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کمیسیون انتخابات منطق 
و قانون نمی شناسد

کره گـور انتخـابات بیشتـر 
از پیش محکـم شـده است

3 2

وزیـر دفـاع امریـکا می گوید که واشـنگتن 
در  سیاسـی  توافـق  یـک  ایجـاد  پـی  در 
افغانسـتان اسـت تا پس از آن بتواند توجه 
خـود را بـر چیـن و روسـیه متمرکـز کند.
مـارک اسـپر وزیـر دفـاع امریکابـا اشـاره 
در  ایـن کشـور  مـدت  بلنـد  بـه حضـور 
پایـان 18  تنهـا راه  افغانسـتان گفـت کـه 
سـال جنگ امریکا در افغانسـتان دسـتیابی 
دولـت  بیـن  سیاسـی  توافـق  یـک  بـه 

اسـت. امریـکا  و  طالبـان  افغانسـتان، 
اسـپر بـه خبرگـزاری »فاکس نیـوز« گفت: 
بـه  طالبـان  و  افغانسـتان  دولـت  بـا  اگـر 
توافقی برسـیم کـه تضمین کند افغانسـتان 
دیگـر پناهـگاه امنـی بـرای تروریسـت ها 

نیسـت، ایـن کار خوبـی خواهـد بـود.
توافـق  ایـن  از  پـس  کـه  افـزود  او 
را  خـود  نیروهـای  تـا  امریکامی توانـد 
متوجـه چیـن و روسـیه کنـد کـه از دیرباز 

بوده انـد. واشـنگتن  نگرانـی  سـبب 
گفتنـی اسـت کـه گفت وگوهـای امریـکاو 

شـنبه  از  توقـف  مـاه   3 از  پـس  طالبـان 
آغـاز شـده و تـا روزهـای نامعلومـی ادامه 

خواهـد داشـت.
طالبـان تصریـح می کنند که ایـن مذاکرات 
در  و  اسـت  قبلـی  گفت وگوهـای  ادامـه 
روزهـای گذشـته محور مذاکـرات امضای 

توافـق بیـن طرفیـن بوده اسـت.

ــدگار: شــورای نامــزدان  مان
کمیســیون  کــه  می گویــد 
انتخابــات بایســتی بدانــد 
نامــزدان  شــورای  کــه 
ریاســت جمهوری و مــردم 
شــیوه های  افغانســتان 
رونــد  در  غیرقانونــی 

انتخابــات را قابــل تحمــل و 
نمی دانــد. پذیــرش 

در  شــورا  ایــن  اعضــای 
ناوقــت  کــه  خبرنامه یــی 
رســانه ها  بــه  دیــروز 
ــد:  ــه ان ــد، گفت ــتاده ان فرس
شــد،  دیــده  چنانچــه 

عوام فریبانــۀ  نشســت 
ــق  ــات طب ــیون انتخاب کمیس
نمادیــن،  مــا  پیش بینــی 
غیرموثــر و فاقــد معیارهــای 
انتخاباتــی ثابــت گردیــد. 
در بخشــی از ایــن خبرنامــه 
شــورای  اســت:  آمــده 
نامــزدان ریاســت جمهوری 
کــه  اســت  بــاور  بدیــن 
ــای  ــن هنجاره ــه گرفت ریش
دموکراســی و امــورِ مربــوط 
بــا  حکومــت داری  بــه 
نمایــش دادن هــا و بــازی 
ــی حاصــل  ــکار عموم ــا اف ب
همیــن  بــه  نمی شــود. 
از  عبــور  بــرای  جهــت 
انتخابــات  رونــد  انســداد 
طــرح »حکومــت مشــارکت 
و  انتخابات محــور«  ملــی 
ــه صفحه6 پیشــنهادِ...   ادام

مسـووالن محلـی ننگرهـار می گوینـد، 2 تـن 
را در پیونـد بـه قتـل تیتسـو ناکامـورا، رییـس 
نهـاد خیریـۀ جاپانـی »خدمـات پزشـکی صلح 

بازداشـت کرده انـد. جاپـان« 
عطـااهلل خوگیانی، سـخنگوی والـی ننگرهار به 
خبرگـزاری سـام وطندار گفتـه اسـت، از خانۀ 
افـراد بازداشـت شـده برخـی جنـگ افـزار نیز 

به دسـت آمده اسـت.
بـه گفتـۀ او، بررسـی از افـراد بازداشـت شـده 
آغـاز شـده و جزییـات آن با رسـانه ها شـریک 

شـد. خواهد 
والـی  میاخیـل،  شـاه محمود  ایـن  از  پیـش 
ننگرهـار بـه رسـانه ها گفتـه بود که قتل تیتسـو 
ناکامـورا، رییس نهـاد خیریۀ جاپانـی »خدمات 
از کشـور  بیـرون  پزشـکی صلـح جاپـان« در 

طـرح ریـزی شـده بود.
تیتسـو ناکامـورا، رییـس نهـاد خیریـۀ جاپانـی 
از  گذشـته  هفتـه  چهارشـنبه  روز  )پـی ام اس( 
سـوی افـراد مسـلح ناشـناس در شـهر جـال 
آبـاد هـدف قـرار گرفـت و پیش از رسـیدن به 

شـفاخانه جـان باخـت.

شورای نامزدان:
شیوه های غیرقانونی در روند انتخابات قابل تحمل و پذیرش نیست

2 تن در پیوند به قتل ناکامورا 
بازداشت شدند

وزیر دفاع امریکا:
پس از تـوافق در افغـانستان 

تـوجه به سمت چیـن و روسیه خـواهد شـد

پژوهشــی  و  تاریخــی  کتــاب 
نوشــتۀ   )THE TAJIKS(»تاجیــکان«
ــوروف  ــان غف ــهیر باباج ــناس ش خاورش
) 1۹۷۷ - 1۹۰۹( تاریــخ  نویــس نامــدار 
و مطــرح تاجیــک اخیــراً بازچــاپ شــد. 
ایــن کتــاب در ســال 1۹۷2 میــادی 
ــی و  ــان روس ــه زب ــتین بار ب ــرای نخس ب
ــی(  ــیریلیک )تاجیک ــط س ــه خ ــپس ب س
چــاپ گردیــده بــود. انتشــار ایــن کتــاب 
تاریخــی بــه زبــان روســی، در آن زمــان 
ــوزۀ  ــی در ح ــم علم ــدادِ مه ــک روی ی
و  می رفــت  بهشــمار  تاریخ شناســی 
بازتــاب گســتردۀ در جمهوریت هــای 

ــت. ــابق داش ــوروی س ش
ایــن بــار ایــن اثــر تاریخــی بــا برگــردان 
ــن  ــی و روش ــن صدیق ــای جال الدی آق
حبیــب  آقــای  ویرایــش  و  رحمــان 
حمیــدزاده اخیــراً از چــاپ بیــرون شــده 

اســت.
ــت  ــا حمای ــکان ب ــاب ارزشــمنِد تاجی کت
جنــاب احمدولــی مســعود، رییــس بنیــاد 
ــور  ــی کش ــان مل ــزرگ قهرم ــعود ب مس

ــت. ــاره یاف فرصــت انتشــار دوب
ــمند  ــِر ارزش ــن اث ــش ای ــه و خوان مطالع
بــرای همــه محققیــن تاریــخ، اهــِل 
کتــاب و پژوهــش توصیــه می شــود.
کتــاِب  می تواننــد  عاقه منــدان 
ــع  ــری، واق ــکان را از انتشــارات امی تاجی
ــیر  ــاب  فروشــی های جــوی ش ــازار کت ب

آورنــد. به دســت  کابــل 

ریاست حکومت وحدت ملی 
در روز جهانی مبارزه با فساد:

در نهادسازی 
برای مبارزه 

با فساد اداری 
ناکام بوده ایم
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اخیــراً کمیســیون انتخابــات نشســتی مشــترکی را بــا شــماری از 
ــراً در آن  ــرد و ظاه ــر ک ــی و احــزاب سیاســی دای ــای انتخابات تکت ه
ــث  ــی از آن بح ــوءتفاهمات« ناش ــی و »س ــات انتخابات روی موضوع
ــورای  ــت ش ــزاری نشس ــش از برگ ــید. پی ــی نرس ــه جای ــا ب ــد، ام ش
ــرده  ــم ک ــت را تحری ــت جمهوری آن نشس ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
ــا  ــد. ام ــمبولیک خواندن ــوده و س ــی آن را بیه ــش خبرنامه ی ــا پخ و ب
ــت  ــه قناع ــارات اعضــای کمیســیون در آن نشســت نتوانســت ک اظه
ــم  ــه خت ــم بی نتیج ــت ه ــد و آن نشس ــم کن ــرکت کننده گان را فراه ش
شــد. بــه نظــر می رســد کــه کمیســیون انتخابــات تحــت تاثیــر 
ــی  ــای انتخابات ــر تکت ه ــن دیگ ــاز در ذه ــم دولت س ــرف دار از تی ط
ــت های  ــل نشس ــن دلی ــه همی ــت داده و ب ــودش را از دس ــار خ اعتب
ــرای تکت هــای انتخاباتــی  ــاد ب ــد کــه زی آنچنانــی کمیســیون نمی توان
ــانده  ــت کش ــه بُن بس ــات ب ــه انتخاب ــد و اینگون ــت باش ــز اهمی حای
منفــی  بــودن  به خصــوص  کــه  نتیجه یــی  هــر  زیــرا  می شــود 
ــول  ــل قب ــود، قاب ــام ش ــیون اع ــب کمیس ــی از جان ــدن آرای تقلب ش
ــر  ــی را دامن گی ــکل کان ــن مش ــت و ای ــی نیس ــای انتخابات طرف ه
کشــور می ســازد. زیــرا از درون چنیــن انتخابــات جنجال برانگیــز 
ــات  ــزان تقلب ــن می ــردم و بلندتری ــارکت م ــم مش ــن رق ــا پایین تری ب
ســازمان یافتــه، انتظــار برنــدۀ واقعــی، ایجــاد یــک حکومــت مشــروع، 
ــرای همــه طرف هــا شــاید توهمــی بیــش  ــا قاعــده و قابــل قبــول ب ب

ــد. نباش
ــده  ــک برن ــط ی ــات فق ــه انتخاب ــد ک ــن باورن ــه ای ــی ب ــوز جمع تاهن
ــد  ــام می نمای ــتقل« اع ــاح مس ــه اصط ــیون ب ــه آن را »کمیس دارد ک
ــامانه های  ــه س ــر هم ــی دیگ ــد. جمع ــن کنن ــد تمکی ــران بای و دیگ
انتخابــات را از بیــخ  و بــن مــردود و یــا ملغــا می شــمارند و طــرف دار 
ــاوت و  ــا متف ــرد کام ــد. دو روی ک ــت موقت ان ــک حکوم ــاد ی ایج

ــم. معکــوس ه
ــاد  ــق روی ایج ــر تواف ــه ی مطلوب ت ــر و گزین ــدل، نزدیک ت راه معت
ــای  ــر مبن ــا ب ــات محــور« می باشــد ت ــت مشــارکت ملی انتخاب »حکوم
ــده  ــات زن ــاالری و انتخاب ــو مردم س ــی، از یک س ــی تفاهم دموکراس
بمانــد و از ســویی هم در یک چنیــن  اوضــاع آشــفته کشــور، حکومــت 

ــد. ــان آی ــخ گو به می ــت پاس ــر و زعام فراگی
در شــرایط بحرانــی افغانســتان برنــده و بازنــده وجــود نخواهــد 
داشــت، کمــا این کــه یــا افغانســتان برنــده اســت و یــا همــه بازنــده. 
ایــن بــاوری اســت کــه بــا توجــه بــه شراســط بحرانــی در افغانســتان 
ــرا  ــل شــده اســت. زی ــی تبدی ــاور عموم ــه ب و شکســت دمکراســی ب
ــت آوردهای  ــظ دس ــات و حف ــی، انتخاب ــازی، دموکراس ــداوم نظام س ت
ــوع  ــد و هــر ن ــوزده ســال در کشــور ارزش هــای اساســی ان ــت ن مثب
انقطــاع، گسســت، از ســرگیری دوبــاره و از صفــر شــروع کــردن نظــام 
ــار  ــرای مه ــت. ب ــتان نیس ــاح افغانس ــر و ص ــه خی ــازی ب و دولت س
بحــران انتخاباتــی راه میانــه و منطقــی، تفاهــم روی تشــکیل »حکومــت 
ــاف سیاســی  ــدل ایت ــی از م ــات محــور« نوع ــی انتخاب مشــارکت مل
ــترک  ــم مش ــک مکانیس ــق ی ــه از طری ــد ک ــور می باش ــه گان کش نخب
ــدۀ آرای  ــی برن ــردد. بل ــاز گ ــی آغ ــای انتخابات ــه تکت ه ــی هم توافق
ــی  ــد مســوول تشــکیل حکومــت مشــارکت مل شــفاف ۵۰+1 می توان
ــی،  ــتماتیک میلیون ــات سیس ــردم، تقلب ــن م ــتراک  پایی ــا اش ــود. ام ش
کارکــرد و موقعیــت بحث برانگیــز کمیســیون، موقــف تکت هــای 
انتخاباتــی و از همــه مهم تــر برداشــت عمومــی مــردم از یــک چنیــن 
ــف ســاخته اســت،  ــد را ضعی ــن براین ــات بحــران زا احتمــال ای انتخاب
کمــا این کــه بســیاری از تکت هــا موضــع کمیســیون و نتایــج برآمــده 
ــزم  ــد. مکانی ــی می بینن ــم حکومت ــع تی ــه نف ــره ب از کار آن را یک س
عملی تــر شــاید ایــن باشــد کــه برنــده ی بیشــترین رأی نســبی شــفاف 
ــی  ــای انتخابات ــایر تکت ه ــورت س ــا مش ــری ی ــور تصمیم گی در مح
بتوانــد مامــور ایجــاد حکومــت مشــارکت ملــی متشــکل از نخبــه گان 
ــه در مســائل  ــی و ســایر نخبه هــای فرهیخت سیاســی، اقتصــادی، نظام
متنــوع کشــوری گــردد. هــر مکانیســم معقــول دیگــری کــه بــا اتفــاق 
تکت هــای انتخاباتــی باشــد، مــا را بــه هــدف مهــار بحــران و ایجــاد 
حکومــت مشــارکت ملــی نزدیک تــر نمایــد بــه ســود کشــور و مــردم 
می باشــد. همــه می دانیــم کــه بــدون توافــق همــه تکت هــای 
انتخابــات  جنجال برانگیــز  نتایــج  یک جانبــه  اعــام  انتخاباتــی، 
ــوان  ــد، به عن ــتقل باش ــد مس ــر نمی توان ــه دیگ ــیونی ک ــط کمیس توس
ــات نســبی موجــود  ــگاه ثب ــف، کشــور را از جای ــک بحــران مضاع ی
ــه  ــه ادام ــیم ک ــته باش ــر داش ــا به خاط ــید. ام ــد کش ــن خواه ــز پایی نی
وضعیــت موجــود نیــز باعــث و قفــه ی وخیــم می شــود کــه دشــمنان 
ــی،  ــن بحــران انتخابات ــا اســتفاده از ای ــن افغانســتان ب همیشــه در کمی
ــاخت. ــد س ــر خواهن ــه هســت بدت ــم ک ــت کشــور را از این ه وضعی

هیــچ یکــی نمی توانــد بــه تنهایــی خــود را یک جانبــه ذیحــق بدانــد، 
ــرای همــه عبــرت  ــر ب ــژه این کــه حکومــت داری پنــج ســال اخی به وی
ــک  ــه در ی ــی ک ــای انتخابات ــه تکت ه ــت هم ــر اس ــد. بهت ــده باش ش
ــد در ایــن مرحلــه ی حســاس افغانســتان  جایــگاه حقوقــی قــرار دارن
ــارکت  ــت مش ــاد حکوم ــای ایج ــا زمینه ه ــد ت ــاش نماین ــه ت مجدان
ملــی از کدرهــای پــاک، صــادق، کارا، وطن دوســت، دل ســوز و 

ــردد. ــاده گ ــور آم ــزار کش خدمت گ

»حکومت مشارکت ملی انتخابات محور«
راه میانه و منطقی حل بحران انتخاباتی

برابـر  در  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای  سـخنان 
بـه  معتـرض  انتخاباتـی  دسـته های  نماینـده گان 
صـورت  کـه  تقلب هایـی  و  انتخابـات  وضعیـت 
گرفتـه اسـت، بـه وضـوح نشـان دادنـد کـه دیگـر 
کمیسـیون انتخابـات یـک کمیسـیون غیرجانـب دار 
و متکـی بـه قوانیـن و اصـول انتخاباتـی نیسـت و 
بـه عنـوان مجـری سیاسـت های یک تیم مشـخص 

