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تصویب نشدن قانون فرصت های 

جهانی برای حامیت از کودکان را 

می گیرد

شـک و تـردیدهـای 
کمیسیـون نسبت بـه غنـی
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نماینده گـی  دفتـر  سـابق  سرپرسـت 
افغانسـتان  امـور  در  امریـکا  ویـژۀ 
برنامـۀ  کـه  می گویـد  پاکسـتان  و 
مسـتقر  امریکایـی  نیروهـای  کاهـش 
تبلیغاتـی  افغانسـتان از برنامه هـای  در 
ترامـپ پیـش از آغـاز انتخابـات سـال 

اسـت.  ۲۰۲۰
دفتـر  سـابق  سرپرسـت  میلـر  الرل 
امـور  در  امریـکا  ویـژۀ  نماینده گـی 
افغانسـتان و پاکسـتان و رییـس بخش 
بـه  اشـاره  بـا  بحـران«  »گـروه  آسـیا 
گزارش هـا مبنـی بـر طـرح کاخ سـفید 
افغانسـتان  نیروهـا در  جهـت کاهـش 
موضـوع  ایـن  کـه  داشـت  اظهـار 
ارتباطـی بـا گفت وگوهـای امریـکا و 

نـدارد. طالبـان 
ایـن دیپلمـات سـابق امریکایـی طـرح 
کاهـش نیروهـا را از برنامه های ترامپ 
بـرای مبـارزات انتخاباتـی اش دانسـت 
کـه اکنون با نزدیک شـدن پایـان دوره 

اول ریاسـت جمهـوری اش درپی عمل 
کـردن به آن اسـت.

میلـر دربارۀ خـروج کامـل و یا کاهش 
نظامیـان امریکایـی در افغانسـتان گفته 
نیروهـای  آیـا  اینکـه  پرسـش  اسـت: 
افغانسـتان  از  کامـل  بطـور  امریکایـی 
خـارج خواهنـد شـد یـا فقـط سـطح 
ایـن نیروهـا کاهـش خواهـد یافـت به 

تصمیـم ترامـپ وابسـته اسـت.
دولـت ترامـپ کـه یـک سـال پیـش برنامه هـای 
آمـوزش نظامـی امریـکا بـه پاکسـتان را بـه بهانۀ 
پشـتیبانی اسـام آباد از طالبان و عدم همکاری در 
بحث افغانسـتان تعلیـق کرده بـود، اکنون درصدد 
ازسـرگیری آن اسـت کـه به عقیـدۀ کارشناسـان، 
کاخ سـفید بـه دنبـال هموارسـازی راه خـروج از 
افغانسـتان و بهبـود موقعیـت ازدسـت رفتۀ خـود 

در سیاسـت های اسـام آباد اسـت.
بـه گـزارش رسـانه های پاکسـتانی، امریکایی هـا 
طـی سـال های اخیـر پاکسـتان را بـه شـدت بـه 
هم دسـتی بـا طالبـان در افغانسـتان و بی توجهـی 
شـرقی  مرزهـای  در  شـبه نظامیان  تحـرکات  بـه 

خـود بـا هنـد متهـم کـرده و اکنـون ازسـرگیری 
بـه  پاکسـتان،  بـرای  نظامـی  آمـوزش  برنامـۀ 
نحـوی دلجویـی از پاکسـتان و امتیازدهـی به این 
کشـور بـرای همیـاری واشـنگتن جهـت خـروج 

می شـود. تعریـف  افغانسـتان  از  آبرومندانـه 
دیـدار  از  پیـش  تـا  اسام آباد-واشـنگتن  روابـط 
عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان بـا دونالـد 
ترامـپ در کاخ سـفید، بـه دلیـل اتهامـات پیاپـی 
سـفر  بـود.  گراییـده  سـردی  بـه  امریکایی هـا 
عمـران خـان بـه واشـنگتن بـه گفتـۀ مقام هـای 
دو کشـور، بـه ترمیـم مناسـبات شـکننده کمـک 
کـرده و تصمیـم فعلـی ترامـپ برای ازسـرگیری 

همکاری هـای نظامـی با پاکسـتان نشـان دهندۀ به 
اصطـاح گرمـی در روابـط دو کشـور اسـت.

انعـکاس  بـا  دیـروز  »داون«  پاکسـتانی  تارنمـای 
بـرای  امریـکا  خارجـۀ  امـور  وزارت  تصمیـم 
ازسـرگیری برنامۀ آمـوزش نظامی برای پاکسـتان 
نوشـت کـه واشـنگتن تصمیـم گرفتـه تـا در قبال 
تسـهیل مذاکـرات در خصـوص خـروج نظامیـان 
اعتبـار  اسـام آباد  بـه  افغانسـتان،  از  امریکایـی 
آمـوزش  بین المللـی  برنامـۀ  دهـد.  )امتیازدهـی( 
نظامـی موسـوم بـه )IMET( تحـت مدیریـت 
وزارت امـور خارجـۀ امریـکا بیـش از یـک دهـه 
بـه عنـوان سـتون روابـط نظؓامـی میان اسـام آباد 
و واشـنگتن محسـوب می شـد، هـر چنـد سـال 
گذشـته ترامـپ پـس از اعـام مواضـع تنـد علیه 
پاکسـتان، تصمیـم بـه تعلیـق ایـن برنامـه گرفت.

قبـال  در  امریـکا  نرمـش  دلیـل  افغانسـتان، 
ن کسـتا پا

امـور  پاکسـتانی  کارشـناس  خـان،  محمدطاهـر 
می رسـد  نظـر  بـه  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
و  طالبـان  و  امریـکا  گفت وگوهـای  حساسـیت 
سـفرهای متعدد زلمـی خلیل زاد، نماینـدۀ ترامپ 
در امـور صلـح افغانسـتان باعث شـده تـا مواضع 
کاخ سـفید نیـز در قبـال اسـام آباد نـرم شـود. او 
می گویـد کـه احتمـال مـی رود پاکسـتان نیـز در 

قبـال تـداوم نقش آفرینـی...   ادامـه صفحـه 6

کمیسـیون  سـخنگویان  از  یکـی  سـادات  ذبیـح اهلل 
انتخابـات می گویـد کـه تصمیـم بـر ایـن اسـت تـا 
نتایـج ابتدایـی تـا بعـد از ظهـر امـروز یکشـنبه، اول 

جـدی اعـام شـود.
حنیف دانشـیار یکی از کمیشـنران این کمیسـیون نیز 
گفتـه اسـت کـه آنان مصمـم به اعـام نتایـج ابتدایی 

ند. ا
او گفتـه اسـت کـه رونـد بازشـماری آرا در تمامـی 
والیـات بـه پایـان رسـیده و ایـن کمیسـیون نتایـج 
ابتدایـی را در جریـان هفتـه ی آینـده اعـام خواهـد 

. د کر
ایـن در حالـی اسـت که پیـش از ایـن تیـم انتخاباتی 

از  غنـی  اشـرف  محمـد  رهبـری  بـه  »دولت سـاز« 
کمیسـیون انتخابـات خواسـته بـود که هر چـه زودتر 

نتایـج ابتدایـی انتخابـات را اعـام کنـد.
در مقابـل، تیـم »ثبـات و همگرایی« به رهبـری داکتر 
عبـداهلل عبـداهلل خواسـتار بازشـماری »مجـدد« آرا در 
۲۷ والیتی که قبا بازشـماری شـده بود، شـده است.
انتخابـات ریاسـت جمهوری در تاریـخ ششـم میـزان 

سـال جـاری برگزار شـد.
تاریـخ اعـام نتایـج ابتدایـی و نهایـی ایـن انتخابات 
دو بـار از سـوی کمیسـیون انتخابـات به تعویـق افتاد 
و حـاال کـه نزدیـک بـه سـه مـاه از ایـن انتخابـات 

گذشـته، هنـوز هـم نتایـج آن اعام نشـده اسـت.

کمیسیون انتخابات:
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را امروز اعالم می کنیم

دیپلمات سابق امریکایی:آیـا تـرامپ به اسـالم آبـاد امتیـاز می دهـد؟
کاهش نیروها در افغانستان از برنامه های تبلیغاتی ترامپ است

آگـاهـان:

جایگاه مردم افغانستان در گفت وگوهای صلح نامعلوم است
»صلحواقعیبازعامتملیودولتمقتدرتأمینمیشود«



وحـدت  رییـس حکومـت  اشـرف غنی،  محمـد 
ملـی، بـا بی قـراری تمـام، منتظـر اعـام نتیجـۀ 
انتخابـات اسـت؛ نتیجه یـی کـه به نفع او باشـد و 
بعـد آن را دسـتاویز اعـام نتیجـۀ نهایـی کند. اما 
ظاهـراً در روزهـای اخیر جنجال ها در کمیسـیون 
انتخابـات بیشـتر از هـر زمانی حاد شـده و برخی 
از مقـام هـای ایـن کمیسـیون کـه قبـا فریـب 
سـخنان چـرب و نـرم ارگ را خـورده بودنـد بـه 
ایـن تردیـد دچـار شـده انـد کـه پـس از اعـام 
نتیجـۀ انتخابـات بـه نفـع دسـتۀ متقلب بـه همان 
سرنوشـتی دچـار شـوند، کـه مقام هـای پیشـین 

کمیسـیون بـه آن گرفتـار آمدنـد. 
بـا توجـه بـه گذشـتۀ آقای غنـی، حتا کسـانی که 
بـرای او خدمـت هـم می کننـد، ممکن اسـت که 
از گزنـد او مصـوون باقـی نماننـد. او با بسـیاری 
از هـم پیمانـان پیشـین خـود که برخی هـا حتا در 
رسـاندانش بـه ارگ از خـود مایه گذشـته بودند، 
چنـان با ناجوانمـردی برخورد کرد کـه حاال همه 
از آینـده خـود در کنـار او هـراس دارنـد. گاهـی 
کـه حرکت هـای آقـای غنـی را می بینـم بـه یـاد 
اسـتالین دیکتاتـور شـوروی سـابق می افتـم. البته 
میـان ایـن دو نفـر به دالیـل مختلـف تفاوت های 
واقعـا شـخصیتی  اسـتالین  دارد.  زیـادی وجـود 
کاریزماتیـک و معتقـد بـه اصـول خـود بـود و 
بـرای آنهـا حتـا از فرزنداش هم می گذشـت ولی 
آقـای غنـی یـک صـدم از توانایی هـای مدیریتـی 
و سـازمانی اسـتالین را حتـا بـه صـورت ناشـیانه 
هـم بلـد نیسـت. گاهی اسـتالین برای رسـیدن به 
هدف هـای خـود بهتریـن دوسـتان و کارگـزاران 
حکومـت اش را بـه جرم اتهام هـای واهی و فقط 
بـرای تحکیـم شـخصیت اش قربانـی مـی کـرد و 
حتـا گاهـی ایـن افـراد چنـان زیـر نفـوذ رهبـر 
بودنـد کـه می پذیرفتند کـه قربانی خواسـت های 
او شـوند. چـرا کـه او مـی گفت مرگ شـما نظام 
را قـدرت می بخشـد. ولـی آقای غنـی به صورت 
ناجوانمردانه و از پشـت به دوسـتان و هم پیمانان 
خـود خنجـر می زنـد. گاهـی ایـن افـراد سـزاوار 
ایـن همـه نامهربانـی و غضب نیسـتند، ولی منش 
تاریـک و مشـکوک آقـای غنـی باعـث می شـود 

کـه ایـن افـراد مـورد بـی مهـری قـرار گیرنـد. با 
جنرال دوسـتم آقای غنی از همین شـیوه اسـتفاده 
کـرد. در انتخابات برای گرفتـن رای ترک تباران، 
آقـای دسـتم را معـاون اول دسـته انتخاباتـی اش 
اعـام کـرد، سـر او توبه نامـه خواند تا از گذشـته 
اش گویـا پـاک شـود؛ امـا همیـن کـه قـدرت را 
معـاون  صاحیت هـای  کل  گرفـت  اختیـار  در 
اول را بـه خـود اختصـاص داد و سـرانجام حتـا 

می خواسـت کـه زندانـی اش بسـازد. 
بـا افـراد دیگـری نیز آقـای غنـی از همین شـیوه 
اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن که ایـن افـراد در چه 
موقعیت هایـی بـوده اند و چـه کارنامۀ داشـته اند 
یـک موضـوع اسـت؛ ولـی آن هـا در یـک مقطـع 
آمدنـد و بـا کمـال صداقت از او حمایـت کردند. 
حتـا رسـم جوانمـردی هـم حکـم نمی کنـد کـه 
سـزاوار چنین سرنوشـتی باشـند. امـا همین آقای 
غنـی بـه ده هـا تن دیگـر که به شـکل دیگـری با 
او رابطـه داشـته انـد، فرصت داد کـه از وضعیت 
بـه نفع خـود اسـتفاده کننـد. بـرای شـان بهترین 
فراهـم کـرد و حتـا  را  موقعیت هـای حکومتـی 
گذاشـت کـه به صورت سرسـام آوری دسـت به 
اختـاس و خیانـت بـه دارایی هـای عامـه بزنند.

 اسـتالین بـا همـه میرغضـب بودنـش ولـی ایـن 
گونـه برخـورد نمی کـرد. او میلیون هـا انسـان را 
کشـت و بـه اردوگاه هـای کار اجبـاری فرسـتاد 
بـرای ایـن کـه نظـام » زحمـت کشـان جهـان« 
را اعمـار کنـد. ولـی غنـی حتـا کشـور کوچکـی 
مثـل افغانسـتان را هم موفق نشـد کـه از بدبختی 
هـای جنـگ، احتیـاج و فقـر نجـات دهـد. بـه 
همیـن دلیـل بسـیاری ها بـه او با سـؤظن و تردید 
تریـن دوسـتان و  نزدیـک  نـگاه می کننـد، حتـا 
هـم پیمانـان اش. ایـن کـه شـماری از اعضـای 
کمیسـیون انتخابـات دچـار تردید شـده اند که به 
سـیصد هـزار رای تقلبی اعتبار بدهند، بسـیار هم 
پـر بی راهـه نرفتـه اند. آن هـا می داننـد به محض 
ایـن کـه پـس از انتخابـات بـه جرایـم انتخاباتـی 
متهـم شـوند، اولیـن فردی کـه از آن هـا حمایت 
نخواهد کرد، کسـی اسـت کـه از آن تقلب بزرگ 

سـود برده اسـت.  

کمیسـیون  پیشـین  اعضـای  بـا  غنـی  آقـای 
انتخابـات نیـز چنیـن کـرد. نخسـت آن هـا را در 
راسـتای هدف هـای خـود تنظیـم کـرد و هرچـه 
کـه خواسـت توسـط آنهـا انجـام داد؛ ولـی وقتی 
روزبازخواسـت فـرا رسـید، حکـم داد کـه ایـن 
افـراد محاکمـه شـوند؛ امـا بـه نتایـج کار آنها که 
بـه فرمایـش او انجـام شـده بـود، هیـچ تغییـری 

نشـد.  وارد 
سرنوشـت اعضـای فعلـی کمسـیون نیـز چیـزی 
بهتـر و فراتـر از گذشـته گان شـان نخواهـد بـود. 
آدم وقتـی در قـدرت قـرار دارد فکـر نمی کنـد 
و  پشـتیبان  هیـچ  کـه  اسـت  ممکـن  کـه روزی 
بـه فـردی عـادی  باشـد و  حمایتگـری نداشـته 
میـز  پشـت  اسـت  مجبـور  کـه  شـود  تبدیـل 
فکـر  مگـر  حسـین،  صـدام  بنشـیند.  مجرمیـن 
می کـرد کـه روزی چنـان محاکمـه خواهـد شـد. 
قـدرت انسـان را گاهی کـور می سـازد و توانایی 
تعقـل را از او می گیـرد. بسـیاری از دیکتاتورهای 
تاریـخ، حتـا خـود را خـدا تصـور می کردنـد. اما 
بـه محـض ایـن کـه صاحیت هـای شـان از آنها 
گرفتـه شـد، چنـان بـه تضـرع و زاری افتـاده اند 
کـه از آن دلقـک جـور شـده اسـت. حـاال هـم 
اعضـای کمیسـیون های انتخاباتـی، چنیـن روزی 

را بایـد پیـش چشـم داشـته باشـند.
 خیانـت به رای مـردم، بدون تردیـد روزی دامن 
بزرگتریـن  امـروز  اگـر  حتـا  می گیـرد،  را  شـان 
قدرت در کنار شـان باشـد. از سـوی دیگر، اعام 
نتیجـه انتخابـات کـه هنـوز در مـورد آن تردیـد 
وجـود دارد و بسـیاری از دسـته های انتخاباتـی 
وارد  بازشـماری  رونـد  بـر  جـدی  انتقادهـای 
می داننـد، چـه گرهـی را بـاز خواهـد کـرد؟ آیـا 
معضـل کان تـری جامعه را فـرا نخواهد گرفت؟ 
آن  در  بحران سـاز شـود،  انتخابـات  نتیجـه  اگـر 
شـرایط هـم آقـای غنـی، از اعضـای کمیسـیون 
حمایـت نخواهـد کـرد و اولین کسـی کـه آنها را 
مـورد پیگـرد قانونی قـرار دهد، خـودش خواهد 
بـود؛ چـون او بـه هیـچ صـورت نمی خواهـد که 
سـؤرفتارهایش باعـث شـوند کـه دامـن خودش 

را نیـز بگیرنـد.
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سال هاســت کــه افغانســتان شــاهد جنگ هــای خونیــن از جملــه مبــارزه 
ــوده  ــوازی آن ب ــط م ــح، خ ــرای صل ــاش ب ــت و ت ــزم اس ــا تروری ب
ــتان  ــان در افغانس ــور طالب ــح حض ــت از صب ــۀ اول درس ــت. مرحل اس
ــه  ــا ب ــد، ام ــاز ش ــروه آغ ــن گ ــا ای ــح ب ــر صل ــه خاط ــی ب ــا تاش های ب
ــن  ــت مجاهدی ــای دول ــامل تاش ه ــا ش ــید. آن تاش ه ــت نرس موفقی
بــرای صلــح بــا طالبــان کــه حتــا پــای کشــورهای مختلفــی بــه شــمول 
روســیه و امریــکا را بــه آن بــاز کــرد، بــود، امــا در نتیجــه، جنــگ ادامــه 
یافــت. آن وقــت، هنــوز دولتــی بــا تمــام صاحیــت، در پــی صلــح بــا 
ــک  ــترک نزدی ــۀ مش ــه اعامی ــرف ب ــر دو ط ــا ه ــود و باره ــان ب طالب
ــورد. ــم خ ــر ه ــان ب ــینی طالب ــا عقب نش ــت ب ــا در نهای ــدند؛ ام می ش

