـاعر شـاخص نهضت رمانتیسـم این 

کشـور، بـه آلمانـی برگردانده شـده اسـت.
از ویژه گـی جهان نگـری مکتـب رمانتیسـم آن کـه در چشـم 
پیـروان ایـن مکتـب، طیبعـْت خاصیـت و قابلیتی انسـان وار 
و  دوپهلـو  فریـب کار،  مرمـوز،  جهـان  کـه  یعنـی  دارد. 
خدعه آمیـز اسـت و پیوسـته در پیـش تشـنه کامی نیازهای ما 
بـه جـای آب، سـراب بـه تماشـا می گـذارد، یا آن که بر سـر 
راه غرایـز خردسـتیز مـا، غرایزی مثـل حرص سـیری ناپذیر 

مـال و حسـادت و جاه طلبـی، پیوسـته دام می گـذارد.
جهـان وقتـی در فریـب انسـان، دسـتی بازتـر می یابـد کـه 
بلکـه جنـون خـود نشـانۀ  بیابـد،  ابتـا  بـه جنـون  انسـان 
غلبـۀ جهـان بـر انسـان اسـت و دن کیشـوِت دگردوسـت و 
عدالت خـواه اگرهـم کـه مجنـون نباشـد، خلـی ماخولیایـی 
اسـت کـه تـا پیـش از افتـادن در بسـتر احتضـار، از گذشـته 

بیابـد. نمی توانـد  بیـرون  مـردۀ شه سـواری 

مکتـب  هـم دورۀ  آلمانـی  شـاعر  هاینـه  هاینریـش  تفسـر 
رمانتیـک آلمـان، مـا را از خطـر تفسـیری صرفـًا تاریخـی 
می کنـد؛  دور  کیشـوت  دن  تک سـاحتی  بسـا  ایـن رو  از  و 
زیـرا ایـن شـاعر عصـر ناکامی هـای تفکـر روشـن گری از 
خـود می پرسـد: »آیـا سـروانتس نخواسـته اسـت در ایـن 
مجموعـه لطایـف طنزآمیـز خود بـر پهلوانی فرتـوت، فراتر 
از ایـن پهلـوان، شه سـوارانی دیگـر را هـم دسـت بینـدازد؟ 
یعنـی همـۀ آن انسـان هایی را کـه در راه ایـن یـا آن آرمـان 
مبـارزه  می کننـد و رنـج می کشـند؟ آیا نخواسـته اسـت در 
قالـب شه سـوار تکیـده و درازانـدام خـود، هرگونـه شـوق 
آرمان گرانـه را نقـض کنـد و در قالـب نوکر چـاق و کوتولۀ 
او هـر آن عقـل واقع بیـن را بـه سـخره بگیـرد؟ آخـر هرچه 
باشـد، سـانچو پانـزا شـخصیتی خنده آورتر اسـت؛ زیرا این 
نکته سـنجانه اش  ضرب المثل هـای  آن  بـا  واقع بیـن  عقـل 
بـاز در نهایـت سـوار بـر خـِر صبـورِ خـود بـه دنبال شـوق 
آرمان خواهـی مـی رود و بـا وجـود درک و دانایـی بیشـتر 
را  بدبیاری هایـی  آن  همـۀ  چـوب  خـرش  همـراه  خـود، 
می خـورد که حاصـل ندانم کاری ارباب شـریف او هسـتند. 
دارد  بنیان کنـی  قـدرت  آرمان خواهانـه چنـان  آری، شـوق 
کـه عقـل واقع بین بـا همـۀ خردهایـش ناخواسـته از پی آن 

می رود.
اسـت  خواسـته  ژرف اندیـش،  اسـپانیا یی  ایـن  هـم  شـاید 
سرشـت و ذات انسـانی را عمیق تـر از این هـا بـه سـخره 
بگیـرد؟ آیـا دن کیشـوت او، تمثیلـی بـر روح ما، و سـانچو 
پانزایـش نمـادی از جسـِم مـا نیسـت؟ بـا چنیـن تعبیـری، 
و  می یابـد  اسـتعاری  کیشـوت جنبه یـی  رمـان دن  تمامـی 
در پاسـخ بـه این کـه جسـم و روح چـه ماهیتـی دارنـد، بـر 
مبنـای حقیقـت چنـدش آورِ آن هـا بـه بحث روی مـی آورد. 
همین قـدر در ایـن کتـاب می بینـم کـه سـانچو بـه عنـوان 
بـه عنـوان  از دردسـرهایی کـه دن کیشـوت  نمـاد جسـم 
نمـاد روح بـرای خـود می تراشـد، در امـان نمی مانـد و از 
بابـت نیت هـای نجیبانـۀ ایـن اربـاب، بسـا بیش از خـود او 
کتـِک نانجیبانـه می خـورد و بـا ایـن حـال، همیشـه عاقل تر 
از اربـاب خـود اسـت، چـرا کـه می دانـد کتـک بسـیار تلخ 
اسـت، امـا قورمه سـبزی بسـیار خوش مـزه. بـه راسـتی که: 
»جسـم می نماید که در بسـیاری مـوارد، بصیرتـی بیش تر از 
روح دارد و آدمـی بـا شـکم و پشـِت خـود بارها درسـت تر 

از آن می اندیشـد کـه بـا ابـزار کلـه اش.«

آیا سروانتس نخواسته 
است در این مجموعه 
لطایِف طنزآمیز خود بر 
پهلوانی فرتوت، فراتر از 
این پهلوان، شه سوارانی 
دیگر را هم دست بیندازد؟ 
یعنی همۀ آن انسان هایی 
را که در راِه این یا آن 
آرمان مبارزه  می کنند و 
رنج می کشند؟ آیا نخواسته 
است در قالب شه سواِر 
تکیده و درازاندام خود، 
هرگونه شوق آرمان گرانه 
را نقض کند و در قالب 
نوکِر چاق و کوتولۀ او 
هر آن عقل واقع بین را 
به سخره بگیرد؟ آخر 
هرچه باشد، سانچو پانزا 
شخصیتی خنده آورتر است؛ 
زیرا این عقل واقع بین 
با آن ضرب المثل های 
نکته سنجانه اش باز در 
نهایت سوار بر خِر صبوِر 
خود به دنبال شوق 
آرمان خواهی می رود و با 
وجود درک و دانایی بیشتر 
خود، همراه خرش چوب 
همۀ آن بدبیاری هایی 
را می خورد که حاصل 
ندانم کاری ارباِب شریف او 
هستند

