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ذلت آفـرینی ها 

و عـزت آفـرینی های انتخـابات

2

گروهــی از مهاجمــان بــه روز چهارشــنبۀ هفتــۀ گذشــته بــا یــک 
موتــر پُــر از مــواد منفجــره بــه یــک بیمارســتان کوریایی هــا در 
ــۀ  ــه در نتیج ــد ک ــه کردن ــرام حمل ــی بگ ــگاه نظام ــی پای نزدیک
آن، 2 تــن کشــته و نزدیــک بــه 80 تــن دیگــر زخمــی شــدند. 
ــر  ــی درگی ــای امنیت ــا نیروه ــم، ب ــار ب ــس از انفج ــان پ مهاجم

ــد. ــا در آمدن شــده و در نهایــت از پ
ــو  ــع« نات ــت قاط ــت حمای ــی »مأموری ــال، فرمانده ــن ح در عی
اعــام کــرده کــه در ایــن حملــه بــه ســربازان امریکایــی و ناتــو 
ــون  ــه مص ــن حمل ــز از ای ــرام نی ــگاه بگ ــیده و پای ــیبی نرس آس
ــی  ــو در اعامیه ی ــده اســت. »ماموریــت حمایــت قاطــع« نات مان
همچنــان گفتــه اســت کــه ایــن حملــه »ســریعًا« مهــار و عقــب 
ــه  ــاخت ب ــال س ــی در ح ــاختمان صح ــک س ــا ی ــد، ام زده ش
صــورت »بــد« آســیب دیــده اســت. ناتــو همچنــان مدعــی شــده 
کــه مهاجمــان در نتیجــۀ »یــک رشــته حمــات هوایــی« کشــته 

شــدند.
طالبــان ســاعتی پــس از ایــن حادثــه، مســوولیت آن را بــه عهــده 
ــن  ــه  ای ــد ک ــی گفتن ــار بیانیه ی ــا انتش ــروه ب ــن گ ــد. ای گرفتن
حملــه کار ایــن گــروه  بــوده و مدعــی شــده کــه افــراد آن هــا 
توانســته اند وارد پایــگاه بگــرام شــوند. گــروه طالبــان در حالــی 
ــوی  ــه گفت وگ ــد ک ــه دوش گرفتن ــه را ب ــن حمل مســوولیت ای
ــر  ــان در قط ــای ارشدش ــن مقام ه ــا ای ــکا ب ــده گان امری نماین

ــان دارد. جری
یــک روز پــس از ایــن رویــداد، وزیــر خارجــۀ ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا ایــن حملــه محکــوم کــرد و گفــت کــه در ایــن حملــه 
ــد.  ــده ان ــی ش ــی زخم ــای خارج ــربازان نیروه ــن از س ــج ت پن

ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــو ب ــک پومپئ ــرز، مای ــزارش رویت ــه گ ب
ــی  ــده در نزدیک ــگ ش ــتی هماهن ــۀ تروریس ــم حمل »می خواه
ــا شــدیدترین لحــن محکــوم کنــم«. پایــگاه هوایــی بگــرام را ب
ــکا  ــدۀ امری ــل زاد، نماین ــی خلی ــز زلم ــه نی ــروز جمع ــداد دی بام
ــال  ــر در ح ــه در قط ــح ک ــای صل ــرد گفت وگوه ــرای پیش ب ب
ــا  ــا ب ــه گفت وگوه ــرد ک ــام ک ــان اســت، اع ــا طالب ــی ب رأی زن
ــت. او در  ــرده اس ــف ک ــت متوق ــورت موق ــه ص ــان را ب طالب
ــی  ــانی در نزدیک ــان بیمارس ــۀ طالب ــی از حمل ــته تویت های رش
ــان  ــته اســت، طالب ــرده و نوش ــی ک ــراز ناراحت ــگاه بگــرام اب پای

بایــد ثابــت بســازند کــه می تواننــد بــه خواســت مــردم 
افغانســتان بــرای صلــح پاســخ دهنــد. زلمــی خلیــل زاد نوشــته 
اســت کــه گفت وگوهــای صلــح بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف 
شــده تــا طالبــان بــا رهبری شــان در بــارۀ »موضوعــات بنیــادی« 

ــد. مشــورت کنن
ــی  ــر سیاس ــخنگوی دفت ــاهین، س ــهیل ش ــال، س ــن ح در عی
ــدۀ  ــأت گفت وگــو کنن ــه هی ــه اســت ک ــان در قطــر پذیرفت طالب
ــۀ  ــنبۀ هفت ــام روز پنجش ــرادر، ش ــه ریاســت ماب ــروه ب ــن گ ای
ــا زلمــی  خلیــل زاد دیــدار و گفت وگــو کــرده  اســت.  گذشــته ب

آقــای شــاهین امــا نوشــته کــه ایــن گفت وگــو بــه درخواســت 
ــورت،  ــه و مش ــد روز وقف ــس از چن ــده و پ ــف ش ــان متوق آن
ــی  ــان مدع ــان همچن ــخنگوی طالب ــد.  س ــد ش ــه خواه از گرفت
شــده کــه دلیــل توقــف گفت وگوهــا، حملــه بــه پایــگاه هوایــی 

ــی نشــده اســت. ــورد بحث ــن م بگــرام نیســت و در ای
ــوع  ــد موض ــه ان ــی گفت ــای امریکای ــه مقام ه ــت ک ــی اس گفتن
اصلــی دور جدیــد مذاکــرات روی کاهــش »خشــونت ها و 
ــد از  ــاه بع ــه م ــو س ــن گفت وگ ــت. ای ــز اس ــس« متمرک آتش ب
آنکــه رییــس جمهــور ایــاالت متحــده آن را متوقــف کــرده بــود، 
ــۀ( گذشــته از  ــاه جــاری )روز شــنبۀ هفت ــخ شــانزده م ــه تاری ب
ســر گرفتــه شــد. دلیــل توقــف مذاکــرات، کشــته شــدن ۱2 نفــر 
ــان در  ــۀ طالب ــک حمل ــی در ی ــرباز امریکای ــک س ــه ی از جمل

ــود. کابــل عنــوان شــده ب
ارگ ریاســت جمهــوری افغانســتان هــم این حمله را تروریســتی 
خوانــده و گفتــه کــه ایــن کار از ســوی دشــنمان مردم افغانســتان 
انجــام شــده اســت. در اعامیــۀ ارگ ریاســت جمهــوری بــه نقل 
از محمداشــرف غنــی آمــده اســت کــه او ایــن حملــه را »جنایت 
ــۀ  ــام حمل ــا انج ــتان ب ــه: »تروریس ــد گفت ــری« خوان ــد بش ض
تروریســتی بــر تاسیســات عامــه و مراکــز خدمات رســانی 
صحــی و عامــه، بــه اهــداف شوم شــان نمی رســند، زیــرا 
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا آنــان را در هرکجــا ســرکوب و 

ــانند«. ــان می رس ــال ش ــزای اعم ــه ج ب
ریاســت اجرایــی نیــز بــه ایــن حملــه واکنــش نشــان داده و آن را 
تروریســتی خوانــده اســت. در اعامیــۀ ریاســت اجرایــی آمــده 
اســت: »ایــن حملــۀ تروریســتی مغایــر تمــام ارزش هــای انســانی 
و اســامی اســت و آن را بــا شــدیدترین کلمــات محکــوم 
ــه  ــت از حمل ــفانه تروریســتان جنایتــکار دس می کنیــم. متأس
ــان  ــت در می ــی و وحشــت و ده ــن و تأسیســات ملک ــه اماک ب
ــا  ــه ب ــد ک ــد بدانن ــت کاران بای ــد. جنای ــر نمی دارن ــان ب غیرنظامی

ــد رســید.«. ــه هــدف نخواهن ــه ب چنیــن حمــات بزدالن

حمله بر بگرام گفت وگوها در دوحه را موقتاً متوقف کرد
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شورای نامزدان:

اعـالم نتیجۀ انتخـابات مشـروعیت نـدارد
»کمیسیون انتخابات بستۀ بحران افغانستان را همگانی می سازد«

روح اهلل بهزاد

جنگروایت های چهارسال 
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روز گذشــته آقــای خلیــل زاد در در صفحــۀ توییتــرش از از 
ــک  ــس از ی ــان پ ــروه طالب ــده گاِن گ ــا نماین ــو ب ــِف گفت وگ توق
هفتــه چانه زنــی خبــر داد. او نوشــته اســت کــه از حملــۀ طالبــان 
بــر پایــگاه هوایــی بگــرام ابــراز ناراحتــی کــرده و تأکیــد نمــوده 
ــای  ــد. آق ــت کنن ــلح را ثاب ــه صـ ــان ب ــد تمایل ش ــان بای ــه طالب ک
خلیــل زاد همچنیــن ایــن توقــف را مکــِث کوتاهــی بــرای مشــورۀ 
نماینــده گاِن طالبــان بــا رهبری شــان در ایــن مــورد خوانــده اســت. 
ــا  ــه گفت وگوه ــه ک ــر گفت ــان در قط ــر طالب ــخنگوی دفت ــا س ام
ــا رهبران شــان  ــرای مشــوره ب ــان ب ــه خواســِت نماینــده گان طالب ب

متوقــف شــده اســت.
ــر  ــخنگوی دفت ــور س ــکا و همین ط ــِح امری ــدۀ صل ــلمًا نماین مس
طالبــان در قطــر به نحــوی تــاش کرده انــد ایــن توقــف را 
عـــادی جلــوه دهنــد؛ امــا حملــه بــر پایــگاه هوایــی بگــرام کــه 
ــی  ــز زخــم برداشــته اند، خــود قرینه ی ــاِن خارجــی نی در آن نظامی
ــق  ــن توقــف اســت؛ به خصــوص این کــه مطاب ــودِن ای ــر جدی ب ب
ــرات  ــن دور از مذاک ــِی ای ــوع اصل ــا، موض ــاراِت امریکایی ه اظه

ــت.  ــوده اس ــس« ب ــونت ها و آتش ب ــش خش »کاه
یــا  آتش بــس  برقــراری  امریکاخواهــاِن  جانــِب  درحالی کــه 
کاهــِش خشــونت میــان گــروه طالبــان و دولــت افغانســتان 
اســت، حملــۀ اخیــر ســه پیــام و یــک پیامــِد عمــده بــرای رونــد 

ــد:  ــته باش ــر داش ــد در ب ــرات می توان مذاک
ــتقرارِ  ــاط اس ــر نق ــه ب ــا حمل ــان ب ــه طالب ــت این ک ــام نخس پی
ــس  ــِق آتش ب ــد تواف ــی می خواهن ــی و امریکای ــای خارج نیروه
را بــا کســب امتیازهــاِی بــزرگ به دســت آورنــد؛ امتیازهایــی کــه 
شــاید قبــوِل آن بــرای جانــب امریــکا »باخــت« و بــرای طالبــان» 

ــه حســاب  آیــد؛  بُــرد« ب
ــی یکدســت و منســجم نیســتند  ــان گروه ــه طالب ــام دوم این ک پی
و شــاخۀ نظامــِی آن می توانــد مســتقل از شــاخۀ سیاســی و 

مذاکره کننــده، بــه فعالیت هایــش ادامــه دهــد؛
ــد  ــان اجــازه نمی دهن ــِی طالب ــه کشــورهای حام ــام ســوم این ک پی
کــه توافــِق صلــِح امریــکا -  طالبــان به راحتــی ـ پیــش از تضمیــن 

منافــِع آن هــا ـ بــه امضــا برســد؛
ــس  ــا از این پ ــه امریکایی ه ــت ک ــن اس ــدۀ آن ای ــِد عم ــا پیام ام
ادامــۀ مذاکــراِت صلــح  را بــر قطــع حمــات بــر نقــاط و محــاِت 
نیروهــای خارجــی مشــروط می ســازند؛ چنان کــه  اســتقرار 
»مکــِث کوتــاه بــرای مشــورت« بــه همیــن نکتــه می توانــد داللــت 
داشــته باشــد. در چنــد روزِ آینــده می بایــد طالبــان در ایــن مــورد 
تصمیــم بگیرنــد؛ در صورتــی کــه تصمیــم طالبــان منفــی باشــد، 
ــکا  ــوی امری ــح را از س ــراِت صل ــِی مذاک ــام تعطیل ــوان اع می ت

انتظــار داشــت. 
ــی  ــتن و زخم ــا کش ــی ی ــای خارج ــر نیروه ــه ب ــلمًا حمل مس
ــر  ــح را زی ــای صل ــار گفت وگوه ــا اعتب ــا، نه تنه ــاختِن آن ه س
ســوال می بــرد؛ بلکــه بــه پرســتیِژ ایــاالت متحــدۀ امریــکا صدمــۀ 
ــاختن  ــروط س ــا مش ــس ب ــکا از این پ ــد. امری ــدی وارد می کن ج
مذاکــرات، اوالً ســطح مطالبــاِت طالبــان را پاییــن مــی آورد؛ ثانیــًا 
ــون  ــه آزم ــان را ب ــی طالب ــی و نظام ــاخه های سیاس ــجام ش انس
می گــذارد و ثالثــًا بــه حمایت گــراِن بیرونــِی طالبــان تفهیــم 
می کنــد کــه صلــح در افغانســتان نمی توانــد بــه معنــای پذیرفتــِن 

ــن کشــور باشــد.  ــا در ای ــوذِ آن ه نف
بــا ایــن حســاب، روزهــای آینــده بــرای طالبــان و به ویــژه شــاخۀ 
ــا  ــن روزه ــود. در ای ــد ب ــواری خواه ــای دش ــی آن، روزه سیاس
طالبــان هــم تنش هــای درونــی و هــم فشــارهای بیرونــی را بایــد 
ــه  ــح ب ــراِت صل ــاره از مذاک ــا به یک ب ــد ت ــت کنن تحمــل و مدیری
بیــرون پــرت نشــوند. کشــورهای تأثیرگــذار بــر تصمیم گیری هــاِی 
ــن  ــه ای ــود، اگرچ ــه نمی ش ــتان خاص ــه پاکس ــط ب ــان فق طالب
ــران،  ــیه، ای ــود. روس ــوب می ش ــا محس ــِن آن ه ــور مهم تری کش
ترکیــه و چیــن نیــز بــه جمــع بازیگــراِن جنگ وصلــح افغانســتان 
پیوســته اند و می خواهنــد در ائتافــی راهبــردی، آینــدۀ افغانســتان 
را مطابــق برنامه هــای محرمانۀشــان رقــم بزننــد. در واقــع، 
آنچــه امیدواری هــا بــه برنامــۀ صلــح را کمرنــگ می ســازد، 
ــم در  ــا و ه ــاورِ امریکایی ه ــم در ب ــه ه ــی اســت ک ــن ائتاف چنی
ــکا را  ــس از امری ــاِن پ ــن می خواهــد سرنوشــِت جه ــاورِ موتلفی ب
رقــم بزنــد.  از ایــن رو تحلیل هــاِی عمیق تــر می گوینــد کــه 
امریکایی هــا نیــز بــه یــک صلــِح پایــدار بــاور ندارنــد؛ چــرا کــه 
ــتند،  ــتان نیس ــروج از افغانس ــاِل خ ــه دنب ــا ب ــا نه تنه ــًا آن ه اساس
ــی  ــا ابزارهای ــن کشــور ب ــم حضــور در ای ــاِل تحکی ــه دنب بلکــه ب
ــه جــای  ــا ب ــارت دیگــر، آن ه ــه عب ــد. ب ــح ان ــد جنگ وصل همانن
ــِت آن در  ــاِل مدیری ــه دنب ــح، ب ــه صل ــیدن ب ــگ و رس ــان جن پای
ــن  ــد. از ای ــان ان ــکا و جه ــی امری ــکار عموم ــِت اف ــِب مدیری جن
ــه ترامــپ و  ــده اســت ک ــی پیچی ــِح افغانســتان معادله ی نظــر، صل
ــد.  ــد ش ــم خواهن ــاِی آن گ ــز در پیچیده گی ه ــان نی ــرِی طالب رهب
ــا  ــا امض ــِت امریکایی ه ــِق خواس ــح مطاب ــِق صل ــر تواف ــا اگ حت
شــود، چندیــن ســال زمــان نیــاز اســت تــا پیرامــون موفقیــِت آن 

ــوان حکــم صــادر کــرد.  بت

حمله به پایگاه بگرام؛
 زنگ تفـریح یا تعطیِل مذاکرات 

ذلت آفـرینی ها 
و عـزت آفـرینی های انتخـابات احمـد عمران

ایتالف و یک جا شدِن 
دسته های انتخاباتی، 
هرچند امر مذموم و 
غیرقانونی نیست؛ اما 
وقتی این یکی شدن ها 

برای چوکی و پول صورت 
بگیرد و از تقلب حمایت 
 شود، دیگر نمی توان به 
آن »ایتالف انتخاباتی« 

گفت؛ بل به صورِت واضح 
»تقابل با خواست مردم و 
گرفتن سر بوجی با دزداِن 
آرا، دارایی و عزِت مردم« 

است. متأسفانه چنین 
اتفاق هایی در روزهای 
پسـین افتاد و برخی از 

دسته های انتخاباتی را در 
میان مردم به یک پوِل 
سیاه بدل کرد. بدنامی 
و داِغ ننگی را که آن ها 
حاال بر پیشانی دارند، 

