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زعفـران افغـانستان 

»زعفـران« شـد!

تقلـب انتخـاباتـی؛
کـودتایی بـرای غضب قـدرت
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مانـدگار: مسـووالن در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری می خواهنـد کـه از 

پیش داوری هـا در بـارۀ نتایـج انتخابـات خـوداری کنند.
کمیسـیون  سـوی  از  اعالم شـده  نتایـج  آنـان،  گفتـۀ  بـه 
انتخابـات ابتدایـی  اسـت و نتایـج نهایـی پـس از بررسـی 

شـد. خواهـد  اعـالم  شـکایت ها 
مسـتقل  کمیسـیون  رییـس  شـینواری،  بیـان  زهـره 
شـکایت های انتخاباتـی دیـروز در یـک نشسـت خبـری 
در کابـل می گویـد، نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
می تواننـد تـا سـه روز شـکایات  و اعتراض های شـان را در 

ایـن کمیسـیون ثبـت کننـد.
شـکایت های  کمیسـیون  می افزایـد:  شـینواری  بانـو 
شـکایت های  بـه  ایـن  روز   15 مـدت  در  انتخاباتـی 
رسـیده گی می کنـد. بـه گفتـۀ او، در صورتـی کـه نامـزدان 
در پیونـد بـه رسـیده گی شکایت های شـان قناعت نداشـته 

کننـد. اسـتیناف خواهی  می تواننـد  باشـند، 
انتخاباتـی از نامـزدان  مسـووالن کمیسـیون شـکایت های 
انتخابـات می خواهنـد کـه اجـازه دهنـد تـا این کمیسـیون 

بـه تمـام شـکایت ها مطابـق قانـون رسـیده گی کننـد.
بانـو شـینواری بـا اشـاره بـه این کـه کمیسـیون انتخابـات 

نتیجـۀ ابتدایـی را اعـالم کرده اسـت، می گوید: ایـن نتیجۀ 
ابتدایـی و کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی با تمـام تالش و 
بـا در نظـر داشـت، اصول و مکانیزم دسـت داشـته خود به 
صـورت بی طرفانـه شـکایات های رسـیده بـه این نهـاد را 

مـورد بررسـی قرار خواهـد داد. 
تأکیـد  همچنـان  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  رییـس 
کـرد کـه ایـن نتیجـۀ ابتدایـی اسـت و نتیجـۀ نهایـی پـس 
انتخاباتـی  از بررسـی ها اعـالم می گـردد و از تکت هـای 
خواسـت تـا در رابطـه بـه نتیجـۀ انتخابـات پیـش داوری 

 . نکنند
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابات دیـروز اول 
جـدی نتیجـۀ انتخابـات ششـم میـزان پـس از سـه تنش و 
جنجـال، اعـالم کـرد، به اسـاس ایـن نتیجۀ محمد اشـرف 
غنـی، بـا گرفتـن 50.64 درصـد در ردۀ نخسـت و داکتـر 

عبـداهلل 39.52 درصـد در ردۀ دوم قـرار گرفتـه اسـت. 
امـا تیـم ثبـات و همگرایـی گفتـه اسـت کـه نتیجـۀ اعالم 
شـده از طـرف کمیسـیون انتخابـات را بـه دلیـل این کـه 
رأی پـاک از ناپـاک تفکیـک نشـده اسـت، را نمی پذیـرد. 
در حالـی کـه تیـم دولت سـاز نتیجـۀ اعالم شـده از طرف 
غنـی را مـورد تأییـد قـرار داده از ان اسـتقبال کرده اسـت.

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
شـکایات را با جـدیت بـررسـی می کنیـم
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نتیجۀ ابتدایی پس از چند بار نقض تقویم اعالم شد

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
نتایج را »ارقام تقلبی« می داند

افغانســتان  فرهنــگ  و  اطالعــات  وزارت 
ــازه  ــی ت ــک بررس ــاس ی ــر اس ــه ب ــد ک می گوی
5 هــزار آبــدۀ تاریخــی در سراســر کشــور 
ــم در  ــده ه ــدود 300 آب ــده و ح ــایی ش شناس

معــرض نابــودی قــرار دارنــد.
ــات  ــت وزارت اطالع ــی سرپرس ــینه صاف حس
و فرهنــگ دیــروز در یــک نشســت خبــری 
ــر  ــراً ب ــروی اخی ــن س ــه ای ــت ک ــل گف در کاب
اســاس حکــم رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
بــه منظــور شــناخت وضعیــت آبــدات تاریخــی 

ــود. ــده  ب ــدازی ش راه ان
بانــو صافــی گفــت کــه بــر اســاس ایــن ســروی 
کشــور  درسراســر  تاریخــی  آبــده  هــزار   5
ــزار  ــک ه ــان ی ــن می ــه از ای ــده ک ــایی ش شناس
ــده تاریخــی در فهرســت ایــن وزارت  و 770 آب

ثبــت شده اســت.
ــات  ــان وزارت اطالع ــن می ــه از ی ــزود ک او اف
را  تاریخــی  آبــده  توانســته 711  فرهنــگ  و 
ــداد 290  ــد و تع ــذاری کن ــذاری و لوحه گ نام گ
ــات  ــن وزارت و موسس ــوی ای ــز از س ــده نی آب

ــده اند. ــم ش ــی ترمی ــن الملل بی
همزمــان، محمــد رســول بــاوری معیــن فرهنــگ 
و هنــر ایــن وزارت گفــت کــه بیــش از 70 
ــی  ــدات تاریخ ــی آب ــات اساس ــد از ترمیم درص
ــت وحــدت  ــر در دوره حکوم در 18 ســال اخی

ــه اســت. ــی صــورت گرفت مل
ــم  ــرای ترمی ــخص ب ــه  مش ــص  بودج او تخصی
آبــدات تاریخــی در پنــج ســال گذشــته را 
زمینه ســاز ایــن پیشــرفت خوانــد و افــزود 
 169 نیــز  پیشــرو  مالــی  ســال  بــرای  کــه 
ــدات تاریخــی  ــم آب ــرای ترمی ــی ب ــون افغان میلی

اختصــاص داده شــده اســت.
ــزار  ــان 5 ه ــی از می ــده تاریخ ــر از 300 آب کمت
آبــده درحالــی ترمیــم شــده اند کــه بخــش 
ــدات تاریخــی افغانســتان در معــرض  عمــده آب