محمود حـدادی 
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سـرانجام  افغانسـتان  بحرانـِی  وضعیـت 
را  کـرزی  حامـد  کشـور  پیشـیِن  رییس جمهـوری 
یـک  در  دوشـنبه  روز  او  کـرد.  واکنـش  بـه  وادار 
مطـرح  حرف هایـی  منزلـش  در  خبـری  نشسـِت 
کـرد کـه هرچنـد در محافـِل شـخصی و خصوصـی 
همـواره ورد زبان هـا بـوده، ولـی بـه گونـۀ رسـمی 
چنـدان بازتـاب نیافتـه بـود. او به صـورِت تلویحـی 
اصلـِی  عامـِل  را  ارگ  به ویـژه  و  فعلـی  حکومـت 
نابسـامانی های کشـور معرفـی کـرد. او در بخشـی 
از سـخناِن خـود گفـت کـه آزادی بیــان در کشـور 
بـا خطـر روبه روسـت و کسـانی کـه علیـه حکومت 
سـخناِن انتقادآمیـز می گوینـد و می نویسـند، مـورد 
آزار و اذیـت قـرار می گیرنـد. آقای کـرزی همچنین 
گفـت کـه برخی از سیاسـیوِن کشـور بـه او مراجعه 
می کننـد و می گوینـد کـه از سـوی حکومـت تهدید 
شـده اند کـه سـخناِن انتقادآمیـز بـه آدرِس حکومت 
و سـراِن آن نگوینـد. او بـه کشـته شـدِن وحید مژده 
از تحلیل گـراِن مطـرِح کشـور اشـاره کـرد و بـدون 
آن کـه بخواهـد به صـورِت مسـتقیم نهـادی و فـردی 
را متهـم کنـد؛ بـه گونۀ تلویحی اشـاره اش به سـوی 

ارگ بـود. 
چقـدر ایـن سـخنان درسـت اسـت یـا نیسـت، بـه 
شـخِص آقـای کـرزی ارتبـاط دارد؛ اما بـدون تردید 
در سـخناِن انتقادآمیـِز او از کارنامـۀ حکومـت فعلی، 
واقعیت هایـی نیـز وجـود دارد. او راسـت می گویـد 
کـه حکومـِت فعلـی در تأمیـن امنیـت و دادن امیـد 
بـرای مـردم تـا از کشـور فـرار نکننـد، نـاکام بـوده 
اسـت. هرچنـد کارنامـۀ حکومـِت آقای کـرزی بهتر 
از کارنامـۀ حکومت فعلی نبـود، اما حداقل وضعیت 
تـا ایـن انـدازه بحرانـی نشـده بـود. آقای کـرزی در 
جانـب  زبانـی  و  قومـی  تعصبـاِت  بـه  زدن  دامـن 
احتیـاط را می گرفـت، درحالی کـه آقـای غنـی ُکل 
هم وغمـش را متوجـه مسـایل قومـی و زبانـی کرده 
اسـت. در حکومـِت آقـای کـرزی می شـد بـه هـر 
وسـیله یی کـه شـده، لقمه نانـی پیـدا کـرد و به آرامی 
در کنـار خانـواده خـورد؛ اما در حکومـِت آقای غنی 
ایـن لقمـه نان نیـز از مردم گرفته شـده اسـت. آقای 
کـرزی هـم به قدرت بسـیار دلچسـپی نشـان می داد 
ولـی نـه بـه اندازه یـی که آقـای غنـی عاشـق و والۀ 
قدرت سیاسـی شـده اسـت. آقـای کـرزی دلش بود 
کـه چند سـاِل دیگر نیـز در قدرت باقـی بماند، ولی 
آقـای غنـی می خواهـد کـه علی رغـِم ارادۀ مـردم به 
زور خـود را بـر آن هـا تحمیـل کنـد و اگـر ممکـن 

بـود، تـا آخـِر عمـر قـدرت را از دسـت ندهد. 
سـخنان آقـای کـرزی در مقطـِع بسـیار پیچیده یی از 
وضعیـِت کشـور ارایـه شـدند؛ در مقطعی کـه نتیجۀ 
انتخابـات مشـخص نیسـت و بحث صلح بـا طالبان 
نیـز همچنـان روی میـز قـرار دارد. از قـرار معلـوم، 
حکومـت از آقـای کـرزی خواسـته اسـت کـه در 
نشسـِت چیـن که احتماالً تـا چند روز آینـده برگزار 

خواهد شـد، شـرکت نکنــد. گویا حکومت از نقش 
کـرزی در مسـایِل صلـح هـراس دارد و می خواهـد 
این کـه  انجـام ندهـد.  ایـن مـورد کاری  او در  کـه 
آقـای کـرزی چـه نقشـی می توانـد در بازی صــلح 
انجـام دهد، واقعًا مشـخص نیسـت؛ ولـی جلوگیری 
از سـفِر او بـه چیـن نیـز نمی توانـد توجیـه منطقـی 
داشـته باشـد. همان گونـه کـه دیگـر سیاسـت مداراِن 
کشـور حـق دارنـد در چنین نشسـتی شـرکت کنند، 
او نیـز بـه عنـوان شـهروند کشـور و سیاسـت  مدار 

می توانـد از چنیـن حقـی برخـوردار باشـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه وضعیـت در حکومـِت آقـای 
غنـی چنـان بـه مرحلـۀ طغیـان رسـیده کـه او حتـا 
زمـان  در  غنـی  آقـای  می ترسـد.  نیـز  سـایه اش  از 
نامناسـبی شـیفتۀ دیکتاتـوری شـده اسـت؛ زمانـی 
کـه عمـِر چنیـن حکومت هایی به سـرآمده اسـت. او 
حـاال حتـا اگر بخواهد کـه از خود دیکتاتور بسـازد، 
افغانسـتان  مـردم  نمی گیـرد.  جـدی  را  او  کسـی 
دیکتاتورهای بسـیار مدهشـی را از سـر گذشتانده اند 
کـه آقـای غنـی حتـا به گـردِ پـاِی هیـچ کـدامِ آن ها 
سـاِل  هجـده  افغانسـتان  مـردم  نمی توانـد.  رسـیده 
پیـش بـه ارزش هـای جمهوریـت پیوسـتند و دیگـر 
نمی خواهنـد از راهـی کـه انتخـاب کرده انـد، خارج 
شـوند. آقـای غنـی شـاید )می گوییم »شـاید«، چون 
هنـوز معلـوم نیسـت کـه از صندوق هـای انتخابـات 
چـه چیـزی قـرار اسـت بیـرون شـود( بتوانـد بـا 
نیرنـگ و فریـب و تقلـب یـک دورِ دیگـر قـدرت 
را همچنـان بـرای خـود و اطرافیــاِن خـود حفـظ 
کنـد؛ ولـی او موفـق نخواهـد شـد کـه کشـور را از 
بحـراِن موجـود برهانـد؛ بحرانی را که آقـای غنی به 
وجـود آورده، صـرف بـا کنـار رفتـِن او از قدرت و 
ایجـاد حکومتـی بـا قاعدۀ وسـیع ممکن اسـت رفع 
شـود. ایـن بحـران چنان گسـترده و عمیق اسـت که 
به تنهایـی کافی سـت کمِر هـر حکومتی را بشـکناند. 
او  اطرافیـاِن  و  غنـی  آقـای  اخیـر،  سـال  پنـج  در 
را صدمـه زده انـد.  افغانسـتان  انـدازۀ صدسـال  بـه 
خبط هـای سیاسـِی او و هم تیمی هایـش را هیچ یـک 
از زمـام داراِن پیشـیِن کشـور انجـام نـداده بودنـد. او 
حتـا حافظـۀ درسـت نـدارد کـه یک بـار تاریـِخ این 
کشـور را بخوانـد و بـه ذهن بسـپارد کـه دیگران در 
ایـن کشـور چـه کردند و بـه کجا رسـیدند. در رأس 
حکومـت بـودن، یـک موضـوع اسـت و بـا تدبیر و 
درایـت حکومـت کـردن، چیـز دیگـر. آقـای غنـی 
فقـط شـوق دارد کـه دیگـران او را »رییس جمهوری 
را  خـود  او  و  کننـد  خطـاب  کشـور«  منتخـب 
»سـرقوماندان اعلـی قوای مسـلح« بگویـد. اما این که 
چیـزی  او  چیسـت،  جایگاه هایـی  چنیـن  الزمـۀ 
همـان  در  او  کـه  می بـود  شـاید خـوب  نمی دانـد. 
بانـک جهانـی باقـی می مانـد و بـه میرزاقلمی هایش 
ادامـه مـی داد؛ چـون او مناسـِب چنین کاری اسـت، 

نـه دولـت داری و رهبـری جامعـۀ افغانسـتان.  