تاریخ و مردم افغانستان 
هرگز فراموش نخواهند 
کرد. آنانی که از »تغییر 
روایت« سخن می گفتند 
و حکومت را غیرمشروع 
می دانستند و ارگ را 

فقط چند خشت و مشتی 
گل معرفی می کردند، 

سرانجام در پای زر و زور 
و تزویر به زانو درآمدند 
و خود به ُعماِل جنایت و 

خباثت در تاریخ افغانستان 
مبدل شدند. شرم باد 

بر چنین داعیه دارانی که 
ارزش های شان معامله 
با جان و ماِل مردم شان 
است. شرم باد بر چنین 

روایت گرانی که خود 
به روایِت حماقت و 

فریب کاری مبدل می شوند

ــیون  ــای کمیس ــی از اعض ــاد برخ ــال زی ــه احتم ب
ــِم خــود را  ــس آن، تصمی ــه شــمول ریی ــات ب انتخاب
بــرای اعــام نتایــج اولیــۀ انتخابــات ششـــم میــزان 
ــورِت  ــه ص ــج ب ــن نتای ــه ای ــن ک ــد و ممک گرفته  ان
نســبی بــه زودی اعــام شــود. از آن جایــی کــه 
ــه  صــورِت  مهم تریــن حامــی اعــام نتـــایج اولیــه ب
ــت  ــاز« اس ــی »دولت س ــتۀ انتخابات ــز، دس تقلب آمی
کــه ســکان ادارۀ کشــور را نیــز در دســت دارد؛ گفتــه 
ــا  ــارِ اعتراض ه ــت مه ــری جه ــه تدابی ــود ک می ش
نســبت بــه نتایــج اولیــه از ســوی حکومــت گرفتــه 
ــته های  ــر دس ــال، دیگ ــن ح ــت. در همی ــده اس ش
تقلب آمیــز  نتایــج  بــه  نســبت  کــه  انتخاباتــی 
انتخـــابات اعتــراض دارنــد، بــه کمیســیون انتخابــات 
هشــدار داده انــد کــه متوجــه پیامدهــای چنیــن 
اعامــی باشــد و اگــر کشــور بــه دنبــال اعــام نتایــج 
تقلب آمیــز بــه بحـــران رفــت، مســوول آن کمیســیون 
ــات و دســتۀ انتخاباتی«دولت ســاز« اســت کــه  انتخاب
می خواهــد از راه مهندســی آرا زمــام امــور را در 

ــرد.   دســت گی
ــه  ــه ب ــی ک ــی »دولت ســاز« از آن جای دســتۀ انتخابات
هیــچ اصــِل دموکراتیــک و مردمــی بــرای رســیدن بــه 
ــیون  ــوذ در کمیس ــن نف ــدارد، ضم ــاد ن ــدرت اعتق ق
انتخابــات، تاش هــای جدی یــی را بــرای یــک 
ــا خــود از  جــا کــردن دیگــر دســته های انتخاباتــی ب
ــت.  ــه اس ــت گرفت ــز روی دس ــع و زور نی راهِ تطمی
بــا  در حــاِل چانه زنــی  »دولت ســاز« همــه روزه 
دســته های دیگــر انتخاباتــی اســت تــا بتوانــد تعــداد 
ــد.  ــش ده ــز را کاه ــج تقلب آمی ــه نتای ــان ب معترض
ــده  ــات وع ــزداِن انتخاب ــر نام ــه دیگ ــته ب ــن دس ای
ــات  ــم امکان ــروزی، ه ــورت پی ــه در ص ــد ک می ده
ــرار  ــی در اختیارشــان ق ــاِت دولت ــم امکان ــی و ه مال

می دهــد. 
ایتــاف و یک جــا شــدِن دســته های انتخاباتــی، 
هرچنــد امــر مذمــوم و غیرقانونــی نیســت؛ امــا وقتی 
ایــن یکــی شــدن ها بــرای چوکــی و پــول صــورت 
بگیــرد و از تقلــب حمایــت  شــود، دیگــر نمی تــوان 
بــه آن »ایتــاف انتخاباتــی« گفــت؛ بــل بــه صــورت 
ــر  ــن س ــردم و گرفت ــا خواســت م ــل ب واضــح »تقاب
بــا دزداِن آرا، دارایــی و عــزِت مــردم«  بوجــی 
ــای  ــی در روزه ــن اتفاق های ــفانه چنی ــت. متأس اس
ــی را  ــته های انتخابات ــی از دس ــاد و برخ ــین افت پسـ
ــرد.  ــدل ک ــیاه ب ــوِل س ــک پ ــه ی ــردم ب ــان م در می
بدنامــی و داِغ ننگــی را کــه آن هــا حــاال بــر پیشــانی 
ــخ و مــردم افغانســتان هرگــز فرامــوش  ــد، تاری دارن
نخواهنــد کــرد. آنانــی کــه از تغییــر روایــت ســخن 
می گفتنــد و حکومــت را غیرمشــروع می دانســتند 
ــی  ــد خشــت و مشــتی گل معرف و ارگ را فقــط چن
می کردنــد، ســرانجام در پــای زر و زور و تزویــر بــه 
زانــو درآمدنــد و خــود بــه ُعمــاِل جنایــت و خباثــت 
ــر  ــاد ب ــرم ب ــدند. ش ــدل ش ــتان مب ــخ افغانس در تاری

ــا  ــه ب ــی کــه ارزش های شــان معامل ــن داعیه داران چنی
جــان و مــاِل مردم شــان اســت. شــرم بــاد بــر چنیــن 
ــت و  ــِت حماق ــه روای ــود ب ــه خ ــی ک روایت گران

ــوند. ــدل می ش ــب کاری مب فری
 امــا ُکل قضیــه ایــن نیســت، این گونــه افــراد ضمــن 
ــا  ــود را برم ــِد خ ــی و پلی ــت ارتجاع ــه ماهی این ک
ــد  ــات بای ــه در انتخاب ــد ک ــان می دهن ــد، نش می کنن
ــوم و  ــِب چهره هــای مظل ــود و فری ــاط ب بســیار محت
ــد  ــا چن ــه ب ــی ک ــورد. چهره های ــب را نخ عوام فری
ــه  ــوم ب ــک دیپل ــل و ی ــر بغ ــت در زی ــاِب سیاس کت
گفتــۀ محمدرضــا شــفیعی کدنــی شــاعر نامــدار زبان 
فارســی، از کارخانــۀ قنــد فریمــان، می خواهنــد 
از خــود ســوپرمن و هیــرو بســـازند. این گونــه 
ــت  ــک روز مقاوم ــاب ی ــه ت ــد ک ــان دادن ــراد نش اف
و ایســتاده گی در راســتای آرمان هــاِی مردم شــان 
آن  از  کم مایه تــر  و  آن هــا ضعیف تــر  ندارنــد.  را 
ــد.  ــه ســینه بزنن ــۀ مــردم را ب ــد کــه بیاینــد و داعی ان
مطالعــه  وقتــی  را  افــراد  این گونــه  رفتارهــای 
کنیــم، آنــگاه بهتــر می تــوان پــی بــه بزرگــی و 
ــا و  ــِت آرمان ه ــرد؛ عظم ــی ب ــان مل ــِت قهرم عظم
ــه انتخــاب  ــه راهــی ک ــاور ب ــش؛ عظمــِت ب اعتقادات
ــرای  ــه ب ــود؛ عظمــت فکــر و اندیشــه یی ک ــرده ب ک
ــاِن  ــد ج ــر ش ــا حاض ــاندِن آن حت ــی نش ــه کرس ب
ــف و  ــان هاِی ضعی ــر انس ــد. اگ ــان کن ــود را قرب خ
بــی اراده نمی بودنــد، آنــگاه مــا چگونــه می توانســتیم 
ــی را درک  ــان مل ــون قهرم ــان هایی چ ــِت انس عظم
ــم؟  ــرود آوری ــم ف ــر تعظی ــان س ــم و در برابرش کنی
ــا وجــود  و امــا از اصــل موضــوع دور نرویــم کــه ب
دســته های  همنوایی هــا،  و  ایتاف هــا  چنیــن 
ــد،  ــاع می کنن ــردم دف ــاِن م ــه از آرم ــاباتی یی ک انتخـ
هنــوز پابرجــا در صحنــه ایســتاده  انــد و نمی گذارنــد 
کــه تقلــب کاران بــا هــر چــه زور و امکانــاِت 
ــند.  ــان برس ــای ش ــه هدف ه ــد، ب ــه دارن ــی ک مالی  ی
آن هــا بــه تقلــب »نــه« گفتــه  انــد و ایــن بــار ثابــت 
ــوان  ــر نمی ت ــا و تزوی ــه از راه ری ــرد ک ــد ک خواهن
ــتۀ  ــاید دس ــد. ش ــوار ش ــردم سـ ــای م ــر ُگرده ه ب
انتخاباتــی »دولت ســاز« موفــق شــود کــه از راه 
ــه  ــه را ب ــج اولی ــات، نتای ــر کمیســیون انتخاب ــوذ ب نف
نفــِع خــود اعــام کنــد؛ ولــی ایــن هرگــز بــه معنــای 

ــود.  ــات نخواهــد ب ــم در انتخاب ــن تی پیـــروزی ای
ــدر زور و  ــار هرق ــن ب ــز ای ــج تقلب آمی ــام نتای اع
ــه نتیجــۀ  ــاز ب ــد، ب ــات در پشــِت ســرش باش امکان
ــردم  ــم از آِن م ــار تصمی ــن ب ــد. ای ــی نمی رس نهای
ــه  ــد ک ــم گرفته ان ــردم تصمی ــار مـ ــن ب ــت. ای اس
دموکراســِی نونهال شــان را نگذارنــد کــه یــک مشــِت 
دغــل کار بــه لجــن بکشــند. مــردم در صحنــه حضور 
ــد. در  ــاع می کنن ــجاعانه دف ــان ش ــد و از حق ش دارن
ایــن میــان، روســیاهی بــه آنانــی باقــی می مانــد کــه 
ــه  ــان معامل ــردم و هواخواهان ش ــای مـ ــا آرمان ه ب

کرده انــد.
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شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
می گویـد، در صورتـی که کمیسـیون انتخابات 
نتیجـۀ تقلبـی انتخابـات را اعـام کنـد، مـورد 
دسـت  آنـان  و  نمی گیـرد  قـرار  آنـان  تأییـد 

اعمـال بازدارنـده می زننـد. 
ایـن شـورا در یـک نشسـت خبـری بـه روز 
در  قـوس،   20 گذشـته،  هفتـۀ  چهارشـنبۀ 
کمیسـیون  نشسـت  مشـترک،  اعامیه یـی 
انتخابـات را نمادیـن، عوام فریبانـه، غیرموثر و 
فاقـد معیارهـای انتخاباتـی دانسـته و گقتند که 
بـه همیـن دلیـل از اشـتراک در ایـن نشسـت 

کردنـد.  انصـراف 
در اعامیـه  شـورای نامـزدان آمـده اسـت کـه 
و  ظرفیـت  انتخابـات  کمیسـیون  نشسـت  در 
مدیریـت انتخابـات و عکس العمـل تکت های 
انتخاباتـی بـه خوبـی روشـن بـود. اعتـراف و 
شـهادت به عملکردهای غیرقانونی کمیسـیون 
احسـاس  بـا  کمیشـنران  توسـط  انتخابـات 
و  قناعت بخـش  پاسـخ های  فقـدان  وطنـی، 
عـدم اعتمـاد دسـته  های انتخاباتی کـه اکثریت 
مطلـق اشـتراک نکـرده بودنـد و موقـف تیـم 
دولت سـاز کـه هیچ گونـه شـکایت از تقلـب 
نداشـت و سـرانجام، تنها تیم حاضـر )ثبات و 
همگرایـی( ایـن نشسـت را بـه دلیـل اعتراض 
از  پـرده  کـه  مواردی سـت  از  گفـت؛  تـرک 
تاش هـای نـاکام کمیسـیون انتخابـات بـرای 

برداشـت.  غلط کاری های شـان  پوشـش 
بـه  نامـزدان  شـورای  اسـت،  گفتـه  اعامیـه  
ایـن بـاور اسـت کـه مهـار بحـران انتخاباتـی 
بـا نمایـش دادن هـا و بـازی بـا افـکار عامـه 
کمیسـیون  سـوءمدیریت  تنهـا  نـه  نمی شـود. 
بحـران  عـث  بـا  آرا  شـمارش  در  انتخابـات 
موضع گیری هـای  بلکـه  گردیـد،  انتخاباتـی 
اخیـر کمیسـیون انتخابـات ایـن رونـد را بـه 
شـدت سیاسـت زده و از مسـیری اصلـی اش 

اسـت.  منحـرف سـاخته 
کـه شـورای  اسـت  رفتـه  تذکـر  اعامیـه  در 
و  »انسـداد«  ایـن  از  عبـور  بـرای  نامـزدان 
مشـارکت  حکومـت  طـرح  انتخاباتـی  رونـد 
ملـی انتخاباتی محـور را ارایـه کرد و پیشـنهاد 
تکت هـای  میـان  دیالـوگ  نامـزدان  شـورای 
نخبـه گان  و  سیاسـی  طرف هـای  انتخاباتـی، 
کشـور اسـت  تـا این طریـق بحـران انتخابات 
مهـار شـود و اعتماد الزم و یک پارچـه را احیا 

نماینـد و دولـت مسـوول تشـکیل شـود. 
کـه  اسـت  کـرده  اعـام  نامـزدان  شـورای 
اشـتباه  غلـط  روش  بـا  انتخابـات  کمیسـیون 
در  امـروز  کـه  را  قبلـی  کمیسـیون  تاریخـی 
زیـرا  نکنـد؛  تکـرار  می برنـد  به سـر  زنـدان 
هـر نـوع اعـام کمیسـیون انتخابـات از نتایج 
تقلبـی انتخابـات، آشـتباه بـزرگ و بـه شـدت 
بـه  آن  مسـوولیت  و  اسـت  بحران  آفریـن 
مسـتقیم بـه دولـت و کمیسـیون انتخابـات بر 

می گـردد. 
ایـن شـورا گفتـه اسـت کـه در صورتـی کـه 
هشدارشـان جـدی گرفته نشـود و کمیسـیون 
انتخابـات تصمیـم عجوالنـه بگیـرد، شـورای 
تقلبـی  نتیجـۀ  ریاسـت جمهوری،  نامـزدان 
بازدارنـده  اعمـال  بـه  دسـت  و  نامشـروع  را 

می زنـد. 

بستۀ بحران افغانستان
انتخاباتـی  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
پرسـش های  بـه  پاسـخ  در  ریاسـت جمهوری 
اعـام  صـورت  در  کـه  گفتنـد  خبرنـگاران 
نتیجـۀ انتخابـات، کمیسـیون انتخابـات بسـتۀ 

می کنـد.  اعـام  را  افغانسـتان  بحـران 
انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
در  شـورا  ایـن  عضـو  و  ریاسـت جمهوری 
پاسـخ به پرسشـی گفت: انتخابـات برای مردم 

نمایشـثی  اسـت و جلسـات  مـال آور شـده 
پی نداشـت.   در  نتیجـۀ  انتخابـات  کمیسـیون 
او گفـت کـه در نشسـت نمایشـی کمیسـیون 
انتخابـات بـدون دو تیم انتخاباتـی دولتی هیچ 
تیـم اشـتراک نداشـت و یـک ایـن تیم هـا هم 
اجبـاراً اشـتراک کـرده بـود کـه اعتراض گونـه 

نشسـت را تـرک کرد. 
آقای مسـعود افـزود کـه اعامیه های شـورای 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوی از طرف 
رسـانه ها  بـه  و  می شـود  سانسـور  حکومـت 
شـورای  اعامیه یـی   کـه  اسـت  شـده  گفتـه 
بـه تشـکیل حکومـت  رابطـه  را در  نامـزدان 
منتشـر  را  انتخابات محـور  ملـی  مشـارکت 

نسـازند. 
انتخابـات شـفافیت  او گفـت کـه کمیسـیون 
پـول  میلیون هـا  و  بین بـرده  از  را  انتخابـات 
داده  بـاد  بـه  را  رونـد  ایـن  در  هزینـه شـده 
اسـت و امـروز تنهـا خبررسـانی  کـه یـک امر 
دموکراتیـک اسـت، از طـرف دولت سانسـور 
می شـود و خـود را برنـده اعـام می کننـد تـا 
دیگـران  برای شـان تمکیـن کنند، امـا این قابل 

نیسـت.  قبول 
گسـترده  تقلـب  انتخابـات  در  کـه  گفـت  او 
و  مشـارکت  پاییـن  میـزان  گرفتـه،  صـورت 
بـاالی تقلـب نمایـان گر ایـن موضوع اسـت، 
اما کمیسـیون اسـرار به اعام نتیجـۀ انتخابات 
دارد، ولـی ایـن نتیجـۀ انتخابات نیسـت بسـتۀ 

بحـران در افغانسـتان اسـت. 
او گفـت کـه انتخابـات از ابتـدا بـه مکانیـزم 
غلـط راه انـدازی شـد و در روز انتخابـات بـا 
غلطـی پیشـرفت و امـروز بـا غلطـی اعـام 
اعـام بحـران در کشـور  ایـن  امـا  می شـود، 
اسـت، کمیسـیون کـه بایـد بی طـرف می بـود، 