می کنـد.  عمـل  انتخاباتـی 
کمیسـیون انتخابـات بـرای حـل مشـکل بـه وجود 
آمده در مورد آرای مشـکوک روز یکشـنبه نشسـتی 
انتخاباتـی  دسـته های  نماینـده گان  حضـور  بـا  را 
معتـرض برگـزار کـرد. در ایـن نشسـت نماینده گان 
دسـته های معتـرض بـا اشـاره بـه قوانیـن انتخابات 
و اصول نامه هایـی کـه در ایـن راسـتا وجـود دارد، 
بـا سـند و ادلـۀ حقوقـی و قانونـی از مواضع شـان 
دفـاع کردنـد. آنهـا کـه در برابـر رسـانه ها سـخن 
می گفتنـد، نشـان دادنـد کـه اعتراض شـان نسـبت 
بـه وضعیـت انتخابات کامًا بهجا و درسـت اسـت 
و هیـچ طرزالعملـی وجـود نـدارد کـه بتوانـد آرای 
تقلبـی و جعـل شـده را اعتبـار بخشـد. امـا وقتـی 
نوبـت بـه صحبت های اعضـای کمیسـیون و به ویژه 
رییـس آن رسـید، بـدون در نظر داشـت دیدگاه های 
قانونـی معترضـان از وضعیت موجود دفـاع کرده و 
حتـا هشـدار دادنـد که بـدون شـمارش آرای هفت 
والیتـی کـه هنـوز بازشـماری آرا در آنهـا صـورت 
نگرفتـه و بـا اعتبـار بخشـیدن بـه سـی صد هـزار 
رایـی کـه بایومتریک نشـده و یا در زمـان برگزاری 
انتخابـات بـه صندوق هـا ریختـه نشـده انـد، نتیجۀ 
انتخابـات را اعـام می کننـد. ایـن موضـع از یـک 
اسـت،  پذیـرش  غیرقابـل  تنهـا  نـه  مسـتقل  نهـاد 
بـل بـه صـورت واضـح در مغایـرت بـا قوانیـن و 
اصول نامه هـای انتخاباتـی قـرار دارد. اعضـای فعلی 
از  خـود  شـمردن  فراتـر  بـا  انتخابـات  کمیسـیون 
قانـون از جایگاهـی صحبـت می کنند که یک دسـتۀ 
انتخاباتـی می توانـد صحبـت کنـد. جالـب از همـه 
ایـن کـه اعضـای کمیسـیون انتخابـات بهتـر از هـر 

کسـی می دانند کـه در مغایـرت با قوانیـن انتخاباتی 
نـه  می دهنـد،  انجـام  کـه  کاری  و  می کننـد  عمـل 
تنهـا کـه جـرم شـناخته می شـود، بـل باالتـر از آن 
خیانـت ملـی به حسـاب مـی رود. اعتماد به نفسـی 
را که رییس کمیسـیون انتخابات در روز یکشـنبه از 
خـود نشـان داد، غیرقابـل تصور بـود. او پیش از آن 
وقتـی بـا رسـانه ها رو بـه رو می شـد، با لکنـت زبان 
و حرف هـای دو پهلـو و ابهام آمیـز تـاش می کـرد 
کـه خـود را از مخمصـه برهاند، اما در روز یکشـنبه 
حـوا علـم نورسـتانی هیـچ دغدغۀ خاطـر و نگرانی 
از خـود نشـان نداد. او ضمـن این کـه می فهمید که 
سـخنانش غیرقانونـی اسـت، اما آنهـا را با صراحت 
گونـۀ  بـه  را  خـود  انگشـت  و  کـرد  بیـان  لهجـه 
تهدیدآمیـز متوجـه کسـانی کـرد کـه نمی خواهنـد 
در برابـر تصمیـم غیرقانونـی و ناعادالنـۀ کمیسـیون 
تمکیـن کننـد. حاال وضعیت روشـن شـده و معلوم 

اسـت کـه نتیجـۀ انتخابـات چـه خواهـد بود. 
دسـته های معتـرض بـه وضعیـت انتخابـات حـاال 
بایـد موضـع خـود را در برابر کمیسـیون مشـخص 
کننـد. آنهـا نیـز دو راه بیشـتر در برابر خـود ندارند، 
و  تقلـب  دیگـر  بـار  بگذارنـد  کـه  ایـن  نخسـت 
جعـل کاری در انتخابـات پیروز شـود و صدای خود 
را در برابـر آن بیـرون نکننـد و یا مردانـه پا به میدان 
بگذارنـد و از حـق قانونـی مردم افغانسـتان در برابر 
تقلبـکاران و توطیه گـران دفـاع کنند. چـارۀ دیگری 
در برابر کمیسـیون فاسـد و فرورفتـه در لجن تقلب 
و جاه طلبـی وجـود نـدارد. یا بگذارید کـه دیکتاتور 
کوچـک اینبـار بـا جسـارت و خودکامه گـی بیشـتر 
بـر سرنوشـت مـردم حاکـم شـود و یـا ایـن کـه با 
بـه زور مـردم از اریکـۀ قـدرت بـه زبالـه دان تاریخ 
سـپرده شـود. بـدون شـک از تاریـخ مصـرف آقای 
غنـی مدتهـا می شـود کـه گذشـته اسـت. او طـی 
پنج سـال گذشـته نشـان داد کـه فاسـدترین زمام دار 
کشـور می توانـد باشـد. کسـی کـه برای فـردی مثل 
قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه چـک سـفید امضا 
کشـور  از  را  افغانسـتان  دارایی هـای  کـه  می کنـد 

خـارج کنـد. کسـی کـه بـا بودنـش در قـدرت هـر 
روز بـر نفـوذ افراط گرایـان و قاتـان مـردم افـزوده 
می شـود. کسـی کـه هیـچ صداقتـی بـرای مـردم و 
کشـورش قایـل نیسـت و همـه چیـز را می خواهـد 
در خدمـت دوسـتان، خانواده و اقوامـش قرار دهد. 
اگـر یـک دورۀ دیگـر آقـای غنی بـر مسـند قدرت 
نشسـته باشـد، افغانسـتان بـدون هیـچ تردیـدی بـه 
زمان هـای تاریـک گذشـته، بـه آن دورانی کـه مردم 
حـق نفـس کشـیدن نداشـتند، بـر می گـردد. اگـر 
این بـار و در ایـن انتخابـات مردم نتواننـد حق خود 
را از تقلـب کاران بگیرند، افغانسـتان بـرای دهه های 
و  خان مانسـوز  بحران هـای  دسـت خوش  متوالـی 
ویران گـر می شـود. بحران هـای از همـان نـوع پـس 
از کودتـای ۷ ثـور کـه مـردم مجبور شـدند کشـور 
شـان را ترک کنند و یا برای به دسـت آوردن آزادی 
و حـق زنده گـی دسـت بـه تفنـگ ببرنـد. متاسـفانه 
آقـای غنـی و هم قطـاران او هیـچ راه دیگـری برای 
مـردم باقی نگذاشـته انـد. این بار جامعـۀ جهانی نیز 
چنـدان تمایلـی بـه مسـایل انتخابـات و سرنوشـت 
نمی دهـد.  نشـان  خـود  از  افغانسـتان  سیاسـی 
کشـورهای جهـان هـم از آن چه کـه در افغانسـتان 
می گـذرد، خسـته شـده انـد. آنهـا هـم دیدنـد که با 
پـول و امکانـات شـان یـک عـده کـه از غـرب بـه 
کشـور برگشـته انـد و دعـوای تکنوکـرات بـودن و 
دموکـرات بـودن دارند، چـه کردند. آنها نیز خسـته 
انتخاباتـی  جنجال هـای  سـال  هـر  کـه  انـد  شـده 
افغانسـتان را حل وفصـل کننـد. پـس فقـط یـک راه 
باقـی می مانـد که بایـد در برابر تقلـب و جعل کاری 
ایسـتاد و سرنوشـت خـود را خـود رقـم زد. دیگـر 
نبایـد بـه تقلـب کاران و مهندسـان آرا اجـازه داد که 
هـر بی ریشـه و فرصت طلبـی را بـر مسـند قـدرت 
کشـوری بنشـانند که سـه دهـۀ متوالی بـرای آزادی 
بهـای سـنگین  اسـت و  و حریـت خـود رزمیـده 

اسـت. پرداخته 

کمیسیون انتخابات منطق 
و قانون نمی شناسد

احمد عمران

در مغایـرت بـا قوانیـن و اصول نامه هـای انتخاباتـی قـرار دارد. اعضـای فعلـی کمیسـیون انتخابـات بـا فراتر شـمردن خود از 
قانـون از جایگاهـی صحبـت می کننـد که یک دسـتۀ انتخاباتـی می تواند صحبت کنـد. جالب از همه این که اعضای کمیسـیون 
انتخابـات بهتـر از هـر کسـی می داننـد کـه در مغایـرت بـا قوانیـن انتخاباتـی عمـل می کننـد و کاری کـه انجـام می دهنـد، نـه 
تنهـا کـه جـرم شـناخته می شـود، بـل باالتـر از آن خیانـت ملـی به حسـاب مـی رود. اعتماد بـه نفسـی را که رییس کمیسـیون 
انتخابـات در روز یکشـنبه از خـود نشـان داد، غیرقابـل تصـور بـود. او پیـش از آن وقتـی بـا رسـانه ها رو بـه رو می شـد، بـا 
لکنـت زبـان و حرف هـای دو پهلـو و ابهام آمیـز تـاش می کـرد کـه خـود را از مخمصـه برهانـد، امـا در روز یکشـنبه حـوا علـم 

نورسـتانی هیـچ دغدغـۀ خاطـر و نگرانـی از خـود نشـان نـداد. او ضمـن ایـن که می فهمیـد که سـخنانش غیرقانونی اسـت



سال l11 شمارۀ مسلسل l2629  سه شنبه 19 قوس/ آذر l1398 12 ربیع الثانی l1441 10 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  سـرور 
کـه  می گویـد  ملـی  وحـدت  حکومـت 
حکومـت وحـدت ملی بـه اهدافـش برای 
مبارزه با فسـاد اداری نرسـیده و افغانسـتان 
هنـوز هـم بـه کمک هـای بین المللـی برای 

مبـارزه بـا فسـاد نیازمنـد اسـت.
آقـای دانـش که دیـروز دوشـنبه، 18 قوس 
در کنفرانـِس »نقـش نهادهـای مسـتقل در 
مبـارزه علیـه فسـاد اداری« که به مناسـبت 
تجلیـل از »روز جهانـی مبـارزه بـا فسـاد« 
برگـزار شـده بـود، همچنـان بیـان کـرد که 
حکومـت وحـدت ملـی در مهـار مافیـای 
فسـاد مالـی دولتـی نیـز نـاکام بوده اسـت.
همزمـان باایـن، دفتـر نماینده گـی سـازمان 
مرکـز  کـه  می گویـد  نیـز  کابـل  در  ملـل 
عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری 
افغانسـتان هنـوز »عامل بازدارنـدۀ موثر در 
قضایای فسـاد در سـطح باال عمـل« نکرده 

. ست ا
گفـت  نشسـت  ایـن  در  دانـش  سـرور 
قـوی  ارادۀ  ملـی  وحـدت  حکومـت  کـه 
و جـدی در امـر مبـارزه بـا فسـاد اداری 
داشـته اسـت. آقـای دانـش از وضـع سـه 
قانـون ویـژه بـرای مبـارزه بـا فسـاد اداری 
قوانیـن  ایـن  کـه  افـزود  و  گفـت  سـخن 
شـامل قانون مبـارزه با فسـاد اداری، قانون 
حمایـت از اطاع دهنـده گان جرایـم فسـاد 
اداری و قانـون ثبـات و بررسـی و اشـاعۀ 
عالـی  کارمنـدان  و  مقام هـای  دارایی هـای 

می شـود. دولتـی  رتبـۀ 
معـاون دوم رییـس حکومت وحـدت ملی 
امـا گفـت کـه هنـوز حکومت بـه اهدافش 
نرسـیده  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  امـر  در 
اسـت. او اظهـار داشـت کـه حکومـت در 
نهادسـازی و نظام سـازی مبـارزه بـا فسـاد 
اداری هـم نـاکام بوده اسـت. سـرور دانش 
گفـت کـه هنوز مـا یـک ادارۀ مسـتقلی که 
تمـام فعالیت هـای مرتبط با فسـاد اداری را 

بـه دوش بگیـرد را نداریـم.
ایـن مقـام حکومـت همچنـان پذیرفت که 
حکومـت در ایجـاد هماهنگـی الزم میـان 
نهادهـا نیـز نـاکام بوده اسـت. به گفتـۀ او، 
نهادهـای مـوازی و برنامه هـای تکـراری و 
اداره هـای مختلـف  در  تداخـل وظیفه یـی 
افغانسـتان دیـده می شـود. او مدعـی شـد 

کـه مافیای فسـاد اداری در کشـور نیز مهار 
نشـده و گریـز از قانـون و حاکمیـت قانون 

بـه اشـکال مختلـف دیده می شـود.
سـرور دانـش بـه ایـن بـاور اسـت کـه در 
نظـر گرفتـن شایسته سـاالری در اداره هـای 
حـل  راه هـای  از  یکـی  می توانـد  دولتـی 
مشـکل مبـارزه بـا فسـاد اداری در کشـور 
باشـد. آقـای دانـش اظهار داشـت کـه نیاز 
اسـت یک نهـاد مسـتقل و قدرت مند برای 
در  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  سـکان داری 
کشـور شـکل گیـرد و ایـن نهـاد خـارج از 
دایـرۀ نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد در درون 
دولـت فعالیت کند و نظارت داشـته باشـد.
او در بخشـی سـخنانش افزود که رسـانه ها 
و جامعـۀ مدنـی نقـش قابـل توجـه در امر 
بیـان  او  دارنـد.  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه 

مقام هـای  دارایی هـای  ثبـت  کـه  داشـت 
حکومتـی نیـز اصلـی مهـم بـرای مهـار و 

کاهـش فسـاد اداری دولتـی اسـت.
متحـد  ملـل  سـازمان  حـال،  عیـن  در 
می گویـد بـا آنکـه مرکـز عدلـی و قضایـی 
بـه  افغانسـتان  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه 
قضایـای فسـاد رسـیده گی کـرده، امـا ایـن 
مرکـز هنوز به عنـوان یک عامـل بازدارنده 
موثـر در قضایای فسـاد در سـطح باال عمل 

نکـرده اسـت.
یونامـا یا دفتـر نماینده گی سـازمان ملل در 
افغانسـتان بـا پخـش اعامیه یـی، خواهـان 
پیشـرفت های بیشـتر در این عرصـه مبارزه 
بـا فسـاد اداری از سـوی حکومـت شـده 
اسـت. در اعامیـۀ سـازمان ملـل متحـد به 
نقـل از تدامیچـی یاماموتـو، نمایندۀ خاص 

سرمنشـی ملل متحـد برای افغانسـتان آمده 
اسـت: »فسـاد همچنـان بر زنده گـی روزانۀ 
و  می گـذارد  تأثیـر  افغانسـتان  شـهروندان 
باعـث کم شـدن اعتمـاد مردم بـه نهادهای 
دلیـل  همیـن  بـه  می گـردد،  حکومتـی 
ضـرور اسـت تـا همیـن حـاال بـر تطبیـق 
قوانیـن و پاسـخگو نگه داشـتن کسـانی که 
قانون شـکنی می کننـد تمرکـز کـرده و عزم 

خـود را در مبـارزه با فسـاد نشـان داد«.
یاماموتو اظهار داشـته که ملـل متحد خاطر 
نشـان می سـازد که مرکـز عدلـی و قضایی 
مبـارزه بـا فسـاد اداری هنوز بـه عنوان یک 
عامـل بازدارنـدۀ موثر در قضایای فسـاد در 
سـطح باالعمل نکرده؛ احکام دسـتگیری و 
احضـار قابـل ماحظـه مرتبط بـه قضایای 
فسـاد اداری همـراه بـا موافقـت بـر منـع 

سـفرها تا اکنـون مرعی االجرا قـرار نگرفته 
انـد و اکثـر محکومیـن برای سـپری کردن 

حکـم جزای شـان دسـتگیر نشـده اند.
همزمـان بااین، در اعامیـۀ یوناما به نقل از 
مـارک کلهـن، رییـس دفتـر مبارزه بـا مواد 
مخـدر و جرایـم ملـل متحـد آمـده اسـت 
کـه تقویـت تاش هـا بـرای از بیـن بـردن 
فسـاد اداری سبب پیشـرفت حکومت داری 
بـرای  خـوب می شـود و در عیـن حـال، 
کهلـن  آقـای  اسـت.  افغانسـتان ضـروری 
افـزوده که بـرای برنده شـدن در مبـارزه با 
فسـاد اداری بایـد شـرایط را بـرای مبـارزه 
موثـر بـا فقـر و نابرابـری کـه از آن ریشـه 

می گیـرد، فراهـم کـرد.
گفتنـی اسـت کـه دفتـر مبـارزه بـا مـواد 
بـه عنـوان  مخـدر و جرایـم ملـل متحـد 
نگهبـان کنوانسـیون مبـارزه با فسـاد اداری 
عضـو  کشـورهای  تمـام  بـه  متحـد  ملـل 
تـا  افغانسـتان کمـک می کنـد  بـه شـمول 
ایـن کنوانسـیون را بـه یـک سیسـتم موثـر 
تبدیـل کننـد و آجنـدای جهانـی مبـارزه با 
فسـاد اداری را تسـریع بخشـند. یکـی از 
بخش هـای مهـم این موضوع همـکاری در 
آماده گی هـا بـرای برگـزاری اولین نشسـت 
ویـژه مجمـع عمومـی ملـل متحد بـر علیه 

اداری در سـال 2۰21 می باشـد. فسـاد 
در اعامیـۀ یوناما آمده اسـت کـه نهادهای 
ملـل متحد در افغانسـتان به شـمول یوناما، 
دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جرایم ملل 
متحـد و برنامـه انکشـافی ملـل متحـد بـه 
حمایـت از اصاحات افغانسـتان در بخش 
مبـارزه بـا فسـاد بـه ویـژه از طریـق طـرح 
اسـتراتیژی تـازه طوالنی مدت کـه بر مبنای 
موفقیت های گذشـته سـاخته خواهد شـد، 

می ماند. متعهـد 
اعامیـه افـزوده کـه ملـل متحـد بـا درک 
اثـرات فسـاد اداری بر زنده گی شـهروندان 
عـادی بـه حمایـت خـود از کار شـورای 
عالـی حاکمیـت قانـون و مبـارزه بـا فسـاد 
اداری، کمیسـیون دسترسـی بـه اطاعـات، 
در  بنیـادی  فعالیت هـای  و  کل  دادسـتانی 
همـه بخش هـای اجتماعـی جهـت ایجـاد 
صداقت، پاسـخ دهی و شـفافیت در کشـور 

ادامـه خواهـد داد.