سـنا  مجلـس  در  بغـان  سـناتور 
می گوید کـه پولیس ویـژه وزارت 
ظالمانـه  شـکل  بـه  داخلـه  امـور 
بـر معترضـان انتخاباتـی در بغان 
مجبـور  را  آنـان  و  کـرده  حملـه 
والیتـی  دفتـر  دروازه  تـرک  بـه 
کمیسـیون انتخابـات کـرده اسـت.
مـردم  نماینـده  فیصـل،  سـمیع 
بغـان در مجلس سـنا در نشسـت 
دیـروز ایـن مجلـس ادعا کـرد که 
پولیـس ویـژه وزارت امـور داخله 
روز گذشـته بـه شـکل وحشـیانه 
ایـن  در  انتخاباتـی  معترضـان  بـر 
والیـت حملـه کـرده و در برابـر 
آنـان از گاز اشـک آور و موتـر آب 

پـاش اسـتفاده کـرده اسـت.
آقـای فیصـل افـزود: »ایـن حملـه 
بـه حـدی شـدید بـوده کـه گویـا 
سـربازان اسـرائیلی با این شدت با 
فلسـطینیان برخـورد نکرده اند؛ این 
حملـه بـه دور از چشـم رسـانه ها 
صـورت گرفتـه ولـی برخـی افراد 
معتـرض ویدیوهـای را در زمینـه 

منتشـر کرده انـد.«
بـه گفتـۀ او، مردم بغـان در رابطه 
به شـمارش دوبـاره آراء از سـوی 
مخالفـت  انتخابـات  کمیسـیون 
داشـتند و نباید مـورد چنین حمله 
قـرار  پولیـس  سـوی  از  ظالمانـه 

می گرفتنـد.
بـه  مطابـق  »پولیـس  گفـت:  او 
الیحـه وظایـف خود حـق دخالت 
را  انتخاباتـی  امـور سیاسـی و  در 
نـدارد و بـا ایـن کار مـا را مجبور 

نسـازند کـه در کنار مـردم خود بر 
علیـه نیروهـای امنیتـی بیاسـتیم.«

غیـرت بهیـر دیگـر عضو سـنا هم 
بـا اشـاره بـه این کـه پولیـس حـق 
دخالـت در امور سیاسـی را ندارد، 
بـا  پولیـس  برخـورد  کـه  گفـت 
معترضـان انتخاباتـی به نفـع منافع 
جایـگاه  و  نیسـت  کشـور  ملـی 
سـوال  زیـر  را  امنیتـی  نیروهـای 

می دهـد. قـرار 
قیـس وکیلـی دیگـر هـم در مورد 
اظهارات اسـداهلل خالد سرپرسـت 
برخـورد  مـورد  در  دفـاع  وزیـر 
هرگونـه  بـا  امنیتـی  نیروهـای 
مـردود  را  انتخاباتـی  خشـونت 
کاره  »توچـه  گفـت:  و  خوانـد 
مملکـت اسـتی کـه بـه مردمی که 
قرار اسـت از حـق رای خود دفاع 
کننـد، اجـازه اعتـراض نمی دهی.«
کـه  افـزود  نیـز  وکیلـی  آقـای 
نبایـد مـردم را  امنیتـی  مسـووالن 
مجبـور کنند کـه در برابر نیروهای 

بیاسـتند. امنیتـی 
بـا این وجـود، محمد علـم ایزدیار 
تاکیـد  سـنا  مجلـس  اول  معـاون 
بایـد  انتخابـات  نتیجـه  کـه  کـرد 
و  عادالنـه  شـفاف،  صـورت  بـه 
مطابق بـه قانـون و طرزالعمل های 
بـه زودی  انتخابـات  کمیسـیون 

اعـام شـود.
آقـای ایزدیـار تاکیـد کـرد کـه دو 
تـا  کننـد  تـاش  بایـد  کمیسـیون 
کشـور  در  انتخاباتـی  بحـران  از 
او،  گفتـه  بـه  کننـد.  جلوگیـری 
سیاسـی  رونـد  یـک  انتخابـات 
اسـت و حکومـت نباید بـه اعمال 
قانـون  آمیـز و خـاف  خشـونت 

ورزد. مبـادرت 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـه  دفاتـر 7 والیـت  دروازه هـای 
رونـد  برابـر  در  اعتـراض  دلیـل 
بازشـماری آرا مسـدود اسـت؛ اما 
کمیسـیون در ایـن مورد خواسـتار 
همـکاری حکومـت شـده اسـت.

از  شــامگاه 29 عقــرب مــاه گذشــته یکــی 
ــی«  ــات و همگرای ــی »ثب اعضــای دســتۀ انتخابات
ــناس  ــراد ناش ــد اف ــوء قص ــورد س ــا م در کاپیس
ــس از  ــوار پ ــراد موترسایکل س ــت. اف ــرار گرف ق
شــلیِک چندیــن گلولــه بــر موتــر کامــل صدیقــی 
در منطقــۀ خمزرگــر ایــن والیــت، از محــل 

ــد. ــرار کردن ــه ف حادث
از عــدم رســیدهگی  آقــای صدیقــی حــاال 
ــکایت  ــده ش ــن پرون ــر ای ــی ب ــای امنیت نهاده
ــا گذشــت  ــه ب ــد کــه وزارت داخل دارد و میگوی
حادثــه،  ایــن  از  هفتــه  یــک  بــه  نزدیــک 
ــداده اســت.  ــه انجــام ن ــن زمین ــی در ای تحقیقات
ــه  ــدی ب ــوری و ج ــیده گی ف ــتار رس او خواس
ایــن قضیــه شــده و از مســووالن وزارت داخلــه 
ــه  ــایی و ب ــان آن را شناس ــا عام ــد ت می خواه

ــد. ــی کنن ــی معرف ــی و قضای ــای عدل نهاده
ایــن عضــو دســتۀ انتخاباتــی »ثبــات و همگرایی« 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــه  کاپیســا  والیــت  در 
فرماندهــی  این کــه  وجــود  بــا  می گویــد، 