ــا  ــد. ب ــروع ش ــال ۲۰۰1 ش ــس از س ــح، پ ــای صل ــۀ دومِ تاش ه مرحل
ــود  ــان داغ ب ــح همچن ــث صل ــتان، بح ــدان افغانس ــه می ــکا ب ورود امری
ــا مصــارف  ــح ب ــرای صل ــادی در دوران حامدکــرزی ب و تاش هــای زی
هنگفــت صــورت گرفــت، امــا نتیجــه بخــش نبودنــد. مرحلــۀ ســوم، بــا 
شــکلگیری دولــت وحــدت ملــی آغــاز شــد. در ایــن مرحلــه، متغیرهــای 
مهــم خارجــی ماننــد چیــن، روســیه، امریــکا و ایــران مســتقیمًا در ایــن 
ــرا  ــد؛ زی ــرده ان ــش نب ــون کاری از پی ــا کن ــا ت مســأله شــامل شــدند، ام
ــی در  ــل خارج ــه عام ــتان همیش ــگ افغانس ــث جن ــه بح ــه ک همان گون
خــود داشــته کــه بــه درازا کشــیده شــده؛ اکنــون صلــح مــا نیــز عوامــل 
خارجــی فعــال و آشــکار در خــود دارد کــه بــه یــک جنــگ و کشــمکش 

دیگــر تبدیــل شــده اســت.
ــا از آن دور  ــده و ی ــک ش ــح نزی ــه صل ــه ب ــنویم ک ــی می ش هرازگاه
ــنویم  ــا بش ــان خارجی ه ــد از زب ــخنان را بای ــن س ــۀ ای ــده ایم. هم ش
ــا ترامــپ باشــیم کــه هــر روز هــم  ــل زاد ی ــد منتظــر توئیــت خلی و بای
هوایــی دارد. بــه قــول آقــای احمدولــی مســعود: »هرازگاهــی یــک منبــع 
خارجــی، -چــه بهتــر کــه امریکایــی باشــد- از صلــح حرفــی بــر زبــان 
ــدام   ــگ  در ک ــی جن ــه تو گوی ــویم ک ــی می ش ــان توهم ــرق چن آورد، غ
ــراری  ــادۀ برق ــا آم ــی م ــای سیاس ــت و کاه آبی ه ــی اس ــور افریقای کش
ســرگردان  بی جهــت  هــی  برمی خیزنــد،  یکباره گــی  بــه  صلــح! 
ــِح  ــن، قصــۀ صل ــوند«. بنابرای ــان می ش ــد، اینجــا و آنجــا نمای می چرخن
افغانســتان اکنــون بــه یــک گــره کــور ماننــد اســت کــه معلــوم نیســت در 
کجــا قــرار دارد و ایــن گــره در دســتان کی ســت؟ اکنــون بحــث صلــح 
ــان  ــیا و جه ــل در آس ــط بین المل ــألۀ رواب ــن مس ــه مهمتری ــتان ب افغانس
تبدیــل شــده و همــۀ کشــورهای مهــم منطقــه و جهــان در آن شــریک 
شــده اند. همــواره نشســتی هــم در کشــور های منطقــه و جهــان بــر ســر 

ــرد.  ــی نمی ب ــه جای ــا ره ب ــود، ام ــزار می ش ــأله برگ ــن مس ای
ســرانجام، تاش هــای بین الملــی بــر ســر صلحــی کــه درون آن 
ــمکش  ــت و کش ــک رقاب ــه ی ــران را، ب ــرون آن دیگ ــته و بی ــا را کش م
ــی،  ــِح چنی ــی، صل ــِح روس ــای صل ــت. تاش ه ــده اس ــل ش ــازه تبدی ت
ــوز  ــک هن ــا هیچ ی ــان دارد؛ ام ــی جری ــح امریکای ــی و صل ــِح ایران صل
ــر  ــا ب ــن رقابت ه ــرا ای ــود؛ زی ــد ب ــز نخواه ــق نی ــوده و موف ــق نب موف
ــل  ــت؛ ب ــتان نیس ــرای افغانس ــت کار ب ــتان در حقیق ــح افغانس ــر صل س
کشمکش هایی ســت کــه کشــورهای مختلــف و بازیگــران متعــدد در آن 
منافــع و موقعیــت خودشــان را می خواهنــد در تحــوالت آینــده کشــور 

جســت وجو کننــد.
ــی  ــه جای ــران راه ب ــِح مســکو، پکــن و ته ــای صل ــه تاش ه ــون ک  اکن
ــک ســقوط،  ــس از ی ــه پ ــی ک ــح امریکای ــرده اســت، تاش هــای صل نب
بــار دیگــر در قطــر ســر بلنــد کــرده، ادامــه دارد و هــر روز انــواع خبرهــا 
ــتان  ــادی را در افغانس ــچ اعتم ــا هی ــد؛ ام ــر می رس ــه نش ــورد آن ب در م
ــتان در  ــح افغانس ــر صل ــر س ــت ب ــن، رقاب ــت. بنابرای ــرده اس ــق نک خل
حقیقــت دامنــه دار کــردن جنگی ســت کــه سال هاســت دامنــه اش 
وســیع تر شــده و بازی هــای پیچیده یــی آن را بــه پیــش می بــرد. 
اخیــراً بازیگــران بیشــتری وارد صحنــۀ صلــح افغانســتان شــده اند، 
ــا در  ــرخ رقابت ه ــوط س ــت و خط ــگ باخ ــه رن ــبی اولی ــات نس تفاهم
ــر  ــن ســرزمین رنگین ت ــدان ای ــدان خــداداد افغانســتان از خــون فرزن می

ــد. گردی
دهــۀ اول در جنــگ بــا تروریــزم و دهــۀ دوم زیــر نــام صلــح بــا طالبــان، 
ــدان  ــتر در می ــی بیش ــن تر و قربان ــزار خش ــا اب ــای کان ب ــن بازی ه ای
ــًا  ــد کــه واقع ــردم افغانســتان نمی دانن ــوز م ــه دارد. هن ــان ادام ــا همچن م
ــکو  ــن، مس ــت؟ در چی ــه گذش ــکا چ ــان و امری ــای طالب در گفت وگوه
ــه  ــا چ ــت؛ م ــرات صــورت گرف ــز مذاک ــی در می ــه تبادالت ــران چ و ته

ــت؟ ــم داش ــده خواهی ــم و پیچی ــت های مبه ــتی از آن نشس سرنوش
 بنابرایــن، پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بحــث صلــح افغانســتان از شــکل 
و شــمایل موجــود بیــرون ســاخته شــود و بایســتی اول کار بــرای شــکل 
دادن دولتــی بــا زعامــت مشــروع صــورت گیــرد و ســپس بحــث صلــح 
ــر  ــالت از س ــک رس ــوان ی ــه عن ــروع، ب ــت مش ــک دول ــت ی ــا زعام ب
ــود  ــزاع موج ــت ن ــد قدوقام ــد در ح ــی بای ــود و تاش های ــه ش گرفت
بــرای رســیدن بــه صلــح روی دســت گرفتــه شــود تــا بــه صلــح برســیم. 
ــر و آن  ــن ب ــا ای ــز بیگانه ه ــح در می ــث صل ــه بح ــی ک ــا زمان ــرا ت زی
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــه طرف ه ــی ک ــا زمان ــود و ت ــانده ش ــر کش ب
وادار بــه داشــتن اراده بــرای اعمــال صلــح در افغانســتان نداشــته باشــند 
ــک  ــه ی ــیاه، ب ــودِ س ــرای س ــزار ب ــاع و اب ــا و مت ــح از ســطح ادع و صل
رســالت ملــی، رســمی و ارادۀ سیاســی تبدیــل نشــود، قطعــًا بــا توجــه 
ــق  ــط در عم ــتان، فق ــح افغانس ــورد صل ــود در م ــای موج ــه برنامه ه ب
جنــگ فروتــر می رویــم و بــس؛ زیــرا اکنــون در میــز مذاکــرات صلــح 

ــح. ــث صل ــر بح ــود دارد؛ مگ ــز وج ــتان همه چی افغانس

گـرهکـوِرصلحکجـاست؟
چـه بایـد کـرد؟

شـکوتـردیدهـای
کمیسیـوننسبتبـهغنـی

احمدعمران

آقای غنی، حتا کسانی که برای او خدمت هم می کنند، ممکن است که از گزند او مصوون باقی نمانند. او با 
بسیاری از هم پیمانان پیشین خود که برخی ها حتا در رساندانش به ارگ از خود مایه گذشته بودند، چنان 
با ناجوانمردی برخورد کرد که حاال همه از آینده خود در کنار او هراس دارند. گاهی که حرکت های آقای 
غنی را می بینم به یاد استالین دیکتاتور شوروی سابق می افتم. البته میان این دو نفر به دالیل مختلف 
تفاوت های زیادی وجود دارد. استالین واقعا شخصیتی کاریزماتیک و معتقد به اصول خود بود و برای آنها 
حتا از فرزنداش هم می گذشت ولی آقای غنی یک صدم از توانایی های مدیریتی و سازمانی استالین را 
حتا به صورت ناشیانه هم بلد نیست. گاهی استالین برای رسیدن به هدف های خود بهترین دوستان و 
کارگزاران حکومت اش را به جرم اتهام های واهی و فقط برای تحکیم شخصیت اش قربانی می کرد و حتا 
گاهی این افراد چنان زیر نفوذ رهبر بودند که می پذیرفتند



سال l11 شمارۀ مسلسل l2637  یکشنبه 1 جدی/ دی l1398 24 ربیع الثانی l1441 22 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

کـه  می گوینـد  سیاسـیون  و  دانشـگاه  اسـتادان  از  برخـی 
طالبـان حکومت فعلی افغانسـتان را نمایندۀ ملت افغانسـتان 
نمی داننـد و بـه همین دلیـل، آتش بس بـا نظامیـان امریکایی 

را نسـبت دولـت ترجیـح می  دهنـد. 
آنـان بـا اشـاره بـه رونـد مذاکـرات صلـح می گوینـد کـه 
جایـگاه مـردم و دولـت افغانسـتان در روند مذاکـرات صلح 

نیسـت.  معلوم 
آنـان همچنـان می گوینـد کـه رونـد مذاکـرات بـه دسـت 
و  اسـت  امریـکا  ماننـد  جهانـی  و  منطقه یـی  قدرت هـای 
افغانسـتان تنهـا نقـش یـک بازیگـر را دارد. در همیـن حال، 
تـا زمانـی کـه  امریکایـی گفته انـد  از مقامـات  امـا برخـی 
بین االفغانـی  گفت وگوهـای  و  نیایـد  وجـود  بـه  آتش بـس 

آغـاز نگـردد، رونـد مذاکـرات موفـق نخواهـد بـود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژه 
وزارت خارجـۀ امریـکا در رونـد مصالحـۀ افغانسـتان هفتـۀ 
گذشـته در کابـل گفـت کـه در مذاکـره بـا طالبـان در رونـد 

صلـح افغانسـتان بـه مرحلـۀ مهـم رسـیده اند. 
سـهیل شـاهین، سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر، 
در مصاحبه یـی بـا شـبکه ان بـی سـی گفتـه اسـت کـه مـا 
یـک حکومـت همـه شـمول می خواهیـم کـه ضامـن ثبـات 
در کشـور باشـد. در غیـر آن صـورت بـه جنـگ مـان ادامـه 

داد. خواهیـم 
شـاهین، افزوده اسـت که پـس از امضـای توافق نامه صلح با 
امریـکا، طالبـان در گفت وگوهـای میان افغانسـتانی ها سـهم 
خواهنـد گرفـت کـه هـدف آن نیـز تشـکیل یـک حکومت 
همـه شـمول باشـد تـا در آن تمـام شـهروندان افغانسـتان 

باشند. سـهیم 
رونـد  بـه  اشـاره  بـا  دانشـگاه،  اسـتاد  دهـزاد،  عبدالمنـان 
گفت وگـو  در  طالبـان،   - امریـکا  میـان  صلـح  مذاکـرات 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: دولـت افغانسـتان از دیـد 
طالبـان بـه عنـوان نماینـدۀ ملت و  مردم افغانسـتان شـناخته 
دولـت  بـا  طالبـان گفت وگـو  دلیـل  همیـن  بـه  نمی شـود؛ 
افغانسـتان در برنامه هـای خـود تـا هنـوز جـای نداده انـد. 
آقـای دهـزاد گفت که بـرای طالبـان در صلـح اولویت برای 
امریـکا بـه عنوان یک قدرت همه کاره در افغانسـتان اسـت، 
طالبـان بـاور دارنـد کـه دولـت افغانسـتان یـک نظام دسـت 
کـه  اسـت  داخلـی  اجمـاع  و  انسـجام  بـدون  نشـان دهندۀ 
گرفتـار مسـایل داخلـی شـده و مسـووالن حکومـت درگیر 
منافـع شـخصی خـود انـد؛ بنا بـر ایـن اولویت شـان مذاکره 

بـا امریکا اسـت.
افغانسـتان  صلـح  رونـد  در  کـه  می گویـد  دهـزاد،  آقـای 
قدرت هـای منطقه یـی و بازیگـران محـوری نقـش برجسـته 
دارنـد و در ایـن« گیـم/ بـازی« افغانسـتان تنها نقـش بازیگر 

دارد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه، بـاور دارد که مسـألۀ صلح و از دسـت 

رهبـران حکومـت فعلـی بیـرون اسـت و سـناریویی جنگ-
صلـح افغانسـتان در دسـت قدرت هـای منطقه یـی و جهانی 
قـرار دارد؛ زیـرا سـران حکومـت افغانسـتان بیشـتر درگیـر 
منافع شـخصی هسـتند تـا منافع ملـی و این موضـوع طالبان 

را جسـور سـاخته است.
آقـای دهـزاد، همچنان بـه زوایایی بیرونـی و منطقه یی صلح 
افغانسـتان اشـاره کـرده و گفـت: تـا زمانـی مسـألۀ هنـد و 
پاکسـتان در رابطـه بـه افغانسـتان حـل نگـردد، تأمیـن صلح 

در افغانسـتان بـا مشـکات مواجه اسـت. 
آقـای دهـزاد، همچنان نبود انسـجام فکـری و اجماع داخلی 
را در کشـور از دیگـر چالش هـای می دانـد که سـبب  شـده 
تـا نقـش دولت افغانسـتان در رونـد مذاکرات منزوی شـود. 
متهـم  بی ظرفیتـی  و  ناکامـی  بـه  را  افغانسـتان  او حکـوت 
مسـألۀ  بـه  نتوانـد  کـه  کشـوری  کـه  می گویـد  و  می کنـد 
کوچـک ماننـد انتخابـات رسـیده  گی کنند، چگونه به مسـألۀ 

بـزرگ ماننـد صلـح بـا مخالفـان می پـردازد.

جایگاه مردم در روند صلح 
احمدولـی مسـعود، نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا 
اشـاره بـه مذاکـرات صلـح امریـکا و طالبـان می گویـد کـه 
عجـب آدم هایـی داریـم، هرازگاهـی یـک منبـع خارجـی، 
چـه بهتـر کـه امریکایـی باشـد، از صلـح حرفـی بـر زبـان 
آورد، غـرق چنـان توهمـی می شـویم، تو گویـی جنـگ  در 

کـدام  کشـور آفریقایـی اسـت و کاه آبی هـای سیاسـی مـا 
آمـادۀ برقـراری صلـح؛ بـه یکباره گـی بـر می خیزنـد، هـی 
نمایـان  آنجـا  و  اینجـا  می چرخنـد،  سـرگردان  بی جهـت 
خـود  خانه هـای  در  سال هاسـت  امـا  واقعیـت  می شـوند. 
چنـان بی تفـاوت در کمیـن قـدرت نشسـته انـد کـه به قـول 
معـروف »سراسـر کشـور را آب بگیـرد، مرغابی را تـا زانو!«
آقـای مسـعود بـا ایـن اشـاره کـه حقیقت افسـانه چیسـت؟ 
گفتـه اسـت که طی دو دهـۀ اخیر، گپ صلـح و دامنۀ جنگ  
در افغانسـتان ما وسـعت بیشـتر پیدا کرد، بازیگران بیشـتری 
وارد صحنـه شـدند، تفاهمـات نسـبی اولیـه رنـگ باخت و 
از  افغانسـتان  خطـوط سـرخ رقابت هـا در میـدان خـداداد 
خـون فرزنـدان ایـن سـرزمین رنگین تـر گردیـد. او افـزوده 
کـه دهـۀ اول در جنـگ بـا تروریسـم و دهـۀ دوم زیـر نـام 
صلـح بـا طالبـان، ایـن بازی هـای کان بـا ابـزار خشـن تر و 

قربانـی بیشـتر در میـدان مـا همچنان ادامـه دارد.
نـه  جمهـوری:  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  ایـن  بـاور  بـه 
حکومتیـان بازیگـران صحنه انـد و نـه طالبـان؛ بلکـه بیشـتر 
مأمـوران اجیـر و جنگ جویـان کم مزد و بی مزد سـناریوهای 

می باشـند. دیگـران 
بـه گفتـۀ ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری: چهـره 
پـردازی و بزرگ نمایـی از طالبـان در رسـانه ها و حلقـات 
خارجـی فقـط بهانـۀ خارجـی و مصـرف داخلـی دارد تـا 
حقیقـت مسـأله. صداهـای بلند افـراد و  حلقاتی نیـز که بنام 

صلـح هیچ گاهـی آهنـگ صداقـت و نـدای عدالـت نداشـته 
انـد، بیشـتر بـه تبارگرایـی، سیاسـت بازی، ثروت انـدوزی و 
موقـف خودشـان معطـوف بـوده و می باشـد تـا موقعیـت 
کشـور و سـامت مـردم. اگـر غیـر ازیـن بـود بایـد در این 
همـه مـدت ۲۰ سـالی که برمسـند قدرت و صنـدوق ثروت 
نشسـته بودنـد، انتظـار دیگری نمی کشـیدند، اندکـی از درد 

و رنـج مـردم خـود کـم می کردنـد.
او گفتـه کـه امـروز دسـتیابی بـه صلح واقعـی در افغانسـتان 
صـدای کامـًا متفـاوت از دو دهـه می طلبـد، صدایـی که از 
منبـر یـک زعامـت ملی بـا اعتبار دولـت مشـروع و مقتدر از 
داخـل کشـور بـا فریـاد عدالـت بـرای همه تـوأم بـا دیدگاه 
نسـل امروز این سـرزمین طنین انداز شـود، نـه از حنجرۀ در 
کمیـن نشسـتگانی کـه انتظـار دارنـد تـا بازیگران جنـگ، از 

آنـان نـام آوران صلح بسـازند!