تیـم ثبـات و همگرایـی از کمیسـیون انتخابات 
می خواهـد کـه بـه قانـون تمکیـن کنـد و طبق 
عمـل  آن  طرزالعمل  هـای  و  انتخابـات  قانـون 

. کند
انتخاباتـی  دسـتۀ  عضـو  معنـوی،  فضل احمـد 
ثبـات و همگرایـی دیـروز در یـک کنفرانـس 
خبـری در اعتـراض بـه نشسـت روز یکشـنبه 
از  مـا  برداشـت  گفـت:  انتخابـات  کمیسـیون 
نشسـت دیروز این اسـت کـه کمیسـیون راهی 
کـه خـاف  تصمیمـی  از  و  گرفتـه  پیـش  در 
قانـون اسـت حمایـت می کنـد و هیچ اسـتدالل 

و منطـق سـودی نـدارد.
بـه گفتـۀ او، در حالی کـه مـا مدعی هسـتیم که 
قانـون نقـض شـده و بایـد بـه قانـون تمکیـن 
شـود و کمیسـیون بـه مسـیر قانونـی برگـردد، 

کمیسـیون  بـه مـا گـزارش ارایـه می کنـد.
ایـن عضـو دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایی 
تصریـح کـرد: وضعیـت بـه گونـۀ شـد کـه مـا 
مجبـور بـه تـرک مجلس شـدیم و هیـچ نتیجۀ 

بـه دسـت نیامد.
آقـای معنوی همچنـان افزود: اگر کمیسـیون به 
همیـن شـکل ادامـه بدهـد، قضیه پیچیده شـده 
و در شـرایط خواهـد رسـید کـه دیگـر کسـی 

نتوانـد بـرای آن یـک راه حـل پیـدا کند.
او تاکیـد کـرد کـه حتـا یـک رای تقلبـی بـرای 
آنـان پذیرفتنـی نیسـت و ممکن نیسـت که بار 

دیگـر ماننـد سـال 2۰14 کسـی توسـط تقلـب 
و تخلـف بـه کرسـی ریاسـت جمهوری تکیـه 

. ند بز
کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  معنـوی  آقـای 
کمیسـیون را مجبـور می سـازند کـه بـه قانـون 
تمکیـن کرد و آرای تقلبی را از سیسـیتم خارج 

. زد سا
باایـن حـال، بنیـاد انتخابات شـفاف افغانسـتان 
)تیفـا( در اعامیه یـی تاکید می کنـد که انتخاب 

روش غلـط بـرای پیش بـرد و مدیریـت همچو 
سـاختن  نمایشـی  و  انتخاباتـی  مهـم  جلسـه 
و  قانونـی  منطقـی،  پاسـخ  ارایـه  عـدم  و  آن 
قناعت بخـش کمیسـیون بـه طرف هـای ذیدخل 
باعـث، انحراف جلسـه از مسـیر و هدف اصلی 
شـده و حتا کورگـره انتخابـات را بیش از پیش 

نمود. محکـم 
بـه بـاور تیفـا، دو دلیـل عمـده و اساسـی کـه 
جلسـه دیـروز کمیسـیون را بـه نتیجـه مطلوب 

نرسـاند، عبـارت از ظرفیـت پاییـن کمیسـیون 
بـرای مدیریـت و رهبـری همچون جلسـه مهم 
انتخاباتـی و عاجـز بودن و سـکوت کمیسـیون 
اعتراضـات  و  سـواالت  مقابـل  در  انتخابـات 
تصامیـم  بـر  تاکیـد  و  انتخاباتـی  تیکت هـای 
غیرقانونی شـان بـوده کـه در نهایت این جلسـه 
از  نداشـته و قضیـه را  دسـت آورد متوقعـه را 

گذشـته نیـز مغلق تـر نمـود.
بـه بـاور مسـووالن در تیفـا، چنین جلسـۀ باید 

توسـط یـک داور )نهـاد( ملـی یـا بین المللـی 
برگـزار و مدیریـت گردیـده و کمیسـیون نیز بر 
مبنـی قانـون انتخابـات، لوایـح و طرزالعمل هـا 
بـرای تک تـک نگرانی هـا پاسـخ قناعت بخش 
ارایـه نمایـد، تا پهلوهـای تاریک قضیه روشـن 
نهادهـای  قضـاوت  بـا  نهایـت  در  و  گردیـده 
یـک  بـه  جلسـه  بین المللـی  و  ملـی  بیطـرف 
و  گـردد  قانونـی ختـم  و  قبـول  قابـل  نتیجـه 
ناگفتـه نبایـد گذاشـت کـه رسـانه ها به صورت 
زنـده جلسـه را بایـد پوشـش دهند تا مـردم از 
جریـان پیشـرفت ها آگاهـی حاصـل نمـوده و 

دریابنـد کـه مشـکل اصلـی در کجاسـت. 
ایـن درحالی سـت کـه برخـورد  کمیسـیون بـا 
 13۷ و  زمـان  از  خـارج  رأی  هـزار  یک صـد 
هـزار رأی  جنجالـی، سرنوشـت ناروشـن نتایج 
ابتدایـی  انتخابـات ریاسـت جمهـوری و ناپدید 
بایومتریـک  دسـتگاه های  از  شـماری  بـودن 
از مهـم تریـن نگرانی هایـی بـود کـه از سـوی 
شـریکان انتخاباتی در نشسـت دیروز کمیسیون 
و دسـته های انتخاباتـی و نهادهـای ناظر مطرح 

. شد
بـا وجود که این نشسـت بی نتیجـه پایان یافت، 
کمیسـیون  رئیـس  نورسـتانی،  علـم  حـوا  امـا 
مسـتقل انتخابـات می گویـد، سرنوشـت نتایـج 
بـه  را  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  ابتدایـی 

زودتریـن فرصـت  روشـن  می  کنـد.

دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی و نهاد تیفا:

کره گـور انتخـابات بیشتـر از پیش محکـم شـده است

ریاست حکومت وحدت ملی در روز جهانی مبارزه با فساد:

در نهـادسازی برای مبـارزه با فسـاد اداری ناکـام بـوده ایم
»مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است«

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری  

دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جرایـم ملـل متحـد به عنـوان نگهبـان کنوانسـیون مبـارزه با فسـاد اداری ملـل متحد به 
تمـام کشـورهای عضـو بـه شـمول افغانسـتان کمـک می کند تا ایـن کنوانسـیون را به یک سیسـتم موثر تبدیـل کنند و 
آجنـدای جهانـی مبـارزه با فسـاد اداری را تسـریع بخشـند. یکـی از بخش های مهم ایـن موضوع همـکاری در آماده گی ها 

بـرای برگـزاری اولیـن نشسـت ویـژه مجمـع عمومی ملـل متحد بر علیه فسـاد اداری در سـال 2021 می باشـد.
در اعامیـۀ یونامـا آمـده اسـت کـه نهادهـای ملـل متحـد در افغانسـتان بـه شـمول یونامـا، دفتر مبـارزه با مـواد مخدر و 
جرایـم ملـل متحـد و برنامـه انکشـافی ملـل متحد به حمایـت از اصاحات افغانسـتان در بخـش مبارزه با فسـاد به ویژه 
از طریـق طـرح اسـتراتیژی تـازه طوالنی مـدت کـه بـر مبنـای موفقیت های گذشـته سـاخته خواهد شـد، متعهـد می ماند
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در اینجـا بنـده خاطـرۀ دیگـری را که خود شـاهد آن بـودم، ذکر 
. می کنم

یک روز در شـهر دوشـنبه که من درآن زمـان نمایندۀ آمرصاحب 
درآنجـا بـودم، همـراه چنـد نفـر دریکـی ازمهانخانه های مان که 
بـه مهمانخانـۀ 14 شـهرت داشـت، نشسـته بودیـم کـه ناگهـان 
آمرصاحـب داخـل شـد. طبـق عـادت بعـد از نشسـتن یکبـار 
همـۀ اعضـای حاضـر در اتـاق را از نظـر گذشـتاند و سـپس به 
موالنـا فریـد کـه در همانجـا بـود گفـت کـه چنـد آیتـاز قـرآن 
کریـم را تـاوت کـن تـا دعا کنیم. مـن فکرکردم حتمـاً یکی  از 
فرماندهاِن ما شـهید شـده اسـت کـه آمرصاحب چنیـن متأثر به 

نظـر می رسـد. 
موالنـا فریـد آیاتـی از قـرآن کریـم را تـاوت نمـود، سـپس 
آمرصاحـب دعا کـرد و بعـد از آن گفت:» پاکسـتانی ها ماربانی 
را شـهید کردنـد«. سـپس توضیـح داد که با او همیشـه در ارتباط 
بودیـم و سـازمان آی.اس. آی کـه خبرشـده بـود، او را دریکی از 
شـفاخانه های نظامـی پاکسـتان کـه به خاطـر تکلیف گـرده رفته 

بـود، مسـموم کردند.
البتـه بنـده از تمـاس مامحمد ربانی بـا آمرصاحـب در آن زمان 
اطـاع داشـتم و آن هـا روی یـک برنامـۀ کان کار می کردند که 

اجـرای بخش هایـی از آن مربـوط من می شـد.
موالنـا فریـد می گویـد چهـار مـاه بعـد از سـفر آمرصاحـب به 
میدان شـهر، یـک روز او مـرا نـزد خـود خواسـت وگفـت کـه 
طالبـان یـک نماینـدۀ خـاص از مـا خواسـته اند و کـدام پیامـی 
دارنـد. بعـد بـه شـوخی گفـت وصیت نامـه ات را بنویـس و بـه 
میدان شـهر برو. سـپس مـن همراه بـا مولوی محمـدگل از پکتیا 
کـه سـابقۀ عضویت درحـزب حرکـت انقاب اسـامی مولوی 
محمدنبـی محمدی را داشـت، به میدان شـهر رفتیم و بـا  طالبان 

کردیم. دیـدار 
پیـام آن هـا کوتاه بـود و آن این که: به احمدشـاه مسـعود بگویید 
بـا رهبـران جهـادی کـه خاین انـد اعام مقاطعـه کنــد، در این 
صـورت مـا حاضریـم بـا او به هرشـرایطی که خواسـته باشـد، 

کنـار بیاییم.
وقتی برگشـتم، آمرصاحب در تپۀ  فرقۀ هشـت قرغه بود. وقتی 
پیــام را بـه او گفتم، درجواب گفت: این برنامۀ پاکسـتان اسـت 
کـه بـرای آن ها داده اسـت، می خواهنـد  در میان مـا تفرقه ایجاد 

کنند.

مذاکرات ترکمنستان
در دوران مقاومـت هـم مذاکـرات بـا طالبان ادامـه یافت که یک 
دور آن در کشـور سـویس و دور دومِ آن در ترکمنسـتان صورت 

گرفت.
در مذاکـرات سـویس از جانـب جبهـۀ متحـد، دکتـور عبدالحی 
الهی اشـتراک کرد که به علت درگذشتِایشـان نتوانسـتم در مورد 

آن معلومات به دسـت آورم. 
وامـا در مـورد مذاکـرات ترکمنسـتان کـه محمدیونـس قانونـی 
رییـس هیـأت مذاکره کننـده از جانـب جبهـۀ متحـد بـود، برای 

مـن چنیـن گفت:
آمرصاحـب بـه یـک راه حـل سیاسـی رغبـت زیـادی داشـت و 
زمانـی کـه نمایندۀ ملـل متحد در امورافغانسـتان عنـوان کرد که 
طالبـان هـم خواهـان مذاکـره با جبهۀ متحـد انـد، آمرصاحب از 
آن اسـتقبال کـرد و بعـد از مشـورت بـا اسـتادربانی ما به سـوی 

عشـق آباد حرکـت کردیم.

مســعود 
و صلح با طالبان

مذاکـره سـه روز دوام کـرد و از جانـب طالبـان وکیل احمد 
متـوکل وزیرخارجـۀ طالبـان همـراه بـا مولـوی دین محمد 
حنیـف، عبدالرحمـن هاشـمی و فکـر می کنـم یـک نفـر 

دیگربود.
هیـأت همـراه من عبـارت بـود از: انجنیر عبدالرحیم سـفیر 

افغانسـتان درتاجکسـتان و امراهلل صالح. 
مذاکـرات سـه روز درحضـور نماینـدۀ ملـل متحـد بـرای 
افغانسـتان صورت گرفت و از نخسـتین روز موضوع اصلی 
ایـن بـود که آیا مـا می توانیم بـا طالبان یک دولت مشـترک 
تشـکیل کنیـم یـا خیر. بعد از سـه روز ما به توافق رسـیدیم 
کـه هردوطـرف یـک حکومت مشـترک تشـکیل بدهیم که 
شـامل هـر سـه  قـوۀ دولـت باشـد. سـپس یـک کنفرانس 
مطبوعاتـی گرفتیـم کـه در آن نخسـت وکیل احمـد متوکل 

صحبـت کـرد و به دنبـال آن من گـپ زدم.
مـن درجریـان مذاکـرات قـدم بـه قـدم آمرصاحـب را در 
جریـان جزییـات قرار مـی دادم و دسـتورات او را می گرفتم.

هنگامـی کـه وکیـل احمـد متـوکل بـه پاکسـتان برگشـت، 
اتفـاِق عجیبـی افتاد.

پاکسـتانی ها کـه از ایـن توافق خشـمگین بودند،مـا وکیل 
احمـد متـوکل را مجبـور سـاختند تـا در ترمینال فـرودگاه 
اسـام آباد، کنفرانـس مطبوعاتی بدهد و اعـام کند که هیچ 
توافقـی بیـن طالبـان و جبهۀ متحـد صورت نگرفته اسـت.
ایـن درحالـی بـود کـه هنـوز وکیـل احمـد متـوکل بـه 
رهبری شـان در مـورد نتایـج، گـزارش مسـتقیم نـداده بود.

به این ترتیب، کنفرانس ترکمنستان بی نتیجه ماند.

امریکا برسرِ دوراهی خروِج مسووالنه یا آبرومندانه
و  امریـکا  طالبـان-  بیـن  مذاکـرات  بـه  موضـوع  اینـک 
بـه  می کنـم  تـاش  و  می پـردازم  بین االفغانـی  مذاکـرات 
مهم تریـن سـواالت و نگرانی هایـی کـه نـزد مـردم اسـت، 

پاسـخ پیـدا کنـم.
ایـن را هـم بایـد یـادآوری کنـم کـه ایـن مذاکرات بسـیار 
سـخت، مبهـم و پیچیـده اسـت کـه سـخن گفتـن در تمام 
ابعـاد آن یـک کتـاب مفصـل می خواهـد کـه در این جـا 

نمی گنجـد. 
 درحالـی کـه مذاکـرات امریـکاـ طالبـان که فقـط دوطرف 
اصلـی و صـرف یـک آجنـدا یعنی خـروج  دارد یک سـال 
طـول کشـیده اسـت، تصـور کـرده می توانید کـه مذاکرات 
بین االفغانـی کـه بیسـت طـرف دارد و بیسـت آجنـدا، در 
چـه مـدت بـه  نتیجـه خواهـد رسـید. ایـن درحالی اسـت 
ضرب االجـل  انتخابـات ریاسـت جمهوری آمریکا درسـال 

2۰2۰ برسـر آن دور می زنـد.
 ذکـر ایـن نکتـه پیش از وارد شـدن بـه جزییـاِت مذاکرات 
ضـروری اسـت که  نیروهـای امریکایی نه بـا تصمیم مردم 
افغانسـتان بـه ایـن کشـور آمده انـد و نـا بـا تصمیـم مـردم 

افغانسـتان خارج می شـوند.
ترامـپ تصمیـم گرفتـه اسـت کـه نیروهـای خـود را از 
افغانسـتان خـارج کند کـه به تبعیـت از آن، سـایر نیروهای 
نظامـی ناتـو کـه اغلـب از کشـورهای اروپایـی انـد نیـز 

افغانسـتان را تـرک خواهنـد گفـت.
دونالـد ترامـپ از همان آغاز وارد شـدنش بـه انتخابات، به 
مـردم امریـکا وعده سـپرده بـود که پـول وسـربازاِن امریکا 

را به کشورشـان برمی گرداند. او تلویحاً جنگ افغانسـتان را 
یـک جنـگ بی پایـان و بیهـوده گفته بـود و به  فکـر خروج 

از ایـن  جنگ بود و هسـت. 
پـس اسـتراتژی امریکا، اسـتراتژی خروج  اسـت؛ خروج از  
جنگـی کـه بـه زعم ترامـپ  بی پایـان، بی نتیجـه و پرهزینه 

است.
بـه نظـر من، ترامپ به فکر »خروج مسـووالنه« اسـت و اگر 
»خروج مسـووالنه« ممکن نباشـد، بـه »خـروج آبرومندانه« 

اکتفـا خواهد کرد.
»خـروج مسـووالنه« وضعیتی اسـت کـه هم مذاکـرات بین 
امریکا- طالبان  به نتیجه برسـد و هـم مذاکرت بین االفغانی.
وامـا » خـروج آبرومندانـه« از نظـر من به خروجـی می توان 
برگـزاری  از  قبـل  تـا  بین االفغانـی  مذاکـرات  کـه  گفـت 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا در سـال 2۰2۰ بـه 
نتیجـه نرسـد و امریـکا تمام نیروهـای خود را از افغانسـتان 

کند. بیـرون 
تفاوت های این دونوع خروج را می توان چنین شرح داد:

در صـورت »خـروج            ـ  مسـ ووالنه«  بخشـی از نیروهـای 
امریـکا بـا یـک نام جدیـد  در کشـور باقـی خواهنـد ماند، 
طالبـان در قـدرت سـهیم خواهنـد شـد و رابطـۀ خـود بـا 
گروه هـای تروریسـتی را قطـع خواهنـد کـرد. درصـورت  
»خـروج مسـووالنه« می تـوان امیـدوار بـود کـه دولـت در 
افغانسـتان بقـا پیدا می کنـد، خونریزی کمتر می شـود و امید 

