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په ارګ او سپیدار ماڼۍ کې ټاکنیزې 

ناستې د قانون خالف دي
قدرت یا حاکمیت؟

6 6

صدهـا تـن از باشـنده گان بامیـان بـا راه انـدازی 
یـک تظاهـرات، خواهـان بازداشـت و محاکمـه 

حلیـم تنویـر شـدند.
آنـان دیـروز بـه جاده هـا آمدنـد و سـخنان حلیم 
تنویـر، یـک مقـام پیشـین حکومت وحـدت ملی 
و  اسـامی  موازیـن  برخـاف  و  نژادپرسـتانه  را 
او  مجـازات  خواهـان  خوانـده،  بشـری  حقـوق 

. ند شد
ایـن معترضیـن با شـعارهای »تنویر بایـد محاکمه 
شـود«، عکـس او را بـه آتـش کشـیدند و نیـز بـا 
حکومـت  از  ماده یـی،   ۶ قطع نامه یـی  صـدور 

خواسـتند تـا جلـو چنیـن افـراد را بگیـرد.
حلیـم تنویـر، یک مقـام پیشـین حکومت وحدت 
ملـی در محفلـی  کـه از سـوی برخی شـهروندان 
مناسـبت  بـه  آلمـان،  کلـن  شـهر  در  افغانسـتان 
گل خـان  محمـد  فعالیت هـای  از  گرامی داشـت 
مومنـد برگـزار شـده بـود، گفته بـود کـه اگر من 
را مـی آورم،  اقـوام  اختـاط  برسـم،  قـدرت  بـه 
دختـر هـزاره را به بچه  پشـتون می دهـم، ختمش 

می کنـم بـه خـدا اگـر بانـم.

اظهـارات او بـا واکنش تند فعاالن مدنی، شـماری 
از اعضـای مجلـس نماینـده گان و رهبران جهادی 

در شـبکه های اجتماعی مواجه شـده اسـت.
پیـش از ایـن نیـز مجلـس سـنا اظهـارات او را 
توهیـن آشـکار بـه اقـوام کشـور و خیانـت ملـی 

خوانـده، خواهـان محاکمـه او شـده بـود.

امریـکا  دفـاع  وزارت  مقامـات 
گزینـۀ  کـه  می گوینـد  )پنتاگـون( 
در  ایـن کشـور  نیروهـای  کاهـش 
بررسـی  دسـت  در  را  افغانسـتان 
از  نیروهـا  ایـن  تعـداد  تـا  دارنـد 
۱۳هـزار بـه 5 هـزار کاهـش یابند.
مـارک میلی، رییس سـتاد مشـترک 
امریـکا  متحـده  ایـاالت  ارتـش 
در کنگـرۀ ایـن کشـور گفـت کـه 

بـرای  را  گزینـه  چندیـن  پنتاگـون 
در  امریکایـی  نیروهـای  کاهـش 
افغانسـتان در دسـت بررسـی دارد.
بـه گفتـۀ میلی، ایـن گزینه کـه تنها 
بخـش اندکـی از نیروهـای مبـارزه 
بـا تروریسـم امریـکا در افغانسـتان 
باقـی بمانـد نیز در دسـت بررسـی 

ست. ا
همچنیـن مـارک اسـپر، وزیـر دفاع 

امریـکا نیـز در ایـن نشسـت، تأکید 
کـرد کـه نیروهـای امریکایـی بایـد 
بـه مأموریـت خـود در مبـارزه بـا 
متعهـد  افغانسـتان  در  تروریسـم 
یـک  صـورت  در  حتـا   - بماننـد 

توافـق صلـح بـا طالبـان.
او افـزود: مـا یـک مأموریـت مهـم 
در  تروریسـم  بـا  مبـارزه  بـرای 
معنـا  ایـن  بـه  داریـم؛  افغانسـتان 
کـه  شـویم  مطمیـن  بایـد  مـا  کـه 
امـن  مـکان  دیگـر  بـار  افغانسـتان 
بـرای تروریسـت ها نخواهـد شـد 
تـا آنهـا بـه امریـکا حملـه کننـد.

حـدود  در  هم اکنـون  امریـکا 
۱۳هـزار سـرباز در افغانسـتان دارد 
ایـن  تـن  پنج هـزار  حـدود  در  و 
نیروها مشـغول مبارزه با تروریسـم 

هسـتند.

ملـل  سـازمان  پناهندهـگان  عالـی  کمیسـاریای 
حمایت هـا  تشـدید  خواسـتار   )UNHCR( متحـد 
کـه  کـرد  اعـام  و  شـد  افغانسـتان  آواره هـای  از 
شـهروندان افغانسـتان بزگ تریـن گـروه پناهجویانی 

می رسـانند. اروپـا  بـه  را  کـه خـود  اسـت 
بابار بلوچ، سـخنگوی کمیسـاریای عالی پناهندهگان 
سـازمان ملـل در آسـتانۀ نخسـتین نشسـت جهانـی 
پناهندهـگان کـه قـرار اسـت در روزهـای آینـده در 
ژنـو برگـزار شـود، در کنفرانسـی خبـری گفـت: تـا 
بـه ایـن لحظـه، نزدیـک بـه ۷۰ هـزار مهاجـر خـود 
را بـه شـرق مدیترانـه رسـانده اند کـه ۳۷.۴ درصد از 

بوده اسـت. افغانسـتان 
دهـه  پنجمیـن  وارد  مـا  کـه  آنجایـی  از  افـزود:  او 
آوارهگـی شـهروندان افغانسـتان می شـویم، حـدود 
۴۰۶ میلیـون افغانسـانی همچنـان در سراسـر جهـان 
آواره و بی خانمـان هسـتند. ایـن آمـار شـامل ۲۰۷ 
میلیـون فـردی اسـت که بـه عنـوان پناهجـو ثبت نام 
و  آواره  افغانسـتان  داخـل  در  بقـی  مـا  و  کرده انـد 

هسـتند. بی خان مـان 
سراسـری  آمـار  در  کـرد:  تصریـخ  بلـوچ  بابـار 
ملـل،  سـازمان  پناهندهـگان  عالـی  کمیسـاریای 
افغانسـتانی ها بزرگ تریـن گـروه محـروم و آواره بـه 

می آینـد. شـمار 
سـازمان  پناهندهـگان  عالـی  کمیسـاریای  براسـاس 
از  درصـد   ۹۰ اتفـاق  بـه  قریـب  اکثریـت  ملـل، 
پناهجویـان افغانسـتانی در پاکسـتان و ایران هسـتند.
همچنیـن اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آواره در داخـل 
وخـارج از کشـور، افـراد جوان هسـتند. در پاکسـتان 
و ایـران نزدیـک به یک سـوم پناهجویان افغانسـتانی 

زیر ۲5 سـال هسـتند.
بلـوچ گفـت: این پناهجویـان جوان، آیندۀ افغانسـتان 
هسـتند و وجودشـان برای سـاخت جوامع افغانستان 
ضـروری و حیاتـی اسـت امـا آنهـا بـرای انجـام این 

کار بـه حمایت هـای بیشـتری نیـاز دارند.

کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل:

جهان آواره های افغانستان را حامیت کند

میــلی:
 گزینۀ کاهش نیروها در افغانستان را بررسی می کنیم

باشنده گان بامیان خواهان محاکمۀ حلیم تنویر شدند

کمیشنران متوجه 
صالحیت های خود باشند

غنـی و طالبـان 
یکـدیگر را تکمیـل می کننـد

نهادهای ناظر:

بحـران بی اعتـمادی 
تاهنـوز حل نشـده است

مـوج تـازۀ حمـالِت خـودی 
و آمـاده گـی به گفت وگـوهای بیـن االفغـانی

ـــه  ـــم ب ـــود را مصم ـــه خ ـــن آن ک ـــان ضم ـــروه طالب ـــکا، گ ـــان - امری ـــح طالب ـــرات صل ـــارۀ مذاک ـــاز دوب ـــا آغ ب
ـــِع  ـــی موض ـــای بین االفغان ـــا گفت وگوه ـــح ی ـــه صل ـــاط ب ـــوز در ارتب ـــان داده؛ هن ـــرات نش ـــن مذاک ـــۀ ای ادام
ــه دو  ــان و حکومـــت بـ ــاِت طالبـ ــای بین االفغانـــی در ادبیـ ــرا گفت وگوهـ ــته اســـت ؛ زیـ ــتواری نداشـ اسـ
برداشـــِت متفـــاوت داللـــت داشـــته کـــه در برداشـــِت حکومـــت، گفت وگوهـــای بین االفغانـــی »مذاکـــرۀ 
حکومـــت بـــا طالبـــان« تعریـــف شـــده امـــا طالبـــان آن را بـــه »گفت وگـــو بـــا نماینـــده گان جناح هـــای 
سیاســـِی افغانســـتان منهـــای حکومـــت« تعریـــف کرده انـــد و تذکـــر داده  بودنـــد کـــه حتـــا اگـــر یکـــی 
از اعضـــای حکومـــت در ایـــن گفت وگوهـــا بـــا طالبـــان روبـــه رو شـــوند، فقـــط از »حیثیـــت شـــخصیَ«ِ 

خودشـــان می تواننـــد بـــه اظهـــار نظـــر بپردارنـــد. 
ـــح  ـــۀ صل ـــه برنام ـــز ب ـــا تمرک ـــه ب ـــد ک ـــد بودن ـــا عاقه من ـــِی آن ه ـــورهای حام ـــان و کش ـــر، طالب ـــن تعبی در ای

ـــد... ـــول کنن ـــی موک ـــه زمان ـــی، آن را ب ـــای بین االفغان ـــن گفت وگوه ـــق انداخت ـــه تعوی ـــکا و ب ـــا امری ب



نتیجـۀ انتخابـات ششـم میـزان به همان گـره کوری 
رسـید کـه متأسـفانه انتظـار آن می رفـت. یـک بـارِ 
دیگـر کمیسـیون انتخاباِت افغانسـتان با نشـان دادن 
دسـتۀ  از  خـود  جانـب دارِی  و  مدیریـت  ضعـِف 
انتخاباتـِی بـر سـِر قـدرت، خیانـِت بسـیار بزرگـی 
را در حـِق مـردم و دموکراسـی نوپـاِی کشـور روا 
داشـت. در سـه انتخابـات ریاسـت جمهوری و در 
انتخابات پارلمانِی سـال گذشـته کمیسیون انتخابات 
واقعـًا افتضـاح بزرِگ ملـی را رقم زد. این  بـار اما از 
جهـاِت مختلـف افتضـاح کمیسـیون کـه به صورِت 
آگاهانـه و طراحی شـده صـورت می گیـرد، »خیانت 
ملـی« اسـت و نمی تـوان به آسـانی از کنـار آن عبور 

 . کرد
 ۲۰۱۴ و   ۲۰۰۹ انتخابات هـای  در  اگـر   
و  مصلحت هـا  برخـی  بـه  بنـا  ریاسـت جمهوری 
از روی ناچـاری و بـا وسـاطِت امریـکا بـه عنـوان 
مهم تریـن حامـی مالـی و امنیتی کشـور، یک دسـتۀ 
انتخاباتـی مجبـور شـد که بـه نفع نامـزد ارگ که به 
صـورِت آشـکار تقلب هـای سـازمان یافته را انجـام 
داده بـود، کنـار بـرود؛ این بـار مردم از دموکراسـی 
نوپـاِی خـود حمایت خواهند کـرد. در دو انتخابات 
گذشـته نیز مردم می خواسـتند که موضـوِع تقلب را 
یک سـره کننـد امـا دخالـت و میانجی گـرِی دیگران 
راِی خـود چشم پوشـی  از  مـردم  کـه  سـبب شـد 
کننـد، بـه ایـن اُمید کـه در فضای آرام مشـکات به 

گونـۀ بنیـادی حل گـردد. 
انجـام شـدن  در حـال  همـان سـناریو  هـم  حـاال 
اسـت. بازهم دسـتۀ انتخاباتـِی ارگ کـه آرای تقلبی 
را بـه نفـِع خـود با پول های گـزاِف مردم افغانسـتان 
رسـیده،  مصـرف  بـه  مشـخص  کودهـای  از  کـه 
رقـم زده؛ می خواهـد خـود را از طریـق کمیسـیوِن 
دست نشـاندۀ انتخابات پیــروز اعام کند. شـاید در 
انتخـاب مسـووالِن بلندپایـۀ کمیسـیون، رای و نظر 
نامـزدان انتخابـات گرفتـه شـده باشـد، ولـی طـی 
مدتـی کـه این افراد در کمیسـیون مشـغول کار بوده 
انـد، عمـًا بـه اجیـراِن ارگ مبدل شـده انـد. برخی 
آگاهـان می گوینـد کـه ارگ میلیون هـا دالـر را در 
اختیـار اعضـای کمیسـیوِن انتخابـات گذشـته و در 

ضمـن ضمانت هایـی بـه آن ها داده که پـس از اعام 
نتایـج، هیـچ مشـکلی متوجـه آن هـا نخواهـد بود. 

غیرمسـووالنه  و  جانب دارانـه  چنـان  کمیسـیون 
خردسـال  کـودِک  یـک  حـاال  کـه  می کنـد  عمـل 
نیـز می فهمـد کـه ایـن کمیسـیون بـا تمـام عـرض 
نیسـت.  مسـتقل  و  غیرجانـب دار  خـود  طـوِل  و 
نشسـت فرمایشـی روز جمعـۀ کمیسـیون شـکایات 
کمیسـیون  ارشـد  اعضـای  آن  در  کـه  انتخاباتـی 
انتخاباتـی  دسـته های  نماینـده گان  و  انتخابـات 
هـم حضـور داشـتند، زمانـی بـه تشـنج گراییـد که 
اعضای کمیسـیون انتخابـات در برابر اسـتدالل های 
قانونـِی دسـته های انتخاباتـِی معترض حرفـی برای 
توضیـح و گفتـن نداشـتند. ایـن نشسـت اگـر بـه 
آرامـی ادامه می یافـت و رییس کمیسـیون انتخابات 
بـر  دنـدان  اعتراض کننـده گان  سـخنان  برابـر  در 
جگـر می گذاشـت، بـدون شـک جوانـب مختلـِف 
تقلب هـای انتخاباتـی بیشـتر آشـکار می شـد. ولـی 
نشسـت از سـوی رییـس کمیسـیون انتخابـات بـه 
تشـنج گراییـد و طوری زمینه سـازی شـد کـه بدون 
نتیجۀ مشـخص پایان پیــدا کند. جالب این جاسـت 
بزرگتریـن  کـه  دولت سـاز  انتخاباتـی  دسـتۀ  کـه 
اعضـای  بـا  تبانـی  در  را  انتخاباتـی  تقلب هـای 
کمیسـیون انجـام داده، خاموشـانه در ایـن نشسـت 
بـر  و  می یابـد  آن حضـور  مشـابه  نشسـت های  و 
اعـام فـوری نتایـج انتخابات تأکیــد مـی ورزد؛ در 
حالـی که از سروسـیمای نماینده گاِن آن هویداسـت 
کـه دروغ می گوینـد و خودشـان می داننـد کـه بـا 

انتخابـات و رای مـردم چـه کـرده انـد.
»پایـان  نـام  بـه  نوشـته  کتابـی  رانسـیمون  دیویـد 
دموکراسـی ها  افـول  بـه  اصـًا  کـه  دموکراسـی« 
کارآمـدن  روی  بـا  به ویـژه  و  صنعتـی  جهـان  در 
دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا می پـردازد. 
رانسـیمون معتقـد اسـت کـه دموکراسـی های فعلی 
جهـان از راه کودتـا و یـا حرکت هـای نظامـی بـه 
پایـان نمی رسـند، بل کسـانی زمام امـور را از طریق 
انتخابـات بـه دسـت می گیرنـد کـه آمدن شـان بـر 
اریکـۀ قـدرت بـه معنـای مرگ دموکراسـی اسـت. 
بـه اعتقـاد نویسـندۀ کتاب کـه خـود از تحلیل گران 

برجسـتۀ مسـایل سیاسـی در امریکاسـت، حـاال بـا 
ارزش هـای  بـه  بی بـاور  و  ملی گـرا  چهره  هـای 
معـرض  در  جهـان  دموکراسـی های  دموکراسـی، 

