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سـرپرست وزارت اطـالعات و فـرهنگ

در نشست هـای سیـاسی چه می کنـد؟
دشواری های گفت وگوهای 

صلح در موجودیِت غنی

6 2

شـماری از مقام هـای پیشـین حکومت و شـهروندان کشـور 
پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته در نشسـتی زیـر نام »وحـدت طلبی 
مـردم افغانسـتان در برابـر نفـاق افکنـان« می گوینـد، بر علیه 
گفته هـای تبعیض آمیـز حلیـم تنویر، مشـاور پیشـین وزارت 
اطالعات و فرهنگ در دادسـتانی کل شـکایت ثبت کرده اند.
محمدامیـن احمـدی، رییـس دانشـگاه خصوصـی ابن سـینا 
می گویـد، گفته هـای  حلیـم تنویـر، بـر خـالف روحیـۀ ملی 
و نفرت انگیـز اسـت از همیـن رو بـر علیـه وی در دادسـتانی 

کل شـکایت درج کرده انـد.
بـه گفتـۀ آقـای احمـدی، اسـتفاده از ادبیـات نژادپرسـتانه 
در کشـور سـبب شـده یـک قـوم خـاص مـورد حمـالت 

گیرنـد. قـرار  هدف منـد 
او می افزایـد، نیاز اسـت بـا ادبیات نژادپرسـتانه و نفرت انگیر 
مبـازره جمعـی در کشـور صـورت گیـرد تـا ایـن پدیـده 
جایـش را بـه ادبیـات عدالت، تسـاهل و مدارا واگـذار کند.

غنـی  محمداشـرف  پیشـین  مشـاور  محمـدی،  محمدعلـی 
می گویـد، گفته هـای حلیـم تنویـر، ابعـاد مجرمانـه دارد بـه 
همیـن دلیـل روز گذشـته بـر علیـه وی در دادسـتانی کل 

کرده انـد. درج  شـکایت 
بـرای  را  دادسـتانی کل هیأتـی  آقـای محمـدی،  بـه گفتـۀ 
بررسـی ایـن موضـوع گماشـته اسـت و آنـان امیدوارنـد که 

ایـن برخـورد تاکتیکـی نباشـد.

حلیـم تنویـر، مشـاور پیشـین وزارت اطالعـات و فرهنگ به 
تاریـخ هفتـم دسـمبر در مراسـم گرامی داشـت ازفعالیت های 
»محمـد گل خـان مومند« گفـت که اگر صالحیت می داشـت 

دختـر هـزاره را به ازدواج پسـر پشـتون در می آورد.
ایـن گفته هـای حلیـم تنویر، بـا واکنش هـای تند شـهروندان 
کشـور مواجـه شـد. آنـان گفته هـای تنویـر را  تبعیض آمیز و 

توهیـن بـه یک قـوم خـاص خواندند.
امـا آقـای تنویر در برگۀ فیسـبوکش از گفته هایـش دفاع کرد 
و تأکیـد کـرد کـه منظـورش اختـالط تمـام اقـوام بـه خاطر 

وحـدت ملی بوده اسـت.

ولسـوالی  محلـی  مسـووالن 
اعضـای  از  برخـی  و  دولت یـار 
شـورای والیتـی غـور می گوینـد، 
منطقـۀ  از  خانواده هـا  ایـن  بیشـتر 
سـمک بـه مرکـز ایـن ولسـوالی و 
مناطـق همجـوار آن بیجـا شـده اند 
و در وضعیـت بـدی قـرار دارنـد.

ولسـوال  کلیـم،  محمدموسـا 
خبرگـزاری  بـه  غـور  دولت یـار 
اسـت،  گفتـه  وطنـدار  سـالم 

در   3 خالـد  عملیـات  نتیجـۀ  در 
والیـت،  ایـن  دولتیـار  ولسـوالی 
بیجـا  خانـواده   700 از  بیـش 

. ند ه ا شـد
هم چنـان  دولت یـار  ولسـوال 
خانواده هـا  شـمار  ایـن  می گویـد، 
کـه بیـش از پنـج روز می شـود از 
منطقـۀ سـمک به مرکز ولسـوالی و 
مناطـق همجـوار آن آواره شـده، به 

نیازمندانـد. فـوری  کمک هـای 

عضـو  ناطقـی،  عبدالحمیـد 
وضعیـت  غـور  والیتـی  شـورای 
بی جاشـده گان ولسـوالی دولت یـار 
و  می دانـد  کننـده  نگـران  را 
ایـن  از  زیـادی  شـمار  می گویـد، 
اکنـون در هـوای  خانواده هـا هـم 
سـرد و در دره هـا بـه سـر می برند.

غـالم ناصـر خاضـع، والـی غـور 
می گویـد، تمـام آماده گی هـا بـرای 
بی جاشـده گان  بـه  رسـیده گی 
گرفته شـده و هیأتی برای بررسـی 
ولسـوالی  بـه  آواره گان  وضعیـت 

دولتیـار رفتـه اسـت.
هم چنـان  غـور  محلـی  مسـووالن 
در  امنیتـی  نیروهـای  می گوینـد، 
عملیات شـان تلفـات سـنگینی بـه 
منطقـۀ  و  کرده انـد  وارد  طالبـان 
سـمک نیـز از وجـود افـراد ایـن 
گـروه پاکسـازی شـده اسـت. امـا 
طالبـان هنـوز در ایـن بـاره ابـراز 

نکرده انـد. نظـری 

قطع نامه یـی  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای 
تصویـب کـرد کـه بـه موجـب آن یـک تیـم نظارتـی 
بـرای رصـد و تحلیـل چگونگـی اجـرای تحریم هـا 
علیـه گروه هـای خشـن و تروریسـتی در افغانسـتان 

می شـود. تشـکیل 
در قطع نامـۀ ۹۴۵ شـورای امنیـت سـازمان ملل متحد 
کـه بـا اجمـاع اعضـای این شـورا به تصویب رسـید، 
بـر نگرانـی جـدی از شـرایط امنیتـی افغانسـتان اعـم 
از اقدامـات تروریسـتی و خشـن از سـوی طالبـان و 
گروه هـای وابسـته همچون شـبکۀ حقانـی و همچنین 
القاعـده، داعـش و دیگـر مرتبطـان آن تاکیـد شـده 

ست. ا
بـا  مبـارزه  از  دیگـر  بـار  همچنیـن  قطع نامـه  ایـن 
از  مـواد مخـدر  نقـل  قاچـاق و حمـل و  تولیـدات 
افغانسـتان و فرایندهـای شـیمیایی آن بـه این کشـور 
حمایـت و تاکیـد کـرده اسـت می دانیـم کـه درآمـد 
نقـل و انتقـال قاچـاق به طـور قابل مالحظه یـی منابع 
درآمـدی طالبـان و مرتبطـان آن را تشـکیل می دهـد.

اعضـای شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد همچنین 
طالبـان،  از  ناشـی  تهدیدهـای  انـد  کـرده  تاکیـد 
در  دخیـل  جنایـی  و  غیرقانونـی  مسـلح  گروه هـای 
تجـارت مـواد مخـدر و بهره بـرداری غیرقانونـی از 
منابـع طبیعـی، بـر امنیـت و ثبـات افغانسـتان اثرگذار 

. ست ا
فـوری  امنیـت خواسـتار کاهـش  قطع نامـه شـورای 
خشـونت ها بـه منظور برقراری آتش بس شـده اسـت 
تـا فضای مناسـبی بـرای مذاکرات صلح فراهم شـود.

اینکـه  از  اطمینـان  لـزوم  دیگـر  بـار  قطع نامـه  ایـن 
رژیـم تحریمـی فعلـی به طـور موثری بـر تالش های 
آشـتی جویانه  گفت وگوهـای  پیش بـرد  در  جـاری 
بـرای دسـتیابی به صلـح، ثبات و امنیت در افغانسـتان 

مشـارکت دارد، تاکیـد می کنـد.
شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد در ایـن قطع نامه 
تصمیـم  متحـد  ملـل  منشـور  هفتـم  فصـل  مطابـق 
گرفـت همـه دولت هـا باید بـه اتخـاذ اقدامـات الزم 
در   ۲۲۵۵ قطع نامـه  نخسـت  پاراگـراف  در  منـدرج 
توجـه بـه افـراد و نهادهایـی کـه در زمـان تصویـب 
طالبـان  عنـوان  بـه   ۲0۱۱ سـال  در   ۱۹۸۸ قطع نامـه 
شناسـایی شـدند و همچنیـن سـایر افـراد، گروه هـا و 
فعـاالن و نهادهـای مرتبـط بـا طالبان که صلـح، ثبات 
و امنیـت افغانسـتان را تهدیـد می کنند و در فهرسـت 

تحریم هـای ۱۹۸۸ قـرار دارنـد، ادامـه دهنـد.
اعضـای شـورای امنیـت همچنیـن تصمیـم گرفتنـد 
در  منـدرج  ماموریـت  کامـل  اجـرای  منظـور  بـه 
قطع نامه هـای ۱۲۶7 و ۱۹۸۸، تیمـی بـرای حمایـت 
شـکل  نظارتـی(  )تیـم  تحریم هـا  رصـد  و  تحلیلـی 

گیـرد.
وظیفـۀ ایـن تیـم حمایـت از کمیتـه تحریـم قطع نامه 
مربوطـه اسـت کـه بـرای ۱۲ مـاه از زمـان انقضـای 
ماموریـت فعلـی در دسـامبر ۲0۱۹ فعالیـت خـود را 

آغـاز مـی کند.
مشـروح ماموریت هـا و شـرح وظایـف ایـن تیـم در 
پیوسـت ایـن قطع نامـه مشـخص شـده اسـت و از 
دبیـرکل سـازمان ملل متحد هم خواسـته شـده اسـت 
تـا ترتیبـات الزم را بـرای اجرایـی شـدن آن انجـام 
و  اداری  الزم  حمایت هـای  از  تیـم  ایـن  تـا  دهـد 

گردنـد. بهره منـد  لجسـتیکی 

شورای امنیت نظارت بر تحریم تروریست ها در افغانستان را تشدید کرد

بیـش از 700 خانـواده در نتیـجۀ 
درگیـری  نیـروهای امنیتـی و طالبـان در غـور بیجـا شـده اند

ثبت شـکایت علیـه حلیـم تنـویر در دادستـانی کل

استیـضاح تـرامپ 
و تأثیـرات آن باالی افغـانستان

گفـت وگـو با طالبـان 
به مرحـلۀ مهـم رسیـده است

شورای نامزدان:

نگـاه سـازمان ملل 
به انتخـابات افغـانستان آشفتـه است
»غنی سیاست یک بام و چند هوا در قبال کمیسیون انتخابات دارد«

احمدولـی مسـعود، نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری و عضو شـورای نامزدان به این باور اسـت که محمداشـرف 
غنـی، سیاسـت »یـک بام و چنـد هوا« در قبال کمیسـیون ها و کمیشـنران کمیسـیون های انتخابات اتخاذ کرده اسـت.

آقای مسـعود در یادداشـتی در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـته اسـت: پس از بحـران انتخابات پارلمانـی که منجر 
بـه ایجـاد پارلمـان موجـود، امـا زندانی شـدن اعضای کمیسـیون و کمیشـنرانی که توسـط آقـای غنی تعیین شـده 
بودنـد، تشـکیل کمیسـیون جدید روی دسـت گرفته شـد. گزینش کمیسـیون جدید بـدون سلسـله مراتب قانونی، به 

دسـتور آقـای غنی بـه گونۀ عاجـل به انتخـاب ۱۸ کاندیداهای ریاسـت جمهوری گذاشـته شـد...
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به تازه گی، جمشـید رسـولی، سـخنگوی دادسـتانی ُکل افغانسـتان اعالم 
کـرده اسـت کـه ایـن اداره شـکایت نامه یی را در مـورد حلیـم تنویـر، 
کسـی کـه اخیـراً پیشـنهاد نژادپرسـتانه یی بـه هـدف از بیـن بـردن و 
ختـم کـردِن برخـی اقـوام کشـور ارایه کـرده، دریافـت کرده اسـت. به 
اسـاس ایـن شـکایت، بایـد حلیـم تنویر مـورد پیگـرد عدلـی و قضایی 
قـرار بگیـرد. هنـوز مشـخص نیسـت کـه دادسـتانی کل کشـور چـه 
تصمیمـی در مـورد حلیـم تنویـر اتخـاذ خواهد کـرد؛ اما اظهـارات این 
کارمنـد دولتـی کـه از حامیـان تیـم دولت سـاز نیز هسـت، سـبب ایجاد 
تعارضـات شـدید قومـی در جامعه به خصـوص در صفحـات اجتماعی 
شـده و خطـر شـکل گرفتـن نزاع هـای قومـی را بـه شـکل پیچیـدۀ آن 

جدی تـر سـاخته اسـت. 
بـا آنکـه قانـون اساسـی کشـور برخوردهای قومـی و تنفرآمیـز را مجاز 
ندانسـته و بـا وصـِف آنکه جامعـۀ افغانسـتان یک جامعـۀ چندین قومی 
اسـت؛ امـا در سـال های پسـین، برخـی مقامـات دولتـی کـه بیشـتر در 
ارگ مسـتقر بوده انـد، اظهـارات و اقداماتـی بـا بنیادهـای قوم گرایانـه و 
تنفر آمیـز داشـته اند کـه سـبب جنجال ها و بـروز جدال های قومی شـده  
اسـت. اگرچـه در افغانسـتان نزاع هـای قومـی و کشـمکش های زبانـی 
ریشـۀ تاریخی دارند اما در ۱۹ سـال اخیر، این مسـأله از آدرس قدرِت 
سیاسـی بارهـا مطـرح شـده و سـبب جدال هایـی شـده اسـت و نـزاع 
قومـی را بـه گونۀ رسـمی عیان سـاخته اسـت. تنهـا در دوران حاکمیت 
دولـت وحـدت ملی، چندین مـورد سـخنان و اظهاراِت نژادپرسـتانه از 
ارگ سـر بـرآورده اسـت. از جملـه بـاری فـاروق اعظـم، از تحلیلگران 
سیاسـی، در حضـور آقـای غنـی، بـر هزاره هـا تاخت کـه چرا آنـان در 
امتحـان کانکور موفق می شـوند اما بچه های پشـتون شـانس نمی آورند. 
او پیشـنهاد کـرد کـه بایـد کانکـور سـهمیه بندی شـود. بـه تعقیـب آن، 
طـرح نژادپرسـتانه یی از ادارۀ امـور بـه رسـانه ها درز کـرد که به اسـاِس 
آن بایـد کارمنـدان غیرپشـتون، از دسـتگاه های دولتی به خصـوص ادارۀ 
امـور ریاسـت جمهوری، حـذف و بـه جـای آنـان پشـتون هایی کـه بـه 
زبـان فارسـی خـوب صحبـت می کننـد یـا پشـتون  هایی کـه در مناطـق 
فارسـی زبان زنده گـی می کننـد، گماشـته شـوند. ایـن طـرح بـه اسـاس 
یـک اشـتباه تخنیکی، از طریق تـواب مخکش، یک مقـام در آن اداره به 
شـبکه های اجتماعـی درز کـرد و رسـانه ها بـه آن توجـه کردنـد. بعد از 
آن، داوود سـلطان زوی، از مشـاوران رییس جمهور غنی و مشـاور ارشد 
در تیـم انتخاباتـی دولت سـاز، در صحبتـی در طلـوع نیـوز، از برنامـۀ 

تصفیـۀ چندین سـاله سـخن گفـت که هنـوز هم ادامـه دارد. 
او واضحـًا ایـن تصفیـه را در مورد غیرپشـتون ها مطرح کـرد و گفت که 
هرچـه تصفیـه می کنیـم هنوز هم تمـام نمی شـود. در جریـان انتخابات 
ریاسـت جمهوری، بارهـا برخـی از حامیـان تیـم دولت سـاز و برخـی 
مقامـات دولتـی به صراحـت اظهـارات و برخوردهـای قومـی داشـته اند 
و در آن مسـیر، از هیـچ کسـی هـم هـراس ندارنـد. زنده تریـن مـورد 
آن، اظهـاراِت حلیـم تنویـر از مقامـات دولتـی اسـت که در نشسـتی در 
برلیـن، کـه برای یادبـود از معروف تریـن چهرۀ فاشسـیت تاریخ معاصر 
کشـور برگـزار شـده بـود، بر ضد اقوام غیرپشـتون سـخن گفـت. او که 
خـودش را »شـاگرد محمـد گل مهمند« خواند، خواسـتار از بین بردن و 
تمـام کـردِن دیگـر اقـوام شـد. او به گونۀ عیـان گفت که اگـر به قدرت 
برسـد، دختـران هـزاره را بـه پشـتون ها می دهد تـا دیگر بحـث قومیت 
از بیـن بـرده شـود. او حتـا بـه تجربۀ برخـی کشـورها در از بیـن بردن 
اقـوامِ خاصـی اشـاره کـرد و گفـت که بایـد تسـاوی قومـی را این گونه 
در افغانسـتان ایجـاد کنیـم. او واضحـًا گفت که باید دوسـتم و محقق و 
دیگـران از بیـن برده شـوند؛ کـه کنایه بـه از بین بردن دو قـومِ کالن در 
کشـور بـوده اسـت. همین گونـه او در آن سـخنرانی، به والیت پنجشـیر 
اشـاره کـرد و مدعی شـد که همـۀ امکانات معـارف درآن والیت به کار 

رفتـه اسـت کـه ایـن هم یـک ادعای محـض بود. 
بـا ایـن حسـاب این مقامـات دولتـی، بـدون این کـه از قانـون، مرجعی 
و یـا فـرد و جماعتـی هـراس داشـته باشـند، همـواره چنیـن اظهـاراِت 
نژادپرسـتانه داشـته اند. امـا تنهـا بعـد از رسـوایی یی کـه توسـط تـواب 
مخکـش بـه راه افتـاد، دولـت ظاهـراً اقداماتـی در برابـر آن انجـام داد 
کـه هنـوز مشـخص نیسـت آن اقدامـات به چـه منجر شـده اسـت. اما 
اظهـارات پـی در پـی مقامـات دولتـی، در برابـر اقـوام غیرپشـتون، این 
نگرانـی را بـه بار آورده اسـت که نکند ایـن افراد دارند یک مانیفیسـت 
یـا برنامـۀ فرهنگـِی خاصـی را در برابـر سـایر اقـوام تعریـف می کننـد 
و بـه اسـاس یـک مانیفیسـت رسـمی بـه پیـش می رونـد. اگـر چنیـن 
باشـد، افغانسـتان بـه زود ترین فرصـت، نزاع های کالِن قومـی را تجربه 
خواهـد کـرد. اظهـارات پی هـِم این چنینی نشـان می دهد کـه نفس قرار 
گرفتـن در مدارهـای قومـی، بـه نفع یـک قوم و زبـان دیگر یـک امتیاز 
تلقـی می شـود و ایـن ضـد خـودش را نیـز می پرورانـد و آنگـه هیـچ 
کسـی از شـِر آتِش آن در امان نخواهد ماند؛ زیرا کشـورهایی را سـراغ 
داریـم کـه فقط یـک سـخن نژادپرسـتانه، سـبب درگیری هـای مدهش 
و خطرناکـی در آن شـده اسـت. بنابرایـن نبایـد کسـانی افغانسـتانی را 
کـه بیـش از پنجـاه سـال در جنـگ به سـر می بـرد و نـزاع هـای قومـی 
جوانه زده یـی را بـا خـود حمـل می کنـد، تـا حـدی حسـاس سـازد که 
یک شـبه آتـش نفـاق آن کشـور را بسـوزاند. بنابرایـن خـوب اسـت که 
دادسـتانی کل کشـور اکنـون پرونـدۀ حلیـم تنویـر را بـه کار بینـدازد و 
او را به دلیـل اظهـارات نژادپرسـتانه اش زندانـی سـازد تـا درسـی برای 
دیگـر قوم پرسـتان و فتنه انـدازان شـود. دادسـتانی کشـور این مسـأله را 
بایـد زیـاد جدی بگیرد؛ زیـرا واکنـش ارگ به تنهایی در برابـر اظهارات 
تنویـر یـا مخکـش، سـبب نمی شـود کـه مـردم فکـر کننـد آن اظهارات 

شـامل یـک برنامـۀ رسـمی پنهانی یـا مانیفیسـت قومی نیسـت.