پولیــس کاپیســا از حملــه آگاهــی کامــل داشــت 
و بعــد از حادثــه دو تانــک نیروهــای امنیتــی تــا 
ــی  ــه چشم پوش ــا از قضی ــاندند، ام ــزل او رس من
ــتم  ــی: »خواس ــای صدیق ــۀ آق ــه گفت ــد. ب می کنن
ــن اســت کــه هرچــه  ــه ای از وزارت امــور داخل
زودتــر بــر ایــن مســأله توجــه کــرده و عامــان 
ایــن قضیــه را شناســایی و بــه بخش هــای 

ــد«. ــی کنن ــی معرف ــی و قضای عدل
تــاش کردیــم تــا دیــدگاه مســووالن فرماندهــی 
ــه  ــن زمین ــز در ای ــا را نی ــت کاپیس ــس والی پولی
داشــته باشــیم، امــا موفــق نشــدیم. در هفته هــای 
ــز مــورد  ــل نی ــن در شــهر کاب ــن ت پســین چندی
قــرار  موترسایکل ســوار  افــراد  ســوء قصــد 
گرفتنــد کــه در یــک مــورد، وحیــد مــژده، آگاه 
مســایل سیاســی جــان باخــت و در چنــد مــورد 
دیگــر بــه زخمــی شــدن افــراد منتهــی شــد. در 
ایــن میــان، نهادهــای امنینــی بــه شــمول وزارت 
داخلــه تاهنــوز از دســتگیری و بــه کیفر رســاندن 

عامــان ایــن حمــات خبــر نــداده اســت.

کـاِر غنی تمـام است!

انتقاد سناتوران از حملۀ پولیس بر معترضان انتخاباتی در بغالن:

 ما را مجبور به ایستادن در کنار مردم نکنید

سوء قصدها چرا بررسی نمی شوند؟

احمد عمـران
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طرح مدل 
حکومت 
می  اسال

معاصر

پـی  در  پـی  قـرن گذشـته غـرب گـواه جنگ هـای  در 
وخان مانسـوزی بـود کـه بـر عـاوه از غرب تمـام جهان 
را در آتـش خـود سـوخت. ایـن جنگ هـا باعـث شـد تا 
علمـا و دانشـمندان در پـی فورمول سیاسـی یی بروند که 
مانـع دوبـاره شـعله ور گردیـدن جنـگ به خاطـر رقابـت 
مصالـح و گسـترش نفـوذ کشـورها گـردد. سـازمان ملل 
متحـد بـه عنـوان سـازمان بازسـازی شـدۀ جامعـۀ ملـل 
روی صحنـه آمـد تـا صلـح جهانـی را حاکـم سـازد و 
سـکان داران کشـورهای پیـروز در جنـگ جهانی باشـند. 
چیـزی کـه این جریـان را تهدیـد می کرد همانا برگشـت 
کشـورهایی بـود کـه در جنـگ جهانـی شکسـت خورده 
بودنـد کـه عبـارت بودنـد از: نازی هـا و خافـت. کمـا 
اینکـه جنـگ میان کشـورهای پیروز در جنـگ جهانی که 
گرایش هـای مختلف و متضاد امپریالیسـتی و کمونیسـتی 
داشـتند هـر لحظـه امـکان پذیر بـود. به خاطـر جلوگیری 
از چنیـن جنگ هایـی، آلمـان بـه دو بخش تقسـیم شـد و 
پایـگاه نظامـی در آن ایجـاد گردید و سـاح ها و وسـایل 
نظامـی آن زیر نظـارت بین المللی قـرار گرفت و خافت 
هـم ملغـا قـرار داده شـد؛ سـرزمین هایش به کشـورهای 
مختلـف تقسـیم گردیده و رابطـۀ دینی حاکـم برخافت 
مبـدل بـه رابطـۀ قومـی و ملـی شـد. جنـگ رسـانه یی 
و فرهنگـی در برابـر نازی هـا بـه شـکل بی رحمانه یـی 
راه انـدازی شـد، امـا جنـگ در برابـر خافـت بـه شـکل 
آرام و محتاطانـه طرح ریـزی گردید و جز کشـمکش های 
سـرمایه داری و کمونیسـم چیـز دیگـری باقـی نمانـد که 
وضعیـت صلح آمیـز غربـی را تهدید کند. این کشـمکش 
باعـث شـد که بلـوک سـرمایه داری و کمونیسـتی به جای 
رویارویـی نظامـی بـه مواجهه دیپلماسـی و اسـتخباراتی 
و جنگ هـای نیابتـی روی آورنـد. غـرب در جنـگ در 
برابـر نازیسـت ها موفقیـت زیـادی به دسـت آورد و ایدۀ 
خافـت را نیـز بـه حاشـیه رانـد و توانسـت از جنـگ 
دهه هـای  در  جهانـی  جنـگ  برنـده گان  میـان  مسـتقیم 
اخیـر جلوگیـری کنـد. در قـرن گذشـته غربی هـا تـاش 
کردنـد تـا از رسـیدن اسـام گرایان به قـدرت جلوگیری 
کننـد؛ بـرای اینکـه پروژه هـای اسـام گرایان منتهـی بـه 
ایجـاد خافـت می گـردد که به وجـود آمـدن خافت در 
تناقـض کامـل بـه نظـام جهانـی اسـت، نظامی کـه از آن 
سـازمان ها و قوانیـن بین المللـی زیـر چتـر ملـل متحـد 
در  موضع گیـری خصمانـه  چنیـن  می کنـد.  نماینده گـی 
وضعیـت  آمـدن  به وجـود  باعـث  اسـام گرایان  برابـر 
بحرانـی و احیانـًا در حـال انفجـار بـا نظام هـای محلـی 
گردیـد کـه گاهـی منتهی بـه ترورهـا، اعدام هـا و زندانی 
کردن هـا بـه مدت هـای طوالنـی شـد. بـا وجـود ایـن، 
در برخـی مراحـل اسـام گرایان از حضـور ایدیولـوژی 
کمونیسـتی در زمـان جنـگ سـرد، بـرای تقویـت خـود 
اسـتفاده کردنـد و خـود را بـه عنوان دشـمنان کمونیسـم 
مطـرح کردنـد و جهان هـم به خاطـر جلوگیری از رشـد 
کمونیسـم بـا اسـام گرایان روش دوسـتانه را در پیـش 
گرفتنـد، از جمله اینکـه در ایران اسـام گرایان زمام امور 
مملکت را به دسـت گرفتنـد، چنین برخـورد مداراگرایانه 

بـا حکومـت اسـامی شـیعیان، دارای دو علـت بود:
یکی اینکه خافت پروژۀ سـنی اسـت و هیـچ دلربایی یی 
نـزد شـیعیان نـدارد، بلکه پـروژۀ ظهور مهدی کـه پروژۀ 
میتافیزیک و غیبی اسـت در برابـر آن قرار دارد که تهدید 
باالفعـل بـر نظـام و قوانیـن جهان بـه حسـاب نمی آید بر 
عـاوه از این، شـیعیان تطبیق شـریعت و احـکام جهاد را 