تهــدیِد بـزرگ قـرار گرفته انـد. 
کوتـاه  بسـیار  عمـری  کـه  افغانسـتان  دموکراسـی 
هرچنـد  اسـت.  روبـه رو  تهدیـد  چنیـن  بـا  دارد، 
اقتدارگرایـان  نیـز  گذشـته  انتخابـات  دو  در  کـه 
و چهره هـای متقلـب موفـق شـدند کـه بـر اریکـۀ 
قـدرت جـای بگیرنـد، امـا بـا آن هـم هنـوز رد و 
نشـانی از دموکراسـی بـه جـا مانـده بـود. ولـی این 
بـار که افغانسـتان در انتظار تحـوالِت دیگری نیز از 
جملـه در عرصـۀ صلح هسـت، اقتدارگرایـان عمًا 
بـا کودتـا می خواهنـد در قـدرت باقی بماننـد. باقی 
مانـدِن اقتدارگرایانـی چـون اشـرف غنی در قـدرت 
محـور  در  را  چیـز  همـه  می تواننـد  به آسـانی  کـه 
قـدرِت فـردی خـود متمرکز کننـد،  دموکراسـی را 
در افغانسـتان بـه پایـان می بـرد. ایـن بـار متأسـفانه 
کشـورهای حامـِی دموکراسـی نیـز چنـدان تمایلـی 
بـه تحـوالِت افغانسـتان از خـود نشـان نمی دهنـد. 
امریـکا عمـًا در میـدان گفت وگوهـای صلـح بـا 
طالبـان مصـروف اسـت و بسـیاری از کشـورهای 
افغانسـتان  نوپـای  دموکراسـی  از  کـه  اروپایـی 
حمایـت می کردنـد، دیگـر رغبتـی در آن هـا باقـی 
و  تقلـب  برابـر  در  این بـار  اگـر  اسـت.  نمانـده 
مهندسـی آرا به درسـتی مقاومـت صـورت نگیـرد و 
آقـای غنـی دوبـاره بـه قـدرت برسـد، او می توانـد 
بـه عنصـری خطرنـاک و ُکشـنده بـرای ارزش هـای 
او شـخصی  شـود.  مبـدل  کشـور  در  دموکراتیـک 
قدرت طلـب بـا افکارِ شوونیسـتی اسـت کـه این بار 
بـا به دسـت گرفتـِن قـدرت می خواهـد بـا نیروهای 
افراط گرایـی چـون طالبـان بـه توافـق برسـد. یـک 
افراط گـرا آن طـرف و یـک افراط گـرا ایـن طـرف، 
به خوبـی می تواننـد در کنـارِ یکدیگـر قـرار گیرنـد 
و همدیگـر را تکمیـل کننــد. آقـای غنی بـا طالبان 
تکمیـل می شـود و او بـرای همیـن هـم می خواهـد 
قـدرِت سیاسـی را در اختیـار بگیـرد کـه بعـداً هـر 

معامله یـی کـه خواسـت، بـا آن هـا انجـام دهـد.
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ـــای  ـــه نیروه ـــودی ب ـــۀ خ ـــوس( در حمل ـــش )۲۲ ق ـــب پی دو ش
قره بـــاغ والیـــت غزنـــی،  ارتـــش در ولســـوالی  محلـــِی 
دســـت کم ۲۳ ســـرباز بـــه شـــهادت رســـیده اند. بنـــا بـــه 
گـــزارش فرمانـــده محلـــی ارتـــش در ایـــن ولســـوالی، ایـــن 
ـــی  ـــِش محل ـــگاه ارت ـــان در پاس ـــوذِی طالب ـــِل نف ـــه کار عوام حمل
بـــوده  کـــه به تازه گـــی از والیـــت قندهـــار بـــه ایـــن پاســـگاه 

اعـــزام شـــده بودنـــد. 
ــر  ــر در دیگـ ــای اخیـ ــه در هفته هـ ــات کـ ــوع حمـ ــن نـ ایـ
ــی  ــوج تازه یـ ــده اند، مـ ــه شـ ــز تجربـ ــتان نیـ ــاِت افغانسـ والیـ
ــه  ــد بـ ــه در پیونـ ــوند کـ ــی می شـ ــودی تلقـ ــاِت خـ از حمـ
ــل درک و  ــان قابـ ــوی طالبـ ــح از سـ ــۀ صلـ ــدِن برنامـ جدی شـ

تفســـیر اســـت. 
بـــا آغـــاز دوبـــارۀ مذاکـــرات صلـــح طالبـــان - امریـــکا، 
ــۀ  ــه ادامـ ــم بـ ــود را مصمـ ــه خـ ــان ضمـــن آن کـ گـــروه طالبـ
ـــا  ـــح ی ـــه صل ـــاط ب ـــوز در ارتب ـــان داده؛ هن ـــرات نش ـــن مذاک ای
نداشـــته  اســـتواری  موضـــِع  بین االفغانـــی  گفت وگوهـــای 
اســـت ؛ زیـــرا گفت وگوهـــای بین االفغانـــی در ادبیـــاِت طالبـــان 
ـــه در  ـــته ک ـــت داش ـــاوت دالل ـــِت متف ـــه دو برداش ـــت ب و حکوم
ــرۀ  ــی »مذاکـ ــای بین االفغانـ ــت، گفت وگوهـ ــِت حکومـ برداشـ
حکومـــت بـــا طالبـــان« تعریـــف شـــده امـــا طالبـــان آن را بـــه 
ــتان  ــِی افغانسـ ــا نماینـــده گان جناح هـــای سیاسـ »گفت وگـــو بـ
ـــه  ـــد ک ـــر داده  بودن ـــد و تذک ـــف کرده ان ـــت« تعری ـــای حکوم منه
حتـــا اگـــر یکـــی از اعضـــای حکومـــت در ایـــن گفت وگوهـــا 
ــخصیَ«ِ  ــت شـ ــط از »حیثیـ ــوند، فقـ ــه رو شـ ــان روبـ ــا طالبـ بـ

خودشـــان می تواننـــد بـــه اظهـــار نظـــر بپردارنـــد. 
ـــد  ـــا عاقه من ـــِی آن ه ـــورهای حام ـــان و کش ـــر، طالب ـــن تعبی در ای
بودنـــد کـــه بـــا تمرکـــز بـــه برنامـــۀ صلـــح بـــا امریـــکا و بـــه 
تعویـــق انداختـــن گفت وگوهـــای بین االفغانـــی، آن را بـــه 
زمانـــی موکـــول کننـــد کـــه میـــان طالبـــان - امریـــکا توافـــِق 
صلـــح امضـــا شـــده و آن هـــا در حمات شـــان بـــر نیروهـــای 
حکومتـــی، از مداخلـــۀ امریـــکا مصـــون و حکومـــت هـــم از 
ــت. در  ــروم اسـ ــا محـ ــِی امریکایی هـ ــتقیم نظامـ ــت ِ مسـ حمایـ
ـــِگ  ـــۀ جن ـــق ادام ـــد از طری ـــا می بای ـــت ی ـــرد، حکوم ـــن رویک ای
طالبـــان ســـقوط می کـــرد و یـــا هـــم بـــه صلـــِح مســـاوی بـــا 
ـــف  ـــل توق ـــی از دالی ـــاید یک ـــی داد. ش ـــن م ـــان ت ـــروزِی طالب پیـ
گفت وگوهـــای طوالنـــِی صلـــح نیـــز همیـــن بـــود کـــه 
امریکایی هـــا نخواســـتند چنیـــن فرصتـــی را بـــرای طالبـــان و 

کننـــد.  زمینه ســـازی  بیرونی شـــان  حمایت گـــران 
امـــا اکنـــون بـــه نظـــر می رســـد کـــه جانـــب امریـــکا در دور جدیـــد 
ــور  ــا حضـ ــی بـ ــوی بین االفغانـ ــح، گفت وگـ ــرات صلـ مذاکـ
محـــورِی حکومـــت را بـــه طالبـــان قبوالنـــده و آن را جـــزء اساســـِی 
برنامـــۀ صلـــح خوانـــده اســـت. هیـــأِت همه شـــمولی کـــه در 
ـــامِل  ـــد، ش ـــره کن ـــان مذاک ـــا طالب ـــت ب ـــرار اس ـــک ق ـــدۀ نزدی آین
افـــراد و ایده هـــاِی حکومتی یـــی خواهـــد بـــود کـــه همـــه در 
مجمـــوع نماینده گـــی از مطالبـــاِت حکومـــت خواهنـــد کـــرد. 
در چنیـــن شـــرایطی یـــا طالبـــان بایـــد میـــز مذاکـــره را تـــرک 
ـــه  ـــتان ادام ـــت افغانس ـــکا و حکوم ـــا امری ـــگ ب ـــه جن ـــد و ب کنن
دهنـــد و یـــا بایـــد تـــا آغـــاز گفت وگوهـــای بین االفغانـــی در 
ــی  ــان برازنده گی هایـ ــت چنـ ــِر حکومـ ــگ در برابـ ــدان جنـ میـ
ـــه  ـــم زدن ب ـــری را در رق ـــِت برت ـــه دس ـــد ک ـــان دهن ـــود نش از خ
ــت  ــه حکومـ ــبت بـ ــی نسـ ــای بین االفغانـ ــۀ گفت وگوهـ نتیجـ

ـــد.  ـــدا کنن پی
ـــود  ـــت موج ـــه در رأس حکوم ـــی ک ـــوان کس ـــه عن ـــی ب ـــای غن آق
قـــرار دارد، بـــه همـــان اندازه یـــی کـــه بـــر پیـــروزی در 
ـــر  ـــزان ۱۳۹8 اصـــرار دارد، ب ـــه بُن بســـت رســـیدۀ ۶ می ـــاِت ب انتخاب
به دســـت گرفتـــِن برنامـــۀ صلـــح و مدیریـــِت گفت وگوهـــای 
ــوایی  ــه رسـ ــا این همـ ــرار دارد و حتـ ــز اصـ ــی نیـ بین االفغانـ
ـــم زدن  ـــرای رق ـــات را ب ـــورِ انتخاب ـــادی در مح ـــی و اقتص سیاس
ـــان  ـــه ج ـــود ب ـــامِ خ ـــاِی ناتم ـــق فصل ه ـــح مطاب ـــۀ صل ـــه برنام ب
پذیرفتـــه اســـت. مـــوج تـــازۀ حمـــاِت خـــودی طالبـــان کـــه 
ـــود  ـــربازهاِی موج ـــام س ـــن تم ـــن رفت ـــه از بی ـــر ب ـــاره منج به یکب
ــۀ  ــه برنامـ ــی بـ ــود، واکنشـ ــی می شـ ــگاه دولتـ ــک پاسـ در یـ
ـــود را  ـــتعدادِ خ ـــوان و اسـ ـــامِ ت ـــان تم ـــت. طالب ـــی اس ـــح غن صل
بســـیج کرده انـــد کـــه تـــا قبـــل از این کـــه توافـــِق صلـــح بـــا 
امریـــکا حکـــم بـــه منـــِع خشـــونت ها یـــا کاهـــش آن دهـــد و 
در نهایـــت گفت وگوهـــای بین االفغانـــی بـــا تعبیـــر حکومتـــِی 
آن برگـــزار گـــردد، قـــدرت نظامـــی و نفوذ شـــان در صفـــوِف 
نیروهـــای حکومتـــی را بـــه نمایـــش بگذارنـــد. امـــا ای کاش 
ـــکارِ  ـــه و ابت ـــان نقش ـــان چن ـــا طالب ـــح ب ـــرای صل ـــی ب ـــای غن آق
ــت  ــت کم می توانسـ ــه دسـ ــت کـ ــی می داشـ ــی و میهنی یـ ملـ
ــی  ــده در غزنـ ــهید شـ ــربازِ شـ ــیرین ۲۳ سـ ــای شـ ــا جان هـ بـ

ــرد.  ــنگی می کـ همسـ

موج تازۀ حمالِت خودی 
و آماده گی به گفت وگوهای بین االفغانی

غنـی و طالبـان 
یکـدیگر را تکمیـل می کننـد

احمـد عمران

نشست فرمایشی روز جمعۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی که در آن اعضای ارشد کمیسیون انتخابات و نماینده گان 
دسته های انتخاباتی هم حضور داشتند، زمانی به تشنج گرایید که اعضای کمیسیون انتخابات در برابر استدالل های 

قانونِی دسته های انتخاباتِی معترض حرفی برای توضیح و گفتن نداشتند. این نشست اگر به آرامی ادامه می یافت 
و رییس کمیسیون انتخابات در برابر سخنان اعتراض کننده گان دندان بر جگر می گذاشت، بدون شک جوانِب 

مختلِف تقلب های انتخاباتی بیشتر آشکار می شد. ولی نشست از سوی رییس کمیسیون انتخابات به تشنج گرایید و 
طوری زمینه سازی شد که بدون نتیجۀ مشخص پایان پیـدا کند. جالب این جاست که دستۀ انتخاباتی دولت ساز که 
بزرگترین تقلب های انتخاباتی را در تبانی با اعضای کمیسیون انجام داده، خاموشانه در این نشست و نشست های 
مشابه آن حضور می یابد و بر اعالم فوری نتایج انتخابات تأکیـد می ورزد؛ در حالی که از سروسیمای نماینده گاِن آن 

هویداست که دروغ می گویند و خودشان می دانند که با انتخابات و رای مردم چه کرده اند
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دو مـاه از زمـان برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 
می گـذرد، امـا نتایـج ابتدایـی انتخابـات کـه قـرار بـود به 
تاریـح ۲۳ عقـرب سـال روان اعـام شـود، همچنـان در 

پـردۀ از ابهـام قـرار دارد.
انتخابـات  آرای  تفتیـش  و  بازشـماری  کمیسـیون رونـد 
ریاسـت جمهوری را بـه هـدف آن چـه شفاف سـازی در 
انتخابـات خوانـده بیشـتر از یک مـاه پیش آغاز کـرد، ولی 
دسـتۀ ثبـات و همگرایـی بـا ایـن رونـد مخالفـت کرد و 
خواهـان ابطـال ۳۰۰ هـزار رای پیـش از انجـام این روند 

. شد
کمیسـیون انتخابـات بـا درخواسـت ابطـال آرا پیـش از 
انجـام مرحلـه تفتیـش مخالفـت کـرد و به روند بازشـمار 
ادامـه داد. کمیسـیون اعـام کـرد کـه ایـن رونـد بـه جـز 
هفـت والیـت شـمالی در والیـات دیگـر به پایان رسـیده 

ست. ا
اکنون دسـتۀ انتخاباتـی ثبات و همگرایی اجازه داده اسـت 
تـا رونـد بازشـماری آرای در هفـت والیـت باقـی مانـده 

آغاز شـود.
ثبـات و  انتخاباتـی  داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رهبـر دسـتۀ 
همگرایـی ناوقـت شـِب جمعـه، ۲۲ قـوس سـال روان 
در نشسـت خبـری در کابـل از هوادارانـش خواسـت تـا 
بـه کمیسـیون انتخابـات اجـازه دهنـد روند بازشـماری و 
تفتیـش آرا در هفت والیت شـمالی و شمال شـرقی انجام 

. د شو
 آقـای عبـداهلل در ایـن نشسـت کـه در آن متحـدان سـتاد 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی نیـز حضور داشـتند، گفت، 
ایـن موضـوع بـه معنـای پذیـرش ۳۰۰ هـزار رای مـورد 
اعتراض سـتاد او نیسـت و اگر این آرا باطل نشـود، سـتاد 
او حاضـر نیسـت نتیجـه ابتدایـی انتخابـات را بپذیـرد. او 

گفـت این موضوع را به درخواسـت کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی پذیرفته اسـت.

امـا اکنـون سـوال این جاسـت کـه آیـا بازشـماری آرا در 
هفـت والیـت باقـی مانده می توانـد به بُن بسـت انتخابات 

نقطـه پایـان بگذارد؟
عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی افغانسـتان 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه مشـکل انتخابـات و بن بسـت 
انتخاباتـی تنهـا بازشـماری هفـت والیـت نیسـت کـه بـا 
بن بسـت  ایـن  والیـت  هفـت  درایـن  بازشـماری  آغـاز 

شکسـته شـود.
او در گفت و گـو بـا روزنامـه مانـدگار می گویـد: »آغـاز 
بارشـماری آرا اساسـی ترین مشـکل انتخابـات نیسـت که 
بحـران انتخابـات را حـل کنـد، بـل اسـاس ترین بحـران 

انتخابـات عـدم اعتماد اسـت«.
آقـای رفیعـی تاکیـد کرد: »تـا زمانی کـه بحـران بی اعتماد 
میـان نامـزدان و کمیسـیون انتخابات حل نشـود، ناممکن 
اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات نتایـج را اعـام کنـد و یا 

بـه نتیجه قابـل قبول برسـند«.
آقـای رفیعـی در مـورد این کـه اگـر کمیسـیون بعـد از 
بازشـماری هفـت والیـت نتایـج را عـام کنـد، وضعیت 
چـه خواهـد شـد گفـت: »قانـون بـه صراحـت می گوید، 
زمانـی نتایـج اعـام خواهـد شـد کـه تمامـی طرف ها در 
مـورد رای هـا بـه تفاهـم کلـی حقوقـی رسـیده باشـند و 
طرف هـا ذیدخـل هیـچ نـوع شـبه و ابهـام در مـورد رای 

باشند«. نداشـته 
راه هـا  از  »یکـی  مدنـی گفـت:  رییـس مجتمـع جامعـه 
حل هـا این مشـکل ایجـاد یک کمیسـیون تفسـیر حقوقی 
اسـت تا مشـکل تفسـیر قانون حل شـود و سـپس بروند 
بـه طـرف سـایر مـوارد و تـا زمانی که تفسـیر قانـون حل 

نشـود، هیـچ بازشـماری مشـکل را نخواهـد کرد«.
کمیسـیون  مدیریـت  تحـت  کمیسـیون  یـک  افـزود:  او 
انتخابات تشـکیل شـود تا قانون را تفسـیر کند و مشـکل 
طرف هـای دعـوا برطـرف شـود، در غیـر آن بازشـماری 

هفـت والیـت نمی توانـد بـه ایـن مشـکل کمـک کنـد.
یوسـف رشـید رییـس اجرایـی فیفـا امـا در گفت وگـو 
و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـتۀ  اقـدام  مانـدگار،  روزنامـۀ  بـا 
همگرایـی را یـک اقـدام نیـک بـرای شکسـت بن بسـت 

می کنـد. عنـوان 
آقـای رشـید می گویـد: ایـن اقـدام داکتـر عبـداهلل سـبب 
شـد تـا رونـد به پیـش بـرود و ما به طـرف یـک امیدوار 
بـه پیـش برویـم و خوشـحال هسـتیم کـه ایـن بن بسـت 

شکسـته شده اسـت.
رییـس فیفـا تاکید کـرد: ایـن اقـدام ثبـات و همگرایی از 
یـک سـو امیـدواری را خلـق کرده اسـت و از طرفـی هم 
کمیسـیون دیگـر بهانـۀ ندارنـد و کمیسـیون بایـد از ایـن 
فرصـت اسـتفاده درسـت نماینـد و اعتماد سـازیی کند و 

دوبـاره کاری نکنـد کـه اعتمـاد از بیـن برود.
او افـزود: چـون تمرکـز تیم ثبات و همگرایـی روی آرای 

بـدون بایومتریـک یا خـارج از زمان اسـت؛ بنابراین عدم 
حضـور نماینـدۀ شـان در ۲۷ والیـت دیگـر زیـاد مهـم 

. نیست
آقـای رشـید ابـراز امیدواری کرد که کمیسـیون شـکایات 
بتوانـد قناعـت طرفیـن را حاصـل نمـوده و امـا این کـه 
شـکایات  بـه  چگونـه  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
رسـیده گی خواهـد کـرد و چطـور رضایـت طرفیـن را 

فراهـم خواهـد سـاخت، آینـده آن را ثبـات می کنـد.
والیـات پنجشـیر، بغـان، تخـار، بدخشـان، جوزجـان، 
سـرپل و فاریـاب  از جمله والیات اسـت که بازشـماری 

آرا در آن متوقـف بـود.
جنجـال برسـر ابطـال یـا صحـت حـدود ۳۰۰ هـزار رای 
از هفته هـا بـه این سـو مانـع شـمارش آرا و اعـام نتایـج 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را که در ششـم میزان برگزار 
شـده بود، اسـت. اکنـون دیـده شـود کـه آغاز بارشـماری 
بُن بسـت  بـه  می توانـد  شـمالی  والیـت  هفـت  در  آرا 
طوالنی تریـن انتخابـات دنیـا نقطـه پایـان بگـذار یـا خیر.