اظهارات نژادپرستانۀ مقامات دولتی

خط مشِی دولتی یا سلیقه های فردی؟

چنـان  صلـح  گفت وگوهـای  رونـد  متأسـفانه 
شـده  تبدیـل  سـردرگم  و  پیچیـده  کالِف  بـه 
کـه هیـچ معلوم نیسـت بـه چـه نتایجـی منجر 
شـده اسـت. امریکایی هـا بـاور داشـتند کـه در 
ایـن گفت وگوهـا  روان  میـالدِی  سـال  اوایـل 
بـه نتیجـه خواهـد رسـید ولـی حـاال کـه در 
پایـان سـال ۲0۱۹ قـرار داریـم، نـه تنهـا کـه 
بـاز  صلـح  گفت وگوهـای  کـورِ  گره هـای 
نشـده اند، بـل مشـکالِت تـازه نیـز فـرا راهِ این 
رونـد قـرار گرفتـه اسـت. مهم تریـن گـره کور 
گفت وگوهـای صلـح، بـه نظـر می رسـد عـدم 
اسـت.  امریکایـی  مقام هـای  میـان  هماهنگـی 
از  انتظـاری  نمی دانـد کـه چـه  امریـکا هنـوز 
ایـن گفت وگوهـا می تواند داشـته باشـد. برخی 
مقام هـای سـنا و کانگـرس امریـکا، رسـیدن به 
دسـتاوردهای  بـه  کـه  آن گونـه  فـوری  نتیجـۀ 
هجده سـالۀ افغانسـتان در ایـن گفت وگوهـا بها 
داده نشـود را »خطرنـاک« می داننـد و می گویند 
کـه هیـچ تضمینی وجـود نـدارد که بـا امضای 
بـا  را  رابطـۀ خـود  طالبـان  توافق نامـۀ صلـح، 
گروه هـای افراط گـرا در منطقـه کاهـش دهنـد. 
برخی هـا نیـز نگـراِن این انـد کـه سـراِن طالبان 
بـه اندازۀ کافـی و الزم بر فرماندهـاِن این گروه 
کـه در حال جنـگ قرار دارند، تسـلط ندارند و 
احتمـال این کـه یـک توافق نامۀ ناقص بـه امضا 

برسـد، وجـود دارد.  
مایـک پمپئـو وزیـر خارجـۀ امریـکا کـه اخیراً 
در یـک نشسـت خبری بـا همتای هنـدِی خود 
صحبـت می کـرد، از اسـتقرار صلـح در چنـد 
روزِ آینـده در افغانسـتان بـا خوش بینـی سـخن 
 گفـت؛ امـا همتـای هنـدِی او که گمـان می رود 
افغانسـتان  امریـکا نگـران وضعیـِت  از  بیشـتر 
باشـد، از صلحی سـخن به میان آورد که در آن 
دسـتاوردهای هجده سـاِل اخیر مردم افغانستان 
ضمانـت شـوند. او گفـت کـه بـرای توسـعه و 
کمـک به رونـد امنیتی افغانسـتان حاضر اسـت 
بـه ایـن کشـور کمـک کنـد. اما بـرای هنـد نیز 
آسـان نخواهـد بـود در صورتی کـه امریکا آب 
را نادیـده مـوزه را از پـا بکشـد، بتوانـد نقـش 

موثـری در توسـعه و امنیـِت افغانسـتان بـازی 
 . کند

در  پاکسـتان  نفـوذ  گسـترش  نگـران  هنـد 
افغانسـتان اسـت و از ایـن لحـاظ فکـر می کند 
هـر نـوع توافق نامه یـی کـه در آن ارزش هـای 
دموکراتیـک در نظـر گرفتـه نشـوند، می توانـد 
گروه هـای  نفـوذ  و  بنیادگرایـی  گسـترش  بـه 
تنـدرِو مذهبـی در افغانسـتان منجـر شـود کـه 
بدون شـک بـرای منافع هند تهــدید به شـمار 
مـی رود. البتـه هـر یـک از کشـورهای منطقـه، 
نگرانی هـای خـود را از گفت وگوهـای صلـِح 
امریـکا بـا طالبـان دارنـد. چیـن بـه نحـوی از 
بـه  ایـران  می شـود،  متأثـر  گفت وگوهـا  ایـن 
نحـوی دیگـر، کشـورهای حـوزۀ نفوذ روسـیه 
ایـن  نگرانی هـای  هرچنـد  دیگـر.  نحـوی  بـه 
کشـورها یکسـان نیسـتند ولی در یک مـورد با 
یکدیگـر اجمـاع دارنـد و آن، ایجـاد حکومتـی 
در افغانسـتان اسـت کـه در رأِس آن طالبـان نیز 

باشـند.  داشـته  قرار 
در داخـل افغانسـتان هـم دیدگاه هـا در مـورد 
صلح یکدسـت و یکسـان نیست. ارگ یک ساز 
می زنـد و برخـی از جناح هـای سیاسـی که این 
روزهـا به شـدت در محـور کـرزی، اسـماعیل 
خـان و قانونـی فعـال شـده اند، سـازی دیگـر 
می نوازنـد. ارگ به شـدت در پـی آن اسـت کـه 
گفت وگوهـای صلـح را در مسـیر هدف هـای 
خـود قـرار دهـد و به همیـن دلیل بـرای آن اما 
و اگرهایـی از چانتـه بیـرون می کنـد تـا بتوانـد 
دیگـران را نسـبت بـه برنامه هـای خـود قناعت 
بـرای ارگ گفت  وگوهـای صلـح  البتـه  دهـد. 
پـس از نتیجـۀ انتخابـات مهـم به نظر می رسـد. 
ارگ در نتیجـۀ انتخابـات ظاهـراً دسـتبرد زده و 
مطمیـن اسـت کـه نتیجه چیـزی جز پیــروزِی 
آن و یـا رفتـن بـه دور دوم کـه بازهـم می تواند 
چیـز  باشـد،  داشـته  پـی  در  را  آن  پیـروزی 

نیسـت. دیگری 
در  خـود  خاموشـِی  در  ارگ  روزهـا  ایـن   
حـال غوغـا کـردن اسـت. حـاال مطمین اسـت 
کـه انتخابـات را بـه چنـان  بُن بسـِت کالنـی 

اگـر کسـی خواسـته  حتـا  کـه  کـرده  گرفتـار 
کنـد،  بیـرون  آن  از  را  واقعـی  نتیجـۀ  باشـد 
نخواهـد  دسـت  مهمـی  چنیـن  بـه  به آسـانی 
یافـت. ارگ خوشـحال اسـت که بـرای بار دوم 
در افغانسـتان موفـق شـده کـه انتخابـات را بـه 
لجـن بکشـد. هـدف اصلـِی ارگ هـم از آغـاز 
همیـن بـود کـه چگونـه می توانـد انتخابـات را 
دسـت کاری کنـد به نحـوی کـه هیـچ سـازمان، 
ماشـین و نیرویـی نتواند میان حـق و باطل فرق 
بگـذارد. ارگ حـاال پـس از دسـت کاری نتیجۀ 
انتخابـات می خواهـد بـه صـورِت تحکم آمیـز 
در عرصـۀ صلـح ظاهـر شـود. بـه همیـن دلیل 
می بینیـم کـه کمتـر نگـران تالش هـای امریـکا 
و سیاسـیوِن داخـل افغانسـتان در ایـن رابطـه 
محـض  بـه  می کنـد  فکـر  اشـرف غنی  اسـت. 
این کـه نتیجـۀ انتخابـات بـه نفع او اعالم شـود، 
او قـادر خواهـد شـد که بـا زهر چشـم گرفتن 
از رقبـای خـود، یـا آن هـا را در کنار خـود قرار 

دهـد و یـا کامـاًل از صحنـه حـذف کنـد.
 ارگ بیشـتر از این کـه بـه کنـار آمـدن بـا همـه 
برنامـۀ  این بـار  واقعـًا  باشـد،  داشـته  تمایـل 
می پرورانـد.  سـر  در  را  تعـداد  یـک  حـذِف 
برخی هـا هنـوز با وجـود درس هایی کـه از تیم 
تمامیت خـواه حاکـم گرفته اند، بـا خوش باوری 
حرف های سـران دسـته انتخاباتِی »دولت سـاز« 
را بـرای ایجـاد یـک حکومـت مشـارکِت ملـی 
در  هیـچ گاه  کـه  حالـی  در  می کننـد.  بـاور 
موجودیـِت آقـای غنی و برخی تنـدرواِن داخل 
ارگ چنیـن اتفاقی در حکومت داری افغانسـتان 
از  آقـای غنـی سـر فرصـت، هـم  نمی افتــد. 
کـه  می خواهـد  هـم  و  می گیـرد  انتقـام  آن هـا 
رونـد صلـح را کامـاًل از دسـِت دیگـران خارج 
کنـد و خـودش آن را در اختیـار داشـته باشـد. 
آقـای غنـی حتـا بـه ایـن نیـز نمی اندیشـد کـه 
چقـدر توانایـی مدیریِت روند صــلح را دارد و 
یـا گروه طالبـان بـا او وارد مذاکره می شـوند و 
یـا خیـر. امـا او به یک نکتـه اعتقـاد کاذب پیدا 
کـرده کـه در صـورت دسـت یافتن بـه قدرت، 

می توانـد همـه را سـر جای شـان بنشـاند. 

ی های  دشوار
گفت وگوهای صلح 

در موجودیِت غنی
احمـد عمران

ایـن روزهـا ارگ در خاموشـِی خـود در حـال غوغـا کـردن اسـت. حـاال مطمین اسـت کـه انتخابـات را به چنـان بُن بسـِت کالنی گرفتـار کرده 
کـه حتـا اگـر کسـی خواسـته باشـد نتیجـۀ واقعـی را از آن بیـرون کنـد، به آسـانی بـه چنیـن مهمـی دسـت نخواهـد یافـت. ارگ خوشـحال 
اسـت کـه بـرای بـاِر دوم در افغانسـتان موفـق شـده کـه انتخابـات را بـه لجن بکشـد. هدف اصلـِی ارگ هم از آغـاز همین بود کـه چگونه 
می توانـد انتخابـات را دسـت کاری کنـد به نحـوی کـه هیـچ سـازمان، ماشـین و نیرویـی نتوانـد میـان حـق و باطـل فـرق بگـذارد. ارگ حـاال 
پـس از دسـت کاری نتیجـۀ انتخابـات می خواهـد بـه صـورِت تحکم آمیـز در عرصـۀ صلـح ظاهـر شـود. بـه همیـن دلیـل می بینیـم کـه کمتر 
نگـران تالش هـای امریـکا و سیاسـیوِن داخـل افغانسـتان در این رابطه اسـت. اشـرف غنی فکـر می کند به محـض این که نتیجـۀ انتخابات 
بـه نفـع او اعـالم شـود، او قـادر خواهـد شـد کـه بـا زهـر چشـم گرفتـن از رقبـای خـود، یـا آن هـا را در کنار خـود قرار دهـد و یـا کامالً از 

صحنـه حـذف کند
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اعالمیـۀ  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
را  انتخابـات  بـه  متحـد  ملـل  سـازمان  نـگاه  جدیدشـان، 
»آشـفته« خوانـده و گفتـه انـد، مقام هـای این سـازمان گاهی 
از نامـزدان می خواهنـد نتیجـۀ انتخابـات را بپذیرنـد و گاهی 
پذیـرش  بـا  انتخابـات  نتیجـۀ  هم خوانـی  اهمیـت  از  هـم 

می زننـد. کاندیداهـا سـخن 
در اعالمیـۀ ایـن شـورا که روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته نشـر 
شـد، بـه سـخنان اخیـر تادامچـی یاماماتـو، نمایندۀ سـازمان 
ملـل در افغانسـتان اشـاره شـده و آمـده اسـت کـه آقـای 
یاماماتـو در پیونـد بـه انتخابات افغانسـتان »متناقض« سـخن 

گفتـه و »آشـفته« بـه نظـر می رسـیده اسـت.
نامـزدان  »شـورای  اسـت:  شـده  گفتـه  اعالمیـه  در 
ریاسـتجمهوری بـا بـاورِ  جـدی به آمـوزۀ احترام بـه حقوق 
و آزادی هـای فـردی، تقاضـا می کنـد موقـِف سـازمان ملـل 
متحـد بـه گونـۀ یک دسـت و روشـن در جهِت پاسـداری از 
ارزش هـای دموکراسـی و عدالت خواهـی انعـکاس نمایـد«.
نامزدان این شـورا در اعالمیۀشـان همچنان تذکر داده اند که 
از »موضـع اصولـی« خـود عـدول نمی کنند و نتیجـۀ »تقلبی« 
انتخابـات را مـوردِ پذیـرش قـرار نمی دهـد. در اعالمیه آمده 
اسـت: بـه همین جهـت خواهاِن عطـف توجه سـازمان ملل 
در رابطـه بـا ارزش هـای حقوق بشـری، ثبـات افغانسـتان و 
گرامی داشـت از شـفافیت اسـت، همچنـان انتظـار دارد آن 
نهـادِ جهانـی در زمینه هـای یـاد شـده مسـاعی جمیلـۀ خود 
را بیشـتر از پیـش در نظـر بگیـرد و شـک و تردیدهای مردم 

افغانسـتان را بـه ُحسـن اعتماد مبـدل کند.

سیاسِت یک بام و چند هوای اشرف غنی
انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی  دیگـر،  سـوی  در 
ریاسـت جمهوری و عضـو شـورای نامـزدان بـه ایـن بـاور 
اسـت که محمداشـرف غنی، سیاسـت »یک بـام و چند هوا« 
در قبـال کمیسـیون ها و کمیشـنران کمیسـیون های انتخابـات 

اتخـاذ کرده اسـت.
آقـای مسـعود در یادداشـتی در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش 
نوشـته اسـت: پس از بحـران انتخابات پارلمانی کـه منجر به 
ایجـاد پارلمـان موجود، اما زندانی شـدن اعضای کمیسـیون 
و کمیشـنرانی کـه توسـط آقـای غنـی تعییـن شـده بودنـد، 

تشـکیل کمیسـیون جدیـد روی دسـت گرفتـه شـد. گزینش 
کمیسـیون جدیـد بـدون سلسـله مراتب قانونـی، بـه دسـتور 
آقـای غنـی بـه گونـۀ عاجـل بـه انتخـاب ۱۸ کاندیداهـای 

ریاسـت جمهوری گذاشـته شـد.
در  اسـت:  نوشـته  یادداشـتش  ادامـۀ  در  مسـعود  آقـای 
چارچنـار ارگ یـک روز از صبـح تـا شـام ضمـن معرفـی 
نامـزد کمیشـنران، یـک ورق بیوگرافـی همراه بـا مالحظات 
و سـابقۀ تک تـک آنـان بـا خطـوط سـرخ امنیـت ملـی نیـز 
روی میـز کاندیداهای ریاسـت جمهوری گذاشـته شـده بود. 
در پایـاِن گزینـش کمیشـنران، در محضـر ۱7 کاندیداهـای 
ریاسـت جمهوری و تلویزیـون ملـی کـه خوشـبختانه ثبـت 
نیـز گردیـد، خطـاب بـه آقای اشـرف غنـی گفتم: امیـدوارم 
حکومـت این بـار ماننـد گذشـته در کار کمیسـیون مداخلـه 
نکنـد.... و بحـران  ندهـد، تطمیـع  باشـد، دسـتور  نداشـته 
انتخابـات قبـل را یـادآور شـدم. آقـای غنـی بـا عکس العمل 
شـدید حرفـم را رد کـرد و خـود را امانـت دار و صادق رأی 

خواند! مـردم 
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اضافـه کرده اسـت: 

ادامـه دادم کـه اگـر این بـار از مداخلـه دسـت بردار  نشـوید، 
همـراه بـا سـایر کاندیداهـای یـا حتـا اگـر تنهـا هـم بمانم، 
تعهـد می کنـم که پروسـۀ غلطی که حـق مردم مـان را پایمال 
نمایـد، هرگـز قبـول نخواهم کرد. سـرانجام بعـد از گزینش 
۱۴ کمیشـنر کمیسـیون ها، فقـط یـک کمیشـنر به نـام گیتـی 
کوهسـتانی کـه رأی الزم نیـز آورده بـود، بـه نسـبت تکمیل 
نبودن سـن قانونی دوباره از لیسـت کمشـنران حذف شـد و 
بـه عـوض او، خانـم رحیمـه ظریفی شـامل لیسـت گردید.

احمدولی مسـعود می نویسـد کـه امروز برعکـس آنچه آقای 
غنـی بـا عصبانیـت رد کـرده بـود، عامـل بحـران انتخاباتـی 
موجـود دقیقـًا مانند قبـل، خود حکومت با وسـیله قرار دادن 
کمیسـیون انتخابات می باشـد که معلوم نیسـت با سرنوشـت 
ایـن کمیسـیون چـه خواهـد کرد. بـه نوشـتۀ آقای مسـعود: 
امنیـت  فیلتـر  از  کـه  کمیشـنران  از  تعـدادی  اسـناد  جعـل 
ملـی نیـز گذشـته بودنـد و تقسـیم کمیشـنران بـه خـودی و 
غیرخـودی توسـط حکومت مسـألۀ جدیدی نیسـت، در غیر 
آن، چگونـه خانـم گیتـی کوهسـتانی فقـط بـا سـن ۱۵ روز 
آقـای  بیـرون می شـود و  لیسـت  از  از 3۵ سـاله گی  کمتـر 

می گـردد؟  حفـظ  سـاله گی   3۴ سـن  بـا  دانشـیار  حنیـف 
مهم تـر از آن، چطـور هیـأت رهبـری کمیسـیون انتخابـات 
همـه وفـادار بـه حکومـت از یک دسـت تعییـن می شـوند؟ 
وقتـی کارگـزاران جعلی باشـند، طبیعتـًا و قطعًا تمام پروسـه 

جعلـی و تقلبـی می شـود.