بـرای آیندۀ کشـور ادامـه خواهـد یافت.
و امـا» خـروج آبرومندانه« زمانی اتفـاق می افتد که مذاکرات 
بیـن االفغانـی بـه بن بسـت یـا ناکامـی بینجامـد و مهلـت 
غیراعـان شـدۀ ایـن مذاکـرات کـه همانـا نزدیـک شـدن 
انتخابـات ریاسـت جمهوری امریکا در سـال 2۰2۰ اسـت، 
بـه پایـان برسـد. در ایـن حالـت احتمـال دارد  ترامپ یک 
صبـح از خـواب برخیـزد و درتوییـِت خـود فرمـان خروج 

را صـادر کند.
آنچـه جنراالن امریکا پـی در پی به ترامپ هشـدار می دهند 
عبـارت از خـروج غیرمسـووالنه اسـت؛ یعنـی خروجی که 
طالبـان بـا امریـکا بـه توافـق رسـیده باشـند امـا  بـا دولت 

افغانسـتان به توافقی نرسـیده باشـند.
اخیـراً دو سـناتور امریکایـی کـه یکـی جمهوری خـواه و 
دیگـری دموکـرات اسـت، روی متن الیحه یـی کار می کنند 
کـه در آن از پایـان مسـووالنۀ جنـگ افغانسـتان از طریـق 
یـک راه حـل سیاسـی نـام بـرده شـده اسـت. ایـن الیحـه 
می خواهـد مذاکـرات صلـح چـه قبـل از توافـق و چـه بعد 
از توافـق تحـت نظـر مجلـس سـنای امریکا باشـد کـه این 
خـود نگرانـی سیاسـت مداراِن امریـکا را از یـک خـروج 

غیرمسـووالنه نشـان می دهـد.
حـال با در نظرداشـت شـناخت از طالبان، عملکرد گذشـتۀ 
آن  هـا و تاریخچه یـی کـه از خود تـا حال به جا گذاشـته اند، 
ایشـان  وخواسـت های  طالبـان  مذاکـرات  جریـان  بـه 

می پردازیـم.
ایـن را هـم بایـد بگویم کـه این مذاکـرات با نیـت »خروج 
مسـووالنه« آغـاز شـد امـا با انتقادات شـدید سـنا، شـورای 
امنیـت و جنـراالن در امریـکا مواجه شـد که نشـان می دهد 
امریکا به سـوی »خروج آبرومندانه« در حرکت بوده اسـت. 
اینـک می پرادزیـم بـه مذاکـرات امریـکا- طالبان کـه حدود 
یـک سـال را در برگرفـت و متوقـف شـد و بـا تبادلـۀ انس 
حقانـی  دربرابـر دوگـروگان امریکایـی و اسـترالیایی، بـه 

احتمـال زیـاد از سـرگرفته خواهـد شـد.
در همـان چنـد جلسـۀ نخسـت امریـکاـ طالبـان، هیـأت 
امریکایـی بـه طالبان روشـن کرد کـه امریکا بـه فکر خروج 
از جنـگ اسـت، نه خـروج از افغانسـتان. آن ها باقـی ماندِن 
نیروهـای امریـکا در افغانسـتان را به خاطـر مبـارزه برضـد 

تروریـزم، بخشـی از نیـاز امنیـت ملـی امریکا دانسـتند.
طبیعـی اسـت کـه طالبـان چنیـن انتظـاری را نداشـتند و 
مذاکـرات از آغـاز بـا مشـکل مواجـه شـد اما بعـد از مدتی 
طالبـان متوجه شـدند کـه اگر بر ایـن موضوع اصـرار کنند، 
امریکایی هـا در افغانسـتان باقـی خواهند ماند، لهـذا یک راه 

بین البیـن بـرای آن یافتند.
راه وسـط ایـن بـود کـه ترکیب نیروهایـی که در افغانسـتان 
باقـی می ماننـد، طـوری باشـد کـه بـه جنگجویـاِن طالبـان 
چنین القا نشـود که بخشـی از نیروهای امریکا در افغانستان 

می مانند. باقـی 
قرار شـد ترکیب نیروهایـی که در افغانسـتان باقی می مانند، 
فراملیتـی شـود و نیروهـای ویژۀ کشـورهای اسـامی مانند 

امـارات، سـعودی، مصـر، پاکسـتان و غیـره بـه ایـن ترکیـب 
اضافـه شـوند اما رهبـری آن بـه دوِش امریکا باشـد.

شـرط دیگـر طالبان این بود کـه موضوع باقی مانـدن نیروهای 
امریکایـی در افغانسـتان طـوری در توافق نامـه ذکـر گـردد که 
هیچ گونـه پیامِ منفـی به جنگجویاِن طالبان ندهـد. این موضوع 
مـورد توافـق طرفین قرار گرفـت و حال نوبِت امریـکا بود که 

در برابـر خواسـِت دیگر طالبـان از خود نرمش نشـان دهد.
خواسـت دیگـرِ طالبـان ایـن بـود کـه توافق نامـه بیـن امریکا  
و طالبـان بـه نـام امـارت اسـامی افغانسـتان به امضاء برسـد 
کـه ایـن بـرای امریـکا قابـل قبول نبـود؛ زیـرا این بـه معنی به 
رسـمیت شـناختِن طالبـان به حسـاب می آمـد و بـرای امریکا  
امـکان نداشـت در یـک کشـور دو حکومـت را بـه رسـمیت 

بشناسد.
امریکایی هـا بـرای حِل این مشـکل چند پیشـنهاد دیگـر دادند 
کـه در این جـا دو نمونـۀ آن را ذکـر می کنـم. پیشـنهاد اول این 
بـود که در متن چنین نوشـته شـود »گـروه طالبان کـه خواهان 

امـارت اسـامی اند« کـه این را طالبـان نپذیرفتند. 
بعـد از جروبحـث زیاد، جانـب امریکایی این متن را پیشـنهاد 
کـرد »امـارت اسـامی طالبـان کـه امریـکا آن را بـه رسـمیت 
نمی شناسـد« کـه ایـن متن هم مـورد قبول طالبان واقع نشـد و 

بـار دیگـر مذاکرات به بن بسـت رسـید. 
بعـد از وقفه یـی در مذاکـرات و پـادر میانـی جناح هـای دیگر 
ماننـد پاکسـتان، امریکایی هـا کلمـۀ امـارت را پذیرفتنـد کـه 

طالبـان را بـه شـعف و خوشـی زائدالوصفـی مواجـه کـرد.
یکـی از خواسـت های دیگـرِ امریـکا از طالبـان این بـود که با 
امضـای توافق نامـه، یـک آتش بس دایمـی اعام گـردد. طالبان 
ایـن را نپذیرفتنـد و استدالل شـان ایـن بـود کـه ایـن آتش بس 
بـه حکومـت فرصـت می دهـد کـه انتخابـات را در فضـای 
آسـوده برگـزار کنـد؛ از جانـب دیگـر هنـوز حسـاب و کتاِب 
مـا با حکومت غنی تصفیه نشـده اسـت، ما چگونـه می توانیم 
جنگجویـان خـود را قناعـت دهیـم کـه بـا یـک حکومـِت 

کرده ایـم. آتش بـس  دست نشـانده 
پیشـنهاد طالبـان ایـن بـود کـه آتش بـس فقـط بـا نیروهـای 
امریکایـی صـورت بگیـرد و آتش بس عمومـی زمانی صورت 
گیـرد کـه انتخابـات بـه تعویق افتـاده، یـک حکومـت موقِت 
متشـکل از طالبـان ایجـاد شـود، سـپس بـا ایـن حکومـت 

آتش بـس دایمـی برقـرار شـود.
امریکایی هـا این پیشـنهاد را به این دلیل رد کردند که آتشـ بس 
یک جانبـه بـا مـا سـبب می شـود که شـما جنگ بـا حکومت 
افغانسـتان را ادامـه بدهیـد درحالی که نیروهـای امنیتی به دلیل 

محـروم شـدن ازحمایت ما، تضعیف خواهند شـد.
امریکایی هـا اذعـان داشـتند کـه هـدِف آن ها این نیسـت که با 
طالبـان صلـح کننـد و دسـِت آن ها را بـرای کوبیـدن نیروهای 

امنیتی افغانسـتان بـاز بگذارند.  
طالبـان زیـر بـار نرفتنـد و بـار دیگـر مذاکـرات بـا بن بسـت 
مواجـه شـد تـا راه حـل میانه یی بـرای آن پیـدا شـود. باالخره 
بعـد از صحبت هـای کارشناسـانه، امریکایی هـا بـاز هـم کمی 
عقب نشـینی کردنـد وگفتنـد در صورتـی کـه شـما آتش بـس 
دایمـی را نمی پذیریـد، در آن صـورت باید وعـده دهید که در 
جریـان مذاکـرات بین االفغانـی خشـونت ها را کاهش می دهید 
،ضمنـاً خـروج مـا کـه طـی یک ونیـم سـال پیش بینـی شـده 
اسـت، مربـوط می شـود بـه پیشـرفت مذاکـرات بین االفغانی.

بـه همیـن دلیـل بود کـه در جریان مذاکـرات امریـکا- طالبان، 
تـاش صورت گرفت تـا مذاکرات بین االفغانی هم آغاز شـود 
تـا دیـده شـود کـه چگونه بـه پیـش خواهد رفـت که بر سـِر 

فهرسـت گیری به بن بسـت رسـید.
بـا کشـته شـدِن یـک افسـر امریکایـی در شـش درک کابـل، 
مذاکـرات تعطیـل شـد و بـا رهایـی انـس حقانـی بـه احتمال 

زیـاد مذاکـرات از سـر گرفتـه خواهـد. 

صالح محمد ریگستانی
بخش چهــارم
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 ترجمـه بـه اقتبـاِس آزاد و تقلیـد بی محابـا بـدل شـده یـا 
حلقه یـی بـود کـه نویسـنده گان بـرای به دسـت  آوردن نـام 
و آوازه سـوار می کردنـد. بـرای مثـال، کنتـس دونـاردو بـه  
از  تقلیـدی  او،   1818 سـال  رمـان  کـه  کـرد  اعـام  دروغ 
رمـان انگلیسـی  اثـر رادکلیـف اسـت؛ حـال آن کـه ایـن اثـر 
رمانـی بـود که هیـچ چیـزی  بدهـکار هیچ کس نبـود. مفهوم 
ترجمـه چنـان تغییـر یافتـه بود که  دیگـر متن اصلـی اهمیتی 
نداشـت. نتیجـۀ نهایی ایـن فرایند چیـزی  به نام شـبه ترجمه 
بـود؛ ترفنـد ادبـی سـاده و بی زحمتـی کـه متـن اصلـیِ  آن 
وجـودی خیالـی داشـت و بهانه یـي بـود بـرای نوشـتن یـا 

دسـتآویزی  بـرای بـه چـاپ رسـاندن اثر
روابـط سیاسـی و نظامی فرانسـه و انگلسـتان در پایـان قرن  
ایـن خصومـت،  علی رغـم  بـود.  پُرتنـش  بسـیار  هجدهـم 
از صـادرات  به ویـژه پـس  ادامـه داشـت،  ادبـی  بده بسـتان  
انبـوه رمـاِن گوتیـک  انگلیسـی بـه آن سـوی آبراهـۀ مانش، 
حتـا شـکوفا هـم شـد. ایـن  نـوِع ادبـی قریـب پنجاه سـال، 
تـا 183۰ یـا حـدوداً تـا آن تاریخ، بـازار کتاب را به سـیطرۀ 
خـود درآورد و تأثیـری ماندگار بر زیبایی شناسـی  فرانسـوی 
گذاشـت. رمـان گوتیـک، پس از یـک دورۀ آغازیـن ترجمۀ  
منظـم کـه عمدتـًا بیـن سـال های 1۷۹۰ تـا 18۰۰ رخ داد، 
رفته رفتـه بـر ذوق و سـلیقۀ فرانسـوی، بـه ویـژه در دورۀ 
بازگشـت ادبـی )بیـن 3۰- 181۵( اثـر گذاشـت. مترجمـاِن 
ایـن رمان هـا نقشـی مهـم اما دوپهلـو ایفـا کردنـد. آن ها کار 
خـود را بـا واردات متونـی از نویسـنده گانی چـون  ویلیـام 
گادویـن، آن رادکلیـف، ماتیـو گرگـوری لوییـس و مـری 
شـلی  آغـاز کردنـد، امـا اندک انـدک بـه اقتبـاس و تحریـِف 
ایـن نـوع ادبـی  مبـادرت ورزیدنـد. ایـن پدیـده را می تـوان 
از دو دیـدگاه مـورد بررسـی  قـرار داد. مـا صاح دانسـته ایم 
کـه بـه عوامـل جامعه شـناختی نپردازیـم: نگـرش ناشـران و 
عمـوم خواننـده گان، یـا تاریـخ طبـع و نشـر و تجدید چاپ 
 Levy 1۹۷8 :3۶3-۷۵( داسـتان های مشـهور و غیرمشـهور
(. بـه جـای آن، مـا به نگـرش مترجمان و شـیوه های ترجمۀ 
آن هـا توجـه  خواهیـم کرد تـا جایـگاه و نقش ترجمـه را در 

آن دوره روشـن سـازیم.
دالیـل دل بسـته گِی آغازین فرانسـه بـه رمان گوتیـک هرچه  
باشـد، ایـن نوع ادبـی در زمانی که بـاِب روز بـود، به کرات 
در آن  کشـور بـه چـاپ رسـید. فاصلـۀ زمانـی بیـن متـون 
اصلـی انگلیسـی و ترجمه هـای فرانسـوی آن هـا با گذشـت 
زمـان کمتـر و کمتـر می شـد. دو ترجمـۀ “راهـب” 1 اثـر ام. 
جـی. لوییـس در مدتـی کمتـر از یـک  سـال پـس از متـن 
اصلی در 1۷۹۷ چاپ شـدند، و “ایتالیایی” 2 )1۷۹۷( اثر آن 
رادکلیـف و “لئـون مقدس” 3 )1۷۹۹( اثـر ویلیام  گادوین در 
همـان سـال انتشـار متن هـای اصلی، ترجمـه شـدند. برخی  
از آثـار پرفـروش را ناشـران رقیـب بـا ترجمه هـای مختلف 
بـه چـاپ  رسـاندند: بـرای مثـال، “کلیـب ویلیامـز” 4 اثـر 
گادویـن بیـن سـال های  1۷۹۵ تا 1۷۹۷ سـه بار ترجمه شـد، 
“برادرکشـی” ۵ اثـر آنـا ماریا مکنـزی با دو ترجمـۀ متفاوت 
در سـال های 1۷۹8 و 1۷۹۹ بـه چـاپ  رسـید، و “راهـب” و 

“ایتالیایـی” هرکـدام دو بـار در 1۷۹۷ ترجمه  شـدند.
ایـن فعالیـت پرشـور ترجمـه را نمی تـوان تنهـا بـه مسـایل 
تجـاری  نسـبت داد. عوامـل دیگـری ـ از نظـر عقیدتـی یـا 
روان شـناختی ـ نیـز دخیـل بودنـد. متـون خارجـی وارداتی 
تضـاد  چـون  دقیقـی  و  ظریـف   ارزش هـای  دربردارنـدۀ 
کلیسـای انگلسـتان بـا کاتولیک گرایـی هـوادار پـاپ بود که 

بـه تمایـات ضدکشیشـی در فرانسـه دامن می زد. خشـونت 
هراس آمیـز  و  طبیعـی  مـاورای  دغدغه هـای  و  شـیطانی 
ایـن  رمان هـا نیـز مـردم را از توجـه بـه تنش هـای سیاسـی 
آن دوره بـاز می داشـت. رمـان گوتیـک ترس هایـی بسـیار 
کهـن۶  و محرماتـی۷  چـون دگـرآزاری جنسـی8  و زنـا بـا 
محـارم را بیـان می کـرد؛ این رمان  هـم عنان قـوۀ تخیل را با 
بی بندوبـاری رهـا می کـرد و هـم مانـع  تعالِی آن می شـد. اما 
ذوق و سـلیقه های جلب شـده بـه ایـن رمـان  همیشـه در دو 
سـوی آبراهـه هماننـد نبودنـد؛ رمان هایـی را که در فرانسـه 
بسـیار می سـتودند، همیشـه در انگلسـتان موفق ترین داستان  
نبودنـد. بـرای مثـال، “قلعـۀ اترانتـو” 1۰ )1۷۶4( اثـر والپول 
در انگلسـتان بارهـا تجدیـد چـاپ شـد، اما در فرانسـه فقط 
چهـار بـار )1۷۹8 و 1۷۹۷ و 1۷۷4 و 1۷۶۷( چـاپ شـد. 
از سـوی دیگـر، “راهـب” اثـر لوییـس، بیسـت وپنج بـار در 
فرانسـه منتشـر شـد، فـوراً بـرای تیاتـر و اپـرا از آن اقتبـاس 
کردنـد و مخالفـت چندانـی بـا فسـاد اخاقـی آن صـورت 
نگرفـت. البتـه، لوییس بـا شـاهد آوردن از الگوهـای آلمانی 
و فرانسـوِی خـود چـون “کازوت”، از منابـع اروپایـی  خـود 
قدردانـی کـرده بـود و ایـن کار بـدون شـک بـه فریـادش  
قابـل  فرانسـویان  بـرای  لوییـس  اثـر  نتیجـه،  در  رسـید. 
فهم تـر و مأنوس تـر بـود تا رمـان “والپـول” که آن را بسـیار 