تـا زمان ظهور مهـدی معطل قـرار داده اند.
دوم اینکـه شـیعیان بخـش کوچکـی از امـت اسـامی را 
تشـکیل می دهنـد که بیشـتر از 1۵% نیسـتند و بیشـتر در 
جنـوب غـرب آسـیا حضـور دارنـد، در حالـی کـه اهـل 
سـنت نسـبت بزرگتـری را تشـکیل می دهنـد و در تمـام 
جهـان حضـور دارنـد. چنیـن حضـوری بـر جمهـوری 
اسـامی شـیعه مذهب اگر اندیشـۀ رهبری امت اسـامی 
را در سـر بپرورانـد و بخواهـد نظامـی بسـان خافـت و 
یـا مشـابه آن بسـازد، خیلی سـخت و طاقت فرساسـت؛ 
بـرای اینکـه بـا ایـن همـه تنش هـای مذهبـی یـک گروه 

نمی توانـد امتـی را رهبـری کنـد.
امـا بـر خاف تصـور غربی ها از تشـیع و نظریۀ سیاسـی 
سـنتی آنهـا، امـام خمینـی بـا احیـای نظریه والیـت فقیه 
از  را  شـیعیان  کـه  نظریه یـی  کـرد  غافل گیـر  را  جهـان 
حالـت انتظـار بـه میـدان عمـل کشـانید و قیدوبندهـای 
غیربشـری را از نظریـۀ امامـت رهانیـد و آن را خیلـی 
نزدیـک بـه ایـدۀ خافـت سـنی سـاخت، ایـن کار امـام 
خمینـی غـرب را وادار کرد تـا در تعاماتش با جمهوری 
اسـامی ایـران تجدید نظـر کند؛ به همین لحـاظ غربی ها 
ایـران را کشـور سـرکش و محـور شـر و... خوانـده و تا 
توان داشـتند ایـران را در انعزال سیاسـی و اقتصادی قرار 
دادنـد کـه در اثـر آن ایـن کشـور متحمـل سـختی های 
زیـادی شـده و نتوانسـت بـه طـور طبیعـی زیـر چتـر 

جامعـۀ جهانـی به سـر بـرد.
قـرن  اخیـر  دهه هـای  در  کمونیسـم  شکسـت  بـا 
گذشـته و تـک قطبـی شـدن جهـان و خالـی شـدن آن 
تأثیـر  تحولـی  چنیـن  ایدیولوژیـک،  کشـمکش های  از 

منفی یـی بـر روابـط بین الملـل گذاشـت کـه مهمترین آن 
نبـود دشـمن در برابـر نیروهـای نظامـی غـرب می باشـد 
کـه وجـود چنیـن خالی گاهی پیامدهـای ویـران کننده یی 
در عرصـۀ رشـد قـدرت و تشـویق نیروهـای نظامـی و 
رشـد اقتصـادی و تحقیقـات علمـی و تکنولـوژی غرب 

شت. دا
غـرب در دهـۀ اخیـر قرن گذشـته همـواره در پـی ایجاد 
شـکل جامعـۀ جهانـی جدیـد بـود آن هـم در نبـود سـه 

: چیز
1- پایان دو قطبی بودن دنیا؛

 2- گسـترش و تسـلط بـازار آزاد و تسـلط غـرب در 
آن؛  قوانیـن 

3- نبـودن دشـمن قدرت منـدی کـه غـرب بتوانـد میلـۀ 
تفنـگ خـود را به سـوی آن نشـانه گیـرد.

 وضعیـت دنیـا بـه همین منـوال پیـش می رفت تـا اینکه 
دو قلـوی مرکـز تجـارت جهانی در شـهر نیویورک مورد 
هجـوم قـرار گرفـت که ایـن هجـوم، دنیا را در وحشـت 
انداخت و سیسـتم اسـتخباراتی غـرب را تحقیر کرد ودر 
پـی آن اسـامه بن الدن)شـخصیت مشـکوک( مسـوولیت 
جامعـۀ  آن  پـی  در  و  گرفـت  بـه دوش  را  حملـه  ایـن 
جهانـی اعـان کـرد کـه تمـام اعمـال مسـلحانه یی را که 
مسـلمانان در بیـرون از دایـرۀ سـازمان ملل متحـد انجام 
می دهنـد، اعمـال تروریسـتی اسـت و در ایـن حکم تمام 
جریان هـای آزادیخـواه و اسـتقال طلـب را نیـز شـامل 
نمودنـد. دشـمن جدیـدی در برابـر نظـام غربـی چیـزی 
ایـاالت  به نـام تروریسـم اسـامی معرفـی کردنـد و  را 
متحـدۀ امریـکا اسـتراتژی جدیـد خـود را اعـان کرد تا 
تصـور خود از شـکل نظام جدیـد را بـرای جهانیان ارایه 
کنـد و در ایـن اسـتراتژی اعـان نمـود کـه خاورمیانـه 
اروپـای زمـان جنـگ سـرد مـورد  ایـن بسـان  از  بعـد 
توجـه نظـام جهانـی قـرار می گیرد کمـا اینکـه صلح هم 
مفهـوم جدیـدی به خـود می گیـرد کـه در پخـش و نشـر 

دمکراسـی و مبـارزه بـا فسـاد تجلـی می یابـد.
غـرب بـرای اینکـه موضع گیری خـود را در برابر اسـام 
و مسـلمانان حـق بجانب نشـان دهـد و مسـلمانان گمان 
نکننـد کـه جنـگ بـا تروریسـم در حقیقـت جنـگ بـا 
اسـام بوده و برگشـت جنگ هـای صلیبی اسـت، امریکا 
بـرای اسـام گرایان فرصـت داد تا زمام امـور را در ترکیه 
به دسـت گیرنـد و ایـن رونـد همزمـان بـا اعـان جنـگ 
ضـد دهشـت افکنی همراه شـد، چنیـن کاری بـرای تمام 
اسـام گرایان پیامـی بـود کـه می تواننـد و اجـازه دارنـد 
راه و رسـم حکومت هـای معاصـر و در سـایۀ  مطابـق 
احتـرام بـه روش هـای به دسـت آوردن قـدرت و احتـرام 
بـه مواثیـق بین المللـی و همـکاری بـا قدرت هـای بزرگ 

زمـام امـور را به دسـت گیرند.
از  برخـی  کـه  شـد  باعـث  غـرب  موضع گیـری  ایـن 
راشـد  جملـه  از  اسـامی  کشـورهای  در  اندیشـمندان 
غنوشـی بـه گفت وگـو بـا غرب دعـوت نمایند تـا از این 
طریـق بتواننـد از دشـمنی غرب بـا اسـام گرایان بکاهند 
کـه در نتیجـۀ فراخـوان غنوشـی چنیـن گفت وگویـی در 
انگلسـتان راه انـدازی شـد و سـپس در ترکیـه ادامـه پیدا 
کـرد و ایـن پرسـش مطـرح شـد کـه بـا کـدام نمونـۀ 
حکومت هـای  می تواننـد  اسـام گرایان  حکومـت داری 
معاصـر را رهبـری کنند؟ هـر گاه نمونۀ ایران ناکام باشـد 
و نمونـۀ طالبـان غیرمعقـول و منطقـی پـس کـدام نمونه 
جهانـی  جامعـۀ  و  مسـلمانان  پذیـرش  مـورد  می توانـد 

؟ شد با
در ایـن مقالـه بـا بیان ذکـر نمونه هایـی به نمونۀ مناسـب 

خواهیـم پرداخت.