نتیجۀ ابتدایی اوایل هفتۀ جاری اعالم می شود
در ایـن میـان، مسـووالن در کمیسـیون انتخابات به رسـانه ها 
گفتـه انـد کـه رونـد بازشـماری آرا تـا روز جمعـه )دیروز( 
پایـان می یابـد و اوایـل هفتۀ جـاری نتایج ابتدایـی نیز اعالم 
می شـود. آنـان گفتـه اند کـه پروسـۀ جمع بنـدی و تطبیقات 
اوراق نتایـج بازشـماری و تفتیـش آرای هفـت والیـت در 
مرکـز ملـی نتایج کمیسـیون روز جمعـه به پایان می رسـد و 
پـس از تطبیقـات اوراق نتایج بازشـماری و تفتیش آرا، نتایج 
ابتدایـی در اوایـل هفتـه آینـدۀ )هفتۀ جاری( اعالم می شـود.
گفتنـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات بخشـی از آرایـی که 
مشـکوک خوانده می شـد را در سراسـر کشـور بازشماری و 
تفتیـش کـرد، امـا این رونـد بـا مخالفـت نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری روبه رو شـد و رونـد آن پـس از تکمیل 
شـدن بازشـماری و تفتیـش آرای ۲7 والیـت، متوقف شـد. 
دروازه هـای  انتخاباتـی  دسـته های  از  شـماری  هـواداران 
بغـالن،  والیت هـای  در  انتخابـات  کمیسـیون  والیتـی 
بدخشـان، پنجشـیر، فاریـاب، جوزجـان، سـرپل و تخـار را 

بسـتند و اجـازۀ بازشـماری و تفتیـش را ندادنـد.
هواداران شـان  از  انتخابـات  دسـته های  بعـد،  مدتـی  امـا 
خواسـتند تـا اجـازه دهنـد کمیسـیون انتخابـات آرای ایـن 
والیت هـا را بازشـماری و تفتیـش کنـد. بـه ایـن صـورت، 
تفتیـِش آرای ایـن والیت ها آغاز شـد و به گفتۀ سـخنگویان 
کمیسـیون انتخابـات، دیـروز جمعـه، ایـن رونـد پایـان پیدا 
کـرد. براسـاس تقویـم کمیسـیون انتخابـات، قرار بـود نتایج 
ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه تاریـخ ۲7 میـزان 
اعـالم شـود، امـا به دلیـل آنچه مشـکالت تخنیکی از سـوی 
افتـاد.  تعویـق  بـه  بـه ۲3 عقـرب  کمیسـیون عنـوان شـد، 
کمیسـیون انتخابـات امـا در ایـن تاریـخ نیز قادر نشـد نتایج 

کند. اعـالم  را 

زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژه وزارت خارجـۀ امریـکا در 
امـور مصالحـۀ افغانسـتان می گویـد کـه در مذاکـره بـا گروه 
طالبـان در رابطـه به صلـح افغانسـتان به مرحلۀ مهم رسـیده 

ست. ا
آقـای خلیـل زاد، پـس از دیدارهـای پیهم در کابل بـا رهبران 
حکومـت وحـدت ملـی و سیاسـیون در حسـاب توییتـرش 
نگاشـته اسـت کـه در مذاکـرات صلح افغانسـتان بـه مرحلۀ 

رسـیده اند. مهم 
زلمـی خلیـل زاد، هفتۀ گذشـته جهـت رأی زنـی در رابطه به 
رونـد مذاکـرات صلـح و امضـأ توافقنامـه بـا گـروه طالبان، 
وارد کابـل شـد و بـا رهبران حکومت وحـدت ملی و رییس 

جمهـوری پیشـین و فعـاالن زنان دیـدار کرد. 
گفتـه  خبرنامه یـی  در  ملـی  حـدت  و  حکومـت  ریاسـت 
اسـت کـه در دیـدار خلیلـزاد بـا محمـد اشـرف غنـی روی 
»چگونگـی تامیـن آتش بـس و پرداختـن بـه پناه گاه های امن 

طالبـان در بیـرون از افغانسـتان« صحبـت شـده اسـت.
ریاسـت اجرایـی گفته اسـت که موضـوع تـازۀ در مذاکرات 
زلمـی خلیـل زاد بـا طالبـان آتش بـس و کاهـش خشـونت ها 

بوده اسـت.
ایـن در حالی اسـت که معاون دوم رییـس حکومت وحدت 
ملـی، می گویـد کـه طالبـان بـه صلـح بـاور ندارنـد. سـرور 
دانـش معـاون دوم غنـی بـا اشـاره به رونـد صلـح می گوید 
کـه بـه رغـم تمـام تالش هـا بـرای برقـراری صلـح در یک 
سـال اخیـر، طالبـان نشـان داد ه انـد کـه بـه صلـح بـه معنـی 
»واقعـی کلمـه« بـاور ندارنـد. آقـای دانـش عـالوه کـرد که 
بـرای ضربـه زدن و دولـت  از هـر فرصـت  گـروه طالبـان 

افغانسـتان و متحدینـش اسـتفاده می کنـد.
معـاون دوم غنـی تأکیـد کـرد کـه مذاکـرات صلـح بایـد به 
محوریـت و مالکیـت دولت افغانسـتان آغاز شـود و همزمان 
بـا آن آتش بـس نیـز اعـالم شـود، زیـرا بـه گفتـۀ او، در غیر 
ایـن صـورت مـردم نمی توانـد بـه شـعارهای صلح طلبانـه 

کند. اعتمـاد 
رونـد مذاکـرات طالبان و امریکا در نزدیـک به ۱۵ روز پیش 
پـس از وقفـۀ سـه ماهـه در دو حـه مرکـز قطر آغـاز یافت، 

امـا  ۱3 دسـامبر بـه دلیل حملۀ موتـر بم طالبـان در نزدیکی 
یکـی از پایگاه هـای نظامـی امریـکا در بگـرام - افغانسـتان 

بـرای مـدت کوتاه متوقف شـد. 
برخـی آگاهـان دلیـل این توقـف اختـالف طالبـان و امریکا 
بـا  آتش بـس  خواهـان  طالبـان  می داننـد؛  آتش بـس  روی 
کننـدۀ  مذاکـره  گـروه  امـا  هسـتند،  افغانسـتان  در  امریـکا 
ایجـاد آتش بـس سراسـری در کشـور   واشـنگتن خواهـان 

شـده اند. 
خلیـل زاد،  زلمـی  بـا  کـه  سیاسـی  چهره هـای  از  شـماری 
نماینـدۀ ویـژۀ وزارت خارجۀ امریـکا برای صلح افغانسـتان 
دیـدار داشـته انـد، می گوینـد مقام هـای امریکایـی و طالبـان 
در دیدارشـان در قطـر، روی آتش بـس مشـروط توافق کرده 

ند. ا
  اسـماعیل خـان، یکـی از چهره هـای جهـادی، می گویـد 
کـه سـرعت در رونـد مذاکـرات صلـح ایجـاد گـردد و اگـر 
طالبـان آتش بـس دایمـی را نمی پذیرنـد؛ حداقـل بـرای دو 
یـا سـه مـاه ایـن گـروه را بـرای برقـراری آتش بـس قانـع 
سـاخته می تواننـد تـا زمینه سـاز اعتمـاد و بـاور در پروسـه 

شـود. صلح 
در گزارشـی کـه روز گذشـته عـرب نیـوز به نشـر رسـانید، 
وزارت  ویـژۀ  نماینـدۀ  خلیـل زاد،  زلمـی  کـه  اسـت  آمـده 
خارجـه امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان گفته که اگـر طالبان 
خواسـت مقام هـای امریکایـی مبنـی بـر برقـراری آتش بـس 
بی نتیجـه  دوطـرف  گفت وگوهـای  نپذیرنـد،  را  روزه  ده 
پایـان خواهـد یافت. با این همـه ذبیح اهلل مجاهد سـخنگوی 
طالبـان در پیامـی کـه بـه رادیو آزادی فرسـتاده، گفته اسـت: 
»تـا کنـون میـان مقام های امریکایـی و طالبـان روی برقراری 
آتش بـس توافق نشـده اسـت و مشـوره ها در این بـاره ادامه 

دارد.«
از سـوی دیگـر سـهیل شـاهین سـخنگوی دفتـر سیاسـی 
طالبـان در قطـر گفته اسـت که گـروه طالبـان  به چیزی عمل 

می کننـد کـه در توافق نامـه وجـود دارد.
لطیـف محمـود، معاون سـخنگوی رییـس حکومت وحدت 
ملـی، می گویـد کـه حکومـت افغانسـتان بر اعـالم آتش بس 
نشـود،  اعـالم  آتش بـس  کـه  زمانـی  تـا  و  می کنـد  تأکیـد 

گفت وگوهـای صلـح بـه پیـش نخواهـد رفـت.

رونـد مذاکـرات در حالـی در دوحـه مرکـز قطـر متوقـف 
شـده اسـت کـه شـماری از فرماندهـان طالبـان بـه روزنامـۀ 
واشـنگتن پُسـت گفته اند که آنـان توانایـی افزایش حمالت 

را بـاالی کابـل و برخـی از شـهرهای دیگـر دارنـد.  
مـال محمـد رهبـر، یکـی از فرماندهـان طالبـان در شـرق 
افغانسـتان، گفتـه  اسـت کـه طالبـان توانایـی ایـن را دارنـد 
کـه حمـالت خـود را بـاالی کابـل و برخـی از والیت هـای 

دیگـر افزایـش دهنـد. 
احمـد یکـی از فرماندهـان دیگـر طالبان گفته اسـت که آنان 
بـه جنـگ خود ادامـه می دهدنـد و حمالت خـود را افزایش 

 . می بخشند
حمـالت طالبـان در سـال جـاری جـان نزدیک بـه ۹۲۲ فرد 
ملکـی را گرفتـه اسـت و ۲ هـزار ۹0۱ تـن دیگـر را زخمی 

کرده  اسـت. 
از  خـود  نظامیـان  از  برخـی  خـروج  بـر  مصمـم  امریـکا 
افغانسـتان در صـورت برقـراری صلـح اسـت. پیـش از این 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا اعـالم کـرده اسـت کـه ۴ هـزار از 
۱3 هـزار نیروهـای نظامـی خـود را در افغانسـتان کاهـش 

می دهـد. 
نظامیـان امریکایـی گفتـه انـد که کاهـش نیروهـای نظامی از 

افغانسـتان ارتبـاط بـا توافـق صلح طالبـان ندارد. 
انتخابـات  در  ترامـپ  دونالـد  رقیبـان  کـه  حالـی  در  ایـن 
نـاکام می داننـد.  افغانسـتان  را در جنـگ  امریـکا  پیـش رو، 
روزنامـه واشـنگتن تایمـز، می گویـد که جوبایـدن کاندیدای 
پیشـتاز حـزب دموکـرات امریـکا گفته که این اشـتباه اسـت 
کـه سـربازان در جنگـی افزایش یابنـد که ایـاالت متحده در 

آن برنده نیسـت. 
انتظـار مـی رود کـه آقای خلیلـزاد دوباره به دوحـه برگردد و 
گفت وگـو بـا نماینـده گان طالبان را کـه موقتی توقـف یافته، 

از سـر گیرد.
پیـش از ایـن امریـکا - طالبـان ۹ دور گفت وگـو کردنـد، اما 
بـه دلیـل افزایـش حمـالت طالبـان در کابـل، ایـن رونـد با 

توییـت از دونالـد ترامـپ متوقف شـد.

مقامات امریکایی:

گفت وگو با طالبان به مرحلۀ مهم رسیده است

شورای نامزدان:

نگاه سازمان ملل به انتخابات افغانستان آشفته است
»غنی سیاست یک بام و چند هوا در قبال کمیسیون انتخابات دارد« روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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در تاریـخ تفکـر، پاره یـی از فیلسـوفان به عنوان »فیلسـوفان 
دسـتگاه  کـه  فیلسـوفانی  می شـوند.  شـناخته  گسسـت« 
تحمیـل  از خـود  بعـد  متفکـراِن  به تمامـی  را  فکری شـان 
نادیـده گرفتـِن  یـا  انـکار  بـر هرگونـه  را  راه  کرده انـد و 
دعـاوی و ایده های شـان بسـته اند. فیلسـوفانی کـه عـالوه 
بـر سـیطره انداختـن بـر ُکل فضـای تفکـر فلسـفی پس از 
خـود، منشـای تحـوالت سیاسـی-اجتماعی بی بدیلـی نیـز 
بوده انـد و چه بسـا بتـوان بـه اعتبـار نام شـان، سرنوشـت 

جوامـع بشـری را بـه  قبـل و بعـد از آنـان تقسـیم کـرد.
بـه عبارت دیگر، این متفکـران کاری فراتر از نظریه پردازی 
در بـاب معنـای هسـتی، انسـان، خـدا و … کرده انـد؛ آنان 
جهـان واقعـی و زنده گـی روزمـرۀ جـاری در آن را »تغییر« 
داده انـد و تنهـا در پی »تفسـیر« آن نبوده انـد. از قضا، وجود 
چنیـن چهره/نقطه گسسـت هایی در تاریخ فلسـفه اسـت که 
ادعـای مشـهور مارکـس را به شـدت قابـل درک می کنـد: 
»فیلسـوفان تـا کنـون جهـان را تفسـیر کرده انـد، حـال امـا 
مسـأله تغییـر آن اسـت«.]۱[ بمانـد کـه او خـود حتـا بـا 
همیـن تک جملـه و نـه میـراث سـترگش در بـاب تفکـر/
سـوژۀ مـدرن و خلق گفتـار رادیـکال نقد اقتصاد سیاسـی، 

در زمـرۀ همیـن متفکـران قـرار می گیرد. 
ایـن ادعـای او امـا اگـر از منظـری تبارشـناختی]۲[ و نـه 
قـرار گیـرد، مشـمول  مـورد قضـاوت  دیرینه شناسـانه]3[ 
تمامـی متفکـران پیـش از مارکس نمی شـود. پیشـنهاد برای 
خوانـش غیرخطـی تاریـخ یا به یـک معنا حرکـت از منطق 
تقویمـی زمـان )کرونـوس(]۴[ بـه منطـق انقالبـی زمـان 
)کایـروس(]۵[ و البتـه انگشـت نهـادن بـر نقـاط مفقـود یا 
کمتـر برجسته شـده در تاریخ نـگارِی متـداول، روشی سـت 
کـه می توانـد بـرای مقاومـت در برابر وسوسـه تن سـپردن 

بـه تـز مشـهور مارکس راهگشـا باشـد.]۶[
برابـر نهـادن روش شناسـی مبتنـی بـر گسسـت یـا همـان 
مـدل فوکویـی شـناخت، در مقابل روش »دیرینه شناسـانه«، 
اسـاس  بـر  کـه  نشـان دهـد  مـا  بـه  را  نقاطـی  می توانـد 
بـر  به راحتـی  را  یازدهـم  تـز  در  او  حکـم  نتوانیـم  آن، 
تمامـی »فیلسـوفان« پیـش از وی تسـری دهیـم. خوانـش 
بـه  از آرای هـگل و پیوسـتنش  انقالبـی مارکـس جـوان 
حلقـۀ »هگلی هـای جـوان«، خـود گـواه خصلـت »تغییـر 
دهنـده«ی فلسـفۀ هـگل و کل سـنت ایده آلیسـم آلمانـی 
اسـت. مارکس خـود، فرزنـد ایده آلیسـم آلمانی محسـوب 
می شـود. متفکـری کـه پیـش از خوانـش تاریـخ به مثابـۀ 
»مبـارزۀ طبقاتـی« و تقسـیم بندی آن بر مبنـای »وجوه تولید 
مـادی«، متأثـر از کانـت و هـگل یعنی دو چهـرۀ اصلی این 
مکتـب در کنـار فیخته و شـلینگ بـود، امـا به میانجی همین 
خوانـش درخشـان انتقادی از تاریخ و مناسـبات اجتماعی-
بـر  گذاشـتن  تأکیـد  به لطـف  آن هـم  سیاسـی-اقتصادی، 
»ماتریالیسـم تاریخـی«، پایـان عصـر پدران ایده آلیسـتش را 

کـرد.]7[ اعالم 
ایـن مقالـه قصـد پرداختن به  سـیر تحـول فکـری مارکس 
یـا حتا جسـارت طـرح ادعای مناقشـه در تز یازدهـم او را 

فلســـفه
نـدارد. حتـا قصد، انطبـاق دیـدگاه وی با میراث ایده آلیسـم  از پیـوست تا ُگسست

آلمانـی یا دسـت کم تمامـی متفکـران این مکتب نیسـت. از 
قضـا هدف ایـن جسـتار کوتاه، تأکیـد بر خصلت تأسیسـی 
نظریـۀ معرفت شـناختی یکـی از فیلسـوفان متعلق به سـنت 
ایده آلیسـم آلمانـی و بـه یـک اعتبـار بنیان گـذار آن اسـت: 

امانوئـل کانت.
این کـه نظریـۀ شـناخِت شـناخت یـا همـان اپیسـتمولوژی 
دیگـر  بـه  نظریـه  ایـن  تسـری  بعـد،  گام  در  و  کانـت 
از جملـه اخـالق، چه گونـه  او  سـاحت های مـورد توجـه 
زیربنایـی  »تغییـر«  دسـت خوش  را  بشـری  تفکـر  جهـان 
مثـاًل  وی،  از  پـس  نمی تـوان  هرگـز  کـه  به طـوری  کـرد، 
به شـکلی بی واسـطه از هستی شناسـی، تیولـوژی، اخـالق و 
زیبایی شناسـی سـخن گفـت. بریـدن و قطـع امیـد کانت از 
هـر نـوع تفکـر هستی شناسـانه ماقبل از خود، بی شـک یکی 
از همـان »بزنـگاه «]۸[هـای اساسـی در تاریخ تفکر بشـری 
اسـت. نقطـۀ گسسـتی کـه در کانـون تالش های فیلسـوفان 
پسـاکانتی بـرای تبیین، تدویـن، تدقیق و و البتـه فراتر رفتن 
از آن قرار داشـته داشـته اسـت تا سـرانجام این خواست در 
نظریـۀ پدیدارشناسـی روح]۹[ هـگل بـه از بیـن رفتـن مرز 
میـان »ابـژه« و »سـوژه« منجر شـد و نقطۀ گسسـت جدیدی 
در تفکـر پدیـد آورد کـه مفسـران متأخـر ایده آلیسـم آلمانی 
بـا اطمینـان از آن بـه عنوان واپسـین انقالب کبیـر و بنیادین 

در حـوزۀ تفکـر فلسـفی یـاد می کننـد.
اگرچـه کـه خصلـت بازگشـت ناپذیری و وجـه تأسیسـی 
فیلسـوفانی چـون کانـت یـا هـگل مثل روز روشـن اسـت، 
امـا شـاید ارجاع بـه چهره ها و نقطه گسسـت های مشـابهی 
در خـارج از حـوزۀ تفکـر فلسـفی، دعـوی اصلـی مطـرح 
شـده در بـاال دربارۀ »فیلسـوف گسسـت« را روشـن تر کند. 
مثـاًل شـکی وجـود نـدارد کـه خلـق موزیـک »آتونـال« از 
سـوی شـوئنبرگ، جهان موسـیقی را از دوران پیش از او که 
تنهـا بر مبنای موسـیقی »تونال« اسـتوار بود، دچار گسسـت 
کـرد. یـا در نقاشـی، بی تردیـد والسـکوئز یـا واندایـک، در 
مقـام خالقان پرسـپکتیو، در زمـرۀ نقاط گسسـت تاریخ هنر 
دو بُعـدی قـرار دارنـد. در فیزیک نیز نمونه هـای متعددی از 
ایـن چهره/نقطه گسسـت ها وجـود دارد: کوپرنیـک، گالیلـه، 
نیوتـن و اینشـتاین. هیچ کـس حاضـر نیسـت کـه پـس از 
انقـالب کوپرنیکـی، به پیـش از کوپرنیـک بازگـردد، یـا مثاًل 
پـس از کشـف قانـون جاذبـه، امـکان نادیده گرفتـن قوانیـن 
نیوتونـی در نظریه هـای فیزیـک محال شـده یـا بـا نظریـۀ 
نسـبیت عـام اینشـتین، دیگـر نمی توان بـه نیوتن بازگشـت.
پاره یـی از نقـاط تاریخـی نیـز، امکان بازگشـت بـه پیش از 
خـود را از میـان برده انـد: جنگ هـای جهانـی اول و دوم، 
پیدایـش مسـیحیت، زایـش تفکر در یونـان، آغاز رنسـانس 
و افـول تفکـر کلیسـایی، انقـالب فرانسـه و آغـاز مدرنیتـه 
از اروپـا و...، جمله گـی نقـاط گسسـتی هسـتند کـه بشـر با 
از سـر گذرانـدن آن هـا و یـا درگیرشـدن در مناسبات شـان، 