هزینۀ پنتاگون برای طالبان
ایـن در حالـی اسـت کـه کانگـرس ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
هزینه یـی کـه در سـفرهای طالبـان و از طـرف پنتاگـون یـا 
وزارت دفاع امریکا صرف شـده اسـت را تأیید کرده اسـت. 
جـان دونالـی، یـک خبرنـگار امریکایـی در روزنامـۀ »رول 
میلیـون  امریـکا هزینـۀ 15  کانگـرس  اسـت  نگاشـته  کال« 
دالـری پنتاگـون یـا وزارت دفـاع امریـکا که جهـت حمایت 
مالـی و سـفر فرماندهـان طالبان بـرای گفت وگوهـای صلح 

در سـال جـاری هزینـه شـده را تأییـد کـرده اسـت. 
قانون گـذاران،  اسـت کـه  نگاشـته  ایـن روزنامـه همچنـان 
تـاش می کننـد تـا اطمنـان حاصل کنند تـا این پول هـا بیجا 

مصرف نشـده اسـت. 
ایـن پـول  بـرای مـکان بـود و بـاش، امنیتـی، انتقـال، غـذا 
و تأمیـن ارتباطـات بـرای مسـووالن مذاکـره کننـدۀ طالبـان 

اسـت.  شـده  هزینه 
قسـمت از ایـن پول هـا بـرای آوردن طرف هـای جنـگ 18 

سـاله بـه میـز مذاکره صرف شـده اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه وزارت دفاع امریکا در سـال جاری 
بـرای سـرعت بخشـیدن بـه مذاکـرات بـا امریـکا مـا برادر 
معـاون رژیـم طالبـان و شـماری دیگـر از فرماندهـان طالبان 
کـه در بازداشـت قرار داشـتن را رهـا کرده و نـام فرماندهان 
نظامـی ایـن گـروه را از فهرسـت سـیاه بیـرون کـرد تـا بـه 

راحتـی بتوانند سـفر داشـته باشـند. 
بـرای  امریـکا  پیشـین  فرسـتادۀ  کوبـی،  رونالـد  همچنـان، 
افغانسـتان، در حسـاب توییترش نکاشته اسـت، توافق صلح 
امریـکا و طالبـان زمانـی امضـا می گـردد کـه یـک آنش بـس 
کامـل بـه میـان آیـد و مذاکـرات »بین االفغانـی« آغـاز گردد. 
آقـای کوبـی، افـزوده کـه تـا زمانی کـه چهـار گزینـه نهایی 
نشـود، هیـچ توافـق نمی تواند به عنـوان گزینـه نهایی مطرح 

گردد. 

کمیسـیون حقوق  بشر افغانسـتان تاکید دارد که 
تصویـب نشـدن قانون سـن 18 سـاله گی برای 
اطفـال براسـاس کنوانسـیون بین المللـی طفـل 
بین المللـی  فرصت هـای  از  بسـیاری  می توانـد 

را از کـودکان افغانسـتان بگیرد.
نظـری معـاون کمیسـیون حقـوق بشـر  نعیـم 
افغانسـتان در گفت وگـو بـا روزنامـه مانـدگار 
می گویـد: »در حالی کـه افغانسـتان یـک کشـور 
اسـت،  بین المللـی  حمایت هـای  بـه  محتـاج 
عـدم تصویـب این قانـون حمایت هـای جهانی 

را از اطفـال  افغانسـتان خواهـد گرفـت«.
آقـای نظـری گفـت: »اگر ایـن قانـون تصویب 
نشـود و جنبـۀ اجرایـی پیـدا نکنـد، چالش های 
مثـال  طـور  آمـد،  خواهـد  میـان  بـه  زیـادی 
یـک کـودک زیـر 18 سـال صاحـب حـق رای 
می شـود کـه ایـن خـود چالش برانگیـز خواهد 

بود«.
اوی افـزود: »مسـاله دیگـر سـن دختران اسـت 
کـه مجلـس بیـن سـن دختـر و پسـر تفـاوت 
قایـل شده اسـت و ایـن نیـز بـرای حـق رای 
و سـایر مـوارد مشـکاتی را بـه بـار مـی آورد، 
زیـرا اگـر حـق رای نداشـته باشـند، مشـکات 
بـه وجـود میایـد و اگر حق رای داشـته باشـند 
بـدون شـک تبعیـض آشـکار بین دختر و پسـر 

بـود«. خواهد 
او بـاور دارد کـه قانون حمایـت از کودکان یک 
قانـون حمایتی بـرای اطفال اسـت و نیاز جدی 
می شـود  پنداشـته  افغانسـتان  کـودکان  بـرای 
افغانسـتان نسـبت بـه  و از سـوی هـم تعهـد 
»کنوانسـیون حـق طفل« اسـت کـه آن را بدون 

قیـد و شـرط امضـا کرده اسـت.
لحـاظ  از  افغانسـتان  نظـری،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
بین المللـی  تعهـدات  بشـری  حقـوق  مسـایل 

زیـادی دارد کـه یکـی از ایـن تعهـدات  الحاق 
اطفـال«  حقـوق  »کنوانسـیون  بـه  افغانسـتان 
اسـت. افغانسـتان »کنوانسـیون حـق طفـل« را 
بـدون هیـچ قیـد و شـرطی امضـا کرده اسـت.
او تاکید کرد: فلسـفه پیوسـتن به این کنوانسیون 
بـه ایـن معناسـت کـه باید تمامـی قوانیـن ملی 
خـود را مناسـب بـا ایـن تعهـد بین المللـی بـه 
روز بسـازد و قوانیـن که در پیوند بـه اطفال در 
افغانسـتان تصویـب می شـود باید متأثـر از مواد 

باشـد. حق طفل 
معـاون کمیسـیون حقوق بشـر همچنـان گفت: 
افغانسـتان مکلـف اسـت تـا هـر چهـار سـال 
یک بـار به این کنوانسـیون از وضعیـت کودکان 

در افغانسـتان گـزارش ارایـه کنـد و اگـر ایـن 
قانـون به تصویب نرسـد، جایگاه افغانسـتان در 

سـطح بین المللـی آسـیب خواهـد دیـد.
در  بـا  افغانسـتان  پارلمـان  کـرد:  تصریـح  او 
نظرداشـت تمامـی این مـوارد از جمله مسـایل 
جغرافیـای افغانسـتان و مسـایل بین المللـی کـه 
افغانسـتان بـه قوانیـن بین المللـی تعهـد دارد، 
ایـن قانـون را هرچه زودتر به تصویب برسـاند 
تـا کـودکان مـا از حمایت های جهانـی که الزم 

برخوردار شـوند. اسـت 
ایـن در حالی سـت کـه قانون حمایـت از طفل، 
بعـد از تسـوید آن توسـط مراجـع مربوطـه )با 
اشـتراک نماینـده ی دادگاه عالـی، وزارت حـج 

و اوقـاف و سـایر جوانـب ذی دخـل( و پـس 
اخیـرا در مجلـس  کابینـه،  از تصویـب آن در 
قانونـی  سـن  تعییـن  خاطـر  بـه  نماینـدگان، 
کـودک، جنجالـی شـد. تعـدادی از نماینـدگان 
مجلـس، الاقـل یک مـاده ی این قانـون را مغایر 
بـا احـکام شـرعی دانسـته و جلسـه را تـرک 
ایـن برداشـت  بقیـه ی نماینـدگان بـه  کردنـد. 
موافـق نبودنـد و منحیث المجمـوع بـه قانـون 
حمایـت از طفـل، رأی مثبت دادنـد. نمایندگان 
معتـرض، دوبـاره بـه صحـن مجلـس آمـده و 
ادعـا کردند که نصاب جلسـه، بـرای رأی گیری 
تکمیـل نبـوده اسـت و به همیـن دلیـل تاکنون 
تصویب این قانون نامشـخص باقی مانده اسـت.

مجلـسنماینـدهگانتصویبقانـونحمایت
ازکـودکانرابـیاعتبـاراعالمکرد

تصویـب قانـون حمایـت از کـودکان از سـوی 
بـه  را  جنجال هایـی  نماینـده گان  مجلـس 
مجلـس  اعضـای  از  شـماری  داشـت.  همـراه 
شـریعت  بـا  مغایـرت  در  را  آن  نماینـده گان 
اسـام می دانسـتند، امـا شـمار دیگـر آن را تنها 
قانونـی برای حمایـت از کـودکان می خواندند.
اعضـای مجلـس نماینـده گان روی مـادۀ سـوم 
ایـن قانـون اختـاف نظـر داشـتند کـه در آن 
آمـده اسـت »کـودک بـه کسـی گفتـه می شـود 
کـه سـن 18 سـالگی را تکمیـل نکرده باشـد.«
جنجال هـا بـر سـر تصویـب ایـن قانون سـبب 
بـرای  را  هیأتـی  نماینـده گان  مجلـس  شـد 
از  حمایـت  قانـون  تصویـب  رونـد  بررسـی 

کنـد. تعییـن  کـودکان 
نماینـده گان  مجلـس  عضـو  بیـگ،  حمیـداهلل 
هنـگام ارایـۀ گـزارش ایـن هیـأت می گوید، بر 
اسـاس یافته هـای ایـن هیـأت، نصـاب مجلس 
چنـد دقیقـه قبـل از رأی گیـری شکسـته شـده 

بـود و لـذا ایـن قانـون اعتبار نـدارد.
امیرخـان یـار، نایـب اول مجلـس نماینـده گان 
کـه دیروز ریاسـت مجلـس را به عهده داشـت 
اساسـی و  قانـون  نقـض  دلیـل  بـه  می گویـد، 
رأی گیـری،  زمـان  در  نصـاب  نبـودن  تکمیـل 
اعتبـار  کـودکان  از  حمایـت  قانـون  تصویـب 
نـدارد و باید دوبـاره روی آن رأی گیری شـود.
قانـون حمایـت از کـودکان در 16 فصل و 1۰8 
مـاده در 18 قـوس سـال روان خورشـیدی از 

سـوی مجلـس نماینـده گان تصویب شـد.

کمیسیون حقوق بشر:
تصویب نشدن قانون فرصت های جهانی حمایت از کودکان را می گیرد

آگاهان:
جایگاه مردم افغانستان در گفت وگوهای صلح نامعلوم است
»صلح واقعی با زعامت ملی و دولت مقتدر تأمین می شود«

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری   
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دربـارۀ نظـر هگل نسـبت به تعـادل دو نیـروی قدرتمند در 
تراژدی آنتیگونه، بسـیار سـخن گفته شـده اسـت؛ همچنین 
دربـارۀ نظـر هگل نسـبت بـه انقـاب فرانسـه. در این جا با 
نگاهـی مختصر و چند اشـاره بـه تراژدی سـوفوکل، همراه 
بـا تقطیـع بر اسـاس فـرم آن، می خواهیـم نظر هـگل را بار 
دیگـر ماحظـه کنیـم. همچنیـن بـا تکـرار نظـِر او دربـارۀ 
انقـاب فرانسـه، به ایـن نتیجه برسـیم که تعادل مـورد نظر 
هـگل، چـه در دوران اسـطوره های یونـان باسـتان، و چـه 
در واقعیـت اجتماعـی دوران پـس از رنسـانس، نمونه هـای 
مشـابهی دارد. یک جـا گنجانـدن اسـطوره بـا واقعیت هـای 
اجتماعـی دوره هـای معاصـر، در یک منظر مشـترک دربارۀ 
هسـت و نیسـت، شـاید کمک مؤثرتـری برای درک بیشـتِر 

ایـن مفهوم در فلسـفۀ هگل محسـوب شـود.  
»از نظـر هـگل روح هـر ملـت از تاریـخ و دیـن و انـدازۀ 
لحـاظ  از  چـه  تأثیـر  لحـاظ  از  چـه  سیاسـی اش  آزادی 
کیفیـت، جدایی ناپذیـر نیسـت؛ بلکـه این هـا سـخت به هم 
پیوسـته اسـت. هـگل بـه ضـرورت تاریـخ تکیـه می کنـد: 
ازهم گسـیخته گی عناصـر روح ملـی و جدایـی میـان فـرد 
و دولـت بـه حکـم همیـن »ضـرورت تاریخـی« روی داده 
اسـت. در ادوار نخسـتین تاریـخ، فـرد و دولـت سـازگاری 
و وحدتـی طبیعـی بـا هـم داشـتند. ولـی ایـن سـازگاری و 
وحـدت بـه زیان انسـان حاصل می شـد؛ زیرا آزادی انسـان 
در آن ادوار، ناآگاهانـه و سـلطۀ او بـر جریانـات اجتماعـی، 

ناقـص بـود.« )سـتیس، مقدمه(
تـراژدی  در  متضـاد،  نیـروی  دو  برابـری  و  تعـادل  ایـن 
آنتیگونـه، و در عیـن حـرف و عمل آنتیگونـه و کرئن، قابل 

درک اسـت.
هویـت  کـه  اسـت  کرئـن  برابـر  در  آنتیگونـه  شـخصیت 
بـاز می یابـد. همان گونـه کـه در  انقابـی خـود را  مبـارز 
برابـر ایسـمنه، خواهـر ضعیـف و محافظـه کارش، یـک زن 
در  آنتیگونـه  شـخصیت  می شـود.  شـناخته  قدرت طلـب 
جایگاهـش شـکل می گیـرد. و جایـگاه او همـان هویـِت 
اوسـت. او نـه مظلـوم و قابـل ترحـم اسـت و نـه بی جهت 
یکه تـاز. او زنـی اسـت کـه در موجودیـِت خـود بـه کمـال 
رسـیده اسـت. آنتیگونـه یک تنـه در برابـر کرئـن می ایسـتد 
تـا قانـون خدایـان زیـر زمین را به جـا آورد. او یـک خواهر 
اسـت؛ خواهـری مهربـان کـه همـۀ هسـتی اش را در گـرو 
احسـاس خواهـری اش نسـبت بـه بـرادرش، پولونیکـس - 
کـه بـه تبـای حملـه کـرده و کشـته شـده - می بـازد. اّما از 
سـوی دیگـر، آنتیگونـه، ایسـمنه را از خـود می رانـد آنجـا 
کـه در اپیـزود دوم، بـه ایسـمنه اجـازه نمی دهد کـه خود را 
همدسـت آنتیگونـه معرفـی کند. پـس آنتیگونه درسـت در 
تضـاد بـا وظیفه یی کـه در برابر بـرادرش احسـاس می کند، 
نسـبت بـه خواهـرش، ایسـمنه، رفتـار می کنـد؛ زیـرا از او 
محافظـه کاری دیـده اسـت. و همیـن تضـاد رفتـار، خـود 
نشـانه یی اسـت بـر وجـود مجموعـۀ تضادهـای احساسـی 
و عاطفـی در یـک فـرد کـه هویتـش را از جایـگاه مبـارز 
بودنـش به دسـت آورده. پـس هویِت او هـم در درون باید 
متعـادل شـود و هـم در بیـرون و در مواجهـه بـا وضعیـت 
اجتماعـی اش؛ آن هـم تنهـا بـا تحولـی بنیادیـن، کـه همانـا 
نیسـتی او خواهـد بـود. این هویـت در جایـگاه و موقعیت 
آنتیگونـه در ایـن مجموعـه اسـت. بـا نگاهـی بـه رونـد 
تقابل هـای دو نیـرو در ایـن نمایشـنامه، جایـگاه شـخصیت 

آنتیگونـه را دقیق تـر بـاز خواهیـم شـناخت.
هـدف ایـن نوشـته، نـه ایـراد بحـث فلسـفی و نـه اثبـات 
یـا نفـی تفکـر فیلسـوفی چـون هـگل؛ بلکـه تنهـا و تنهـا 
اشـاره یی مختصـر در جهـت تبییـن نظر هـگل دربـارۀ این 
نمایشـنامه اسـت، و البتـه ارزش دیـدگاه او در ایـن مـورد؛ 
ارزشـی کـه قابـل تعمیـم بـوده اسـت از دنیای اسـطوره به 

تاریخ. واقعیـت 
 

جابجایی و تعادِل دو نیرو در آنتیگونه 
1- )پرولـوگ؛ در حکم مقدمۀ نمایشـنامه( آنتیگونه خطاب 
بـه خواهرش، ایسـمنه، چنین آغاز سـخن می کند )ایسـمنه، 
خواهـرم، مهربـان روزهـای بدبختـی ام!...( در همین سـخن 
آغازیـن، مفهـوم »خواهـری« تأکیـد می شـود؛ مفهومـی کـه 
می توانـد میان مهربانـی )با بار عاطفی مثبـت( و بدبختی )با 
بـار معنایـی منفی( تعادل برقـرار کند. در ادامـه، آنتیگونه از 
تصمیـم خـود می گویـد؛ او قهرمانـی اسـت که مـی خواهد 
دسـت بـه عمـل بزنـد )اتـه اکلـس، آن سـان کـه شایسـته 
اسـت بـه خـاک سـپرده می شـود، ولـی جسـد پولونیکس، 
جسـد بـرادر بیچـارۀ مـردۀ تـو، کرئـن نمی گـذارد کـه بـه 

خاکش سـپارند.(
بـه  نسـبت  مخاطـب  جهت گیـری  بـرای  )پـارادوس؛   -۲
وضعیت( همسـرایان نمایشـنامه، پیران شـهر تب هستند؛ و 
به طـور کلـی، موافقـان حکومـت کرئـون. اینـان خاصه یی 
از جنـگ پولونیکـس و اتـه اکلـس را یـادآوری می کنند )... 
از پشـت یـک پـدر و از شـکم یـک مادر، دشـنه های تشـنه 
بـه قصـد جـان هـم برکشـیده بودنـد. سـرانجام بـا حقـوق 

برابـر در بـرادری مـرگ آرمیدند.(
3- )اپیـزود اول( کرئـون، پیـران تبـای را خطاب قـرار داده 
)می دانـم کـه حقگـزار شـاهزاده گان تان هسـتید( و خـود را 
شـاه معرفـی می کنـد )بنـا بـه حـق خویشـاوندی و امتیـاز 
خـود، قـدرت را بـه دسـت می گیـرم و بـر تخت سـلطنت 
می نشـینم؛ شـما نـه خصـال مـرا می شناسـید، نه آییـن مرا. 
مـرد را فقـط آنـگاه می تـوان شـناخت کـه بر اریکـۀ قدرت 
تکیـه زده باشـد. از امـروز مـرا از اعمالـم بشناسـید.( و از 