می دانسـتند. آزاردهنـده   و  عجیب وغریـب 
 از آن جایـی کـه بـازار کتـاب بسـیار سـریع بـه تقاضـای 
مـردم جـواب  گفـت، مترجمـان ترغیـب شـدند کـه رویـۀ 
“زیبـا امـا خیانت پیشـه” را پیـش بگیرند و برخـاف جریان 
ترجمـۀ تحت اللفظـی شـنا کننـد کـه  در آغـاز قـرن نوزدهم 
اندک انـدک می رفـت کـه سرتاسـر اروپـا را فرا گیـرد. آن ها 
آوردن   و  چندیـن صفحـه  کل  حـذف  عناویـن،  تغییـر  در 
عناصـر جدیـد بـرای خشـنود سـاختِن خواننده و پیـروی از 
سـایق  متـداول در آن دوره لحظه یـي درنـگ نمی کردنـد. 
اثـر   )1۷83-8۵(  11 “رکـود”  المـار،  برنـاردو  کـه  زمانـی 
سـوفیالی را ترجمـه می کـرد، بـرای کوتـاه کـردِن اثـر هیـچ 
تردیـدی بـه خـود راه نمـی داد و چنیـن  اسـتدالل می کرد که 
برخی از رویدادهای داسـتان “بیشـتر عجیب وغریب هسـتند 
تـا جالـب توجه”. مـری گـی- آالر عنـوان ایتالیایـی  اثر “آن 
رادکلیـف” را تغییـر داد؛ زیـرا یکـی از شـخصیت های اصلی  
آن راهبـی خون آشـام اسـت، و اشـاره بـه ایتالیـا ممکـن بود 
“توهیـن  بـه کل یـک ملـت” تلقـی شـود. او ترجیـح داد که 
نـام قهرمـان زن  را به جای عنوان داسـتان بـه کار ببرد. چنین 
گمـان می رفـت کـه  ایـن تصحیحـات و جـرح و تعدیل هـا 
رمان هـا را در نظـر خواننـده مقبول تـر می سـازد. مترجمـان 
فرانسـوی پیـش از انتشـار متون انگلیسـی عناصر و منشـاي 
خارجـی آن را محـو می کردنـد، اما همۀ نشـانه های غریب  و 
خارق العـادۀ آن هـا را از بیـن نمی بردند. بسـیاری از تغییراتی 
کـه  اعمـال می شـد، از لحـاظ نظـام ارزشـی فرهنـگ مقصد 
موجـه جلـوه  می کـرد. بـرای مثـال، واژۀ “خـدا” در رکـود 
اثـر سـوفیالی بـه “ایـزد متعـال” در ترجمـۀ فرانسـوی تغییر 
یافتـه بـود، اسـم خـاص “امبروژیـو” در راهـب اثـر لوییس 
بـه ژاکوبـن هسـپانیه یی در ترجمـۀ فرانسـوی  1۷۹۷ تبدیـل 
شـده بـود؛ و اصطـاح “خسـیس” در Melmoth چارلـز 
رابـرت ماتوریـن در ترجمـۀ آزاد ژان کوهـن در 1821 بـه  
“هارپاگـون” )شـخصیت اصلـی نمایش نامـۀ “خسـیس” اثـر 

مولیـر( برگردانده شـد.
شبیه سـازی ها،  بی دقتی هـا،  ایـن  اثـر  بـر  مترجمـان 

تلخیص هـا و افزودن هـا، عمًا بـه مأموران سانسـور و حک 
و اصـاح بـدل شـده  بودنـد و طرفه آن کـه، این کارهـا را به 
تشـویق و ترغیـب منتقـدان  و مـردم انجـام می دادنـد. ایـن 
جـرح و تعدیل هـا از معیـار “خواندنـی  سـاختن” اثـر فراتـر 
می رفـت: ترجمه هـا بایسـتی مناسـب و منطبـق  بـا عـادات 
خواننـده گان می شـدند، بایسـتی بـه آن چه که سـبک “نیکو” 
یـا “گوهـر زبـان” تلقی می شـد، دسـت می یافتند و بایسـتی 
از ماک هـای  ادبـی موجـود پیـروی می کردنـد. مترجمان در 
چنیـن اوضـاع و احوالـی  صرفـًا واردکنندۀ ارزش هـا نبودند؛ 
آن هـا نگهبـان هنجارهـای فرهنـگ  مقصـد نیـز بودنـد. کار 
آن ها دسـت کمی از بازنویسـی متون اصلی  نداشـت. بسیاری 
از فهرسـت نامه های کتاب فروشـان، در جهـت  هماهنگـی بـا 
چنیـن دخـل و تصرف هایـی، از مترجمان با عنوان  نویسـنده 
نـام می بردنـد. بـرای مثـال، “فرهنگ رمان هـا” 12 اثـر آلفرد 
مـارک )181۹( از ژان کوهـن بـه عنوان نویسـنده نام می برد، 
امـا تمـام آثاری کـه از او برمی شـمرد، ترجمه هسـتند و حتا 
یـک اثـر تألیفـی از او ذکر نمی کنـد. عباراتی چـون “ترجمۀ 
آزاد رمـان گوتیـک” یـا “رمـان گوتیـک بـه تقلیـد از رمـان 
انگلیسـی” حاکـی از خاقیـت  مترجـم بودنـد. ایـن عبارات 
بـرای معرفـی دو ترجمۀ فرانسـوی از “بارون پیر انگلیسـی” 
13 اثـر کارا ریـو بـه کار رفتنـد کـه دو ناشـر مختلـف در 

1۷8۷ آن هـا را منتشـر کردند.
واردات انبـوه متـون تغییـر شـکل یافته بـر شـیوه های ترجمه  
تأثیـر گذاشـت. در این جـا بایـد بیـن دو پدیـده تمایـز قایل 
شـویم. نخسـت باید دانسـت جلب توجه نمودِن بسـیار زیاد 
آثـار خارجـی ایـن  میـل و گرایش را پدیـد آوده بـود که هر 
چیـز را بـه عنـوان ترجمـه  روانۀ بـازار کتـاب کننـد. در این 
دوره، بـازار شـبه ترجمه و حقه بـازیِ  ادبـی داغ بـود. نکتـۀ 
دوم آن اسـت کـه متـون انگلیسـی جایـگاه و منزلت خاصی 
انگلسـتان”  “اسـطورۀ   ،181۵ حوالـی  داشـتند.  فرانسـه  در 
یـک بـار دیگـر بـاب روز شـد و آن وجهـۀ مثبـت جامعـۀ 
انگلیسـی را کـه حاصل تاش فیلسـوفان قـرن هجدهم بود، 
بـا خود بـه ارمغان  آورد. زبـان انگلیسـی و دیگر محصوالت 
فرهنگـِی آن سـوی آبراهـۀ  مانش در میان نخبه گان خواسـتار 
فـراوان یافت. سـه نوع رمـان  بریتانیایـی از محبوبیت خاصی 
بودنـد: رمـان  فرانسـوی  برخـوردار  میـان خواننـده گان  در 
احساسـاتی و شـورانگیز، رمـان گوتیک و رمـان  تاریخی. به 
کار بـردِن عبـارات و واژه هـای “ترجمـه شـده از انگلیسـی” 
مایـۀ اعتبـار اجتماعـی شـد، و انتسـاب دروغیـن متـون بـه 
نویسـنده گان  انگلیسـی شـوخی شـیطنت آمیز بـاب روز بود. 
بـارون دوالموث - النگون، نویسـندۀ پـرکار 181۵ تا 182۵، 
بـرای تبلیـغ آثـاری کـه خـود در 181۶ و 181۹ نوشـته بود، 
بـه ترتیـب، از نام هـای رادکلیـف و لوییـس اسـتفاده کـرده 
بـود. تقلید از کشـف یا جسـت وجو برای یافتـن  ارزش های 
خارجـی مهم تـر شـده بـود. ترجمه بـه اقتبـاس آزاد و تقلید 
بی محابـا بـدل شـده یـا حلقه یـی بود کـه نویسـنده گان برای 
به دسـت  آوردن نـام و آوازه سـوار می کردنـد. بـرای مثـال، 
کنتـس دونـاردو بـه  دروغ اعـام کـرد کـه رمان سـال 1818 
او تقلیـدی از رمـان انگلیسـی  اثـر رادکلیـف اسـت، حـال 
آن کـه ایـن اثر رمانی بـود که هیـچ چیزی  بدهـکار هیچ کس 
نبـود. مفهـوم ترجمـه چنـان تغییـر یافته بـود که  دیگـر متن 
اصلـی اهمیتـی نداشـت. نتیجـۀ نهایی ایـن فراینـد چیزی  به 
نـام شـبه ترجمه بـود، ترفنـد ادبـی سـاده و بی زحمتـی کـه 
بـود  بهانه یـي  متـن اصلـیِ  آن وجـودی خیالـی داشـت و 

بـرای نوشـتن یـا دسـتآویزی  بـرای بـه چـاپ رسـاندن اثر. 
الموث-النگـون در مقدمه یـي بـه تاریخ  181۶ حتـا تا آن جا 
پیـش می رود که شـک و ناباوری خواننده گانـش  را در مورد 
پذیـرش اثـر بـه عنـوان ترجمـه حـدس می زنـد، و بدیـن 
وسـیله  اعـام مـی دارد کـه تا چـه انـدازه ایـن صورتک ها و 

نقاب هـای ادبـی در آن زمـان متـداول بوده انـد. 
ترجمـه در فاصلـۀ چنـد دهـه، قالب های بسـیاری پیـدا کرد: 
از ترجمـۀ آزاد تـا ترجمـۀ محافظه کارانـه، از تقلیـد تا تألیف 
بـه دروغ ، ترجمـه عنـوان شـده. ترجمـۀ مجـدد متونـی کـه 
بیـن انگلسـتان و فرانسـه ردوبـدل می شـدند، مطمینـًا یکـی 
از جالب تریـن پدیده هـای  ایـن فراینـد اسـت. بـرای مثـال، 
de Holdheim ou la vieille tour du chateau و 
Alexina )1813( اثـر مـادام  بریه سـنت-لئون، کـه ابتدا به 
عنـوان تقلیـدی از اثر انگلیسـی معرفی  شـده بـود، در 1821 
توسـط خانمـی به نـام کمپیل و بـا عنوان “آوارۀ نیمه شـب” 
14 بـه انگلیسـی ترجمه شـد؛ سـپس ایـن ترجمۀ انگلیسـی  
 Spectre dans les ruines Le توسـط دووال بـا عنـوان
و Altenberg Rosed بـه فرانسـه برگردانده شـد و طرفه 
آن  کـه، آن رادکلیـف به عنوان نویسـندۀ اثر معرفی شـده بود! 
نمونـۀ  دیگـر Vathek اثـر کنت ویلیام بکفورد اسـت که در 
1۷8۶ بدون  نام نویسـنده منتشـر شـد، سـپس هنلی آن را به 
انگلیسـی برگردانـد و پـس از آن، مجـدداً به فرانسـه ترجمه  

شـد و در 181۹ در پاریـس  منتشـر گردید.
در نهایـت بـر اثـر تنـوع قالب هـا و کثـرت تبـادالت ادبـی، 
رمـان  گوتیـک رو بـه ضعف و سسـتی نهاد و سـیر قهقرایی 
پیمـود. آثـاری  کـه در آغـاز توجـه خواننـده گان را بـه خود 
جلـب می کردند، بـه صورت  قالبـی و خسـته کننده درآمدند. 
تشـویق و تحسـین بی حدوحصـر رمـان گوتیک جـای خود 
را بـه بی اعتبـاری، هجویـه و طـرد رمـان  گوتیـک داد. برای 
“ملمـوث  ترجمه هـای   سسـت  کیفیـت  بـر  بودلـر  مثـال، 
و  گرفـت  خـرده   1821 در  ماتوریـن  اثـر   1۵ سـرگردان” 

سـخت  از آن هـا عیب جویـی کـرد. 
آیـا اشـتباه از مترجمـان بـود؟ صنعـت نشـر آن زمـان، کـه 
بیـش  از پیـش تحـت فشـار مسـایل و اقتصـادی بـود، نقش 
عمده یـي  در بـه وجود آمدن چنین شـرایطی داشـت. آن طور 
کـه از آثـار آغازیـن  بالـزاک طـی سـال های 1821 تـا 182۶ 
و  می شـد  بـدل  صنعـت  بـه  رفته رفتـه   ادبیـات  برمی آیـد، 
هدفـش تولیـد انبوه بـود. اما افزایـش  ترجمه هـای ناهمگون 
و بـه لحـاظ کیفـی نابرابـر صرفًا اثـرات منفی  بـر تولید رمان 
کوتاه  مـدت  در  کار  نتیجـۀ  اسـت. گرچـه  نداشـته  فرانسـه 
انتشـار کتاب هـای متوسـط بـود، امـا در درازمـدت مسـایل 
به طـور کامل فـرق کردند. بـا تولید انبـوه ادبیـات گنجینه یي 
غنـی از موقعیت هـا، طرح هـای داسـتانی و زمینه هـای جدید 
بـه وجـود آمـد کـه قـوۀ تخیـل  خواننـده گان جوانـی چـون 
تئوفیـل گوتیـه و ویکتـور هوگـو را برانگیخـت  و آن هـا را 
بـه تحرک واداشـت. رمـان گوتیک منبـع الهام رمان نویسـان  
آینـده شـد. زیبایی شناسـی هـراس، میـراث به جـای مانده از 

رمـان  گوتیـک، در رمانتیسـم فرانسـوی نیـز ادامـه یافت.
نقـش ترجمـه را در انتقـال عنصر هراس از رمـان گوتیک به  
رمانتیسـم فرانسـوی بـه هیچ وجـه نمی تـوان نادیـده گرفت. 
ترجمـه، بـر اثـر تماس های مکـرر و روزافـزون فرهنگ های 
انگلیسـی و فرانسـوی، پندارهـا و انگاره هـای تازه یـي را فرا 
روی خواننـده گان قـرار داد و بـه  تکامل ادبیـات کمک کرد.

چگونه »هراس« به  رمانتیسم فرانسوی راه یافت؟
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شـبکه های اجتماعـی را واکنـش به سـخنان حلیـم تنویر، 
فراگرفتـه، امـا اکثـر واکنش هـا یک نکتـۀ  مهـم را بازتاب 
نـداده و مـن می خواهـم همان نکتـه را بگویـم. و آن درد 
پشـتونها  اسـت. امـا پیـش از آن یـک توضیـح کوچک و 

اینکه: آن 
مـن از حـرف حلیـم تنویـر تعجـب نکردم، چـون حرف 
تـازه نیسـت، ایـن حرف را سـال ها  پیـش مولـوی نیازی 
والـی طالبـان در مسـجد روضـۀ شـریف گفـت، او گفت 
تاجیک هـا تاجیکسـتان برونـد، اوزبیک ها اوزبیکسـتان و 

به گورسـتان. هزاره هـا 
همیـن حـرف را بـه زبـان دیگـری کمـال ناصـر اصولـی 
بـار بـار گفت، فـاروق اعظـم در ارگ گفـت و چند هفته 
پیـش داوود سـلطان زوی، در طلـوع از تصفیـه حرف زد. 
بنـاًء مـن به حرف هـای حلیـم تنویـر آشـنایم و برعکس 
دیگـران حـرف او را بـه حرف یـک فرد تقلیـل نمی دهم. 
حـرف تنویـر یک »تفکر« اسـت. تفکری کـه عامل اصلی 
ویرانی افغانسـتان اسـت و تاوانش را همه داده به شـمول 
حرف هـای  از  دیگـران  برعکـس  مـن  پـس  پشـتون ها. 
تنویـر عصبانـی نیسـتم و بـه آن جـواب نمی دهـم. چون 
مـن زنده گـی ام را وقـف مبارزه بـا این طرز تفکـر کرده ام 
تفکـری کـه همـه اقـوام را بدبخـت کـرده اسـت. من در 
ایـن یادداشـت فقط می خواهـم آیینه قدنمایـی را در برابر 
آقـای تنویـر و هم فکـران او قـرار دهم تا معلوم شـود که 
چه کسـی یـا کسـانی همـه اقـوام افغانسـتان به خصوص 
پشـتون ها را بـد بخت کرده اسـت؟ و جالـب اینکه هنوز 

سـنگ نجـات آنهـا را نیز بـه سـینه می زند.
در اینکـه اکثـر پشـتون ها بدبخـت انـد و در دام بـای 
وحشـتناک جهـل و بنیادگرایی گرفتار اند شـکی نیسـت. 