نتیجـۀ  اعـام  خواهـان  مجلـس  در  مـردم  نماینـده گان  از  شـماری 
انتخابـات از سـوی کمیسـیون انتخابات انـد و می گویند که کمیشـنران 
ایـن کمیسـیون نبایـد صاحیت هـای خود را بـه تائید و یـا رد نامزدان 

بگذارد. انتخابـات 
آنـان کـه دیـروز شـنبه، ۲۳ قـوس در نشسـت عمومی این اتاق سـخن 
می گفتنـد، بیـان کردنـد که سرنوشـت تمـام مـردم افغانسـتان را برخی 

نامـزدان به گـروگان گرفتـه اند.
همزمـان باایـن، داکتـر عبداهلل عبـداهلل، نامزد پیشـتاز انتخابـات در یک 
گردهمایـی در میـان هوادارانـش در بغـان گفت که اجازۀ بازشـماری 
هفـت والیـت باقی مانـده بـه معنای عقب نشـینی از موضـع اش مبنی بر 
باطـل شـدن آرای تقلبی نیسـت و او تحـت هیچ شـرایطی نتایج تقلبی 

را نمی پذیـرد.

کمیشنران صالحیت های خود را به نامزدان ندهند
فریـده حمیـدی، یـک نمایندۀ مـردم در مجلـس در نشسـت دیروز در 
واکنـش بـه نشسـت های کمیشـنران و نامـزدان گفـت کـه شـمارش و 
اعـام نتیجـۀ انتخابـات از صاحیت هـای قانونـی کمیشـنران اسـت و 
آنـان نبایـد صاحیت هـای خـود را بـه نامـزدان تفویـض کننـد. بانـو 
حمیـدی بـه ایـن بـاور اسـت کـه کمیشـنران کمیسـیون های انتخابات 

نبایـد تـن به مشـوره بـا نامـزدان بدهد.
او اظهـار داشـت کـه کمیشـنران بایـد مطابـق قانـون بـه کارش ادامـه 
دهـد و پیـش از این کـه کشـور بـه بحـران بـرود، نتیجـۀ انتخابـات را 
اعـام کنـد. فریده حمیدی مدعی شـد که برخـی از نامـزدان از »موقع 

سوءاسـتفاده« می کننـد و کمیسـیون نبایـد اجـازۀ ایـن کار را بدهـد.
در سـوی دیگـر، اقبـال صافـی، عضـو دیگـر مجلـس گفـت کـه اگـر 
کمیسـیون نتیجـۀ انتخابـات را اعـام نکنـد، در واقـع »سرنوشـت ۳5 
میلیـون انسـان را در گـرو چنـد تـن« قـرار داده اسـت. آقـای صافـی 
بیـان کـرد کـه ادامـۀ بُن بسـت و اعام نشـدن نتیجـۀ انتخابات، کشـور 
را بـه سـوی بحـران می بـرد. ایـن نماینـدۀ مـردم همچنـان گفـت کـه 
در  مشـارکت  اجـازۀ  طرف هـا  تمـام  بـه  بایـد  آینـده  رییس جمهـور 

حکومـت را بدهـد.
اقبـال صافـی تأکیـد کـرد که بـه فرهنگ زورگویـی در رونـد انتخابات 
بایـد پایـان داده شـود. او امـا مشـخص نکـرد کـه در ایـن رونـد کـه 
زورگویـی کـرده اسـت. به گفتـۀ آقـای صافـی، ادامۀ رونـد جمهوری 

در افغانسـتان بسـته گی بـه سـامت انتخابـات دارد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـوند که نشسـت مشـترک دو روز 
پیـِش کمیسـیون های انتخاباتـی، نماینـده گان نامـزدان، احزاب سیاسـی 
و نهادهـای ناظـر بـرای حل بن بسـت انتخابـات بی نتیجۀ پایـان یافت. 
در آن نشسـت عـاوه بـر نماینـده گان نامـزدان، حـوا علـم نورسـتانی، 
رییـس کمیسـیون انتخابـات نیـز با نماینـدۀ یکـی از نامـزدان درگیری 
لفظـی کـرد و بـا عصابانیـت ُهشـدار داد کـه نتایـج انتخابـات را بدون 

بازشـماری آرای ۷ والیـت اعـام می کنـد.

داکتر عبداهلل به بازشماری هفت والیت راضی شد 
ناوقـت شـنبه شـب، عبـداهلل عبـداهلل رهبـر تیـم »ثبـات و همگرایـی« 
در یـک نشسـت خبـری ظاهـر شـد و از هوادارانـش در هفـت والیت 
شـمالی کشـور خواسـت تا بـه کمیسـیون انتخابـات اجازۀ بازشـماری 
آرای ایـن والیت هـا را بدهنـد. آقـای عبـداهلل اما گفت که ایـن تصمیم 
بـه معنـای پذیـرش ۳۰۰ هـزار رایی نیسـت که بـه آن اعتـراض دارند. 
داکتـر عبـداهلل پـس از ایـن تصمیـم بـه والیـت بغـان رفـت و بـا 
هوادارانـش دیـدار کرد. آقـای عبداهلل در نشسـتی در میـان هوادارانش 
در ایـن والیـت تأکیـد کـرد که زعیـم آینـدۀ افغانسـتان بایـد از طریق 
آرای پـاک مـردم تعیین شـود. داکتـر عبداهلل گفـت کـه می خواهد »نام 
بـد تقلـب از سـرزمین پـاک افغانسـتان« گـم شـود و هر کسـی در هر 
سـطح و سـویه یی کـه انتخـاب می شـود، بـا آرای پـاک مـردم انتخاب 

. شود
داکتـر عبـداهلل از هوادارانـش از بهـر بسـته کـردن دروازه هـای والیتـی 
کمیسـیون انتخابـات سپاسـگزاری کرد و بـار دیگر از آنان خواسـت تا 
بـه کمیسـیون انتخابـات اجـازه دهند آرای هفـت والیـت باقی مانده را 
بازشـماری و تفتیـش کنـد. او امـا اضافه کرد کـه این تصمیـم را از آن 
جهـت گرفتـه تـا به کمیشـنران فرصـت داده شـود تصمیم های شـان را 

بربنیـاد قانـون، لوایـح و طرزالعمل هـای تصویب شـده بگیرند.
عبـداهلل گفـت کـه بـه دنبـال »اضافه خواهـی« نیسـت و »هیـچ وقت و 
در هیـچ شـرایطی« اجـازه نمی دهـد کاری صـورت گیـرد کـه موجب 
»پایـان مردم سـاالری« در افغانسـتان شـود. بـه گفتـۀ داکتـر عبـداهلل: 
»خواسـت همـۀ مـا یکـی اسـت و آن این کـه مـا هیـچ اضافه خواهـی 
نداریـم و هیـچ وقتـی هـم نمی خواهیـم کـه یـک لحـظ یـک هموطن 
مـا برایـش مزاحمـت ایجـاد شـود، امـا در عیـن حـال و هیـچ وقتی و 
تحـت هیـچ شـرایطی این اجـازه را نمی دهیـم یک کار صـورت بگیرد 
کـه خـدای ناخواسـته پایـان آرزوی مردم بـرای تحقق مردم سـاالری و 

حاکمیـت قانون باشـد«.
گفتنـی اسـت که رونـد بازشـماری و تفتیـش آرای انتخابات بیشـتر از 
یـک مـاه پیـش آغاز شـد، ولی سـتاد انتخابـات »ثبـات و همگرایی« به 
رهبـری عبـداهلل عبـداهلل بـا ایـن رونـد مخالفـت کـرد. سـتاد انتخابات 
آقـای عبـداهلل خواهـان ابطـال ۳۰۰ هـزار رای پیش از انجـام این روند 
بـود کـه به گفتـۀ آنـان »تقلبـی و مشـکوک« انـد. کمیسـیون انتخابات 
اعـام کـرده کـه امـروز یکشـنبه، ۲۴ قـوس رونـد بازشـماری هفـت 
والیـت را آغـاز می کنـد و پـس از آن، نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات را 

اعـام می کنـد.
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واقعیِت افول نسبی 
در قدرت و جایگاِه امریکا

آلوده گی هوا با »سقط جنین 
خاموش« ارتباط مستقیم دارد

مـدت زمـاِن درازی اسـت کـه بحث کـرده ام افـول ایاالت 
متحـده به مثابـۀ یـک قـدرت هژمونیـک، از حـدود ۱۹۷۰ 
افـول آرام، در دوران رییس جمهـوری  ایـن  آغـاز شـد و 
جورج بـوش شـتاب گرفـت. نخسـتین بار نوشـتن در ایـن 
مـورد را در ۱۹8۰ یـا بعـد از آن آغــاز کـردم. در آن زمـان 
واکنـش همـۀ اردوگاه هـای سیاسـی بـه این بحـث این بود 
کـه آن را بـه عنـوان بحثـی نامعقـول رد می کردنـد. در دهۀ 
۱۹۹۰، کامـًا برعکـس، بازهـم واکنـش همـۀ طرف هـای 
طیـف سیاسـی  ایـن بود کـه ایاالت متحـده به اوج سـلطۀ 

تک قطبـی دسـت یافتـه اسـت.
امـا بعد از شکسـتن حباب ۲۰۰8، تغییر نظـِر صاحب نظران 
و عامـۀ مـردم آغـاز شــد. امـروز، درصـد بزرگـی از مردم 
)هرچنـد نـه همۀ آن هـا( واقعیـت افول نسـبی در قدرت و 
جایـگاه و نفـوذ ایاالت متحـده را پذیرفته انـد. این پذیرش 
در ایـاالت متحـده کامـًا بـا اکراه صـورت پذیرفته اسـت. 
کـه  ایـن  پیشـنهاد  در  صاحب نظـران  و  سیاسـت مداران 
چه گونـه هنـوز می تـوان جلوی ایـن افول را گرفـت، با هم 
رقابـت می کننـد. بـه باور مـن، ایـن فرایند بازگشـت ناپذیر 

است.
پرسـِش حقیقـی ایـن اسـت کـه پیامدهـای ایـن افـول چه 
هسـتند. نخسـت بیان گـر کاهـش تـوان ایـاالت متحـده در 
کنتـرل وضعیـت جهانـی و بـه طـور خـاص، بی اعتمـادی 
هم پیمانـان پیشـین ایـاالت متحـده بـه رفتـار ایـن کشـور 
اسـت. چنـد مـاه گذشـته، بـه سـبب افشـاگری های ادوارد 
اسـنودن، همـه آگاه شـدند کـه سـازمان امنیت ملـی امریکا 
بـه طـور مسـتقیم از جملـه از رهبـران رده بـاالی سیاسـی 
آلمـان، فرانسـه، مکزیـک و برازیـل )البتـه عـاوه بـر آن از 
شـهروندان بی شـمار ایـن کشـورها( جاسوسـی می کـرده 

ست. ا
تردیـدی نـدارم کـه ایـاالت متحـده در ۱۹5۰ هـم درگیـر 
از  هیچ کـدام   ۱۹5۰ در  امـا  بـود.  مشـابهی  فعالیت هـای 
ایـن کشـورها جـرأت نداشـتند کـه خشم شـان را بـه یـک 
رسـوایی عمومـی بـدل کننـد و از ایـاالت متحـده بخواهند 
ایـن کار را متوقـف کنـد. اگـر آن هـا امـروز ایـن کار را 
می کننـد، بـه خاطـر آن اسـت کـه امـروز بیـش از آن کـه 
آن هـا بـه ایـاالت متحده نیاز داشـته باشـند، ایـاالت متحده 
بـه ایـن کشـورها نیـاز دارد. ایـن رهبـران کنونـی می دانند 
کـه ایـاالت متحـده هیـچ گزینه یـی نـدارد بـه جـز این کـه 
قـول دهـد ایـن روش هـا را متوقـف کنـد، همان طـور کـه 
پرزیدنـت اوبامـا ایـن کار را کرد )ولو آن که ایـاالت متحده 
چنیـن نیتی نداشـته باشـد(. رهبـران این چهار کشـور همه 
می داننـد کـه بـا پیچانـدِن گـوش ایـاالت متحـده، موقعیت 

داخلی شـان تقویـت خواهـد شــد نـه تضعیف.
ایـاالت متحـده بحـث  افـول  از  تـا جایـی کـه رسـانه ها 
می کننـد، بیش تریـن توجـه بـه چیـن بـه عنـوان هژمـون 
بالقـوۀ بعـدی می شـود. ایـن بحـث نیـز نکتـۀ اصلـی را 
نادیـده می گیـرد. تردیـدی نیسـت کـه قـدرت ژئوپلتیـک 
چیـن در حال رشـد اسـت. اما دسـت یابی به نقـش قدرت 
اسـت.  صعب الوصـول  و  طوالنـی  فراینـدی  هژمونیـک، 
طبیعتـًا دسـت کم نیم قـرن دیگـر طـول می کشـد که کشـور 
دیگـری بـه چنیـن جایگاهـی برسـد کـه بتوانـد قـدرت 
هژمونیـک اعمـال کنـد و ایـن زمـان درازی اسـت کـه طی 

آن خیلـی چیزهـا می توانـد رخ دهـد.
در آغـاز جانشـین بافصلـی برای ایـن نقش وجـود ندارد. 
بلکـه وقتـی کاهـش بیش تـر قدرتی کـه تاکنـون هژمونیک 
رخ  آن چـه  می شـود،  روشـن  کشـورها  دیگـر  بـر  بـوده 
می دهـد ایـن اسـت کـه مبـارزۀ پرآشـوب میـان قطب های 
کنتـرل وضعیـت  بـه  قـادر  هیچ یـک  کـه  قـدرت  متعـددِ 
نیسـت، جایگزیـن نظم نسـبی در سیسـتم جهانی می شـود. 
غولـی  امـا  اسـت،  غـول  یـک  هم چنـان  متحـده  ایـاالت 
پوشـالی. اکنـون هم چنـان قدرت مندترین نیـروی نظامی را 
دارد، امـا خـود را ناتـوان از آن می یابـد که اسـتفادۀ چندان 
مناسـبی از آن کنـد. ایـاالت متحـده تـاش کرده بـا تمرکز 
روی جنگ افزارهـای پهبـاد )هواپیماهـای بدون سرنشـین( 
مخاطراتـش را بـه حداقـل برسـاند. رابـرت گیتـس وزیـر 
پیشـین دفـاع پیش تـر ایـن دیـدگاه را رد کـرده، چـرا که به 
لحـاظ نظامـی کامـًا غیرواقع بینانـه اسـت. وی یادآور شـد 
کـه تنهـا بـا نبـرد زمینی برنـدۀ جنگ مشـخص می شـود و 
رییس جمهـور ایـاالت متحـده اکنـون تحـت فشـار شـدید 
سیاسـت مداران و احساسـات عمومـی بـرای عدم اسـتفاده 