این کـه شـهر از جنـگ برخاسـته اسـت اظهـار خوشـحالی 
می کنـد؛ و بـه رجزخوانـی مشـغول می شـود )بگـذار تـا 
زئـوس بشـنود؛ مـِن فرمانـروا، شـاهراه امنیـت عمومـی را 
منظـور سـرآهنگ  متوجـه  مغرورانـه  خواهـم گشـود.( و 
محافظـه کار نمی شـود کـه بایـد بـه جوان ترین مـردان تکیه 
کنـد. کرئـن حتـا بعـد از پیغام سـرباز نگهبان کـه خبر دفن 
جسـد پولونیکـس را می  دهـد، هنـوز چنـان بـه خـود غّره 
اسـت کـه هرگونـه مخالفـت را بـه پـول نسـبت می دهد. 
4- )استاسـیمون اول( همسـرایان از طبیعـت می گوینـد که 
سرشـار از عجایـب اسـت. در ُکل ایـن نمایشـنامه خبـری 
از حضـور خدایـان نیسـت. همسـرایان در این جـا هـم از 
انسـان تجلیـل می  کننـد کـه همـه چیـز را خـود یـاد گرفته 
اسـت و هـم ایـن تجلیـل را تـوأم با نگرانـی بیـان می کنند 
)طبیعت سرشـار از عجایب اسـت؛ اّما انسـان شـاهکار این 
طبیعـت اسـت... انسـان بسـیار هوشـیار... سـخن و نظـام 
شـهرها از اوسـت... انسـان سرچشـمۀ هسـتی و نیسـتی 
اسـت. ]اّمـا[ آنـگاه کـه بر قّلـه قـدرت، دسـتخوش جنون 
عظمـت خویـش، قوانیـن زمیـن خاکـی را، چـون حقـوق 
مقـدس خدایـان بینگارد؛ باشـد که مطـرود مردمـان گردد. 
آن گسـتاخی کـه بـر عدالـت ایـزدان دسـت یـازد مبـاد که 
همسـفرۀ من گـردد. دیدگاه و تفکـر اگزیستانسیالیسـتی را 

در استاسـیمون اول می تـوان بازشـناخت.
5- )اپیـزود دوم( سـرباز، آنتیگونـه را بـا دسـت های بـاز 
آورده بـه کرئـن واگذاشـته و خـودش ترسـان می گریـزد 
)- سـرباز: ... و من در یک زمان شـاد و هم غمگین شـدم، 
خرسـندم کـه از مـرگ گریختـم؛ اّما چگونه می تـوان چنین 
دختـری را بـدان سـپرد!( آنتیگونه شـجاعانه در برابر کرئن 
ظاهـر شـده و ایسـتاده گی می کنـد )- کرئـون: تـو چنـدان 
گسـتاخی کـه قانـون مـرا بـه هیـچ می گیـری؟ - آنتیگونه: 
زئـوس هرگـز چنین نخواسـته اسـت. عدالـِت ایـزداِن زیر 
خـاک، چنیـن قوانینـی برای مـرده گان ننهـاده اسـت... این 
اسـت قانونـی که بـدان رفتار کـردم. خواهی گفـت به زبان 
دیوانـه گان سـخن می گویـم؛ اّمـا مگـر می تـوان دیوانه گـی 
را در پیشـگاه بی خـردی بـه داوری خوانـد؟ - سـرآهنگ: 
او نیـز خـوی سـرکِش پـدرِ سرسـختش را دارد. سـر فرود 
آوردن بـه بدبختـی را نمی دانـد. - کرئـن: بـدان کـه ایـن 
طبایـع جـان سـخت آسـانتر می شـکنند.( بدیـن ترتیـب، 
از خـود مـی پرسـیم آیـا کرئـن خـود طبعـی جان سـخت 

ندارد؟!
6- )استاسـیمون دوم( همسـرایان از طبیعـت، سرنوشـت، 
و امیـد بـه تغییـر می گوینـد )ماسـه های سـیاه از اعمـاق 
رنج هـای  می گـردد.  زایـل  امـواج  روشـنی  و  برمی آینـد 
باسـتانی کـه در هـر نسـل جـان تـازه می گیـرد در خانوادۀ 
البداسـیدها انبـوه می گـردد. آیـا درسـت برنایـی هسـت تا 
سـنگینی خـدای را که بر آنان افتاده اسـت و نجات شـان را 
دریـغ می دارد بـردارد؟ فـروزش نـوری را بـر بازمانده گان 

ادیپـوس نویـد داده بودنـد.(
۷- )اپیـزود سـوم( کرئـن و پسـرش، هایمـن، ُهشـیارانه 
رودروی هـم قـرار می گیرنـد. هایمـن همسـر آینـده اش، 
آنتیگونـه، را دارد از دسـت می دهـد. اّمـا کرئـن آنتیگونـه 
را هم شـأن دوزخیـان می دانـد )او قوانیـن زئـوس و قوانین 
همخونـی را بهانـه کـرده اسـت. اگـر مـن بـه عصیـان در 
خانـوادۀ خـود گـردن گـذارم، دولـت را دچـار هرج ومرج 
کـرده ام. خـوب فرمـان بـردن یعنـی آموختن خـوب فرمان 
دادن.( هایمـن پـدر را بـه عقل گرایـی رهنمـون می شـود 
)پـدر، ایزدان خرد را که نخسـتین موهبت اسـت به انسـان 
عطـا کردنـد. بـرای پیـروزی باید هوشـمندی از مشـورت 
بـارور گـردد. عدالـت بیامـوز.( پـس جـای پرسـش بـرای 
کرئـون بـاز می شـود؛ هرچنـد بـه تمسـخر )- کرئـن: آیـا 
کـه  اسـت؟ خطاسـت  عاصیـان  بزرگداشـت  در  عدالـت 
از سـلطۀ خـود دفـاع می کنـم؟ - هایمـن: تـو از آن دفـاع 
نمی کنـی، حقـوق ایـزدان را پایمـال مـی کنی.( این اسـت 
نماینده گـی  بـه  )شـاید  سـرآهنگ  پاسـخ  در  کرئـن  کـه 
مرگـی  بـه چگونـه  می پرسـد:  کـه  او(  از وجـدان خـود 
درون  را  او  مـن  می دهـد:  پاسـخ  می کنـی؟  محکومـش 
غـاری خواهـم افکنـد. اندکی هـم خوردنی برایـش می نهم 

تـا بایـی بر شـهر نـازل نشـود.
می گوینـد.  از عشـق  )استاسـیمون سـوم( همسـرایان   -8
عشـق دو انسـان زمینی )هایمن و آنتیگونـه(، گویا اولین بار 

بـوده اسـت کـه در ادبیـات نمایشـی مطرح می شـود.
آنتیگونـه  )اپیـزود چهـارم( گفت وگـوی سـرآهنگ و   -9
دربـارۀ عدالـت )خوشـنام و سرشـار از افتخـار، رهسـپار 
باشـد،  پژمـرده  تـرا  مرضـی  بی آنکـه  مرده گانـی  دخمـۀ 
یـا تیغـه شمشـیری پیکـرت را دریـده باشـد. خـودکام بـه 
قانون خویشـتن، و یکتا در سرنوشـت خویش، سرراسـت، 
سـرزنده بـه نزد هـادس می روی. تنهـا افتخار اسـت که در 
زنده گـی و مـرگ تـو را همسـنگ خدایان مـی دارد. تقدیر، 
راه دلیرانـۀ تـو را بسـت. شمشـیر کـور عدالت بـر تو فرود 
آمـد. تـو دلسـوز مـرده گان بـودی؛ ولـی قدرت در دسـت 

مـردی زنده اسـت.(
اسـطوره های  همسـرایان  چهـارم(  )استاسـیمون   -1۰
نتیجـۀ  را  این همـه  اّمـا  یـادآور می شـوند.  را  فرزندکشـی 
تقدیـر می داننـد )تقدیـر به خـاف انتظار ما پیـش می راند. 
بسـی  و  مرمـان  پیش اندیشـی  از  نیرومندتـر  بسـی  او 

اسـت.( خدایـان  غلیـان  از  نیرومندتـر 
11- )اپیـزود پنجـم( تیرزیاس، پیشـگوی نابینای روشـندل 
ایـن دوران، بـه راهنمایـی کودکـی می آیـد. و در عمـل بـه 

مخاطبـش، کرئـن، متذکـر می شـود کـه بـه راهنمایی نسـل 
جـوان بایـد اعتمـاد کـرد. زیـرا خـود را بیناتـر از کرئـن 
می داند)کرئـن! شـهر از نابینایـی تـو بیمـار اسـت... خـرد 
برتریـن نیکی هاسـت. تو نظـام دو جهان را در هم آشـفته ای 

و حـق ایـزداِن مـرگ را لگدمـال کـرده ای.(
باکخـوس، خـدای  پنجـم( همسـرایان،  )استاسـیمون   -1۲
شـاد، را صـدا می زننـد )تبـای مـادر تـو و مـادر رقاصه های 
توسـت. تـو مـا را دوسـت مـی داری. ملتـت را نجـات بده، 

تبـای را از غرقـاب بَِرهـان. آی، باکخـوس(
13- )اگـزودوس( پیـک سـاکنان تبای را مخاطـب قرار داده 
از وضعیـت جدیـد کرئـن می گویـد )پیـش از ایـن همـه به 
کرئـن رشـک می بردنـد. وی رهاننـده ی میهـن، فرمانروای 
دولتشـهر، پـدر خوشـبخت خانـواده بـود و مـی نمـود کـه 
لبریـز از توانایـی ایـزدان اسـت.( اکنـون کرئن بـه وضعیت 
جدیـدش واقف شـده؛ و بـا مشـاهدۀ ناله های زار پسـرش، 
هایمـن، در دخمـۀ آنتیگونه بر سـر جسـد او )- کرئن: وای 
بـر مـن کـه پیشـگوی بدبختـی خـود باشـم. جانکاه تریـن 
لحظـات زنده گـی ام را می گذرانـم.( آنـگاه پیـک ماجـرای 
خشـِم هایمـن، در پـی خودکشـی آنتیگونـه و مواجهـۀ پدر 
و پسـر را روایـت می کنـد )اّمـا فرزنـدش غضبنـاک بـه وی 
خیـره شـد، بـه صورتـش تـف کـرد و بـی گفتـن کلمه یـی 

دشـنه یی را برکشـید. پدر به عقب جسـت و از زخم در امان 
مانـد. آنـگاه خشـم او بر خـودش فرود آمـد. بیچـاره آهن را 
بـر سـینه نهـاد. فرویـش بـرد و دسـت های بی توانـش را بـه 

سـوی آنتیگونـه دراز کرد.(
14- )اپـی لـوگ( سـرآهنگ، آیینـه وار، کرئـون را پـس مرگ 
همسـرش، کـه از غصـۀ مـرگ هایمن جـان باخـت، مخاطب 
قـرار می دهـد کـه: شـاهکارت را ببین. کرئن جسـد فرزندش 
را در دسـت دارد و جسـد همسـرش را پیـش رو. و پیـک، 
)زنـت  می کنـد  توصیـف  را  شـهبانو  دم  واپسـین  احسـاس 
پـای محـراب ُمـرد، اشـکی کـه بـر فرزنـدش می افشـاند، از 
چشـمان بـی فروغـش فـرو می  ریخـت. آن دهـان کـه تـرا 
قاتـل می خوانـد، از مـرگ خامـوش شـد.( و کرئـن منقلـب 
شـده آن قـدر کـه دیگر تـاب مقاومـت در خـود نمی بیند )من 
کشـته ام، من دو بار کشـته ام. هیچ کس جز من نکشـته اسـت. 
و هیچ کـس جـز مـن نبایـد کشـته شـود.( اّمـا بـا این همـه، 
سـرآهنگ، بارقه یـی از امیـد را بـه کرئن می نمایاند، مشـروط 
بـر پذیـرش خـرد و عدالـت خدایان)کرئـن، تـو بـر ایـزدان 
ناسـزا رانـدی. آن ها کبریـای تـو را در هم شکسـتند. توانایی 
آنـان را بازشـناس. عدالت آنان را بپذیـر. خدایان، فرمانروایان 
جهاننـد، و بـه پـاداش ایـن رنـج تـرا خـرد می بخشـند کـه 

است.( سرچشـمۀ خوشـبختی 

بهناز بوذری

بخش نخسـت
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تمهید
بـرای  قدمـا  معیارهـای  و  تعریف  هـا  در  گاه 
شـعر بـه حرف  هـای دقیقـی برمی  خوریـم که 
از ژرف  بینـی خاصـی خبـر می  دهـد و از ایـن 
کـه تـا چـه حـد در معنـای آنچـه می  گفته  اند، 
کـه  بپذیریـم  بایـد  داشـته  اند.  نظـر  دقـت 
معنـی کلمـات و  قبـال  قدمـا در  حّساسـیت 
کاربـردِ مناسـب آن  هـا ـ چـه در شـعر و چـه 
در نقـد آنـ  خیلـی بیشـتر از مـا بـوده اسـت. 
اینـک  ممکـن اسـت معیارهـای نقـد آن  هـا، 
بـرای مـا پذیرفتنـی نباشـد اّمـا الاقـل روشـن 
و مشـخص هسـت و کامـًا می  تـوان از نظـر 
حـوزه  و  کـرد  دسـته  بندی  را  آن  هـا  منطقـی 
کاربردشـان را مشـخص نمـود. شـاید علـت 
ایـن دقت، گرایشـی باشـد که منتقدیـن قدیم 
مـا ـ بـه تبـع مطالعاتشـان ـ به سـمت فلسـفه 
و منطـق داشـته و حتـی خود گاهی فیلسـوف 
خواجـه  مثـًا  چنانچـه  بوده  انـد،  حکیـم  و 

نصیرالدیـن طوسـی چنیـن فـردی اسـت.
یـک معیـار قدیمـی بـرای شـعر داریـم کـه 
نمی  دانـم از کجـا آمـده ولـی می  گوید: »شـعر 
را بایـد عـوام بفهمنـد و خـواص بپسـندند.« 
ایـن سـخن بسـیار ژرف اسـت و علی  رغـم 
ظاهـر سـاده  اش خیلی نکته در خـود دارد. این 
کـه چـرا در مـورد »عـوام«، از »فهـم« سـخن 
رفتـه و در مورد »خواص«، از »پسـند« و اصًا 
ایـن بحـث کـه اختـاف عـوام و خـواص در 
قبال شـعر چیسـت و هـر کدام از چـه وجهی 
بـا شـعر طرف می  شـوند که مـا از آنـان انتظار 
جداگانـه  ای داریـم. ایـن بحثـی اسـت جالب 
کـه مـا می  کوشـیم بـه طـرح و پاسـخگویی 

سـؤال  هایی در آن بپردازیـم.
نخسـت بایـد همـان عبـارت را بشـکافیم و 
بعـد، تلقی خویـش را از هر یـک از ارکان آن 
روشـن کنیم و دسـت آخر، درسـتی آن حکم 
را مـورد سـنجش قـرار دهیـم. آن جـا چهـار 
»خـواص«،  »عـوام«،  داریـم:  اصلـی  مفهـوم 
»فهـم« و »پسـند« و اینـک بایـد هـر کـدام را 

بشناسـیم.
 

عوام و خواص
عـوام و خـواص دو کّلـی متبایـن هسـتند کـه 
مجموع آن  ها، سـازنده جامعه بشـری اسـت و 
هـر آدمـی بنا بـر موقعیـت فکـری خویش در 
یکـی از ایـن دو مجموعـه قـرار می  گیرد، مگر 
ایـن کـه فاقـد فکـر، یعنـی از جرگـه مجانین 
باشـد کـه حسابشـان جداسـت. بنابرایـن، بـا 
شـناخت یکـی از ایـن دو گـروه، تکلیـف آن 
یکـی هـم مشـخص خواهـد شـد، یعنـی اگر 
»خـواص« را بشناسـیم، »عـوام« همـه آنانی  اند 

کـه از این دسـته نیسـتند.
بایـد دیـد چـه ویژگی  هایـی طبقه خـواص را 
از کل جامعـه بشـری متمایـز می  کنـد. قطعـًا 
ویژگی  هـای جسـمی یـا قومـی یـا مـادی یا... 
بـرای مـا مـاک نیسـتند، هـر چند عـده  ای از 
آدمیـان، خویـش را به همین مناسـبت  ها جزو 
خـواص بشـمارند، بلکـه در بحـث ارزیابـی 
هنـر، فهـم و آگاهی افراد اسـت که آنـان را به 

ایـن جرگـه داخـل می  کند.
پـس وجـه افتراق خواص، دانایی  شـان اسـت، 
اّمـا چـه نـوع دانایـی  ای؟ ظاهـراً در ایـن باب 

دو نـوع دانایـی داریم:
یکـی عقـل و شـعور و دانشـی غیرتخصصـی 
کـه بعضـی آدم  هـا بـه طـور نسـبی در همـه 
زمینه  هـای علـوم و معـارف بشـری دارند. این 
دانایـی ممکـن اسـت ناشـی از تجربـه باشـد 
یـا تحصیـل، ولـی بـه هـر حـال دارنـده  اش 
را متخّصـص در یـک هنـر خـاص نمی  تـوان 

. گفت
دیگـر دانشـی تخصصـی اسـت کـه بعضـی 
افـراد در رشـته  های هنـری دارنـد و بـه تبـع 
آن، کارشـناس همـان رشـته بـه شـمار آینـد.
بـا برداشـت اول از دانایـی، خـواص همـان 
نخبـگان جامعه  انـد کـه از نظـر فکـر ـ و نـه 
الزامـًا مـدرک و تحصیات ـ در تـراز باالتری 
مسـتقیمًا  اینـان  می  گیرنـد.  قـرار  عمـوم  از 
هدایـت فکـری جامعـه را بـر عهـده دارنـد و 
اصـاح یـا خرابی  شـان در عوام به شـدت اثر 
می  گـذارد. معّلم  یـن، دانشـگاهیان، روحانیون، 

هنرمندان، مسـؤوالن فرهنگـی، روزنامه  نگاران 
و دیگـر کسـانی از ایـن دسـت، سـازنده ایـن 

طبقه  انـد.
گـروه  یـک  خـواص   دوم،  برداشـت  بـا  و 
بلکـه  نیسـتند،  در جامعـه  بـارز  و  مشـخص 
بـرای هـر یـک از زمینه  هـای هنـری، ممکـن 
اسـت طبقه خواص جداگانه  ای داشـته باشـیم 
کـه کارشناسـان همان رشـته  اند. با ایـن تلقی، 
آن کـه در شـعر جـزو خـواص اسـت، ممکن 
اسـت در نقاشـی یـک عـام بـه تمـام معنـی 

باشـد و یـا برعکـس.
حـاال، خـواص مربـوط بـه معیار مـورد بحث 
مـا، کـدام یـک از ایـن دو گروهنـد؟ بعـداً به 
ایـن برمی  گردیـم ولـی بـه هـر حـال و بـا هر 
تلقـی  ای، عـوام آنانی  انـد کـه خـارج از ایـن 

دسـته جـای می  گیرنـد.
 