امـا عامـل ایـن بدبختی کیسـت؟
و  می گویـد  خـان  امـان اهلل   شکسـت  از  تنویـر  آقـای 
ماهایـی کـه علیـه او قیـام کردنـد، ایـن درسـت اسـت، 
امـا آقـای تنویـر آیـا ما مشـک عالم هـزاره بود یـا مای 
لنـگ؟ بـه گواهـی تاریـخ هزاره هـا خـو از امـان اهلل خـان 
حمایـت کردنـد حتـا غزنـی را برایـش پـس گرفتنـد. اما 
همانگونـه کـه خـود می دانـی ماهـای جنـوب فتـوای 

تکفیـرش را دادنـد.
تنویـر حتـا از تره کـی دفـاع می کنـد و می گویـد او علیـه 
فیودال هـا ایسـتاد، خـب گیرم این درسـت باشـد، باز چه 
کسـی علیـه تره کی فتـوای جهـاد داد؟ مای هـزاره بود؟
حکمتیـار جـز اولین کسـانی اسـت کـه علیـه داوود خان 
به کوه باال شـد و چهل سـال اسـت که بخشـی از جامعه 

پشـتون را رهبـری می کنـد، آیا او هزاره اسـت؟
ایـا مـا عمر هـزاره بـود؟ هیبت اهلل هـزاره اسـت؟ داداهلل 
کـرزی  حامـد  ماجـرا  طـرف  ایـن  در  و  بـود؟  هـزاره 
هـزاره اسـت؟ وقتـی یکیش بـا بـی ۵2 امریکایـی برفرق 
پشـتون می زنـد و دیگـرش بـا مـواد انفجـاری پاکسـتانی 
مکتـب و شـفاخانه و مسـجد پکتیـا را ویـران می کنـد، 
گناه مـن هـزاره چیسـت؟ مـن هـزاره پادشـاه بـودم؟ یـا 
رییس جمهـور؟ مـن وزیـر دفـاع بودم یـا وزیـر معارف؟
وقتـی فـاروق وردک ۶۰۰ میلیـون دالـر از بودجۀ مکاتب 

جنـوب را حیـف و میـل می کند، مـن مقصرم؟
مـن هـزاره با پرداخت فیس، در لیسـۀ معرفت و دانشـگاه 
ابن سـینا درس می خوانـم کـه هیـچ  کدامـش را دولـت 
نسـاخته، امـا مکاتـب لوکـس هلمنـد و زابـل خالـی از 

شـاگرد اسـت، مـن مقصرم؟
اکثریـت جامعـه پشـتون بی سـوادند، نان خـوردن ندارند، 

سیاسـت مداران  مقصـرش  امـا  انـد،  تروریسـم  قربانـی 
پشـتون انـد. همان هایـی کـه 3۰۰ سـال حکومـت کردند 
امـا یـک کتابخانـه در زابـل نسـاختند، همان هایـی کـه 
جوانـان پشـتون را به جـای آشـنا کـردن بـا علـوم جدید، 
گـروه گـروه جذب مـدارس دیوبندیه کردنـد. همان هایی 
کـه بـرای زبـان پشـتو کار نکردند، کتـاب ننوشـتند، فیلم 
نسـاختند، ترجمه نکردنـد، دوبله نکردنـد. همان هایی که 
میلیاردهـا دالـر را خوردنـد، امـا حتا سـامی بـه گل زمان 

آوازخـوان نکردنـد تـا بغضـش در تلویزیـون ترکید.
شـما کـه خـود مدتـی معیـن وزارت فرهنـگ بـودی، به 
جـز از اینکـه مثنـوی تصحیـح شـدۀ دکتـر سـروش را 
دزدیـدی و به نـام خـود چـاپ کردی که آنهم افشـا شـد 

و آبـروی نداشـته همـه مـا را بـردی، چـه کار کـردی؟
از همـان هالنـد و آلمانـی کـه در آن زنده گـی می کنـی، 
ماهانـه چنـد یـورو بـرای حمایـت از فرهنـگ و زبـان 
پشـتو بـه افغانسـتان می آیـد؟ ولی اگـر می خواهـی بدانی 
هزاره هـا چـه می کننـد، بـرو بـه فهرسـت کمک هایـی که 
هزاره هـا از اسـترالیا و اروپـا از مزدکارگـری روزانه خود 
بـه ابن سـینا کرده انـد، در صفحۀ فیسـبوک دکتـر احمدی 
رییـس ابـن سـینا ببین. کمک زیادی نیسـت، امـا مهم این 
اسـت کـه فرهنـگ کمک کـردن بـه فرهنگ وجـود دارد.
حـاال آقـای تنویـر تو برای پشـتون، زبـان پشـتو و بیرون 
شـدن پشـتون ها از ایـن وصعیـت چـه کار کـرده ای؟ یک 
لیلیـه دخترانه سـاخته ا ی؟ چند تا معلم و نویسـنده پشـتو 
را کمـک کـرده ا ی؟ کل اکادمـی علوم با طـول و عر ضش 
کـرده  چـه کار  خـودت  به قـول  شماسـت  دسـت  در 
اسـت؟ تـو مشـت نمونـه خـروار، بقیـه  چـه کرده انـد؟ 
حـق گل زمـان را کی خـورده وقتـی وزیـر فرهنـگ خـرم 
بـود و معاونـش تـو و رییـس ادارۀ امـور مخکـش بـود 
و رییس جمهـور یـا کـرزی بـود یـا اشـرف غنـی؟ حـق 
گل زمـان را مـن خـوردم؟ من چـه کاره بـوده ام اصًا؟ من 
معاهـدۀ گندمـک را امضـا کردم؟ یـا معاهـدۀ دیورند را؟ 
مـن پنـج ده را بـه روس هـا دادم؟ پـای کدام یکـی از این 

معاهـدات امضـای هزاره اسـت؟
پادشـاه، تـو، رییس جمهـور  تـو، وزیـر  تـو، رهبـر  جهـاد 
 تـو، نماینـدۀ ویـژۀ ترامـپ بـرای  صلح تـو، مقصر رشـد 
نکردن و کشـته شـدن پشـتون ها مـن؟ ها؟ هلـو؟ خوبی؟ 
پـاک کـن دیگـه عـرق شـرم را از پیشـانی ات منتظری که 

عرقـت را هـم من پـاک کنم؟ 
اسـت،  تاسـف بار  مـی رود،  پشـتون ها  بـر  امـروز  آنچـه 
آن  اشـک های  در  می تـوان  را  پشـتون ها  رنـج  واقعیـت 
جال آبـاد  در  ناکامـورا  سـوگ  در  کـه  پشـتون  دهقـان 
ریختـه شـد به خوبـی دیـد. مـن به عنـوان یـک هموطـن 
خـود را در ایـن رنـج شـریک می دانـم. امـا چنانچه همه 
می دانیـم، رنـج بقیـه اقوام به مراتب بیشـتر اسـت و عامل 
همـه اینها حاکمان پشـتون بـوده اند و هسـتند. آنها خون 
پشـتون ها را ریختند، مال شـان را خوردند و خودشـان را 
در جهـل و فقـر نگه داشـتند و تقصیـر را بـه گـردن اقوام 

انداختند. دیگـر 
نخیـر آقـای تنویـر! مـن هـزاره و تاجیـک و ازبیـک و 
پشـه یی بـا پشـتون ها در یـک رنـج تاریخـی شـریکیم و 
در یـک درد بی درمان گرفتـار و عاملش شـمایید. دقیقًا تو 
امثالـت کـه 3۰۰ سـال حکومـت کـردی امـا کار نکردی. 
فقـط دزدیـدی، ظلم کـردی ویـران کـردی و همـه را بـه 

کشـاندی. گدایی 

عـرق شـرمت را هـم 
مـن پاک کنـم؟

داوود ناجی

شـماری از نماینـده گان مجلـس در واکنـش بـه 
اظهـارات حلیـم تنویـر در یک نشسـت اکادمی 
علـوم، می گوینـد کـه او بـه اقـوام غیـر پشـتون 

افغانسـتان توهیـن و بی ادبـی کـرده اسـت.
نماینـده گان در نشسـت دیـروز مجلـس تاکیـد 
کردنـد که اظهـارات آقای تنویر اقوام افغانسـتان 
گونـه  ایـن  و  می دهـد  قـرار  هـم  برابـر  در  را 

اظهـارات بـه هیـچ وجـه قابـل قبـول نیسـت.
غـام حسـین ناصـری یـک عضـو مجلـس در 
ایـن خصوص گفـت: »یکی از مشـاوران رییس 
جمهـور در یـک جلسـه اکادمـی علـوم کـه در 
یکـی از شـهرهای آلمـان برگـزار شـده بـود؛ به 
اقـوام ازبیـک، تاجیـک و هـزاره توهیـن کرده و 
اظهـارات او از دیدگاه عقانی و قانونی اساسـی 

افغانسـتان قابـل قبول نیسـت.«
آقـای ناصـری ایـن اظهـارات را تفرقـه افگنانـه 
خوانـد و تاکیـد کرد که ایـن موضـوع باید جداً 

از سـوی مجلـس بررسـی گردد.
مهـدی راسـخ دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفت: 
»کسـی به نـام داکتـر حلیـم تنویر مشـاور برحال 
اکادمـی  نشسـت  یـک  در  ریاسـت جمهوری 
علـوم بـه اقـوام افغانسـتان توهیـن و بی ادبـی 

کـرده اسـت.«
آقـای راسـخ افزود که این مشـاور رییس جمهور 
گفتـه کـه رهبران اقـوام غیرپشـتون بایـد از بین 
بـرده شـوند و نیـز برخـی اقوام بـه دیگـر اقوام 

شود. داده 
اسـت؛  مریـض  آدم  ایـن  »هرچنـد  گفـت:  او 
امـا مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه ارگ ریاسـت 
جمهـوری و اکادمـی علـوم بایـد در ایـن مـورد 

موضـع خـود را روشـن کننـد.«
به گفتۀ او، مشـاور ریاسـت جمهوری از آدرس 
یـک قـوم صحبـت کـرده و ایـن مسـاله قـوم 
شـریف پشـتون را در برابر سـایر اقوام ساکن در 
کشـور قـرار می دهـد و بایـد نماینـده گان چنین 

اجـازه ای بـه کسـی ندهند.
در همیـن حـال، میـر رحمـان رحمانـی رییـس 
مجلـس نماینـده گان نیـز ایـن اظهـارات آقـای 

کـرد  تاکیـد  و  غیرمسـووالنه خوانـد  را  تنویـر 
کـه اظهـارات تفرقه آمیـز از آدرس یـک مشـاور 

حکومـت نبایـد صـورت گیـرد.
حلیـم تنویـر در یکـی از نشسـت های اکادمـی 
علـوم گفتـه اسـت: »اگـر مـن بـه قدرت برسـم 
اختـاط اقـوام را مـی آورم، دخترهـزاره را بـه 
بچـه پشـتون می دهـم ختمـش می کنـم بـه خدا 

بمانم«. اگـر 
گفتـه  ایـن صحبت هـا  از  دیگـر  بخـش  در  او 
کـه بـرای ختـم اختـاف قومـی در کشـور باید 
رهبـران قومـی از میـان برداشـته شـوند؛ »محقق 
و دوسـتم بایـد اوطـرف شـوند تـا تسـاوی بـه 

بیاید«. وجـود 
در  را  زیـادی  واکنش هـای  اظهـارات  ایـن 
شـبکه های اجتماعـی بـه وجـود آورده و اکثـر 
کاربـران آن را ناشـی از تعصـب و تفرقه افگنانه 

خوانده انـد.
امـا درانـی وزیـری، معـاون سـخنگوی ارگ در 
ایـن بـاره گفتـه اسـت: »حلیـم تنویـر، درحـال 
حاضـر، هیچ گونـه موقـف رسـمی در حکومت 
در  وی  وظیفـۀ  آخریـن  و  نداشـته  افغانسـتان 
فرهنگـی  مشـاور  ملـی؛  وحـدت  حکومـت 
اسـت.  بـوده  اجرایـی  ریاسـت  اول  معاونیـت 
اظهـارات اخیـر وی در یک همایـش افغان ها در 
بیـرون از کشـور، نظـر شـخصی وی بـوده و به 
هیـچ وجـه نماینده گـی از دیـدگاه دولـت، ملت 

نمی کنـد«. افغانسـتان  آگاه  شـهروندان  و 

مجـلس خـواهان بـررسی اظـهارات
 تفـرقه افگنـانۀ حلیـم تنـویر شـد

له اسنادو او شواهدو... 
لـه متعرضـو نوماندانـو رسه د ناسـتې پـه څنـډه کـې 

وویـل چـې ۱۲۶۵۰ هغـه کارکوونکـي چـې د میزان 

میاشـتې په شـپږمه ولسـمرشۍ ټاکنو کې یـې ټاکنیزې 

رسغړونـې کـړي، ټاکنیزو شـکایتونو کمېسـیون ته یې 

ورپېژنـديل دي.

د ټاکنو د خپلواک کمېسـیون وایي، ټاکنیزو شـکایتونو 

تـه د رسـېدنې کمېسـیون دوی تـه د محکمـې حیثیت 

لـري او کـه د دغـو کارکوونکـو پـه اړه سـتونزه یوازې 

د شـواهدو او اسـناد وي، چمتـو دي چـې دا اسـناد 

برابـر کـړي او د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون تـه یې 

وسپاري.

ابراهیمـي:  عبدالعزیـز  ویانـد  یـو  کمېسـیون  دغـه  د 

»مونـږ بـه لـه جزییـات رسه رسه اسـناد د شـکایتونو 

زمـوږ  لـوړ  نـوي سـلنه  لـه  تـه وسـپارو،  کمېسـیون 

کارکوونکـي موقـت وو چې اوس موږ شـکایتونو ته د 

رسـېدنې کمېسـیون ته معـريف کړي دي، د شـکایتونو 

کمېسـیون مـوږ تـه د محکمـې حیثیـت لـري ، خـو 

پـه هغـه صـورت کـې چـې مـوږ پـورې اړونـد وي د 

لوایحـو او طـرز العمل پر اسـاس بـه پرېکـړه وکړو.«

د  وایـي،  بنسـټونه  څـار  د  شـمېر  یـو  انتخاباتـو  پـر 

دې لپـاره چـې د ولسـمرشۍ ټاکنـو پایلـې د ولـي 

جرګـې ټاکنـو د پایلـو پـه شـان د نـه مرشوعیـت پـه 

اړه لـه پوښـتنو رسه مـخ نـه يش، اړتیـا ده چـې لومړی 

انتخابايت کمېسـیونونه د ټاکنیـزو رسغړونو او جرمونو 

پایلـې  لومړنـۍ  دې  بیـا  او  کـړي  روښـانه  برخلیـک 

اعـان کـړي.

شیوه های غیرقانونی در روند... 
ــای  ــی، طرف ه ــای انتخابات ــان تکت ه ــوگ« می »دیال
ــوده اســت؛  ــه نم ــگان کشــور را ارای سیاســی و نخب
ــی  ــتگی ارزش ــای همبس ــق زمینه ه ــن طری ــا از ای ت
ــوردِ  ــور م ــی کش ــع مل ــود و مناف ــود آورده ش به وج

ــرد.  ــرار گی صیانــت ق
بــر بنیــاد ایــن خبرنامــه: کمیســیون انتخابات بایســتی 
ــوری و  ــت جمه ــزدان ریاس ــورای نام ــه ش ــد ک بدان
ــد  ــی در رون ــیوه های غیرقانون ــتان ش ــردم افغانس م

ــد. ــرش نمی دان ــل و پذی ــل تحم ــات را قاب انتخاب
اعضــای شــورای نامــزدان خاطــر نشــان کــرده انــد: 
ــی آشــکار  ــه خوب ــاد شــده ب در جلســۀ فرمایشــی ی
ــات  ــِت کمیســیون انتخاب ــت و مدیری ــه ظرفی شــد ک
ــت و  ــرار گرف ــوال ق ــر س ــدی در براب ــۀ ج ــه گون ب
از اعتمــاد حتــا ضعیــف دســته های انتخاباتــی و 
ــز برخــوردار نمی باشــد، شــایان  ــردم افغانســتان نی م
یادآوری ســت کــه اعتــراف برخــی از کمیشــنران 
ــر  ــد. بناب ــتایش می باش ــل س ــی قاب ــدان مل ــا وج ب

ــری آن  ــاکام و تصمیم گی ــیون ن ــرد کمیس ــن کارک ای
ــود. ــور می ش ــی کش ــی ثبات ــب ب موج

بــا صراحــت تمــام اعــام می نماییــم کــه کمیســیون 
ــزرگ تاریخــی را مرتکــب نشــود و نتیجــۀ  اشــتباه ب
انتخابــات را اعــام ننمایــد، زیــرا بحران آفریــن 
ــدی  ــه ج ــازی را صدم ــۀ نظام س ــود و پروس می ش
عجوالنــه  تصامیــم  صورتی کــه  در  می رســاند. 
ــت جمهوری  ــزدان ریاس ــورای نام ــد، ش ــاذ نمای اتخ
نتیجــۀ تقلبــات را نامشــروع می خوانــد، همزمــان بــا 
آن اقدامــات بازدارنــده را روی دســت می گیــرد و در 
جهــِت پی گیــری اقدامــات غیرقانونــی کمیســیون تــا 

ــد. ــاش می نمای ــه ت ــرحد محاکم س
را  ریاســت جمهــوری خــود  نامــزدان  شــورای 
ــت  ــِت تشــکیل حکوم ــه در جه ــد ک ــف می دان مکل
ــیج  ــتای بس ــردارد و در راس ــی گام ب ــارکت مل مش
ملــی بــرای جلوگیــری از بحــران در کشــور اقدامــات 

الزم را روی دســت می گیــرد.
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1(  توقف اجتهاد
فرهنگـی  انحطـاط  در  می کنـم  فکـر  کـه  دوم  نکتـۀ 
مسـلمان ها نقـش داشـت و از چندین سـده ادامـه پیدا 
کـرد، مسـألۀ توقـف اجتهاد اسـت. غالبًا در قرن شـش 
اسـت کـه در جوامـع اهـل سـنت اعـام می شـود کـه 
اجتهـاد دیگـر ممنـوع اسـت و کسـی دیگر حـق ندارد 
که دسـت بـه اجتهاد بزند و کسـی حق نـدارد که منهج 
جدیـدی وضـع کند. هر کسـی اگـر می خواهـد به یک 
وضعیـت جدیـد و بـه یـک حادثـۀ نوآمـد اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصـادی پاسـخ دینـی بدهد، مکلف اسـت 
کـه در محـدودۀ مذهـب بیندیشـد و از اقـوال و اصول 
موضوعـۀ بـزرگان مذهـب پیـروی کنـد. وقتـی اجتهاد 
کاروان  از  فقـه  کـه  می شـود  باعـث  می کنـد،  توقـف 
واقعیت هـای جامعـه و واقعیت هـای اجتماعـی عقـب 
بیفتـد. یعنـی، وقتـی اجتهـاد به عنـوان موتـور متحرک 
دیـن توقـف می کند، دیگر بـرای وضعیت هـای نوپدید 
و نوآمـد چـه پاسـخی بایـد بدسـت بدهیـد؟ اینجا بود 

کـه فقـه دچـار عقب افتاده گـی از واقعیـت مـی شـود. 
واقعیت هـا بـه پیـش می رونـد، امـا مسـیر فقـه انسـداد 
نمی توانـد  فقـه  و  می شـود  متوقـف  و  می کنـد  پیـدا 
بـه وضعیت هـای جدیـد پاسـخ بدهـد. عمدتـًا توقـف 
اجتهـاد نتایج و پیامدهای بسـیار ناگـواری را بر جوامع 
اسـامی به بار مـی آورد؛ هرچند توقف اجتهـاد بر بنیاد 
یـک مصلحـت سیاسـی تجویـز شـد تـا از پراکنده گی 