امـروز بخـش از بحـران اسـت.
او گفـت کـه همیـن کمیسـیون کـه خـودش 

اعـام  بـه  اسـرار  اسـت،  بحـران  از  بخشـی 
نتیجـۀ دارد، امـا نمی دانیـم کـه چـه را اعـام 
می کننـد؟ شـورای نامـزدان برای بیـرون رفت 
از ایـن مسـألۀ  طرح« حکومت مشـارکت ملی 
انتخابات محـور« را ارایـه کرده اسـت تـا نظام 
سـازی دوام یابد، مشـارکت صـورت بگیرد و 
مشـروعیت ایجـاد شـود، او گفـت کـه فورمل 
بُـرد- بُـرد در افغانسـتان وجود نـدارد، یا همه 
»می بریـم یـا همـه می بازیـم« و طوری نیسـت 

کـه شـما ببریـد و ببازیم. 
تـا  اسـت  ایـن  بُـرد  فورمـول  کـه  گفـت  او 
تمـام تیم هـای انتخاباتـی بنشـینند، روی یـک 
مکانیسـم جدیـد کار کننـد و حتـا اگـر روی 
از  می توانـد  کننـد،  توافـق  انتخابـات  نتیجـۀ 
بحـران جلوگیری شـود و زمانـی که حکومت 
مشـارکت ملـی انتخابات محـور ایجـاد گـردد، 
غیـر  در  امـا  می گـردد،  ایجـاد  مشـروعیت 

صـورت گزینـۀ بهتـر ایـن وجـود نـدارد. 
همچنـان، محمدشـهاب حکیمـی عضـو دیگر 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
می گویـد: اگـر کمیسـیون انتخابـات نتیجـۀ را 
اعـام کنـد، نتیجۀ قابـل پذیرش نیسـت؛ زیرا 
نامـزدان  شـورای  نـزد  انتخابـات  کمیسـیون 

ندارد.  مشـروعیت 
آقـای حکیمـی گفـت کـه در افغانسـتان اقوام 
مختلـف زنده گـی می کننـد، مـا خواسـتیم کـه 
انتخابـات بـه صـورت درسـت پیش بـرود، اما 
از ابتـدا تـا انتها بـه غلطی و تقلـب پیش  رفت. 
صـورت  درسـت  انتخابـات  کـه  گفـت  او 
نگرفـت، تقلب هـای زیـاد بـود و این  روشـن 
تیـم  اسـت،  کـرده  تقلـب  کـی  کـه  اسـت 
دولـت سـاز؛ زیـرا فرماندهـان امنیـه، والی ها، 
ولسـوال ها و سـایر افـراد در اخیارشـان بـود. 
او گفـت کـه اگـر فـردا اعـام کننـد کـه مـا 
رییـس جمهـوری هسـتم، مـورد قبـول کسـی 

نیسـت، امـا مـا می گویـم بایـد توافـق کنیـم، 
باشـد،  رییس جمهـور   ۱0 کـه  نمی گویـم 
بایـد مشـترک بشـنیم بـه توافـق یـک نفـر را 

کنیـم.  انتخـاب  رییس جمهـور 
محمدحکیـم تورسـن، عضـو دیگـر شـورای 
نامـزدان در ایـن نشسـت گفـت کـه حکومت 
مشـارکت ملـی بـرای نجات مـردم افغانسـتان 
و جلوگیـری از فسـاد و چـور چپـاول اسـت. 
او گفـت کـه اعـام نیتجـۀ انتخابـات از طرف 
کمیسـیون انتخابات چالش جدید را در کشـور 
رقـم خواهـد زد و حتـا منجـر بـه حکومـت 

مـوازی خواهد شـد. 
بـه گفتـۀ او، پیشـنهاد حکومت مشـارکت ملی 
انتخابـات محـور، گزینـه نجات افغانسـتان در 

دسـت دو تیـم متقلب اسـت. 
عنایـت اهلل حفیـظ، عضـو دیگـر ایـن شـورا، 
گفـت کـه کمیسـیون انتخابات را بـه تاش به 
عـوام فریبـی  متهـم کـرد و گفـت کـه تاش 
می کننـد تـا جعـل کاران را بـه قدرت برسـاند. 
آقـای حفیـظ گفـت کـه کسـانی کـه جعـل 
گفـت  او  برونـد.  زنـدان  بـه  بایـد  کرده انـد، 
کـه حکومـت وحـدت ملـی شـرکت سـهامی 
عبـداهلل و غنـی بـود؛ امـا حکومـت مشـارکت 

ملـی گزینـۀ نجـات افغانسـتان اسـت. 
فـاروق نجرابی، عضـو دیگر شـورای نامزدان، 
گفـت کـه بـرای نجـات از بحرانـی کـه خـط 
سـفید تجزیـه افغانسـتان را رقـم می زنـد، باید 
محـور  انتخابـات  ملـی  مشـارکت  حکومـت 

شود.  تشـکیل 
بشـیر بیـژن، عضـو دیگر شـورای نامـزدان در 
این نشسـت، کمیسـیون انتخابـات را به اعمال 
لجوجانـه و خـود خواهانـه متهم کـرد و گفت 
را  افغانسـتان  می توانـد  کـه  گزینـۀ  تنهـا  کـه 
نجـات دهـد، حکومت مشـارکت ملی اسـت.

شورای نامزدان:

اعـالم نتیجۀ انتخـابات مشـروعیت نـدارد
»کمیسیون انتخابات بستۀ بحران افغانستان را همگانی می سازد«

ابوبکر صدیق
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انقالب فرانسه 
چطور آغاز شد 
و چگونه پایان 

یافت؟
کشـور  کـه  بـود  جریانـی  فرانسـه،  انقـاب 
میـادی   ۱۷۹۹ تـا   ۱۷8۹ سـال  از  را  فرانسـه 
بـا اتفاقـاِت تکان  دهنده یـی روبـه رو کـرد و در 
سـال ۱۷8۹ میـادی بـه اوج خـود رسـید. بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه آن را بـا نـام »انقـاب 
سـال ۱۷8۹« نیـز می شناسـند. نمی تـوان فقـط 
از یـک دلیـل واحد به عنـوان زمینـۀ اصلی این 
انقـاب نـام بـرد و در واقـع عوامـِل مختلفـی 
در طـی سـال ها دسـت بـه دسـِت هـم دادنـد 
تـا ایـن تغییـر بـزرگ را در ایـن کشـور به جود 
آورنـد. نظـام فیودالی، سـوءمدیریت مالـی و... 
باعـث شـده بـود مـردم بـرای انقـاب پیـش 
رو، آماه دگـی بیشـتری داشـته باشـند. انقـاب 
فرانسـه اعتراضـی بـه قـدرت مطلـق پادشـاه و 
امتیـازاِت نجیـب زاده گان بـود و بـر برابـری و 
آزادی تأکیـد داشـت کـه در نهایت با خشـونت 
و قتل عـام و بعـد از آن، بـا جنگ هـای ناپلیونی 
و روی کار آمـدن دوبـارۀ سـلطنت همراه شـد. 

عوامل مؤثر در وقوع انقاب فرانسه
و  اقتصـادی  دالیـل  مـورد  در  تاریخدان هـا 
بـا  فرانسـه  انقـاب  وقـوع  در  مؤثـر  سیاسـی 
یکدیگـر اختـاف نظـر دارنـد؛ امـا در مجموع 
ایـن  در  زیـر  زمینه هـای  کـه  گفـت  می تـوان 

داشـته اند: نقـش  واقعـه 
•  کشـور بعـد از جنگ های قـرن ۱8 میادی و 
قرض هـای فوق العـاده سـنگیِن ناشـی از آن بـه 
همـراه سـوء مدیریـت و شکسـت های ارتـش 

پادشـاه، وضعیـت بدتـری پیدا کـرده بود.
•  وضعیـت اقتصـادِی نامناسـب و قرض هـای 
بسـیار زیـاد نیز بـه وخیم شـدِن اوضـاع کمک 

می کـرد. 
•  علی رغـم فشـار اقتصـادی وارده بـر عمـوم 
لویـی  خصـوص  بـه  اشـراف،  طبقـۀ  مـردم، 
ورسـای  در  آنتوانـت  مـاری  و  شـانزدهم 

می کردنـد. ولخرجـی 
ا بـاال بـودن نـرخ بـی کاری و افزایـش قیمـِت 
نـان باعـث شـد تـا بیشـتر هزینه ها صـرِف غذا 
شـود و فرصتـی بـرای هزینـه کـردن در سـایر 

بخش هـای اقتصـادی نباشـد.
بـه  ابتـا  احتمـال  سـوءتغذیه،  و  قحطـی    •
بیماری هـای مختلـف و مـرگ را افزایـش داده 

 . د بو
•  تنفر از سلطنت مطلق پادشاه

•  نارضایتـی روسـتاییان و کارگـران از نظـام 
رباب منشـی ا

•  خشـم مـردم از امتیـازات روحانیـون )آن هـا 
خواهـان آزادی در دیـن بودنـد.(

و  آزادی  بـه سـمت  مـردم  بـودن  متمایـل    •
هـی ا ی خو ر جمهو

اخـراج  دلیـل  بـه  پادشـاه  از  نفـرت    •
 Jacques( سیاسـت مدارانی همچون ژاک نکر
Necker( کـه بـرای حـق مـردم می جنگیـد.

و  شـانزدهم  لویـی  ناتوانـی  نهایـت،  در    •
مشـاورانش در مقابلـه بـا مشـکات نـام بـرده.

روبه رو شدن پادشاه با بحران
رکـود اقتصادی شـدیدی در اواخر سـال ۱۷00 
میادی بر کشـور فرانسـه سـایه افکند و کمک 
فرانسـه به انقـاب امریکا و خرج هـای افراطی 
تـا  را  کشـور  پیشـینیانش،  و  شـانزدهم  لویـی 
آسـتانۀ ورشکسـته گی پیـش بـرده بـود. لویـی 
شـانزدهم از چندیـن مشـاور مالی درخواسـت 
توصیه یـی  افـراد،  ایـن  تمامـی  کـرد.  کمـک 
رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  و  داشـتند  یکسـان 
کـه فرانسـه بـه روش جدیـدی بـرای تعییـن 
مالیـات احتیـاج دارد. پادشـاه ابتدا ایـن توصیه 
را نپذیرفـت امـا در نهایـت وادار بـه پذیـرش 
آن شـد و بنـا بـر تصمیـم جدیـد می بایسـت 
کشـور، از اشـراف زاده گانی مالیـات می گرفـت 
کـه تـا قبـل از آن از پرداخـت مالیـات معـاف 
بودنـد. البتـه آن هـا ایـن موضـوع را نپذیرفتنـد 
و از آن جایی کـه روحانیـون نیـز قبـًا احتیاجی 
بـه پرداخـت مالیـات نداشـتند، هرگونـه تاش 
بـرای پیدا کـردن راه حـل برای ایـن موضوع به 

بسـته می خـورد.  در 
اعتراض عموم مردم

کشـور فرانسـه بـه سـه گـروه اشـراف زاده گان، 
روحانیـون و عمـوم مـردم تقسـیم می شـد و با 
این کـه گروه سـوم جمعیـِت بیشـتری را به خود 
اختصـاص مـی داد، دو گـروه اول نسـبت بـه 
آن هـا برتـری داشـتند. ایـن نابرابـری بـه ایجاد 
اختـاف منجـر شـد و گـروه سـوم، »مجمـع 
ملـی« را تشـکیل دادنـد. بعـد از اعـان ایـن 
عنوان، بسـیاری از اعضـای گروه اول و دوم نیز 
تابعیـِت خـود را تغییـر داده و به گـروه انقابی 
جدیـد پیوسـتند. مجمـع ملـی با یکدیگـر عهد 
بسـتند تا زمـان ایجـاد اصاحـات در قانون، از 

هـم جدا نشـوند. 
حمله به قلعۀ باستیل و دوران ترِس بزرگ

اگـر چـه مـردم پاریـس از کمتـر شـدن قدرت 
پادشـاه خوشـحال بودنـد اما شـایعات مرتبط با 
کودتـای احتمالـی نظامـی، آن ها را به وحشـت 
می انداخـت. شـایعات دیگـری همچون نقشـۀ 
اشـراف زاده گان بـرای ایجـاد قحطـی و... باعث 
شـده بـود تا عنـوان »تـرس بـزرگ« را بـه این 
دوران بدهنـد. در نهایـت گروهی از شورشـیان 
بـا یکدیگـر متحد شـده بـه قلعۀ باسـتیل حمله 
کردنـد تـا بتواننـد بـه اسـلحه و بـاروت مجهز 
شـوند. بسـیاری از مردم، این اقدام را شـروعی 
بـرای انقاب فرانسـه می دانند و امروزه جشـن 
روز باسـتیل را بـه عنـوان یکـی از تعطیـات 
ملـی در فرانسـه جشـن می گیرنـد. ایـن جریان 
انقابـی بـه حومـۀ شـهر نیـز انتقال پیـدا کرد و 
روسـتاییانی کـه سـال ها اسـتثمار شـده بودنـد، 
مأمـوران  و  ارباب هـا  خانـۀ  و  کـرده  قیـام 

جمـع آوری مالیـات را بـه آتـش کشـیدند. این 
شـورش ها بـه خروج نجیـب زاده گان از کشـور 
سـرعت بخشـید و مجمـع ملـی را مصمـم کرد 
تـا در سـال ۱۷8۹ میـادی و بـرای همیشـه به 

نظـام فئودالـی پایـان دهد.
فرار ناموفِق پادشاه

لویـی شـانزدهم به همـراه ملکه مـاری آنتوانت 
تصمیـم گرفتنـد از شـهر پاریـس فـرار کننـد تا 
آزادی عمـل و امنیـت بیشـتری داشـته باشـند. 
بنابرایـن خانـوادۀ سـلطنتی در 20 ژوئـن سـال 
۱۷۹۱ میـادی، لبـاس خدمـت کاران را بـه تـن 
کـرده و در مقابـل، خدمتـکاران آن هـا همچون 
اشـراف زاده گان لباس پوشـیدند و به این روش 
توانسـتند از کاخ تویلـری فرار کننـد که امروزه 
می تـوان از بقایـای ایـن کاخ در بـاغ تویلـری 
دیـدن کرد. یـک روز بعـد، پادشـاه در نزدیکی 
دسـتگیر  و  شناسـایی   )Varennes( ورنـس 
شـد و او را بـه همـراه خانـواده اش بـه پاریـس 

بازگرداندند.  
اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند

مجمـع ملی، اظهارنامه یـی از قوانین دموکراتیک 
تحـت عنوان »اعامیۀ حقوق بشـر و شـهروند« 
تنظیـم کرد که در نظریه های فلسـفی و سیاسـی 
ریشـه  روسـو  ژاک  ژان  ماننـد  روشـن فکرانی 
داشـت. ایـن سـند، گـواه بـر تعهد مجمـع ملی 
بـود تـا رژیـم سـابق را بـا سیسـتمی جایگزین 
آزادی  برابـر،  پایـۀ فرصت هـای  بـر  کـه  کنـد 
بیـان و حاکمیـت مـردم باشـد. البتـه همچنـان 
زنـان و برده هـا از ایـن قانـون مسـتثنا بودنـد. 
نوشـتن قانـون اساسـی رسـمی، بیشـتر از آنچه 
برنامه ریـزی  بـه  احتیـاج  می کردنـد  فکـر  کـه 
داشـت و بـرای مثال این سـؤال مطرح می شـد 
کـه چه کسـی بایـد مسـئول انتخـاب نماینده ها 
باشـد؟ یـا این کـه چـه میـزان قـدرت بایـد بـه 
پادشـاه داده می شـد کـه بعـد از فـرار ناموفـق 
خـود از کشـور، قدرتش از قبل هم کمتر شـده 
بـود؟ در نهایـت، اولیـن قانون اساسـی فرانسـه 
در سـال ۱۷۹۱ نوشـته شـد. طبق آن، پادشـاهی 
مشـروطه بـر کشـور حاکـم می شـد و پادشـاه، 
حـق وتـو را در اختیـار داشـت و می توانسـت 
بـرای خـود وزیـر انتخاب کنـد. البته مفـاد این 
قانـون به مـذاِق انقابیون تأثیرگـذاری همچون 
»ماکسـیمیلیان روبسـپیر« و »ژرژ دانتون« خوش 
نیامـد کـه بـه دنبـال دولتـی جمهوری خـواه و 

برگـزاری دادگاه لویـی ۱۶ بودنـد. 
افراط گرایی انقالب فرانسه 

»مجمـع قانون گـذاری« کـه تـازه ایجـاد شـده 
و  اتریـش  بـه  میـادی   ۱۷۹2 سـال  در  بـود، 
پـروس اعـان جنـگ کرد؛ زیـرا اعتقاد داشـت 
مهاجـران فرانسـوی در ایـن کشـورها در حـال 
بودنـد.  انقابـی  ضـد  گروهـی  جمـع آوری 
همچنیـن آن هـا امیـد داشـتند تـا بـا ایـن کار 