فهم شعر
دربـاره فهـم شـعر هـم بسـیار بحـث شـده و 
متأسـفانه غالبـًا بـه نتیجه روشـنی نرسـیده  اند. 
شـاید بتـوان گفـت یکـی از معضـات اصلی 
رابطـه  کـه  اسـت  همیـن  نیـز  امـروز  شـعر 
خـودش را بـا مخاطـب درنیافتـه و تا روشـن 
نشـود کـه فهـم شـعر چیسـت و کـه هـا باید 
شـعر را بفهمنـد، درگیـر این مشـکل خواهیم 

. د بو
در یـک تقسـیم بنـدی ابتدایـی، فهم انسـان را 
می  تـوان دو گونـه دانسـت. یـک تلقـی  ای که 
شـخص بـه زعم خـود از پدیـده  ای دارد یعنی 
خـودش چنیـن تصـور می  کنـد کـه چیـزی را 
درک کـرده و دیگـر درک واقعـی و دقیـق آن 
پدیـده اسـت. ما به نـوع اول، فهم نسـبی و به 
نـوع دوم فهـم مطلـق می  گوییـم. مثـًا از یک 
بیـت شـعر حافـظ، هر کـس برداشـتی دارد و 
بـه تصـّور خـودش آن بیـت را فهمیـده، ولی 
ایـن فهـم نسـبی اسـت. فهـم مطلق را کسـی 
خواهـد داشـت کـه همـه جنبه  هـای تصویری 
و معنایـی بیـت را به تمام و کمـال درک کرده 
و برداشـت او مسـاوی »هـر آنچـه در شـعر 

باشد. هسـت« 
بدیهیـات ـ  ـ مگـر در  پیرامـون  از  مـا  فهـم 
همـواره نسـبی اسـت، مخصوصـًا وقتـی وارد 
دنیـای هنـر شـده باشـیم. گذشـته از این  ها، از 
خـود همان عبارت هم مشـخص می  شـود که 
کسـی انتظـار فهـم مطلـق شـعر ـ و آن هم از 
سـوی عـوام ـ را نـدارد. پـس بایـد بـه همان 

فهـم ناقـص و نسـبی بسـنده کرد.
 

پسند شعر
اّمـا تعیین »پسـند شـعر« مثـل فهـم آن پیچیده 
بـه مخاطـب  فقـط  نیسـت چـون  و مشـکل 
برمی  گـردد، در حالـی کـه فهـم از سـویی بـه 
حقیقـت آن پدیـده ارتباط داشـت و از سـویی 
بـه دریافـت انسـان. فقط بایـد دید کـه منظور 
از پسـند شـعر، ِصـرف پذیـرش آن اسـت یـا 
تأثیرپذیـری فکـری و عاطفـی را هـم انتظـار 
کسـی  اگـر  دیگـر،  عبـارت  بـه  یـا  داریـم؟ 
مجـذوب شـعری شـد و تأثیـر الزمـه را هـم 
از آن گرفـت و بـه ایـن حالـت اقـرار کـرد، 
می  شـود گفـت کـه این شـعر مـورد پسـند او 
واقـع شـده؟ یا نه، بایـد برای دریافـت کیفیت 
شـعر، بـه دالیـل منتقدانـه  ای توسـل جسـت؟
نیسـت  جـدا  هـم  از  این  هـا  مـا  دیـدگاه  در 
یعنـی کمـال هنـر، تأثیـر حداکثـر اثـر هنـری 
بـر مخاطـب اسـت و اگـر شـعری ایـن مایـه 
از تأثیـر را بـر گروهـی داشـت، طبیعتـًا مـورد 

پسـند آنـان واقـع شده  اسـت. بنابرایـن چون 
بـرای  بـا هـم معادلنـد،  ایـن هـر دو جنبـه 
دریافـت میـزان پسـند مـردم از شـعر، بـه هر 
کـدام کـه بخواهیـم می  توانیـم تکیـه کنیـم. 
فقـط نکتـه مهـم این اسـت کـه پسـند ذوقی 
و عاطفـی تـا حـّدی نسـبی اسـت و بسـتگی 
بـه عوامـل زیـاد دیگـری هم  چـون شـرایط 
روحـی فـرد، حـال و مقـام ارائـه اثـر هنری، 
نـوع ارائـه و... دارد یعنـی مثـًا شـعری کـه 
خیلـی  می  شـود  دیکلمـه  خـوش  لحـن  بـا 
مؤثرتـر اسـت از همـان اثر وقتی بـه صورت 
مکتـوب و بـا خطـی نازیبا به دسـت مخاطب 

می  رسـد.
ذوقـی  پسـند  شـناخت  در  دیگـر  مشـکل 
مخاطبیـن، ایـن اسـت که چـون عواطف تابع 
نیسـتند، نمی  تـوان  قاعـده خاصـی  معیـار و 
به  راحتـی ارزیابـی دقیقـی نسـبت بـه پسـند 
بـا  مخاطبیـن بی  شـمار شـعر داشـت، مگـر 

جانبـه. همـه  و  دقیـق  آمارگیری  هـای 
 

حاصل ارزیابی
پـس در ارزیابـی شـعر، نظریـات منتقدانـه از 
مشـاهدات ذوقـی دقیق  ترنـد، مگـر ایـن کـه 
انعـکاس مثبـت یـا منفـی یک شـعر در جمع 
مخاطبیـن، آن قـدر بـارز و شـدید باشـد کـه 
بـدون نظرخواهـی آمـاری از تک  تـک افـراد، 

بتـوان بـه نتیجـه  ای قطعی رسـید.
حـاال ایـن »نظریـات منتقدانه« را چه کسـانی 
می  تواننـد بدهنـد؟ طبیعی اسـت کـه از عوام 
نمی  تـوان ایـن انتظـار را داشـت. خـواص )با 
تلقـی اول یعنـی نخبـگان فکـری جامعه( هم 
عرصـه،  ایـن  چـون  نیسـتند  کارگشـا  زیـاد 
ایـن  در  اینـان  و  اسـت  شـعر  نقـد  عرصـه 
مقـام فـرق چندانـی بـا عـوام ندارنـد و باقی 
می  ماننـد کارشناسـان شـعر که قـدرت تجزیه 
و تحلیـل آن را بیـش از همـه دارنـد. پـس 
تـا این  جـا معلـوم شـد آن »خـواص«ی کـه 
بایـد شـعر به پسـند آنان برسـد، چه کسـانی 
دیگـر  نیمـه  روی  می  رویـم  حـاال  هسـتند. 
بحـث یعنـی فهـم و مخاطبیـن شـعر در ایـن 

. حوزه
بـه طـور بدیهـی بایـد پذیرفـت کسـانی باید 
شـعر را بفهمنـد کـه مخاطبیـن آننـد و شـعر 
بـرای آنـان سـروده می  شـود. حـاال بایـد این 
گـروه را پیـدا کـرد و دریافـت کـه آنانـی که 
بایـد شـعر را بفهمنـد کیاننـد. اگـر مـا قائـل 
بـه وجـود وظیفـه  ای برای شـاعر باشـیم، آن 
یـک  سـوی  بـه  جهـان  سـمت  دهی  وظیفـه 
وضعیـت موعود و متعالی اسـت. در رسـیدن 
بـه تعالـی، دو عامـل مطـرح می  شـود، یـک 

نفـس حرکـت و دیگـر جهـت آن.
آنچـه خود حرکـت را باعـث می  شـود، تأثیر 
عاطفـی شـعر اسـت و آنچـه بـه آن حرکت، 
معنـوی  و  فکـری  تأثیـر  می  بخشـد،  جهـت 
آن. انسـان بـه طـور طبیعـی چنیـن خاصیتـی 
دارد. عواطـف، او را بـه تـاش وا می  دارند و 

اندیشـه  ها بـه او جهـت می  بخشـند.
از سـوی دیگـر با یـک دیـد غیرکارشناسـانه 
اّمـا بدیهـی می  تـوان گفـت کـه در جامعـه، 
نفـس حرکـت را همواره عموم مـردم )عوام( 
باعـث می  شـوند و جهت  دهـی آن بـر عهـده 
نخبـگان فکـری جامعـه اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، شـعر از رهگـذر عواطـف بـا عـوام 
طـرف اسـت و از رهگـذر اندیشـه بـا اهـل 
فکـر و قلـم کـه در دیـدگاه مـا ایـن هـر دو 
گـروه در حـوزه مباحـث کارشناسـی شـعر، 

»عـوام« بـه شـمار می  آینـد.
خاصـه ایـن که شـعر را بایـد مخاطبینـش بفهمند 
و مخاطبیـن، کسـانی  اند که شـعر برایشـان سـروده 
تعالـی  در  کـه  هسـتند  کسـانی  آنـان  و  می  شـود 
جامعـه بشـری نقـش دارند یعنـی مـردم و نخبگان 
قبـال شـعر »عـوام«  فکـری جامعـه کـه همـه در 
بـودن  میـزان عـوام  شـمرده می  شـوند )اگـر چـه 
آن  هـا متفـاوت اسـت چـون ایـن نخبـگان بـه هـر 
حـال در شـناخت شـعر یـک سـر و گـردن از عامه 
مـردم بلندترنـد.( پـس می  تـوان گفت شـعر را باید 
عـوام بفهمنـد چـون آنـان می  تواننـد هـدف نهایی 
شـعر را برآورده سـازند و شـاعرانی کـه فقط برای 
دسـت  اندرکاران مسـایل شـعر )شـاعران و منتقدان 
و احیانـًا بعضـی شـعر دوسـتان( شـعر می  سـرایند 
بـا تلقـی مـا کار عمده  ای در راسـتای تعالـی جامعه 
بشـری نمی  کننـد و تأثیـر شعرشـان فقـط از کانـال 
شـاعران و منتقدانـی کـه اتفاقـًا جـزو تأثیرگـذاران 

فکـری جامعه  انـد، بـه جـای الزم می  رسـد.
حـاال درمی  یابیـم کـه چـرا هـر دو شـرط پسـند 
خـواص و فهـم عـوام را در کنـار هم ذکـر کرده  اند 
و بـه یکـی از آن  ها بسـنده نشـده، چون شـعری که 
فقـط پسـند خـواص را داشـته باشـد و بـس، برای 
اعـوام غیرقابـل فهـم خواهد بـود یعنی همـان فهم 
نسـبی را هـم بـه دنبـال نـدارد و کسـی کـه حتّـی 
بـه گمـان خـودش هـم چیـزی از شـعر نفهمیـده، 
هیـچ اسـتفاده  ای از آن نخواهـد بـرد. ممکن اسـت 
منتقدیـن شـعر بـه فهـم خیلـی خوبـی هم رسـیده 
باشـند، اّمـا این شـعر، قابلیت اسـتفاده در جهت آن 
هـدف متعالـی را نـدارد چـون با عاملیـن حرکت و 
جهت  دهـی بیگانـه مانـده، نظیـر شـعر مثـًا یـداهلل 

رؤیایی]1[.
اّمـا شـعری کـه از پسـند خـواص دور باشـد اّمـا 
بـه فهـم عـوام رسـیده باشـد، )نظیـر شـعر مهـدی 
سـهیلی( ـ بـا توجـه بـه این که مـا قابل  پسـندبودن 
واقعـی و تأثیرپذیـری عاطفی را الزمه هم دانسـتیم 
ـ فاقـد تأثیـر الزم در حرکت و جهت  بخشـی به آن 
خواهـد بـود. چنین شـعر و شـاعری ممکن اسـت 
شـهرت فراوانـی هـم پیـدا کننـد اّمـا ایـن شـهرت 
سـودی بـه حال جامعـه ندارد چـون شـعر از آنچه 
باید عامل تأثیر باشـد، تهی اسـت. غفلـت از همین 
نکتـه باعـث شـده که عـده  ای شـعرهای بـازاری و 
نـازل را فقـط بـه ایـن دلیـل که اقبـال بسـیاری در 
جامعـه یافته  انـد، مؤثرتـر از آثـار عمیـق و مؤثر )اّما 

کـم بـرد( بدانند.
 

سمت دیگر این قاعده
بـه طـور  پسـند خـواص«،  »فهـم عـوام و  معیـار 
غیرمسـتقیم دو حکـم دیگـر را هـم متضمن اسـت. 
اگـر مـا بپذیریـم که خـواص، در هر هنـری قدرت 
می  گیریـم  نتیجـه  دارنـد،  عـوام  از  بیشـتری  درک 
کـه فهـم عـوام، بـه طریـق اولـی فهـم خـواص را 

هـم اثبـات می  کنـد و برعکـس پسـند خـواص 
خـود  بیشـتر  درک  قـدرت  علـت  بـه  کـه  ـ 
مشکل  پسـند ترنـد ـ الجرم پسـند عـوام را هم 
در پـی خواهـد داشـت. به عبـارت دیگـر، اگر 
عـوام ـ کـه قـدرت درک کمتـری دارنـد ـ در 
فهم شـعر مشـکل نداشـته باشـند، خـواص هم 
حتمـًا مشـکل ندارنـد و اگـر خـواص، اثـری 
را از لحـاظ کیفیـت پذیرفتـه باشـند عـوام هـم 
علی  القاعـده می  پذیرنـد )مگـر این کـه نفهمیده 

) شند. با
پـس از یـک طـرف قضیـهـ  یعنی فهـم عوام و 
پسـند خـواصـ  صادق باشـد، آن طـرف دیگر 
ـ یعنـی فهـم خواص و پسـند عـوامـ  هم خود 
بـه خـود صادق خواهـد بود و در واقـع قدما با 
بیـان نیمـی از معیـار، نیمـه دیگر را هـم تعیین 
کرده  انـد. آنـان هـر یـک از دو وجـه »فهـم« و 
کـه  داده  انـد  نسـبت  گروهـی  بـه  را  »پسـند« 
بیشـترین سـختگیری را نسـبت بـه شـعر از آن 
وجـه خواهـد داشـت و قاعدتـًا هر شـعری که 
از ایـن امتحـان دوگانه و سـخت پیـروز بیرون 

آیـد، شـعری اسـت قابـل قبول.
 

پرسش های دیگر
کـه  می  آیـد  پیـش  دیگـر  بحـث  یـک  حـاال 
آیـا بـا ایـن معیـار، مـا شـعر را تابـع خواسـت 
کسـانی نکرده  ایـم کـه ممکـن اسـت صاحیت 
مواجهـه بـا آن را نداشـته باشـند؟ آیـا عـوام و 
خـواص هـر جامعـه  ای دارای آن مایـه از فهـم 
و زیبایی  پسـندی هسـتند کـه بـرای شـاعر قابل 
اتـکا باشـند؟ اگـر عـوام جامعه  ای بیـش از حد 
»شـعر نفهـم« و خـواص بیـش از حـدس »کج 
سـلیقه« باشـند، تکلیـف شـاعر چیسـت و در 
ایـن حالـت، چطـور می  تـوان خـواص را بـه 
سـوی یـک پسـند سـالم و عـوام را بـه سـوی 

فهمـی عمیق  تـر هدایـت کـرد؟
ما گفتیم شـعر را خواص بپسـندند و این پسند، 
منتقدانـه باشـد. حـاال می  گوییـم معیارهای این 
نقـد چیسـت و اصـًا مـا تکیـه  گاه محکـم و 

مطلقـی بـرای نقـد شـعر داریم یـا نه؟
می  بینیـد که پرسـش از دل پرسـش می  جوشـد 
و پاسـخ می  جویـد و بحـث طلـب می  کنـد و 
خـدا می  دانـد کـه مـا چقـدر بـه ایـن مباحـث 
نیازمندیـم. اگـر ایـن نوشـته بتوانـد گشـاینده 
بسـی  مایـه  باشـد  مباحـث  ایـن  در  بابـی 

اسـت. خرسـندی 

پی نوشت
 ]1[ـ البتـه ایـن بحث اسـتثنایی هـم دارد و آن 
موقعـی اسـت کـه عـوام واقعـًا در عـدم فهـم 
خویـش مقصـر باشـند کـه در ایـن صـورت، 

بایـد فهـم آنـان را تقویـت کـرد.

محمدکاظم کاظمی
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ــن خــود مصــروف  ــای ذه ــه همیشــه در دنی ــانی ک کس
ــور زندهگی شــان  ــه در ام ــادر اســت ک ــد ن فلســفیدن ان
موفــق بــوده و مشــکات عملــی خــود را حــل نماینــد. 
ــود را  ــالی خ ــی پوش ــرب زندهگ ــرق و غ ــفۀ ش فاس
نمی توانســتند نظــم بخشــند، امــا جــرأت ایــن را داشــتند 
ــون،  ــریت قان ــرای بش ــرده و ب ــیر ک ــان را تفس ــه جه ک
ــیلۀ درک و  ــل وس ــد. عق ــی کنن ــده طراح ــام و قاع نظ
ــدر در داخــل  ــا فیلســوفان آن ق ــم زندهگی ســت ام تنظی
ــدند  ــا ش ــدن فرضیه ه ــروف جنگان ــود مص ــۀ خ جمجم
ــرای  ــد. ب ــوش کردن ــی را فرام ــه اصــل هــدف زنده گ ک
ــی مشــکل  ــط عمل ــان در رواب ــه بیشترش ــود ک ــن ب همی
داشــتند و در زنده گــی راه ُگــم بودنــد. افاطــون بــا 
خانــم اش مشــکل داشــت، نیچــه فیلســوف بــزرگ 
در  شــوپنهاور  شــد،  دیوانــه  کــه  پوچ گرایــی  امــا 
برخوردهایــش غیرنارمــل بــود، برترانــد راســل بــا چهــار 
زن ازدواج کــرد و رهای شــان نمــود، داستایوفســکی 
فوکــو  میشــیل  و  داشــت  مالیخولیــا  افســردهگی 

ــرد. ــدز ُم ــرض ای ــه از م ــگرایی ک هم جنس
افاطــون داســتان مشــهوری از نخســتین فیلســوف 
-طالــس- روایــت می کنــد: »وقتــی وی ســر بلنــد 
ــاگاه در  ــه ن ــود و ســتارهگان را می نگریســت، ب کــرده ب
ــان،  ــرک و تیززب ــی، زی ــزی تراکیای ــاد. کنی یــک چــاه افت
ــر  ــد ب ــرد می خواه ــن م ــت ای ــرد و گف ــخندش ک ریش
ــه در  ــه آنچ ــال آنک ــود، ح ــف ش ــمان واق ــرار آس اس
ــت.«  ــان اس ــر او پنه ــت، ب ــای اوس ــر پ ــی و زی نزدیک
ــاع از فلســفه  اگــر چــه افاطــون ایــن روایــت را در دف
مــی آورد کــه یــک فیلســوف بایــد در اعمــاق زمــان و بــر 
فــراز آســمان ها بنگــرد و بــر آنچــه در نزدیکــی اوســت 
التفاتــی نکنــد، امــا ایــن یــک حکایــت واقعــی و خوبــی 
ــور  ــی و ام ــی واقع ــفه از زنده گ ــزوای فاس ــان ان در بی
ــاب  ــارم کت ــاب چه ــعدی در ب ــه س ــت. چنانچ آن اس
ــه  ــی ب ــت: منجم ــی را آورده اس ــود حکایت ــتان خ گلس
ــه  ــا زن او ب ــد ب ــه را دی ــرد بیگان ــد، یکــی م ــه درآم خان
ــه و آشــوب  هــم نشســته، دشــنام و ســقط گفــت و فتن
ــود گفــت: ــن واقــف ب ــه بری ــی ک برخاســت. صاحب دل

تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟
که ندانی در سرایت کیست؟

ــی فلســفه را  ــوژی آلمان ــاب ایدیول کارل مارکــس در کت
نوعــی اســتمناء)خود ارضایــی( ذهــن می نامــد: »نســبت 
فلســفه بــا مطالعــۀ جهــان واقعــی درســت به ســان 
ــا  ــت«. او تنه ــی اس ــق جنس ــا عش ــتمناء ب ــبت اس نس
ــه  ــت؛ بلک ــان نمی دانس ــیر جه ــان را تفس ــکل جه مش
ــری  ــک تعبی ــای ی ــر مبن ــد ب ــان بای ــن جه ــت ای می گف
تغییــر کنــد کــه ایــن امــر در واقعیــت و تــوان فیلســوفان 
نمی خوانــد. مارکــس در تزهــای در بــارۀ فوئربــاخ 
ــیوه های  ــه ش ــان را ب ــا جه ــوفان تنه ــد: »فیلس می گوی
گوناگــون تفســیر و تعبیــر کرده انــد. مســأله امــا بــر ســر 

ــت«. ــان اس ــر جه ــردن و تغیی ــون ک دگرگ
اگرچــه فاســفه و متکلمیــن مســلمان در قــرن دوم 

ــد عــرض وجــود نمــوده  ــن دی ــر همی ــی ب هجــری مبتن
و راه فاســفه غــرب را تعقیــب کردنــد امــا مهــم 
این ســت کــه عقــل اســام، عقــل عملــی اســت. اســام 
فهمیــدن را بــرای فهمیــدن نمی خواهــد. همینکــه انســان 
ــت  ــرای این س ــد از ب ــر می کن ــیر و تفک ــات س در کاین
ــا بخشــد؛  ــد و زنده گــی را معن کــه خــود را در آن دریاب
ــا  ــدرد نخــور اســت. م ــر ب ــک ام ــان ی ــم جه ــه فه ورن
ــه  ــد ک ــم؛ بای ــرار داری ــا ق ــام دنی ــیاهی بهن ــۀ س در جعب
بفهمیــم چگونــه در آن جــا داده شــده ایم و پــس از 
ــن  ــت. همی ــا اس ــار م ــتی در انتظ ــه سرنوش ــرگ چ م
ــه هــدف شــناخت  اســت کــه تفکــر در کاینــات تنهــا ب
مابعــد  فهمیــدن  کیســت؟(،  زنده گی)خالــق  ماقبــل 
»هــدف  درک  و  چیســت؟(  مــرگ  از  زنده گی)پــس 

می شــود. مهــم  زنده گــی« 
ــازل شــد؛ امــا می شــد  ــه تدریــج در ۲3 ســال ن قــرآن ب
بــه یک بارهگــی نــازل شــود. مگــر خوانــدن کتابــی بــه 
حجــم قــرآن کار یک هفته یــی مــا نیســت؟! نخیــر؛ قــرآن 
کتــاب تیوریــک و معلوماتــی نبــود و نمی خواســت 
ــه  ــرآن ب ــاورد. ق ــار بی ــی بب انســان ها را محــض معلومات
ــیدن  ــدف او نظم بخش ــت و ه ــازل گش ــی ن ــکل عمل ش
و برنامه ریــزی نمــودن زنده گــی بشــر بــود. بلــی؛ 
ــن و معلومات جنگــی ظلمــی  ــای ذه ــت در دنی مصروفی
در مقابــل ذهــن و عقــل مــا اســت؛ چــون کــه فهمیــدن 
مکلفیــت ببــار مــی آورد. ابــن کثیــر از عبــداهلل بــن 
ــدام  ــر ک ــت: »ه ــه می گف ــد ک ــت می کن ــعود روای مس
ــم،  ــرآن را می آموختی ــه از ق ــه ده آی ــاب ک ــا اصح از م
ــه  ــر اینک ــم مگ ــری نمی رفتی ــای دیگ ــراغ آیه ه ــه س ب
مفاهیــم آنهــا و نحــوه عمــل کــردن بــدان مفاهیــم را نیــز 

ــم«. بیاموزی
ــان،  ــت انس ــم حقیق ــا خات ــا از آدم ت ــدن پیامبره ــا آم ب
زنده گــی و جهــان -کــه فاســفه در جســت وجوی 
ــرای  ــل آن ب ــد و هســتند- بشــکل مکم تفســیر آن بودن
و  جهانبینــی  مکمل تریــن  اســام  رســید.  بشــریت 
ــن  ــی را چنی ــن زنده گ ــه تایم الی ــت ک ــوژی اس ایدیول
واحــد خلــق  اهلل  را  می کنــد: همــه چیــز  تعریــف 
کــرد، پــس از مــرگ روزی بنــام »حســاب« اســت 
ــروزی  ــی ام ــود و زنده گ ــم می ش ــت خت ــه ابدی ــه ب ک
ــی  ــس، هــدف اصل ــده شــده. پ ــاء بشــر آفری ــرای ابت ب
زنده گــی بشــر همیــن اســت کــه دریــن ابتــاء و 
ــت اهلل  ــت در رضای ــد، موفقی ــدر آی ــق ب ــان موف امتح
نهفتــه اســت، رضایــت اهلل پیــروی از همــۀ اســام اســت، 
ــکام  ــه ی اح ــود و هم ــروی نمی ش ــام پی ــۀ اس از هم
ــلمانان  ــدرت از آن مس ــه ق ــر اینک ــود مگ ــی نمی ش عمل
و حاکمیــت از آن اهلل شــود. الی کتاب هــا و عقــب 
ــان؛  ــراد پشــت چــه می گــردی؟! اینســت تفســیر جه اف
تفســیری کــه حاکــم نیســت. در نتیجــه: دغدغــه ی 
حتمــی مســلمانان دغدغــه ی »تغییــر« بایــد باشــد؛ تغییــر 

ســرمایه داری!  - دموکراســی  نظم و تفســیر 

زلمـی خلیـل زاد در آخرین سـفرش به کابـل در دیدار 
بـا حامـد کـرزی؛ رییس جمهـوری پیشـین گفـت کـه 
صلـح بـا طالبان به مرحله حسـاس و سرنوشـت سـاز، 

نزدیک شـده اسـت.
نشـانه های دیگـر نیـز حاکـی از آن اسـت کـه رونـد 
صلـح امریـکا و طالبـان بـه نقطـۀ تعیین کننـده نزدیک 
می شـود و شـاید در آینده یـی نـه چنـدان دور، توافـق 

نهایـی در ایـن زمینـه بـه دسـت آیـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در هیـچ یـک از مراحـل این 
رونـد، عدالت و حقـوق قربانیان جنـگ، هرگز دغدغه 
اصلـی و موضـوع محـوری طرف هـای مذاکـره کننـده 

نبوده اسـت.
دولـت  هـم  و  امریـکا  هـم  کـه  می رسـد  نظـر  بـه   
افغانسـتان، عـزم دارنـد تـا جنایت های جنگـی طالبان، 
بی رحمی هـای  سـایر  و  غیرنظامیـان  بی رویـه  کشـتار 
غیرقابـل انـکار جنگ جویـان آن گـروه را در بیـش از 
دو و نیـم دهـۀ اخیـر، کامـًا نادیده بگیرنـد و فراموش 

. کنند
آنهـا بـدون آنکـه از سـوی قربانیان جنگ، مشـروعیت 
و اعتبـار الزم بـرای نماینده گـی از آنـان را در اختیـار 
قربانـی  نظامیـان  غیـر  از  نیابـت  بـه  باشـند،  داشـته 
خشـونت های طالبـان بـا قاتـان و جنایتکارانـی وارد 
معاملـه صلح آمیز می شـوند کـه بربنیاد قوانیـن و قواعد 
عادالنـه بایـد هزینه های سـنگین کشـتار فاجعه بار غیر 
نظامیـان بی دفـاع و مـردم بی گنـاه بـه عنـوان جنایـت 
از سـوی  پیشـگاه عدالـت  بپردازنـد و در  را  جنگـی 
دادگاه های صالحه، مسـوول و محکوم شـناخته شـوند.
در  طالبـان  کـه  کنـد  ادعـا  نمی توانـد  هیچ کـس 
طـی  افغانسـتان  در  جنگـی  هولنـاک  جنایت هـای 
بیـش از دو دهـه اخیـر دسـت نداشـته انـد. اسـناد و 
ایـن  در  محکمه پسـندی  و  مسـتند  و  متقـن  مـدارک 
زمینـه وجـود دارد کـه نشـان می دهـد دسـت طالبـان 
اسـت.  آلـوده  بی دفـاع،  مـردم  خـون  بـه  مرفـق  تـا 
هدف منـد  نسل کشـی های  سیسـتماتیک،  کشـتارهای 
بـا انگیـزه قومـی و مذهبـی، بمب گذاری هـای مرگبار، 
حمـات کـور، انفجارهای خونین و شـبیخون هایی که 
ناخواسـته جـان غیرنظامیـان را نیـز گرفتـه، بخشـی از 
اعمـال و رفتارهـای طالبان در زمینه کشـتار غیرنظامیان 
اسـت. بـر ایـن پرونـده قطـور و سـنگین در عین حال 
مـی توان راهزنـی، اختطاف و آدم ربایـی، ترور، گردن 
زدن و تیربـاران عمـدی مسـافران در شـاهراه ها را هم 

افزود.
 بنابرایـن رونـد صلح نبایـد ابزاری بـرای تطهیر طالبان 
قـرار  تکان دهنده یـی  انسـانی  ضـد  هـای  جنایـت  از 
بگیـرد کـه جنگجویـان ایـن گـروه در طـول سـالیان 
اخیـر مرتکـب شـده اند و رهبـران و فرماندهان ارشـد 
نظامی شـان نیـز از ایـن رویکـرد بـه عنـوان بخشـی از 
ابزارهـای جنگی شـان سـود بـرده و آن را به کار بسـته 

ند. ا
یکجانبـه  صلـح  گفت وگوهـای  هـم  همین جـا  تـا   
امریـکا بـا طالبـان، به ایـن گـروه، اعتبار و مشـروعیت 
سیاسـی اعطـا کـرده و چهـرۀ منحـوس و نفـرت بـار 
تروریسـم وحشـی و خون آشـام پنهان در پشـت نقاب 
فریبنـده سیاسـت صلح جویانـه ایـن گـروه را مخفـی 

نگاه داشـته اسـت.
اما کشـتار غیـر نظامیـان و جنایت های عظیـم و خوف 
ایـن زمینـه صـورت گرفتـه، هرگـز  انگیـزی کـه در 
نمی توانـد فرامـوش شـود و نـه بخشـیده خواهد شـد؛ 
بلکـه یکـی از پیـش نیازهـای تأمیـن صلـح واقعـی و 
پایـدار، ابتنـای صلـح بـر عدالـت اسـت. صلحـی کـه 
در آن، عدالـت، قربانـی شـود، حقـوق انسـانی غیـر 
نظامیـان، تعلیـق و تعطیـل گـردد و جایـگاه آنـان بـه 
عنـوان یکطـرف تعییـن کننـده در توافـق صلح، رسـمًا 
انـکار شـود، نمی توانـد صلحـی واقعی و پایدار باشـد.
طالبـان نیـز بایـد این پیـام قدرتمنـد را دریابنـد که در 
پوشـش صلـح نمی تواننـد از تبعـات جنایـت هایی که 
مرتکـب شـده انـد فـرار کننـد؛ بلکـه ایـن مهـم بایـد 
بخشـی از تعهـد صلـح آن گـروه و تضمینـی بـرای 
صداقـت شـان در قبـال ایـن تعهـد باشـد؛ زیـرا اگـر 
طالبـان بپذیرنـد که در آن دسـته از رهبـران، فرماندهان 
جنگـی و شـبه نظامیـان دون پایـه شـان کـه مرتکـب 
کشـتار و جنایت و نسـل کشـی و آدمربایی و تیرباران 
و بمـب گـذاری هـا و طراحـی حملـه هـای هولنـاک 
انتحـاری علیـه غیـر نظامیـان و مـردم بـی دفـاع شـده 
انـد، محاکمـه و مجازات شـوند، تعهد صلـح آن گروه 
باورپذیرتـر و پایدارتر خواهد بـود و اعتماد و حمایت 

عمومـی به آن که از موجبات بقا و اسـتمرارش خواهد 
بـود، بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش خواهـد یافت.

 بـا اینهمـه، شـاید ناامیدکننده باشـد؛ اما واقعیتی اسـت 
کـه نمـی توان انکار کـرد. طالبـان نه تنها هیـچ اعتنایی 
نسـبت بـه عدالـت و احسـاس پشـیمانی از اعمال ضد 
انسـانی شـان در گذشـته ندارنـد؛ بلکـه همچنـان بـه 
کشـتار غیـر نظامیـان در چارچوب بمب گـذاری های 
مرگبـار کنـار جـاده ای، حملـه بـر مناطـق مسـکونی، 
گروگانگیـری و آدم ربایـی، بسـتن راه هـا و... ادامـه 
مـی دهنـد. ایـن نشـان می دهـد کـه آغـاز گفتگوهای 
صلـح هـم نتوانسـته رویکـرد جنایتکارانـه آن گروه در 
قبـال غیـر نظامیـان و مـردم را تغییـر دهـد و موجـب 
اصـاح رفتـار و کردار آن شـود. بنابرایـن، قربانیان هم 
در زمـان جنـگ، قربانـی بودنـد و هـم قـرار اسـت در 
فراینـد صلـح، قربانـی شـوند، و ایـن عمیقـًا اسـفبار و 
ناامیدکننـده اسـت و چشـم انـداز صلـح را تیـره و تار 

نشـان می دهـد.

آیـا تـرامپ به اسـالم آبـاد...
دنبـال  بـه  طالبـان،  و  امریـکا  مذاکـرات  تسـهیل  بـرای 

باشـد. ترامـپ  دولـت  از  امتیـاز  دریافـت 
طاهـر خـان معتقد اسـت کـه عاوه بـر بحث افغانسـتان، 
بـا  برخـورد جدی تـر  بـرای  امریـکا  بـه  پاکسـتان  قـول 
گروه هـای شـبه نظامی و آن دسـته از عناصـری کـه بـه 
گفتـۀ واشـنگتن، بـه ضـرر منافـع آنـان در منطقـه اسـت، 
نیـز می توانـد یکـی از دالیـل ازسـرگیری همکاری هـای 

باشـد. امریکا  نظامـی 
تالش امریکایی ها برای ترمیم موقعیت ازدست رفتۀ خود 

در پاکستان
جاویـد رانـا، تحلیل گـر ارشـد راهبردی و امـور امنیتی در 
پاکسـتان نیز بـه این باور اسـت که تصمیـم دولت ترامپ 
درخصـوص ازسـرگیری برنامـۀ آمـوزش نظامـی بـرای 
پاکسـتان، جـدای از پیشـبرد همکاری هـا میان دو کشـور، 
یـک جنبـۀ سیاسـی دارد و آن ایـن اسـت کـه واشـنگتن 
نگـران موقعیـت ازدسـت رفتۀ خـود در پاکسـتان و نـگاه 
پاکسـتانی ها بـه تحکیـم روابـط بـا قدرت هـای منطقه یی 

همچـون ایـران، چیـن، روسـیه و ترکیه اسـت.
او معتقـد اسـت کـه ارتش پاکسـتان سـال گذشـته و پس 
از تعلیـق برنامه هـای نظامـی امریـکا، راهبـرد جدید برای 
توسـعۀ مناسـبات دفاعـی و نظامـی بـا چیـن و روسـیه 
کاخ  نگرانـی  موجـب  موضـوع  ایـن  کـه  کـرد  تدویـن 
سـفید شـده بـود. ایـن تحلیل گـر شـبکۀ پـرس تـی وی 
می گویـد، امریکایی هـا کـه تـا سـال گذشـته پاکسـتان را 
عامـل شکسـت آنـان در افغانسـتان می دانسـتند و سـعی 

کردنـد تـا بـا تعلیـق مناسـبات و یـا کمک هـای مالـی-
نظامـی، بتواننـد اسـام آباد را تحت فشـار قـرار دهند، اما 
بـه نظـر می رسـد که واشـنگتن نه تنهـا در این طـرح ناکام 
مانـده، بلکـه بیـم آن دارد کـه کاهـش مناسـبات نظامی و 
دفاعـی بـا پاکسـتان، راه را برای پکن و مسـکو بـه عنوان 
دو رقیـب قدرت منـد واشـنگتن جهـت توسـعۀ روابـط با 

اسـام آباد همـواره کنـد.
پیشینۀ مواضع ضدپاکستانی ترامپ

رییس جمهـوری امریـکا کـه اواخـر تیـر مـاه امسـال در 
کاخ سـفید میزبان نخسـت وزیر پاکسـتان بود، ازسرگیری 
بـه ویـژه شـروع کمک هـای  بـا اسـام آباد  همکاری هـا 
نظامـی بـه این کشـور را بـه اقدامات بیشـتر برای کسـب 
رضایـت واشـنگتن مشـروط کـرد. پاکسـتان و امریـکا که 
زمانـی بـه ویـژه در دوران جنـگ اتحاد جماهیر شـوروی 
سـابق بـا افغانسـتان و نیـز دورانی که واشـنگتن سـرگرم 
متحـد  کشـور  دو  بـود،  افغانسـتان  بـه  حملـه  طراحـی 
محسـوب می شـدند، امـا طـی سـال های اخیـر بـه ویـژه 
بـا شـروع کار دولـت ترامـپ دیگر خبـری از اتحـاد میان 

دو کشـور نیسـت.
بی اعتمـادی اسـام آباد و واشـنگتن نسـبت بـه یکدیگـر 
بـا شـروع کار دولـت ترامـپ بیشـتر شـد تـا جایـی کـه 
بـه دروغ گویـی  را  پاکسـتانی  مقام هـای  ترامـپ  دونالـد 
و فریـب کاری متهـم کـرده و مدعـی شـد کـه اسـام آباد 
در مبـارزه بـا تروریسـم همـکاری صادقانـه با واشـنگتن 

است. نداشـته 

غیر نظامیان؛ از قربانیان جنگ تا قربانیان صلح

عصرتفسیر
تغییـر؟ یا 

بالل باور

عبدالمتین فرهمند



سال l11 شمارۀ مسلسل l2637  یکشنبه 1 جدی/ دی l1398 24 ربیع الثانی l1441 22 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