ــد. ــرار دارن ــودی ق ناب

وزارت فرهنگ:
 5 هـزار آبـدۀ تاریخـی در کشـور شناسایی شده اند

د نړیوالو د رشطونو په پوره کولو مو 

متقلـب و تقلـب پـذیـرمرستې ترالسه کړي



ــات  ــی انتخاب ــج ابتدای ــه  نتای ــی ک در حال
اعــالم شــده اســت؛ ولــی در داخــل 
جامعــه هیــچ دلچســپی بــرای ایــن آن 
ــان  ــهروندان کشــور چن ــدارد. ش وجــود ن
ــات و آنچــه  ــه کمیســیون انتخاب نســبت ب
را  بی  تفاوتــی  راه  کــرده  اعــالم  کــه 
ــال  ــگار اص ــه ان ــد ک ــه ان ــش گرفت در پی
انتخاباتــی در کشــور برگــزار نشــده باشــد. 
حــاال مــردم کمتــر از گذشــته از انتخابــات 
و نتیجــه آن از یــک دیگــر می پرســند. 
ــه  ــد ک ــده ان ــه فهمی ــه هم ــن ک ــل ای مث
رای شــان هیــچ زمانــی تعییــن کننــده 
نتیجــه انتخابــات نبــوده اســت. ژوزف 
اســتالین دیکتاتــور وقــت شــوروی ســابق 
ــردم  ــت: م ــی گف ــات م ــورد انتخاب در م
ــد  ــی بای ــه ک ــن ک ــا ای ــد ام رای می دهن
قــدرت را در دســت بگیــرد، دیگــران 
تصمیــم می گیرنــد. فعــال ایــن ســخن 
اســتالین در مــورد انتخابــات افغاســتان 
ــم  ــات شش ــد. انتخاب ــدق می کن ــال ص کام
ــن  ــا کمتری ــه ب ــن ک ــود ای ــا وج ــزان ب می
شــرکت کننــده برگــزار شــد ولــی همیــن 
تعــداد شــرکت کننــده هــم موفــق نشــدند 
ــنانند.  ــی بش ــه کرس ــود را ب ــر خ ــه نظ ک
ــت  ــی » دول ــته انتخابات ــه جــز دس ــه ب البت
ســاز« کــه از تمــام امکانــات بــرای تقلــب 
در انتخابــات اســتفاده کــرد. دیکتاتــوری به 
ــا  ــرد حتم ــک ف ــه ی ــت ک ــای آن نیس معن
از راه نظامــی بــه قــدرت دســت پیــدا 
کنــد. حــاال راه و روش هــای فراوانــی 
ــود  ــه وج ــا ب ــاد دیکتاتوری ه ــرای ایج ب
آمــده اســت. ســاده تریــن راه رســیدن بــه 
قــدرت منهــای اســتفاده از نیــروی نظامــی 
تقلــب و دســت کاری در نتیجــه انتخابــات 
ــروز  ــم ام ــی ه ــن حکومت ــه چنی اســت. ب
بــدون  چــون  می گوینــد؛  دیکتاتــوری 
ــر  ــا فریــب و تزوی داشــتن رای توانســته ب
ــه نفــع خــود تغییــر  ــات را ب نتیجــه انتخاب
دهــد. وقتــی حکومتــی از راه مشــروع 
بــه قــدرت نمی رســد، دچــار بحــران 
ناپذیراســت.  اجتنــاب  ایــن  می شــود، 
ــی آن  ــوان از مســیر اصل ــات را می ت انتخاب
ــوان  ــات را می ت ــه انتخاب ــر داد، نتیج تغیی
ــای  ــی دل ه ــم زد ول ــود رق ــع خ ــه نف ب
موافــق  بــا خــود  نمی تــوان  را  مــردم 
کــرد. مــردم می فهمنــد کــه در کشــور 

ــه  ــذرد. ب ــه می گ ــته و چ ــان چــه گذش ش
همیــن دلیــل دیگــر اعتمــاد و بــاور خــود 
ــه  ــد و رابط ــام را از دســت می دهن ــه نظ ب
آن هــا بــا حکومــت بــه حداقــل می رســد. 
ــت ایســتاده  ــار حکوم ــردم در کن ــر م دیگ
ــی را از آن  ــن حکومت ــون چنی ــتند؛ چ نیس
خــود نمی داننــد. در چهــل ســال گذشــته، 
افــراد زیــادی در افغانســتان موفــق شــدند 
ــه دســت  ــدرت سیاســی را ب ــام ق ــه زم ک
گیرنــد؛ ولــی آیــا موفــق شــدند کــه مــردم 
را بــا خــود همــراه کننــد؟ آیــا مــردم 
ــک  ــزب دموکراتی ــان و ح ــت طالب حکوم
ــا همراهــی  ــا آن ه ــد و ب ــق را پذیرفتن خل
کردینــد؟ بــدون شــک خیــر. آنهــا آمدنــد 
ــدند در  ــم ش ــه حاک ــت جامع ــر سرنوش ب
حالــی کــه مــردم از آن هــا متنفــر بودنــد. 
نتیجــه کار حکومــت طالبــان و حــزب 
ــرای افغانســتان چــه  ــق ب ــک خل دموکراتی
بــود؟ ویرانــی، کشــتار،ظلم و ســتم. مگــر 
ــی و  ــت غیرقانون ــک حکوم می شــود در ی
نامشــروع بــه غیــر از حربــه زور و تــرس 
بــر مــردم حکومــت کــرد؟ حکومتــی کــه 
ــا  ــد، حتم ــته باش ــود نداش ــا خ ــردم را ب م
ــردم  ــر م ــوری و ســتم ب ــه دیکتات کارش ب
ــک  ــزب دموکراتی ــران ح ــد. س ــی کش م
ــردم  ــر م ــه ب ــتند ک ــز نمی خواس ــق نی خل
ســتم کننــد، آن هــا از مــردم می خواســتند 
ــد و دم  ــان آرام بگیرن ــلطه ش ــر س ــه زی ک
نزننــد. طالبــان نیــز بــا شــالق خــود 
نمی خواســتند کــه بــه جــان مــردم بیفتنــد 
ولــی مــی خواســتند که مــردم گوســفندوار 
ــه  ــردم ب ــا م ــد. ام ــت کنن ــا اطاع از آن ه
ــده  ــا برآم ــن حکومت ه ــه ای ــن ک ــل ای دلی
از میــان شــان نبودنــد و نمی توانســتند 
از آن هــا نماینده گــی کننــد، بــه آنهــا 
ــه  ــر شــان ب ــا در براب ــد و حت پشــت کردن
ــی  ــای غن ــد. آق ــلحانه پرداختن ــام مس قی
ــه  ــی ک ــک و در حال ــت و ی ــرن بیس در ق
تفنــگ  و  تــوپ  بــا  نمی شــود  دیگــر 
می خواهــد  کــرد،  حکومــت  برمــردم 
دوبــاره  را  خــود  دیکتاتــوری  بســاط 
ــوف  ــگل فیلس ــد. ه ــن کن ــور په در کش
معــروف ســخن عاقالنــۀ در مــورد تاریــخ  
تاریــخ  خوانــدن  از  می گویــد  او  دارد. 
می آموزیــم کــه هیــچ وقــت کســی از 
تاریــخ نیاموختــه اســت. حــاال هــم آقــای 