هرگـز دیگـر بـه زیسـت پیـش از آن ها بازنگشـته اسـت.
بـه  همیـن اعتبـار، تاریـخ تحـول جوامـع بـر اسـاس وجوه 
تولیـد مـادی نیـزـ  کـه مارکسیسـم کالسـیک از ایـن روش 
سـود  بشـری  جوامـع  تحـوالت  خوانـش  و  تبییـن  بـرای 
جسـته اسـت ـ امـکان بازگشـت بـه پیـش از هـر یـک از 
نقـاط متقـدم را نا ممکـن می کند. مثـاًل نمی توان بـا ورود به 
دوران سـرمایه داری مبتنـی بـر انباشـت اولیه، از فیودالیسـم 
به عنـوان یـک وجـه تولیـد غالـب سـخن گفـت. یـا مثـاًل 
سـرمایه داری مرکانتلیسـتنی قـرن ۱۸، بـا ورود جوامـع بـه 
و  می شـود  تلقـی  پایان یافتـه  صنعتـی  انقالب هـای  دوران 
ایـن سـیر تـا امـروز کـه سـرمایه داری فوردیسـتی، پسـت 
فوردیسـتی و ... را از سـر گذرانـده، ادامـه دارد و نـزاع بـر 

سـر نامیـدن ایـن دوران، کمـاکان در جریـان اسـت.]۱0[
ادعـای این کـه در حـوزۀ تفکر فلسـفی، بـه پیـش از کانت، 
یـا بـه یـک معنـا بـه قبـل از معرفت شناسـی او نمی تـوان 
ارجـاع داد، حـرف تازه یـی کـه نیسـت هیچ، از قضـا آن قدر 
روزهـا  ایـن  )کـه  ژورنالیسـتی  و  دانشـگاهی  ادبیـات  در 
به شـدت هـم در ُفـرم و هـم در محتـوا بـه یک دیگـر شـبیه 
شـده اند( تکـرار شـده کـه چه بسـا نوعـی دل زده گـی را در 
پـی داشـته اسـت. دل زده گی یـی کـه ای بسـا تنهـا به میانجی 
روش خوانـِش غیرخطـی و تبارشناسـانۀ فوکـو از تاریـخ 
بتـوان دسـت کم در سـطِح ایـن جسـتار بـر آن فایـق آمـد و 
راه را بـرای طـرح دعوی اصلـی آن یعنی تأکیـد بر خصلت 

گسسـت آورِ فلسـفۀ کانـت همـوار کرد. 
روش شناسـی فوکـو، همان طـور کـه در ابتـدا هـم بـه آن 
اشـاره شـد، بیـش از هـر چیـز از آن حیـث مهـم اسـت)تو 
گویـی خـود یک نقطۀ گسسـت اسـت( کـه با طـرح مفهوم 
»اپیسـتمه« و ادغـام حوزه هـای معرفـت و قـدرت، بـر هـر 
می کشـد  بطـالن  تخصص مآبانـه خـط  تاریخی گـری  نـوع 
و بـا برجسـته کردن همـان نقـاط گسسـت و البتـه از طریـق 

خلـق  دیرینه شناسـی،  به جـای  تبارشناسـی  بـر  تأکیـد 
آرشـیو به جـای رجوع به آرشـیوهای موجـود و نیز زدن 
برش هـای عرضـی بـه جای برش هـای طولی بـر تاریخ، 
همـۀ آن چـه کـه »تخصـص گرایـی« و »علم گرایـی« و 

»تاریخ گرایـی« رشـته کرده انـد را پنبـه می کنـد.
به پشـتوانۀ ایـن خوانـش بدیع فوکـو از تاریخ اسـت که 
چهـرۀ کانـت را، نـه در مقـام فیلسـوِف خالـق عقالنیت 
پـدر  یـا  روشـن گری  عصـر  بنیان گـذار  یـا  مـدرن 
ایده آلیسـم آلمانی و معرفت شناسـی و ... ، بلکه در قامت 
چهـرۀ فیصله بخش بـر دوران حکومت های »مونارشـی« 
می توان برجسـته کـرد. ادعایی کـه در مواجهۀ اول کمی 
شـگفت آور به نظـر می رسـد. این کـه چه گونه فیلسـوفی 
کـه خـود در اوج دوران اقتـدار پروس شـرقی که مبتنی 
بـر حکومت تک سـاالرانه فردریـک کبیر بـود، و از قضا 
در مکاتباتـش بـا بنژامیـن کنسـتان، بـه تأییـد حکومـت 
وقـت پرداختـه، می توانـد آن هـم در حالی که در کشـور 
همسـایه یعنـی فرانسـه، یـک انقـالب واقعـی بـر علیـه 
حکومـت مونارشـی لویـی شـانزدهم در جریـان بـود، 

به عنـوان نقطـۀ عزیمت از مونارشـی شـناخته شـود. 
قرائت هـای رسـمی و خطـی از تاریـخ بـه مـا می گویند 
کـه ورود جهـان بـه عصـر انقالب هـا و از همـه مهم تـر 
در  بشـری  تفکـر  تحـول  مبـدای  فرانسـه،  انقـالب 
خصـوص لزوم پایـان  دادن بـه حکومت های اسـتبدادی 
و پدرسـاالرانه بوده اسـت. رخـدادی سرنوشت سـاز در 
تاریـخ بشـر کـه هم کانـت و هم سـه ضلع دیگر سـنت 
ایده آلیسـم آلمانـی یعنـی فیخته، شـلینگ و هـگل از آن 
بـا شـیفته گی و سـتایش یـاد کرده انـد. کانـت نیـز خـود 
از جملـه هـواداران پرشـور ایـن انقـالب بـود: »چنیـن 
فرامـوش نمی شـود؛  تاریـخ بشـر هرگـز  پدیده یـی در 
زیـرا اسـتعدادی را بـرای کمال پذیـری و بهبـود در طبع 
آدمـی به ظهـور رسـانیده اسـت کـه سیاسـت مداران حتا 

بـه خـواب هـم نمی دیدنـد«.]۱۱[
شـکی نیسـت کـه کانـت در این سـتایش اغـراق نکرده 
اسـت. سـیر تحـوالت تاریخـی از انقـالب فرانسـه بـه 
برجسـته تر  را  رخـداد  ایـن  اهمیـت  روز بـه روز  بعـد، 
کـرده اسـت: ظهـور حکومـت جمهـوری، تفکیـک قوا، 
برجسـته  شـدن نهـاد پارلمـان، نوشـتن قانون اساسـی و 
اعالمیـۀ جهانـی حقـوق بشـر، مسـالۀ صـدور انقـالب 
)مشـخصًا انقـالب امریـکا(، زایش مناسـبات مـدرن در 
سـاحت های فـردی و جمعـی، پایـان فیودالیتـه، زایـش 
متروپول هـا و مناسـبات سـرمایه دارانه و در یـک کالم 
همـۀ آن چـه کـه انقـالب فرانسـه را به درسـتی به صفت 

»کبیـر« موصـوف کرده اسـت.
ایده آلیسـم  و  فرانسـه  انقـالب  متقابـل  تاثیـر  مسـالۀ 
آلمانـی، از جملـه مقـوالت پُربحث ودامنـه در سـاحت 
در  متفکـران  از  بسـیاری  کـه  به طـوری  تیوری سـت، 
خوانـش رو بـه  پـس تاریـخ، انقـالب فرانسـه را ناشـی 
از انقـالب ذهنی یـی کـه سـنت ایده آلیسـم آلمانـی در 
سـاحت ذهـن و نظـر کـرده بـود، می داننـد و بـر ایـن 
انقـالب  یـک  قامـت  در  فرانسـه  کـه  آن چـه  باورنـد 
انقـالب  در  پیشـتر  یافـت،  دسـت  بـدان  ماتریالیسـتی 
بـه عبـارت  بـود.  آلمانی هـا به دسـت آمـده  سـوبژکتیو 
دیگـر، خلق سـوژۀ مـدرن، نه صرفًا محصول پراکسـیس 
ِاجتماعـی متبلور شـده در انقـالب فرانسـه، کـه از قضـا 
کالسـیک  فیلسـوفان  ذهنـی  تیوری پـردازی  به میانجـی 

آلمـان بـوده اسـت.
بـر  مبتنـی  متدولـوژی  و  تاریـخ  از  فوکویـی  خوانـش 
انگشـت  نیـز  و  دانـش  و  معرفـت  حوزه هـای  ادغـام 
گذاشـتن او بـر گسسـت ها به جـای پیوسـتارهای علـت 
و معلولـی، ایـن امـکان را بـه مـا می دهـد کـه در جدال 
بیـن تقـدم پراکسـیس بـر نظریه یـا بالعکس، اساسـًا کل 
ایـن دوگانـه را کنـار بگذاریـم و از طریـق ادغـام ایـن 
دو و اعـالم تفکیک ناپذیـری آن هـا، بـر ضرورت هـای 
تاریخـی کـه منجـر بـه خلـق سـوژۀ مـدرن شـد، تکیـه 
کنیـم. بـه عبـارت دیگـر، در صـورت کنارگذاشـتن این 
تاریخـی، می تـوان  بـر ضرورت هـای  تقابـل و اصـرار 
مسـالۀ خلـق سـوژۀ مـدرن را این گونـه صورت بنـدی 
کـرد: هـر فیلسـوف دیگری هـم به جـای کانت بـود، از 
سـوژۀ آزادی خـواه عقالنـی مدرن سـخن می گفت و هر 
مردمـی به جـای مردم فرانسـه بودند، دسـت بـه انقالب 
می زدنـد. بدین ترتیـب، شـاید بتوان بـا مراجعـه به یکی 
از جسـتارهای فلسـفی متأخـر در ایـن خصـوص، که به 

میانجـی واکاوی معنـای سـوژۀ مـدرن در گـذار از دوران 
تـرور انقالبـی به اخـالق کانتی پرداخته اسـت، مسـأله را 

کمـی روشـن تر کـرد.
در ایـن خوانـش جدیـد، موقعیـت »سـوژه گی« آن طـور 
کـه شـارحان تیزبیـن ایده آلیسـم المانـی شـرح می دهنـد، 
چیـزی نیسـت جـز گـذار از تـرور انقالبـی بـه اخـالق 
خودآییـن کانتـی یـا بـه عبـارت دیگـر، گـذار از نوعـی 
»اربـاب بیرونـی« به سـوی »اربـاب درونـی«. گـذاری کـه 
هـگل بـر آن تأکیـد گذاشـته و از قضـا او شـاید اولیـن 
کسی سـت کـه مسـالۀ گسسـت از مونارشـی به میانجـی 

تاییـد می کنـد. را  آرای کانـت 
جامعـۀ  مواهـب  از  بهره منـد  سـوژۀ  خوانـش،  ایـن  در 
مدنـی، سـوژه یی کـه می کوشـد نقـش دولـت را در حـد 
نگهبـان و حافـظ امنیت خصوصی و رفاهـش تقلیل دهد، 
توسـط تـرور دولـت انقالبـی که قـادر اسـت او را در هر 
لحظـه آن هـم بـدون هیـچ دلیلـی نابود کنـد، له می شـود) 
سـوژه یی کـه مجازاتـش به دلیـل دسـت زدن به یـک اقدام 
خـاص بـا محتوایی مشـخص نیسـت، بلکـه از قضـا این 
مجـازات ناشـی از وجـود او در مقام فرد مسـتقل در برابر 
یـک کلیـت جهان شـمول اسـت( و ایـن تـرور »حقیقت« 
برسـازنده اوسـت: حقیقتـی کـه در فرآینـد گـذار او از 
مرحلـۀ تـرور انقالبی به سـوی سـوژۀ خودآییـن و آزاد در 

اخـالق کانتـی برمال می شـود. 
حقیقتـی کـه از طریـق آن چـه کـه بـه زبـان امروزی تـر، 
نامیـد:  متجـاوز  بـا  کامـل  این همانـی  را  آن  می تـوان 
از  می شـود،  شـناخته  بیرونـی  تـرور  طریـق  از  سـوژه 
نابـودی  طریـق نفی یـی کـه بی وقفـه وی را تهدیـد بـه 
می کنـد و هسـتۀ اصلـی برسـازندۀ سـوبژکتیویته )سـویۀ 
جهان شـمول( او را هـدف قرار داده اسـت. بـه بیان دیگر، 
در ایـن لحظـه، سـوژه به طور کامـل با آن چه کـه نفی اش 
مـی کنـد، یکـی انگاشـته می شـود. بدین ترتیـب، آزادی 
نـه آزادی از قیـد اربـاب، کـه همانـا جایگزین شـدن یـک 
اربـاب بـا اربابـی دیگر اسـت: در این جـا اربـاب درونی، 
جایگزیـن اربـاب بیرونـی می شـود. هزینۀ ایـن این همانی 
نیـز بی شـک قربانی شـدن همـۀ محتوا-وظیفه هـای خاص 
به شـکلی آسیب شناسـانه در پـای نوعـی »همـه چیـز بـه 

خاطـر وظیفـه« اسـت.]۱۲[

نادر فتوره چی
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دي ماه، در ایران کهن، چهار جشـن را در بر داشـت: 
نخسـتین روز مـاه دي ـ کـه موضـوع ایـن جسـتار 
اسـت ـ و روزهاي هشـتم، پانزدهم و بیست وسـوم؛ 
سـه روزي کـه نـام مـاه و نـام روز یکـي بـود. امـا 
امـروز از این چهار جشـن، تنها شـب نخسـتین روز 
دي مـاه، یـا شـب یلـدا را جشـن مي گیرنـد؛ یعنـي 
آخریـن شـب پاییـز، نخسـتین شـب زمسـتان، پایان 
قـوس، آغاز جدي و درازترین شـب سـال. واژۀ یلدا 
سـریاني و به معني والدت اسـت؛ والدت خورشـید 
)مهـر، میتـرا(، و رومیـان آن را ناتالیـس انویکتـوس 
یعنـي روز تولـد )مهـر( شکسـت ناپذیر نامنـد. بنا بر 
بـاور پیشـینیان، در پایان این شـب دراز، که اهریمني 
تاریکـي  مي داننـد(،  )و  مي دانسـتند  نامبارکـش  و 
شکسـت مي خـورد، روشـنایي پیــروز و خورشـید 
زاده مي شـود و روزهـا رو بـه بلندي مي نهـد، و: »... 
نـام این روز میالد اکبر اسـت، مقصـود از آن انقالب 
شـتوي اسـت. گویند در این روز نـور از حد نقصان 
بـه حـد زیـادت خـارج مي شـود، و آدمیـان نشـو و 
نمـا آغـاز مي کننـد و »پري«هـا بـه ذبـول و فنا روي 

مي آورنـد.« 
و  آیین هـا  را،  دي  آغـاز  و  خورشـید  زایـش 
فرهنگ هـاي بسـیاري از سـرزمین هاي کهـن، آغـاز 
سـال قـرار دادنـد، به شـگون روزي که خورشـید از 
چنـگ شـب هاي اهریمنـي نجات مي یافـت و روزي 

مقـدس بـراي مهرپرسـتان بـود.  
از مقاله هـا و پژوهش هـاي فراوانـي کـه دربـارۀ یلدا 
برهـان  از  دهخـدا، چکیده یـي  لغت نامـۀ  در  شـده؛ 
قاطـع، اننـدراج، حواشـي عالمـۀ قزوینـي بـر آثـار 
الباقیـه شـرح پـور داود بر یشـت ها، فرهنگ فارسـي 
دکتـر معیـن و یادداشـت هاي مرحـوم دهخـدا آمده: 
»یلـدا لغتـی سـریاني اسـت بـه معنـي میـالد عربي، 
تطبیـق  مسـیح  میـالد  بـا  را  یلـدا  شـب  چـون  و 
مي کرده انـد؛ از ایـن رو، بدیـن نـام نامیده انـد. بایـد 
توجـه داشـت کـه جشـن میـالد مسـیح کـه در ۲۵ 
دسـمبر تثبیـت شـده، طبق تحقیـق، در اصل جشـن 
ظهـور میتـرا بـوده کـه مسـیحیان در قـرن چهـارم 
میـالدي آن را روز تولـد مسـیح قـرار دادنـد. یلـدا 
اول زمسـتان و شـب آخـر پاییز اسـت کـه درازترین 
شـب هاي سـال اسـت. و در آن شـب یـا نزدیـک 
بـدان، آفتـاب بـه برج جـدي تحویل مي کنـد و قدما 
آن را سـخت شـوم و نامبارک مي انگاشـتند.  در میان 
بیشـتر فارسـی زبانان در ایـن شـب مراسـمي انجـام 
مي شـود. شـاعران زلف یـار و هم چنیـن روز هجران 
را از حیـث سـیاهي و درازي بـدان تشـبیه کنند. و از 
شـعرهاي برخـي از شـاعران ماننـد سـنایي، معـزي، 
خاقانـي و سـیف اسـفرنگي، رابطـۀ بیـن مسـیح و 
یلـدا ادراک مي شـود. یلـدا برابـر با شـب اول جدي 
و شـب هفتـم دي مـاه جاللـي و شـب بیسـت ویکم 

است.  فرانسـوي  دسـمبر 
انگیزه هـاي پایـدار مانـدن این جشـن را مي تـوان، از 

جملـه بدین گونه برشـمرد:
 ۱ـ شـب زایش خورشـید )مهر( اسـت، از باورهاي 

دینـي کهن.
۲ـ بلندترین شـب سـال، یعنـي طوالني ترین تاریکي 
اسـت؛ نشـانۀ اهریمني شـبي شـوم و ناخوشـایند که 

از فـردا بـه کوتاهـي مي گراید.
3ـ پایـان برداشـت محصـول صیفـي و آغـاز فصـل 
اسـتراحت در جامعۀ کشـاورزي اسـت. همۀ قشـرها 
و  کشـاورزي  فراورده هـاي  از  کـه  گروه هایـي  و 
تـالش کشـاورزان بهره مندنـد، در جشـن نخسـتین 
و  شـگون  در  محصـول،  برداشـت  و  دي مـاه  روز 

مي کننـد.  کشـاورزان شـرکت  شـادي 
آییـن و جشـن شـب یلـدا و یـا شـب چلـۀ بـزرگ، 
تـا بـه امـروز در تمامي سـرزمین کهن سـال ایـران و 
در بیـن همـۀ قشـرها و خانواده هـا برگزار مي شـود.  
گردهمایـي  و  جشـن  مي تـوان  هم چنیـن  را  یلـدا 
یلـدا خویشـاوندان  دانسـت. در شـب  خانواده گـي 
مي آینـد.  گـرد  خانـواده  بـزرِگ  خانـۀ  درِ  نزدیـک 
بـه بیانـي دیگـر، در سـرماي آغازیـن زمسـتان، دور 
صندلـی نشسـتن و تا نیمۀ شـب میـوه و غذا خوردن 
از ویژه گي هـاي  کـردن،  فـال حافـظ گـوش  بـه  و 

شـب یلدا اسـت.
جشـن خانواده گي: برگزاري مراسـم یلـدا، اگر بتوان 
نـام جشـن بـر آن نهـاد، آیینـي خانواده گي اسـت، و 
گردهمایي هـا بـه خویشـاوندان و دوسـتان نزدیـک 
محـدود مي شـود. در کتاب هـا و سـندهاي تاریخـي، 
نشـده  اشـاره یي  یلـدا  مراسـم شـب  برگـزاري  بـه 
اسـت. ابوریحـان بیروني از جشـن روز اول دي ماه، 
کـه آن را خـرم روز نامنـد، در دسـتگاه حکومتـي و 
پادشـاهي یـاد مي کنـد و نامي از شـب یلـدا در میان 
نیسـت، کـه مي تـوان دلیـِل خانواده گـي و همه گانـي 

و غیر رسـمي بـودِن آن دانسـت.
کنـار صندلـی: بي گمـان بـراي جوانـان نسـل امروز، 
صندلی گذاشـتن، کنـار یا دور صندلی نشسـتن، نیاز 
ابزارهـاي گرمـازاي  دارد.  توصیـف  توضیـح و  بـه 
تکنالـوژي جدیـدـ  و نیـز عامل هاي دیگـرـ  صندلی 
فراموشـي  به دسـت  را  آن  بـه  مربـوط  فرهنـگ  و 
از صندلـی  اسـتفاده  زمسـتان ها،  در  اسـت.  سـپرده 
بـراي گـرم کردن خانـه و دور صندلی نشـیني معموالً 
از شـب یلدا، نخسـتین شـب زمستان، شـروع مي شد 
و تـا پایـان چلـۀ بـزرگ - و در برخـي خانواده ها تا 
پایـان چلۀ کوچک - ادامه داشـت. اعضـاي خانواده 
از کوچـک و بـزرگ، دور صندلـی، کـه روي آن را 

میوه پوشـانده بـود، مي نشسـتند. 