نمونۀ پیشنهادی حکومت اسالمی
قرن گذشـته بدون خافت اسـامی شـروع شـده و امت 
اسـامی خـود را بـدون خافـت دیـد کـه چنیـن چیزی 
باعـث تحریـک احساسـات و نگرانی هـا میان مسـلمانان 
گردیـد، ایـن همه نگرانـی بیانگر پیشـرفت های سـریعی 
بود که کشـورهای اسـامی شـاهد آن بودند. در گذشـته 
دینـی  مشـروعیت  نظامیـان  و  سیاسـت مداران  رهبـران، 
خـود را از خافـت به دسـت می آوردنـد و حتـا آن هایـی 
برابـر  از نظـام خافـت دل خوشـی نداشـتند و در  کـه 
بـه  نیـز  آنهـا  قیـام می کردنـد،  والیـان و کارگـزاران آن 
خافـت ارادت منـد بودنـد و نمی خواسـتند از زیـر چتـر 
آن خـود را برهاننـد، امـا لغـو منصـب خافـت در سـال 
1923م تمـام جهـان اسـام را بـه لـرزه در آورد کـه در 
سـوگ آن شـاعران، ادیبـان و نویسـنده گان به شـکل های 
مختلـف مضمـون نوشـتند، از جملـه امیر شـعرای عرب 

احمد شـوقی سـرود:
 در فقدان تو)خافت(مناره ها و منابر به ضجه افتادند

و سرزمین ها و مملکت ها برایت گریستند 
هند سرگردان است و مصر غمگین
شام و عراق و فارس می پرسند که 

آیا خافت از روی زمین محو گردید؟
مسـلمانان احسـاس کردنـد کـه خـای سیاسـی یی برای 
منصـب نمادیـن خافـت به وجـود آمـده اسـت، منصبی 

کـه قرن هـا مشـروعیت دینـی خـود را از آن می گرفتنـد؛ 
بـه همیـن لحـاظ عکس العمـل در برابـر الغـای خافـت 
خشـمگنانه بـود. بـه ایـن بـاور بودنـد کـه آنچـه اسـام 
در ایـن برهـه از زمـان بـه آن نیـاز دارد اعـادۀ خافـت 
اسـامی اسـت گرچـه کـه تحقق چنیـن آروزیی سـخت 
آمـادۀ  روانـی  و  روحـی  نـگاه  از  مسـلمانان  امـا  بـود، 
برگردانـدن خافـت بودنـد خافتـی کـه در زیـر سـایۀ 
آن پـرورش یافتـه بودنـد و دیـدگاه اکثـر مسـلمانان در 
آن زمـان ایـن بـود کـه خافـت بایـد ادامـه پیـدا کنـد و 
بـه کشـورهای اسـامی دیگـر ماننـد مصـر یـا حجـاز و 
یـا غیـره انتقـال کنـد و تاش هـای زیـادی در آن زمـان 
بـرای احـراز منصـب خافـت از جهت هـای مختلـف 
صـورت گرفـت طـوری کـه ملک حسـین بن علی شـاه 
حجـاز و امان اهلل خان شـاه افغانسـتان می خواسـتند خود 
را بـه عنـوان خلیفـۀ مسـلمانان جـا بزننـد کمـا اینکه در 
مصـر شـاه فـواد شـاه مصر نیـز خـود را به عنـوان خلیفه 
نامـزد کـرد کـه در اثـر آن چنـد تـن از عالمـان دینـی 
االزهـر پـای عریضه یـی امضـا کـرده و گفتنـد به خاطـر 
کشـور  ایـن  انـد  حاکـم  مصـر  بـر  انگلیس هـا  اینکـه 
صاحیـت ایـن را نـدارد کـه سـرزمین خافـت باشـد و 
بـازار نوشـتن در بـارۀ خافـت گـرم شـد و سـخن داغ 
روزنامه هـا و جرایـد گردیـد و ایدۀ خافـت محل بحث 
و مناقشـه میـان دو طیـف گردیـد اکثریتی کـه آن را تایید 
می کردنـد و اقلیتـی کـه آن را نمی پذیرفتنـد کمـا اینکـه 
گردهمایی هـای مختلـف در نقـاط مختلف جهان اسـام 
منعقـد گردید و بـر ضرورت برگـزاری کنفرانس عمومی 
که در آن نماینده گان کشـورهای اسـامی حضور داشـته 
باشـند، تأکید شـد. پس از سـه سـال از زمان لغو خافت 
اسـامی یعنی در ماه می 1926م کنفرانسـی تشـکیل شـد 
و در آن سـی وچهار عضـو کـه از خودشـان نماینده گـی 
می کردنـد، اشـتراک داشـتند و اعانـی صـادر کردنـد که 
تمـام آرزوهـا را نقـش بـر آب کـرد ودر ایـن کنفرانـس 
گفتنـد کـه »خافت شـرعی کـه دارای شـرایط مقـرر در 
کتاب هـای شـریعت غـرا اسـت از مهمتریـن وظایف آن 
دفـاع از حـوزۀ دیـن در تمـام سـرزمین های اسـامی و 
چنیـن  تحقـق  می باشـد،  غـرا  شـریعت  احـکام  تنفیـذ 
وظایفـی تـا زمانـی کـه مسـلمانان در وضعیتی کـه در آن 
به سـر می برنـد، امکان پذیـر نیسـت« بـا چنیـن مصوبه یی 

از اعـادۀ خافت دسـت کشـیدند.

بخش نخست
نویسنده: دکتر اسماعیل الشطی

ترجمۀ: احمدذکی خاورنیا
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

ارگ بـه بهانـۀ مدیریـت گفت وگوهـای صلـح 
در پـِی آن اسـت کـه ایـن رونـد را در انحصارِ 
برخـی  شـرکت  شـدِن  مانـع  بگیـرد.  خـود 
سیاسـت مداراِن فعاِل کشـور در نشسـت صلح 
چیـن، تبـارز عینـی چنیـن خواسـتی می توانـد 
باشـد. ارگ تـاش دارد کـه بـا ایجـاد هیـأت 
گفت وگوکننـده کـه اکثـراً از افـراد وابسـته بـه 
آن تشـکیل شـده باشـد، گفت وگوهـای صلـح 
را از مسـیر درسـت و مـورد قبـوِل آن منحرف 

 . کند
به تازه گـی حامـد کـرزی رییس جمهور پیشـیِن 
کشـور گفـت کـه ارگ از او خواسـته کـه در 

همیـن  در  نکنـد.  شـرکت  بیجینـگ  نشسـِت 
حـال گفتـه می شـود کـه ارگ از وارد شـدِن 
هیـأت  فهرسـت  در  نیـز  دیگـری  نام هـای 
گفت وگوکننـده جلوگیـری کـرده اسـت. ایـن 
اقدام هـا در حالـی صـورت می گیرنـد کـه در 
پنـج سـاِل گذشـته ارگ هیـچ دسـتاوردی در 
عرصـۀ صلـح نداشـته و اگـر گفت وگوهایـی 
هـم میـان طالبـان و هیأت هایـی از افغانسـتان 
صـورت گرفتـه، ایـن گفت وگوهـا بـه ابتـکار 
در  دخیـل  کشـورهای  و  بیرونـی  نهــادهای 