 1953 سـال  در  اسـتالین  مـرگ  از  بعـد  نیکیتـا خروشـچف:   - ج 
عده یـی از رهبران شـوروی کـه از سیاسـت داخلی اسـتالین ناراضی 
بودنـد تصمیـم گرفتنـد امـور را جمعـًا بـه دسـت گیرنـد و در ایـن 
ضمـن در پشـت پـردۀ رقابت هایـی بـرای نیـل بـه قـدرت صـورت 
گرفـت. سـرانجام مالینکـف بـه عنـوان ریاسـت دولت انتخاب شـد 
)1953 ـ 1955 میـادی( و پـس از او، نیـکای بولگانین به ریاسـت 
دولـت )1955 ـ 1958 میـادی( و در سـال 1958 میـادی نیکیتـا 

خروشـچف رهبـر دولـت گردید. 
اثـر  در  و  می کـرد  کار  معـادن  در  جوانـی  آغـاز  در  خروشـچف 
فعالیت های سیاسـی توانسـت رهبـری حزب کمونیسـت را به عهده 
بگیـرد. وی در سـال 195۷ میـادی رقبـای احتمالی خـود را از میان 
برداشـت و نخسـت وزیـر سـابق مالینکـف و وزیـر امـور خارجـه 
مولوتـف و بسـیاری از اعضـای عالی رتبۀ شـوروی را متهم سـاخت 
بـه اینکـه علیـه منافع حزب کمونیسـت و کشـور شـوروی اقداماتی 
کـرده انـد لذا آنهـا را از مقاماتی که در شـورای عالی اتحـاد جماهیر 

شـوروی داشـتند، طـرد نمود.
بـا آنکـه دیکتاتـوری حـزب کمونیسـت هنـوز پـا بـر جا بـود، ولی 
بسـیاری از جنبه هـای رژیـم اسـتالینی در زمـان خروشـچف از میان 
رفـت مثـًا: پولیس مخفـی اختیارات سـابق را از دسـت داد و چنین 
بـه نظر می رسـید کـه روس ها پیـش از زمـان اسـتالین از آزادی نطق 

و بیـان بهره منـد اند. 
همزیسـتی  سیاسـت  کمونسـیت  حـزب  خروشـچف،  زمـان  در 
مسـالمت آمیز را در مـورد کشـورهای غیـر کمونیسـت اتخـاذ کـرد 
و دولـت شـوروی کوشـید کـه خـود را از حیـث اقتصـادی بـه پایۀ 
امریـکا برسـاند. روس هـا امیـدوار بودنـد کـه محصـوالت خـود را 
در سـال 19۷۰ میـادی بـه پایـۀ امریـکا برسـانند و در سـال 198۰ 

میـادی از آن کشـور جلـو برونـد. 
اوضاع اقتصادی شوروی 

پـس از انقـاب اکتوبـر، اوضـاع اقتصـادی روسـیه بـه کلـی تغییـر 
یافـت. اقتصاد شـوروی مراحل چندگانه را سـپری نمـود و در نتیجۀ 
آن روسـیه بـه صـورت یکـی از بزرگتریـن ممالک نظامـی و صنعتی 

جهـان درآمـد کـه بـه تحلیـل مراحـل آن می پردازیم: 
1-  از 1917 الی 1921 میالدی

پـس از انقـاب اکتوبـر، اقتصـاد سـرمایه داری که در روسـیه معمول 
بـود از بیـن رفـت و دولـت تحـت رهبـری لنیـن تمـام کارخانه هـا، 
بـه تصـرف درآورد.  بانک هـا و مـزارع را  خطـوط آهـن، معـادن، 
کسـانی که توسـط دولـت شـوروی بـرای ادارۀ کارخانه هـا منصوب 
شـده بودنـد تجربـۀ کافـی نداشـتند و از طـرف دیگـر از کمیـت 
دهاقیـن کاسـته شـده بود کـه محصوالت خـود را به دولـت تحویل 
بدهنـد. در سـال 19۲1 میـادی در نتیجـه خرابـی محصـول، قحطی 

شـدید در شـوروی پدیـد آمد.
2-  اتحاد شوروی در سال های 1921 تا 1928 میالدی 

لنیـن بـه این نتیجه رسـیده بـود که بـرای جلوگیری از هـرج و مرج 
الزم اسـت کـه تا حدی روش سـرمایه داری معمول گـردد. برای این 
منظـور، برنامۀ موسـوم به سیاسـت اقتصـادی جدید اتخـاذ کرد و به 
کشـاورزان اجـازه داد که پـس از پرداختن مقـداری از محصول خود 
بـه دولـت بـه عنـوان مالیـات، باقـی محصوالت خـود را بـه فروش 
برسـانند. بدیـن ترتیـب عده یی از دهقانان توانسـتند مقـداری اراضی 
خریـداری کننـد و کارگرانـی بـرای مزرعـۀ خـود اسـتخدام نماینـد 
)کشـاورزانی کـه در اثـر سیاسـت اقتصـادی جدید ثروتـی اندوختند 
بـه کـوالک موسـوم شـدند(. همچنیـن بـه پیشـه وران اجـازه داد که 
کارگاه هـای کوچکی داشـته باشـند و خـود از منافع حاصلـه بهره مند 
شـوند و بـرای آنکـه اصـول جدید علمی بـه روس ها آموخته شـود، 
دولـت شـوروی عده یـی از متخصصـان خارجـی را اسـتخدام کـرد، 
ولـی صنایـع بـزرگ از قبیل: صنایـع آهن و فوالد را دولت در دسـت 

نگه داشـت. خود 

درس هایی 
از انقالب 

اکتوبر روسیه

3-  برنامه های پنج ساله 
سیاسـت اقتصـادی جدید اگـر چه تا حدی باعـث بهبود اوضاع 
صعنتـی و زراعتـی شـوروی گردید، ولـی چنانکه باید و شـاید 
از منابـع آن کشـور اسـتفاده، نشـد. در زمـان اسـتالین دو پـان 
پنج سـاله از سـال 19۲8 میـادی به بعـد آغاز گردیـد. چون در 
پان های پنج سـاله بیشـتر بـه صنایع سـنگین اهمیت داده شـده 
بـود بنـاًء در روسـیه کاالهـای مصرفـی کمتـر تولیـد گردیـد و 
بـر اثـر کمبـود مـواد غذایـی و لبـاس و سـایر لـوازم زنده گـی، 
بـا  قابـل درک می سـاخت.  را  ایجـاد مسـأله جدیـد  احتمـال 
احتیاجـات  بـه  بیشـتر  را  خـود  توجـه  بعدهـا  دولـت  آنکـه 
مـردم معطـوف داشـت، ولـی هنـوز در شـوروی چنانکـه بایـد 
مـواد مصرفـی بـه حـد فـراوان میسـر نبـود. منظور شـوروی از 
برنامه هـای پنج سـاله ایـن بـود کـه روسـیه سـرانجام از ایـاالت 
متحـده امریـکا شـمالی پیشـی بگیـرد. در سـال 195۷ میـادی 
شـوروی بـه علت نقایصـی که در برنامه پنج سـاله داشـت پان 
ششـم را روی دسـت گرفـت، برنامـۀ قبلـی را متروک سـاخت 
و شـروع بـه عملـی سـاختن برنامه های هفت سـاله دیگـر کرد.

نتایج برنامه های پنج ساله   -4
برنامـه هـای پنـج سـاله بیشـتر بـا موفقیـت روبـرو شـدند و با 
وجـود مشـکاتی کـه در زراعـت و مخصوصًا در مـورد صنایع 
کاالهـای مصرفـی وجـود داشـت. روسـیه بـه صـورت کشـور 

صنعتـی و نظامـی عظیمـی درآمد:
الف - نتایج برنامه های پنچ سـاله در صنعت: ظرف سـی سـال 
کـه از آغـاز برنامـه های پنج سـاله گذشـت، دولت شـوروی از 
حیـث صعنـت بـه درجـه ای عالی رسـید. در سرتاسـر روسـیه 
هـزاران کارخانـۀ عظیـم برپـا شـد و مراکـز صنعتـی جدیـد در 
کـوه هـای اورال و سـایبریا احداث گردید. میان سـالهای 19۲8 
و 1958 میـادی محصـول فوالد شـوروی ده برابـر و محصول 
ذغـال سـنگ بیـش از ده برابـر و محصـول نفـت شـش برابـر 
شـد. در سـال 193۰ میادی، روسـیه عدۀ کمی از متخصص و 
مهنـدس داشـت، ولـی از آن تاریـخ بـه بعـد هـزاران متخصص 

تربیـت کرد.
نتایـج برنامـه هـای پنـج سـاله در کشـاورزی: اوضـاع  ب - 
زراعتـی روسـیه در نتیجـۀ برنامـه هـای پنـج سـاله بـه کلـی 
و  درآمـد  اشـتراکی  صـورت  بـه  کشـاورزی  شـد.  دگرگـون 
مزارعـی کـه در تصـرف اشـخاص بودند بـه کلـی از بین رفت. 
در حـدود نـود و نـه درصـد از کشـاورزان شـوروی در مـزارع 

میکردنـد.  کار  اشـتراکی 
تعاونـی  هـای  اتحادیـه  از:  بـود  عبـارت  اشـتراکی  مـزارع 
کشـاورزان کـه بـا یکدیگـر کار مینمودنـد و محصـوالت خـود 
مالیـات  مقـداری  آنکـه  از  پـس  میفروختنـد،  دولـت  بـه  را 
بـرای اسـتفاده از زمیـن میپرداختنـد و مبالغـی نیـز بـرای آالت 
کشـاورزی و بـذر کنـار مـی نهادنـد، منافـع حاصلـه را میـان 
خـود تقسـیم میکردند. دراوایـل 193۰ میادی دولت شـوروی 
مجبور شـد کـه کشـاورزان را در مـزارع اشـتراکی ـ اجباری به 
کار بگمـارد و امـوال کسـانی را کـه مقاومـت میکردنـد، ضبـط 

کنـد و خـود شـانرا بـه زنـدان هـا بفرسـتد.
5-  مالکیت خصوصی: 

اگرچـه همـۀ صنایع توسـط دولـت اداره میگردید، امـا تا حدی 
مالکیـت خصوصی در روسـیه شـوروی وجود داشـت و پیشـه 
از  میتوانسـتند  نکننـد  اسـتخدام  را  وران در صورتیکـه کسـی 
خـود کارگاه و ُدکان داشـته باشـند. همچنیـن ممکـن بـود افراد 
از خـود خانـه و متعلقـات شـخصی داشـته باشـند و مبالغـی 
پـس انـداز نماینـد. در مـزارع اشـتراکی یـک خانـوادۀ روسـی 
میتوانسـت مالـک یـک منـزل باشـد و حتـی امـکان داشـت که 
بعضـی از دهاقیـن مقـدار مختصـری زمیـن را بـرای اسـتفاده 
خـود نگهدارنـد. در بسـیاری از موارد بـه علت کمبود سـرپناه، 
معمـوالً بیـش از یـک خانـواده در یـک آپارتمـان زنـده گـی 

ند.  میکرد

6-  وضع کارگران: 
دولـت شـوروی تمـام شـرایط کار را دقیقـًا به نفع رژیـم تنظیم 

نمـوده بود: 
الـف - حـد متوسـط کار بیـش از چهـل سـاعت در هفتـه بـود 
و کارگـران بـه اشـکال متفـاوت قـادر بودند از کار خود دسـت 

شـوند. بردار 
ب - کارکـردن بـرای تمـام مـردان و زنـان شـوروی وظیفـه 

محسـوب مـی شـد. 
ج - اتحادیـه هـای کارگـری گرچـه تشـکیل میشـدند، ولـی 
معمـوالً بیـش از دادن پیشـنهاد بـه دولـت، اختیـاری نداشـتند. 
در واقـع میتـوان گفـت کـه اتحادیـه هـای کارگـری، وسـایلی 
در دسـت حـزب کمونیسـت بـود تـا بـدان وسـیله دولـت در 
امـور کارگـران نظارت کنـد. اعتصـاب اگرچه در قانـون محترم 

شـمرده میشـد، ولـی بـه نـدرت اتفـاق مـی افتاد. 
سیاست خارجی دولت شوروی:

روابـط شـوروی بـا کشـورهای غربـی، دارای چنـد مرحله بوده 
است: 

1-  روابط خصمانه میان شوروی و کشورهای غربی: 
تـا چنـد سـال پـس از انقـاب 191۷ میـادی ممالـک اروپای 
غربـی امیـدوار بودنـد کـه دولت شـوروی واژگون شـود. علت 
مخالفـت آنهـا بـا دولت شـوروی به طور کــُـــلی ایـن بود که 
کمونیسـت هـا، روسـیه را از جنگ خـارج کرده و مرام سـرمایه 
داری را برانداختـه و کمنتـرن را کـه منظـور از آن ایجاد انقاب 
در سـایر ممالـک بود تأسـیس کـرده بودند، بنابراین کشـورهای 
غربـی از بـه رسـمیت شـناختن شـوروی امتنـاع نمـوده و حتی 
بـرای برانداختـن رژیـم کمونیسـتی، سـپاهیانی به روسـیه اعزام 

داشتند.
2-  به رسـمیت شـناختن روسـیۀ شـوروی )1921 ـ 1933 

میالدی(: 
در اوایـل 19۲۰ میـادی بسـیاری از دول معظـم دنیـا بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدند کـه رژیـم شـوروی تثبیـت شـده و موقـع بـه 
رسـمیت شـناختن آن فـرا رسـیده اسـت و از آنجائیکه روسـیه 
برنامـه هـای پنـج سـاله را آغاز کـرده و تا حدی اصول سـرمایه 
داری را پذیرفتـه بـود. ممالک غربی نسـبت به شـوروی کمنترن 
نیـز وعـده میـداد کـه دسـت بـه تبلیغـات خصمانـۀ خـود علیه 
سـایر کشـورها بر دارد و سـرمایه داران خارجی را برای به کار 
انداختن سـرمایه در شـوروی دعوت کند. از جمله کشـورهایی 
اروپایـی آلمـان نخسـتین کشـور معظمـی بـود که رژیم روسـیۀ 
شـوروی را بـه رسـمیت شـناخت. انگلیـس، فرانسـه و ایتالیـا 
بـرای آنکـه از اتحـاد روس هـا بـا آلمـان هـا جلوگیـری کنند. 
دولـت شـوروی را به رسـمیت شـناختند، ولـی امریـکا آخرین 
کشـور معظمـی بـود کـه در سـال 1933 میـادی بـا شـوروی 
روابـط سیاسـی  برقـرار کـرد. در همـان زمـان روسـیه عهدنامه 
هـای دوسـتی و بازرگانـی بـا همسـایه گان خـود و همچنین با 

ممالـک غربـی منعقد سـاخت.
3-  همـکاری میان شـوروی و کشـورهای غربـی )1933 ـ 

میالدی(:   1939
اسـتالین بـه ایـن نتیجـه رسـیده بود کـه دولـت شـوروی برای 

اجـرای برنامـه هـای پنـج سـاله به صلـح و امنیـت نیازمند اسـت، 
بنابرایـن از سـال 1933 میـادی بـه بعـد مسـاعی خـود را بـرای 
جلوگیـری از بُـروز جنـگ جهانـی بـه کار بُـرد. در سـال 1934 
روسـیه بـه جامعـه ملـل پیوسـت و در شـورای امنیـت عضویـت 
یافـت. وزیـر امـور خارجـۀ شـوروی لیـت وینـوف خلـع سـاح 
عمومـی را بـه ممالـک معظـم پیشـنهاد کـرد و بـرای جلوگیری از 
حمـات احتمالـی آلمـان هـا، جاپانـی هـا و ایتالیایی ها خواسـتار 
همـکاری بـا ممالـک غربـی گردیـد. در ایـن دوره بـود کـه پیمان 
هـای عـدم تعـرض با بعضـی ممالک از قبیل: فرانسـه بسـته شـد.

4-  پیمان عدم تعرض با آلمان )1939 ـ 1941 میالدی(: 
در سـال 1939 میـادی کمـی قبـل از شـروع جنـگ جهانـی دوم، 
روسـیه یـک پیمان عـدم تعرض با آلمـان منعقد سـاخت و از آنجا 
کـه تا آن مدت سیاسـت شـوروی نسـبت بـه هیتلر خصمانـه بود، 
عمـل آن دولـت باعث تعجب و شـگفتی کشـورهای غربی گردید. 
جلوگیـری  بـرای  کـه  داشـتند  اظهـار  بعدهـا  شـوروی  رهبـران 
از حملـۀ احتمالـی آلمـان هـا بـه آن عمـل متوسـل شـده بودنـد؛ 
زیـرا بیـم داشـتند از اینکـه ممالـک غربـی نتواننـد از ایـن حملـه 
جلوگیـری کننـد. همچنیـن گفتنـد کـه قصـد شـوروی در منعقـد 
سـاختن پیمـان عـدم تعـرض بـا آلمـان این بود کـه خـود را برای 

حملـۀ احتمالـی نـازی هـا آمـاده سـازد.
در نتیجـۀ ایـن پیمـان بـود کـه هیتلـر پـس از مطمئـن شـدن از 
شـوروی به لهسـتان حملـه بُرد و جنـگ جهانـی دوم را آغاز کرد. 
هنگامیکـه وی بـه لهسـتان حملـه بُـرد، شـوروی قسـمت شـرقی 
لهسـتان را اشـغال کـرد و سـپس ناحیـۀ بسـارابی را از رومانـی 
گرفـت و جمهـوری هـای مجـاور بحیـره بالتیـک را بـه تصـرف 

درآورد.
در نوامبـر سـال 1939 میـادی، شـوروی بـه فنانـد اعـان جنگ 
داد؛ زیـرا ایـن کشـور نمـی خواسـت قسـمتی از بـرزخ کارلـی را 
بـه شـوروی بدهـد در صورتیکـه شـوروی ایـن قسـمت را بـرای 
حفاظـت لنیـن گـراد ضـروری میدانسـت. جامعـه ملل روسـیه را 
مهاجـم شـناخته و آنـرا از مجمع اخـراج نمود. در جنگـی که میان 
فنانـد و شـوروی درگرفـت، فناند مجبـور گردید قسـمتی را که 
شـوروی میخواسـت تسـلیم کنـد. بـه همین علـت بود کـه پس از 
حملـۀ هیتلـر بـه روسـیه در سـال 1941 میـادی فنانـد به کمک 

آلمـان وارد جنگ شـد.
5-  همـکاری میـان شـوروی و ملـل غربـی در جنـگ جهانی 

دوم )1941 ـ 1945 میـالدی(: 
در مـاه جـون 1941 میـادی آلمـان بـه روسـیه حمله بُرد. روسـیه 
بـه انگلسـتان، فرانسـه و متفقیـن آن دو کشـور پیوسـت و بـرای 
آنکـه بـه ممالـک غربی ثابـت کند کـه خواهـان ایجـاد انقاب در 
آن کشـورها نیسـت کمنتـرن ها را منحل سـاخت. ارتش شـوروی 
اگرچـه در آغـاز بـا شکسـت هایـی مواجه گردیـد، ولی سـرانجام 
آلمانهـا را از کشـور بیـرون رانـد و باعـث شکسـت نهایـی نـازی 
هـا گردیـد. در اواخـر جنـگ جهانـی دوم هنگامیکـه امریکایی ها 
جاپـان را مجبـور به تسـلیم کردند، روسـیه نیز به آن کشـور اعان 