از نیروهـای زمینی اسـت. 
سـطح  ژئوپلتیـک  آشـوب  وضعیـت  در  همـه گان  مسـالۀ 
بـاالی اضطرابـی اسـت که بـه بـار مـی آورد و فرصت هایی 
اسـت کـه بـرای شـایع شـدِن حماقـت ویران گـر ایجـاد 
می کنـد. مثـًا ایـاالت متحـده دیگـر قـادر نیسـت برنـدۀ 
جنگ هـا شـود امـا قـادر اسـت بـا اقدامـات غیرمحتاطانـه 
خطـِر عظیمـی بـرای خـود و دیگـران پدیـد  آورد. ایـاالت 
متحـده در خاورمیانـۀ کنونـی بـه هـر کاری دسـت بزنـد، 
کنش گـران  از  هیچ یـک  هم اکنـون  می خـورد.  شکسـت 
قدرتمنـد خاورمیانـه )منظـورم هیـچ کـدام اسـت( دیگر از 
رهنمودهـای ایـاالت متحـده پیـروی نمی کنـد. این شـامل 
مصر، اسـراییل، ترکیه، سـوریه، عربسـتان سـعودی، عراق، 
چیـن(.  و  روسـیه  از  )بگذریـم  اسـت  پاکسـتان  و  ایـران 
وضعیـت بغرنج سیاسـی که ایـن وضعیت بر ایـاالت متحد 
تحمیـل می کنـد، به تفصیـل در نیویـارک تایمـز ثبـت شـده 
اسـت. نتیجـۀ اختـاف  نظـر داخلـی در دولـت اوباما، یک 
مصالحـۀ فوق العـاده مبهـم بوده اسـت کـه به نظر می رسـد 
در آن پرزیدنـت اوبامـا بیش تـر دچـار تردیـد می شـود تـا 

قدرت.
سـرانجام آن کـه دو پیامـد حقیقـی هسـت کـه می تـوان در 
دهه هـای آتـی نسـبت بـه آن تا حـد زیـادی یقین داشـت. 
نخسـت پایـان دالر ایـاالت متحـده بـه عنـوان ارز مرجـع 
اسـت. وقتـی ایـن وضعیـت حاکـم شـد، ایـاالت متحـد 
پشـتوانۀ گسـتردۀ بودجـۀ ملـی اش و هزینه هـای عملیـات 
اقتصادی اش را از دسـت داده اسـت. دومیـن پیامد، احتماالً 
افول جدی در سـطح نسـبی زنده گی شـهروندان و سـاکنان 
ایـاالت متحـده اسـت. پیامدهای سیاسـی این تحـول اخیر 
را دشـوار بتـوان به تفصیـل پیش بینـی کـرد امـا بی اهمیـت 

بود.  نخواهـد 
۳ نومبر ۲۰۱۳
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of US Decline, ZNet

پژوهش هایـی کـه به تازه گـی با همـکاری دانشـگاه های مختلِف 
چیـن و توسـط تیمـی متشـکل از ۱۶ پژوهشـگر انجـام شـد، 
نشـان داد کـه میـان آلوده گـی هـوا و »سـقط جنیـن خامـوش« 

ارتباط مسـتقیمی وجـود دارد.
منظـور از سـقط جنین خاموش، وضعیتی اسـت کـه بدون آنکه 
مـادر متوجـه نشـانه یی شـود، بـارداری متوقـف شـده و جنین 

می میـرد. 
پیـش از ایـن ارتبـاط مسـتقیم میـان آلوده گـی شـدید هـوا بـا 
مـرگ زودرس، بیماری هـای تنفسـی و کاهـش میزان شـادمانی 
افـراد بـه اثبـات رسـیده بـود. همچنیـن مطالعـات ثابـت کـرده 
بودنـد کـه آلوده گـی هـوا احتمـال زایمـان زودرس، کم  وزنـی 
نـوزاد هنـگام تولـد و بـه خطـر افتـادن جـان مـادر را افزایـش 
می دهـد و وقتـی زنـان بـاردار برای مدتـی طوالنـی در معرض 
آلوده گـی هـوا قـرار می گیرنـد، این آالینده هـا می توانند از سـد 
خونـی موجـود میـان مـادر و جنیـن عبـور کـرده و روی جنین 

بگذارند. تأثیـر 
جنیـن  »سـقط  میـزان  افزایـش  بـر  هـوا  آلوده گـی  تاثیـر  امـا 

می شـود. محسـوب  جدیـد  یافته هـای  از  خامـوش« 
یـک فـرد بالـغ به طـور معمـول روزانـه ۲۰ هـزار بـار نفـس 
می کشـد. امـا اگـر شـما در محیطـی بسـیار آلـوده ماننـد شـهر 
پکـن پایتخت چیـن زنده گی کنیـد، احتماالً در هـر دم و بازدم، 
مجموعه یـی بسـیار مضر از انواع مـواد شـیمیایی و آالینده ها را 

وارد ریه هـای خـود کـرده و جـذب بـدن می کنیـد.
بـا  کـه   »BreatheLife« جهانـی  کمپیـن  گـزارش   بـر  بنـا 
همـکاری برنامـۀ محیط زیسـت سـازمان ملل، سـازمان جهانی 
بهداشـت، ائتـاف جهانـی مبـارزه بـا تغییـرات آب وهوایـی و 
بانـک جهانـی راه انـدازی شـده اسـت، آلوده گـی هـوای شـهر 
پکـن ۷.۲ بـار باالتـر از سـطح آلوده گـی ایمـن اسـت و ایـن 
وضعیـت بـرای مادرانـی کـه در انتظـار تولد نـوزادی هسـتند، 
خطـر سـقط جنیـن خامـوش را به طـور قابـل توجهـی افزایش 

می دهـد.
بـرای انجـام ایـن پژوهش ، سـوابق پزشـکی بیـش از ۲5۰ هزار 
زن بـاردار در پکـن در یـک دورۀ زمانـی ۹سـاله از ۲۰۰۹ تـا 
۲۰۱۷ میادی مطالعه شـد و بررسـی این سـوابق نشـان داد که 
۱۷ هـزار و ۴۹۷ زن از ایـن تعـداد )۶.8 درصـد( دچـار سـقط 

جنیـن خامـوش شـده اند.
محققـان همچنیـن دریافتنـد که احتمال سـقط جنین بـا افزایش 
غلظـت آالینده هـا در هـوا افزایـش می یابـد. منظـور از هـوای 
آلـوده در ایـن تحقیـق نیـز، وجـود ذراتـی همچون دی اکسـید 

گوگـرد، ازن و مونواکسـید کربـن در هوا اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بسـیاری از آالینده های سـاختۀ دسـت 
بشـر، بی نهایـت کوچـک هسـتند و بزرگـی آن هـا حداکثـر بـه 
انـدازۀ قطـر یـک تـار مـو اسـت. بـه همیـن دلیـل ایـن ذرات 
آالینـده می تواننـد از مسـیر ریـه وارد خـون شـوند و حتا خود 

را بـه مغز برسـانند.
هرسـاله تقریبـًا یـک میلیون نیز کـودک در اثر ابتا بـه ذات الریه 
می میرنـد کـه نیمـی از ایـن مرگ هـا بـا آلوده گـی هـوا ارتبـاط 

دارد. مستقیم 
عـاوه بـر تحقیـق چینی هـا، در فبـروری سـال جـاری میادی 
نتیجـۀ تحقیـق دیگری این بـار در ایـاالت متحدۀ امریکا منتشـر 
شـد کـه به یافته های مشـابهی دسـت یافتـه بود: مطالعۀ سـوابق 
پزشـکی حـدود ۱۳ هـزار زن بیـن سـال های ۲۰۰۷ تـا ۲۰۱5 
میـادی که در پی سـقط جنین بـه اورژانس آورده شـده بودند، 
نشـان داد کـه افزایـش ۲۰ میکروگرمـی دی اکسـید نیتروژن در 
هـر متـر مکعـب، خطـر افزایـش سـقط جنیـن را ۱۶ درصـد 
افزایـش می دهـد. بررسـی ایـن پرونده هـا همچنیـن نشـان داد 
کـه در هفـت روز قبـل از سـقط جنیـن، مـادران در معـرض 

آلوده گـی هـوا قـرار داشـته اند.

منبع: یورونیـوز

امانویل والرشتاین
برگردان: پرویز صداقت

مسالۀ همه گان در وضعیت 
آشوب ژئوپلتیک سطح 

باالی اضطرابی است که به 
بار می آورد و فرصت هایی 
است که برای شایع شدِن 

حماقت ویران گر ایجاد 
می کند. مثالً ایاالت متحده 
دیگر قادر نیست برندۀ 

جنگ ها شود اما قادر است 
با اقدامات غیرمحتاطانه خطِر 
عظیمی برای خود و دیگران 
پدید  آورد. ایاالت متحده 
در خاورمیانۀ کنونی به هر 
کاری دست بزند، شکست 

می خورد. هم اکنون هیچ یک 
از کنش گران قدرتمند 

خاورمیانه )منظورم هیچ کدام 
است( دیگر از رهنمودهای 

ایاالت متحده پیروی نمی کند. 
این شامل مصر، اسراییل، 
ترکیه، سوریه، عربستان 
سعودی، عراق، ایران و 

پاکستان است )بگذریم از 
روسیه و چین(. وضعیت 

بغرنج سیاسی که این وضعیت 
بر ایاالت متحد تحمیل 

می کند، به تفصیل در نیویارک 
تایمز ثبت شده است. نتیجۀ 
اختالف  نظر داخلی در دولت 

اوباما، یک مصالحۀ فوق العاده 
مبهم بوده است که به نظر 
می رسد در آن پرزیدنت 
اوباما بیش تر دچار تردید 

می شود تا قدرت
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6-4.  رویا  و  فضای  ترس  و   وهم
ــان  ــِر رم ــای دیگ ــم از ویژه گی ه ــرس و وه ت
ــت.  ــان« اس ــاه پری ــر ش ــش پر و دخت ــه  ش »کاک
تــرس از تجمــع مــردم بــه ِگــرد کاکــه  شــش پر 
از  تــرس  عجیب وغریــب،  برخوردهــای  بــا 
گوشــه وکنار متفــاوِت شــهر کابــل، ظلمــِت 
ــه   ــت ب ــه دس ــی ک ــرس از آن بیوه زن ــب و ت ش
گریبــان کاکــه  شــش پر شــده اســت؛ همــه 
کــه  شــگفت آوری اند  اتفاقــاِت  و  حــوادث 
کاکه شــش پر در قســمت های اخیــِر داســتان 

در خــواب می بینــد. 
یکــی از ایــن نمونه هــای وهم نــاِک ایــن  خــواب 
ــی  را  ــش پر، بیوه زن ــه  ش ــه کاک ــت  ک هنگامی س
ــش کمــک  ــدن فرزندان ــنه مان ــر گرس ــه از به ک
کــرده بــود، در خــواب می بینــد کــه دســت های 
آن زن، ماننــد پنجه هــای پوالدیــن، بــه گریبانــش 
ــای  ــد: ه ــاد می زن ــردم فری ــوی م ــده و به س ش
ــم را کشــته اســت.  ــرد کودکان ــن م ــردم! همی م
کاکــه  شــش پر خنجــرش را می َکشــد و بــه 
ــا  ــش را ره ــرد؛ زن گریبان ــرو می ب ــینۀ زن ف س
ــت؛  ــم کش ــرا ه ــد: آه م ــغ می زن ــد و چی می کن
ــزد امیــر ببریــد. کاکــه  شــش پر  او را بگیــرد و ن
ــن  ــر روی زمی ــود زن را ب ــر خون آل ــی پیک وقت
راهــی  مــردم  میــان  از  به ســختی  می بینــد، 
ــب  ــه عق ــی ب ــد. وقت ــرار می کن ــرده و ف ــاز ک ب
ــال او  ــه دنب ــد کــه همــه ب ــد، می بین ــگاه می کن ن
ــش پر  ــه  ش ــاب، ۱۳۹۳: ۲۲۱(. کاک افتاده اند)زری
ــی  کــه قلبــش  ــاد، درحال ــرس و توهــم زی ــا ت ب
ــر از عــرق شــده  ــد و پشــتش پُ به شــّدت می تپ
 اســت،  بیــدار می شــود و شــتاب زده بــر جایــش 
ــده  ــح دمی ــه ســپیدۀ صب ــد ک می نشــیند و می بین

اســت.  
ــای  ــر فض ــم ب ــِم حاک ــرگ و وه ــرس از م ت
کــه  ویژه گی هایی ســت  جملــه  از  داســتان، 
ــر  ــی نزدیک ت ــم جادوی ــه ریالیس ــتان را ب داس
ــز  ــار دیگــر نی ــد ب می ســازد. کاکــه  شــش پر چن
خــواب می بینــد کــه بــه بــاغ قاضــی، بــه دیــدار 
ــان کاکــه  شــش پر  ــا آن ــه  اســت. اّم یارانــش رفت
ــه   ــن کاک ــد: م ــی می گوی ــند. وقت را نمی شناس
ــوی  ــرت زده به س ــش حی ــتم، یاران ــش پر اس ش
یکدیگــر نــگاه می کننــد و می گوینــد: کاکــه  
ــا  ــت؛  خودم ــرده اس ــرد! او ُم ــرد َم ــش پر ُم ش
اســتاد   )۲۲۲ )همــان:  کردیــم...  گــورش 
زریــاب بــا ایــن صحنه آرایی هــا و حــوادث 
تغییــر  می خواهــد  نخســت  شــگفت انگیز، 
دهــد.  نشــان  را  کاکه شــش پر  زنده گــی 
ــر آن  ــاال دیگ ــه ح ــد ک ــان ده ــد نش می خواه
کاکه شــش پری  کــه بــه  تفریح هــا می رفــت، 
ــرد و  ــتراک می ک ــی اش ــابقات قچ جنگ ــه  مس ب
مســت و ملنــگ بــود، ُمــرده اســت و چــون حاال 
ــند.  ــردم او را نمی شناس ــده اســت، م ــم ش حکی
دوم این کــه بــا درهــم تنیــدن خیــال و واقعیــت 
ــه  ــۀ خــود را ب ــا، نشــانه های عاق ــم روی در عال

ریالیســم جادویــی برجســته تر می ســازد.  

7-4.  دوگانه گی
منظــور از دوگانه گــی زیســت هم زمــان عناصــر 
متضــاد در بســتر داســتان اســت. در ایــن شــیوه 
نویســنده گان ریالیســم جادویــی، می کوشــند تــا 
صحنه هــا و عناصــر ناهمگــون، اندیشــه های 
و  واقعــی  صحنه هــای  بومــی،   و  شــهری 
ــار  ــی را در آث ــوق طبیع ــی و ماف ــی، طبیع خیال
شــان بگنجاننــد. اســتفاده از ایــن رویکــرد، 
ــاندن  ــش کش ــه چال ــرای ب ــی ب ــرد خوب راهب
ــم  ــواه ه ــتانه و تمامیّت خ ــای نژادپرس گفتمان ه

.)۴8  –  ۴5  :۱۳88 اســت)پورنام داریان، 
را  شــش پر  کاکــه  رمــان  منظــر،  ایــن  از 
ــداِل  ــا و ج ــی از تقابل ه ــۀ خوب ــوان نمون می ت
شــخصیّت ها در موضوعــات مختلــف دانســت. 
گفت وگــوی  در  می شــود  را  تقابــل  ایــن 
در  شــش پر  کاکــه  و  پریــان  دخترشــاه 
ــه  ــی کاک ــنّت زده گی و بومی گرای ــای س بحث ه
و رهنمایــی او بــه افــکار نــو توســط دخترشــاه 

ــرد.  ــاهده ک ــان مش پری
ــان  ــر حبیب اهلل خ ــه امی ــی  ک ــان در جدال هم چن
و  فرهنــگ  تاریــخ، سیاســت،  مســایل  روی 
ــان دارد، حبیب اهلل خــان  ــاه پری ــا دخترش ــان ب زب
خــود را شــاه مقتــدر و سیاســت مدار و متمــّدن 
ــاگری  ــا افش ــان ب ــاه پری ــا دخترش ــد؛ اّم می دان
ــتعمال  ــه اس ــدن ب ــان او، و خندی ــای پنه رازه
واژه هــای عربــی و آنچــه کــه حبیب اهلل خــان آن 

ــاده گی آن  ــه س ــد، ب ــدن می خوان ــی ش را تمّدن
ــاند  ــش می کش ــه چال ــواه را ب ــاه تمامیّت خ ش
ــی  ــث »بازخوان ــوع در بح ــن موض ــه روی ای ک

ــم. ــی داری ــن نوشــته بحث ــخ« همی تاری
ریالیســم جادویــی در صــدد شکســتن بســیاری 
عامیانــه  فرهنــگ  دوگانه گی هایــی  مثــل  از 
و فرهنــگ فاخــر، ســنّت و مدرنیتــه، عقــل 
و مــاورای طبیعــه و... بــوده و هــدف آن از 
شکســتن ایــن دوگانه گی هــا، جمــع نمــودن 
ــه  ــد اســت ک ــی جدی ــک جهان بین اضــداد در ی
ــای  ــی در رمان ه ــگاه خاص ــوع، جای ــن موض ای
ــف، ۱۳۹۷ : ۷۴(. ــی دارد)حنی ــم جادوی ریالیس

کاکــه  شــش پر،  ُرمــان  در  زریــاب  اســتاد 
بــه گونه هــای متفــاوت در صــدد شکســتن 
ــی  ــر دوگانه گ ــه ظاه ــه ب ــت  ک ــی  اس پدیده های
دارنــد، امــا یکــی اســتند. مثــًا در فصــل 
ــل  ــه نق ــاه ب ــه دخترش ــم ک ــان می بینی ــر ُرم آخ
از »هراکلیتــوس« – فیلســوف یونانــی – بــه 
ــی  ــم یک ــا ه ــداد ب ــد: اض ــش پر می گوی کاکه ش
ــی و  ــتند. زنده گ ــد، یکــی اس ــک و ب ــتند. نی اس
مــرگ، یکــی اســتند. خــواب و بیــداری، یکــی 
ــرای  ــتند. ب ــی اس ــری، یک ــی و پی ــتند. جوان اس
ــم.  ــد، نیکــی را نمی دانی ــدی نباش ــر ب ــه اگ آن ک
را  زنده گــی  معنــای  نباشــد،  مــرگ  اگــر 
ــداری  ــای بی ــم. اگرخــواب نباشــد، معن نمی دانی