مسـالۀ افغانسـتان بـوده اسـت. 
کـه  نمی خواهنـد  طالبـان  حاضـر  حـال  در 

بـا هیـأِت حکومتـی در مـورد مسـایل صلـح 
صحبـت کننـد و اگـر ایـن گـروه بدانـد که در 
نشسـت  در  گفت وگوکننـده  هیـأت  ترکیـب 
بیجینـگ اکثـراً افـراد حکومتـی و یـا متعلق به 
ارگ انـد، احتمـاِل آن مـی رود که این نشسـت 
برگـزار نشـود. وقتـی چنیـن نشسـت هایی بـه 
طوالنی تـر  معنـای  بـه  می رسـند،  بُن بسـت 
شـدن عمـر جنـگ در افغانسـتان اسـت. ارگ 
بـرای  موجـود  فرصت هـای  تمـام  از  بایـد 
در  حتـا  و  ببـرد  بهـره  صلـح  گفت وگوهـای 
آن هایـی کـه حضور رسـمی ندارد، شـرایط را 
بـرای دیگـر سیاسـیوِن کشـور فراهـم کنـد که 

بتواننـد بـا شـرکت فعـاِل خـود صـدای مـردم 
طالبـان  و  جهانیـان  گـوش  بـه  را  افغانسـتان 
برقـراری  بـرای  اشـتیاق مـردم  از  برسـانند و 
صلـح و امنیت در کشـور خود سـخن بگویند. 
افغانسـتان جامعـۀ یک صدایـی نیسـت که همه 
چیـز در قبضـۀ حکومت باشـد. در ایـن جامعه 
نهادهـا و شـخصیت های سیاسـی و اجتماعـِی 
زیادی حضـور دارند که می تواننـد نماینده گان 
از حضـور  ارگ  چـرا  باشـند.  صلـح  خـوِب 
چنیـن افـرادی در نشسـت های صلـح هـراس 
دارد. اگـر ارادۀ ارگ بـرای برقـراری صلـح در 
کشـور اسـت، نباید از حضور سیاسـت مداران 
کشـور در نشسـت های صلـح بترسـد. این هـا 
شـرکت  نشسـت هایی  چنیـن  در  وقتـی 
طـرِف  بـه  را  خـود  مـردم  می کننـد، صـدای 
نشسـت ها  ایـن  در  می دهنـد.  انتقـال  مقابـل 
چوکی هـای کابینـه تقسـیم نمی شـود کـه ارگ 
فکـر کند زمـام امور از دسـتش بیـرون خواهد 
شـد. در ایـن نشسـت ها کسـانی می رونـد کـه 
بـرای  افغانسـتان  مـردم  داعیـۀ  از  می تواننـد 
تأمیـن صلـح و امنیـت بـه عنـوان اصلی تریـن 

و مهم تریـن حق شـان دفـاع کننـد. 
صلـح خواسـِت تمام مردم افغانسـتان اسـت و 
همـه باید سـهم و نقِش خـود را در آن داشـته 
بتـوان  کـه  نیسـت  حکومتـی  صلـح،  باشـند. 
افغانسـتان  حکومـت  چهارچـوب  در  را  آن 
آینـدۀ  و  زنده گـی  بـه  صلـح  کـرد.  تعریـف 
هـر باشـندۀ ایـن سـرزمین پیونـد دارد. صلـح 
امـروز و فرداِی کشـور ماسـت. پـس همه حق 
دارنـد کـه ببیننـد در نشسـت های صلـح چـه 
می گـذرد. آیـا صلـح بـه معاملۀ میـان دو گروه 
تبدیـل می شـود کـه منافـع آن هـا را تأمین کند 
و یـا بـه امری ملی کـه بتواند منافـع ُکل جامعه 

را ضمانـت کنـد؟
 هـراس از این کـه صلـح بـه امـری حکومتـی 

می شـود  ناشـی  این جـا  از  شـود،  تبدیـل 
خـود  گروهـِی  منافـع  بـرای  آن  از  ارگ  کـه 
بهره بـرداری کنـد. بسـیار دیـده شـده کـه در 
صـورت  نشسـت هایی  بسـته  درهـای  عقـب 
نبـوده  مشـخص  آن هـا  آجنـدای  کـه  گرفتـه 
می ترسـند  ایـن  از  افغانسـتان  مـردم  اسـت. 
کـه در پشـت درهـای بسـته سرنوشـِت آن هـا 
بارهـا  معاملـه گذاشـته نشـود. حکومـت  بـه 
گفتـه کـه هیـچ چیـزی را از مـردم در مـورد 
صلـح پنهـان نمی کنـد، ولـی بـاز دیـده شـده 
کـه نشسـت هایی بـه دور از چشـم رسـانه ها 
گونـه  ایـن  اسـت.  گرفتـه  مـردم صـورت  و 
نشسـت ها نه تنهـا کـه بـه نتیجـۀ قناعت بخـش 
بـه دراز شـدن عمـر  منتهـی نمی شـوند، بـل 
جنـگ در کشـور نیـز کمـک می کننـد. جنـگ 
فعلـی اگـر از همـان آغـاز به درسـتی مدیریت 
در  افغانسـتان  شـک  بـدون  امـروز  می شـد، 

می داشـت.  قـرار  صلح آمیـز  شـرایط 
در بحـث صلح، همواره حکومت ها راه اشـتباه 
را رفته انـد. از زمان داکتـر نجیب اهلل تا به امروز 
مدیریـت  کـه  کرده انـد  تـاش  حکومت هـا 
صلـح را در اختیـار داشـته باشـند، درحالی کـه 
ممکـن بـود گـره کـورِ مسـأله به وسـیلۀ افـراد 
شـود.  حل وفصـل  بهتـر  تدبیـر  بـا  دیگـری 
حکومـت افغانسـتان می توانـد نقـش و سـهِم 
داشـته  صلـح  گفت وگوهـای  در  را  خـود 
باشـد ولـی بـه همـان میـزان بایـد بـه جناح ها 
و سیاسـت مداران دیگـر نیـز مجـال داده شـود 
کـه تاش هـای خـود را در امر برقـراری صلح 

دهند.  انجـام 
صلـح  گفت گوهـای  رونـد  کـردِن  شـخصی 
بـه بی نتیجـه کـردن آن منجـر می شـود کـه بـه 
هیـچ صـورت به نفع کشـور در مقطـع بحرانِی 

نیسـت.  فعلی 

نثاراحمد فیضی غوریانی

)امنســټي  ســازمان  نړیــوال  بخښــنې  د 

انټرنشــنل( د افغانســتان پــر حکومــت غــږ 

کــړی چــې د بــري حقونــو هغــه دوه 

ــر  ــې د لوګ ــړي چ ــې ک ــاالن ژر خوش فع

والیــت پــه ځینــو ښــوونځیو کــې لــه 

زده کوونکــو د جنــي اســتفادې پــه اړه یــې 

افشــاګرۍ کــړې دي.