  تـا مـي تـوان ز فـرش چـو ُکرسـي جـدا مبـاش / 
آتـش بـه فرق ریـز و مکـن اختیـار بـرف  )میرالهي 

همدانـي (
در  آیین هـا،  و  جشـن ها  همـۀ  در  خـوراک: 
جامعه هـاي ابتدایـي یا متمـدن، خوردن و آشـامیدن، 
را  و سـرگرمي هاي جمـع  مشـغولیت ها  از  بخشـي 
یلـدا، خـوراک  بـراي شـب  امـا  تشـکیل مي دهـد. 
ویژه یـي نمي شناسـیم، و تهیـۀ غذای شـب بسـته گي 
بـه وضـع اقتصـادي و رونـد تغذیـۀ خانـواده دارد. 
فصـل  میوه هـاي  یلـدا،  شـب  ویـژۀ  خوردني هـاي 
تابسـتان چـون خربُـزه، تربـوز، انگـور، انار، سـیب، 
کـه  میوه هایـي  اسـت.  آن  ماننـد  و  بهـی  بادرنـگ، 
مي بایسـتي در ایـن شـب تمامـي آن هـا به جز سـیب 
و بهـی خـورده شـوند و چیـزي بـراي فـردا، یعنـي 
فـرداي زمسـتان باقـي نمانـد. میوه هایـي را که شـب 

نمي خوردنـد. مي گذشـت،  آن  بـر  یلـدا 
فال حافظ: یکي از رسـم هاي شـب یلـدا، فال حافظ 
گرفتـن اسـت. اگر رسـم ها و آیین هاي دیگـر یلدا را 
میراثـي از فرهنگ چندهزارسـاله بدانیم )که بایسـتي 
چنیـن باشـد(، ولي فال حافـظ گرفتن در شـب یلدا 
در سـده هاي اخیـر بـه رسـم هاي شـب یلـدا افزوده 
شـده اسـت. فال حافـظ گرفتـن در شب نشـیني هاي 
زمسـتان و مناسـبت هایي چـون چهارشـنبۀ آخـر ماه 
صفـر، چهارشنبه سـوري، شـب سـیزده صفـر و بعـد 
ازظهر سـیزده بـدر نیـز از باورهاي همه گاني اسـت. 
ممکن اسـت در شـب یلدا، براي فـال حافظ گرفتن، 

بـه خانـۀ مال و باسـواد محـل رفت:
در برخـی مناطـق، خوانـدن کتـاب حافـظ چنـدان 
رونقـي نـدارد. امـا تنها در سـال یـک بـار، آن هم در 
شـب یلـدا از دیوان حافظ فـال مي گیرند. بـراي فال 
گرفتـن، غروِب شـب یلـدا همسـایه گان و نزدیکان، 
بـا میـوۀ خشـک و میـوۀ تـازه بـه خانـۀ مـالي ده 

مي رونـد تـا او فال شـان را ببینـد.
)به جـز  را  یلـدا  شـب  آیین هـاي  و  رسـم ها  همـۀ 
دور صــندلی نشسـتن، کـه بـه اصطـالح نتوانسـته 
اسـت حـرف خـود را بـر کرسـي بنشـاند( تـا آن جا 
کـه پژوهـش هـا اجـازه مي دهـد، در همۀ شـهرها و 

آبادي هـا سـراغ داریـم.
پژوهـش و مطالعـۀ کمي دربـارۀ برگـزاري آیین ها و 
رسـم هایي کـه همه گانـي اسـت و جنبـۀ خانواده گي 
نمونه هایـي  مي تـوان  تنهـا  و  نیسـت،  آسـان  دارد، 
امـروز  کـرد.  مطالعـه  و  مشـاهده  را  انگشت شـمار 
نمـود برگـزاري آیین و رسـم شـب یلـدا را مي توان 
در روزهاي بیسـت ونهم و سـي ام آذرمـاه، در بازارها 
دیـد.  خشکبارفروشـي ها  و  میـوه  فروشـگاه هاي  و 
ایـن خریدهـا تـا پاسـي از شـب یلـدا ادامـه دارد. 
در آخریـن لحظه هـا نیـز کسـاني را مي بینیـم کـه از 
سـر کار برگشـته و میوه هایـي چـون انـار و تربوز را 
کـه به آسـاني نمي تـوان در یخچـال نگـه داري کـرد، 
مي خرنـد. باشـد کـه این جشـن و آیین، کـه در حد 
جشـن نـوروز و بـه روایتـي، خود جشـن نـوروز و 
سـال نـو بـوده، بـا وجـود اشـاعه و دگرگوني هـاي 
از  گوشـه یي  عنـوان  بـه  امـروز،  صنعتـي  و  فنـي 
نمودهـاي فرهنگـي و قومـي و تاریخـي ایـن مرز و 

بـوم، به دسـت فراموشـي سـپرده نشـود!
 / اسـت  طـرب  روز  آبسـتن  غـم  شـب هاي  همـۀ 

آیـد یلـدا  یوسـف روز ز چـاه شـب 
ابـک مهربـد: جشـن شـب یلـدا، تولـد مهر یـا چله 
اسـت. یلـدا، گاه پیـروزي فرشـته بـر دیـو اسـت که 
میـراث داراِن یکـي از کهن تریـن تمدن هـاي بشـري 
همه سـاله آن را تـا صبـح و پیدایـش مهـر، با شـادي 
و سـرور بـه انتظـار مي نشـینند. شـب یلـدا در میـان 
اقـوام ایرانـي تسـلط سـرما، تاریکـي و طوالني ترین 
شـِب سـال اسـت که این مردماِن همیشـه امیدوار آن 
را تـا طلـوع صبح و شکسـِت دیو تاریکي و سـرما و 
دمیـدِن خورشـید جهان افروز بیــدار مي نشـینند. در 
فرهنـگ برهـان قاطـع آمـده: یلـدا کلمه یي سـریاني 
بـه معنـاي میالد اسـت و زمان آن نیـز اول ماه جدي 
و آخـر مـاه قوس اسـت؛ شـب یلـدا یا چلـۀ بزرگ، 
طوالني تریـن شـب سـال نشـانۀ یکـي از ژرف ترین 
باورهـاي اقـوام ایرانـي بـه پیـروزي همیشـه گي نور 
و روشـنایي بـر ظلمـت و سـیاهي و نیکي بـر پلیدي 
نخسـتین  در  کـه  مراسـمي  و  یلـدا  پیشـینۀ  اسـت. 
شـب زمسـتان و بلندترین شـب سـال برپـا مي کنند، 
سـابقه یي بسـیار دراز داشـته و مربـوط بـه ایـزد مهر 
اسـت. ایـن رسـوم ویـژۀ آریایي هاسـت و هـزاران 
سـال اسـت کـه آن را در ایران زمیـن برپـا مي دارنـد. 
شـب یلدا، شـب زایش مهر اسـت که به یـادگار این 
سـنت و باور آن را جشـن مي گیرند. ریشـۀ این باور 
و اعتقـاد برمي گـردد بـه گاه شـماري و اندیشـه هایي 
کـه ایرانیـان پیرو مهـر یا میتراییسـم از آن داشـتند. 

مراسـم شـب یلـدا، یـا آن چنـان کـه اصطالحـًا در 
بیـن تـودۀ مـردم بـه شـب چلـه معـروف اسـت، از 
چندیـن هـزار سـال قبـل در ایـران برگزار مي شـود. 
روز  اولیـن  فردایـش  زمسـتان،  شـب  نخسـتین 
تولـد مهـر،  یـا جشـن  زمسـتان، زایـش خورشـید 
خورشـید شکسـت ناپذیر اسـت؛ زیـرا روشـني روز 
و تابـش خورشـید و اعتـدال هـوا در نظـر ایرانیـان، 
مظاهر نیک و خوشـایند و امیدوارکننده اسـت. آن ها 
تاریکـي شـب و سـرما را نیـز از اعمـال اهریمنـي 
مي پنداشـتند، بـا ژرف نگـري مشـاهده مي کردنـد که 
در بعضـي ایـام و فصول، روزها بسـیار بلند مي شـود 
و شـب ها کوتـاه اسـت. کم کـم این بـاور براي شـان 
پیـدا شـد کـه نـور و روشـنایي و ظلمـت و تاریکي 

مرتـب در نبـرد و کشـمکش هسـتند، در طول سـال 
دریافتنـد کـه کوتاه تریـن روزهـا، آخریـن روز پاییز، 
یعنـي روز سـي ام آذر و بلندترین شـب ها شـب اول 
زمسـتان یعنـي نخسـتین شـب دي مـاه اسـت. پـس 
از بلندتریـن شـب سـال، از آغـاز دي مـاه، روزهـا 
مي شـود.  کوتاه تـر  شـب ها  و  بلندتـر  تدریـج  بـه 
خورشـید هـر روز بیشـتر در آسـمان مي پایـد و نور 
و گرمـاي خـود را بـه جهانیـان عرضـه مـي دارد، به 
همیـن جهت آن شـب را یلـدا نامیدنـد، یعني زایش 

شکسـت ناپذیر. خورشـید 
اقـوام قدیـم آریایـي، اعـم از هنـد و ایرانـي و هنـد 
و اروپایـي، جشـن تولـد آفتـاب را در آغاز زمسـتان 
مي گرفتنـد، به ویـژه ژرمني هـا عیـد تولـد آفتـاب را 
در آغـاز زمسـتان گرفتـه و آن را بـه خـداي آفتـاب 
نسـبت مي دادنـد، و ایـن بـا بلندتـر شـدن روزهـا 
هماهنـگ اسـت. ابوریحـان بیرونـي در آثـار الباقیـه 
ص ۲۵۵ آورده: روز اول مـاه دي، خـور نیـز نامیـده 
مي شـود. در قانون مسـعودي نسـخۀ موزیـم بریتاني 
لندن، خره روز ثبت شـده، و در گاه شـماري ص ۵۸ 

»خـرم روز« نام گـذاري شـده اسـت.
ایـام  باسـتان  ایـران  شـب یلـدا و روز دیـگان )در 
هفتـه وجـود نداشـت و هـر روز بـراي خـود نامـي 
داشـت( پیونـد اسـتواري بـا خورشـید دارد، بـا مهر 
کـه از ایـن روز بـر تاریکـي چیـره مي شـود و رو به 
افزایـش مي نهـد. اول دي روز خورشـید اسـت، روز 
مهر اسـت و نـزد ایرانیـان، به ویژه مهرآیین ها بسـیار 
گرامـي بـود و بزرگ تریـن جشـن یعني جشـن تولد 
مهـر یـا خورشـید بـه شـمار مي رفـت و آغـاز سـال 
محسـوب مي شـد. آییـن مهـر از سـوي ایرانیـان در 
جهـان غرب گسـترش یافـت، در روم و بسـیاري از 
کشـورهاي اروپایي، به همین جهت روز ۲۱ دسـمبر 
را کـه برابـر بـا اول دي ماه بـود، به عنـوان روز تولد 
مهـر یـا میتـراي شکسـت ناپذیر جشـن مي گرفتنـد؛ 
امـا در سـدۀ چهـارم میـالدي بـر اثـر اشـتباهاتي که 
یـا  نجات بخـش،  مهـر  تولـد  داد،  روي  کبیسـه  در 
مسـیحاي منجـي در ۲۵ دسـمبر واقـع شـد و از آن 
زمـان ایـن امـر تثبیت شـد. الزم بـه یادآوري اسـت 
تـا آن زمـان تولـد عیسـي مسـیح در ششـم جنوری 
اغلـب  دیـن  دوران  آن  در  مي شـد،  گرفتـه  جشـن 
رومیـان و کشـورهاي اروپایي آیین مهـر و میترا بود. 
هنگامـي کـه کم کـم مسـیحیت در روم جا بـاز کرد، 
متولیان کلیسـا چـون نتوانسـتند با برانداختن جشـن 
تولـد مهـر در ۲۵ دسـمبر غلبـه کننـد، همـان روز را 

زایـش حضـرت مسـیح اعـالم کردند.
ثعالبـي در کتـاب شـمارالقلوب مي گویـد: شـب یلدا 
شـب میـالد عیسـي اسـت و در درازي بـدو مثـل 

مي زننـد.
تألیـف  انگلیسـي  زبـان  بـه  سـریاني  فرهنـگ  در 
بابانوئـل تطبیـق داده  پایـن اسـمیت هـم، یلـدا بـا 
شـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه فقـط تولـد 
مهـر و هنـگام و موقـع زمانـي آن نبـود کـه در آیین 
مسـیحیت تأثیر بسـیار داشـته، بلکه در سلسله مراتب 
روحانیـت )هفـت مرحلـه تکامـل مهـري( و نـوع 
لبـاس کاردینال هـا و آداب و مراسـم مذهبـي آنـان 
تأثیـر شـگرفي داشـته و دارنـد. بیـان ایـن نکته الزم 
اسـت کـه رنـگ قرمـز )سـرخ( رنـگ مـورد عالقـه 
و اسـتفادۀ مهرآیینیـان بـوده و هسـت، بدیـن جهـت 
عنایـت خاصـي به قرمـز بودن انـار و تربـوز در این 
شـب داشـته و داریم؛ زیرا رنگ شـاد و سرورانگیزي 
اسـت. در واقـع امـروزه همـۀ مسـیحیان جهـان کـه 
شـب تولـد مسـیح را جشـن مي گیرنـد و تـا بامـداد 
بیـدار مي ماننـد و به شـادي مي گذرانند، همـان تولد 
مهـر یـا میتـرا، مسـیحاي نجات بخـش یا سوشـیانت 
را جشـن مي گیرنـد و اغلـب مراسـم و مناسـک و 
ایـن  اسـت؛  مهـر  آییـن  از  اقتباس شـده  آداب شـان 
همـان چیزي اسـت کـه در غـرب به شـکل بابانوئل 
مصـداق مي یابـد و در هیبت پیرمردي بـا لباس قرمز 
و ریشـي سـفید و انبـوه ظاهـر مي شـود. بایـد گفت 
همـۀ این هـا بـه نوعي دیگـر در باورهاي باسـتاني ما 
وجـود داشـته اسـت. باالخـره جشـن یلدا نشـان گر 
تقابـل سـرما، نابـاروري، پژمرده گي و مـرگ با گرما، 

روشـنایي، بـاروري، سـبزي و زنده گـي اسـت.

سفرۀ شب یلدا
 MYAZD سـفرۀ شـب یلـدا، بـه نـام سـفرۀ میـزد
از  اسـت  عبـارت  میـزد  و  اسـت  معـروف  هـم 
میوه هـاي تـازه ماننـد انـار، تربـوز و انگور، سـیب و 
گالبـي و خربُـزه و بـه میوه هاي خشـک ماننـد برگۀ 
زردآلـو، برگـۀ آلو، انجیر خشـک، سـنجد، کشـمش 
و چهارمغـز و بـادام، پسـته. بـه افتخـار و ویژه گـي 
بهره منـد  آن  از  همـۀ حاضـران  یـا خورشـید  مهـر 
می شـوند و اگـر فـرد ناتوانـي در خانه یـي وجـود 
داشـته باشـد کـه نتوانـد در آ ن جمـع حاضر شـود، 
قسـمتي از میوه هـا و خوردنی هـا را بـه عنـوان تبرک 
برایـش هدیـه مي برنـد تـا در ایـن کار خیـر هم بهره 
گـردد. در ایـن شـب معمـوالً رسـم بـر این بـود که 
جهـت حفـظ کیان خانـواده و اجتماع و بزرگداشـت 
سـالمندان، این گونه مراسـم در خانۀ یکـي از بزرگان 
فامیـل مثـل پدربـزرگ، مادربزرگ و ... برگزار شـود 
و همه گـی بـراي عبرت آمـوزي، تـا صبـح بـه نقـل 
قصـه و اسـطوره هاي دل انگیـز و امیدوارکننده، و نیز 

خوانـدن شـاهنامه  و گرفتـن فـال، بپردازند. 

گرفته شده از: وبالگ مسـعود جهانی
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اروپايي پارملان لوګر کې...

کــې راپورتــه شــوه چــې لــه کلونــو راهیســې د افغانســتان پــه 

ــه نــوم لــه کوچنیانــو  ــازۍ پ بېالبېلــو والیتونــو کــې د بچــه ب

جنــي اســتفاده کېــږي.

اروپايــي پارملــان همــداراز د بچــه بــازۍ پــه اړه ویــي چــې 

ــیايس  ــانو او ان س ــوذه کس ــې د بانف ــیمو ک ــو س ــه کلیوال پ

ــر ۱۸  ــه ۱۰ ت ــوال ل ــوا معم ــه خ ــو ل ــوځ افرسان ــرو او د پ څې

ــتل  ــو اخیس ــو کورنی ــه بېوزل ــکان ل ــي هل ــر لرونک ــو عم کلون

ــا یرغمــل کېــږي، ترڅــو یــې پــه محفلونــو کــې پــه  کېــږي ی

ښــځینه جامــو وګــډوي او ترډېــره لــه هغــوی جنــي اســتفاده 

ــږي. هــم کې

ــتان  ــې افغانس ــومان چ ــه ماش ــي، هغ ــان وی ــي پارمل اروپاي

کــې د جنــي تیــري قربانیــان دي او یــا تــرې جنــي اســتفاده 

ــی  ــدود الرسس ــر مح ــه ډې ــي ادارو ت ــديل او قضاي ــږي، ع کې

ــې  ــانو چ ــو کس ــته کوم ــم ش ــه ه ــې راپورون ــري او ان داس ل

ــه ګــواښ  ــا د مــرګ ل ــاين شــوي او ی ــا قرب ــور ورکــړی بی راپ

ــوي. ــخ ش رسه مخام

ــي چارواکــو  ــر حکومت ــک کــې د افغانســتان پ ــه پرېکــړه لی پ

غــږ شــوی چــې د ماشــومانو د حقونــو خوندیتــوب لپــاره ټــول 

مــي او نړیــوال قوانیــن پــه بشــپړه توګــه پــي کــړي او د بچــه 

بــازۍ د مخنیــوي لپــاره هېــواد کــې د عامــه پوهــاوي رسارسي 

کمپایــن پیــل کــړي.