.)۲۴۶  :  ۱۳۹۳ نمی یابیم)زریــاب،  در  را 

8-4.  بازخوانی  تاریخ
ــخ و  ــه تاری ــی، ب ــم جادوی ــنده گان ریالیس نویس
بازخوانــی و بازنویســی آن توجــه بســیار دارنــد. 
ــیاری از  ــوع، بس ــن موض ــت ای ــا در نظرداش ب
رمان هــای ریالیســم جادویــی را می تــوان در 
ــخ  ــا » تاری ــات داســتانی تاریخــی« ی ــرۀ »ادبیّ زم
ریالیســم  نویســنده گان  داد.  قــرار  فانتــزی« 
پــت  زاویه هــای  بازنمایــی  بــا  جادویــی، 
مّلــت خــود، می خواهنــد  تاریــخ  پنهــان  و 
ــدۀ  ــاف عقی ــخ، برخ ــه تاری ــد ک ــان بدهن نش
مــردم، هیچــگاه مجموعه یــی از روایت هــای 
آن  زمــام داران  کــه  صادقانه یــی   و  بی طــرف 
ــندۀ  ــب نویس ــن ترتی ــت. بدی ــند، نیس می نویس
ــکاف های  ــت روی ش ــی، دس ــم جادوی ریالیس
.)۱۲5  :  ۱۳8۷ می گذارد)زرشــناس،  تاریخــی 
ــه  ــان کاک ــی  از ُرم ــاب، در جا- جای ــتاد زری اس
ــخ معاصــر کشــور   شــش پر، گوشــه های از تاری
ــی  ــا بازنمای ــوده اســت. او ب ــت نم ــز روای را نی
ــاهان  ــی ش ــان زنده گان ــت و پنه ــای پ زاویه ه
انتقــاد روی شــکاف های  انگشــت  گذشــته، 
از همین جاســت کــه  تاریخــی می گــذارد و 
تاریخــی  سیاســی–  رنگ وبــوی  داســتان 

می گیــرد. به خــود 
ــا  ــش پر را ب ــه ش ــان، کاک ــی امیرحبیب اهلل خ وقت
ــان در چمــن حضــوری می بینــد،  دخترشــاه پری

بــه کاکــه  شــش پرمی گوید کــه جــای ایــن 
ــا  ــده اش ب ــا ارگ اســت. کاکــه و پرن ــدۀ زیب پرن
ــی  ــر راض ــای امی ــن تقاض ــه از ای ــود آن ک وج
ــد  ــر فرزن ــه امی ــراس این ک ــا از ه ــتند، ام نیس
عبدالّرحمــن   – اســت  خــان  عبدالّرحمــن 
ــه  ــت؛ ب ــوپ می بس ــه ت ــان را ب ــه مردم خانی ک
ــد و  ــوش  می بُری ــت و گ ــیاه  چاه  ها می انداخ س
ــش  ــری خواه ــرد – از ناگزی ــور می ک ــم ک چش

امیــر را می پذیرنــد.
می شــود،  ارگ  داخــل  پرنــده  هنگامی کــه 
ــی  ــوی لفظ ــان گفت وگ ــان او و حبیب اهلل خ می
سیاســت های  بــه  پرنــده  می آیــد.  به میــان 
وقتــی  می گیــرد.  ُخــرده  عبدالّرحمن خانــی 
ــده  ــد، پرن ــخن می زن ــود س ــدار خ ــر ازاقت امی
ــد:  ــده می گوی ــدد. پرن ــا می خن ــخ آن ه ــه تاری ب
ــو از آن  ــن ســرزمینی که ت ــر! ای ــن امی ــوش ک گ
ســخن می گویــی، یــک ویرانــه اســت؛ رعایــای 
تــو یــک مشــت مردمــان گرســنه، بیمــار و 
ــران  ــان دخت ــو، مردم ــل اســتند؛ در قلمروت جاه
می فروشــند؛  گنــدم  دهســیر  بــه  را  خــود 
ــو  ــه ت ــی را ک ــت و روغن ــج و گوش ــن برن ای
ــما  ــه ش ــی ب ــد، مردمان ــت می خوری و درباریان
ــد؛  ــنه می مانن ــان گرس ــود ش ــه خ ــانند ک می رس
پادشــاهی  می ماننــد.  گرســنه  کودکان شــان 
ــار  ــای افتخ ــی ج ــاره چ ــردم بی چ ــن م ــر ای ب
اســت؟ مردمــان ایــن ســرزمین از ظلــم عامــان 

گروه گــروه  هزاره هــا  می کننــد؛  فــرار  تــو 
می گریزنــد؛ پیــش از ایــن هــم بــه دســت پــدر 
ــاب،  ــده بودند)زری ــته ش ــروه کش ــو، گروه گ ت
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خوش گــذران  شــخصی  امیرحبیب اهلل خــان، 
»چهل ســتون«  بــاغ  در  او  بــود.  عیّــاش  و 
کنیزک هــا  آن  در  کــه  داشــت  حرم ســرایی 
عیــش  محفل هــای  و  می کــرد  نگهــداری  را 
و عشــرت بــا آن هــا برپــا می نمــود. فســاد 
گســترش  روزتــاروز  او،  حرم ســرای  در 
می یافــت. فــرو رفتــن امیــر بــه لذت هــا و 
ــل  ــرای قت ــا ب ــه را حتّ ــا، زمین خوش گذرانی ه

.)۳۱  :  ۱۳8۴ کرد)طنیــن،  فراهــم  او 
زبــان  از  نیــز  کاکــه  شــش پر  ُرمــان  در 
»دخترشــاه  رازدان  پروبــاِل  رنگیــن  پرنــدۀ 
پریــان« اشــاره هایی بــه ایــن مــکان ویــژۀ 
ــده از  ــی پرن ــت. وقت ــده اس ــان ش حبیب اهلل خ
امیــر می پرســد کــه چــرا در گــذر خرابــات زنان 
ــرده ای؟  ــع ک ــی من ــی و رقاصه گ را از آوازخوان
امیــر بــا تعجــب پاســخ می دهــد: آوازخوانــی و 
رقاصه گــی! آوازخوانــی و رقاصه گــی شــرعًا 
ــر  ــا آواز پایین ت ــده ب ــرعًا. پرن ــت ش ــوع اس ممن
ایــن دختــرکان  امیــر!  امیــر می گویــد:  بــه 
سراســر  از  گماشــته گانت  کــه  را  زیبــاروی 
ــی  ــد، چ ــو می آورن ــرای« ت ــه »حرم س ــور ب کش
ــن کار شــرعًا مجــاز اســت؟  ــا ای ــی؟ آی می گوی

پرنــده ماننــد آن کــه رازی دگــر را بــا او در میــان 
ــاد  ــه ی ــبی را ب ــر! آن ش ــد: امی ــذارد، می گوی بگ
ــه او  ــه ب ــو – ک داری کــه خواهــرت – هاجربان
لقــب »اخت الّســراج« را داده بــودی، در کاخ 
چهل ســتون، مهمانی یــی برپــا کــرده بــودی 
ــودی و در  ــاه روی را گــرد آورده ب ــران م و دخت
میــان آن زیبارویــان عجــب حالــی داشــتی؟ امیــر 
شــگفتی زده بــر کرســی طایــی اش تکیــه کــرده 
نفس نفــس  رازهایــش  افشــای  ازشــگفتی  و 

.)۱8۱  –  ۱۷۷  :  ۱۳۹۳ می زد)زریــاب، 
ــوع  ــم، موض ــه می گذری ــنود ک ــن گفت وش از ای
می آیــد.  به میــان  تمــّدن  و  فرهنــگ  زبــان، 
امیــر حبیب اهلل خــان بــا آموختــن چنــد واژۀ 
ــان مــا و اســتعمال آن هــا به جــای  عربــی از زب
واژه هــای فارســی، می خواهــد تمــّدن را در 
کشــور بیــاورد کــه بــا تمســخِر دخترشــاه پریــان 

روبــه رو می شــود.
ــد  ــدا می زن ــود، ص ــته می ش ــر خس ــی امی وقت
ــوراً  ــده ف ــا کجاســت؟ پرن ــۀ م ــن عصری ــه ای ک
ــه  ــن عصری ــد: ای ــدا می زن ــره ص ــار پنج از کن
منظــورم  می گویــد:  امیــر  امیــر؟  چیســت 
پرنــده  اســت.  دیگرانــه  چــای  عصریــه  از 
ــی  ــه چــه عیب ــن چــای دیگران ــه ای ــد ک می گوی
ــت:  ــر گف ــی؟ امی ــه آن را دور انداخت ــت ک داش
ــود  ــّدن ش ــور متم ــن کش ــم ای ــوب می خواه خ
و زبــان مــردم دربــار بایــد از زبــان مــردم 

ــان  ــده خنده کن ــد. پرن ــته باش ــرق داش ــوام ف ع
ــا ایــن کلمــات ُمضحــک  ــد: تمــّدن را ب می گوی
ــن  ــت؟ ای ــی اس ــراقیه چ ــن اش ــی آوری؟ ای م
ضحــوه چــی اســت؟ ایــن عشــاییه چــی اســت؟ 
ایــن کلمــات را کــی بــه تــو آموخته اســت؟ این 
کلمــات از کــدام زبــان اســتند؟ امیــر غبغب کنــان 
ــان عربــی اســتند؛  می گویــد: این هــا کلمــات زب
ــده تمســخرآمیز  ــرآن اســت. پرن ــان ق ــی زب عرب
ــد.  ــی چرن ــد می گوی ــو چرن ــر، ت ــد: امی می گوی
ــر:  ــر؟ امی ــا آورده ای امی ــات را از کج ــن کلم ای
آورده  مولــوی  را  کلمــات  ایــن  نمی دانــم؛ 
اســت. پرنــده تمســخرآمیز می گویــد: چــه 
امیر!)زریــاب،  داری  شــرم آوری  زنده گــی 
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بــه ایــن اســاس، ُرمــان »کاکــه  شــش پر و دختــر 
ــری از  ــِش دگ ــوان خوان ــان« را می ت ــاه پری ش
ــه  ــا اشــاره ب ــاب، ب ــخ دانســت. اســتاد زری تاری
ــخ کشــور،  گوشــه های تاریــک و شــرم آور تاری
ــه  ــد ک ــاهانی را نشــان می ده ــی ش ــرۀ واقع چه
ــا  ــا ت ــی آن ه ــتبداد و تمامیّت خواه ــراث اس می

امــروز عامــل بدنامــی کشــور اســت.

1.   نتیـجه 
بررســی ُرمــان کاکــه  شــش پر و دخترشــاه 
جســت وجوی  و  زریــاب  رهنــورد  پریــان 
مؤلفه هــای ریالیســم جادویــی در آن نشــان 

ــرۀ  ــتان، در زم ــن داس ــان ای ــه بی گم ــد ک می ده
ریالیســم  شــیوۀ  بــه  کــه  داستان هایی ســت 
در  نویســنده  شده اســت.  نگاشــته  جادویــی 
داســتان هایش،  ســایر  ماننــد  داســتان،  ایــن 
ژرف ســاخت آفرینــش ایــن ُرمانــش را نیــز 
و  تاریخــی  اجتماعــی،  دینــی،  مشــکات 
فرهنگــی جامعــۀ خــود قــرار داده و شــیوۀ 
ــده  ــان آن برگزی ــرای بی ــی را ب ــم جادوی ریالیس

ــت. اس
بــه ایــن اســاس، در ُرمــاِن کاکــه  شــش پر 
شــاخصه های  زریــاب،  پریــاِن  دختِرشــاه  و 
دیگــر  بــه  تناســب  در  ریالیســم جادویــی، 
ُرمان هــای وی، پُررنگ تــر بــوده و عناصــری 
چــون »وهــم و خیــال« و »فانتــزی« پــس از 
ــکل  ــتان را ش ــالودۀ داس ــت«، ش ــر »واقعیّ عنص
از  نویســنده  این هــا،  بــر  می دهــد.  افــزون 
ــا«،  ــی«، »روی ــد: »دوگانه گ ــی همانن ویژه گی های
»جــن و جــادو«، »دیــو و پــری«، »حــوادث 
ــوان  ــه  عن ــاد« ب ــطوره و نم ــاده« و »اس خارق الع
ــرده اســت. ــره  ب ــی به عناصــر ریالیســم جادوی

ــادی  ــای انتق ــی و رویکرده ــۀ اجتماع درون مای
ــی،  ــت های عبدالّرحمن خان ــخ و سیاس ــه تاری ب
رســم و عنعنــات بی جــا و ناپســند و بــرون 
ــر  ــردم، از دیگ ــۀ م ــات از حافظ ــن خراف ریخت
ُرمــان  در  جادویــی  ریالیســم  مؤلفه هــای 
ــان، عناصــر  کاکه شــش پر اســت کــه در ایــن می
»وهــم و خیــال«، »حــوادث خارق العــاده« و 

»فانتــزی« پررنگ تــر جلــوه دارد.
ــتان از  ــای داس ــاب در الب ــتاد زری ــًا اس ضمن
نیمه خیالــی  و  نیمه واقعــی  توصیف هــای 
ــان –  ــای ُرم ــن بنده ــره جســته و آخری ــز به نی
نزدیکی هــای  در  کاکــه  شــش پر  هنگامی کــه 
ــر شــاه  ــد کــه دخت ــاف، احســاس می کن کــوه ق
پریــان در ژرف ناهــای درونــش نهــان شــده 
ــا گونه یــی از توصیف هــای ریالیســم  اســت – ب

عرفانــی »وحدت الوجــود« همــراه اســت.
واکاوی هــای  و  اثــر  ایــن  بررســی  از 
چنیــن  جادویــی  ریالیســم  ویژه گی هــای 
فارســی،  عامیانــۀ  ادبیّــات  کــه  برمی آیــد 
بــودن  ریشــه دار  و  مردمــی   باورهــای 
بســتری  مــا،   اســطوره های کهــِن ســرزمیِن 
ــی و  ــات جادوی ــدن ادبیّ ــرای پروران ــی ب خوب
ــن کهن الگوهــا  ــزی  می باشــد. اســتفاده از ای فانت
ــف را  ــای مختل ــد واقعیّت ه ــات می توان در ادبیّ
بــا هنجارهــای نــو، بازتــاب داده و شــکاف های 

جامعــه را پُــر نمایــد.
منـابع

کتاب ها
۱.  حنیــف، محّمــد و حنیــف، محســن )۱۳۹۷(. 
بومی ســازی ریالیســم جاویــی در ایــران، چــاپ 
نخســت، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، تهــران.

ــتارهایی  ــهریار )۱۳8۷(. جس ــناس، ش ۲.  زرش
ــت،  ــاپ نخس ــر، چ ــتانی معاص ــات داس در ادبیّ

ــران. ــوان، ته ــۀ ج ــون اندیش ــارات کان انتش
ــش پر  ــه  ش ــورد )۱۳۹۳(. کاک ــاب، رهن ۳.  زری
ــان )ُرمــان(، چــاپ نخســت،  ــر شــاه پری و دخت

ــل. ــری، کاب انتشــارات امی
ــزی در  ــی اصغــر )۱۳85(. فانت ۴.  صدیقــی، عل
ــد،  ــارات ترفن ــت، انتش ــاپ نخس ــاهنامه، چ ش

ــران. ته
ــرن  ــتان در ق ــر )۱۳8۴(. افغانس ــن، ظاه 5.  طنی
بیســتم، چــاپ نخســت، انتشــارات عرفــان، 

ــران. ته
مجّله ها

ریالیســم  بازتــاب  تقــی.  پورنام داریــان،    .۱
غام حســین  داســتان های  در  جادویــی 
ادبیّــات  و  زبــان  مجّلــۀ  تهــران،  ســاعدی، 
ــانی،  ــوم انس ــات و عل ــکدۀ ادبی ــی، دانش فارس
دانشــگاه تربیّــت معلــم تهــران، شــمارۀ ۶۴، 

خورشــیدی. هـــ   ۱۳88  ،۴8  –  ۴5 صــص 
۲.  صفــری، جهان گیــر و دیگــران. پیونــد متــون 
عرفانــی بــا ریالیســم جادویــی، مجّلــۀ مطالعــات 
ــال  ــمارۀ ۱۴، س ــان، ش ــگاه کاش ــی دانش عرفان

ــص ۱۰۷ – ۱۱5. ۱۳۹۰، ص
بررســی  دیگــران،  و  رضــا  ناظمیــان،    .۳
گزاره هــای ریالیســم جادویــی در رمان هــای 
و  ســاعدی  غام حســین  بَیَــل«  »عــزاداران 
»شــب های هــزار شــب« نجیــب محفــوظ، 
ــه  ــگاه عّام ــی، دانش ــۀ ادب عرب ــران، مّجل ته
طباطبایــی، ص ۱5۹، شــمارۀ ۲، ســال ۶، ۱۳۹۳ 

ــیدی. ــجری خورش هـ

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

بخش سوم و پایانی

پژوهنده: احمـد دانش، دانش آموختۀ کارشناسی  ارشِد زبـان و ادبیّـات فارسـیّ دری دانشـگاه کـابـل
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پـر انتخاباتـو د څار یو شـمېر بنسـټونه او حقـوق پوهان 

پـه انتخابـايت مسـایلو کـې د مـي یـووايل حکومـت د 

رهربانـو لـه لوري لـه دولتـي امکاناتـو اسـتفاده د قانون 

بويل. خـاف 

پـه ارګ کـې د ولسـمرش محمـد ارشف غنـي لـوري د 

یـوه ورځ  ناسـتې  لـه  ټیـم  ټاکنیـز  دولـت جوړوونکـي 

وروسـته، تېـره شـپه د حکومـت اجراییـه رییـس عبدالله 

عبداللـه هـم په سـپیدار ماڼـۍ کـې د ثبـات او همپالنې 

ټیـم لـه رهـربۍ رسه ناسـته درلـوده.