غنــی از تاریــخ نمی خواهــد درس بگیــرد. 
ــه هــر شــکل ممکــن  او می خواهــد کــه ب
دوبــاره در قــدرت باقــی بمانــد و بــر 
ــر  ــون نف ــی میلی ــتر از س ــت بیش سرنوش
ــی!  ــه حکومت ــم چ ــد. آن ه ــت کن حکوم
حکومتــی کــه غــرق در فســاد، بداخالقــی، 
ــالس و دزدی اســت.  ــتانی، اخت ــوه س رش
حکومتــی کــه حتــا افــراد داخــل حکومــت 
ــت  ــیزی اهمی ــای او را پش ــغ ه ــم چی ه
ــه  ــت ک ــرم آور نیس ــر ش ــد. مگ نمی دهن
ــفیر  ــار س ــت در کن ــک حکوم ــس ی ریی
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی مب ــکا در روز مل امری
وزارت  مقــام  فــالن  کــه  بزنــد  چیــغ 
ــون شــکنی  ــل فســاد و قان ــه دلی ــه ب داخل
هرچــه زودتــر بایــد دســتگیر شــود؛ ولــی 
ده روز بعــد از آن واقعــه هنــوز جــای 
ــد و  ــخص نباش ــی مش ــام حکومت ــن مق ای
ــد  ــتخباراتی ندانن ــی و اس ــای امنیت نیروه
کــه او در کجــای ایــن کشــور پنهــان شــده 
ــزی حکومــت  ــن چی ــه چنی ــا ب اســت؟ آی
داری می گوینــد؟ هیــچ یــک از زمــام 
ــی  ــی آبروی ــن ب ــا چین ــتان ب داران افغانس
حکومــت نکــرده بودنــد. حتــا اوامــر 
ــرا  ــانی اج ــه آس ــا ب ــت ه ــن حکوم بدتری
ــد،  ــاد دارن ــه ی ــه آن روز را ب ــد. هم می ش
کــه آقــای غنــی بــا عصانیــت تمــام در کنار 
ســفیر امریــکا کــه از وضعیــت بــد فســاد 
در حکومــت افغانســتان انتقــاد کــرد و 
خشــم آقــای غنــی را برانگیخــت بــدون آن 
ــش  ــک واکن ــته باشــد، ی ــه جــرات داش ک
ســاده نشــان دهــد. او بــه سرپرســت 
وزارت داخلــه گفــت کــه بــه تــو دســتور 
می دهــم بــه حیــث ســرقواندان اعلــی 
ــن آدم  ــر ای ــه زوت ــر چ ــه ه ــتان ک افغانس
ــه  ــه پنج ــتگیر و ب ــای را دس ــد و جن فاس
ــه  ــی چ ــن حکومت ــپاری.. چنی ــون بس قان
همچنــان  چــرا  می کنــد؟  دوا  را  دردی 
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــد وج ــد تاکی بای
افغانســتان گرفتــار فاجعــه یــک حکومــت 
ــب از  ــت متقل ــد؟ راه حکوم ــب باش متقل
راه مــردم جداســت. حتــا اگــر آقــای غنــی 
یک بــار دیگــر از راه تقلــب بــه حکومــت 
ــرای  ــچ ارزشــی ب برســد، حکومــت او هی
مــردم نخواهــد داشــت؛ همــان طــور کــه 

ــت. ــان نداش ــت طالب حکوم

سال l11 شمارۀ مسلسل l2638  دوشنبه 2 جدی/ دی l1398 25 ربیع الثانی l1441 23 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

دیــروز، اول جــدی ســال 1398، در حالــی کــه مصــادف بــا 
هجدهمیــن ســال روز انتقــال مســالمت آمیز قــدرت در تاریخ 
افغانســتان بــود، نتایــج ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، 
اعــالم شــد و نشــان داد کــه دیگــر از تحویــل دادن مســالمت 

آمیــز قــدرت در افغانســتان خبــری نیســت. 
ــی  ــت انتخابات ــی، تک ــی انتخابات ــج ابتدای ــروز در نتای  دی
ــات و  ــت اصالح ــا تک ــد؛ ام ــالم ش ــده اع ــاز« برن »دولت س
همگرایــی و شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری، 
ــان آرای  ــاک، در می ــه صدهزار آرای ناپ ــل وجــود س ــه دلی ب

ــد.  ــراض کردن ــه آن اعت ــاک، ب پ
اگرچــه زمــان اعــالم نتایــج ابتدایــی دیرتــر از موعــد معینــه 
ــه  ــات نتوانســت ک ــیون انتخاب ــا کمیس ــت؛ ام صــورت گرف
ــد  ــنران جدی ــه از کمیش ــاری ک ــردم و انتظ ــار م ــق آنتظ طب
ــات توجــه  ــه شــفافیت در انتخاب ایــن کمیســیون میرفــت، ب
کننــد. اکنــون بــا اعــالم نتایــج انتخاباتــی و در حالــی که ســه 
ــر شــفاف مشــمول آن اســت،  ــزار رای باطــل و غی صــد ه
کمیســیون فــاز جدیــدی را بــرای بحــران ســازی در کشــور 
گشــوده و مشــت بحــران بــاز شــده اســت. زیــرا بــا اعــالم 
ــه  ــزدان ب ــه آرای نام ــت ک ــده اس ــده ش ــی دی ــه ابتدای نتیج
ــم شــده اســت. چنانکــه  شــکل سیاســی و دلبخواهــی تنظی
بــرای برخــی از نامــزدان، خــالف واقــع، رای زیــادی 
ــی شــده  ــال منف ــزدان کام حســاب شــده و آرای برخــی نام
اســت. بــه نظــر میرســد کــه ایــن برخــورد سیاســی بــا نتایــج 
ــوده و  ــاز ب ــم دولت س ــر تی ــت تاثی ــات، تح ــی انتخاب ابتدای
کمیســیون انتخابــات نتوانســته اســت کــه بــه گونــۀ مســتقل 