بتواننـد آرمان هـای انقـاِب خـود را از طریـق 
جنـگ بـه سراسـر اروپا منتقـل کننـد. در همین 
حـال، گروهی از شورشـیان در مرزهای داخلی 
فرانسـه و بـه رهبری حـزب افراطـی ژاکوبن ها 
بـه محـل اقامت پادشـاه حمله و او را در سـال 
۱۷۹2 دسـتگیر کردنـد. شورشـیان صدها نفر از 
کسـانی را کـه به ضـد انقابی بودن متهم شـده 
بودنـد، قتـل عـام کـرده و مجمـع قانون گذاری 
نیـز در ایـن دوره بـا »کنوانسـیون ملی فرانسـه« 
و  سـلطنت  فروپاشـی  کـه  شـد  جایگزیـن 
برقـراری انقـاب فرانسـه را وعـده داده بـود. 
در نهایـت، لویـی شـانزدهم را به خاطـر خیانت 
بـه کشـور و جنایاتـش در سـال ۱۷۹۳ میادی 
بـه مـرگ بـا گیوتیـن محکـوم کردنـد. همسـر 
او یعنـی مـاری آنتوانـت نیـز ۹ مـاه بعـد بـه 

سرنوشـت او دچـار شـد.
عصر وحشت

بعـد از اعـدام پادشـاه، جنـگ بـا قدرت هـای 
و  هلنـد  اسـپانیا،  از جملـه  مختلـف  اروپایـی 
بریتانیـا و بـه وجـود آمـدن چنددسـته گی در 
کنوانسـیون ملـی باعث شـد تا انقاب فرانسـه 
وارد  خـود  مرحلـۀ  خشـونت آمیزترین  بـه 
شـود. ژاکوبن هـا، کنتـرل کنواسـیون ملـی را از 
ژیروندن هـا  یعنـی  میانـه رو  جمهوری خواهـان 
گرفتنـد و اقدامـات افراطـی متعـددی از جمله 
کـردن  ریشـه کن  و  جدیـد  تقویمـی  ایجـاد 
مسـیحیت را بـه نـام خـود ثبـت کردنـد. آن ها 
دورۀ ۱0 ماهه یـی بـه نـام »عصـر وحشـت« را 
در کشـور به وجـود آوردنـد و هـر فـردی کـه 
مشـکوک بـه دشـمنی بـا انقـاب می شـد را با 
گیوتیـن اعـدام می کردند. بیـش از ۱۷،000 نفر 
تعـداد  و  اعـدام شـدند  و  محاکمـه  دادگاه  در 
نامشـخصی نیـز در زندان جان باختنـد یا بدون 
محاکمه در دادگاه، حکم شـان اجرا شـد. بیشـتر 
ایـن مرگ هـا به دسـتور ماکسـیمیلیان روبسـپیر 
انجـام می شـد و اعدام خـود او در سـال ۱۷۹۴ 
 Thermidorian( ترمیـدور  دورۀ  شـروع  را 
شـدت  از  نتیجـه  در  می داننـد.   )Reaction
خشـونت ها کاسـته شـد و در واقـع ایـن دوره، 
زیاده روی هـای  بـه  فرانسـه  مـردم  اعتـراض 

برمی گرفـت.  در  را  وحشـت  دوران 
پایان انقاب فرانسه: روی کار آمدن ناپلیون

اعضـای  بیشـتر  میـادی،   ۱۷۹۵ سـال  در 
تشـکیل  ژیروندن هـا  را  ملـی  کنوانسـیون 
می دادنـد که از عصر وحشـت، جان سـالم به در 
بـرده بودنـد و قانـون جدیـدی را وضـع کردند 
دومجلسـِی  قانون گـذاری  سیسـتم  اولیـن  کـه 
فرانسـه را به وجـود آورد. در این دوره، قدرت 
 )Directoire( اجرایـی را ۵ عضـو دیرکتـوار
نماینـده گان  به وسـیلۀ  کـه  داشـتند  به دسـت 
و  ژاکوبن هـا  می شـدند.  انتخـاب  مجلـس 
سـلطنت خواهان به ایـن قانون جدیـد اعتراض 

کردنـد امـا ارتـش بـه رهبـری ژنـرال جـوان و 
موفـق خـود، یعنی ناپلیـون بناپارت، به سـرعت 
اعتـراض آن هـا را در نطفـه خفـه کـرد. اعضای 
دیرکتـوار بعـد از مدتـی بـا بحران هـای مالـی، 
نارضایتی مردم و بیشـتر از همه، فسـاد سیاسـی 
روبـه رو شـدند و در اواخر سـال ۱۷۹0 میادی 
بـرای حفـظ قدرت خـود تقریبـًا به طـور کامل 
بـه ارتـش وابسـته بودنـد. در سـال ۱۷۹۹ و بـا 
شـدت گرفتـن نارضایتی هـا، ناپلیـون کودتایی 
ترتیـب داد و رژیـم دیرکتـوار را سـرنگون کرد 
و خـود را اولین کنسـول کشـور فرانسـه نامید. 
ایـن اقـدام، پایان انقـاب فرانسـه و آغاز عصر 
ناپلیـون به حسـاب می آید که فرانسـه توانسـت 
را  اروپـا  بخش هـای  بیشـتر  دوران،  ایـن  در 

تحت سـلطۀ خـود دربیـاورد.
تأثیر انقالب فرانسه بر کشورهای دیگر

ناپلیـون بعـد از به قـدرت رسـیدن، بـه مـردم 
آزادی سیاسـی نـداد؛ امـا بسـیاری از تغییـرات 
مثبـِت دیگـری کـه انقـاب بـه همـراه داشـت 
را بـه همـان شـکل حفـظ کـرد. بـرای مثـال، 
تمامـی مـردم در مقابـل قانـون حقـی یکسـان 
داشـتند و دیگـر پیـدا کردن شـغلی مناسـب بر 
اسـاس مقـام و طبقۀ اجتماعی انجام نمی شـد و 
مبتنـی بـر اسـتعداد و مهارت های هر فـرد بود. 
روحانیـون و اشـراف زاده گان، دیگـر مهم تریـن 
طبقـۀ  و  نمی رفتنـد  به شـمار  جامعـه  عضـو 

بـورژوا جایگزیـن آن هـا شـد. 
امـروزه بـا وجود گذشـت چنـد قـرن از دوران 
فرانسـه  انقـاب  آرمان هـای  تأثیـر  ناپلیـون، 
همچنـان بـر روی نحـوۀ زنده گـی بشـر قابـل 
مشـاهده اسـت. ایـن تأثیـر بیشـتر از همـه در 
کشـورهای اروپایـی، امریـکا، کانادا و اسـترالیا 
به چشـم می خـورد کـه بـه شـکلی دموکراتیک 
رهبـران  انتخـاب  در  مـردم  می شـوند.  اداره 
و نحـوۀ اداره شـدن خـود نقـش دارنـد و از 
برخـوردار  بیـان  آزادی  و  یکسـان  حقوقـی 
هسـتند. بسـیاری از مردم به انقاب فرانسـه به 
عنـوان رویـداد اصلـی و مهمـی نـگاه می کننـد 
بخشـیده  اهمیـت  ایدیولوژی هـا  ایـن  بـه  کـه 
اسـت و در واقـع می تـوان انقـاب فرانسـه را 
از جملـه حـوادث تاریخـی بـه شـمار آورد که 
پاریـس را شـکل دادنـد. ایـن انقـاب بـه نظام 
پایـان داد  قدیـم، سـلطنت مطلقـه و فیودالـی 
و بـه سـمت آزادی شـهروندی و دموکراسـی 
هدایـت شـد. اگرچه انقاب فرانسـه نتوانسـت 
بـه تمامـی اهـداف خـود جامـۀ عمل بپوشـاند 
و عـدۀ بسـیاری در ایـن راه جـان خـود را از 
دسـت دادنـد اما ایـن جریـان، نقـش مهمی در 
ایجـاد جوامـع مـدرن داشـت و قدرتـی کـه در 
خواسـته های دسـته جمعی نهفتـه اسـت را بـه 

جهانیـان نشـان داد. 

آرزو اعظمی
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ــاِن   ــی  در  ُرم ــم  جادوی ــانه های  ریالیس ــر  و  نش 4.  عناص
ــان ــاه پری ــرِ ش ــش پر  و  دخت ــه  ش کاک

اســتاد زریــاب در ُرمــان کاکــه شــش پر و دخترشــاه پریــان، 
اســت  کوشــیده   »واقعیّت گرایــی«  ریالیســم  از  اســتفاده  بــا 
واقعیت هــای عینــی را بــا درهم آمیختــِن خیــال و واقعیــت، 
خارق العــاده،  امــورِ  و  پوچ گرایــی  فانتــزی،  رویاپــردازی، 
ــم  ــه ریالیس ــم، ب ــای ریالیس ــاب داده و از مرزه ــه بازت جادوگون
ــن رویکــرد، خشــونت های  ــتفاده از ای ــا اس ــی برســد. او ب جادوی
ــی را  ــألۀ زبان ــض و مس ــوری، تبعی ــم، دیکتات ــر، ظل ــی، فق سیاس
ــا  ــت. در این ج ــرده  اس ــان ک ــاعرانه بی ــِر ش ــیوا و نث ــی ش ــا زبان ب
بــه ذکــر مهم تریــن شــاخصه ها و نام واژه هــا و اصطاحــات 
ریالیســم جادویــی رمــان کاکــه شــش پر پرداختــه می شــود:

1-4. پری
ــورت  ــه به ص ــای عام ــه در قّصه ه ــت ک ــانه یی اس ــام افس ــری ن پ
دختــری زیبــا روی، خودنمایــی می کنــد. البتــه پــری در باورهــای 
ــت و  ــان اس ــاوت دارد: گاه نیمه انس ــکال متف ــف، اش ــردم مختل م
ــد.  ــم می گوین ــی ه ــرّی دریای ــه آن پ ــه ب ــی ک ــی نیمه ماه گاه
ــان،  ــی آریایی ــای تاریخ ــی، در باوره ــان دریای ــن پری ــس ای ریی
ــان،  ــای آریایی ــوالً در قّصه ه ــام دارد و معم ــان ن ــاه پری ــِر ش دخت

ــان نقش آفرینــی می کند)حنیــف، ۱۳۹۷  ــر شــاه پری در چهــرۀ دخت
.) 2۵0 :

ــاه  ــه »دخترش ــری ک ــِث پ ــس مؤن ــا جن ــش پر، ب ــان کاکه ش در ُرم
ــاه  ــا دخترش ــش پر ب ــه  ش ــتیم. کاک ــه اس ــام  دارد، مواج ــان« ن پری
پریــان در گل بــاغ کابــل مواجــه شــده  اســت. روی صفه یــی  
در زیــر پنجه چنــاری ســالمند، درحالــت نیمه خــواب، چهــرۀ 
ــده را  ــش پر، پرن ــه  ش ــد. کاک ــان را می بین ــاه پری ــی دخترش نامری
ــدای  ــا ص ــده ب ــتی؟ پرن ــی  اس ــو ک ــد: ت ــه و از او می  پرس گرفت
ــوه  ــتم؛ از ک ــان« اس ــاه پری ــد: »دخترش ــه می گوی ــِز دختران دل انگی
قــاف پیــش تــو آمده ام)زریــاب، ۱۳۹۳ : ۶۵(. در این جــا مــا 
نیــز روبــه رو اســتیم. فانتــزی واژۀ  بــا گونه یــی از فانتــزی 
یونانــی اســت کــه معنــای تحت اللفظــی اش، نمایان ســاختن، 
مرئی ســاختن، تجّســم بخشــیدن بــه چیزهایــی  کــه وجــود 
نــدارد و به رویـّـت درآوردن اســت)صدیقی، ۱۳8۵ : 20(. در واقــع 
می تــوان گفــت عینیت بخشــیدِن دخترشــاه پریــان در چهــرۀ 
پرنــدۀ رنگیــن پروبــال، زبــان هنــری و قــوۀ تخیـّـل بلنــد نویســنده 

را نشــان می دهــد. 
ــان  ــی زاده گان پنه ــم آدم ــان ازچش ــی، پری ــن فارس ــات که در ابیّ
ــان  ــق قهرمان ــند و گاه عاش ــر می باش ــراردان و جادوگ ــوده، اس ب
ــانه های  ــت؛ در افس ــو اس ــس دی ــری برعک ــوند. پ ــتان می ش داس
ــد.  ــر زیبایی ان ــذاب و مظه ــوکار، ج ــب نیک ــی، اغل ــن فارس که
دیــوان آن هــا را در بنــد می کننــد و بدیــن ترتیــب دیــوان، پریــان 
ــان  ــب قهرم ــه، اغل ــای عامیان ــد. در قّصه ه ــان دارن ــر فرم را زی
داســتان بــا دختــر شــاه پریــان ارتبــاط پیــدا می کنــد و باالخــره بــا 

عبــور از موانــع و مشــکات و کشــتن اژدهــای بــزرگ، محبــوب 
خــود را بــه دســت می آورد)حنیــف، ۱۳۹۷ : 2۵۱(. در ُرمــان 
ــی  ــاه پریان ــا دختِرش ــز ب ــان نی ــاه پری ــش پر و دخترش ــه  ش کاک
ســروکار داریــم  کــه اســراردان و جــذاب اســت؛ از چشــم آدمیــان 
پنهــان بــوده و در هیــأت یــک پرنــدۀ رنگیــن پروبــال ظاهــر شــده 
ــه  شــش پر  ــه کاک ــان ب ــاه پری ــر ش ــه دخت ــی  ک  اســت. از قّصه  های
ــی  ــان قبیله ی ــرۀ عــرب، در می ــه او در جزی ــد ک ــد، برمی آی می گوی
ــدان  ــوده و از زن ــی ب ــوان  زندان ــزد دی ــدوی، ن ــوار و ب خون خ
دیــوان پلیــد و زشــت کردار فــرار کــرده و نــزد کاکه شــش پر 

.)۱0۷  :  ۱۳۹۳ آمده اســت)زریاب، 
ــوند. در  ــان می ش ــق قهرمان ــان گاه عاش ــد، پری ــه ش ــه گفت چنان ک
ــش پر  ــق کاکه ش ــان عاش ــاه پری ــز دخترش ــش پر نی ــان کاکه ش ُرم
ــکوه او.  ــی و ش ــت، پاک دل ــرداری و صداق ــق نیک ک ــت: عاش اس
ــی ســاده و بی اطــاع اســت،  اندکــی  ــا چــون کاکه شــش پر آدم اّم
ــاه  ــه دخترش ــت ک ــم دارد. از همین جاس ــی ه ــی و نگران دل زده گ
ــًا: »در  ــش هایی مث ــا پرس ــش پر را ب ــه ش ــش کاک ــان، همی پری
چــی فکــر اســتی کاکــه؟« و نقــل قول هایــی از فیلســوفان و 
ــد؛ از  ــام و حافــظ می گوی ــه تأمــل وامــی دارد. از خی دانشــمندان ب
ــد؛ از  ــت و دکارت می گوی ــد؛ از کان ــون می گوی ــقرات و افات س
ــد و او را  ــه می گوی ــای حکیمان ــد؛ از درد ه ــر و نیچــه می گوی ولت
ــای  ــه، دنی ــن گون ــز آشــنا می ســازد و بدی ــوس نی ــام هراکلیت ــا ن ب

ــد. ــر می کن ــر و زب ــش پر را زی ــه ش کاک
ســرانجام کاکــه  شــش پر و دختــر شــاه پریــان بــا عبــور از موانــع 
و مشــکات فــراوان به هــم می رســند؛ آنــگاه کــه دخترشــاه 
ــد  ــش پر نمی توان ــود، کاکه ش ــاف می ش ــوه ق ــپار ک ــان، رهس پری
ــود؛ در  ــت می ش ــال او در حرک ــه دنب ــد؛ ب ــی کن ــدون او زنده گ ب
ــد کــه در  ــاف ناگهــان از دوردســت ها می بین نزدیکی هــای کــوه ق
مغــرب کــوه، چیــزی منفجــر شــده و همه جــا را رنگیــن ســاخته 
ــان حــس  ــان! ناگه ــر شــاه پری ــد: دخت ــاد می زن ــه فری اســت؛ کاک
می کنــد کــه ایــن صــدا در ژرف ناهــای درونــش نهــان شــده اســت 
ــان اســت کــه از همــان ژرف ناهــا  ــر شــاه پری و ایــن همــان دخت

ــود. ــو می ش ــود او مح ــع در وج ــد و در واق ــاد می کش فری
ــوان  ــه مریــدی می ت ــی، کاکــه شــش پر را ب ــه عرفان در یــک توجی
ــاه  ــدش »دخترش ــر و مرش ــای پی ــا رهنموده ــه ب ــرد ک ــبیه ک تش
پریــان« تمــام وادی هــای ســلوک را طــی نمــوده و در اخیــر 
داســتان دخترشــاه پریــان را در وجــود خــود یافتــه و در او محــو 
ــرد«  ــان، »خ ــاه پری ــر دخترش ــام دیگ ــم، ن ــی ه ــود. از طرف می ش
ــک  ــد محــو ی ــا براین ــی و ی ــل عرفان ــن تمثی ــی ای اســت؛ بازنمای
ــان  ــاه پری ــود دخترش ــاع، در وج ــار و بی اط ــه، عیّ ــان کاک انس