اروپايــي پارملــان لــه افغانســتان رسه اروپايــي ټولنــې د شــویو 

مــايل مرســتو د پراخــې ارزونــې خــره کــړې ترڅــو ډاډ 

ــت  ــو د وضعی ــري حقون ــې د ب ــه پیس ــې دغ ــه يش چ ترالس

ــوي. ــول ش ــې لګ ــه ک ــه برخ ــاتنې پ ــه وايل او س ښ

د بهرنیــو چــارو او امنیتــي پالیســۍ پــه برخــه کــې د اروپایــې 

ټولنــي لــوړ رتبــه اســتازي ژوزیــپ باریــل پــرون )ډســمر ۱۹ 

مــه( د اروپــا پارملــان تــه پــه وینــا کــې وویــل، دا ډول جنــي 

ځورونــې د افغانســتان د امنیتــي ځواکونــو پــه لیکــو کــې هــم 

شــته.

هغــه وویــل: »اروپایــې ټولنــه پــه سیســتامتیک ډول دا موضوع 

ــه خــوا  ــو ل ــي ځواکون ــوځ او امنیت ــام کــې نیــي او د پ ــه پ پ

د ماشــومانو د اســتخدام او هــم لــه ملکــي خلکــو رسه د 

ــوي.« ــه ک ــه توج ــد ت ــو چلن ــرو او پولیس رستې

ــه حکومــت  ــل چــې دوی د افغانســتان ل ــل ووی ښــاغي باری

رسه مرســته کــوي څــو د دې پدیــدې پروړانــدي مبــارزه 

ــړي. وک

بریتانيايــۍ ورځپاڼــې ګارډيــن تېــره مياشــت راپــور ورکــړ چــې 

ــر زده  ــر پنځــو ســوو ډې ــه شــپږو ښــوونځیو کــې ت د لوګــر پ

کوونکــي هلــکان لــه جنــي ځورونــې اغېزمــن شــوي.

ــر  ــو پ ــړو د تحقیقات ــې د غ ــدين ټولن ــر د م ــې د لوګ ــور ک راپ

بنســټ ادعــا شــوې وه چــې هلتــه یــوه داســې کــړۍ فعالیــت 

کــوي چــې د کوچنيانــو پــه جنــي ځورونــه کــې الس لــري.

اروپايــي پارملــان د لوګــر د مــدين ټولنــې دوو غــړو موســی 

محمــودي او احســان اللــه حمیــدي چــې لــه زده کوونکــو د 

ــې رســنیزه کــړه، ســتاینه کــړې  جنــي اســتفادې موضــوع ی

ــوی  ــې هغ ــړی چ ــږ ک ــې غ ــت ی ــر حکوم ــتان پ او د افغانس

ــاتی. ــدي وس خون

ــر  ــور ت ــه راپ ــدي ددغ ــاغي حمی ــودي او ښ ــاغي محم ښ

خپرېــدو څــو ورځــې وروســته د مــي امنیــت لــه خــوا ونیــول 

شــول، خــو دا چــې پــه مــي او نړیوالــه کچــه یــې انتقادونــه 

راوپــارول، وروســته خــويش او د افغانســتان د بــري حقونــو 

کميســیون تــه وســپارل شــول.

اروپايــي پارملــان د افغانســتان لــه لویــې څارنوالــۍ غوښــتي 

چــې د مــدين ټولنــې ددغــو غــړو د خپلــرسي نیولــو پــه تــړاو 

خپلواکــې او بــې طرفــه څېړنــې وکــړي.

همـان  از  کـه  نیسـت  ایـن شـکی  در 
کاخ  وارد  ترامـپ  دونالـد  کـه  روزی 
سـفید شـد، بنـا بـر دالیـل واضـح و 
مشـخص، طـرح اسـتیضاح و برکناری 
او نیـز در فکـر و ذهـن دموکرات هـا 
ایجـاد گردیـد و بـا گذشـت هـر روز 

یافـت. تقویـت 
اول،  مـاده  در  امریـکا  اساسـی  قانـون 
بخـش دوم، سـوم و چهـارم آن، حکـم 
و  نماینـده گان  مجلـس  کـه  می کنـد 
مجلس سـنای امریـکا صالحیت دارند 
تمـام  و  او  معـاون  رییس جمهـور،  تـا 
را  امریـکا  ملکـی  بلندرتبـه  ماموریـن 
اسـتیضاح کننـد. مهمتریـن دالیل برای 
اسـتیضاح، رشـوت، ارتـکاب خیانـت 
غیرقانونـی  اقدامـات  سـایر  و  ملـی 
توسـط رییس جمهـور گفتـه می شـود. 
وارده  اتهامـات  جدی تریـن  بنابرایـن، 

می باشـد. مـورد  دو  ترامـپ،  بـاالی 
نخسـت، ترامپ متهـم به سوءاسـتفاده 
بـاور  بـه  می باشـد.  قـدرت  از 
دموکرات هـا، آقـای ترامـپ از مقامات 
تـا در بـدل  اوکرایـن خواسـته اسـت 
دریافـت ۴00 میلیـون دالـر، آن کشـور 
بایـد یـک سلسـله تحقیقاتـی را آغـاز 
کنـد کـه جوبایـدن حریـف انتخاباتـی 
از  برخـی  گـردد.  متضـرر  ترامـپ 
انـد  بـاور  ایـن  بـه  جمهوری خواهـان 
کـه زمانی کـه جوبایـدن معـاون بارک 
پسـر  دخالـت  به خاطـر  بـود،  اوبامـا 
خـود، مانع یک سلسـله تحقیقات شـد 
و از فسـاد کـه پسـر او در آن دخیـل 

نمـود. چشم پوشـی  بـود، 
آقـای  کـه  این سـت  دومـی  اتهـام 
ترامـپ نـه تنهـا در جریـان تحقیقـات 
همـکاری  نماینـده گان  مجلـس  بـا 
نکـرده اسـت بلکـه دیگـران را نیـز از 
منـع  تحقیقاتـی  کمیتـۀ  بـا  همـکاری 
کـرده اسـت. برعکـس، ترامـپ بـا رد 
ایـن ادعـا، انتقـاد می کنـد کـه کمیتـۀ 
تحقیقاتـی رونـد تحقیقات را به شـکل 
قانونـی و منصفانـه بـه پیـش نبـرده و 
بـرای او فرصـت کامـل داده نشـده تـا 
بـه اتهامـات وارده رسـیده گی می نمود.
نتیجـه این سـت کـه در حـال حاضـر، 
مجلـس نماینـده گان امریـکا برخـالف 
ترامـپ و مجلـس سـنای ایـن کشـور 
حامـی ترامـپ هسـتند. قانون اساسـی 
دوم،  بخـش  اول،  مـاده  در  امریـکا 
مجلـس  بـه  را  اسـتیضاح  صالحیـت 
نماینـده گان داده اسـت امـا در بخـش 
اجـرای  صالحیـت  اول،  مـاده  سـوم 
محاکمـه  برگـزاری  یـا  و  اسـتیضاح 
سـنا  مجلـس  بـه  را  رییس جمهـور 
داده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه مجلـس 
نماینـده گان با اسـتفاده از حـق قانونی، 
ترامـپ را اسـتیضاح کردنـد اما مجلس 
سـنا نیـز بـا اسـتفاده از حـق قانونـی، 

داد. برائـت خواهنـد  را  ترامـپ 
در حـال حاضـر، یگانـه راه حـل بـرای 
دموکرات هـا این سـت کـه آنهـا طـرح 
اسـتیضاح را بـه مجلـس سـنا ارسـال 
و  ترامـپ  طریـق،  ایـن  از  و  نکننـد 
رسـیدن  تـا  را  جمهوری خواهـان 

فشـار  زیـر  بعـدی،  سـال  انتخابـات 
کـه  بعـدی  انتخابـات  در  نگه دارنـد. 
در مـاه نومبـر سـال بعـدی یـا حـدوداً 
اگـر  می گـردد،  برگـزار  بعـد  مـاه   ۱۱
دموکرات هـا اکثریـت مجلـس سـنا را 
از آن خـود کننـد، در آن صـورت نـه 
مقامـات  اکثریـت  بلکـه  ترامـپ  تنهـا 
جمهوری خواه کشـور را نیز اسـتیضاح 

و برکنـار خواهنـد کـرد.
در عیـن حـال، جمهوری خواهـان نیـز 
ایـن فرصـت را دارنـد تـا بـا اسـتفاده 
در  دارنـد،  کـه  امکانـات  تمـام  از 
انتخابـات سـال بعـدی ضمـن حفـظ 
اکثریـت مجلس سـنا، اکثریـت مجلس 
نماینـده گان را نیـز از آن خـود نماینـد 
و از آن طریـق، تمـام طرح هـای تیـم 
رقیـب را خنثـا و باطل نماینـد. این کار 
خیلی دشـوار امـا امکان پذیر می باشـد.
میـان  جـدال  و  ترامـپ  اسـتیضاح 
تنهـا  نـه  امریـکا،  در  حـزب  دو 
بلکـه  دارد  داخلـی  منفـی  تأثیـرات 
نیـز  را  امریـکا  از  بیـرون  جغرافیـای 
یکـی  افغانسـتان  می توانـد.  متضـرر 
از کشـورهای مـورد حمایـت امریـکا 
می باشـد کـه از لحـاظ مالـی، سیاسـی 
و نظامـی وابسـتگی جـدی و ضروری 
تمـام  پهلـوی  در  دارد.  امریـکا  بـا 
نابسـامانی های موجـوده در افغانسـتان، 
رونـد  و  انتخاباتـی  گسـترده  تقلبـات 
و  مهـم  مـورد  دو  صلـح  مذاکـرات 
اساسـی می باشـد کـه بـدون همـکاری 
حـل  امریـکا،  همه جانبـه  و  قاطعانـه 

می باشـند. ناشـدنی 
امریـکا،  رییس جمهـور  کـه  حـاال 
و  سـنا  مجلـس  نماینـده گان،  مجلـس 
مقامـات ارشـد سیاسـی و نظامـی آن 
کشـور سـرگرم جـدال سیاسـی داخلی 
انتخاباتـی،  بن بسـت  انـد، حـل  شـده 
بـه  رسـیدن  مذاکـرات صلـح،  تـداوم 
تأمیـن  و  طالبـان  بـا  سیاسـی  توافـق 
توجـه  بـه  سراسـری  ثبـات  و  صلـح 
رهبـران  جـدی  مدیـرت  و  خـاص 
دارد.  نیـاز  ملـی  وحـدت  حکومـت 
بـا اولویت دهـی بـه منافـع ملـی و بـا 
از  سیاسـی،  زیرکی هـای  به کارگیـری 
در سـطح  افغانسـتان  فرامـوش شـدن 

می توانیـم! جلوگیـری  بین المللـی 

یکـی  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 
حکومـت  کلیـدی  وزارت هـای  از 
اسـت کـه وظیفـۀ اصلـی و اساسـی 
تدویـر  بیـان،  آزادی  پاسـداری  آن  
مناسـبت ها و برنامه هـای تاریخـی و 
فرهنگـی، حفاظـت از آثـار باسـتانی، 
همچنـان  و  فرهنگـی  و  تاریخـی 
تاریخـی  دسـت آوردهای  بازتـاب 
سـطح  در  کشـور  یـک  فرهنگـی  و 
فیلم هـای  تهیـه  طریـق  از  جهانـی 
هنـری و سـایر ابتـکارات می باشـد. 
نشـر و گسـترش اطالعـات مفیـد و 
تقویـت جایـگاه فرهنگـی کشـورها 
مناسـبات  در  ارزش منـد  نقـش 
بین المللـی دارد و میـزان قـدرت نرم 
می گـذارد.  نمایـش  بـه  را  کشـورها 
در  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 
در  ملـی  وحـدت  حکومـت  دورۀ 
زمینه هـای متذکـره زیاد موفـق نبوده 
اسـت و عدم ثبـات کاری در رهبری 
وزارت همچنـان روندهـای کاری آن 
اسـت.  سـاخته  مشـکل زا  را  وزارت 
فعلـی  سرپرسـت  صافـی،  حسـینه 
همـان  در  درسـت  فرهنـگ  وزارت 
سـید  کـه  اسـت  زده  تکیـه  کرسـی 
مخدوم رهین برای بیشـتر از ده سـال 
در  و   داشـت  قـرار  سـمت  آن  در 
و  رسـانه ها  آزادی  تحکیـم  جهـت 
از اقشـار مختلـف جامعـه  حمایـت 
موانـع   زدون  و  هنـری  رسـانه یی، 
فعالیت هـای  بیـان   آزادی  فـراراه  
در  امـا  داد،  انجـام  موثـر  و  مفیـد 
حکومـت وحـدت ملـی آزادی بیـان 
به صـورت نظام منـد محـدود گردیده 
اسـت. در مـورد ظرفیـت و توانایـی 
بانـو صافـی ابـراز نظـر نمی کنـم امـا 
شـنیدم وی بیشـتر از اینکه به فارسی 
و  پشـتو حـرف بزنـد و در تـالش 
زبان هـای  و  فرهنـگ  غنی سـازی 
صحبت هـای  در  باشـد  مـروج  
حرف هـا  عمومـی اش  و  خصوصـی 
بیشـتر  را  انگلیسـی  کلمـات  و 
و  اطالعـات  وزیـر  می کنـد.  تکـرار 
فرهنـگ بـه جـای اینکـه بـه وظایف 
سـفرهای  در  برگـردد،  اساسـی اش 
نشسـت های  و  حکومـت  رییـس  
در  می کنـد.  اشـتراک  ارگ  سیاسـی 
سـفرهایی  در  گذشـته  سـال  یـک 
وحـدت  حکومـت  رییـس  کـه 
بـه کشـورهای مختلـف و در  ملـی 
داشـت  بین المللـی  نشسـت های 
فرهنـگ  و  اطالعـات  وزیـر  دارد   /
سـفرها  و  نشسـت ها  اینکـه  بـدون 
جنبـۀ فرهنگـی و تاریخـی و مرتبـط 
به کار وزیر اطالعات باشـد، اشـتراک 
داشـت. شـاید آقـای غنی بـا حضور 
نشسـت های  در  اطالعـات  وزیـر 
همچنـان  و  صلح محـور  و  سیاسـی 
در مالقـات و سـفرهای خارجـی بـه 
دنبال نشـان دادن تسـاوی جنسیتی و 
نقـش فعـال زنـان در روندهـای مهم 
سیاسـی و تصمیم گیری هـا باشـد، اما 
آقـای  مصنوعـی  تصورسـازی  ایـن 
وزیـر  سیاسـی  مصروفیـت  و  غنـی 
اطالعـات سـبب عـدم رسـیده گی به 
وظایـف اساسـی ایـن نهـاد گردیـده 

اسـت. 
آزادی بیـان بیشـتر از هـر زمانـی در 
خطر نابودی و محدود شـدن اسـت. 
فعالیـن مدنی و رسـانه یی بـا برخورد 
نهادهـای دولتـی  زشـت مقامـات و 
مواجـه می گردنـد، برخـی رسـانه ها 

در مرکـز و والیـات به دلیل نداشـتن 
مصونیـت کاری و امکانات اقتصادی 
مجبور بـه تعطیل شـدند. آوازخوانان 
در  زمـان  اسـتاد گل  ماننـد  مشـهور 
بسـتر مریضـی اسـت و هیچ کـس و 
نهـاد بـه آن توجه نـدارد. فیلم سـازان 
مشـهور مانند غفـار قطب یـار و ده ها 
تـن دیگـر از هنرمنـدان بـا وضعیـت 
فالکت بـار و فقـر مواجـه انـد و در 
بسـتر نـاداری و تهـی دسـتی دنیـای 
فانـی را وداع می گوینـد. اسـتاد گل 
ایـن  فرهنگـی  میـراث  یـک  زمـان 
و  بی توجهـی  از  او  اسـت،  کشـور 
گریـه  تلویزیـون  در  مریضـی اش 
کرد، از سـنگ صدا برآمـد از وزارت 
فرهنـگ و مقامـات آن صـدای مبنـی 
بلنـد  معنـوی  و  مالـی  حمایـت  بـر 
نشـد. ایـن حکومـت در هـر فرصت 
و مناسـبت آزادی بیان را دسـت آورد 
هژده سـال می گویـد، اما ایـن آزادی 
بیـان هر روز با مشـکل مواجه اسـت 

و وزارت هـا بـا فرسـتادن نامه ها جلو 
جامعـۀ  می گیرنـد.  را  بیـان  آزادی 
زیـاد  کاریزمـای  افغانسـتان  هنـری 
در  جهانـی  سـطح  در  کـرده  خلـق 
مهـم  جشـنواره های  و  فیسـتیوال ها 
آورده  به دسـت  را  ارزشـمند  جوایـز 
امـا وزارت اطالعـات و فرهنـگ بـه 
ایـن قشـر چنانچـه خـود هنرمنـدان 
رسـانه یی   برنامه هـای  در  معـروف 
دارنـد،  شـکایت  توجـه  عـدم  از 
بـا  و  ننمـوده  الزم  مسـاعی  بـذل 
دسـتان خالـی و مصـارف شـخصی 
مدیریـت  را  هنـری  اتحادیه هـای 
می کننـد.  تهیـه  شـان را  تولیـدات  و 
چنانچـه  اطالعـات  بـه  دسترسـی 
قوانیـن و نهادهـای بـرای آن ایجـاد 
شـده اما در سـطح رهبـری حکومت 
راسـتای  در  فرهنـگ  وزارت  بایـد 
تطبیـق موثـر دسترسـی بـه اطالعات 
البی گـری نمایـد کاری کـه بـه دلیل 
و  وزیـر  سیاسـی  مصروفیت هـای 
اشتراک در نشسـت های غیرضروری 
و سـفرهای محمداشـرف غنی توجه 
اسـت.  نگرفتـه  صـورت  زیـادی 
افغانسـتان دارای تاریـخ کهن اسـت، 
تعـدادی ۵000 هـزار سـال می گویند 
و تعدادی هم به ۵000 سـالگی تردید 

دارنـد به هرصـورت شـخصیت های 
تاریخـی و فرهنگـی در دامـان ایـن 
تاریـخ پـرورده شـده و هـر قـوم و 
تبـار شـخصیت های شـاخص دارنـد 
کـه الگـو و نماد از فرهنـگ، تاریخ و 
تمـدن هـر قـوم اسـت و کار وزارت 
داشـته های  از  پاسـداری  فرهنـگ 
تدویـر  و  تاریخـی  و  فرهنگـی 
و  یـادآوری  به خاطـر  مناسـبت ها 
تجلیـل از کارنامه هـای شـخصیت ها 
می باشـد، در ایـن زمینـه نیـز شـاهد 
در  فرهنـگ  وزارت  فعـال  سـهم 
تجلیـل  بـرای  مناسـبت ها  تدویـر 
نبودیـم  فرهنگـی  شـخصیت های 
و وزیـر فعلـی هـم در هیـچ یـک از 
نشسـت ها و مناسـبت های فرهنگـی 
صحبـت و سـخنرانی ننمـوده اسـت. 
گذشـته های  و  کشـورها  سـایر  در 
افغانسـتان  رسـم بـه گونه یـی بـوده 
کـه معمـوالً یکـی از شـخصیت های 
فرهنگـی، هنـری و تاریخـی به حیث 