فاریـاب،  پنجشـېر،  والیتونـو  اوو  د  عبداللـه  ښـاغي 

بغـان، رسپـل، تخـار، جوزجـان او بدخشـان د رأیـو 

بیاشـمېرنې پـه تـړاو خپله پرېکـړه له سـپیدار ماڼۍ څخه 

اعـان کـړه. نومـوړي د ټاکنیـزو مشـورو لپـاره د خپـل 

ټیـم غړي دغـې دولتـي ادارې تـه وربلي وو او د شـپې 

ډوډۍ یـې هـم ورکـړه.

د ثبـات او همپالنـې ټاکنیـزې ډلـې غـړي فضـل احمـد 

معنـوي د دغـې ناسـته پـه اړه ازادي راډيـو تـه وویل، په 

اجراییـه ریاسـت کـې د دې ناسـتې پـه تـررسه کولو رسه 

دوی وغوښـتل دا وښـیي چـې ال هـم پـه حکومـت کې 

لري. ونـډه 

ښـاغي معنـوي وویل: »مـوږ د یو ځـل لپاره وغوښـتل 

چـې خپلـه ناسـته پـه اجراییـه ریاسـت کـې وکـړو، تـر 

څـو وښـیو چـې ال هـم مـوږ د حکومـت یـوه برخـه یو 

او همـدا المـل دی ترڅـو چـې غوښـتنو ته د رسـیدګۍ 

امـکان وي او دروازې زمـوږ پـر مخ مکملې تړل شـوې 

نـه وي، مـوږ ګام پـه ګام د ټاکنـو لـه پروسـې رس پاتـې 

وتـړل يش،  پرمـخ  زمـوږ  دروازې  هرکلـه چـې  کېـږو. 

طبیعـي ده چـې مـوږ بـه خپـل تصمیم ونیسـو.«

خـو د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو بنسـټ 

پـه دولتـي  تـه  نوماندانـو  ټولـو  دا چـې  )فیفـا( وایـي، 

تاسیسـاتو کې د دا شـان ناسـتو جوړولو امکانات نشته، 

نـو هغـه کاندیـدان چـې د حکومـت برحال غـړي دي، 

بایـد لـه دې کاره ډډه وکـړي.

د فیفـا اجرائیـوي رئیـس یوسـف رشـید ازادي راډيـو تـه 

وویـل، د دا شـان ناسـتو جـوړول پـه دولتـي ادارو کـې 

توپیـري چلنـد او د لوبـې د قاعـدې خـاف کار دی. 

ښـاغل رشـید وویل، »د قانون او قاعدې پر اسـاس باید 

لـه دولتـي امکاناتو د نوماندانـو پر ضد یا ګټـې کار وانه 

خیسـتل يش.«

د افغانسـتان د رڼـو ټاکنـو بنسـټ )تیفـا( ویانـد احمـد 

زبیـر حبیـب زاده هـم د حکومتـي مرشانـو لـه خـوا د 

ټاکنیـزو اهدافـو لپاره لـه دولتي امکاناتو اسـتفاده د نورو 

کاندیدانـو لپـاره حـق تلفـي ګڼي.

د حبیـب زاده په خربه، د ولسـمرشۍ ټـول نوماندان باید 

مسـاوات او برابـري په نظـر کې ونیيس.

د افغانسـتان د ټاکنـو قانـون د نوماندانـو پـر ضـد یـا د 

هغـوی پـه ګټـه د دولتـي رسچینـو کارول منـع کـړي.

د دغـه قانـون د لسـمې مـادې د دوهـم بنـد لـه مخـې 

»د یـوه مشـخص کاندیـد پـه ګټـه او یـا رضر د هـر ډول 

شـتمنیو، تسـهیاتو او دولتـي رسچینـو کارول منع دي. 

لـه عامـه او دولتـي رسچینـو او تسـهیاتو څخـه برابـره 

ګټـه اخیسـتنه د دې قانـون د احکامـو لـه مخـې لـه دې 

حکـم څخـه مسـتثنی دي.«

حقـوق پوهان پـه ارګ او سـپیدار ماڼۍ کې د ولسـمرش 

ارشف غنـي او اجرائیـه رئیـس عبدالله عبداللـه له خوا د 

ټاکنیـزو ناسـتو جوړول لـه قانون رسه په ټکـر کې بويل.

د افغانسـتان د حقـوق پوهانـو ټولنـې مرسـتیال سـبحان 

مصبـاح وایـي، په دولتـي ادارو کـې هـر ډول انتخابايت 

ناسـتې د ټاکنـو د لومړنیـو پایلـو تـر اعـان پـورې، د 

انتخاباتـو د قانـون د لسـمې مـادې خـاف عمـل دی.

ښـاغي مصبـاح وویـل: »د دغـه شـان ناسـتو تـر رسه 

رسـوي.  زیـان  تـه  انتخاباتـو  رڼـو  او  عادالنـه  کـول 

نومانـدان بایـد د لـوړې تـر مراسـمو پـورې لـه دا شـان 

وکـړي.« ډډه  جوړولـو  غونـډو 

د ښـاغي عبداللـه د تېـرې شـپې تـر ناسـتې یـوه ورځ 

دمخـه، ښـاغي غنـي هـم پـه ولسـمرشۍ ماڼـۍ کې له 

خپلـو انتخابـايت پلویانـو رسه غونـډه درلـوده.

د دولـت جوړوونکـي ټیـم غـړي کبیـر رنجـرب چـې پـه 

دغه ناسـته کـې یې ګډون درلـود، ازادي راډیـو ته وویل 

چـې پـه هغـې ناسـتې کـې پـر انتخابايت مسـایلو سـا 

وشوې. مشـورې 

ددې ترڅنـګ د دولت سـاز ټیم لومړی مرسـتیال امرالله 

صالـح هـم پـه ځینـو دولتـي ناسـتو او سـفرونو کـې له 

ولسـمرش رسه مـل وي چـې د قانون خـاف دی.

وايـي  زوی  سـلطان  داوود  غـړی  یـو  ټیـم  ددغـه  خـو 

چـې ښـاغي غنـي د ولسـمرش پـه توګـه حـق لـري لـه 

وګـوري. رسه  سیاسـتوالو 

هغه په ارګ کې د دغه ټیم هرډول ناسته رد کړه.

معنـای دقیـق از قـدرت یا حاکمیت را دشـوار اسـت ارایه 
کـرد. یکتـن از سیاسـیون در نوشـته یی می نـگارد: واقعیت 
مهـم و نخسـتینی کـه بایـد دربـارۀ قـدرت دانسـت ـ این 
اسـت کـه واژه قـدرت بـا اقتـدار، نفـوذ، اجبـار و ترغیب 

دانسـته می شـود.  مترادف 
محققـان سیاسـی؛ نظـر بـه ایدیولـوژی و دید جهـان بینی 
خـود، تعاریـف متعـدد از قـدرت بـه دسـت داده انـد که 
برخـی از ایـن تعریف ها را قـرار ذیل پیشـکش می نمایم:
ماکـس وبـر ـ  قـدرت امـکان خـاص یـک عامـل )فـرد 
یـا گـروه( به خاطـر داشـتن موقعیتـی در روابـط اجتماعی 
اسـت کـه بتوانـد ارادۀ خود را بـا وجود مقاومـت، به کار 

 . بندد
کنتـرل  توانایـی  بـه طـور سـاده، حـد  گریـن ـ قـدرت 
دیگـران اسـت؛ به طوری کـه عملی را که از آنها خواسـته 

شـده اسـت، انجـام دهند. 
رابـرت دال ـ قـدرت رابطه یـی میـان بازیگرانی اسـت که 
در آن، بازیگـر دیگـری بازیگـران را بـه عملـی وا می دارد 

کـه در غیـر ایـن صـورت، آن عمـل را انجـام نمی دادند.
السـول ـ  قـدرت، مشـارکت در تصمیم گیـری و رابطـۀ 

میـان فـردی می باشـد.
مورگانتـا ـ منظـور از حاکمیـت سیاسـی، اشـاره به وجود 
کنتـرل در روابـط متقابـل دارنـده گان اقتـدار عمومـی و 
میـان اقتـدار عمومـی و عامه اسـت و تعریف دیگـر از او؛ 
توانایـی انسـان بـر اذهان و اعمـال دیگران، قدرت اسـت.

شاخص اقتدار:

چنیـن  را  قـدرت  ویژه گی هـای  الن،  کاپ  و  ول  الس 
مشـخص کـرده انـد: 

۱.  قدرت مبتنی بر روابط 

۲.   قدرت نسبی و وابسته به موقعیت 
جنبه های قدرت عبارتند از:

•  قدرت واقعی 
•  قدرت بالقوه

•  توانایی نفوذ بر دیگران
•  قدرت با ضمانت اجرا

•  قدرت هدف مندانه
کانون های اقتدار

منابع قدرت را از دو جهت، مورد مطالعه قرار می دهیم:
۱.   منابع اقتدار فرد و اجتماع

۲.  منابع حاکمیت دولت

)الف( منابع اقتدار فرد و اجتماع  
دانـش ـ بـه رشـد ذهـن و جـان یـاری می کنـد. رهبـری 
از ایـن رشـد بـر می آیـد و در جامعـه آگاه هیـچ رهبـری 
نمی توانـد بـه قـدرت دسـت یابـد یـا آن را اِعمـال کنـد؛ 
مگـر آنکـه مجهـز بـه دانشـی درسـت و مناسـب باشـد. 

سـازمان ها ـ سـاختارهای سیاسـی در ذات خـود مرجـع 
قـدرت انـد. بـه گونـۀ مثـال: اتحادیه هـای زحمت کشـان 
بـرای رهایـی از انقیـاد و سـتم گری تشـکیل شـده اسـت. 
موقعیت هـا ـ جایـگاه افـراد، گروه هـا، طبقـات و اقشـار 

اجتماعـی را معیـن می سـازد. 
اقتـدار ـ اقتـدار بـه معنـای قدرت مشـروع اسـت. دسـت 
یافتـن بـه مقـام سیاسـی یـا حقوقـی طبـق قانـون و بـه 
طـور مشـروع، قـدرت فـرد را افزایـش می دهـد و او را 

می گردانـد.  تاثیرگذارتـر 
مهارت ـ نیز به قدرت فرد می افزاید. 

ایمـان ـ در نگه داشـت اقتـدار یـا اِعمـال قـدرت، یکی از 
اجزا شـمرده می شـود.

رسـانه های جمعـی ـ  منابـع مهـم قـدرت انـد. صاحبـان 
گوناگـون  روزنامه هـای  و  مجله هـا  سـردبیران  و  امتیـاز 
می تواننـد نفـوذ قابـل ماحظـه در اِعمـال نفـوذ حکومت 

شوند. پنداشـته 

)ب( منابع قدرت دولت
منابـع عمـده قدرت دولت را بـه طور عمـوم در دو مقوله 

می دهیم: قـرار 
۱.  منابع محسوس

۲.   منابع نا محسوس
منابـع محسـوس ـ ایـن منابـع را می تـوان از لحـاظ کمی، 

بررسـی کـرد که ایـن منابـع عبارتند از:
و  سـواحل  و  شکسـته گی ها  شـامل  ـ  جغرافیـا  )الـف( 
کوهسـتانات بـر قـدرت دولت هـا تاثیـرات الزم دارنـد. 
افزایـش وسـعت  )ب( وسـعت سـرزمین ـ مسـاحت و 

می باشـد. دولت هـا  قدرت منـدی  مبیـن  خاک هـا 
)ج( منابـع طبیعـیـ  منابـع طبیعـی موجـود در روی و دل 

زمیـن، منابـع طبیعـی را معرفی مـی دارد. 
)د( تـوازن اقتصـادی ـ قـدرت دولت به قابلیـت اقتصادی 
امـروزه میـزان صنعتـی شـدن  آن بسـتگی زیـادی دارد. 

کشـورها مهمتریـن معیـار قابلیـت اقتصادی اسـت.
)و( تـوازن نظامـیـ  مرتبـط به توازن نیروهای مسـلح یک 

دولـت در معادله قدرت را شناسـایی می کند. 
)هــ( جمعیـتـ  معنـی بیانـس نفـوذ را با اقتـدار دولتی، 
افزایـش می بخشـد و عامـل محدودکننـدۀ قـدرت تلقـی 

می گـردد. 
منابـع نـا محسـوس ـ در تعیین قـدرت ملـی دول اهمیت 
دارنـد. ایـن منابـع را نمی توانیم به صورت کمی مشـخص 
کـرد؛ زیـرا در اسـاس دارای خصلـت کیفـی اند کـه قرار 

زیـر مختصـراً بـه هر یـک پرداخته می شـود:
•  کیفیـت رهبـری و حکومـت ملـیـ  حکومت هـای ملی 
ترکیبـی از حکوماتـی اسـت کـه بـا فسـاد خودکامه گی و 

بی انضباطـی همـراه می باشـد. 
•  ارادۀ تخصیـص منابـع در دسـت یافتـن بـه ثروت هـای 
بـرای  زور  از  اسـتفاده  بـه  مایـل  کـه  ـ حکومتـی  ملـی 

دسـتیابی بـه مقاصـد باشـد.
•  معنـی فقـدان انگیـزه در موجودیت محافظان سـرزمین 
ـ سـاح مـدرن، تجهیـز، عـدم لیاقـت، روحیـه، انضباط و 

کیفیت اسـت.
•  ظرفیـت بالقـوه اتحـاد دول کـه باعـث بـروز ایتاف ها 

می گـردد.
سـطح آگاهـی سیاسـی در میـان مـردم ـ در   •
نبـود حمایـت مردمی، دول قـادر به سـازمان دهی و کنترل 
نمی تواننـد. شـده  قـدرت  کسـب  راسـتای  در  منابـع 

مترادف های حاکمیت
دادن  نشـان  بـرای  کـه  مترادفـی  کلمـات  میـان همـه  از 
قدرت منـدی بـه کار مـی رود، دو کلمـه نفـوذ و اقتـدار 
بیشـترین کارایـی را دارنـد که قـرار ذیل، به آنهـا پرداخته 

می شـود: 
برابـر  نفـوذ  بـا  قـدرت  ـ   نفـوذ  و  قـدرت   -۱
نیسـت. بـه گفتۀ رابـرت دال: نفـوذ عبـارت از رابطه میان 
بازیگرانـی اسـت که در آن یک بازیگـر، بازیگران دیگر را 
وادار می سـازد بـه طریقـی که خواسـت خود آنها نیسـت، 
عمـل کننـد. بـرای مثـال: فرزنـد بـر رفتـار والدیـن خـود 
نفـوذ دارد امـا اینگونـه نفوذگـذاری با قـدرت در کارکرد 
سیاسـی برابـری نـدارد و یا کسـی کـه در موقعیتـی یا در 
جایـی قدرت منـد اسـت در موقعیت یا جـا دیگری ممکن 
اسـتـ  اقتـدار نداشـته باشـد و نیـز دربارۀ روابـط نفوذ و 
قـدرت گفتـه انـد زمانی که نفـوذ را افـرادی اِعمـال کنند 

و فاقـد اقتـدار باشـند همـان قدرت اسـت.
قـدرت و اقتـدارـ  اغلـب اقتـدار را بـا قدرت   -۲
متـرادف می داننـد امـا این دو اصطـاح ـ متفـاوت اند. به 
عقیده بسـیاری از متفکران سیاسـی ـ اقتدار، قدرت اسـت 
و در چنیـن حالـت، قـدرت و جـود نـدارد؛ بلکـه حق آن 
نهادهـا بـرای اِعمال قـدرت وجـود دارد. قانون بـه اقتدار 

مربـوط اسـت؛ نـه به قـدرت. 
اقتـدار حـق مشـروع بـرای نفوذگذاری یـا هدایـت رفتار 
دیگـران اسـت. اقتدار نیز مانند قدرت وسـیلۀ مشـروعیت 
رهبـری دیگـران اسـت امـا بـر خاف قـدرت ـ پایـه  آن 
زور یـا مجـازات نیسـت؛ بلکـه مشـروعیت یـا قانونیـت 
اسـت. بنابرایـن قـدرت، معلـم بـر شـاگردان ، کار فرمایی 
بـر کارگـران و مدیریـت بـر کارمنـدان بـه اقتـداری کـه 

دارنـد، بسـتگی دارد.