ــت. ــمند اس ــم و دانش ــد، حکی ــانی  خردمن ــرد«، انس »خ

2-4. دیو
ــا گاه  ــفاهی، دیوه ــاِت ش ــده گاِن ادبی ــی از پژوهن ــاور برخ ــه  ب ب
ــای  ــا در قّصه ه ــوند؛ دیوه ــته می ش ــان دانس ــا یک س ــا غول ه ب
فولکلوریــک و ادبیـّـات کهــن فارســی، موجودات شــریر،  ســتمکار 
و قســی القلب هســتند. در باورهــای کهــن مــردم مختلــف، دیوهــا 
موجوداتی انــد وحشــت ناک و دشــمِن آدمــی زاد کــه گاه در چهــرۀ 
یــک گاو، کــه دارای دســت و پــای و چنــگال بلنــد هســتند 
درمی آینــد. دیــو از جملــۀ موجــودات فراواقعــی  اســت؛ مکانــش 
ــخ  ــۀ تاری ــش در حافظ ــه به جایگاه ــا توج ــوده و ب ــاف ب ــوه ق ک
ــه کار  ــوان یکــی از عناصــر در ریالیســم جادویــی ب ــد به عن می توان

ــف، ۱۳۹۷ : 2۵۳(.  آید)حنی
ــورد  ــن م ــنُف هایی در ای ــز گفت وُش ــش پر نی ــه  ش ــان کاک در ُرم
هســت؛ روزی مــادرِ کاکه شــش پر، بــا پرنــده گفت وگوهایــی 
ــارۀ  ــده اســت، درب ــه از کجــا آم ــارۀ این ک ــده درب ــد و ازپرن می کن
کــوه قــاف و دیــوان و پریــان پرســش هایی  مطــرح می کنــد. 
پرنــده هــم بــه او پاســخ هایی می دهــد: از کــوه قــاف آمــده ام. در 
ــد.  ــان زنده گــی می کنن ــوان اســتند و هــم پری کــوه قــاف، هــم دی
ــد.  ــازگاری ندارن ــچ س ــز هی ــای نفرت انگی ــا دیوه ــان ب ــا پری اّم
ــازند و  ــی می س ــان را زندان ــتند؛ پری ــان اس ــمن پری ــوان، دش دی
حتّــا می کشــند. مــن هــم در جزیــرۀ عــرب، در میــان یــک قبیلــۀ 
ــی  ــد و زشــت رو، زندان ــو پلی ــک دی ــزد ی ــدوی ن خون خــوار و ب

ــاب، ۱۳۹۳ : ۱0۵ – ۱0۶(. ــرار کرده ام)زری ــا ف ــودم و از آن ج ب
اســتاد زریــاب بــا طــرح این گونــه موضوعــات و بازتــاب 
ــتان را –  ــانوی داس ــای افس ــردم، جنبه ه ــوری م ــای فولکل باوره
ــی  ــم جادوی ــیوۀ ریالیس ــم در ش ــاخصه های مه ــی از ش ــه یک ک
ــنّتی،  ــای س ــن در فضاه ــرو رفت ــا ف ــّوت بخشــیده و ب اســت – ق
ــه  ــاوری ب ــای ناب ــب در مرزه ــه مخاط ــد ک ــایلی را بازمی کن مس
بعضــی مســایل اجتماعــی کشــانده می شــود. در حقیقــت، در 
پشــت ایــن کهن افســانه های مردمــی، تفکــری روشــن گرانه 
ــان  ــه دخترشــاه پری ــگاه ک ــه اســت. آن ــاب انســانی نهفت ــردِ ن وِخ
ــا  ــل آن ه ــت قبای ــرب و بدویّ ــوان ع ــدی دی از زشــت رویی و پلی
ســخن  می گویــد وحــس آزمندانــه و شــهوت رانی عــرب را 
ــرد  ــا رویک ــنده ب ــه نویس ــود ک ــده می ش ــد، دی ــش می کن نکوه
انتقــادی بــر تصــّورات کهنــه و خوش باورانــۀ مــردم، نوعــی 

ــد.  ــده می ده ــه خوانن ــازه ب ــت ت ذهنیّ

3-4.  جن، جادو و طلسمات
ــادو در  ــی و ج ــات، جن زده گ ــّخصی از جنیّ ــۀ مش ــد حادث هرچن
ــرد  ــه کارب ــه ب ــا توج ــا ب ــدارد، ام ــه  شــش پر وجــود ن ــان کاک ُرم
ــِم  ــمات، طلس ــم و طلس ــادو، طلس ــن، ج ــون: ج ــی چ واژه های

ــخص:  ــت دو ش ــا دخال ــر قضای ــردن و در اکث ــون ک ــتی، افس هس
»جــان دادِ جن گیــر« – کــه گفتــه می شــود جنیّــات را زیــر فرمــان 
ــه  ــه، ب ــای جادوگون ــام مســجد پل خشــتی، ویژه گی ه دارد – و ام
ــگ  ــه در فرهن ــد ک ــۀ اعمالی ان ــا از جمل ــد. این ه ــان می بخش  ُرم
عامــه، ســابقۀ طوالنــی داشــته و ریشــۀ عمیقــی در باورهــای مــردم 

ــا دارد. کشــورِ م

4-4. درختِ  ِسحرآمیز 
یکــی از عناصــر دیگــر ریالیســم جادویــی، گــپ زدن، خندیــدن و 
گریســتِن درخــت اســت. محّمــد حنیــف در کتــاب  »بومی ســازی 
ــیِب  ــه س ــی موســوم ب ــه قّصه های ــران« ب ــی در ای ریالیســم جادوی
 خنــدان و بیــِد گریــان کــه دو درخــت ســحرآمیز در بــاغ پادشــاهی 
هســتند، به عنــوان عناصــر مهــم ریالیســم جادویــی اشــاره 
ــدد و  ــیب می خن ــِت س ــحرآمیز، درخ ــۀ س ــن قّص ــد. در ای می کن

ــف، ۱۳۹۷ : ۳0۴(. ــد می گرید)حنی ــت بی درخ
در ُرمــان کاکــه  شــش پر و دخترشــاه پریــان می خوانیــم کــه کاکــه  
شــش پر، در میــان ســیاب های مســت و رقصــاِن رودخانــۀ کابــل،  
ــوی  ــی رود و به س ــاال م ــان ته وب ــه چرخ زن ــد ک ــی را می بین نهالک
ــش پر،  ــد: کاکه ش ــدا می زن ــک ص ــا آوازی باری ــش پر ب ــه  ش کاک
ــاب، ۱۳۹۳ : ۳۴(.  ــرد. )زری ــیابم بب ــه س ــذار ک ــر... مگ ــرا بگی م
و  اســت  شــادمان  نهــال  می گیــرد.   را  نهــال  کاکه شــش پر 
می لــرزد و می خنــدد. کاکه شــش پر از نهــال می پرســد: تــو از 
ــرده ام؛  ــرار ک ــن ف ــال پاســخ می دهــد: م ــال؟ نه ــده ای نه کجــا آم
ــک  ــا تاری ــرزمین همه ج ــن س ــرده ام؛ در ای ــرار ک ــا ف از تاریکی ه
این جــا  می نگــرد:  آســمان  به ســوی  کاکــه  شــش پر  اســت. 
ــدی  ــا تن ــال ب ــت. نه ــنی اس ــا روش ــت؛ همه ج ــنی اس ــه روش ک
می گویم)همان جــا:  را  دیگــر  تاریکــی  مــن  نــی،  می گویــد: 

ص۳۵(. 
و  غریــب  واقعــی،  حــوادث  از  آمیزه یــی  گفت وگــو،  ایــن 
ــش  ــنده در آن نق ــِل نویس ــع، تخیّ ــه در واق ــت ک شگفت آوری س
ــدن  ــپ زدن و خندی ــه گ ــا ک ــا بدان ج ــت؛ ت ــته  اس ــی داش بزرگ
ــن یکــی  ــرۀ خــرد آدمــی خــارج هــم اســت و ای درخــت، از دای
ــنده،   ــه نویس ــوده ک ــی ب ــم جادوی ــتۀ ریالیس ــانه های برجس از نش
ــأس خــود را از فضــای تاریــک  ــا اســتفاده از ایــن رویکرهــا، ی ب
ــد.  ــان می کن ــردم آن بی ــوۀ ادراک م ــف ق ــود و ضع ــۀ خ جامع

کاکــه  شــش پر، ایــن نهــال را در باغچــۀ عاشــقان و عارفــان 
می نشــاند. نهــال بــزرگ می شــود و همــه ســال در موســم 
ــای  ــن بنده ــود. در آخری ــر از ســیب می ش ــاخه هایش پُ ــز، ش پایی
ُرمــان هــم می خوانیــم کــه در هنــگام ســفر به ســوی کــوه قــاف، 
ــی  ــود؛  وقت ــاب می ش ــش پر پرت ــن کاکه ش ــه  دام ــیبی ب ــان س ناگه
ــه  ــه همــان درخــت ســیبش ب ــد ک ــد، می بین ــگاه می کن ــاال ن ــه  ب ب
ــم  ــه من ه ــودم ک ــه  ب ــد: گفت ــان می گوی ــده و خنده کن ــال او آم دنب

.)2۶۳  :۱۳۹۳ می آیم)زریــاب، 

5-4.  گل های  نسترن
ــان  ــی در ُرم ــم جادوی ــزرگ ریالیس ــانه های ب ــر از نش ــی دیگ یک
یک باره گــی  روییــدن  پریــان،  دخترشــاه  و  شــش پر  کاکــه  
ــه  ــت ک ــش پر اس ــه  ش ــای نســترن در روی حویلــی کاک گل ه
همســایه گان و مــردم شــهر کابــل را متعجــب و شــگفتی زده 
ــان  ــر حبیب اهلل خ ــا ارگ امی ــا ت ــن گل ه ــای ای ــازد. آوازه ه می س
می رســد و او نیــز حیــرت زده می شــود. محّمــد حنیــف و محســن  
ــی در  ــازی ریالیســم جادوی ــاِب »بومی س ــف نویســنده گان کت حنی
ــی از  ــی، یک ــای داروی ــا خاصیّت ه ــا را ب ــدن گل ه ــران«، رویی ای
ــف،  ــردم می دانند)حنی ــفاهی م ــای ش ــی در قّصه ه ــر جادوی عناص

.)۳00  :۱۳۹۷
ــود،  ــدار می ش ــواب بی ــی ازخ ــش پر وقت ــه  ش ــحرگاهی، کاک س
ــادرش  ــه م ــدارد ک ــزی را می شــنود؛ می پن ــوی خــوش و دل آوی ب
ــد!  ــته باش ــرش گذاش ــار س ــته گلی را کن ــاید دس ــا و ش گلدان ه
ــدان  ــد کــه از گل ــد، می بین ــگاه می کن ــرد و پیشــش ن ــه ِگ ــی ب وقت
ــوی  ــتابان به س ــده و ش ــد ش ــود بلن ــای خ ــت. از ج ــری نیس اث
نمی توانــد  می بینــد،  درحویلــی  را  آنچــه  مــی رود.  حویلــی 
باورکنــد. حویلــی – به صــورت شــگفتی آور و حیرت انگیــز – 
ــر  ــوی دخت ــب به س ــا تعج ــود. ب ــده ب ــترن ش ــای نس ــر از گل ه پُ
شــاه پریــان دیــد و پرســید: ایــن کار تــو اســت دخترشــاه پریــان!؟ 
ــن.  ــت؛ کار م ــن اس ــا، کار م ــواب داد: ه ــوه آلود ج ــده عش پرن
همــه متعجــب بودنــد، مــادرش متعجــب بــود؛ قــچ  ســپید رنگــش 
ــترن  ــۀ نس ــک گل بوت ــوی ی ــود و پهل ــب ب ــم متعج »داراب« ه
تکیــه داد و آوازی خنــده ماننــد کشــید)زریاب: ۱۳۹۳ : ۹۶(. 
ــترن های  ــه نس ــاد ک ــهر، آوازه افت ــر ش ــم در سراس ــه زودی  ه ب
ــر  ــد و داروی ه ــبا آمده ان ــۀ   س ــرزمین ملک ــش پر، از س ــه  ش کاک
ــد و  ــک می آمدن ــان از دور و نزدی ــس مردم ــتند؛  از آن پ دردی اس
ــا  ــن  گل ه ــد. ای ــفا می یافتن ــد و ش ــترن می بردن ــای نس گل برگ ه
ــز می درخشــیدند و عطــر  ــر برف هــای ســنگین زمســتان نی در زی

دل آویــز آن هــا همه جــا پخــش می شــد)همان جا: ۱0۳(. 
روییــدن انبوهــی از گل هــای نســترن در روی حویلــی کاکــه  
ــب و  ــا، تعج ــفایّی گل ه ــت ش ــودن و خاصیّ ــی ب ــش پر،  داروی ش
خنــدۀ قــِچ ســپید رنــگ، پیونــد دادن آن گل هــا بــه شــهر ملکۀ  ســبا 
و نیــز درخشــش گل هــا در زیــر برف هــای ســنگین زمســتان، همــه 
ــل و  ــانه، تخیّ ــا افس ــوأم ب ــه ت ــد ک ــه دارن ــای جادوگون ویژه گی ه

مبالغــه بــوده و درمجــاورت بــا واقعیّــت بیــان شــده اســت. 

بـررسی  عنـاصِر ریالیسـِم  جـادویـی در  ُرمـاِن 
»کـاکه  شش پـر و  دختـر شـاه پـریانِ«  رهنـورد  زریـاب

بخش دوم

پژوهنده: احمـد دانش، دانش آموختة کارشناسی  ارشِد زبـان و ادبیّـات فارسـیّ دری دانشـگاه کـابـل



سال l11 شمارۀ مسلسل l2631  شنبه 23 قوس/ آذر l1398 16 ربیع الثانی l1441 14 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

دوره هــای  از  داخلــی  جنگ هــای 
تاریــک میهــن ماســت. هرچنــد از ایــن 
گزارش هــا،  مقاله هــا،  کتاب هــا،  دوره 
ــر  ــت. ه ــر شده اس ــادی نش ــاله های زی رس
ویژه گــی  دســت نویس ها  ایــن  از  کــدام 
ــد امــا کتابــی کــه بامعیارهــای  خــود را دارن
ــه  ــه بی طرفان ــه گون ــر و ب ــنده گی براب نویس
ــود. ــدا می ش ــر پی ــد کمت ــده باش ــته ش نوش
ــه  ــن دوره ک ــردم در ای ــدۀ م ــای زن خاطره ه
ــا  ــی رویداده ــا شــاهدان عین بســیاری از آنه
ــت  ــن دوره اس ــد ای ــز راوی ب ــد نی ــوده ان ب
ــه  ــینه ب ــردم نمی شــود و س ــوش م ــه فرام ک
ســینه انتقــال خواهــد شــد. حــوادث تلــخ و 
خونیــن آن دوره بــرای ســنین باالتــر از چهل 
ــوود  ــی هالی ــب و دیدن ــای جال ــل فیلم ه مث
ــه در حافظۀشــان حــک  ــوود اســت ک و بالی
شده اســت. امــا بــرای نســل بعــد از آن 
ــر اســت  ــن کتاب هــا و نبشــته های معتب همی
ــن  ــک وط ــای تاری ــته و روزه ــه از گذش ک

ــوند. ــر می ش ــان باخب ش
بــه تازه گــی کتابــی بــه چــاپ رســیده 
ــن  ــای آن ذه ــدن روایت ه ــه خوان ــت ک اس
ــا احســاس را  ــر بیشــتر انســان های ب و ضمی

می دهــد.  آزار 
»تــب جنــون« روایــت غریبــی از اضمحــال 
نظــام و ویرانــی افغانســتان در نیمــه اول 

ــد. ــه می کن ــیدی را ارای ــه ۷0 خورش ده
آزاده گــی،  عدالــت،  بی طرفــی،  انصــاف، 
معیارهــای  از  بــودن  مســتند  و  دقــت 
اصلــی اســت کــه در متــن ایــن کتــاب 
دیــده می شــود و خواننــده را بــا خــود 
و  داخلــی  جنگ هــای  میدان هــای  بــه 
ویرانی هــای کشــور بــه خصــوص پایتخــت 
ــاند.  ــی آزار می کش ــان ب ــرورده و کابلی نازپ
جنــون«  »تــب  راوی  راشــد  لطــف اهلل 
اســت کــه پــس از بیست وســه ســال از 
را  خــود  دســت نویس های  حــوادث  آن 
ارایــه کــرده و واقعیت هــای تلــخ دوران 
و  گونــه  داســتان  را  داخلــی  جنگ هــای 

کشیده اســت. تصویــر  بــه  زنــده 
جهــادی،  احــزاب  لشکرکشــی های 
پارچــه  مــردم،  بیچاره گــی  و  گرســنگی 
ــان،  ــر زن پارچــه شــدن انســان ها، تجــاوز ب
بریدن هــا،  ســینه  مظلومــان،  فریاد هــای 

محاصــره اقتصــادی مــردم کابــل، میــخ 
رســانه ها  فعالیــت  قتل هــا،  کوبیدن هــا، 
ــف،  ــای مختل ــا و تنظیم ه ــع گروپ ه ــه نف ب
ویرانــی  آبادی هــا، راکت باران هــا، تــاراج 
محاصــره  مــردم،  وامــوال  و  خانه هــا 
تاسیســات  تخریــب  اقتصــادی،  شــدید 
عام المنفعــه، از بیــن رفتــن اردو و نظــام 
ــری از  ــوارد دیگ ــا و م ــور بمباران ه در کش
ــن  ــوارد ای ــته ترین م ــت از برجس ــن دس ای
کتــاب اســت کــه بصــورت مســتند و آشــکار 

 . ســت ه ا نبشته شد
آن  مطالعــۀ  بــا  می توانــد  خواننــده 
مداخــات  خونیــن،  جنــگ  بهانه هــای 
کشــورهای بیرونــی و عوامــل ســقوط کابــل 
را تشــخیص دهــد و در مــورد عامــان ایــن 

کنــد. قضــاوت  جنگ هــا 
ــرای  ــح ب ــن و واض ــام روش ــون پی ــب جن ت
ــد  ــا بدانن ــردا دارد، ت ــروز و ف ــل های ام نس
دســتاورد های  و  آبادی هــا  کی هــا  کــه 
ــاکان شــان را ویــران  چندیــن صــد ســاله نی
ــار  ــب، آث ــا را تخری ــل زیب کــرد؟ کی هــا کاب
ــد؟ و  ــا بردن ــه یغم ــتانی و تاریخــی را ب باس
کی هــا بــر ایــن ملــت جفــا کردنــد؟ کی هــا 

ــد؟ ــش زدن ــل را آت کاب
راوی تــب جنــون تــاش کــرده تــا بــا 
و  وقایــع  چیدمــان  کامــل  بی طرفــی 
ــخ وار  ــۀ تاری ــه گون ــای کشــور را ب رویداده
تنظیــم و بــه خواننــده عرضــه نمایــد .