می گردیـد  تعییـن  فرهنـگ  وزیـر 
تـا بـه قـول معـروف تمـام ارزش و 
نمـاد تاریخـی و فرهنگـی کشـور در 
قـد و قامـت، طـرز سـخن و نحـوۀ 
برخـورد وزیـر اطالعـات و فرهنـگ 
سـوگ مندانه  امـا  گـردد،  خالصـه 
دورۀ  در  مخصوصـًا  افغانسـتان  در 
حکومـت وحـدت ملـی چنانچـه در 
تخصص گرایـی  نشـانۀ  جـای  هیـچ 
و  وزیـر  تعییـن  در  نیسـت  موجـود 
نیـز اصـل  رهبـری وزارت فرهنـگ 
شایسـتگی و تخصصی سازی رعایت 
درهـم  وضعیـت  اسـت.  نگردیـده 
برهـم در وزارت اطالعات و فرهنگ 
نهـاد در تمرکـز  ایـن  ناکارآمـدی  و 
بـر وظایـف اساسـی اش می طلبـد تـا 
در  اینکـه  بـه جـای  فرهنـگ  وزیـر 
سیاسـی  مالقات هـای  و  نشسـت ها 
بخـش اعظـم وقتـش را ضایع سـازد 
بـه مسـوولیت های خـود در وزارت 
فرهنـگ برگـردد و رهبـری حکومت 
وحـدت ملـی نیـز بـه ایـن مهـم کـه 
و  نشـراتی  زمینه هـای  در  مفیـد  کار 
فرهنگـی می باشـد، توجـه بیشـتر و 
یـک شـخص فرهنگـی را بـه حیـث 
تعییـن  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزیـر 

. ید نما

استیـضاح تـرامپ 
و تأثیـرات آن باالی افغـانستان

سـرپرست وزارت اطـالعات و فـرهنگ 
در نشست هـای سیـاسی چه می کنـد؟

محمدجواد رحیمی

سادات

سـرمـایه گـذاری...
 مســاعد نیســت و اقتصــاد بــا رکــود دســت و پنجــه 

نــرم می کنــد.
مادامــی کــه از انفس هــای اقتصــادی وضعیــت 
ــخن از  ــخ س ــوند، در پاس ــیده می ش ــود پرس موج
شــکایت و گالیــه بــه زبــان می آورنــد و ایــن 
ــر  ــک اگ ــدون ش ــت. ب ــده اس ــران کنن ــت نگ حال
ــه  ــد ادام ــن رون ــه چنی ــت سیاســی کشــور ب وضعی
ــت  ــه وضعی ــت ک ــوان گف ــن می ت ــه یقی ــد، ب یاب

ــد.  ــد ش ــر خواهن ــر و بدت ــرمایه گذاری وخیم ت س
ــص  ــروی متخص ــرار نی ــرمایه، ف ــرار س ــالوه ف برع
و انســانی نیــز متصــور اســت. امیــدوارم سیاســیون 
ــکل  ــن مش ــه ای ــور، ب ــی کش ــزاران سیاس و کارگ
ــن فرصــت  ــه زوتری ــوده و ب ــیده گی جــدی نم رس
بــه ایــن وضعیــت بغرنــج خاتمــه داده تــا مــردم از 
ســردرُگمی و ابهــام نجــات یابــد و ســرمایه گذاران 
مختلــف  زمینه هــای  در  را  خویــش  ســرمایه ی 
ــا  ــه ت ــه کار انداخت ــود اقتصــاد کشــور ب جهــت بهب

ــوند. ــان ش ــه ن ــک لقم ــب ی ــردم صاح م
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در اواخـر قـرن ۱۹ و اوایـل قـرن ۲0 میالدی، عده یـی کثیری 
از مردم روسـیه از اوضاع نامسـاعد زنده گانی خود و اسـتبداد 
حکومـت رنـج می بردنـد و در اصالحاتـی کـه بـه عمـل آمد 
و همچنـان بـر اثـر انقـالب صنعتـی و انقـالب سـال ۱۹0۵ 

میـالدی، رژیـم کهـن در روسـیه متزلزل و فروپاشـید:

۱- ریفورمیست ها
در اواخـر قـرن ۱۹ میـالدی جمعـی از اصالح طلبـان بـرای 
بهبـود اوضـاع داخلـی کشورشـان شـروع بـه فعالیـت کردند:
الـف - گروهـی به نـام نهلیسـت ها کـه مرکب از روشـنفکران 
بودنـد می خواسـتند اسـاس رژیـم کهـن در روسـیه برچیـده 
شـود. دولـت بـا آنـان بـه مبـارزه پرداخـت. در سـال ۱۸۸۱ 
میـالدی  الکسـاندر دوم توسـط نهلیسـت ها بـه قتل رسـید و 
سـخت گیری های فرزنـدش الکسـاندر سـوم نسـبت بـه آنهـا 

باعـث گردیـد کـه دسـت بـه اقداماتـی بزنند. 
ب - در سـال ۱۸۹0 میالدی: سوسیالیسـت ها، حزب سوسیال 
دموکـرات را بنیـان نهادنـد و ایـن اشـخاص مخالـف مزد کم، 
افزایـش سـاعات کار و شـرایط نامسـاعد کار بودنـد کـه در 
نتیجـۀ احـداث کارخانه هـای تـازه در روسـیه به وجـود آمده 

 . بود
خواهـان  منشـویک  به نـام  سوسیالیسـت  احـزاب  از  یکـی 
برقراری یک جمهوری سوسیالیسـتی با وسـایل مسـالمت آمیز 
بـود و دیگـری به نام بلشـویک عقیده داشـت که باید اسـتبداد 
و سـرمایه داری را بـا زور برانداخـت و دیکتاتـوری پرولتاریـا 

را برقرار سـاخت.
ج – آزادی خواهانـی کـه متعلـق به قشـر متوسـط بودند کمتر 
راه  و سوسیالیسـت ها  تحصیل کـرده(  )اقشـار  نهلیسـت ها  از 
افـراط می پیمودنـد و می خواسـتند کـه رژیـم موجـود حفـظ 
نافرمانی هـای  بیـان  آزادی  قبیـل  از  شـود، ولـی اصالحاتـی 
مدنـی وجـود داشـته باشـد و قانـون اساسـی تدوین گـردد و 
نیـز افـراد بـدون محاکمـه بـه زنـدان افگنده نشـوند. بـه طور 
اجمالـی مـرام آنهـا ایـن بـود کـه یک نوع سـلطنت مشـروطه 

روی کار آیـد.

2-  انقالب صعنتی
در ربـع اخیـر قـرن ۱۹ میـالدی در روسـیه انقـالب صنعتـی 
آغـاز و کارخانه هـای بی شـماری در شـهرها احـداث شـد و 
سـرمایه داران فرانسـه و سـایر کشـورها، سـرمایه های خـود 
را در کارخانه هـا و معـادن و خطـوط آهـن روسـیه بـه کار 
انداختنـد. در ایـن هنـگام دو طبقـه؛ یعنی صاحبـان ثروت مند 

صنایـع و کارگـران شـهرها بـه وجـود آمدنـد. 
3-  در سـال ۱۹0۵ میـالدی، انقالبـی کـه دامنـه آن تقریبـًا 
بـه تمـام نقـاط روسـیه کشـیده شـده بـود، برپـا شـد و در 
نتیجـه تزارهـا دسـت بـه اصالحـات مختصـری زدنـد، ولـی 
ایـن انقـالب باعـث خاتمـه دادن به اسـتبداد یا بهبـود اوضاع 
جاپـان  از  روسـیه  شکسـت  آن  نتیجـه  در  نشـد.  اقتصـادی 
بـه وقـوع پیوسـت. بسـیاری از مـردم روسـیه کـه در فقـر و 
فاقه گـی می زیسـتند و از ظلـم دولـت در عـذاب بودنـد بـه 
علـت آنکـه دولت مجبور شـد پـس از جنـگ روس و جاپان، 
مالیـات جدیدی وضع کند و خشـمگین نیز شـدند. شکسـت 
روسـیه از جاپـان، فسـاد و بی کفایتـی اولیـای امور را آشـکار 
سـاخت. در روز یکشـنبه ۲۲ جنـوری ۱۹0۵ میالدی، گروهی 
از کارگـران بـه رهبـری کشیشـی به نـام گاپون به سـوی قصر 
تـزار در سـن پطرزبورگ رهسـپار شـدند. اگرچـه مقصد آنها 
از ایـن عمـل، تقاضـای اصالحـات بـود، ولـی سـربازان آنان 
را بـه گلولـه بسـتند. ایـن قتل عـام باعث شـد که در سراسـر 

درس هایی 
از انقالب 

اکتوبر روسیه

نیـروی  در  حتـا  و  گـردد  ایجـاد  انقالب هایـی  روسـیه 
زمینـی و بحـری تـزار شـورش هایی بـر پا شـود. انقالب 
سـال ۱۹0۵ میـالدی هنگامی به پایان رسـید کـه تزارهای 
روسـی به شـمول نیـکالی دوم وعـده دادند کـه پارلمان 
)دومـا( را تشـکیل دهنـد و آزادی هـای فـردی را برقـرار 
سـازند. آنها که شـدیداً با دموکراسـی مخالـف بودند بعد 
از برقـراری نظـم و آرامـش بسـیاری از وعده هایـی را که 

داده بودنـد، فرامـوش کردند. 
انقـالب ۱۹۱7 میـالدی، سلسـله رومانـوف در نتیجه این 
انقـالب کـه یکـی از مهمتریـن وقایع قرن بیسـت اسـت، 

منقـرض شـد و رژیـم کهـن در روسـیه به پایان رسـید.

۱-  علل اساسی 
تـا سـال ۱۹۱7 میالدی مردم به علـل مختلف از حکومت 

خـود ناراضـی بودند که ایـن علل به قرار ذیل اسـت:
-  سیاسـی: دولـت تـزاری، چنانکـه گفتیـم بی کفایـت، 
و  مناصـب  ممتـاز   طبقـات  بـود.  مسـتبد  و  فاسـد 
مقامـات دولتـی را اشـغال کـرده بودنـد و مالیـات اندکی 
می پرداختنـد. مخالفـت بـا رژیم توسـط پولیـس مخفی و 
جاسوسـانی کـه تزارهـا گماشـته بودند درهم شکسـت و 

مـردم از آزادی هـای فـردی محـروم بودنـد.
کافـی  مـزد  کارخانه هـا  کارگـران  اقتصـادی:  وضـع    -
دریافـت نمی داشـتند و سـاعات متمـادی، کار می کردنـد 
و نمی توانسـتد از خویش اتحادیه داشـته باشـند و دسـت 

بـه اعتصـاب بزنند.
تزارهـا،  حکومـت  دوران  در  اجتماعـی:  وضـع    -
آزادی هـای اجتماعـی وجود نداشـت. تمام مـردم مجبور 
بودنـد که آیین کلیسـای ارتدوکـس را بپذیرنـد. اقلیت ها 
مجبـور بودنـد کـه بـه زبـان روسـی سـخن بگوینـد و از 

آداب و عـادات روس هـا پیـروی کننـد.

2-  علل آنی
گردیـد.  آغـاز  میـالدی   ۱۹۱7 مـارچ  مـاه  در  انقـالب 
علـت فـوری ایـن واقعـه هـرج و مرجـی بود کـه پس از 
شکسـت های روسـیه در جنگ جهانی اول روی داد. و از 
آنجـا کـه عـده زیادی از کشـاورزان بـه جبهه ها فرسـتاده 
شـده بودنـد، آذوقـه کمیاب شـد و در نتیجـه قیمت مواد 
غذایـی بـاال رفت و قحطی توسـعه یافـت. از طرف دیگر 
بـه علت خرابی وسـایط حمـل و نقل، انتقال سـربازان به 

جبهـه و رسـاندن مـواد غدایی دشـوار گردید. 

3-  روی کار آمدن کمونیست ها 
عللـی کـه ذکـر کردیم باعث شـد کـه کمونیسـت ها زمام 
امـور را به دسـت گیرنـد. در ماه مـارچ ۱۹۱7 میالدی در 
نتیجـۀ کمبـود مـواد غذایـی، شـورش ها و اعتصاباتـی در 
سـن پطرزبورگ برپا شـد و سـربازانی که برای سـرکوب 

شورشـیان اعزام شـده بودنـد به آنان پیوسـتند. 
شـهزاده  به نـام  شـخصی  موقتـی  حکومـت  رأس  در 
لـووف و بعـداً یکـی از سوسیالیسـت های اعتدالـی به نام 
الکسـاندر کرنسـکی قـرار گرفـت و هر دو سـعی کردند 
کـه روسـیه را در جنگ جهانـی اول مصـروف نگه دارند. 
حکومـت موقـت نتوانسـت مـدت زیـادی بـر سـر کار 
بمانـد؛ زیـرا کشـاورزان کـه از ُکندی اصالحـات ناراضی 

کـه  کردنـد  راه انـدازی  را  گسـترده  اعتصابـات  بودنـد. 
موجـب فلـج شـدن صنایـع شـد. در مـاه نوامبـر ۱۹۱7 
بـه دسـت گرفتنـد و  را  میـالدی کمونیسـت ها قـدرت 
الکسـاندر کرنسـکی را از کار برکنـار کردنـد و به رهبری 
لنیـن و تروتسـکی حکومت دیکتاتـوری پرولتاریا را بنیان 
نهادنـد و بـرای اینکـه نظـم و آرامـش را برقـرار کننـد و 
مقاصـد خـود را زودتـر جامـه عمـل بپوشـانند بـا آلمـان 

شـدند.  متحد 
دورۀ بحرانـی )۱۹۱7 ـ ۱۹۲۱ میـالدی( دوره چهار سـاله 
از انقـالب بـرای کمونیسـت ها مرحله یـی بحرانـی بـود؛ 
زیـرا مجبـور بودنـد کـه کشـور را از تجـاوزات دشـمنان 
خارجـی و داخلـی محفـوظ نگه دارند و وسـایل تولید را 

در اختیـار بگیرند. 
امریـکا، انگلسـتان، فرانسـه و جاپان که از انقـالب اکتوبر 
و رژیـم جدیـد تنفر داشـتند؛ زیرا کمونیسـت ها از جنگ 
کناره گیـری کـرده بودنـد و با آنهـا به مخالفـت پرداختند، 
ولی ارتش سـرخ که به رهبری تروتسـکی تشـکیل شـده 
بود از پیشـرفت دشـمنان در داخل کشـور جلوگیری کرد 

و در سـال ۱۹۲0 میالدی بر اوضاع مسـلط شـد.
در همـان زمـان کمونیسـت ها علیـه دشـمنان داخلـی که 
آنهـا را مخالفـان انقـالب می نامیدنـد دسـت بـه اقدامات 
شـدید زدند و مالکان سـابق و سـرمایه داران و کشـیش ها 
و افسـران ارتـش تـزار وعـده زیـادی از اشـراف و اعیان 
را توقیـف کردنـد یـا بـه وسـیلۀ پولیس مخفی )چـکا( از 
بیـن بُردنـد و در سـال ۱۹۱۸ میالدی تـزار نیکالی دوم و 
اعضـای خانـواده او را به قتل رسـاندند. لنیـن اعمال زور 
و تـرور را بـرای برقـراری حکومتی کـه آن را دیکتاتوری 

پرولتاریـا می نامیـد، الزم می دانسـت. 
بـر اثـر حملـه دشـمنان خارجی و وجـود جنـگ داخلی، 
کمونیسـت ها نتوانسـتند بـه آسـانی مـرام خـود را بـه آن 
سـرعت کـه امیـدوار بودنـد، برقـرار سـازند. در نتیجـه 
هـرج و مـرج در صنایع، مقـدار محصول بـه مراتب کمتر 
شـد و دولـت برای آنکـه بتواند برای سـربازان و کارگران 
غـذا تهیـه کنـد، غـالت را از کشـاورزان بـه زور گرفت. 
تـورم پولـی، اسـاس نرخ هـا را درهـم ریخـت و چـون 
در سـال ۱۹۲۱ میـالدی محصـول کافـی بـه دسـت نیآمد 
و میلیون هـا تـن از مـردم تلـف شـدند و نارضایتـی در 
شـهرها بـاال گرفـت. افزون بر آن کمونیسـت ها دسـت به 
ایجاد تشـکیالت جدیدی زدند و در سـال ۱۹۲3 میالدی 
اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالیسـتی را تشـکیل دادند. 
در قانـون اساسـی دولـت جدیـد چنین ذکر شـده بود که 
روسـیه جمهوری، کارگران و کشـاورزان اسـت و وسایل 
تولیـد و زمیـن کارخانـه، معـادن، بانک هـا و خطوط آهن 

بـه دولت  تعلـق دارد.

قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
اگرچـه طبـق قانون اساسـی اتحـاد جماهیر شـوروی دولتی 
کـه روی کار آمـد ظاهـراً دموکراتیک بود، ولـی در واقع یک 

حـزب زمام امور را در دسـت داشـت.