په ارګ او سپیدار ماڼۍ کې ټاکنیزې ناستې د قانون خالف دي
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چکیده 
در ایـن مقالـه کوشـش شـده اسـت تـا  رابطـۀ 
میـان امنیـت بـا اندیشـه و بیـان بررسـی شـود. 
اندیشـه و بیـان بـه عنـوان پدیده هـای انسـانی 
از ظرفیت هـای تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری  در 
حوزه هـای  گوناگـون اجتماعی برخـوردار بوده 
و بـرای تأثیرگـذاری و موثریـت آن در جامعـه 
نیـاز به فضای امن و مسـاعد احسـاس می شـود 
و همچنـان بـرای فربـه و همه گیـر شـدن  آنهـا 
نیـاز بـه حمایت های مختلـف وجـود دارد. بناًء 
در ایـن مختصـر کوشـش شـده اسـت تا نشـان 
داده شـود کـه اندیشـه و بیان در صـورت فقدان 
وضعیـت امـن دچـار انجمـاد و تنگنـا  شـده و 
از توانایی هـای مضاعـف چـون بسـتر سـازی و 
آسیب شناسـی های  می توانـد  کـه  تأثیرگـذاری 
باشـد،  داشـته  دنبـال  بـه  نیـز   را  اجتماعـی 
محـروم می گـردد. در صـورت فضـای حیاتـی 
بـرای آن کـه از طریق دموکراسـی و ارزش های 
دموکراتیـک می توانـد صـورت بگیـرد، جامعـه 
بـا موفقیـت پـی  می توانـد مراحـل توسـعه را 
بـرای  خطـر  و  دشـمن  بزرگترینریـن  گیـرد. 
آنهـا همانـا  ناامنـی  موجـد  و  بیـان  و  اندیشـه 
نظام هـای توتالیتـر و خـود کامـه شـناخته شـده 
ابـزار  از  بقایـش  و  تـداوم  بـرای  کـه همـواره 

سـرکوب و فشـار اسـتفاده می کنـد.

کلیـد واژه ها: امنیـت، آزادی، اندیشـه، بیان، 
چالش هـا

مقدمه 
در  امـروزه  کـه  دموکراسـی  و  سیاسـی  آزادی 
کشـور مـا بـه دالیـل گوناگـون به وجـود آمـده 
و  نظرهـا  ابـراز  از  حداقلـی  بـرای  را  فضـا  و 
بازتـاب اندیشـه ها بـاز کـرده اسـت، موضـوع 
بسـیار مهـم  و در عیـن حـال سرنوشت سـاز 
می باشـد.  مـا  ملـت  آینـدۀ  و  اکنـون  بـرای 
شـناخت درسـت و همه جانبـه از آن، فهـم و در 
عیـن حـال، تحلیـل آنهـا در صـورت نادرسـت 
موجـب سـردرُگمی ها و گرفتاری هـای کثیـری 
شـد.  خواهـد  مـا  بـرای  گوناگـون  ابعـاد  در 
چنانکـه در طـی قریـب بـه دو دهـه از مباحـث 
گوناگـون در مـورد ایـن مقـوالت بـر می آیـد 
شـماری  بـه دلیـل متأثـر بـودن از گفتمان هـای 
خصمانـه و گرفتـار پیش فرض هـای سـتبر قبلی 
بـا برداشـت های معـوج و نادرسـت از آنهـا و 
فهـم ناقص مجموعه یـی از آزادی هـای مدنی و 
حقوقـی کـه در واقع، همان آزادی هـای معنوی، 
عقانـی، اختیاری وارادی انسـان و برخاسـته از 
نوعـی تجربـۀ تاریخـی و تجربۀ زیسـتۀ انسـان 
می باشـد را نقـض اصـول اخاقـی، بی احترامی 
بـه ارزش هـای معنـوی و تاریخی معنـا می کنند. 
در حالـی کـه این مـردم یکـی از دوره های مهم 
و سرنوشت سـازی را تجربـه می کننـد؛ ایجـاب 
می کنـد همچـو موضوعـات مـورد کم توجهی و 
تحلیـل سـاده و پُرخطـا قـرار نگیـرد. بنابرایـن، 
لـزوم ایـن امـر احسـاس می شـود که اهـل قلم 
ملـی  مکلفیت هـای  و  مسـوولیت ها  درک  بـا 
و دینی شـان در ایـن مـوارد مباحـث جـدی و 
منقحـی را بـاز کننـد و صاحب نظـران، اصحاب 
قلـم و متفکـران را ملـزم بـه پرداختـن بـه ایـن 
موضوعـات نماینـد. داشـته ها و ارزش هایـی که 
امروز مطرح شـده اسـت ریشـه در دموکراسـی 
نظام هـای سیاسـی مبتنـی بـر آرای مـردم دارد. 
دموکراسـی در دنیای امروز یک شـکل و شـیوۀ 
حکومـت اسـت در مقابـل شـیوۀ حکومت های 
دیکتاتـوری. بـه ایـن معنـا کـه در جامعه هـای 
باورهـا،  بـا  گوناگـون،  مردمـان  کـه  امـروزی 
اعتقـادات، عایـق و منافـع سیاسـی، اجتماعـی 
همـه  می کننـد  زنده گـی  متفـاوت  فرهنگـی  و 
در انتخـاب حکومـت کننـده گان شـرکت کننـد 
و بـه کارهـای مختلـف حکومت نظارت داشـته 
باشـند. بنـاًء موجودیـت همچو حکومتـی رابطۀ 
قـوی بـا سلسـله آزادی هـای مدنـی و اخاقـی 
در جامعـه دارد و بـر مبانـی مسـتحکم حقـوق 
بشـر اسـتوار می باشـد. چون در جوامـع امروزه 
و  متفـاوت  باورهـای    و  عقایـد  بـا  مردمـان 
گوناگـون براسـاس اصـل احتـرام متقابـل با هم 
زنده گـی می کننـد و از هـر گونـه اعمـال فشـار 

بـر همدیگـر بـه شـدت اجتنـاب می ورزنـد. 

چیستی اندیشه و بیان                                                                               
یکـی از بنیادی ترین حقوق انسـان کـه می تواند 
از طـرق گوناگونی چون رسـانه ها و شـبکه های 
اجتماعـی، رفتـار و عملکـرد اجتماعـی، بازتاب 
پیـدا  کنـد و بـه عنـوان مهمتریـن مولفـۀ دنیای 
مـدرن معرفـی شـود، حـق بیـان آزاد و اندیشـۀ 
آزاد و سـرانجام، حـق مصونیـت و امنیـت اینها 
می باشـد کـه در کنـار حقـوق دیگـری چـون: 

بـه  دسترسـی  حـق  مطبوعـات،  آزادی  حـق 
اطاعـات، حـق انتقـاد، حـق اسـتقال و رهایی 
از سانسـور کـه به نحـوی ریشـه در آزادی بیان 
دارد، مطـرح می شـود. منشـأ و مبـدأ این حقوق 
چـه می تواند باشـد؟ ایـن حقوق بر کـدام مبانی 
نظـری و نـوع نظامـی دانایـی می توانـد اسـتوار 
باشـد؟ چون هیـچ اندیشـه و حتـا عملکردهای 
اجتماعـی نمی توانـد در فقدان پشـتوانۀ نظری و 
یـا مبانی تئوریـک از معقولیـت و در عین حال، 

کارایـی برخوردار باشـد.

مفهوم شناسی و گونه های اندیشه و بیان
  اینکـه بیـان نوعی از کنش اسـت امـروزه زیاد 
جـای بحـث نـدارد. چـون اظهـار یک بیـان در 
واقـع اجـرای یـک کنـش اسـت و نـه صرفـًا 
گـزارش یـا توصیـف وضیعـت. بنـاًء کنش هـا 
آن  نظـری  مبانـی  و  نگرش هـا  در  تفـاوت  بـا 
ظاهـر می شـوند.  در مـورد اندیشـه و بیـان  نیز 
برداشـت ها و دیدگاه هـای گوناگونـی برمبنـای 
از پیـش موجـود وجـود  نگرش هـای خاصـی 
تأکیـد  بیـان  مطلـق  آزادی  بـر  برخی هـا  دارد. 
دارنـد کـه می تـوان گفـت، فیلسـوفان و علمای 
سیاسـت بـا ایـن رویکـرد ابـراز نظـر می کننـد 
کـه در مقابـل اینهـا حقوق دانـان قرار داشـته که 
از حـق آزادی بیـان و اندیشـه سـخن بـه میـان 
می آورنـد. یکـی از فیلسـوفانی سیاسـی کـه در 
ایـن مـورد نظـر دارد جان اسـتوارت میل اسـت 
کـه در کتـاِب )رسـاله در بـارۀ آزادی بیـان( از 
آزادی افـکار و مباحثـات سـخن می گویـد و به 
معنـای اول آن توجـه می کند. این درحالی سـت 
کـه هنگامـی کـه میثاق هـای بین المللـی حقوق 
مدنـی و سیاسـی و یـا قانـون اساسـی یـا قانون 
مطبوعـات یک کشـور، حکمـی در بـارۀ آزادی 
بیان و اندیشـه مطـرح می کند به معنـای دوم آن 
دسـت می گـذارد. در یـک معنای دیگـر، آزادی 
بیـان شـامل معانـی عـام و خـاص آن می گردد. 
نـه  بیـان  آزادی  امریـکا،  ماننـد  در کشـورهای 
تنهـا شـامل آزادی در گفتار و نوشـتار می شـود 
کـه  می شـود  رفتـاری  نـوع  هـر  شـامل  بلکـه 
حـاوی یـک پیـام باشـد. بنابراین، طرز پوشـش 
لبـاس، طـرز برخـورد در مناسـبت های مختلف 
اجتماعـی و تشـکیل اجتماعـات و انجمن هـا و 
برگـزاری راهپیمایی هـا مشـمول مفهـوم  بیـان 
می گـردد کـه به شـکلی بـه ابـراز و بیـان عقاید 
بـه صـورت فزیکـی مطـرح می گـردد و تحـت 
نـام مفهوم عـام آزادی بیان و اندیشـه در ادبیات 
حقـوق بشـر و حقوق اساسـی امروزه جـا دارد.
امـا در معنـای خـاص آن، آزادی بیـان به نوعی 
آزادی و فضـای بـاز در بیـان  عقیـده و نظـر از 
طریـق وسـایل ارتبـاط جمعی گفته می شـود که 
در کشـورهای اروپایـی ماننـد فرانسـه و آلمـان  

طرف داران زیـادی دارد.

مبانی آزادی اندیشه و بیان 
مبانـی و اسـاس حـق آزادی بیـان را در انـواع 
حقـوق از جملـه حـق طبیعـی، حـق اساسـی و 
حـق بشـری می تـوان جسـتجو کـرد. برخـی از 
اندیشـمندان لزوم داشـتن آزادی بیان و اندیشـه 
را در یـک جامعه برمبنای سـه مفروض اساسـی 
در  بایـد  انسـان  اینکـه  اول  دانسـته اند.  متکـی 
فضـای عـاری از کـذب و بی خبری قرار داشـته 
باشـد، یعنـی برای کشـف و درک حقیقـت نیاز 
جـدی برای آزادی بیان و ابراز آن وجود داشـته 
باشـد کـه در رأس اینهـا جـان اسـتوارت میـل 
بـوده کـه آزادی بیـان را بـرای کشـف حقیقـت 
دموکراسـی  نظریـۀ  آن  متعاقـب  می دانـد.  الزم 
بیـان  آزادی  طریـق  از  دموکراسـی  از  دفـاع  و 
مطـرح می شـود. آزادی بیـان به انسـان ها امکان 
می دهـد تـا در تصمیم گیری هـای اجتماعـی و 
سیاسـی، مشـارکت و از فسـاد جلوگیـری کنند؛ 
سـرانجام حمایـت از اسـتقال فـردی نیـز جزء 
مـواردی اسـت کـه از طریـق توسـل بـه آزادی 
بیـان و اندیشـه حاصـل می گـردد. عـدم توجـه 
می توانـد  آن  مفروضـات  و  بیـان  آزادی  بـه 
ناممکـن  را  منطقـی  و  عقایـی  قضاوت هـای 
سـازد، بـه خودرایی هـا دامـن زنـد و در نهایت، 
مشـکات واقعـی جامعـه را پنهـان  و توجـه 
بـه آنهـا را کـه یـک امـر حیاتـی و ضـروری 
منحـرف  مـردم  و  قـدرت  اذهـان  از  اسـت، 
سـازد. نظریـۀ حقـوق طبیعـی بـه دورۀ یونـان 
باسـتان بـر می گـردد کـه در چارچـوب نظریـۀ 
حقـوق طبیعی کاسـیک که موضـوع آن وجود 
قانـون برتـر و انطبـاق هنجارهـای حقوقـی بـا 
قواعـد برتـر اسـت، قابـل بحـث می باشـد. در 
عیـن حـال، نظریـۀ حقـوق طبیعـی نویـن نیز با 
دغدغـۀ ارایـه تفسـیر نویـن از ماهیـت حقـوق 
مطـرح می شـود. بـدون شـک جـان الک یکـی 

عصـر  از  پـس  دورۀ  فیلسـوفان  موثرتریـن  از 
روشـنگری اسـت کـه تأثیـر غیـر قابل انـکار بر 
تعمیـق و گسـترش گفتمـان حقـوق بشـر نوین 
داشـته اسـت و مبانی آزادی هـای قانونی امریکا 
و فرانسـه بـر می گـردد به افـکار و اندیشـه های 

جـان الک.  
 در اندیشـۀ مکتـب حقـوق طبیعـی آزادی بـه 
طـور ُکلـی و آزادی بیـان بـه طـور خـاص، بـه 
عنـوان هدیـه و موهبـت الهـی و طبیعـی بـرای 
انسـان در نظر گرفته شـده اسـت و انسـان برای 
اعمـال آزادی بیـان خود الزامی به دسـتورگیری 
و یـا اجـازه از دیگـری نـدارد و برعکـس، حتـا 
هیچ کسـی نمی توانـد مانـع از ایـن چنیـن حـق 
انسـان بـه عنوان حـق طبیعی اش شـود. برمبنای 
ایـن نـوع نگـرش بـه حقـوق طبیعـی در نظـام 
و  انگلسـتان  ماننـد  کشـورها  برخـی  حقوقـی 
امریـکا قانونـی در مورد مطبوعـات وجود ندارد 
و یـا در برخـی از آن کشـورها، قانـون نحـوۀ 
اعمـال آزادی بیـان یـا آزادی مطبوعـات وضـع 
کرده انـد نـه قانـون آزادی بیـان یـا اندیشـه. اما 
از دیـد اصحـاب نگـرش حقـوق اساسـی ایـن 
حقوق)بیـان و اندیشـه( بـه حـدی از اهمیـت و 
جایـگاه  برخـودار انـد کـه در قوانیـن اساسـی 
اسـت.  شـده  تصریـح  آن  بـه  کشـورها  همـه 
بـه  اساسـی صرفـًا  قوانیـن  از  برخـی  چنانکـه 
آزادی مطبوعـات اشـاره کرده انـد، برخـی دیگر 
بـه آزادی بیـان و بعضـی آزادی اطاعات را نیز 
بـه آن افزوده انـد. بـر اسـاس دیـد و نـگاه اینها 
پیامدهـا و آثـار خیـر کثیـری از توجـه بـه ایـن 
حقـوق در چارچـوب حقـوق اساسـی وجـود 
دارد. شناسـایی آزادی بیـان بـه منزلـۀ یـک حق 
اساسـی بـه این معناسـت کـه هیچ قانـون عادی 
نمی توانـد آن را حـذف کنـد. چـون ایـن حـق 
برمبنـای قانـون مـادر یـا  قانـون اساسـی بـرای 

بیـان و اندیشـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
در کنـار ایـن، یکـی از مباحـث مهمـی کـه در 
رابطـه به  آزادی بیان و اندیشـه مطرح می شـود 
بحـث حقوق بشـری و مشـروعیت حقوقی این  
ایـن  یعنـی  می باشـد.  اندیشـه(  و  )بیـان  حـق 
حـق بـا پشـتوانۀ بلنـد و اخاقی حقوق بشـر از 
نوعـی مشـروعیت بلنـد برخوردار اسـت. چون 
انسـان در نظـام حقـوق بشـر بـه دلیـل صـرف 
انسـان بـودن و صـرف نظـر از جنـس، نـژاد، 
از جایـگاه حقوقـی  مذهـب  و  دیـن  قومیـت، 
برخـوردار می باشـد. اینهـا در سـه مقولـه و یـا 
آزادی  حـق  کـه  می شـوند  دسـته بندی  نسـل 
بیـان و اندیشـه در زمـرۀ حقـوق منفی شـناخته 
می شـوند کـه تکالیـف منفـی را به عهـده دولت 
قـرار می دهنـد. دولـت بـرای تحقـق ایـن حـق 
اصـوالً نبایـد کاری انجام دهد بلکـه مکلفیت و 
مسـوولیت آن ایجـاد نکـردن مانـع در برابر این 
حـق می باشـد. چنانکه در اسـناد معتبـر حقوقی 
بین المللـی ماننـد: اعامیـه جهانـی حقوق بشـر 
مـادۀ ۱۹ میثاق هـای بین المللـی حقـوق مدنی و 
سیاسـی مـادۀ ۱۹ و نیـز اعامیه قاهـره راجع به 
حقوق بشـر اسـامی مادۀ ۲۲ حـق برخورداری 
از آزادی بیـان  یکـی از حقـوق بشـر شـناخته 
شـده اسـت. ایـن رفتـار دولـت نوعـی ایجـاد 
امنیـت بـر فعالیت هـای رسـانه یی در چارچوب 
بیـان و اندیشـه، ریشـه در نـگاه غایـت بالـذات 
بـودن انسـان در دنیای امـروز دارد. چون حقوق 
بشـر اصـول و قواعـد منظمـی اسـت کـه برای 
سامان بخشـی رابطـۀ افراد هر جامعـه با یکدیگر 
و بـا دولـت و روابـط انسـان ها و ملت هـا در 
صحنـۀ بین المللـی بـا یکدیگـر تدویـن گردیده 
اسـت؛ ایـن بـه عنـوان نخسـتین و اصلی تریـن 
معیـار جهـت تنظیـم رابطـۀ انسـان ها و ملت ها 

بـا یکدیگـر در جهـان حاضر اسـت. 