متــن کتــاب نیــز مطابــق بــا معیارهــای 
ــته  ــاده و روان نوش ــروز س ــنده گی ام نویس
ــر  ــد ه ــه می توان ــت ک ــش شده اس و ویرای
خواننــده گرامــی را بیشــتر کمــک نمایــد تــا 

ــد. ــراوان بخوان ــۀ  ف ــا عاق ب
از جنگ هــای خونیــن  اگــر می خواهیــد 
گــروه  آمــدن  و   ۱۳۷۵-۱۳۱ ســال های 
جنابتــکار طالبــان آگاه شــوید لطــف نمــوده 
ــار بخوانیــد. بخوانیــد  ایــن کتــاب را یــک ب
ــده  ــج دی ــردم رن ــت م ــر وضعی ــد ب ــا بدانی ت
گذشته اســت.  چــه  آن  اطــراف  و  کابــل 
ــه  ــد ک ــم کنی ــه دیگــران تفهی ــا ب ــد ت بخوانی
پیامــد جنــگ چیســت؟ چــرا مــا ســوختیم؟ 
ــن ملــت کســی نرســید؟  ــاد ای ــه فری چــرا ب

ــد؟ ــب ش ــا تخری ــای م ــرا آبادی ه چ

هشــتمین دور نشســت موســوم بــه قلــب 
آســیا -رونــد اســتانبول دربــاره افغانســتان 
در حالــی بــا حضــور شــخصیت ها و 
ــزار  ــه برگ ــای منطق ــده گان دولت ه نماین
شــد کــه افغانســتان امــروز بیــش از هــر 
ــات و  ــح، ثب ــد صل ــری نیازمن ــان دیگ زم
امنیــت اســت و در ایــن بیــن کشــورهای 
قبــال  از دیگــران در  بیــش  منطقه یــی 

ــد. ــوولیت دارن ــوالت آن مس تح
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، بــه خصــوص 
از دهــه ۱۹۶0 میــادی بــود کــه کشــورها 
منطقه یــی  همکاری هــای  اهمیــت  بــه 
ــی  ــی پ در چارچــوب همــکاری بین الملل
از  منطقه یــی  همکاری هــای  و  بردنــد 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار شــد. توســعۀ 
کنفرانس هــا  قالــب  در  همکاری هــا 
به عنــوان  منطقه یــی  ســازمان های  و 
بحران هــای  از  خــروج  بــرای  راهــی 
در  کشــورها  همــکاری  و  بین المللــی 
ــت  ــی در جه ــازمان های منطقه ی ــب س قال
افزایــش تــوان رویارویــی بــا مســایل 
مطــرح  امــروز  دنیــای  مشــکات  و 
توســعه  ضمــن  منطقه گرایــی  اســت. 
ــی  ــه همگرای ــادی ب ــای اقتص همکاری ه
ــود  ــر می ش ــز منج ــی نی ــی و امنیت سیاس
راه حل هــای  ارایــه  بــا  می توانــد  و 
ــا  ــرای بحران هــای موجــود ی ــز ب صلح آمی
ــم  ــب تحکی ــی موج ــای احتمال بحران ه

ــود. ــه ش ــت در منطق ــح و امنی صل
 هشــتمین دور نشســت موســوم بــه قلــب 
آســیا -رونــد اســتانبول دربــارۀ افغانســتان 
در حالــی هفتــۀ پیــش بــا حضــور رییــس  
حکومــت وحــدت ملــی، رییس جمهــوری 
ترکیــه، وزیــران خارجــه و مقام هــای 
ــت  ــن نشس ــو ای ــورهای عض ــد کش ارش
در اســتانبول ترکیــه برگــزار شــد کــه 
افغانســتان امــروز بیــش از هــر زمــان 
دیگــری نیازمنــد ثبــات و امنیــت و حفــظ 
دســتاوردهایی اســت کــه مــردم ایــن 
ــا وجــود   ــر ب کشــور طــی ســال های اخی

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــاد ب ــکات زی مش
ــران،  ــه ای چهــارده کشــور منطقــه  از جمل
پاکســتان، هنــد، عربســتان و چیــن عضــو 
ــور و ۱۴  ــت و ۱۷ کش ــن نشس ــی ای اصل
ــم  ــی ه ــی و فرامنطقه ی ــازمان منطقه ی س
اعضــای ناظــر ایــن رویــداد مهــم بودنــد.
ــتگاه دیپلماســی کشــورمان  ــات دس  مقام
ــر  ــایگان را  از اب ــوع همس ــا  موض باره
ــد در  ــرده ان ــاد ک ــود ی ــای خ اولویت ه
ــگاه  ــواره جای ــتان  هم ــن افغانس ــن بی ای

داشــته  اولویت هــا  ایــن  در  ویژه یــی 
اتفاقــات و  ایــن  اســت.  گذشــته از  
ــویی  ــمت و س ــن کشــور س تحــوالت ای
ــد تــاش و  دارد کــه  مدیریــت آن نیازمن
ــت در  ــات و امنی ــرای ثب ــکار جــدی ب ابت
ــکا و  ــرات امری ــن کشــور اســت. مذاک ای
طالبــان و برگــزاری انتخابــات، دو اتفــاق 
مهــم افغانســتان طــی ماه هــای اخیــر 
بــوده اســت. در همیــن راســتا محمدجواد 
ظریــف، وزیــر امــور خارجــۀ ایــران کــه 
ــود،  ــه ب ــور یافت ــاس حض ــن اج در  ای
درخصــوص اهــداف  ابتــکار قلــب آســیا 
ــن  ــت: ای ــتانبول اظهارداش ــکار اس ــا ابت ی
ــای  ــی همکاری ه ــرای هماهنگ ــکار ب ابت
منظــور  بــه  افغانســتان  بــا  منطقه یــی 
ایجــاد ثبــات و امنیــت در ایــن کشــور و 
توســعه همــه جانبــه شــکل گرفتــه اســت.
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــان اینک ــا بی او ب
مســوولیت های مختلفــی برعهــده داشــتند 
آمــوزش  بحــث  ایــران  مســوولیت  و 
در افغانســتان بــوده اســت، گفــت: در 
ــا  ــتان ب ــت افغانس ــی وضعی ــرایط کنون ش
ــت جمهوری  ــات ریاس ــه انتخاب ــه ب توج
و تحــوالت مربــوط بــه مذاکــرات صلــح 
ضــرورت  و  اســت  ویژه یــی  شــرایط 
و  منطقــه  کشــورهای  مخصوصــًا  دارد 
کشــورهایی کــه در مجــاورت افغانســتان 
هســتند نقــش فعال تــری را در رونــد 
صلــح و بازســازی افغانســتان ایفــا کننــد 
ــرای  ــی ب ــت خوب ــاس فرص ــن اج و ای
در  کــه  اســت  مختلــف  کشــورهای 
کــه  حوزه هایــی  در  و  زمینه هــا  ایــن 
ــد و  ــه افغانســتان کمــک کنن ــد ب می توانن
در کمــک بــه رونــد صلــح در افغانســتان 

ــد. ــث کنن بح
اهــداف  بــا  منطقه یــی  مشــارکت های 
همکاری هــای  ماننــد  گوناگونــی 
اقتصــادی، سیاســی، علمــی، نظامــی و 
ــت  ــای وضعی ــور ارتق ــه منظ ــی ب فرهنگ
ــر  ــورد نظ ــای م ــک از حوزه ه ــر ی در ه

می شــوند.  ایجــاد 
افغانســتان  در  دولت ســازی  رونــد 
موفقیت آمیــزی  صــورت  بــه  تاکنــون 
بــا  افغانســتان  و  اســت  نشــده   طــی 
بحــرا  هــای مهمــی همچــون: بحــران 
قومــی  خشــونت های  و  مشــروعیت 
ــی  ــکاف های قوم ــت. ش ــه بوده اس مواج
ــن  ــی از ای ــونت های ناش ــژادی و خش ن
نقش آفرینــی  و  فعــال  شــکاف های 
فرقه گرایــی  و  طالبانیســم  مخــرب 

ــی  ــر فرهنگ ــان، فق ــن جری ــه ای متعصبان
ــه  ــودن شــدید جامعــه از جمل و ســنتی ب
ــازی  ــم دولت س ــع مه ــا موان ــا ی چالش ه

بوده انــد. افغانســتان  در  فراگیــر 
مذاکــرات صلــح طالبــان و امریــکا و 
انتخابــات در  افغانســتان از مهمتریــن 
بــوده  اخیــر  ماه هــای  در  تحــوالت 
اســت؛ البتــه بــه مــوازات مذاکــرات 
نقش آفرینــی  بــا  امریــکا  و  طالبــان 
ــای دیگــری همچــون  ــل زاد، فراینده خلی
ــت.  ــان اس ــم در جری ــکو ه ــد مس فراین
بــا ایــن وجــود ایــران کمــاکان بــر لــزوم 
ــه  محوریــت دولــت افغانســتان در هرگون
مذاکــره و گفت وگویــی تاکیــد داشــته 

ــت. اس
ارتقــای شــرایط توســعه اقتصــادی و 
حــذف تدریجــی موانــع همــکاری در 
ــای درون  ــترش همکاری ه ــه و گس منطق
منطقه یــی می توانــد در ایــن راســتا بســیار 
موثــر باشــد ارتقــای همــکاری منطقه یــی 
فعــال و کمــک متقابــل در زمینه هــای 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، فنــی 
پیوندهــای  بیشــتر  و علمــی، تحکیــم 
مــردم  میــان  تاریخــی و فرهنگــی در 
منطقــه از اهــداف سیاســت گذاری های 

اســت. منطقه یــی 
نبایــد  کــه  نکته یــی  بیــن  ایــن  در 
فرامــوش کــرد نیــت امریــکای ترامــپ بــه 
فراینــد مذاکــرات صلــح بــا طالبــان اســت 
ــض  ــای متناق ــه رویکرده ــت ب ــی اس کاف
طــی  افغانســتان  دربــارۀ  واشــنگتن 
ــی  ــرد. از جهات ــر توجــه ک ســال های اخی
ترامــپ بــه دنبــال یــک دســتاورد فــوری 
ــا  ــت ت ــی اس ــت خارج ــۀ سیاس در عرص
در بــازار انتخابــات  امریــکا بــه هــواداران 
ــر باعــث  ــن ام ــد.  همی خــود عرضــه کن
ــه رویکــردی غیرمســووالنه  شده اســت ک
پیــش  در  افغانســتان  مــردم  قبــال  در 
بگیــرد. اکنــون ایــن نگرانــی وجــود 
همچــون  امریــکا  اقدامــات   کــه  دارد 
ــن  ــتان ای ــت افغانس ــه دول ــی ب بی اعتنای
کشــور را در معــرض فروپاشــی و دور 

تازه یــی از بی ثباتــی قــرار دهــد.
ــد  ــه بای ــورهای منطق ــان کش ــن می در ای
بــا رویکــرد مســووالنه بــه صلــح و 
ثبــات و امنیــت در افغانســتان اهتمــام 
ــت  ــن اس ــه ممک ــرا ک ــند چ ــته باش داش
ــه  ــر ب ــار دیگ ــور ب ــن کش ــای ای ناامنی ه

کشــورهای همســایه ســرریز کنــد.

جنگروایت های چهارسال 

مسوولیت منطقه یی 
در قبال تحوالت افغانستان

شجاع الحق نوری

الهام ماندگار

امریکا در ایجاد فساد در...
 بوده اند چشم بسته اند. 

منابـع مورد اسـتناد واشنگتن پسـت به عـاوه می گویند واشـنگتن 
در ایجـاد واقعیتـی ناخوشـایندتر هـم نقـش داشـته و آن اینکـه با 
توزیـع مقادیـر هنگفتـی پول بـدون انجـام نظارت هـای مکفی در 

دامـن زدن به فسـاد در افغانسـتان نقش داشـته اسـت.
بـه نوشـتۀ واشنگتن پسـت، میـزان فسـاد، نتیجـه ناخواسـته غـرق 
کـردن افغانسـتان جنـگ زده در کمک هـا و قراردادهـای دفاعـی  
بـوده کـه میـزان آن فراتـر از آن بوده که این کشـور تـوان جذبش 

داشـته است.  را 
پـول  محـل  از  کمک هـا  ایـن  میـزان  می گوینـد  آگاه  منابـع 
مالیات دهنـدگان امریکایـی بـه قـدری زیـاد بوده کـه فرصت های 

نامحـدودی بـرای رشـوه و اختـاس ایجـاد کـرده اسـت. 

»بارنـت رابیـن«، مقـام سـابق وزارت خارجـه امریـکا می گویـد: 
بـه  مربـوط  مسـئله  ای  فسـاد  کـه  بـود  ایـن  بنیادیـن  »مفروضـه 

افغانسـتان اسـت و راه حـل آن در دسـت مـا اسـت«.
وی اضافـه کـرد: »امـا فسـاد جـزء تفکیک ناپذیـر پـول اسـت و 

طرفـی کـه پـول در اختیـار داشـت مـا بودیـم«.
مصاحبه هـای واشنگتن پسـت بـا منابـع مطلـع نشـان می دهد سـیا 
بـرای خریـد وفـاداری و اطاعـات، اقـدام بـه توزیع پـول نقد در 

میـان نماینده هـای مجلـس و حتـا رهبـران مذهبی کرده اسـت. 
ارتـش امریـکا و سـایر سـازمان های این کشـور هم بـا توزیع پول 
یـا قراردادهـا در میـان گروه هـای میانجی گـر قـدرت در ایجـاد 

فسـاد در ایـن کشـور نقش داشـته اند. 
 یـک دیپلمـات ارشـد امریکایی گفت: »مـا با بازیگرانی نادرسـت 
شـراکت کردیـم. امریـکا هنـوز هم بعد از این همه سـال، شـانه به 

شـانه همین آدم ها ایسـتاده است«.
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گذشـته از اینهـا، دیده می شـود که رخنه کردن فسـاد و 
برخـی از رذیلت هـای اخاقـی دیگر زمینه های سـقوط 
جوامـع اسـامی را در سـطح منطقه یـی و جهانـی نیـز 
فراهـم مـی آورد. مثـًا: یکـی مورخان غـرب گفته بود 
کـه: مـا اندلـس )هسـپانیه( را از مسـلمان ها بـا دو چیز 
گرفتیـم: زن و شـراب. جوانـان آنها را بـا زن و کاباره ها 
و فحاشـی آغشـته سـاختیم و شـراب نیز در میان آن ها 
شـایع شـد. کار بـه جایی رسـید که وقتـی سـپاه تقریبًا 
هفتـاد و پنج هـزار نفری کلیسـا وارد می شـد، کسـی در 
برابرشـان توان ایسـتاده گی نداشـت. به همین صورت، 
وقتـی مسـلمانان تـا جنـوب فرانسـه رسـیدند، اولیـن 
شکسـت سـنگین را در آنجـا تجربـه کردنـد. در ایـن 
وضـع، یک تعـداد مشـاوران شـارلمان پادشـاه فرانسـه 
تمـدن  از  دور  و  بیابان گـرد  قـوم  یـک  کـه  پرسـیدند 
آمده انـد و امـروز بـه دروازۀ خانه هـای مـا رسـیدند. 
پادشـاه فرانسـه می گوید: اینهـا امروز مانند سـیابی اند 
کـه هیـچ مانعـی را در برابـر خـود نمی گذارنـد، امـا 
روزی کـه بـا قـدرت و تجمـل آشـنا )آغشـته( شـدند، 
تمـام مناطـق را دوباره از دست شـان بازپـس می گیریم. 