عمــل کنــد. 
ــکایت های  ــیون ش ــه کمیس ــی رود ک ــار م ــن رو، انتظ از ای
انتخاباتــی، بــه صــورت دقیــق و همــه جانبــه، ایــن نتایــج را 
ــرون  ــاک بی ــان آرای پ بررســی کــرده و آرای باطــل را از می
ــاک از آرای  ــه ارای ناپ ــی ک ــک در صورت ــدون ش ــد. ب کن
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــود، ای ــاخته ش ــدا س ــاک ج پ
ــه  ــود. البت ــات رونماش ــه انتخاب ــی در نتیج ــی بنیادین تغییرات
ــک  ــه ی ــی در نتیج ــه کس ــه چ ــت ک ــم نیس ــا مه ــرای م ب
انتخابــات شــفاف، بــه قــدرت میرســد، امــا مهــم ایــن اســت 
کــه اعتمــاد مــردم بــه رای شــان بــه انتخابــات و دیمکراســی 
ــکایت های  ــیون ش ــار کمیس ــر این ب ــرود. اگ ــن ن ــا از بی نوپ
انتخاباتــی نتوانــد کــه مانــع تقلــب در انتخابــات شــود، بدون 
ــر آن صــورت  ــه در براب ــی ک ــه اعتراضات ــا توجــه ب شــک ب
خواهــد گرفــت، افغانســتان بــه ســمت یــک بحــران فراگیــر 
ــش  ــیار فاح ــت بس ــه شکس ــات ب ــه انتخاب ــه و در نتیج رفت
ــان  ــه زب ــا اســم آن را هــم ب ــردم حت ــا م مواجــه می شــود ت

ــد. نیاورن
ــیاه  ــوری و س ــتبداد، دیکتات ــر اس ــار دیگ ــورت ب  در آن ص
روزی و اســارت در چنــگال یــک مشــت انســان های طعــاع 
و حریــص، بــرای مــردم افغانســتان بــه ارمغــان خواهــد آمــد 
ــوپ و  ــه و ت ــا گلول ــدرت، ب ــل ق ــث تحوی ــار بح ــر ب و ه

ــود.  ــه همــراه خواهــد ب ــک و کشــتن و بســتن ب تان
ــی را  ــۀ ابتدای ــی نتیج ــکایت های انتخابات ــیون ش ــر کمیس اگ
بــا انــدک تغییــرات تائیــد کنــد، در آن صــورت بــاز زمینــه را 
ــه تقلــب و از بیــن رفتــن انتقــال مســالمت آمیز  ــرای توجی ب

ــردد.  ــم می گ ــدرت فراه ق
بنابرایــن اکنــون رســالت کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 
ایــن اســت کــه بایــد انتخابــات را بــه ســمت نتیجــۀ 
منطقــی و قانونــی آن رهنمــون ســازد تــا در نتیجــه، انتقــال 
مســالمت آمیز قــدرت در افغانســتان از بیــن نــرود. در عیــن 
حــال جامعــۀ جهانــی بایــد در نوزدهمیــن ســال حضورشــان 
در افغانســتان، ایــن کشــور را بــه ســمت تحــوالت بنیادیــن 
بــرای رشــد دمکراســی، همــکاری کننــد و نبایــد عقب گــرد 
در رونــد سیاســی کشــور سرنوشــت مــردم را بــه گــروگان 
ــم  ــور ه ــدار کش ــر اقت ــر س ــیون  ب ــان سیاس ــرد. همچن بگی
ــز قــدرت سیاســی توجــه  ــد اصــل انتقــال مســالمت آمی بای
کننــد زیــرا حضــور خــود آنــان در مســند نتیجــه یــک انتقــال 
مســالمت آمیــز قــدرت در هجــده ســال گذشــته بوده اســت. 
ــال  ــات تنهــا میکانیزمــی هســت کــه در آن انتق فقــط انتخاب
مســالمت آمیــز قــدرت تضمیــن می شــود؛ در غیــر آن، نــه.

نتایج ابتدایی انتخابات 1398
و سوال انتقال مسالمت آمیز قدرت

تقلـب انتخـاباتـی؛
کـودتایی بـرای غضب قـدرت

احمد عمران
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نتایـج  جـدی  اول  یکشـنبه،  دیـروز  انتخابـات  کمیسـیون 
ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را اعـالم کـرد. بربنیـاد 
اعـالم این کمیسـیون، محمداشـرف غنی با به دسـت آوردن 
50.64 درصـد، نامـزد پیشـتاز اسـت. داکتـر عبـداهلل عبـداهلل 
از  نتوانسـته  و  آورده  دسـت  بـه  رأی  درصـد   39.52 نیـز 

محمداشـرف غنـی پیشـی بگیـرد.
حکمتیـار  گلبدیـن  انتخابـات،  کمیسـیون  اعـالم  بربنیـاد 
70242 رأی بـه دسـت آورده و به دنبـال آن، رحمت اهلل نبیل 
33921 رأی. بـه همیـن ترتیـب، فرامـرز تمنـا 18066 رأی، 
سـیدنوراهلل جلیلـی 15526 رأی، عبدالطیـف پـدرام 12608، 
عنایـت اهلل حفیـظ 11374 رأی، محمدحکیـم تورسـن 6504 
رأی، احمدولـی مسـعود 3942 رأی، محمد شـهاب حکیمی 
3324 رأی، غـالم فـاروق نجرابـی 1606 رأی، محمدحنیف 
اتمـر 1565 رأی و نـور رحمـان لیـوال 865 رأی بـه دسـت 

آورده و بـه ترتیـب در رده هـای بعـدی قـرار گرفتـه اند.
نتایـج  امـا  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
ابتدایـی  نتیجـۀ  عنـوان  بـه  تقلبـی  »ارقـام  را  شـده  اعـالم 
انتخابـات« خوانـده و گفتـه اسـت، فـردا )امـروز دوشـنبه( 

می کننـد. بیـان  خبـری  نشسـت  یـک  در  را  موضع شـان 
حـوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون انتخابات در نشسـت 
دیـروز گفـت که نامـزدان نماینده گان شـان تا سـه روز دیگر 
فرصـت دارنـد تـا اعتـراض و شـکایت خـود را در تمـام 
دفترهـای والیتـی کمیسـیون شـکایات انتخاباتی ثبـت کنند. 
بانـو نورسـتانی افـزود که کمیسـیون انتخابات در این راسـتا 

بـا کمیسـیون شـکایات همکاری »جـدی« خواهـد کرد.
بـا ایـن حـال، نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات بـا واکنـش نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و نهادهـای ناظـر و نهادهـای 
بین المللـی روبه رو شـده اسـت. در نخسـتین سـاعات اعالم 
نتیجـه، تیـم »ثبـات و همگرایـی« بـه رهبـری داکتـر عبداهلل 
ایـن نتایـج را همراه بـا آرای تقلبی خوانـد و آن را نپذیرفت.
سـتاد ایـن تیـم بـا نشـر اعالمیه یی مدعی شـد که کمیسـیون 
اعتراضـات  انتخابـات بـدون رسـیده گی بـه خواسـت ها و 
»قانونی-تخنیکـی« ایـن تیـم و دیگـر تکت هـای انتخاباتـی 
نتایـج را اعـالم کـرده اسـت. در اعالمیـه آمده که کمیسـیون 
انتخابـات بـدون توجـه بـه »اعتراضـات مردمـی« و »ُحسـن 
و  »غیرقانونـی  رویکـرد  بـه  همگرایـی«،  و  ثبـات  نیـت 
جانب دارانـۀ« خویـش ادامـه داد و اعـداد و ارقامـی را زیـر 
عنـوان نتیجـۀ ابتدایی انتخابـات، بدون تصفیـۀ آرای »پاک از 