رابطۀ اندیشه و بیان
 اندیشـه و بیـان از جملـه آزادی های با پشـتوانۀ 
حقوق بشـری اسـت که برای انسـان امـروز در 
فضـای کنونـی مطـرح می شـود. یعنـی حق های 
بشـر حق هـای انـد کـه جهان شـمول، ذاتـی و 
غیرقابـل  سـلب هسـتند کـه انسـان ها به خاطـر 
انسـان بودن شـان باید بـه صورت برابـر از آنها 
بهره منـد شـوند.   آزادی بیـان نوعـی وابسـتگی 
جامـع و عمومی به آزادی اندیشـه دارد. چنانکه 
بیـان  آزادی  اندیشـه مقدمـه و سـرخط  آزادی 
تلقـی می شـود. مهم تریـن مسـأله ایـن اسـت تا 
فضـا و بسـتر آزاد و مصـون بـرای فکـر کـردن 
بـا  بعـداً  باشـد و  داشـته  اندیشـیدن وجـود  و 
گـردد.  ابـراز  بیـان  آزادی  چـون  آزادی هـای 
چـون عقیـده و نظـر مسـتقیمًا محصول اندیشـه 
و اندیشـیدن اسـت. بنـاًء آزادی اندیشـه فراینـد 
یـا رونـدی اسـت کـه عقیـده و نظـر محصـول 

آن اسـت.   

 محمد شکیب اندیشه

بخش نخست
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چاپ: مطبعه امام

آگاهـان بـا اشـاره به توقـف مذاکـرات طالبان و 
امریـکا در قطـر می گوینـد که موضـوع اختافی 
میـان طالبـان و امریـکا آتش بـس بـا نیروهـای 

امنیتـی و دفاعی کشـور اسـت. 
آنـان می گوینـد کـه طالبـان خواهـان آتش بـس 
بـا نظامیـان امریکایی در افغانسـتان هسـتند، اما 
سراسـری   آتش بـس   خواهـان  امریکایی هـای 
ایـن کشـور  دفاعـی(   – امنیتـی  نیروهـای  )بـا 
شـده اند و ایـن اختـاف سـبب متوقـف شـدن 
مذاکـرات گـروه زلمی خلیـل زاد نماینـدۀ ویـژه 
ایـاالت متحـدۀ امریکا بـرای صلح افغانسـتان با 

نماینـده گان طالبـان شـده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه روز چهار شـنبه هفتۀ 
گذشـته، گـروه طالبـان بـا حلمـۀ موتـر بـم در 
نزدیـک یکـی از پادگاهـان نظامـی امریـکا در 
»بگـرام – پـروان« کـه در آن دو تـن کشـته و 
نزدیـک بـه ۱۰۰ زحمی شـدند. زلمـی خلیل زاد 
در حسـاب تویترش نگاشـت که بـه دلیل حلمۀ 
بگـرام کـه بی پروایـی طالبـان را نشـان می دهد، 
یـک وقفـۀ کوتـاه در مذاکـرات با طالبـان ایجاد 

است. شـده 
نیـز  طالبـان  سـهیل شـاهین سـخنگوی گـروه 
گفتـه انـد که مذاکـرات بـا امریکا تـا یک وقت 

نـا معیـن بـه متوقف شـده اسـت. 
در همیـن حـال، شـورای امنیـت، می گویـد کـه 
در میـان گـروه طالبان دو دسـته گی ایجاد  شـده 

است. 
رابطـه  در  نظامـی  آگاه  کوهسـتانی،  جاویـد 
در  امریـکا  بـا  طالبـان  مذاکـرات  توقـف  بـه 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: دور 
پیشـین مذاکـرات با دور جدید متفـات و امریکا 
در ایـن مـورد تجدیـد نظـر کرده اند، امـا طالبان 
از  مذاکـرات  بـر دورهـای گذشـته،  تأکیـد  بـا 
جایـی آغـاز کردنـد که متوقـف  سـاخته بودند. 
آقـای کوهسـتانی، افـزود کـه حملـۀ طالبـان به 
بیمارسـتان در والیـت پـروان )نزدیـک پـادگاه 
گفت وگوهـای  روی  امریکایی هـا(  نظامـی 
طالبـان و امریکا تأثیر منفی نداشـته اسـت و این 
توقـف بـه دلیـل اختـاف نظـر روی آتش بـس 
اسـت: امریکایی هـا خواهان آتش بس سراسـری 
در کشـور هسـتند، امـا طالبـان تنها بـا نیروهای 

امریکایـی آمـاده آتش بـس هسـتند.
آقـای کوهسـتانی می افزایـد کـه مذاکـرات بـه 
توافـق نزدیک شـده اسـت، سـفر خلیـل زاد، به 
پاکسـتان کـه بـه برخـی از کشـورهای دیگر نیز 
ادامـه خواهد داشـت، بـرای چانه زنـی در مورد 

توافق نامـه بـا طالبان اسـت. 
در  بیمارسـتان  بـه  حملـه  کوهسـتانی،  آقـای 

بگـرام  در  امریکایـی  هوایـی  پایـگاه  نزدیـک 
گیـری  امتیـاز  و  طالبـان  قـدرت  نمایـش  را 
آتش بـس  کـه  می گویـد  امـا  می کنـد،  عنـوان 
بـا امریکایـی در برنامـۀ  طالبـان اسـت، طالبـان 
را  دفاعـی   - امنیتـی   نیروهـای  بـا  آتش بـس 
بـه پـس از مذاکـرات مسـتقیم » بین االفغانـی« 

کرده انـد. واگـذار 
ایـن در حالی اسـت کـه روز چهارشـنبه پس از 
آن کـه مذاکـرات در دوحـه متوقف شـد، زلمی 
خلیـل زاد ۱۳ دسـامبر بـه پاکسـتان رفـت و بـا 
شـاه محمود قریشـی، وزیر خارجـه، قمر بجواه 
رییـس سـتاد ارتـش و برخـی از مقامـات دیگر 

ایـن کشـور دیـدار کرد. 
در خبرنامـۀ که از طـرف وزارت خارجۀ امریکا 
منتشـر شـده اسـت، آمـده کـه خلیـل زاد در این 
سـفر از همـکاری پاکسـتان بـرای زمینه سـازی 

مذاکـرات اسـتقبال کرده اسـت. 
خبرنامـه افـزوده کـه در ایـن دیـدار خلیـل زاد 
بـه تأمیـن ثبـات منطقه یـی، آتش بـس و اقتصاد 
اشـاره کـرده و نقـش پاکسـتان در ایـن زمینـه 

حیاتـی خوانـده اسـت. 

دو دسته گی میان طالبان
از سـویی هـم، شـورای امنیـت از دو دسـته گی 

در میـان گـروه طالبـان خبر داده اسـت. 
حمـداهلل محـب، مشـاور امنیت ملـی غنی پیش 
از ایـن مدعی شـده بود که برخـی از فرماندهان 
بلنـد پایـه طالبـان از رهبران خود حرف شـنوی 

نداشـته و بـه داعش وفادار هسـتند.
محـب از مـا »ذاکرقیـوم« به صـورت مشـخص 
نـام گرفتـه بـود کـه وی از رهبـر طالبـان حرف 

شـنوی نداشـته و بـه داعش پیوسـته اسـت.
کبیـر حقمـل، سـخنگوی دفتـر شـورای امنیـت 
غنـی نیـز روز جمعـه بـه رسـانه ها گفتـه اسـت 
کـه اگـر طالبـان و دولت بـه صلح دسـت یابند، 
کابـل نگـران آن اسـت کـه جنگجویـان طالبـان 

همچنـان بـه جنـگ ادامـه دهند.
بـه بـاور حقمـل فرماندهـان رده بـاال و پاییـن 
طالبـان در بـاره صلـح و جنـگ موضع یکسـان 
نداشـته و فرماندهـان جنگـی با رهبران سیاسـی 

ایـن گـروه بـا هـم اختـاف دارند.
رسـانه های داخلـی بـه نقـل از منابـع از قطـر 
گفته انـد کـه  مخالفـت بیـن رهبـران طالبـان به 

وجـود آمـده اسـت.
بـه گفتـه منبـع، مـا بـرادر مخالـف صلـح بوده 
و مـا هیبـت اهلل رهبـر دیگـر ایـن گـروه را بی 
دیـن و جاسـوس خوانـده و گفته اسـت که ما 
هیبـت اهلل بـا امریـکا معامله کـرده و می خواهد 

کـه گـروه طالبـان را بـاالی امریـکا بـه فـروش 
برسـاند، از اینـرو ما برادر حمـات انتحاری را 
در افغانسـتان شـدت بخشـیده و می خواهد که 

گفـت و گوهـای صلـح را متضرر سـازد.
بـه گفتـۀ منبع، ایـن اختافات بین ایـن دو رهبر 
گـروه طالبـان، اکنـون بـه والـی هـای نـام نهـاد 
این گروه در افغانسـتان نیز سـرایت کرده اسـت 
و اعضـای ایـن گـروه در خط نبرد بـا هم درگیر 

شـده اند.
گـروه  سـخنگویان  از  یکـی  مجاهـد  ذبیـح اهلل 
طالبـان تأکیـد مـی کنـد کـه در صفـوف ایـن 
و  نـدارد  وجـود  انشـعابی  گروه هـای  نیروهـا، 

فرماندهـی واحـد هسـتند. آنهـا تحـت یـک 
امـا مولـوی قلم الدیـن، وزیـر امـر بـه معـروف 
رژیـم طالبـان گفتـه کـه دو طـرف در ایـن دور 
از گفت وگوهـا بـه کاهـش خشـونت ها توافـق 
کـرده انـد. اما حمله بـه بگرام افغانسـتان خاف 

ایـن ادعاها را نشـان داد.
جاویـد کوهسـتانی همچنان بـه روزنامۀ ماندگار 
میـان  در  یـا دو دسـته گی  انشـقاق  کـه  گفـت 
نیروهـای جنگـی- سیاسـی طالبان وجـود دارد، 
امـا افـزود کـه ایـن اختافات بـه اندازۀ نیسـت 

روی  مذاکـرات صلـح تأثیـر گـذارد. 
انـس حقانـی  او، رفتـن مابـرادر و  بـه گفتـۀ 
در گـروه مذاکـره کننـدۀ طالبـان بـه قطـر نمـاد 
وحـدت نظـر اسـت، امـا میـان گـروه سیاسـی 
کـه در دفتـر قطـر  و گـروه جنگـی در جبهـات 
جنگـی هسـتند، اختافـت اسـت، امـا کارها در 
هماهنگـی بـا شـورای کویتـه  پیـش  مـی رود. 

صفحـه  در  سیاسـی  آگاه  سـعیدی،  احمـد 
اجتماعـی خود نوشـته اسـت، مذاکـرات طالبان 
و زلمـی خلیـل زاد بـدون اینکه بـه نتیجه نهایی 
برسـد تـا مـدت نامعلومی متوقف شـده اسـت.
آقـای سـعیدی افـزوده اسـت اطاعاتـی وجود 
و  امریـکا  مذاکـرات  توقـف  علـت  کـه  دارد 
طالبـان، حملـه ایـن گـروه بـه بگـرام بـوده و 
امریکایی هـا اعتـراض کـرده و بـه طالبـان گفته 
اسـت از جنگجویـان داخلـی خـود سـوال کنند 
کـه اگـر تحت فرمـان آ ن ها هسـتند، چـرا چنین 

حمله یـی را انجـام دادنـد.
گفت وگوهـای امریـکا و طالبـان کـه سـه مـاه 
پیـش متوقـف شـده بـود، نزدیـک بـه ۱۰ روز 
پیـش دوبـاره در قطـر آغـاز شـد و در ایـن دور 
کاهـش  آتش بـس،  روی  کننـده گان،  مذاکـره 
خشـونت  و آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانـی« 

تمرکـز دارنـد. 

پروسـۀ طی مـراحل سفـر حجـاج
 الکتـرونیـکی می شـود

آگاهان:

طالبان خواهان آتش بس با امریکا هستند
اوقــاف،  و  حــج  وزارت  و  معلوماتــی  تکنالوجــی  و  مخابــرات  وزارت 
ــل  ــی مراح ــه ط ــاس آن، پروس ــر اس ــه ب ــد ک ــا کردن ــی را امض تفاهم نامه ی

ســفر حجــاج الکترونیکــی می شــود.
ــان  ــان اداره آس ــج« می ــۀ ح ــدن »پروس ــی ش ــکاری الکترونیک ــۀ هم تفاهم نام
خدمــت وزارت مخابــرات و تکنالوجــی معلوماتــی و وزارت ارشــاد حــج و 
اوقــاف، دیــروز توســط فهیــم هاشــمی وزیــر مخابــرات و عبدالحیکــم منیــت 

سرپرســت وزارت حــج و اوقــاف بــه امضــا رســید.
ــهولت های  ــه، س ــن برنام ــدن ای ــی ش ــا عمل ــه ب ــت ک ــمی گف ــای هاش آق
ــان از نظــر طــی مراحــل اســناد در پروســه  ــی و همچن ــادی از نظــر زمان زی

ــد. ــد آم ــان خواه ــه می ــام حجــاج ب ــت ن ثب
وی تصریــح کــرد، بــه اســاس ایــن تفاهم نامــه، اداره آســان خدمــت 
ــی  ــتم الکترونیک ــه، سیس ــاف را مطالع ــج و اوق ــی ح ــه های موجوده ی پروس
حــج را ایجــاد و بــرای کارمنــدان ایــن وزارت ورکشــاپ های ارتقــای 

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــت را برگ ظرفی
آقــای هاشــمی افــزود کــه سیســتم الکترونیکــی بــرای حجــاج کشــور اجــازه 
ــام، پاســپورت،  ــت ن ــه، ثب ــه تمــام مراحــل فریضــه حــج از جمل می دهــد ک
ویــزه و معلومــات رفــت و برگشــت را اســتفاده نمــوده و همچنــان از 
ــات پروســه حــج توســط سیســتم  ــول و ســایر خدم ــی پ ــار، تحویل عماره ه

ــود. ــام می ش ــی انج الکترونیک
ــزرگ در الکترونیکــی ســازی  ــک گام ب ــن سیســتم ی ــه ای ــان داشــت ک او بی
ــان عوایــد و مصــارف حــج را  ــه حســاب می آیــد و همچن خدمــات عامــه ب

ــد. ــت می کن ــرل و مدیری ــر کنت ــۀ موث ــه گون ب
ــای  ــه زبان ه ــتم ب ــن سیس ــه ای ــرد ک ــد ک ــرات تاکی ــت وزارت مخاب سرپرس
پشــتو، دری و انگلیســی ایجــاد می شــود و در والیت هــا کارمنــدان اداره 
ــد در طــی مراحــل  ــات کســانی را کــه قصــد ادای حــج را دارن آســان خدم
ــد. ــکاری می کنن ــاف هم ــای حــج و اوق ــا اداره ه ــی ب ــان در هماهنگ اسنادش
از ســویی  هــم، عبدالحکیــم منیــب، سرپرســت وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف، 
ــهولت های  ــج، س ــه ح ــی پروس ــتم الکترون ــدن سیس ــی ش ــه عمل ــت ک گف

بیشــتر بــرای مــردم فراهــم خواهــد شــد.
ــته  ــال های گذش ــج در س ــه ح ــه پروس ــن ک ــر ای ــاره ب ــا اش ــب ب ــای منی آق
ــه  ــن برنام ــی شــدن ای ــا عمل ــه ب ــرد ک ــد ک ــود، تاکی ــک پروســه شــفاف ب ی

ــد. ــد آم ــان خواه ــه می ــز ب ــر نی ــهولت های بهت ــر و س ــفافیت بیش ت برش
ــه  ــانی ک ــا کس ــا ب ــاف در والیت ه ــج و اوق ــت های ح ــه ریاس ــزود ک او اف
قصــد ادای حــج را دارنــد، در راســتایی طــی مراحــل اسنادشــان بــا سیســتم 

ــود. ــد ب ــی همــکار خواهن الکترون
ــش  از  ــاله بی ــه س ــاف، هم ــج و اوق ــاد، ح ــزارش وزارت ارش ــاد گ ــر بنی ب
ــد  ــد و رون ــعودی را دارن ــتان س ــه عربس ــج ب ــد ادای ح ــن قص ــزار ت ۳۰ ه
ــا  ــا ب ــت، ام ــر اس ــی و زمان گی ــیار جنجال ــج بس ــه ح ــل پروس ــی مراح ط
ــه میــان می آییــد و از ضیــاع  الکترونیکــی شــدن ایــن پروســه، ساده ســازی ب

ــد ــد ش ــری خواه ــت جلوگی وق

ابوبکر صدیق