روی  نامیمـون  اتفـاق  ایـن  سـده،  چندیـن  از  بعـد 
می دهـد و از هسـپانیه آغـاز می شـود. واضـح اسـت 
کـه نوعـی تن آسـایی و تـرک ساده زیسـتی و در برابـر، 
ثروت گرایـی و مادیت گرایـی باعـث می شـود، جوامـع 
اسـام بـا ضعـف، انحطـاط و شکسـت های فرهنگـی 
را  سیاسی شـان  شکسـِت  زمینـۀ  کـه  شـوند  روبـه رو 
ترکیـه عثمانـی هـم  بدین سـان، در  فراهـم می سـازد. 
می بینیـد کـه بعـد از سـلطان سـلیمان قانونـی آرام آرام 
وضعیـِت بسـیار غریـب و عجیبی پیش می آیـد که حتا 
ترکیـه را بـه عنـوان مـرد بیمـار اروپـا لقـب می دهنـد. 
اوضـاع چنـان بـود کـه اگـر کسـی می خواسـت ترفیع 
قانونـی خود برسـد، بایـد رشـوه می پرداخت؛ سـلطان 
در عقـب پـرده می نشسـت و بـا کسـی چهره بـه چهره 
نمی شـد؛ وزیـران توسـط زنـان دربـار حـرم سـلطان 
و  بسـیار سـنگین  مالیـات  و عـزل می شـدند؛  تعییـن 
پشـت خم کن توسـط امپراتـور عثمانـی وضـع می شـد 
کـه حـس نارضایتـی در میـان مـردم را بـاال می بـرد. 
این هـا از عوامـل داخلـِی بودنـد کـه سـرانجام زمینـۀ 
فروپاشـی امپراتـور عثمانـی را فراهـم آورد. بنابرایـن، 
چنیـن اوضـاع و احوالـی، هـم در دور اول انحطـاط و 
هـم در دور دوم انحطـاط آن در امپراتوری عثمانی و در 
امپراتـوری عباسـی و در عصـر حاکمیـت سـلجوقی ها 
و... وجـود داشـت و جامعـه را از درون بـه گسسـت 

می کشـاند. 
می گوینـد )البتـه در تواریـخ آمده اسـت( وقتـی فارس 

فتـح شـد و غنایـم هنگفتـی از آن جـا به دسـت آمـد و 
آنهـا را نـزد خلیفه دوم اسـام، حضرت عمـر، آوردند، 
عمـر اشـک می ریخـت و می گفـت: ایـن ثـروت ملک 
فـارس را بـه این وضعیت کشـاند و روزی مسـلمان ها 
از  کـرد.  خواهـد  سرنوشـتی  چنـان  گرفتـار  نیـز  را 
ایـن رو، حضـرت عمـر از زراندوزی و تجمـل اجتناب 
می ورزیـد و دیگـران را نیـز از آن برحـذر می داشـت. 
ابـی  سـعدبن  رویارویـی  وقتـی  فردوسـی،  در  شـما 
وقـاص و رسـتم را کـه بخشـی از روایت هـای واقعـی 
و تاریخـی فرودسـی بـه شـمار مـی رود، می خوانیـد، 
را  میـان دو جهان بینـی  تقابـل  بـه درسـتی می توانیـد 
مشـاهده کنیـد. وقتـی مغیره بن شـعبه از مـرز می گذرد 
تـا نامـۀ سـعد را بـه وی برسـاند، مرزبانـان ایرانـی بـه 
رسـتم خبـر مي رسـانند و می گوینـد: فرسـتاده یی آمده 
اسـت پیـر و سسـت. یخنـش دریـده اسـت و شمشـیر 

نازکـی بـه گـردن خـودش آویخته اسـت:
ز ایران یکی نامــداری ز راه
بیامد بِر پهــلواِن سپـــــاه

که آمد فرستادۀ پیر و سست

نه اسب  و سلیح و نه چشمی درست
یکی تیـــغ باریک بر گــردنش
پدید آمده چاک پیـــراهنـــش 

ایـن در حالـی  اسـت که هنوز نبـرد قادسـیه روی نداده 
اسـت. رسـتم با آگاهی از سـر و وضع سـفیر سـعدبن 
أبـی وقـاص، می خواهـد عظمـت و جال ساسـانی را 

به رخ او بکشـد.
چو رستم به گفتار او بنگرید

ز دیبا سراپرده یی برکشید
ز زربفت چینی کشیدند نخ

سپاه اندر آمد چو مور و ملخ
نهــــادند زرین یکی زیرگاه
نشست از برش پهلوان سپاه

بر آورد از ایرانیان شصت مرد
سواران و مردان روز نبرد

به زر بافته جامه های بنفش
به پا اندرون کرده زرینه کفش

همه طوق داران با گوشوار
سراپرده آراسته شاهوار

چو شعبه به باالی پرده سرای
بیامد بر آن جامه ننهاد پای

همی رفت بر خاک بر خوار خوار
ز شمشیر کرده یکی دست وار

نشست از بر خاک و کس را ندید
سوی پهلواِن سپه ننگرید

ظاهـراً رسـتم بـا سـراپردۀ دیبـا و ُگـردان طـوق دار و 
بنفشـه جامه و ... می خواهـد نشـان دهـد کـه سـعد بـا 
چـه کسـی و بـا چـه جـال و شـکوهی روبه روسـت. 
ایـن عمـل، افـزون بر وجـه سیاسـی-نظامی آن، نشـان 
از جهان بینـی متجمانـۀ ساسـانی ها دارد، در حالـی  که 
مسـلمان ها در ویکتـور مخالـف آنهـا قـرار می گیرنـد 
و بهایـی بـه چنیـن تجمـل و نازپرده گـی  نمی دهنـد. 
نشـان  را  جهان بینـی  دو  ایـن  زیبایـی  بـه  فردوسـی 
بـه  و  آخرت گراسـت  کـه  جهان بینی یـی  می دهـد؛ 
دنیـا اعتنایـی نـدارد و جهان بینی یـی کـه همه چیـز را 
در اسـباب، امکانـات، تمـدن و زیـورات و ثـروت و 
ایـن وضـع  هنگامـی  کـه  می بینیـد  بعـداً  می بینـد.   ...
کـه شـامل حـال مسـلمان ها می شـود، مسـلمان ها نیـز 
می شـود  گفتـه  می شـوند.  عجیبـی  شکسـت  دچـار 
قـرار  محاصـره  در  را  بغـداد  هاکوخـان  زمانی کـه 
می گیـرد، سـرانجام خلیفۀ عباسـی تسـلیمی خودش را 
اعـان می کنـد. بـه اسـاس تعبیـری کـه ویـل دورانت 
می کنـد، مغول هـا بیشـتر از هشـتاد هـزار تـن را بـه 
قتـل می رسـانند و پـس از تصـرف بغـداد، می بیننـد که 
بیت المـال پـر از جواهـرات اسـت. می گوینـد فرمانـده 
چنگیـز خلیفۀ عباسـی را در همـان جواهرخانه انداخته 
و برایـش می گویـد: ایـن قـدر کـه ثـروت داشـتی چرا 
در برابـر مـن نجنگیـدی؟. ایـن حادثـه نشـان می دهـد 
زمانـی کـه ثروت انـدوزی هـدف می شـود، موجبـات 
فطـور و شکسـت جوامع را فراهم می سـازد. بـرای بار 
اول، زمانـی کـه ثـروت هنگفتی از فارس بـه مدینه نزد 
خلیفـۀ دوم -حضـرت عمـر- آورده شـد، عمـر اشـک 
می ریـزد کـه روزی ایـن وضع شـامل حال مسـلمان ها 
نیـز می شـود. بـه همیـن اسـاس کـه بـود کـه بـه تعبیر 
جرجـی زیـدان، پیامبـر اکـرم اسـام از پوشـیدن لباس 
ابریشـمی منـع می کـرد و گفتـه بـود کـه مردهـا نبایـد 
طـا بپوشـند. ایـن بـه تعبیـر زیـدان، بـرای آن بـود که 
ثـروت هـدف نشـود، ولـی سـرانجام ساده زیسـتی های 
اولیـه تـرک شـد و ایـن موضـوع زمینـۀ شکسـت و 

انحطـاط مسـلمان ها را فراهـم آورد.

1(   بی اعتنایی به علم جدید
انحطـاط  بـاب  در  می خواهـم  کـه  واپسـینی   نکتـۀ 
مسـلمانان مطـرح کنـم، بی اعتنایـی بـه علـوم تجربـی 
اسـت. )تقریبـًا( تمـام دسـت اندرکاران بحـث انحطاط 
پـس سـدۀ نزدهم بر یک امـر اتفاق داشـته اند و آن این 
کـه عقب مانده گـی جوامـع اسـامی نتیجـۀ بی اعتنایـی 
از  آنهـا  داشـتن  فاصلـه  و  اسـامی  جوامـع  دوری  و 
علـوم تجربـی جدید اسـت. آنچـه تفوق غـرب را رقم 
می زنـد، اعتقـاد و ایمان نیسـت. تفوق غـرب را ابزارها 
تثبیـت کـرده و ایـن  کـه کمیـت قابـل ماحظه یـی از 
جوامـع اسـامی، تقریبـًا کل جوامـع اسـامی در قـرن 
نتیجـۀ  رفـت،  اسـتعمار  سـایۀ  و  چتـر  زیـر  بیسـتم 
بی اعتنایـی جوامـع اسـامی بـه مسـألۀ علـم جدید بود 
و آنچـه تفـوق غـرب را رقم مـی زد و مسـجل می کرد، 
عبـارت بـود از ابزارهـای جدیـدی کـه از بسـتر تفکـر 
تجربـی و علـم تجربـی جدیـد بـه وجـود آمـده بـود. 
مـا همیشـه مثـال داده ایـم و آن اینکه، اولیـن موجهه را 
مصـر بـا ناپلئـون داشـت کـه پـس از انقـاب صنعتی. 
وقتـی ناپلئـون بـاالی شـهر اسـکندریه حملـه می کند، 
مصری هـا خبـر ندارنـد کـه انقـاب صنعتـی ُرخ داده، 
توپ و باروت و امثالهم کشـف شـده اسـت آنها آمادۀ 
جنـگ تیـر و کمـان بودنـد، در حالـی کـه ناپلئـون از 
دور بـا توپ هـا شـلیک می کنـد و مصری هـا شکسـت 
آزمایش گاهـی  فرانسـه یی ها  وقتـی  بعـداً  می خورنـد. 
از  از شـماری  تأسـیس می کننـد،  کیمیـاوی در مصـر 
شـیوخ مصـر می خواهنـد کـه از آن دیـدن کننـد. وقتی 
زیـر  می بیننـد،  را  کیمیـاوی  تعامـات  ازهـر  شـیوخ 
الرجیـم.  الشـطین  مـن  بـااهلل  أعـوذ  می گوینـد:  زبـان 
اینهـا تمامـًا سـحر و کهانـت اسـت کـه توسـط اجنه و 
سـاحری انجـام می شـود. ایـن همـان وضعیتـی اسـت 
کـه اروپایی هـا در قـرون میانـه )وسـطی( دارنـد. کمـا 
ایـن کـه، وقتـی هارون الرشـید سـاعت  را بـه پادشـاه 
فرانسـه می فرسـتد، پادشـاه فرانسـه می گویـد: توسـط 
جن هـا حرکـت داده می شـود. ایـن تفکر را مسـلمان ها 
)تقریبـًا در قـرن نزدهـم دارنـد. یـک نمونـۀ دیگـر از 
عقب مانده گـی علمـی و فکـری مسـلمان ها می دهیـم و 
بـا آن، بحـث را خاتمـه می بخشـیم و آن مثـال از بخارا 
اسـت. می دانیـد کـه بخـارا در زمـان آل سـامان یکی از 
مراکـز عمدۀ تمدن اسـامی در شـرق اسـت. اگر شـما 
اندلـس و جزیـرۀ سیسـیل را بـه عنـوان یکـی از مراکز 
عمـدۀ تمدن اسـامی در غـرب بدانید، بخـارا )تمدنی( 
متعلـق بـه مـاوراء النهـر )فـرارود( و شـرق اسـت. در 

اینجـا می بینیـم کـه بـه اسـاس روایتـی کـه یکـی از 
در  می گویـد:  می کنـد،  ماوراء النهـر  نـام دار  مورخـان 
قـرن چهاردهـم حتـا دکان داران بخـارا باسـواد بودند و 
بی سـوادی وجـود نداشـت، -ایـن بحـث را در رابطـه 
بـه اندلـس )هسـپانیه( نیـز مطـرح می کننـد- ولـی در 
قـرن نزدهـم بیماری یـی می آید در بخـارا به نـام »وبا«، 
و یک تعـداد مـردم بـه ایـن مـرض مصـاب می شـوند. 
پادشـاه بخـارا از تعـدادی از متخصصـان می خواهـد تا 
راه حـل بـه  دسـت دهنـد. آنهـا –پـس از آزمایش های 
الزم- طـرح می دهنـد کـه چون بیماری سـاری اسـت، 
نداشـته  آمیـزش  تعامـل و  بـا دیگـران  بایـد  بیمـاران 
باشـند. غـذای ، لبـاس ، روی پـاک و سـایر ظـروف و 
اشیای شـان بایـد از یک دیگـر جدا باشـد. وقتی پادشـاه 
بخـارا در ایـن رابطـه بـا علمـا مشـوره می کنـد، علمـا 
مشـوره می دهنـد کـه اینهـا هیـچ  کـدام راه حل نیسـت 
و سـرانجام پادشـاه بخـارا بـه ایـن نتیجـه می رسـد که 
توسـط  بخـارا  در کوچه هـای  کـه  این سـت  راه حـل 
خداونـد  باشـد  تـا  بدهنـد  اذان  بی وقـت  جارچی هـا 
به واسـطۀ اذان بی وقـت، ایـن آفـت بـزرگ را از سـر 
مـا دور سـازد. می بینیـد فکـر بخـارای قـرن نـزده را و 
بخـارای قـرن چهاردهم را. در قـرن چهاردهم در بخارا 
دکان دار بی سـواد نیسـت، ولـی در قـرن نزدهـم ایـن 
تفکـر دچـار انحطـاط گردیـد و ایـن مـورد، زمینه های 
از  اواخـر،  در همیـن  آورد.  فراهـم  را  آنهـا  شکسـت 
ابن بـاز فتوایـی نقل شـده اسـت -هر چنـد در صحتش 
تعـدادی تردیـد کرده انـد- کـه می گفت: هر کـه بگوید 
زمیـن می چرخـد، کافـر اسـت. چنیـن فتوایـی آن هـم 
از یکـی از مراجـع مهـم یـک کشـور اسـامی بـا تفکر 
دینـی حاکـم بـر اروپـای سـدۀ شـانزدهم بی شـباهت 
اتهام هـای  بـه  گالیلـه  آن  در  کـه  وضعیتـی  نیسـت، 
مختلفـی از جملـه، اعتقـاد بـه حرکـت زمیـن محکـوم 

بـه اعـدام نمودند.  

نتیجه  گیری
القصـه، در امـر انحطـاط می تـوان از عوامـل انسـانی و 
طبیعـی سـخن گفـت. آنچـه عمدتـاً  در واکاوی عوامل 
انحطـاط  انسـانی  انـد، مسـألۀ عوامـل  انحطـاط مهـم 
اسـت. در عوامـل انسـانی انحطـاط نیـز بایسـتی میـان 
دو عوامـل داخلـی و خارجـی تفکیـک کـرد. از میـان 
ایـن دو عامـل، نقـش عامل داخلی در انحطـاط جوامع، 
اقـوام و تمدن هـا تعیین کننـده اسـت و عوامـل داخلـی 
را نیـز می تـوان بـه نوبـۀ خود بـه دو عامل: ۱-سیاسـی 
و 2- فکری -فرهنگـی تقسـیم کـرد. در بـاب عوامـل 
فرهنگـی انحطاط می تـوان از: ۱(  سیاسی شـدِن گفتمان 
کامـی، 2( توقـف اجتهـاد، ۳(  تحدیـد دایـرۀ عقل، ۴(  
گسسـِت اخاقـی و ۵( بی اعتنایـی بـه علـم تجربـی 
جدیـد نـام بـرد. القصـه، اینهـا )مـوارد پیش گفتـه( از 
جملـۀ شـاخص ترین عوامـل انحطـاط فکری-فرهنگی 
عرایـض  بـود  ایـن  می رونـد.  شـمار  بـه  مسـلمان ها 
مختصـر بنـده در بـاب »عوامـل انحطـاط در جوامـع 

اسـامی« کـه خدمـت شـما ارایه شـد. 
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بخش چهارم و پایانی

ــه پــس از ــون داشــت ک ــا ناپلئ ــه را مصــر ب ــن موجه ــه، اولی ــم و آن اینک ــال داده ای ــا همیشــه مث  م
ــد ــر ندارن ــا خب ــد، مصری ه ــه می کن ــکندریه حمل ــهر اس ــاالی ش ــون ب ــی ناپلئ ــی. وقت ــالب صنعت  انق
 کــه انقــالب صنعتــی ُرخ داده، تــوپ و بــاروت و امثالهــم کشــف شــده اســت آنهــا آمــادۀ جنــگ تیــر
 و کمــان بودنــد، در حالــی کــه ناپلئــون از دور بــا توپ هــا شــلیک می کنــد و مصری هــا شکســت
 می خورنــد. بعــداً وقتــی فرانســه یی ها آزمایش گاهــی کیمیــاوی در مصــر تأســیس می کننــد، از
 شــماری از شــیوخ مصــر می خواهنــد کــه از آن دیــدن کننــد. وقتــی شــیوخ ازهــر تعامــالت کیمیــاوی
 را می بیننــد، زیــر زبــان می گوینــد: أعــوذ بــااهلل مــن الشــطین الرجیــم. اینهــا تمامــاً ســحر و کهانــت
 اســت کــه توســط اجنــه و ســاحری انجــام می شــود. ایــن همــان وضعیتــی اســت کــه اروپایی هــا در
 قــرون میانــه )وســطی( دارنــد. کمــا ایــن کــه، وقتــی هارون الرشــید ســاعت  را بــه پادشــاه فرانســه