۱-انون اساسی: 
تشـکیالت اتحـاد جماهیر شـوروی متکی بر قانون اساسـی 
۱۹۲3 و ۱۹3۶ میـالدی بـود. اتحاد جماهیر شـوروی مرکب 
از ۱۵ جمهـوری بـود کـه از لحـاظ وسـعت و جمعیـت بـا 

داشـتند. فرق  یکدیگر 
از حیـث ظاهـر، بزرگتریـن مرجع دولتی عبارت از شـورای 
عالـی اتحاد جماهیر شـوروی بـود که مرکـب از دو مجلس 
یکـی شـورای اتحـاد کـه عبـارت از 70۸ نماینـده از تمـام 
اتبـاع شـوروی و دیگـری شـورای ملـل بـود کـه ۶3۹ نفـر 
نماینـده داشـت و از طرف جمهوری هـای مختلف انتخاب 
میشـد. شـورای عالی اتحاد جماهیر شـوروی در سـال فقط 
دو بـار موقتًا تشـکیل جلسـه میداد و یک هیـأت دایمی بنام 
هیـأت رئیسـه شـورای عالـی را مامـور رسـیده گی بـه امور 
جـاری میکـرد. شـورای وزیـران بزرگترین مرجع کشـور و 
مرکـب از ۶0 وزیـر بـود کـه از طـرف حـزب کمونیسـت 
پیشـنهاد و به وسـیلۀ شـورای عالی اتحاد جماهیر شـوروی 
انتخـاب میشـدند. رئیـس شـورای وزیـران، نخسـت وزیـر 
شـورا اسـت. همچنیـن یـک دادگاه عالـی  و دادگاه هـای 
مخصـوص به وسـیلۀ شـورای عالی اتحاد جماهیر شـوروی 

میشـد.   برگزیده 

2-  رهبران مشهور شوروی: 
لنیـن و اسـتالین کـه از نخسـتین رهبـران مهـم شـوروی به 
شـمار میرونـد بـا اختیـارات نامحـدود، فرمانروایـی کردند. 
ظـرف چند سـال پـس از مـرگ اسـتالین در ۱۹۵3 میالدی، 

خروشـچف زمـام امـور را بـه دسـت گرفت. 
الـف - والدیمیـر ایلیـچ لنیـن )۱۸70 ـ ۱۹۲۴(: لنیـن کـه 
در جوانـی بـه علـت فعالیـت های انقالبـی از روسـیه تبعید 
شـده و چنـد سـالی در انگلیـس، فرانسـه و سـویس بـرای 
برانداختـن رژِیـم تـزاری برنامـه میریخت. در آغـاز انقالب 
به کشـور خویـش بازگشـت و در ماه نوامبـر ۱۹۱7 میالدی 
قـدرت را بـه دسـت گرفـت و بـه عنـوان رهبـر حزبـی و 
 ۱۹۲۴ سـال  تـا  یعنـی  عمـر  پایـان  تـا  شـوروی  دولتـی 
حکومـت کـرد. وی معتقـد بود کـه انقالب کمونیسـتی باید 

سـریع انجـام گیرد.
ب - ژوزف اسـتالین )۱۸7۹ ـ ۱۹۵3(: اسـتالین که جانشین 
لنیـن شـد مـدت ۲۹ سـال با قـدرت کامـل حکومـت راند. 
اسـتالین در جوانـی ماننـد لنین علیـه حکومت تـزار فعالیت 
اتفـاق  بـه  آمـد،  رویـکار  لنیـن  هنگامیکـه  و  بـود  کـرده 
تروتسـکی بـه معاونیـت او برگزیـده شـد. پـس از مـرگ 
لنیـن، اسـتالین تروتسـکی را مجبـور سـاخت که روسـیه را 
تـرک کنـد و چـون خود رهبر حـزب کمونیسـت و در عین 
حـال رئیـس دولت شـوروی بـود، در آن کشـور صالحیت 
نامحـدود داشـت. در زمـان اسـتالین، روسـیه بـه صـورت 
کشـوری صنعتـی درآمـد و در جنـگ جهانی دوم بـا متفقین 
بـرای برانـدازی هیتلـر، همـکاری کـرد. اسـتالین شـخصی 
ُمحیـل، بیرحـم، لجـوج و بـا اراده بـود و به علت تشویشـی 
کـه از ُرقبـای خـود داشـت بسـیاری از آنهـا را از بیـن بُرد، 
چنانکـه در سـال ۱۹3۸ میـالدی عـدۀ زیادی از جنـرال ها، 
مارشـال هـا و اشـخاص ذی نفوذ را به بهانـۀ آنکه اطالعات 
نظامـی را در اختیـار هیتلـر گـذارده انـد محکـوم بـه اعدام 
سـاخت. اسـتالین عقیده داشـت که مرام کمونیسـم نخسـت 
بایـد در روسـیه ریشـه بدوانـد و سـپس ایـن کشـور بـرای 

ایجـاد انقـالب جهانـی و گسـترش آن اقـدام نماید.

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 
بخش نخست
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چاپ: مطبعه امام

مایــک پمپئــو، وزیــر امــور خارجــۀ امریــکا گفته اســت 
ــه  ــد ک ــد بدانن ــتان بای ــا در افغانس ــه طرف ه ــه هم ک
ــیدن  ــا راه رس ــونت ها تنه ــش خش ــس و کاه آتش ب

بــه صلــح دایمــی در ایــن کشــور اســت.
آقــای پمپئــو گفتــه اســت کــه مقام هــای دولــت 
ــد  ــان بای ــروه طالب ــی و گ ــران سیاس ــتان، رهب افغانس
و  آتش بــس  خشــونت ها،  کاهــش  کــه  بداننــد 
ــی در  ــح دایم ــد صل ــی می توان ــرات بین االفغان مذاک

ــد. ــن کن ــتان را تضمی افغانس
او افــزود زمانــی کــه ایــاالت متحــده از کاهــش 
ایــن  در  تروریســم  تهدیــد  عــدم  و  خشــونت ها 
ــد نیروهایــش را کاهــش  ــان حاصــل کن کشــور اطمین

می دهــد.
ــتان  ــت افغانس ــوز دول ــه هن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــان نقشــی نداشته اســت.  ــا طالب ــرات ب ــاًل در مذاک عم
مذاکــرات طالبــان و امریــکا دو هفتــه پیــش در دوحــه 
ــف  ــد روز متوق ــس از چن ــا پ ــه شــد؛ ام از ســر گرفت
ــالم آباد و  ــه اس ــل زاد ب ــی خلی ــس از آن زلم ــد. پ ش
ــتانی  ــتانی و افغانس ــای پاکس ــا مقام ه ــفر و ب ــل س کاب

ــرد. ــو ک گفت وگ
ــکا  ــه امری ــد ک ــع گفته ان ــن حــال، برخــی مناب در همی
ادامــه مذاکــرات بــا طالبــان را مشــروط بــه آتش بــس 

ــت. ــان کرده اس ــوی طالب ده روزه از س
ــکا  ــگاه امری ــر بگــرام ن ــه اخی ــه نظــر می رســد حمل ب
نســبت بــه مذاکــره بــا طالبــان را دســت خوش 
ــن، شــاید  ــش از ای ــرده اســت. پی ــن ک ــری بنیادی تغیی
رهبــران  کــه  نمی کردنــد  تصــور  امریکایی هــای 
ــه کنتــرل و مدیریــت عمل کــرد شــبه  طالبــان، قــادر ب
نظامیــان و فرمانــده جنگــی تنــدرو خــود نیســتند؛ امــا 
ــازی را وارد مرحلــه جدیــدی کــرد؛  حملــه بگــرام، ب
مرحله یــی کــه بــه نظــر می رســد حتــا مذاکــره 
ــرد. ــر ک ــم غافل گی ــر را ه ــان در قط ــده گان طالب کنن
اینکــه امریــکا در قبــال حملــه عوامــل انتحــاری 
طالبــان بــه پایــگاه هوایــی بگــرام، واکنشــی محتاطانــه، 
ــه  ــان داد، ب ــی نش ــر و تأن ــا تأخی ــده و ب ــاب ش حس
ــرد کــه  ــی ب ــت پ ــن واقعی ــه ای ــه ب ــود ک ــای آن ب معن
ــری  ــان رهب ــده می ــم و نگــران کنن ــک شــکاف عظی ی
ــده  ــه وجــود آم ــان ب ــازوی جنگــی طالب سیاســی و ب

اســت.
ــت  ــف موق ــه موجــب توق ــود ک ــازه ب ــن درک ت همی
رونــد قطــر شــد تــا امریــکا از طالبــان بخواهــد 
ــان را  ــر جنگ جویان ش ــود ب ــدرت خ ــزان ق ــه می ک
ــیر  ــا از مس ــم، تنه ــن مه ــد و ای ــان دهن ــل نش در عم

می شــود. میســر  آتش بــس، 
طــرح آتش بــس ده روزه کــه از ســوی امریــکا مطــرح 

شــده نیــز تنهــا یــک هــدف مشــخص دارد و آن اینکــه 
ــه کاهــش خشــونت هســتند  طالبــان چقــدر متعهــد ب
و تــا چــه انــدازه قــادر بــه اجــرای عملــی ایــن تعهــد 

خواهنــد بــود.
اکنــون تــوپ در زمیــن طالبــان اســت. رهبــران 
سیاســی آن گــروه، در موقعیــت دشــواری قــرار دارنــد. 
ــر هــزاران  ــری آنهــا ب ــات و احــراز ســیطره و رهب اثب
ــرکش  ــان س ــروز و فرمانده ــگ اف ــی جن ــبه نظام ش
ــگ و کشــته شــدن،  ــرای جن ــط ب ــه فق ــدروی ک و تن

ــان نیســت. ــز آس ــد، هرگ ــده ان ــت ش تربی
ــرای شست وشــوی  ــتانی ب ــدارس پاکس ــال ها کار م س
ــان  ــده گان طالب ــک رزمن مغــزی و آماده گــی ایدئولوژی
بــرای »جهــاد« و کشــته شــدن در راه خــدا اکنــون باید 
ــه شــود و توجیهــی قدرت منــد و قناعت بخــش  وارون
ارایــه گــردد مبنــی بــر اینکــه جهــاد دیگــر بس اســت.

ــۀ  ــر ادام ــان ب ــده گان طالب ــره کنن ــرار مذاک ــاید اص ش
ــا خــروج کامــل همــه نظامیــان امریکایــی و  جنــگ ت
خارجــی از افغانســتان نیــز بــه همیــن دلیــل صــورت 
ــح مشــروط  ــق صل ــس از تواف ــا پ ــه آنه ــت ک می گرف
ــان  ــه جنگ جویان ش ــان خارجــی، ب ــه خــروج نظامی ب
ــان  ــغال« پای ــده و »اش ــروز ش ــاد پی ــه جه ــد ک بگوین
یافتــه اســت و دیگــر نیــازی بــه ادامــه جنــگ نیســت؛ 
ــم  ــکا ه ــه حــاال امری ــا دشــواری کار اینجاســت ک ام
نمــی خواهــد بــه طــور کامــل، افغانســتان را تــرک کند 
و بدتــر از آن اینکــه ادامــه مذاکــرات صلــح، مشــروط 
ــد در  ــری هرچن ــس سراس ــک آتش ب ــتقرار ی ــه اس ب
ابعــاد موقــت و محــدود می شــود؛ چیــزی کــه بــرای 
ــل  ــان، قاب ــاده طالب ــان پی ــان و جنگ جوی ــبه نظامی ش
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــا می پندارن ــرا آنه درک نیســت؛ زی
ــد  ــه خواه ــم ادام ــاد« ه ــه دارد، »جه ــغال« ادام »اش
داشــت، و ایــن همــان آموزه یــی اســت کــه در مدارس 
مذهبــی پاکســتان و دســتگاه های تبلیــغ تروریســم بــه 
آنهــا القــا شــده اســت. ایــن تصمیــم در عیــن حــال، 
ــان  ــی طالب ــان جنگ ــوی فرمانده ــت از س ــن اس ممک
ــود  ــت خ ــتی و منفع ــا هس ــرا آنه ــود؛ زی ــم رد ش ه
ــاید  ــا ش ــا حت ــماری از آنه ــد. ش ــگ می بینن را در جن
ــان،  ــران سیاسی ش ــوی رهب ــه از س ــد ک ــور کنن تص
ــد  ــه خواهن ــد و فروخت ــرار می گیرن ــه ق ــورد معامل م

شــد.
غلبــه بــر ایــن چالــش، آســان نیســت و اگــر رهبــری 
سیاســی طالبــان بــه کمــک پاکســتان، قــادر بــه پایــان 
ــح  ــد صل ــداف خــود در رون ــع اه ــه نف ــوا ب ــن دع ای
نباشــد، حتــا ایــن خطــر وجــود دارد کــه رونــد 
ــه  ــرات، شکســت بخــورد و راه حــل سیاســی ب مذاک

بن بســت برســد.

د اروپــا پارملــان د یــوه پرېکــړه لیــک پــه تصویبولــو د 

افغانســتان لــه لویــې څارنوالــۍ غوښــتي چــې پــه لوګر 

کــې د ښــوونځيو لــه ماشــومانو د جنــي اســتفادې او 

ځورونــې ادعــاوو پــه اړه خپلواکــه او بــې طرفــه څېړنــه 

وکــړي.

پــه پرېکــړه لیــک کــې راغــي چــې د اروپايــي پارملــان 

ــې  ــومانو د پراخ ــه ماش ــې ل ــتان ک ــه افغانس ــړي پ غ

جنــي اســتفادې او پــر جنــي غالمــۍ خواشــیني دي 

ــه  ــې پ ــواړي چ ــو غ ــي چارواک ــزي او مح ــه مرک او ل

دغــه هېــواد کــې د بچــه بــازۍ دود ملنځــه وړلــو لپــاره 

ــه دوام ورکــړي. ــو ت ــه اقدامات خپلــو فعاالن

اروپايــي پارملــان ویــي: »مــوږ ددې خــرې پــه 

ــې د  ــر ک ــه لوګ ــې پ ــوو چ ــره ش ــخت متاث ــدو س اورې

ښــوونځي لــه هلکانــو نــاوړه جنــي اســتفاده شــوې او 

د بــري حقونــو د مدافعانــو د هڅــو مخنیــوی کېــږي. 

زمــوږ پيغــام څرګنــد دی، افغانســتان کــې بچــه بــازي 

او لــه هلکانــو جنــي اســتفاده بایــد لــه منځــه یــوړل 

يش.«

پــه پرېکــړه لیــک کــې د افغانســتان لــه حکومــت څخــه 

ــه اړه الزم  ــې پ ــر د قضی ــې د لوګ ــوي چ ــتل ش غوښ

تحقیقــات تــررسه کــړي او هغــو کســانو رسه چــې لــه 

ماشــومانو پــه نــاوړه اســتفاده کــې دخیــل دي، قانــوين 

ــد وکــړي. چلن

اروپايــي پارملــان پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو 

ــږ  ــه ل ــه ویــي چــې د لوګــر پ ــه حوال دفــر )یونامــا( پ

ترلــږه شــپږو ښــوونځیو کــې لــه ۱۳۶ هلکانــو جنــي 

نــاوړه اســتفاده شــوې.

همــداراز ویــل شــوي چــې د څېړلــو پــه لــړ کــې تــردې 

ــوي  ــدل ش ــټ مون ــر انټرن ــې پ ــه ۱۰۰ ویډیوګان مهال

چــې لــږ ترلــږه اووه هلــکان پــه کــې مــړه لیــدل کېــږي 

او پنځــه نــور د خپلــو کورنیــو لــه خــوا وژل شــوي.

ــۍ د  ــه څارنوال ــه وخــت کــې د افغانســتان لوی ــه ورت پ

ــدو خــره کــوي.  ــو پیلې ــه اړه د څېړن ــې پ لوګــر د قضی

ددغــې ادارې ویانــد جمشــېد رســويل ازادي راډیــو تــه 

ــې  ــه ډول څېړن ــې طرف ــواک او ب ــه خپل ــل، دوی پ ووی

ــه وړي. مخت

ښــاغي رســويل زیاتــه کــړه: »مــوږ د افغانســتان خلکو، 

خپلــو داخــي او نړیوالــو ملګــرو تــه ډاډ ورکــوو چــې 

د افغانســتان لویــه څارنــوايل ځــان مکلــف او مســئول 

ګڼــي چــې دا قضیــه پــه جــدي، منصفانــه، عادالنــه او 

ــه افغــاين او  ــه پ مســتقالنه ډول وارزوي. داســې کارون

اســالمي فرهنــګ کــې ځــای نــه لــري.«

جنــي  د  هلکانــو  کوونکــو  زده  لــه  ښــوونځیو  د 

ــخ6 پاتیم
ــت...  ــې وخ ــه داس ــوع پ ــتفادې موض اس

ــال  ــزان س ــخ ۶ می ــه تاری ــش ب ــاه پی ــه م ــًا س تقریب
۱3۹۸ انتخابــات ریاســت جمهوری در سراســر کشــور 
ــۀ  ــج اولی ــه نتای ــت ک ــع می رف ــد. توق ــزار گردی برگ
ــیون  ــات کمیس ــیم  اوق ــه تقس ــات نظرب ــن انتخاب ای
مســتقل انتخابــات بــه موعــد آن اعــالم شــود و مــردم 

ــد. ــی یاب ــیمه گی رهای ــن سراس از ای
امــا باگذشــت دو مــاه و بیســت روز از برگــزاری 
ــی  ــج ابتدای ــوز نتای ــت جمهوری، هن ــات ریاس انتخاب
ــردم در  ــده و م ــالن نگردی ــیون اع ــط کمیس آن توس
ــد،  ــه کار کنن ــد چ ــد. نمی دانن ــرار دارن ــام ق ــۀ ابه هال
زنده گی شــان  کامــاًل  و  ســرگردان اند  و  حیــران 
ــوا،  ــا نان ــه ت ــی وان گرفت ــده اند. از کراچ ــه ش بی برنام
ــود اقتصــادی  ــرمایه گذار... در رک ــده، س دکان دار، رانن
ــکننده گی  ــت ش ــه در حال ــی هم ــد. یعن ــرار دارن ق
ــف بار  ــخت اس ــه س ــد ک ــی می کنن ــادی زنده گ اقتص

اســت.
از آن جایــی کــه رییس جمهــور هماننــد رییــس فامیــل 

در یــک خانــواده نقــش کلیــدی و اساســی ایفــا 
می کنــد و در نبودشــان خانــواده بــه مشــکالت امنیتــی، 
مواجــه   ... بی برنامه گــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
ــور  ــک کش ــور در ی ــن، رییس جمه ــوند. بنابرای می ش
ــد کــه از دســت برد  ــۀ ســرپوش دیــگ می مان ــه مثاب ب
و ســرقت دیگــران جلوگیــری و بــا برنامه هــای 
ســازنده و دوراندیشــانۀ خویــش کشــور را بــه ســوی 

ــد. ــوق می ده ــاف س ــی و انکش ترق
چرا سرمایه گذاری نیست؟

حالــت  بدتریــن  در  کشــور  در  ســرمایه گذاری 
متشــبثان،  تاجــران،  ســرمایه گذاران،  دارد.  قــرار 
صنعــت کاران و کســبه کاران ... از حالــت موجــود 
در چنیــن  نمی خواهنــد  و  بــوده  نگــران  ســخت 
ــد،  شــرایط نامطلــوب کــه همــه در فکــر فــرو رفته ان
ســرمایه گذاری  واقــع  در  نماینــد.  ســرمایه گذاری 
ــه تاریکــی اســت  در شــرایط کنونــی تیــر انداختــن ب
ــر و  ــا خط ــرمایه اش را ب ــت س ــر نیس ــی حاض و کس
ــرمایه گذاری  ــود س ــت موج ــاال در وضعی ــک ب ریس

ــد. کن
ــت  ــرمایه گذاری از اهمی ــه در س ــی ک ــوع اساس موض
ــت  ــات وضعی ــژه برخــوردار اســت، ثب ــگاه وی و جای
سیاســی کشــور اســت کــه متاســفانه ثبــات سیاســی در 
ــرمایه گذاران  ــته و س ــرار نداش ــوب آن ق ــت مطل حال
ــوالً  ــن حــال معم ــد. در عی ــه ســر می برن ــی ب در دول
بازدهــی  و  ســود  منظــور  بــه  ســرمایه گذاران 
ــد  ــه نتوانن ــرایطی ک ــد. در ش ــرمایه گذاری می نماین س
ــد،  ــت آورن ــه دس ــاد ب ــرمایه، مف ــل س ــالوه اص برع
هرگــز ســرمایه گذاری نمــوده و فــرار ســرمایه را 
ــر  ــت انکارناپذی ــک واقعی ــن ی ــد. ای ــح می دهن ترجی
ــرمایه گذاری  ــای س ــرمایه گذاران در ج ــه س ــت ک اس
ــند  ــته باش ــود داش ــت وج ــات و امنی ــه ثب ــد ک می کنن
تــا ســوددهی و بهــره وری داشــته باشــند کــه در 
کشــور چنیــن شــرایط مطلــوب...    ادامــه صفحــه 6

اروپايي پارملان لوګر کې له زده کوونکو 

د جنيس استفادې په تړاو د خپلواکې څېړنې غږ کړی
صلـح مشـروط به آتـش بس

 تـوپ در زمیـن طالبـان

سـرمایـه گـذاری 
در گـرو نتـایج انتخـابات

علی موسوی

غالم حسن زاهدی