ــرون دوشــنبه )نومــر  امنســټي انټرنشــنل پ

۲۵مــه( پــه یــوه اعالمیــه کــې هــم ویــي، 

د لوګــر والیــت دغــه دوه فعــاالن موســی 

د  حمیــدي  احســان الله  او  محمــودي 

پنجشــنبې پــه ورځ )نومــر ۲۱مــه( د مــي 

ــوي دي. ــول ش ــوا نی ــت له خ امنی

دغــې نړیوالــې ادارې، د دغــو فعاالنــو 

نیــول د نړیوالــو قوانینــو رسغــړاوی بللــی.

ــې  ــیا د برخ ــويب اس ــازمان د َجن ــه س د دغ

ــپه ازادي  ــرون ش ــچ پ ــر وړای ــتیال عم مرس

راډيــو تــه وویــل، چارواکــو د جنــي 

ــای  ــر ځ ــو پ ــو د نیول ــتفادې د عاملین اس

ــې  ــه دې اړه ی ــې پ ــويل چ ــان نی ــه کس هغ

ــړی دی. ــه ک ــږ پورت غ

افغانســتان  د  وویــل،  وړایــچ  ښــاغي 

حکومــت بایــد دغــه کســان ژر تــر ژره لــه 

ــړي. ــې ک ــه خوش ــد او رشط پرت ــوم قی ک

دی زیاتــوي: »دا د نړیوالــو قوانینــو پــه 

مکلفیتونــو  لــه  افغانســتان  د  اســاس 

رسغړونــه ده. دا یــو جــرم نــه دی چــې 

لــه جنــي ځورونــو پــرده پورتــه يش. 

چارواکــي بایــد د ماشــومانو د جنــي 

پــر ضــد ګام پورتــه کــړي.  ځورونــې 

ــوي.  ــه ش ــې څ ــړي چ ــات دې وک تحقیق

د دې کار عاملیــن دې پيــدا او محاکمــه 

ــه  ــای پ ــر ځ ــو پ ــوی د دې ټول ــړي. هغ ک

ــه دې  ــې ل ــي چ ــې ګرځ ــانو پس ــو کس هغ

ــړې ده.« ــه ک ــرده پورت ــې پ ــو ی ځورون

د بخښــنې نړیــوال ســازمان پــرون پــه 

موســی  چــې  لیــکي  کــې  اعالمیــه 

د  حمیــدي  احســان الله  او  محمــودي 

ــې  ــفیر رسه د لیدن ــه س ــې ل ــي ټولن اروپاي

ــوا  ــت له خ ــي امنی ــې د م ــاره روان و چ لپ

ونیــول شــول.

د افغانســتان د مــي امنیــت ریاســت وايــي 

چــې پــه دې اړه بــه ژر خپــل رســمي دریــځ 

ــانه کړي. روښ

یــوې امنیتــي رسچینــې چــې د رســمي 

خــرو اجازه یــې نه درلــوده ازادي راډیــو 

ــل،  ــه رشط ووی ــتلو پ ــوم د نه اخیس ــه د ن ت

د لوګــر دغــو دوو مــدين فعاالنــو تــه ډېــر 

زیــات ګواښــونه متوجــې و او هغــوی 

ــوا  ــت ادارې له خ ــي امنی ــال د م اوس مه

ــږي. ــاتل کې س

لونــګ  دیــدار  ویانــد  وايل  د  لوګــر  د 

تــه ویــي،  اژانــس  فرانســې خــري  د 

محمــودي نیــول شــوی او دا وروســته لــه 

ــه  ــه حکومت ــو ل ــې خلک ــوي چ ــه ش هغ

ــه  وغوښــتل څــو دی ونیــي او د لوګــر پ

ښــوونځیو کــې د زده کوونکــو د ځورونــې 

ــه اړه تــرې تحقیقــات وکــړي. د ادعــاوو پ

ــی  ــس موس ــې رئی ــدين ټولن ــر د م د لوګ

ورځــې   ۱۰ بانــدې  څــه  محمــودي 

هغــه  رسه  رســنیو  ځينــو  لــه  وړانــدې 

ــې  ــې په ک ــړي و چ ــک ک ــات رشی تحقیق

ادعــا شــوې د لوګــر پــه شــپږو ښــوونځیو 

ــاوړه  ــو ن ــه زده کوونک ــه ۵۴۶ نارین ــې ل ک

جنــي اســتفاده شــوې ده.

محمــودي ادعــا کــړې چــې پــه دې نــاوړه 

اســتفاده کــې ښــوونکي هــم ښــکېل دي.

د بخښــنې نړیــوال ســازمان د َجنــويب اســیا 

ــه دوی  ــې ل ــل چ ــتیال ووی ــې مرس د برخ

ــو شــکایتونه  ــو هغــو مــدين فعاالن رسه ګڼ

ــه  ــو پ ــو قضی ــې د بېالبېل ــړي چ ــت ک ثب

ــوي. ــونه ش ــرګ ګواښ ــه د م ــر ورت خاط

هغــه وویــل کــه پــه افغانســتان کــې مــدين 

ــې  ــړۍ همداس ــونو ل ــه د ګواښ ــو ت فعاالن

دوام وکــړي، دا بــه پــه نړیوالــه کچــه د 

زیامنــن  حیثیــت  دولــت  د  افغانســتان 

ــړي. ک

ــر  ــه لوګ ــي پ ــد ارشف غن ــمر محم ولس

ــو د  ــو زده کوونک ــوونځیو د ځین ــې د ښ ک

جنــي اســتفادې د ادعــاوو د څېړلــو لپــاره 

ــو پــالوی ټاکلــی. ی

انــور اســحق زي  د لوګــر وايل محمــد 

پــرون ازادي راډیــو تــه وویــل، څېړنــې 

ــه  ــه قضی ــه کوم ــر اوس ــو ت ــې دي خ روان

ــوې. ــتند ش ــه ده مس ن

ښــاغي اســحق زي زیاتــه کــړه چــې د 

بېالبېلــو والیتونــو د وکیالنــو پــه شــمول د 

پارملــان یــو پــالوی هــم د دغــې موضــوع 

ــه  ــی او ل ــه راغل ــر ت ــاره لوګ ــو لپ د څېړل

زده کوونکــو د معــارف د ټولــو ادارو لــه 

ــديل دي. ــې لی ــو رسه ی چارواک

ــوه موضــوع ده  ــل: »دا داســې ی ــه ووی هغ

ــه رضر  ــۍ ت ــې کورن ــارف ټول ــې د مع چ

رســوي. دا داســې موضــوع ده چــې هېــڅ 

ــدای  ــا خ ــه دا ادع ــه. ک ــږي ن ــران کې ج

بایــد  مجرمین یــې  يش،  ثابتــه  مه کــړه 

ــپارل  ــه وس ــو ت ــي ارګانون ــديل او قضاي ع

يش.«

اســحق زي وویــل چــې شــخصًا خــر 

نــه دی چــې د لوګــر مــدين فعــاالن موســی 

ــول  ــدي نی ــان الله حمی ــودي او احس محم

ــوي دي. ش

ــیون  ــو کمېس ــري حقون ــتان د ب د افغانس

هــم پــه لوګــر کــې پــر زده کوونکــو د 

جنــي تېــري پــه اړه خپــور شــوی تحقیــق 

زړه بوږنوونکــی بللــی دی.

د افغانستان حکومت دې د برشي حقونو دوه فعاالن خوشې کړي