فکـری در جامعـه جلوگیـری کند.
بـل  نیسـت،  اجتهـاد  مطلـق  توقـف  اصلـی  مسـألۀ   
توقـف اجتهـاد مطلـق اسـت. یعنـی، وقتـی می گوینـد 
دروازۀ اجتهـاد بسـته شـد، منظورشـان ایـن نیسـت که 
شـما دیگـر اصـًا بـه وضعیـت  و حادثه هـای جدیـد، 
حکـم جدیـدی از نصوص دینی اسـتنباط نکنیـد، بلکه 
ایـن  بـه  داریـد  این سـت کـه شـما حـق  منظورشـان 
حـوادث جدیـد پاسـخ جدید مبتنـی بر دیـن )یا اصول 
ُکلـی دیـن( بدهیـد، اما مشـروط بـر اینکـه در محدودۀ 
یـک مذهـب خـاص باشـد. بنابرایـن، اجتهـاد بایسـتی 
اجتهـاد درون مذهبـی باشـد. بیـرون از مذهـب کسـی 
حـق اجتهـاد را نـدارد. می گوینـد این پرسـش همیشـه 
مطـرح بوده اسـت که وقتـی اجتهاد کردند کـه  دروازۀ 
اجتهـاد مسـدود شـده اسـت، خود ایـن اجتهـاد چقدر 
قطعیـت داشـت و چقـدر می توانسـت معتبـر، موجه و 
قابـل دفـاع باشـد. در اینجـا می بینیـم کـه از یک سـو، 
مفهـوم اجتهـاد محـدود می شـود بـه فروعـات فقهـی 

و سـویی هـم، اجتهـاد )البتـه اجتهـاد مطلـق( حتـا در 
معنـای بسـیار محـدود کلمه متوقـف می شـود. تحدید 
مفهـوم اجتهـاد بـه ایـن معناسـت کـه اجتهاد تنهـا باید 
معطـوف بـه احـکام فقهی باشـد و شـما در اصول دین 
نمی توانیـد اجتهـاد کنید. فی المثل شـما در سـاحۀ کام 
و بحث هـای معطـوف بـه صفـات الهی و اختیـار آدمی 
و مباحـث مربـوط بـه زنده گی رسـتاخیز و غیـره جایی 
برای اجتهاد باقی نماند. این سـاحات حل شـده اسـت 
و تنهـا اجتهـاد باید معطـوف به احکام فرعـی و جزئی 
فقهـی باشـد. اینجـا می بینیـم کـه اجتهاد دچـار تحدید 
معنایـی می شـود. در تاریخ اسـام می بینیـد در موردی 
کـه نـص وجـود نـدارد و نیـز در مـوردی کـه نـص 
وجـود دارد، امـا قطعیـت نـدارد -یـا قطعیت بـه لحاظ 
داللـت معنایـی و یـا هـم قطعیت بـه لحاظ اسـناد- در 
هـر دو صـورت، زمینـه و فرصـت بـرای اجتهـاد بـاز 
اسـت. اگـر نـص دینـی ناظر بـر یـک مسـألۀ اعتقادی 
باشـد و قطعیـت نداشـته باشـد، جـا بـرای اجتهـاد در 

همیـن آن فراهـم اسـت. ایـن اجتهـاد اجتهـاد در امـر 
عقیدتـی  اسـت. بدین گونـه، اگـر نـص دینـی قطعیـت 
نداشـته باشـد و ناظر بر یک مسـألۀ فقهی باشـد، آنگاه 
جـا بـرای اجتهـاد فقیهانـه بـاز اسـت. بـا ایـن وجـود، 
-اجتهـاد  فقیهانـه  اجتهـاد  تنهـا  پیش گفتـه،  در عصـر 
معطـوف بـه فقـه و اجتهـاد معطوف بـه احـکام عملی 
فقهـی- مجـاز دانسـته می شـد و جایـی بـرای اجتهـاد 
معطـوف بـه امـور اعتقـادی و امـور معرفتـی بـاز نبود. 
بـرای اینکـه تفکر مسـلط تفکر اشـعری  اسـت، کسـی 
غیـر از تفکـر اشـعری را نمی توانـد ترویـج و تبلیـغ 
نمایـد. در دیدگاه هـای کامـی بایسـتی پیـرو مکتـب 
اشـعری بـود.. اینجاسـت کـه می بینیـم اجتهـاد دچـار 
تحدیـد مفهومـی می شـود؛ یعنـی، فهـم مـا از اجتهـاد 
محدودیـت می یابـد. از طـرف دیگـر، اجتهـاد )اجتهاد 
مطلـق( در معنـای محـدود کلمه نیز متوقف می شـود و 
ایـن، طبیعتـًا زمینه هـای رکـود فکری و رکـود فرهنگی 

در جوامـع اسـامی را فراهـم می کنـد. 
می شـود  دیـده  کـه  می دهـم  مثـال  یـک  فقـط  مـن 
واقعیـت  از  پیـش  فقـه  ششـم،  قـرن  از  پیـش  تـا 
حرکـت می کنـد و به ویـژه فقـه حنفـی، ایـن پویایـی 
و خصوصیـت دینامیـک را دارد کـه بتوانـد حتـا بـه 
حـوادث واقع نشـده و قضایـای فرضـی و تقدیـری نیز 
پاسـخ بدهـد. یعنـی، فقـه توانسـته اسـت واقعیت های 
زمـان خودش را پوشـش بدهـد و به نیازهـای حقوقی 

جامعـه -بـه اصطاح- پاسـخ درخور ارایـۀ کند. عاوه 
بـر ایـن، فقـه ایـن توانایـی را دارد کـه حتا بـه حوادثی 
کـه قـرار اسـت احتمـاالً در آینـده اتفـاق بیفتـد، راه 
حـل پیشـبینی کنـد. می بینیـم کـه فقـه از واقعیت پیش 
حرکـت می کنـد و ایـن بـه معنـای گریـز رو بـه جلـو 
نیسـت؛ یعنـی، بـه این معنا نیسـت کـه فقـه واقعیت ها 
را بگـذارد و بـه آینـده فکـر کنـد، بلکـه واقعیت هـا را 
پـاس می کنـد و بـرای )قضایـای احتمالـی( آینـده هـم 
برنامـه دارد. از ایـن رو، قضایـای افتراضی طرح می کند؛ 
امـا وقتـی اجتهـاد متوقـف می شـود و واقعیت هـا بـه 
پیـش می تازنـد، احـکام و آموزه هـای فقهـی و در کل 
فقـه -کـه بیشـتر در بسـتر خـاص اجتماعـی، فرهنگی 
و تاریخـی شـکل گرفته انـد و بـه واقعیت هـای جدیـد 
پاسـخ نمی دهنـد- از واقعیـت عقـب می افتـد. امـروزه 
هـم می بینیـم کـه حـوادث در بیـرون از مرزهـای مـا 
اتفـاق می افتـد. مثـًا: القـای مصنوعـی کـه در سـاحۀ 
طـب ُرخ می دهـد و بـاز مـا می آییـم دسـت بـه اجتهاد 
اسـامی  آن در شـریعت  بینیـم کـه حکـم  تـا  بزنیـم 
چیسـت. ایـن خـود بـه معنـای عقب افتاده گـِی اجتهـاد 
از واقـع اسـت. ما بـا پرسـش هایی مثل اینکه شـما اگر 
بـه مهتـاب بروید کدام سـو نمـاز می خوانیـد؟ روبه رو 
می شـویم و سـپس تـاش می کنیـم تـا بـا رجـوع بـه 
دیـن حکـم مشـخصی بـه آن به دسـت دهیـم و این نیز 

اسـت.  زمان گیـر 
امـروز )مهـم اسـت کـه از خود بپرسـیم(، چـرا جوامع 
اسـامی عمدتـًا مناسـبات حقوقی شـان بـر نظام هایـی 
استواراسـت کـه این نظام ها مسـتقیمًا برخاسـته از نظام 
حقوقی اسـام نیسـت؛ یعنـی، )می توان مدعی شـد که 
از نظـام حقوقـی اسـام( متأثر اسـت، امـا چارچوب ها 
را نظام هـای حقوقی یـی تعییـن می کنـد کـه  محصـول 
و دسـت رنِج مسـلمان ها نبوده اسـت. معنایش این سـت 
که فقه به یک بخشـی از این پرسـش ها نتوانسـته پاسخ 
بگویـد و بنابرایـن، نیـاز بوده تـا جاهایی )مـواردی( را 
کـه مغایرتـی با احـکام فقهی نداشـته اسـت، از دیگران 
از  ایـن خـود عقب افتاده گـِی فقـه را  اقتبـاس کنـد و 

وضعیت هـا و واقعیت هـا نشـان می دهـد.

2(  تحدید دایرۀ عقل
و  گفتیـم  اجتهـاد سـخن  دایـرۀ  تحدیـد  از  پیـش  در 
فقهـی  فروعـات  بـه  منحصـر  امـروزه  اجتهـاد  اینکـه 
دیـن شـده اسـت. در معنایـی وسـیع تر بـا این پرسـش 
روبـه رو هسـتیم کـه آیا لزومـًا عقل بایسـتی در خدمت 
دیـن باشـد و یـا بـرای عقـل بیـرون از قلمـرو دیـن 
ایـن بـاب کـه  نیـز می تـوان سـاحه تعییـن کـرد. در 
می توانـد مسـتقیماً  بـا افت وخیز فکری جامعۀ اسـامی 
ابن رشـد  و  غزالـی  نـزاع  بـه  ورود  می گیـرد،  رابطـه 
اجتناب ناپذیـر اسـت. وقتـی غزالـی تهافـت الفاسـفه 
را می نویسـد، فاسـفه را در حـدود بیسـت مـورد اهل 
بدعـت می دانـد و در سـه مسـأله آنها را تکفیـر می کند 
و از اینجـا )برخی هـای گفته انـد کـه( بحـث بدعـت و 
تکفیـر در امـور معرفتـی نهادینه می شـود. ذکـی مبارک 
کتابـی دارد زیـر نام »االخـاق عند الغزالـی« و در آنجا 
)صریحـًا( نهادینه شـدِن تکفیـر را در تاریـخ اسـام بـه 
غزالـی پیونـد می دهـد. اگر شـما چنیـن دیدگاه هایی را 
کـه یک مقـدار برخورد رادیـکال با اندیشـه های غزالی 
دارد، بسـنجید و بـه تحقیـق بگذاریـد، در می یابیـد کـه 
فیلسـوفان اسـامی خـود خطاهـا و انحرافاتی داشـتند 
کـه سـرانجام غزالی بـر این خطاها انگشـت گذاشـت. 
وقتـی فقـط گفت وگوی غزالـی و ابن رشـد را بخوانید، 
می بینیـد کـه از دیـد غزالی در سـه مسـأله )قِـدم عالم، 
علـم خداونـد بـه کلیّـات و معـاد روحانی(، فیلسـوفان 
اسـامی از اصـول دیـن تخطـی کرده انـد، ولـی شـما 
کـه  می بینیـد  می خوانیـد،  را  ابن رشـد  پاسـخ  وقتـی 
می خواهـد بـا اتکاء بر دالیـل عقلی و نقلی نشـان دهد 
کـه در همیـن سـه مسـأله یی کـه غزالـی فکـر می کنـد 
فیلسـوفان از اصـول دیـن تخطـی کرده انـد، هیـچ نوع 
تخطی یـی صورت نگرفته اسـت و فیلسـوفان اسـامی 
بـا حفـظ اصول دین در این سـاحات دسـت بـه تأویل 
زده انـد. بنابرایـن، درایـن جاهـا فضـا بـرای تأویـل باز 
بـوده و بحـث تخطـی از اصـول دیـن از بنیـاد مطـرح 
نبـوده اسـت. توضیـح اینکـه، از دیـد ابن رشـد تکفیـر 
فاسـفه در سـه مسـألۀ فـوق نادرسـت اسـت و امـا از 
دیـد غزالـی بسـیار موجـه بوده اسـت. به هرحـال، بعد 
از غزالـی عقـل در خدمـت دیـن قـرار مـی گیـرد  وبه 
تعبیـر محمـد ارکـون: مرحلـۀ اسکوالسـتیک اسـامی 
آغـاز می شـود. پـس از ایـن، وقتـی غزالـی بـه عرفـان 
و تصـوف روی آورد، بـه تبـع آن، تصـوف نیـز رنـگ 
و رونـق زیـادی در جوامـع اهـل تسـنن پیـدا نمـود تا 

اینکـه در قـرن هفتـم اسـت کـه می بینیـم سـهروردی 
و ابـن عربـی بـه میـدان می آینـد و تصـوف را تیوریزه 
می کننـد. بـه هـر ترتیـب، دیـده می شـود کـه غزالی –

بـه تعبیـر اتیـن ژیلسـون- از عقـل بـه زیـان عقـل کار 
می گیـرد و بـا عقـل تاش مـی ورزد تا دایـرۀ عقل را به 
سـودِ دین محدود سـازد، ولی ابن رشـد بیشـتر به عقل 
موسـع تأکیـد می کند؛ یعنـی، عقل باید مجالـی فراتر از 
دیـن داشـته باشـد. القصـه، مسـألۀ تحدید قلمـرو عقل 
بـه سـودِ دیـن یا همـان دینـی کـردن عقـل بی رابطه به 
اجتهـاد و انحطـاط فکـری در جوامع اسـامی نیسـت، 
بلکـه افـزون بـر آن، ربـط انکارناپذیـری بـا رکـود ویا 
دسـت کم بطـی شـدن تفکـر در جوامع اسـامی دارد. 

3(  ُگسسِت اخالقی
عـاوه بـر اینها )عوامـل پیش گفته( گسسـت از موازین 
انحطـاط  امـر  در  جـدی  بحث هـای  از  نیـز  اخاقـی 
–به ویـژه  اخـاق  کـه  آن جایـی   از  اسـت.  فرهنگـی 
در  فرهنگـی  عنصـر  عمده تریـن  اسـامی-  اخـاق 
جوامع اسـامی شـمرده می شـود، انحطـاط را نمی توان 
بریـده از آن در نظـر آورد. بـه نظر می رسـد که شـگاف 
بزرگـی بیـن آموزه هـای اخاقـی اسـام و رفتارهـای 
می بینیـم  دارد.  وجـود  مسـلمانان  واقعـی  و  عینـی 
بـه  می شـود،  سیاسـت  قلمـرو  وارد  وقتـی  مسـلمان 
آسـانی دسـت به ریـاکاری می زند، در حالی که اسـام 
ریـاکاری را شـرک خفیـف معرفـی می کنـد. می بینیـم 
کـه )مسـلمان( معتقـد اسـت امانـت داری چیـز خوبـی 
اسـت، امـا خـودش در عمـل امانـت دار نیسـت؛ معتقد 
اسـت راسـت گویی چیـز خوبـی اسـت، امـا در عمـل 
راسـت گو نیسـت. اینجـا شـگاف بزرگـی از باورهـای 
اخاقـی تـا عملکردهـا و رفتارهـای اخاقی بـه وجود 
می آیـد. و ایـن مسـأله از نکاتـی  اسـت کـه ابوالحسـن 
نـدوی از جملـۀ عواملـی می داند که موجبـات انحطاط 
اسـت. عده یـی در  فراهـم کـرده  را  اسـامی  جوامـع 
برخـورد بـا چنیـن شـگافی میـان باورهـای اخاقـی و 
عملکردهـای اخاقـی ظاهـراً می خواهنـد شـانه خالـی 
کننـد و دسـت بـه فرافکنـی بزننـد و بگویند که اسـام 
بـا رفتارهـای غیراخاقـی مـا هیـچ آسـیبی نمی بینـد و 
همـان شـعر معروفی از ابوسـیعد ابوالخیر همیشـه ورد 

زبـان بسـیاری از آنهـا اسـت:
اســـالم به ذات خود ندارد عیـبی

هر عیبی که است در مسلمانی ماست 
امـا بـه نظر مـن ایـن توجیه بسـیار قابـل دفاع نیسـت. 
ایـن توجیـه از جهاتی درسـت اسـت و از جهاتی مورد 
نقـد. توضیـح اینکـه، اسـام مجموعـه  مفاهیـم ذهنـی 
نیسـت کـه بـا رفتـار مـا هیـچ ارتباطی نداشـته باشـد. 
بـرای  را  آموزه هـای عملی یـی  و  اسـت  دیـن  اسـام 
تنظیـم رفتارهـای فـردی و اجتماعی مـا پیش بینی کرده 
اسـت. حـاال اگـر اسـام در رفتار مسـلمان خـودش را 
نشـان ندهـد، در کجـا بایـد نشـان بدهد؟. نکتـۀ دومی 
کـه می شـود رویـش مکـث کـرد ایـن اسـت کـه اگـر 
قـرار باشـد که میـان باورهای مـا از آموزه هـای دینی و 
میـان رفتارهـای ما پارادوکـس و شـگاف کانی وجود 
دارد، بایـد از خـود پرسـید چـرا بایـد میـان باورهـای 
اخاقـی بـا رفتارهای فـردی و اجتماعی مـا باید فاصله 
وجـود داشـته باشـد؟. یـک اروپایـی کـه بـه اخـاق 
سـودگرا و سـودمحور بـاور دارد، عمـًا بـر اسـاس آن 
عمـل می کنـد و تفاوت زیـادی از باورهـای اخاقی تا 
رفتارهـای اخاقـی او نمی تـوان یافـت. بنابراین، شـما 
فاصلـه زیـادی میـان نظـام اخاقـی حاکم بـر زنده گی 
یـک انسـان اروپایـی بـا رفتارهـای عینـی و رفتارهـای 
فـردی و اجتماعـی او نمی بینیـد، ولـی مسـلمان چـرا 
و  اخاقـی  بـاور  میـان  بزرگـی  چنیـن شـگاف  بایـد 
رفتـار اخاقـی را تجربـه کنـد. در اینجاسـت می تـوان 
ضـرورت بازاندیشـی و تأمل در مفاهیم اخاقی اسـام 
را می تـوان لمـس کـرد. در ایـن بـاب امروزه سـواالتی 
مطـرح اسـت از ایـن دسـت: آیـا اخـاق در سـاحۀ 
سیاسـت کاربـرد دارد یـا خیـر؟ آیـا اسـام طـرف دار 
اخاقـی کردن سیاسـت اسـت؟ طرفدار آیا دسـت یابی 
بـه هدفـی اخاقـی با توسـل بـه ابزارهـای غیراخاقی 
مجـاز اسـت؟ اصـل چیسـت؟ اصـل ایـن اسـت کـه 
لزومـًا ابزارهـا هـم اخاقـی باشـند و چنیـن لزومی در 
اخاق اسـامی وجود نـدارد؟ مثًا: تکلیـف غیبت چه 
می شـود؟ آیـا تاریخ خـود مجموعه  غیبت هایی نیسـت 
کـه انجـام می شـود؟. اینجاسـت کـه بایـد در رابطـه به 
ارزش هـای اخاقـی اسـام یـک بـار دیگـر فکـر کرد 

و اندیشـید. 