ناپـاک« اعـالم کرد.
اعضـای تیـم »ثبات و همگرایی« در ایـن اعالمیه گفته اند که 
نتیجـۀ »اسـتوار برتقلب« را بدون رسـیده گی به »خواسـت ها 
و تقاضاهـای قانونـی« ایـن جریـان »هرگـز« قبـول نمی کنـد 
و بـا اسـتفاده از تمـام »ابـزار و وسـایل قانونـی« از آرایشـان 
دفـاع کرده و حکومت برخاسـته از »تقلـب و آرای تقلبی« را 
قبـول نمی کنـد. در اعالمیه آمده اسـت: »نتیجـۀ تقلبی اعالن 
شـده از سـوی کمیسـیون بـدون تصفیـه آرای پـاک از ناپاک 

مشـروعیت نـدارد. ثبات و همگرایی حق دفـاع از آرای پاک 
مردم افغانسـتان را با اسـتفاده از تمام ابزار و وسـایل قانونی 

برای خـود محفـوظ می داند«.
تیـم »دولت سـاز« بـه رهبـری محمداشـرف غنـی، امـا اعالم 
نتایج را مبارک باد گفته و افزوده اسـت که »موارد مشـخص 
شـکایات« نیـز دارنـد و تمـام مالحظـات و شکایات شـان را 
در مـوارد مختلـف بـا کمسـیون شـکایات انتخاباتـی درج 
کـرده و مطـرح خواهنـد کـرد. در اعالمیـۀ ایـن تیـم آمـده 
اسـت که تیـم دولت سـاز از اجراات کمیسـیون شـکایات به 

صـورت »مسـلکی و قانونـی« نظـارت خواهنـد کرد.
در سـوی دیگر، دفتر نماینده گی سـازمان ملل در افغانسـتان 
یـا یونامـا، از اعـالم نتیجۀ انتخابات اسـتقبال کرده اسـت. در 
اعالمیـۀ ایـن دفتر که دیروز نشـر شـد، بـه نقـل از تادامچی 
یاماماتـو آمـده اسـت، هـر تصمیمـی کـه توسـط نهادهـای 
مدیریـت انتخاباتـی در مرحلـۀ نهایی این روند گرفته شـود، 
بایـد دارای توجیهـات قانونی و فنی باشـد و به طور روشـن 

بـرای مردم افغانسـتان توضیح داده شـود.
آقـای یاماماتـو افـزوده اسـت کـه تمـام نامـزدان فرصـت 
دارنـد تـا هر نگرانـی خـود را از طریـق »میکانیزم مناسـب« 
و در زمـان تعییـن شـده مطابـق بـا چارچـوب، مقـررات و 
قانونـی مربـوط مطـرح کننـد. در اعالمیـۀ  طرزالعمل هـای 
یونامـا گفتـه شـده کـه کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایات 
انتخاباتـی نیـز وظیفـه دارد تـا هـر شـکایتی را کـه دریافـت 

می کنـد، بـه گونـۀ شـفاف و دقیـق بررسـی کنـد.
در عیـن حـال، سـفیر امریـکا در افغانسـتان هـم بـه خاطـر 

کمیسـیون  از  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  نتیجـۀ  اعـالم 
انتخابـات سپاسـگزاری کـرده اسـت. جان بـس در تویترش 
بـا بیـان این کـه »بـرای همـۀ مـردم افغانسـتان مهم اسـت به 
یـاد داشـته باشـند ایـن نتایـج ابتدایـی اسـت«، نوشـته کـه 
گام هـای بسـیاری باقی مانـده تـا مـردم افغانسـتان بـه نتایـج 

ایـن انتخابـات اطمینـان حاصـل کننـد. 
طـی  هـم  افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  یـا  »تیفـا« 
اعالمیه یـی از اعـالم نتیجـۀ ابتدایـی »پـس از دوبـار نقـض 
تقویم از سـوی کمیسـیون«، اسـتقبال کرده اسـت. در اعالمیۀ 
تیفا اما آمده اسـت: »کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در جریان 
سـه مـاه گذشـته هیـچ نـوع اطالعـات موثـق و نهایـی را در 
رابطـه بـه تعـداد مراکـز و محـالت باز و بسـته، تعـداد رای 
دهنـدگان بـا تفکیـک مـرد و زن و با در نظرداشـت هر محل 
رایدهـی، لیسـت مراکـز و محالت بسـته و اطالعات دیگری 
از ایـن دسـت را بـا نهادهـای ذیدخـل انتخاباتـی، شـرکای 
بین المللـی، رسـانه ها و در نهایـت مـردم افغانسـتان شـریک 

اند«. ننمـوده 
تیفـا در ایـن اعالمیـه از کمیسـیون انتخابـات انتقـاد کـرده 
و گفتـه اسـت کـه آنـان توقـع داشـتند کمیسـیون انتخابـات 
هنـگام اعـالن نتایج ابتدایـی از اطالعات ضـروری انتخابات 
یـاد کـرده و بالفاصلـه ایـن اطالعـات در سـایت کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات بـه نمایـش گذاشـته می شـد تـا مـردم در 
جریـان سـه روزی کـه فرصت ثبـت شـکایات و اعتراضات 
اطالعـات شـکایات  ایـن  روشـنایی  در  بتواننـد  دارنـد،  را 

خویـش را درج کـرده و پیگیـری کننـد.