می فرســتد، پادشــاه فرانســه می گویــد: توســط جن هــا حرکــت داده می شــود



روزنامـۀ واشنگتن پسـت در ادامـۀ افشـاگری خـود دربارۀ 
رونـد  دربـاره  امریـکا  متوالـی  دولت هـای  دروغ گویـی 
در  واشـنگتن  نقـش  از  شـواهدی  افغانسـتان  در  جنـگ 

گسـترش فسـاد در ایـن کشـور منتشـر کـرده اسـت.
واشنگتن پسـت ادعـا کـرده حامـد کـرزی، رییس جمهـور 
سـابق افغانسـتان سـال ها پیـش اعتـراف کرده بود که سـیا 
بـرای چندیـن سـال جعبه هـای حـاوی پـول نقـد تحویل 
دفتـر او داده بـود. کـرزی بـا گفتـن اینکـه ایـن موضـوع 
»مسـأله یی غیرمعمـول نیسـت« از این روند دفـاع می کرد. 
اوبامـا«  »بـاراک  علنـی،  نطق هـای  در  کـه  حالـی  در 
رییس جمهـور امریـکا و نماینـده گان کنگـرۀ ایـن کشـور 

مسـووالن  کـردن  پاسـخ گو  و  فسـاد  بـا  مبـارزه  وعـده 
آلـوده بـه فسـاد در افغانسـتان را می دادنـد، آن طـور کـه 
اسـناد محرمانـه واشنگتن پسـت نشـان می دهـد مقام هـای 
امریکایـی از ایـن وعـده عقب نشـینی کرده و اجـازه دادند 
اختـاس و فسـادها بیـش از هـر زمـان دیگـر در جامعـه 

افغانسـتان تثبیـت شـوند.
در  افغانسـتان  جنـگ  در  دخیـل  کلیـدی  چهره هـای 
مصاحبـه بـا واشنگتن پسـت می گوینـد واشـنگتن به روی 
جنایتـکاران،  شـامل  مجرمـان  اقدامـات  خطرناک تریـن 
قاچاق چی هـای مـواد مخدر و پیمـان کاران دفاعـی به این 
دلیـل کـه متحـدان ایـاالت متحـده...    ادامـه صفحـه 6

Year 11 l NO 2631 l Saturday l 14 December 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی-0706234060

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

رییـس کمیسـیون انتخابات دیـروز جمعه، 2۳ 
قـوس در نشسـت مشـورتی بحـران انتخابات 
جرگـه  بـه  افغانسـتان  انتخابـات  کـه  گفـت 

اسـت. شـده  تبدیل 
ایـن نشسـت کـه بـرای حـل بحـران انتخابات 
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  ابتـکار  بـه 
نماینـده گان   آن  در  بـود،  شـده  راه انـدازی 
انتخاباتـی، احـزاب و جریان هـای  دسـته های 
سیاسـی و نهادهـای مدنـی و ناظـر انتخاباتـی، 
اشـتراک داشـتند، رییـس کمیسـیون انتخابـات 
گفـت کـه  نتیجـۀ انتخابـات را اعـام می کنـد 
پایـان  بـه  را  شـهروند  میلیـون   ۳۵ انتظـار  و 

می رسـاند.
ایـن در حالـی کـه یـک روز پیـش کمیسـیون 
قسـمی  نتیجـۀ  کـه  بـود  گفتـه  انتخابـات 
از  برخـی  و  می کنـد  اعـام  را  انتخابـات 
نتیجـۀ  کردنـد،  اعـام  انتخابـات  تکت هـای 

نمی پذیرنـد. را  تقلـب  از  برآمـده 
در همیـن حـال، امـا نماینـده گان، دسـته های 
از  انتقـاد  بـا  نشسـت  ایـن  در  انتخاباتـی 
رابطـه  در  انتخابـات  کمیسـیون  کارکردهـای 
بایومتریـک  آرای  تفکیـک  و  آرا  بازشـماری 
کـه  می گوینـد  بایومتریـک،  بـدون  آرای  بـا 
کمیسـیون انتخابـات اعتمـاد خود را از دسـت 

اسـت. داده 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی کـه ابتـکار این 
نشسـت را به دوش داشـت، گفت کـه نزد این 
کمیسـیون به اسـاس قانون انتخابـات تنها رأی 

بایومتریک شـده اعتبار دارد. 
کمیسـیون  رییـس  شـینواری،  بیـان  زهـره 
قانـون  نقـض  گفـت:  انتخاباتـی  شـکایات 
انتخابـات بـرای ما قابـل قبول نیسـت و نتیجۀ 
انتخابـات باید به اسـاس رأی بایومتریک شـده 
در داخـل زمـان معیـن روز انتخابـات )8 صبح 

– ۵ شـام( باشـد.  
بانـو شـینواری افـزود کـه کمیسـیون انتخابات 
بایـد  بـا در نظرداشـت شـرایط کشـور  بایـد 
نتیجـۀ قسـمی و ابتدایـی را بـا در نظرداشـت، 

رأی هـای بایومتریـک شـده اعـام کنـد. 
حوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون مسـتقل 
معتـرض  نامـزدان  از  انتقـاد  بـا  انتخابـات 
ریاسـت جمهوری می گویـد کـه رهبـری ایـن 
کمیسـیون به گونۀ مسـتقل کارهـای خود را به 
پیـش می بـرد و هیچ گونـه وابسـته گی سیاسـی 
بـا کـدام نامـزد ریاسـت جمهوری نیـز نـدارد.

بانـو نورسـتانی گفـت کـه او مسـوولیت ۳۵ 
میلیـون نفـوس افغانسـتان را بـه عهـده دارد و 
متعهـد اسـت کـه بـرای تحقـق دموکراسـی و 

عدالـت، حـق را بـه حـق دار بسـپارد.
بانـو نورسـتانی بـا بیـان ایـن  کـه کمیسـیون 
انتخابـات متعلـق بـه مـردم افغانسـتان اسـت، 
گفـت کـه اعضـای کمیسـیون بـه دموکراسـی 
تمامـی  پیشـنهادات  و  انتقـاد  انـد،  معتقـد 
دسـته های انتخاباتـی پذیرفتـه؛ امـا توهیـن را 

نمی پذیرنـد. هرگـز 
دسـته های  از  انتقـاد  بـا  نورسـتانی  خانـم 
انتخاباتـی، بیـان کـرد کـه دسـته های انتخاباتی 
از قانون گـذاری حـرف می زننـد؛ ولـی اجـازۀ 

بازشـماری در هفـت والیـت را نمی دهنـد که 
ایـن امـر اسـتقالیت کمیسـیون را زیـر سـوال 

می بـرد.
رییـس کمیسـیون انتخابات گفت کـه آرای 2۷ 
والیـت تفتیـش می شـود و اجـازه بدهیـد کـه 
تفتیـش کنیم. اگر حـق را به حق دار نسـپردیم، 
شـکایت کنیـد کـه رییـس کمیسـیون ایـن کار 
را درسـت انجـام نـداده اسـت؛ امـا بـه تفتیش 
اجـازه بدهید، حـق بدهید که بازشـماری کنم.
او تأکیـد کـرد، بـه جـای ایـن کـه کمیسـیون 
پیـش  بـه  را  خـود  کاری  رونـد  انتخابـات، 
امـا  کنـد؛  اعـام  را  ابتدایـی  نتیجـۀ  و  ببـرد 
نامـزدان  بـا  مذاکـره  و  پاسـخ دهی  مصـروف 
ریاسـت جمهوری اسـت)انتخابات بـه مذاکـره 

اسـت(. تبدیـل شـده 
او هم چنـان در بخـش دیگـر از صحبت هـای 
متخلـف  هـزار   ۱2 معرفـی  از  خـود  امـروز 
نیـز خبـر داد و  بـه دادسـتانی کل  انتخاباتـی 
گفـت: »بیـش از ۱2 هـزار متخلـف را معرفـی 
اعـام  باطـل  را  رأی  هـزار   ۷00 و  کردیـم 

کردیـم. 
کمیسیون بی اعتماد

ایـن در حالـی اسـت کـه نماینده هـای برخـی 
از دسـته های انتخاباتـی بـا انتقـاد از کمیسـیون 
از  حـق  مطالبـۀ  کـه  می گوینـد  انتخاباتـی 
کمیسـیون کـه مسـوولیت رأی مـردم را دارد، 

توهیـن نیسـت. 
در  انتخابـات  کـه کمیسـیون  آنـان می گوینـد 
رابطـه بـه رأی های مـورد منازعه هیچ روشـنی 

را بـرای تکت هـای انتخاباتـی نـداده اسـت. 

دسـتۀ  تکـت  سـخنگوی  کیانـی،  عـارف 
انتخاباتـی عدالـت و امنیـت در ایـن نشسـت، 
از  انتخاباتـی  دسـته های  مطالبـۀ  کـه  گفـت 
کمیسـیون انتخابـات بـه معنای توهین شـمرده 

. نمی شـود
بـه  را  انتخابـات  کمیسـیون  کیانـی  آقـای 
کودتایـی انتخاباتـی در برابـر رأی مـردم متهم 
کـرد و گفت: ۱ میلیـون رأی تقلبی وجود دارد 
و تفکیـک آن بایـد بـه اسـاس قانـون صورت 

 . د بگیر
بـه گفتۀ او، کمیسـیون انتخابـات »اعتبار« خود 
را از دسـت داده اسـت و تا زمانـی که قانون و 
دموکراسـی برنگـردد، اعام نتیجۀ مـورد قبول 

کسـی قـرار نمی گیرد. 
در همین حال، داوود سـلطان زوی، سـخنگوی 
تکـت انتخاباتـی دولت سـاز در ایـن نشسـت 
تأکیـد بر اعـام نتیجـۀ انتخابات کـرد و گفت 
را  انتخابـات  نتیجـۀ  انتظـار  مـردم  همـۀ  کـه 

دارند. 
امـا، نـور رحمـان اخاقـی سـخنگوی دسـتۀ 
ایـن  در  همگرایـی،  و  ثبـات  انتخاباتـی 
بـه  انتخابـات  کـه کمیسـیون  نشسـت گفـت 
درخواسـت های آنـان در رابطـه رأی های مورد 
منازعـه« ۱۱2 هـزار رأی و ۱۳۷ هـزار« پاسـخ 

اسـت.  نـداده  قناعت بخـش 
آقـای اخاقـی گفـت کـه تصمیـم کـه بـرای 
بررسـی ۵2 دیوایـس  پـس از حملـه  بر مرکز 
دیجیتال/ دیتاسـنتر توسط کمیسـیون انتخابات 

گرفته شـده بـود نیـز عملـی نگردید. 
همچنـان  نشسـت  ایـن  کننـده گان  اشـتراک 

تأکیـد کردنـد کـه نتیجـۀ انتخابـات تـا زمانـی 
کـه  رأی هـای ناپـاک و تقلبـی از رأی پـاک 
تفکیـک نشـود، مـورد تأییـد قـرار نمی گیـرد. 
در  نامـزدان  شـورای  عضـو  تورسـن  حکیـم 
بـه  را  تقلـب کاران  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن 

کنیـد.  معرفـی  دادسـتانی کل 
آقـای تورسـن گفـت: در صورتـی کـه آرای 
نتیجـۀ  نشـود،  تفکیـک  پـاک  آرای  و  تقلبـی 
نامـزدان  شـورای  قبـول  مـورد  شـده  اعـام 

نیسـت. 
عنایـت اهلل حفیـظ، عضو دیگر شـورای نامزدان 
در نشسـت، کمیسـیون انتخابات به طرف داری 
از آرای پـاک مـردم دعـوت کـرد و گفـت کـه 
بـرای نجـات از بحـران بایـد بـه اسـاس رأی 

پـاک مـردم تصمیم گرفته شـود. 
کمیشـنر  اورنگ زیـب،  هـم،  سـویی  از 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کـه در نشسـت 
مشـورتی پیرامون حـل جنجال هـای انتخاباتی 
سـخن می گفـت، اعـام کـرد کـه ۱2 هـزار و 
۶۵0 کارمنـد انتخاباتـی بـه دلیل انجـام تقلبات 
و تخلفـات انتخاباتـی بـه کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی معرفـی شـده اند. او تصریـح کرد که 
تحلیـل و ارزیابی کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
شناسـایی  تقلـب  »عاملیـن  کـه  اسـت  ایـن 

شـده اند«.
خـود  تقلـب  »فکتـور«  اولیـن  او،  گفتـه  بـه 
»نامـزد« اسـت کـه کارمنـد کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات را »تهدید و تشـویق« کرده اسـت تا 

بـه نفـع یـا ضـرر کسـی کار کنـد.
کارمنـد  دوم،  عامـل  کـه  گفـت  هم چنـان  او 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بوده اسـت که به 
نفـع و یـا ضـرر یک نامـزد تقلب کرده اسـت.
اورنـگ زیـب از جانـب دیگـر می گویـد کـه 
دسـتگاه های  رای دهـی،  محـات  برخـی  در 
بایومتریـک کار نکرده و یـا قصداً به کار گرفته 
نشـده و یـا هم زورمنـدان این دسـتگاه ها را از 

ربوده اند.  کارمنـدان  نـزد 
نشسـت  انتخابـات  کمیسـیون  ایـن  از  پیـش 
مشـورتی بـا تکت هـای انتخاباتـی راه انـدازی 
برخـی مشـکات  دلیـل  بـه  امـا  بـود،  کـرده 
و  نکـرد   اشـتراک  آن  در  نامـزدان  شـورای 
را  نشسـت  آن  انتخاباتـی  ناظـر  نهادهـای 

خواندنـد.  بی نتیجـۀ 
کمیسـیون های  دروازۀ  حاضـر  حالـی  در 
انتخاباتی در هفت والیت بسـته اسـت و مردم 
بـه دلیـل تعیـن نشـدن سـقف آرا بایومتریـک 
شـده به کمیسـیون انتخابات اجازه بازشـماری 

نمی دهنـد. را 
تنش لفظی

جریـان  در  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
سـخنرانی مطیع اهلل یکـی از اشـتراک کننده گان 
ایـن نشسـت، بـر افروختـه شـده و از جـای 
خـود بلنـد و شـماتت او را متهم بـه توهین به 

انتخابـات کـرد.  کمیسـیون 
رییـس کمیسـیون انتخابات گفت: »مـا انتفاد را 
می پذیریـم، پیشـنهاد می پذیریم، امـا توهین را 

نمی پذیریم!«.
ایـن  کننـده گان  اشـتراک  از  یکـی  مطیـع اهلل 
نشسـت با انتقـاد از کمیسـیون انتخابات گفت 
کـه کارکردهـای در ایـن کمیسـیون مجهـول 
اسـت و اعضـای کمیسـیون را بـه کـم ظرفیتی 

و ندانم کاری هـا متهـم کـرد. 
حـوا اعلـم نورسـتانی که بـا هشـدار گفت که 
:«بـه تمـام معنـا تـرا )مطیـع اهلل( می شناسـم!«.  
او در جریـان سـخنان خـود کـه عصبانـی بـه 
نظـر می رسـید، گفـت: »نتیجـۀ انتخابـات بـه 
یـک »کلیـک/ فشـار داد دکمـۀ کمپیوتـر« نیـاز 
دارد. او گفـت کـه »نتیجـۀ انتخابـات را اعـام 

می کنـم، زور هـر کـس در کمـرش«! 
بانـو نورسـتانی پـس از ایـن سـخنان نشسـت 
را تـرک، گفـت: امـا لحظـات بعـد دوبـازه بـه 
نشسـت بازگشـت و با شـماتت به کمیشـنران 
چـه   »بـرای  گفـت:  انتخابـات  کمیسـیون 
نشسـته اید! انتخابـات بـه شـورا تبدیـل شـده 
اسـت«. اما یکی از کمیشـنران در پاسـخ گفت: 
»اینجـا صحبت اشـتراک کننده گان اسـت و باید 
بـه سـخنان اشـتراک کننده کان گـوش کنیـم«.

مسـووالن  کننـده  گان  اشـتراک  از  برخـی  
کمیسـیون انتخابـات را بـه پذیـرش انتقادها از 
کردنـد.  دعـوت  کننـده گان،  اشـتراک  طـرف 
فرخنـده زهـرا نـادری، عضـو دسـتۀ انتخاباتی 
ثبـات و همگرایـی در ایـن نشسـت، گفت که 
انتقـاد بـه معنای توهین نیسـت و از کمیسـیون 
تـا حوصله منـدی کامـل  انتخاباتـی خواسـت 
را  نشسـت  ایـن  اشـتراک کننده گان  انتقـاد 
بـه  و  دهنـد  قـرار  بررسـی  و  تحلیـل  مـورد 

باشـند. داشـته  بـاور  مردم سـاالری 

کمیسیون شکایات انتخاباتی: 
رأی بایومتریک شده در زمان معین مدار اعتبار است

دسته های انتخاباتی:

 نتیجـۀ برآمـده از تقـلب قابل قبـول نیست

ابوبکر صدیق

واشنگتن پست: 

امریکا در ایجاد فساد در افغانستان نقش داشته است