انحطاط فکری-فرهنگی 
در جوامع اسالمی

عبدالبشیرفکرت بخشی

بخش سوم

 مــن فقــط یــک مثــال می دهــم کــه دیــده می شــود تــا پیــش از قــرن ششــم، فقــه پیــش از واقعیــت
 حرکــت می کنــد و به ویــژه فقــه حنفــی، ایــن پویایــی و خصوصیــت دینامیــک را دارد کــه بتوانــد حتــا
 بــه حــوادث واقع نشــده و قضایــای فرضــی و تقدیــری نیــز پاســخ بدهــد. یعنــی، فقــه توانســته اســت
 واقعیت هــای زمــان خــودش را پوشــش بدهــد و بــه نیازهــای حقوقــی جامعــه -بــه اصطــاح- پاســخ
 درخــور ارایــۀ کنــد. عــاوه بــر ایــن، فقــه ایــن توانایــی را دارد کــه حتــا بــه حوادثــی کــه قــرار اســت
ــش ــت پی ــه از واقعی ــه فق ــم ک ــد. می بینی ــبینی کن ــل پیش ــد، راه ح ــاق بیفت ــده اتف ــاالً در آین  احتم
 حرکــت می کنــد و ایــن بــه معنــای گریــز رو بــه جلــو نیســت؛ یعنــی، بــه ایــن معنــا نیســت کــه فقــه
 واقعیت هــا را بگــذارد و بــه آینــده فکــر کنــد، بلکــه واقعیت هــا را پــاس می کنــد و بــرای )قضایــای

احتمالــی( آینــده هــم برنامــه دارد. از ایــن رو، قضایــای افتراضــی طــرح می کنــد
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

یـک منبـع نزدیـک بـه گـروه طالبـان می گوید کـه احتمال 
مـی رود تـا آخـر هفتۀ جـاری توافق نامـۀ صلح میـان گروه 

طالبـان  و امریـکا به امضا برسـد. 
ایـن منبع افزوده اسـت کـه اولین گزینه در ایـن توافق نامه، 

آتش بس 48 سـاعته در افغانستان است. 
ایـن درحالـی اسـت کـه رونـد تـازۀ گفت وگوهـا میـان 
امریـکا و طالبـان در اوایـل هفتـۀ جـاری در دوحـه  مرکز 
قطـر، آغـاز  شـد. گـروه  طالبـان گفته انـد که مذاکـرات با 
امریـکا را از نقطـۀ آغـاز کرده انـد کـه حـدود دومـاه قبـل 

توسـط دونالـد ترامـپ متوقـف شـده بود. 
سـهیل شـاهین، سـخنگوی دفتـر سیاسـی گـروه طالبان در 
قطـر گفتـه اسـت کـه مذاکـرات میـان نماینـده گان آن ها - 
امریـکا از همانجـا آغـاز شـده کـه حـدود دو مـاه پیش از 
سـوی دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـوری امریـکا متوقف 

بود. شـده 
مذاکـرات  جدیـد  دور  نخسـتین  در  کـه  گفتـه  شـاهین 
بـرادر، مسـوولیت هیـات طالبـان و زلمـی  ماعبدالغنـی 
خلیلـزاد، مسـوولیت هیـات امریکایـی را عهـده دار بودند. 
سـهیل شـاهین تأییـد کـرده اسـت کـه انـس حقانـی فـرد 
زنـدان  از  تازه گـی  بـه  کـه  حقانـی  شـبکۀ  دوم  شـمارۀ 
افغانسـتان آزاد شـده اسـت، عضـو گـروه مذاکـره کننـدۀ 

طالبـان اسـت. 
در همیـن حـال، برخـی از اعضـای پیشـین گـروه طالبـان 
گفته انـد کـه گـروه مذاکـره کننـدۀ طالبـان و امریـکا روی 
آتش بـس و توقـف حمـات نظامـی بـر یکدیگـر توافـق 

کرده انـد. 
مولـوی قلم الدیـن، وزیـر »امر بـه معروف و نهـی از منکر« 
رژیـم طالبـان گفتـه که طـرف امریکایـی در نشسـت روز 
شـنبه بـا نماینـده گان طالبـان در قطـر موافقـت کـرده تـا 
حمـات شـبانه را علیـه جنگ جویـان ایـن گـروه متوقف 

. کند
قلـم  الدیـن بـه نقـل از نماینـده گان طالبان در این نشسـت 
گفتـه کـه تـا امضـای توافق نامـه، نماینـده گان ایـن گـروه 
حاضـر بـه گفت وگـو بـا دولـت افغانسـتان نخواهند شـد.

کاهـش  بـر  نشسـت  ایـن  در  نیـز  طالبـان  او،  گفتـه  بـه 
خشـونت ها تاکیـد کـرده و گفته انـد کـه در مقابـل توقـف 

حمـات شـبانۀ نیروهـای خارجـی، ایـن گـروه حمـات 
انتحـاری اش را در بـزرگ شـهرها و محـات پـر رفـت و 
آمـد متوقـف می کنـد. منابـع طالبـان همچنان، گفته اسـت 
کـه طالبـان توافق کرده انـد که دیگر بـه نظامیـان امریکایی 

هـدف قـرار نمی دهنـد. 
سـهیل شـاهین گفتـه اسـت کـه مذاکـرات میـان طالبان و 

امریـکا دو - سـه روز دیگـر نیـز ادامـه خواهـد یافـت. 
او گفتـه کـه در صـورت امضـا توافق نامـه بـا امریکایی ها، 
در رابطـه خـروج نظامیـان ایـن کشـور از افغانسـتان بـه 
صـورت کلـی برنامه هـای عملـی را روی دسـت خواهنـد 

 . فت گر
کننـدۀ  مذاکـره  گـروه  هیـأت  رییـس  خلیـل زاد  زلمـی 
امریکایـی، پیـش از عـازم شـدنش بـه قطـر بـرای مذاکره 
بـا طالبـان، بـه کابـل آمـده بـود و بـا سـران حکومـت و 
سـایر سیاسـیون افغانسـتان در رابطـه بـه تسـریع دور تازۀ 

داشـت.  جداگانـه  دیدارهـای  مذاکـرات 
عامل باز دارنده

ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه می شـود کـه پنـج عامـل 
عمـدۀ بازدارنـده، فـرا راه رسـیدن بـه توافـق میـان گـروه 
مذاکـره کننـدۀ امریکایـی  به رهبـری خلیل زاد بـا طالبان در 

قطـر وجـود دارد. 
برخـی منابـع گفتـه انـد کـه چالـش  نخسـت در مذاکرات 
میـان طالبـان و امریـکا در قطر »اختـاف ذات البیـن« میان 
گـروه  و  طالبـان  )ماشـین جنگـی  اسـت؛  طالبـان  گـروه 
سیاسـی( طالبـان اسـت. فرماند هـان خـط نبـرد ایـن گروه 
ممکـن با امضـأ توافقنامه با امریکایی ها همسـویی نداشـته 

  . شند با
همچنـان چالـش دوم در ایـن مـورد ارتبـاط گـروه طالبان 
بـا سـایر گروه هـای ماننـد، القاعـده، لشـکر طبیـه، لشـکر 
جنگـوی و لشـکر اسـام اسـت کـه  در صـورت توافق با 

تمـام ایـن گـروه باید قطـع رابطه شـود. 
مشـکل سـومی هـم، تعیـن زمـان آتش بـس گفتـه اسـت. 
در مرحـۀ چهـارم هـم چالـش اساسـی مذاکرات مسـتقیم 
گـروه  طالبـان بـا دولت افغانسـتان اسـت. همچنـان تعین 

زمـان خـروج نظامیـان امریکایـی پـس از توافقنامـۀ صلح، 
مشـکل پنجـم خوانـده شـده اسـت؛ زیـرا ادارۀ ترامـپ به 
ایـن باور اسـت که شـمار از نظامیـان خود را بـرای مبارزه 
بـا تروریسـم در افغانسـتان حفـظ کند و اما ظاهـراً تا هنوز 
روی تعـداد گـروه ابقـا شـده امریکایی هـا در افغنسـتان با 

طالبـان بـه توافق نرسـیده اند. 
برخـی از اعضای پیشـین گـروه طالبان از دولت افغانسـتان 
و طالبـان خواسـت اسـت کـه بـه صـورت مسـتقیم با هم 

کنند.  گفت وگـو 
سـید محمـد اکبـر آقـا، یـک عضـو پیشـین گـروه طالبـان 
بـه خبرگـزاری » رودا » گفتـه اسـت کـه امریـکا در جنگ 
افغانسـتان شکسـت خورده اسـت و از دولت افغانسـتان و 
طالبـان می خواهـد بـر اسـاس »قوانیـن اسـام« پـای میـز 

بنشـینند. مذاکره 
سـید اکبـر آقـا گفتـه اسـت کـه هـم طالبـان و هـم دولت 
می داننـد کـه جنـگ راه حـل ایـن مسـالۀ نیسـت و الزم 
اسـت کـه جلسـات متعـدد برگـزار شـود. اگـر گروه های 
مخالـف بیاینـد و مخالفـت خـود را نشـان دهنـد، طالبـان 
مجبـور بـه دیـدار بـا آن هـا هسـتند. مـن معتقدم کـه این 
یـک ضـرورت اسـت و شـاید طالبـان هـم ایـن الـزام را 

احسـاس کننـد.
او گفتـه اسـت که مذاکـرات طالبان و امریـکا یک موفقیت 

اسـت؛ زیـرا این کشـور ظرفیت جنگ بیشـتر را ندارد. 
پیـش از ایـن محمد اشـرف غنی رییـس حکومت وحدت 
ملـی، توافقنامـۀ ۷ ماده یـی را بـرای گفت وگـو بـا طالبـان 
آمـاده کـرده بـود. امـا بخـش دیگـر از دولـت که ریاسـت 
اجرایـی اسـت بـا ایـن گزینه هـا مخالفـت کـرده و گفـت 
کـه ایـن پیشـنهاد یک طرفـه رویایـی و غیـر قابـل اجرایی 

نست. دا
ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان و امریکا روز شـنبه دورۀ 
دوحـه  در  بـه صلـح  رابطـه  در  را  از گفت وگوهـا  تـازۀ 
ایـن  در  کـه  می شـود  گفتـه  کردنـد،  آغـاز  قطـر  مرکـز 
و  »بین االفغانـی«  مذاکـرات  آغـاز  آتس بـس،  روی  دورۀ 
کاهـش خشـونت های تمرکـز می کننـد. مذاکـرات طالبـان 
امریکایـی حـدود دو ماه پیـش که به دقیقۀ ۹۰ رسـیده بود 
بـه دلیـل آنچـه بی پروایـی طالبـان گفتـه می شـد، از طرف 

رییس جمهـوری امریـکا متوقـف شـد. 

وروسـته لـه هغـې چـې د افغانسـتان د ټاکنـو خپلـواک 

د  لسـت  کارکونکـو  موقتـو  هغـه  د ۱۲۵۰۰  کمیسـیون 

څېړنـو په هـدف شـکایتونو کمیسـیون ته واسـتوه چې په 

دنـده کـې پـه غفلت تورن شـوي د شـکایتونو کمیسـیون 

بـه  پرتـه  شـواهدو  او  اسـنادو  لـه  چـې  کـوي  ټینـګار 

شـکایتونه ونـه څېـړي.

پـه داسـې حـال کـې چـې پـه افغانسـتان کـې د ټاکنـو 

شـکایتونو  ټاکنـو  د  زیاتېـږي،  بلـې  تـر  ورځ  سـتونزې 

کمېسـیون د ټاکنـو د خپلـواک کمېسـیون لـه دولـس زرو 

زیاتـو کارکوونکـو تخلفات نـه مني او وايـي چې دوی د 

عـديل او بنسـټونو او ټاکنـو خپلواک کمېسـیون تر منځ د 

منځګړیتـوب حیثیـت نـه لـري.

د دغـه کمېسـیون ویانـد قاسـم الیـايس ازادي راډيـو تـه 

وویل، ۹۸ سـلنه هغـه کارکوونکي چـې د ټاکنو خپلواک 

کمېسـیون تـه معـريف شـوي موقـت کارکوونکـی دي او 

د ټاکنـو قانـون لـه مخـې د هغـو عـزل او څېړنـه د ټاکنـو 

خپلـواک کمېسـیون صاحیـت دی.

هغـه وویـل: »هغـه شـکایتونه چـې ثبـت شـوي هغـه د 

دغـه کمېسـیون د موقتـي کارکوونکـو دي، خپلـه د ټاکنو 

کمېسـیون دنـده لري هغـه کارکوونکي یې ې چـې ټاکنیز 

جرمونـه یـې کـړي وي، منفصـل او عـديل او قضایـي 

ارګانونـو تـه یـې وروسـپاري، ځکـه مـوږ نشـو کـړای د 

واسـطې یـوه کـړۍ اوسـو، بلـه مسـله دا چـې مـوږ باید 

۱۲۰۰۰ کسـانو ته دوسـیې جـوړې کړو او باید اسـنادي 

دا  خـو  کـړو،  جـوړې  دوسـیې  دا  وي چـې  موجـودي 

څېړنـو تـه اړتیـا لري.«

د دغـه کمېسـیون پـه خـره، د ټاکنـو خپلواک کمېسـیون 

ان واضـح کـړي نـه دي چـې دغـو کارکوونکو څـه ډول 

تخلفـات او غیـر قانـوين کړنې کـړي دي.

خپلـواک  د  ټاکنـو  د  وړانـدې  اونـۍ  درې  شـاوخوا 

هغـه  ټـول  چـې  وو  غوښـتي  داراالنشـا  لـه  کمېسـیون 

کارکوونکـي چـې پـه ولسـمرشي ټاکنو کې پـه رسغړونو 

او ټاکنیـز جرایمـو تـورن دي، ودې پېژين او د شـکایتونو 

کمېسـیون تـه دې ورمعـريف کـړي.

یوه ورځ وړاندې حوا علم نورستانۍ...          پاتی مخ6

دیــروز  نماینــده گان  مجلــس 
ــودکان را  ــت از ک ــون حمای قان
ــرد. ــب ک ــت آرا تصوی ــا اکثری ب
ــودکان در  ــت از ک ــون حمای قان
بــه   خورشــیدی   13۹۶ ســال 
ــتاده  ــده گان فرس ــس نماین مجل
ــای  ــل ماده ه ــه دلی ــا ب ــد، ام ش
ــد  ــون چن ــن قان ــی در ای اختاف

ــد. ــاز مان ــب ب ــار از تصوی ب
اختافــی  ماده هــای  از  یکــی 
از کــودکان،  قانــون حمایــت 
ــن  ــودکان در ای ــن ک ــن س تعیی

ــود. ــون ب قان
شــماری از اعضــای مجلــس 
ــودک را در  ــده گان ســن ک نماین
ــنهاد  ــال پیش ــون 18 س ــن قان ای
شــماری  امــا  کرده بودنــد، 
دیگــر بــا ایــن دیــدگاه مخالــف 

ــد.   بودن
ــون حمایــت از کــودکان، در  قان
ــب  ــاده ترتی ــل و 1۰8 م 1۶ فص
قانــون،  ایــن  در  شده اســت. 
کــودکان،  اساســی  حقــوق 
ــد  ــی، رش ــای اجتماع مواظب ه

ــودکان  ــت از ک ــی، مراقب فرهنگ
کــودک  از  حمایــت  کارگــر، 
بهره کشــی های  برابــر  در 
و  خرید وفــروش  اقتصــادی، 
حمایــت  کــودکان،  قاچــاق 
فحشــا  برابــر  در  کــودکان  از 
از  جنســی  اســتفاده های  و 
ــن  ــه در ای ــای هســتند ک مورده
ــت. ــده اس ــده ش ــون گنجان قان
ارگ نیــز از تصویــب قانــون 
ــوی  ــودکان از س ــت از ک حمای

مجلــس نماینــده گان اســتقبال 
ــت. ــرده اس ک

صدیــق صدیقــی، ســخنگوی 
وحــدت  حکومــت  ریاســت 
ــرش  ــۀ توییت ــز در برگ ــی نی مل
نوشــته اســت کــه حکومــت 
ــس  ــم مجل ــتان از تصمی افغانس
نماینــده گان مبنــی بــر تصویــب 
از کــودکان،  قانــون حمایــت 

می کنــد. اســتقبال 

منابع نزدیک به طالبان:

توافـق نامۀ امـریکا و طالبـان به زودی امضـا خواهـد شـد 

د شکایتونو کمېسیون: 

له اسنادو او شواهدو پرته شکایتونه نه څېړو
قانون حامیت از کودکان تصویب شد

ابوبکر صدیق