در ادامـۀ این اعالمیه همچنان آمده اسـت: تیفا انتظار داشـت 
تـا کمیسـیون انتخابات پیرامـون آرای جنجالـی انتخابات که 
سـبب توقـف پروسـه گردیـده بـود نیـز معلومـات کافـی 
ارایـه کـرده و مبنـای تصمیم گیـری خویـش را نیـز اعـالن 
می کردنـد، امـا دیـده شـد کـه کمیسـیون انتخابـات نه تنهـا 
معلومـات الزمـی را کـه مـردم منتظـر دانسـتن آن بودنـد را 
شـریک نکـرد، بلکـه هیچ اشـاره یی نیـز به تصمیـم در مورد 

آرای جنجالـی نکردنـد.
کمیسـیون  از  اعالمیـه  ایـن  اخیـر  در  تیفـا  مسـووالن 
انتخابـات خواسـته انـد تـا »هرچـه زودتـر« اطالعـات دقیق 
رأی دهنـده گان را بـا تفکیـک محـالت و مراکـز رأی دهـی و 

والیـات و فهرسـت مراکـز بـاز و بسـته را نشـر کنـد.
اعـالم  حالـی  در  میـزان  ششـم  انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج 
می شـود کـه تکـت انتخاباتـی ثبـات و همگرایی بـه رهبری 
داکتـر عبـداهلل عبداهلل و شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری گفته اسـت که نتایـج ابتدایی را بدون بازشـماری 
آن هـا حضـور  ناظـران  کـه  والیـت   27 مجـدد  تفتیـش  و 

نمی پذیرنـد. نداشـتند 
سراسـر  در  میـزان  ششـم  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کشـور برگـزار  شـد و قرار بـود نتایـج ابتدایی آن بـه تاریخ 
27 میـزان اعـالم شـود، امـا آنچه کـه مشـکالت تخنیکی از 
سـوی کمیسـیون خوانده شـد بـه 23 عقرب به تعویـق افتاد، 
امـا کمیسـیون در ایـن تاریـخ هـم قـادر نشـد کـه نتایـج را 

کند. اعـالم 

دافغانســتان د مالېــې وزارت وايــي کــوم 

ــې او  ــې ټولن ــه نړیوال ــې ورت ــه چ رشطون

دپیســو نړیــوال صنــدق » آی. ایــم. ایــف « 

پــه پــام کــې نیولــی وو، افغانســتان وتوانیــد 

ــې  ــوره او د دې وړيش چ ــه پ ــه رشطون دغ

ــړي. ــه ک ــه ترالس ــتې او پورون ــۍ مرس بهرن

د افغانســتان د مالېــې وزارت وايــي، پــه 

ــې  ــارو ک ــې چ ــايل او بانک ــادي ، م اقتص

اصالحــات، د ډیــرو عوایــدو راټــول، د 

ــه  ــادي ښ ــوی اقتص ــه د ل ــه کچ ــواد پ هی

ــت، اقتصــادي وده او د اداري فســاد  مدیری

پروړانــدې موثــره مبــارزه ددې المــل شــوه 

چــې نړیوالــه ټولنــه او د پیســو نړیــوال 

صندیــق »آی .ایــم . ایــف« د افغانســتان 

او  پروګرامونــو  اومــايل  اقتصــادي  پــر 

پرمختګونــو بــاوري يش.

دا خــرې د مالېــې رسپرســت وزیــر محمــد 

هامیــون قیومــي دیکشــنبې پــه ورځ پــه 

ــايل  ــه وزارت د ۱۳۹۸ م ــې د دغ ــل ک کاب

د  پرمختګونــو  او  راوړنــو  الســته  د  کال 

ــړې. ــه وک ــو ت ــال خریاالن ــو پرمه بیانول

دغــو  »د  وویــل:  قیومــي  ښــاغيل 

اصالحاتــو پــه کېــدو رسه د نړیوالــې ټولنــې 

ــدې دافغانســتان اعتبارلــوړ شــوی  ــر وړان پ

خپلــو  افغانســتان  لــه  مرســتندویان  او 

مرســتو تــه دوام ورکــړي، پــه مجمــوع کــې 

افغانســتان د شــپږ دورو بریالیــو ارزونــو 

وروســته توانیدلــی چــې د نړیوالــې ټولنــې 

۴۴.۴ میلیونــه ډالــره ترالســه کــړي.«

ــه ۱۳۹۸  ــل، پ ــم ووی ــې داه ــاغيل قیوم ښ

مــايل کال کــې د مــيل عوایــدو راټولــو تــه 

ــام کــې نیــول  ــه پ ــارده افغانــۍ پ ۱۸۸ میلی

شــوې وې خــو دغــه وزارت وتوانیــد چــې 

پــه دغــه کال ۲۰۹ میلیــارده راټولــې کــړي.

ــه  ــادي وده پ ــې اقتص ــل چ ــم ووی ده داه

تېــرو کلونــو کــې ۱.۳ فیصــده وه خــو 

ــوې ده . ــوړه ش ــه ل ــدو ت ــږکال ۳ فیص س

د ده پــه خــره پــه روان مــايل کال کــې 

۹۵.۴ فیصــده بودجــه لګــول شــوې چــې 

ــدل  ــه لی ــې ن ــو ک ــرو کلون ــه تی ــاری پ س

ــږي. کی

ښــاغيل قیومــي ډاډ ورکــړ چــې کــه د 

هیوادامنیتــی او ســیايس وضعیــت ښــه 

يش، دا هېــواد بــه پــه لــږه مــوده کــې ډیــر 

اقتصــادي پرمختګونــه وکــړي.

ــک  ــتان بان ــې د افغانس ــته ک ــه ناس ــه دغ پ

مســوول واحدالــه نوشــېر د هیــواد د بانکــې 

ســکټور پــه اړه خــرې وکــړي ویــې ویــل، 

ــه  ــه ۳.۷ ن ــیون ل ــې انفالس ــه روان کال ک پ

ــټ شــوی دی. ــه راټی ۲.۱ ت

ــه  ــاردو ډالــرو ن مــايل زیرمــې لــه ۷.۷ میلی

ــادي وده  ــه او اقتص ــرو ت ــاردو ډال ۷.۸ میلی

لــه ۲فیصــدو نــه ۲.۷ تــه پورتــه شــوې ده.

ــرو  ــۍ د ډال ــل، افغان ــوولینوداهم ووی مس

ــه  ــت ل ــل ارزښ ــلنه خپ ــدې ۱۴ س پروړان

ــو  ــي پیس ــې ترک ــال داچ ــړی ح ــه ورک الس

ــو  ــتانۍ روپی ــدې ۵۰ ، پاکس ــه وړان ــې پ ی

۴۷ او ایــراين اســعارو ۲۰ فیصــد خپــل 

ارزښــت بایللــی دی.