داد.  جنگ 
در سرتاسـر جنـگ جهانـی دوم، اگرچـه اسـتالین بـا روزولـت و 
چرچیـل همـکاری میکرد، ولی سـؤظنی که میان روسـیه و ممالک 
غربـی وجـود داشـت از بیـن نرفت و دولـت های غربی احسـاس 
میکردنـد که روسـیه دسـت از سیاسـت دیرین خود یعنی دشـمنی 

بـا ممالک سـرمایه داری بر نداشـته اسـت. 
6-  ترقی شوروی و جنگ سرد: 

پـس از جنـگ جهانـی دوم، توسـعۀ نفـوذ شـوروی در اروپـا و 
ُآسـیا باعـث ایجـاد جنـگ سـرد میـان کشـورهای کمونیسـت و 
غیرکمونیسـت گردیـد. بافاصله پـس از پایان جنـگ جهانی دوم، 
احـزاب کمونیسـت در اروپـا بـا کمـک شـوروی زمام امـور را در 
لهسـتان، رومانـی، بلغارسـتان، آلبانـی، یوگسـاوی و چکسـلواکی 
بـه دسـت گرفتنـد و همچنیـن نفـوذ شـوروی در چیـن، کوریـای 
شـمالی، هنـد و چیـن )ویتنام( مسـتقر گردیـد. تمام این کشـورها 
بـه اسـتثنای یوگسـاوی از اقدامـات و سیاسـت شـوروی پـس از 
جنـگ پشـتیبانی مـی کردنـد. دورۀ پـس از جنـگ جهانـی دوم، 
گسـترش اقتصـادی در سـطوحی بی سـابقه و همچنیـن روند قابل 
ماحظه یـی را بـه سـوی یکپارچهگـی بازارهـای جهانـی فراهـم 

  . د کر

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 
بخش دوم و پایانی



مجلـس نماینـده گان می گویـد کـه دولـت امریکا بـه دلیل 
اسـتفاده مادر بم توسـط نیروهای این کشـور در ولسـوالی 

اچیـن والیـت ننگرهار بایـد غرامـت پرداخت کند.
شـماری از نماینـده گان مـردم ننگرهـار در نشسـت دیروز 

مجلـس تاکیـد کردنـد کـه اثـرات اسـتفاده از مـادر بـم در 
اچیـن اثرات ناگـواری را برزندگـی مردم ایـن منطقه برجا 

است. گذاشـته 
ابـراراهلل مـراد یکی از نماینـده گان ننگرهار گفت: »اسـتفاده 
از مادربـم بعـد از سـه سـال مشـکات زیادی بـرای مردم 
اچیـن ایجـاد کـرده و مـردم قریه هـای نزدیـک بـه محـل 
اسـتفاده مـادر بـم دچـار بیماری هـای پوسـتی، روانـی و 

حتـی فلـج زنـان و کـودکان شـده اند.«
بـه گفتـه او، حتـا امـراض سـرطانی نیـز در ایـن منطقـه 
افزایـش یافتـه و جنیـن کـودکان در بطن صدق می شـوند.
او تاکیـد کـرد کـه زمین هـای زراعتـی ایـن منطقـه نیـز از 
حاصـات بـاز مانـده و هـم اکنون مـردم این ولسـوالی در 

وضعیـت بـد معیشـتی زندگـی می کنند.
آقـای مـراد تصریـح کرد کـه اداره محلـی امکانـات ندارند 
مشـکات را حـل کننـد؛ مـردم اچیـن می خواهنـد کـه از 

طریـق وزارت خارجـه از دولـت امریـکا تـاوان خواسـته 
. د شو

عبدالرئـوف شـپون دیگـر نماینـده ننگرهـار نیـز گفـت که 
هـم اکنـون در ولسـوالی اچیـن ننگرهـار کـودکان پیش از 
تولـد در بطـن مـادر دچـار تکلیـف شـده صدق می شـوند 
و یـا هـم پس از تولـد دچـار بیماری های جلدی شـده اند.
بـه گفتـه او، این بـم در جـای اسـتفاده شـده کـه از آنجـا 
آب آشـامیدنی و زراعتـی مـردم ولسـوالی اچیـن تامیـن 
می شـد؛ امـا هـم اکنـون ایـن آب در نتیجه اسـتفاده مادربم 
از اسـتفاده خـارج و مـردم بـا مشـکل شـدید کمبـود آب 

هسـتند. مواجه 
ایـن نماینـده گان از مجلـس خواسـتند تـا ایـن مسـاله را با 
جدیـت بررسـی کرده و از طریق وزارت خارجه خواسـتار 

غرامـت از امریکا شـود.
بـا ایـن وجـود، امیرخـان یـار معـاون اول مجلـس نیـز به 

کمیسـیون امـور روابـط خارجـی مجلـس هدایـت داد تـا 
ایـن مسـاله را از طریـق وزارت خوارجـه با دولـت امریکا 

در میـان بگـذارد.
آقـای یـار تاکیـد کـرد کـه نیروهـای حمایـت قاطـع در 
افغانسـتان بـه ویـژه دولـت امریـکا بایـد خسـارات مـردم 
ولسـوالی اچیـن را جبـران کنـد تـا مشـکات مـردم ایـن 

ولسـوالی حـل شـود.
گفتنـی اسـت کـه سـه سـال پیـش نیروهـای امریکایـی 
در ولسـوالی اچیـن ننگرهـار مادربـم را بـر یـک پناهـگاه 

تروریسـتان داعـش در ایـن ولسـوالی اسـتعمال کـرد.
نیروهـای حمایـت قاطع مدعی شـدند که در ایـن عملیات 
ده هـا تروریسـت داعشـی کشـته شـده اند؛ امـا اسـتفاده از 
ایـن بـم در همـان موقـع نیـز واکنش هـای تنـدی مبنـی بر 
عواقـب اسـتفاده از آن را بـر انگیختـه بـود که مـورد توجه 

آنچنانـی قـرار نگرفت.
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چاپ: مطبعه امام

صدهـا تروریسـت خارجـی از اعضـای داعـش کـه در 
ننگرهـار بـه نیروهای امنیتی و دفاعی تسـلیم شـده بودند، 
بـه کابـل انتقـال یافتـه و در توقیـف خانـه امنیـت ملی به 

سـر می برنـد.
ایـن تروریسـتان کـه شمارشـان بـه ۲۷۷ تـن می رسـد، 
اتبـاع کشـورهای پاکسـتان، هنـد، ایـران، اردن، قزاقسـتان 

و چیـن می باشـند.
بـر اسـاس گفته هـای منابعـی در امنیـت ملـی، ۷5 زن و 
159 کـودک خـورد سـال نیـز بـا ایـن داعشـیان همـراه 
هسـتند و قـرار اسـت نهادهـای عدلـی و قضایـی نسـبت 

بـه سرنوشـت آنهـا تصمیـم بگیرنـد.
 نزدیـک بـه دو ماه پیش تروریسـتان داعشـی در ننگرهار 
پـس از حمـات پی هـم نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور 
همـراه بـا زنـان و کودکان شـان در چندین گـروه جداگانه 
تسـلیم شـدند؛ شـمار ایـن داعشـیان بیـش از یـک هـزار 

اعام شـد. تن 
پـس از تسـلیمی گروهـی اعضـای داعـش در ننگرهار به 
نهادهـای امنیتـی و دفاعی، حکومت پایـان فعالیت داعش 

را در ایـن والیت اعـام کرد.

داعشیان تسلیم شده چه می گویند؟
اعضـای تسـلیم شـده گـروه داعـش روایت هـای مختلف 
از چگونگـی پیوسـتن و زندگـی در چـوکات ایـن گـروه 
دارنـد؛ ماریـا 3۰ سـاله از ایالـت گجـرات کشـور هنـد 
می گویـد کـه همـراه بـا همسـرش بـه گـروه داعـش در 

ننگرهـار پیوسـت.
او گفـت کـه همسـر تـازه مسـلمانش بـه واسـطه یـک 
دوسـت خـود بـا گروه داعـش رابطـه برقرار کرده اسـت؛ 
ایـن زن میـان سـال هنـدی کـه مـادر دو کـودک اسـت، 
گفـت کـه از چهـار سـال بـه ایـن سـو در والیت شـرقی 
همسـر  خانـه  در  و  بـرده  سـر  بـه  افغانسـتان  ننگرهـار 

داعشـی اش مشـغول کار بـوده اسـت.
حامـد یکـی دیگـر از اعضـای چینـی گـروه داعـش کـه 
خـود را از ایالـت ایغـور جمهـوری خلـق چیـن معرفـی 

از دوسـتانش  تعـداد  از تشـویق  کـرد، گفـت کـه پـس 
خـودش را بـه دره تـوره بـوره، محل سـکونت سـال های 

پیـش اعضـای داعـش در ننگرهـار رسـاند.
خدیجـه یکـی دیگـر از زنـان داعشـی، خـود را از ایالت 
بـا  او گفـت همـراه  پاکسـتان معرفـی کـرد.  وزیرسـتان 
همسـرش 4 سـال پیـش از راه قاچاق به والیـت ننگرهار 

افغانسـتان سـفر کـرد و بـه گـروه داعش پیوسـت.
امیـن دلنشـین یکـی دیگـر از اعضای تسـلیم شـده گروه 
داعـش، خـودش از منطقـه ارومیـه در ایالـت آذربایجـان 
غربـی در بخش هـای شـمال غربـی ایـران معرفـی کـرد؛ 
وی گفـت که توسـط شـخصی به نـام ابو احمـد ایرانی از 
طریـق شـبکه اجتماعـی تیلگـرام برای پیوسـتن بـه گروه 

داعش تشـویق شـد.
دلنشـین گفـت کـه پس از وعده هـای پولـی و اخاقی که 
از سـوی مبلـغ داعـش دریافـت کـرده بـا ایالـت زاهـدان 
ایـران سـفر کـرده و بـا دریافـت شناسـنامه افغانـی وارد 
افغانسـتان شـده و بـه گـروه داعـش پیوسـته اسـت؛ وی 
مـدت شـمولیتش در گـروه داعـش را 5 مـاه عنـوان کرد.
ایـن عضـو داعـش گفت کـه علی رغـم وعده هـای کان 
مالـی، صرفـا 1۰ هـزار کلدار پاکسـتان در مـدت 5 ماه از 
گـروه داعـش دریافـت کـرده اسـت. او تاکیـد کـرد پس 
از شـناختن ماهیـت گـروه داعش می خواسـت دوبـاره به 
ایـران برگـردد امـا به دلیل هراس از کشـته شـدن توسـط 
داعـش و نا آشـنا بـودن با جغرافیـای ننگرهار بـه این کار 

قادر نشـده اسـت.
ایـن داعشـی خاطـر نشـان کـرد کـه بـر اسـاس قانـون 
داعـش، هـر فـردی کـه در ایـن گـروه شـامل شـود، راه 

نـدارد. برگشـت 
بـا وجودی کـه حکومت افغانسـتان اخیـرا پایـان فعالیت 
گروه تروریسـتی داعش را در والیات مشـرقی افغانسـتان 
دنبـال  بـه  روسـی  مقام هـای  برخـی  امـا  کـرد،  اعـام 
تسـلیمی گـروه داعشـیان در ننگرهار از رشـد دوباره این 

گـروه در شـمال افغانسـتان ابـراز نگرانـی کرده انـد.

ــه مشــهور  ــو د افغانســتان ل ــځ کــې هرنمندان ــه لوېدی پ

ــه خپلــه  ســندرغاړي اســتاد ګل زمــان رسه چــې د ده پ

خــره لــه اقتصــادي ســتونزو رسه مــخ دی نقــدي 

ــړه. ــته وک مرس

ــه  ــدان چــې پ ــه هرنمن ــل: »هغ ــان ووی د اســتاد ګل زم

اروپــا کــې دي، لــه دې خــر شــول چــې هغــه اســتاد 

ګل زمــان چــې ډېــر خدمــت یــې موســیقۍ تــه کــړی، 

ــا  ــه اروپ ــري، پ ــه ل ــه ن ــب دی او څ ــره غری ــې دوم ول

ــې ول  ــې وس ک ــې چ ــه ی ــړه او څ ــه وک ــې ټولن ــې ی ک

ــپارل.« ــې راوس ــه ی ــې وړل او مات رای

ــو  ــر ټول ــه افغانســتان کــې ت ــي، پ اســتاد ګل زمــان واي

بــې وزلــې طبقــه هرنمنــدان دي او پــکار ده چــې الس 

نیــوی یــې ويش.

ګل زمــان چــې پــه دې ورســتیو کــې د اریانــا خصويص 

ــه  ــو ل ــد ش ــې راڅرګن ــه ک ــوې خپرون ــه ی ــون پ تلویزی

خپــل اقتصــادي ژونــد یــې شــکایت وکــړ او پــه خپــل 

دې حالــت یــې اوښــکې تویــې کــړې چــې تــر هغــې 

ــوداګرو او  ــتوالو، س ــان سیاس ــمېر افغ ــو ش ــته د ی ورس

ــت. ــام ورواوښ ــو پ هرنمندان

تــازه پــه لوېدیــځ کــې یــو شــمېر افغــان هرنمندانــو هــم 

لــه اســتاد ګل زمــان رسه نقــدي مرســته کــړې.

دا مرســته بیــګاه د طلــوع خصــويص تلویزیــون د افغــان 

ــندرغاړو  ــان س ــو افغ ــې د وتل ــرام ک ــه پروګ ــتوري پ س

فرهــاد دریــا او اریانــا ســعید لــه خــوا ښــاغيل ګل زمان 

تــه وســپارل شــوه خــو رقــم یــې اعــان نشــو.

اســتاد ګل زمــان پــه خــره، ده خپلــو هــم مســلکو تــه 

ــوي  ــې الس نی ــوی ی ــو هغ ــيل خ ــه وه وی ــتې ن د مرس

ــګل. ــه راودان ت

ــې د  ــواړي چ ــم غ ــت ه ــان حکوم ــه افغ ــوړی ل نوم

ــدي  ــه ج ــتې ت ــد او وررسه مرس ــو ژون ــان هرنمندان افغ

پــام واړوي.

ــب  ــې غری ــتان ک ــه افغانس ــړه: »پ ــه ک ــان زیات ګل زم

ــې  ــه چ ــه ځک ــو ده، غریبرتین ــه د هرنمندان ــه طبق ترین

ــه  ــدان ن ــته، هرنمن ــه نش ــه ورت ــڅ توج ــت هی د حکوم

ــه  ــو ن ــر دي، هرنمندان ــه قاچق ــواره دي، ن ــوت خ رش

ځمکــې غصــب کــړي، هرنمنــدان هغــه طبقــه ده چــې 

ــاتيل دي.« ــحاله س ــې خوش ــک ی خل

ګل زمــان د افغانســتان یــو پخوانــۍ مطــرح ســندرغاړی 

ــه د  ــه امل ــراخ کار ل ــه د پ ــیقۍ ت ــان موس ــې افغ دی چ

اســتادۍ رســمي لقــب هــم ورکــړل شــوی دی.

نومــوړی د دې تــر څنــګ چــې خپــل ســندرې وايــي، 

د افغــان مشــهور ســندرغاړي احمــد ظاهــر پــه ګــډون 

ــوز  ــندرې کمپ ــندرغاړو س ــان س ــګونو افغ ــې د لس ی

ــړې دي. ک

اســتاد ګل زمــان رسه د لویــځ میشــتو هرنمندانــو د 

ــا او  ــاغيل دری ــه ښ ــتل ل ــو وغوښ ــه اړه م ــتې پ مرس

ــه  ــايل ن اغلــې ســعید رسه هــم خــرې وکــړو خــو بری

ــوو. ش

مخکــې تــر دې د ښــاغيل ګل زمــان تــر شــکایت 

ورســته پــه تولنیــزو رســنیو کــې داســې راپورنــه خپــاره 

شــوه چــې ښــودل یــې، د افغانســتان د ولــي جرګــې 

رییــس رحــان رحــاين او د جرګــې غــړي او د 

ــاغيل ګل  ــه ښ ــم ل ــاين ه ــل رح ــوړي زوی اجم نوم

ــړې ده. ــته ک ــان رسه مرس زم

ــو او  ــتان د اطاعات ــې، د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

فرهنــګ وزارت هــم وايــي چــې، چــې پنځــوس کســو 

هرنمندانــو هــر یــو رسه بــه د پنځــوس زره افغانیــو 

مرســته ويش.

ــر  ــد صاب ــد محم ــګ وزارت ویان ــو او فرهن د اطاعات

ــز  ــه وړاندی ــګ وزارت پ ــو او فرهن ــد: »د اطاعات مومن

ــه منظــورۍ رسه د هیــواد د اوو برخــو  او د ولســمرش پ

د فرهنــګ او هــرن مخښکښــانو تــه نقــدي مرســتې 

ــه پنځــوس زره افغــاين  ــو ت منظــور شــوي چــې هــر ی

ــته ده.« ــدي مرس نق

وايــي، دا مرســتې بــه د راتلونکــو چهارشــنبې پــه ورځ 

ــې، د  ــار دا دی چ ــل يش او معی ــتحقینو وویش ــر مس پ

پــام وړ کارونــه یــې کړي،عمرونــه یــې لــه ۶۵ اوښــتي، 

اقتصــادي ســتونزې ولــري او یــا ناروغــان وي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې مخکــې لــه دې 

ــه  ــت د ن ــه د حکوم ــو دوی ت ــمېر هرنمندان ــو ش ــم ی ه

ــړي دي. ــه ک ــه انتقادون ــه امل ــې ل پاملرن

جوړونکــی  خپرونــو  تفریحــي  د  او  ممثــل  افغــان 

مصطفــی خیــر چــې د زړه پــه رنــځ اختــه او د همــدې 

ــو  ــي، څ ــت دی واي ــور ناس ــه ک ــه پ ــه امل ــۍ ل ناروغ

ــد ژاړي، چــې د خلکــو او حکومــت  ــه هرنمن ــورې ب پ

پــام ورواوړي؟

له مشهـور سنـدرغـاړي استـاد ګل زمـان 

سـره مـرسته وشـوه

صدها تروریست خارجی تسلیم شده 
از ننگرهار به کابل انتقال داده شده اند

مجلس:
 امریکا به دلیل استفادۀ مادر بم در ننگرهار باید جبران خسارت کند