او  وزارت  مالېــې  د  چــې  دې  لــه  رسه 

افغانســتان بانــک مســوولین پــه هېــواد کــې 

ــو او  ــته راوړن ــايل الس ــادي او م ــه اقتص ل

پرمختګونــو رايض دي خــو د اقتصــادي 

چــارو پوهــان وايــي حکومــت داســې 

ــوا  ــوې خ ــه ی ــې ل ــړي چ ــل ک ــروژې پی پ

عوایــد ډیــر او لــه بلــې خــوا د خلکــو 

ــړي. ــې ک ــم کم ــتونزې ه ــادي س اقص

ــل:  ــه ووی ــو ت خــان ويل تــالش ازادي رادی

»بایــد عدالــت تامیــن يش، نظــام بایــد 

ډیجتــيل يش، هېوادوالــو تــه دشــفافیت 

عــام  داســې  او  يش  ورکــړل  تضمیــن 

چــې،  ويش  توجــه  پروژوتــه  املنفعــه 

خلــک تــرې لــه ۵ کلونــو نــه نیــويل ترشــلو 

ــړي.« ــه ک ــه پورت ــورې ګټ ــو پ کلون

هــم  وال  پانګــه  او  ســوداګر  افغــان 

شــکایتونه کــوي چــې ، حکومــت دې 

ــه  ــو ت ــګ خلک ــو ترڅن ــدو د راټول د عوای

کــړي. وړانــدې  خدمــات 

ــه  ــاره ل ــه پ ــو ل ــو فعالیتون ــوداګرو د خپل س

ــاو، ځمکــو ، برښــنا او د  حکومــت د زیربن

ــو غوښــتنه کــوي. ــو د ســاده کول قوانی

مالیې وزارت: 

د نړیوالو د رشطونو په پوره کولو مو مرستې ترالسه کړي

نتیجۀ ابتدایی پس از چند بار نقض تقویم اعالم شد

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتایج را »ارقام تقلبی« می داند
روح اهلل بهزاد
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آنتیگونه و نظر هگل
مفهــوم عدالــت و تعــادل در ایــن متــن در فــرم نیــز 
رعایــت شــده اســت. بــه طــور مثــال، نقطــۀ اوج اســطورۀ 
ــه  ــی ک ــا در پرداخت ــرِگ وی اســت. اّم ــا م ــه همان آنتیگون
ــه  ــت ب ــن عدال ــام داده، ای ــود انج ــرح خ ــوفوکل در ط س
ــراب و  ــرس، اضط ــه ت ــت ک ــده اس ــیم ش ــی تقس گونه ی
ــادل باشــد.  ــه متع ــک مخاطــب در هــر صحن ــذِت تراژی ل
ــان پیغام رســان  ــه را از زب وقتــی کــه واقعــۀ مــرگ آنتیگون
می شــنویم، نــه فقــط بــه لحــاظ احســاس رحــم و 
ــگاه او  ــه جای ــم؛ بلک ــه او می نگری ــه ب ــت ک ــفقت اس ش
ــل  ــویم در مقاب ــور می ش ــزی متص ــورِت آنتی ت ــه ص را ب
تــزی دیگــر )کرئــن(. و باالخــره، نابــودی جســم آنتیگونــه 
ــنتزی  ــر س ــور براب ــن، به ط ــودی روح کرئ ــان ناب و هم زم
ــۀ  ــت آزادی در نتیج ــه موقعی ــه ب ــرد ک ــد ک ــاد خواه ایج

ــتیز و کشــمکش منجــر شــود.   ــن س ــان ای پای
آنتیگونــه کیســت؟ یــک جان ســخت، یــا یــک مبــارز؟ نــه. 
او یــک مظــروف اســت و جایگاهــی دارد کــه بایــد در آن 
ــد.  ــر می دان ــود را خواه ــا خ ــا و تنه ــرد. او تنه ــای گی ج
ــرادری  ــر ب ــودن(، در براب ــر ب ــری )خواه ــوم خواه مفه
ــر  ــه همدیگ ــس( ک ــس - پولونیک ــه اکل ــرادرش )ات دو ب
را در جنــگ کشــته اند، بیشــتر جلــوه می کنــد. همیــن 
خواهــری هــم در خــود تضــادی دارد شــایان توجــه: 
آنتیگونــه در برابــر ایســمنه. از همــان ابتــدا هــم برجســته 
ــمنۀ  ــینی( ایس ــار )در همنش ــا در کن ــه تنه ــدن آنتیگون ش
ــرار  ــر ق ــرد. اگ ــکل می گی ــو، ش ــور و ترس ــل و رنج منفع
باشــد ایســمنه هــم شــأنی برابــر یــا نزدیــک بــه آنتیگونــه 
ــل توجهــی وجــود  ــت تضــاد قاب ــه آن وق داشــته باشــد ک
ــته  ــه کش ــرادران ک ــم ب ــا ه ــت. در این ج ــد داش نخواه
ــمنه  ــم ایس ــد؛ و ه ــودی دارن ــتی و ناب ــام نیس ــده اند پی ش
ــمنه:  ــدارد )- ایس ــتن ن ــوان زیس ــر ت ــدون خواه ــه ب ک
ــم  ــم.( و ه ــو نمی خواه ــود ت ــی وج ــی را ب ــن زنده گ م
خــود آنتیگونــه کــه بــا بنــدی از لبــاس خــود، خودکشــی 
ــود  ــود می ش ــن ناب ــوادۀ کرئ ــو، خان ــد.( و از آن س می کن
ــرگ روان و روح  ــمی، م ــرگ جس ــه م ــی این هم و در پ
ــد  ــا بای ــت. اّم ــودی اس ــدیدترین ناب ــن ش ــخت کرئ سرس

ــود. ــدوار ب ــدی را امی ــی جدی دگرگون
ــچ شــدن  ــدن و هی ــومِ نمان ــه مفه ــد ب ــه بای این جاســت ک
هــم بیـــندیشیم. وقتــی کــه آنتیگونــه قــرار اســت از خــود 
ــاد  ــه ی ــی ک ــچ وارث ــی هی ــد؛ یعن ــته باش ــی نداش میراث
ــور  ــود حض ــدارد؛ خ ــود ن ــه دارد وج ــن نگ او را در زمی
لحظه یــِی او در ایــن تقدیــر، بیهــوده نیســت. و طبعــًا 
ــس در  ــردد. پ ــوده نمی گ ــم بیه ــخ ه روزگار و دوران تاری
متــن نمایشــنامۀ ســوفوکل، کرئــن، تنهــا یــک آنتاگونیســت 
ــت  ــّد راه پروتاگونیس ــه س ــت ک ــان نیس ــد قهرم ــا ض ی
ــه، جان ســخت اســت  داســتان باشــد. او همســنگ آنتیگون
ــم می خــورد. ــد رق ــی جدی ــر دو، وضعیت ــودی ه ــا ناب و ب
ــرده  ــیر ک ــر تفس ــن منظ ــنامه را از ای ــن نمایش ــگل ای ه
ــفه.   ــه و فلس ــاِن نظری ــار در جه ــن ب ــرای اولی ــت؛ ب اس
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ــفۀ  ــه فلس ــر ب ــی مختص ــطوره، نگاه ــس از اس ــال، پ ح
هــگل دربــارۀ تاریــخ انقــالب فرانســه می اندازیــم و 
ــو،  ــن جهانبگل ــاب رامی ــن کت ــر اســاس مت ــدگاه او را ب دی
ــوان »انقــالب فرانســه و جنــگ؛ از دیــدگاه هــگل«  ــا عن ب
ــگاه، قــرون متمــادی را طــی  ــا در یــک ن ــم. ت ــاز می یابی ب
ــطوره و  ــۀ اس ــادل، فاصل ــومِ تع ــرای درک مفه ــرده و ب ک

ــیم. ــته باش ــخ را برداش ــِت تاری واقعی
در ابتــدای مقدمــۀ ایــن کتــاب ارزنــده، بــا عنــوان 
ــس  ــگل: الوزی ــم: »)ه ــن می خوانی ــفه و آزادی« چنی »فلس
ــرای  ــا ب ــه تنه ــد ک ــن تعه ــن، اوت 1796: ای ــه هولدرلی ب
حقیقــت آزاد زنده گــی می کنیــم و هرگــز، هرگــز بــا 
قانونــی کــه اصولــش را بــر فکــر و بــر احســاس تحمیــل 
می کنــد پیمــان صلــح نبندیــم.( افــکار هــگل هنــوز یعنــی 
صدوپنجــاه ســال پــس از مرگــش، همچنــان مســألۀ حــاد 
روز اســت. فلســفۀ او چشــمه یی اســت صــاف و زالل کــه 
ــد...  ــازه ببخش ــی ت ــا حیات ــه روزگار م ــد ب ــوز می توان هن
کــه در حکــم نوعــی فلســفۀ آزادی اســت. مفهــوم اختیــار 
ــت.  ــگل اس ــفی ه ــام فلس ــزی نظ ــور مرک و آزادی، مح
حرکــت تاریــخ جهــان منبعــث از همیــن مفهــوم اســت.« 

ــو، ص 21( )جهانبگل
ــه  ــا هــگل فلســفه مبــدل ب ــه قــول هربــرت مارکــوز، ب »ب
نظریه یــی در مــورد جامعــه می  شــود: »بدین گونــه بــه 
ــن  ــد؛ و در ای ــب نظــر و عمــل اجتماعــی روی می کن جان
حالــت، ایــن دو نیرویــی خــارج از فلســفه نیســتند؛ بلکــه 
وارث مســتقیم و مشــروع آن محســوب می شــوند.« فلســفۀ 
سیاســی هــگل، بیانگــر نظریــۀ اجتماعــی نویــن اســت. بــه 
ــار و آزادی،  ــی از اختی ــق آگاه ــخ تحق ــب، تاری ــن ترتی ای
ــد.  ــود می رس ــرانجام خ ــه س ــی آزاد ب ــور جامعه ی ــا ظه ب
بدین ســان هــگل، در برابــر ســاخت های اجتماعــی -
سیاســی کهنــۀ حاکــم بــر اروپــا، الگــوی نوینــی از جامعــه 
ــی  ــگل، سیاســت چهره ی ــا ه ــد. ب ــت عرضــه می کن و دول
ــد، و فلســفه هماننــد یــک نظریــۀ سیاســی  فلســفی می یاب
ــن  ــق یافت ــگل، تحق ــر ه ــه نظ ــس، ب ــد. پ ــی می کن تجل
ــت.  ــی اس ــی اجتماعی -سیاس ــاد فضای ــا ایج ــفه همان فلس
بــه عقیــدۀ او، »عقــل« در عیــن حــال هــم فلســفی و هــم 
سیاســی اســت. اگــر »عقــل فلســفی« بــا اندیشــه و مفهــوم 
ــم  ــی« ه ــل سیاس ــد، »عق ــی می یاب ــورت عین »آزادی« ص
ــن  ــت نوی ــکیل دول ــا تش ــی و ب ــۀ مدن ــور جامع ــا ظه ب

تحقــق می پذیــرد. در فلســفۀ هــگل، »شــکل کامــاًل بســط 
ــن لحــاظ،  ــه انجــام خــود می رســد. از ای ــه آزادی« ب یافت
ــر فرانســه  ــی فکــر انقــالب کبی او وارث مشــروع و قانون
اســت. هــگل متفکــر انقــالب فرانســه اســت. فلســفۀ او 
منشــای ایــن انقــالب نیســت، بلکــه نتیجــۀ آن اســت. او 
انقــالب فرانســه را بــه عینــه، محــور فلســفۀ خــود قــرار 

ــو، ص 37( ــت.« )جهانبگل داده اس
»رابطــۀ میــان انقــالب کبیــر فرانســه و هــگل، رابطــۀ میــان 
ــال 1789  ــالب س ــا انق ــت. ب ــر« او اس ــخ« و »فک »تاری
فرانســه، تاریــخ وارد مرحلــۀ نویــن خــود می شــود. 
هــگل نخســتین کســی اســت کــه مفهــوم نویــِن تاریــخ را 
تدویــن می کنــد. بنابرایــن، تنهــا توســط انقــالب فرانســه 
ــای می گــذارد.  ــت پ ــه قلمــرو واقعی ــه فلســفه ب اســت ک
واقعیــت تنهــا در تاریــخ معنــای حقیقــی خــود را می یابــد. 
پــس امــری عقلــی اســت، از ایــن جهــت کــه حقیقــت آن 
ــردد.  ــل می گ ــخ حاص ــق تاری ــف تحق ــل مختل از مراح
بنابرایــن، تاریــخ، ســاحت تحقــق حقیقــت جهــان اســت. 
در نظــر هــگل، حقیقــت جهــان فقــط بــه مثابــۀ روح قابــل 
ــق  ــرط تحق ــخ، ش ــت روح در تاری ــت؛ و حرک درک اس
ــن  ــن راه، تکوی ــان ای ــۀ پای ــت. نقط ــان اس آزادی در جه
مفهــوم دولــت اســت. در نظــر هــگل، نقطــۀ آغــاز تکویــن 
مفهــوم دولــت، پدیــد آمــدن انقــالب در فرانســه، تجلــی 
شکســت آن در اســتقرار حکومــت »تــرور«، و ظهــور 
دوبــاره اش در ایجــاد امپراتــوری ناپلیــون اســت. بــه نظــر 
هــگل، فرانســه نمونــۀ دولتــی مقتــدر اســت کــه می توانــد 
حاکمیــت ارضــی اش را تضمیــن کنــد. و اّمــا آلمــان، بایــد 
ــگل از آن اراده  ــه ه ــی ک ــه معنای ــت را ـ ب ــوم دول مفه
ــو، ص 68( ــاند.« )جهانبگل ــل بپوش ــۀ عم ــد ـ جام می کن

ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــگ عامل ــگل، جن ــر ه ــه نظ »ب
از  بــا حراســت  را،  ملــت  اجتماعــی« هــر  »آگاهــی 
فردگرایــی  هرگونــه  برابــر  در  آن،  معنــوِی  وحــدِت 
اســتحکام بخشــد؛ در صورتــی کــه اگــر »فردگرایــی« بــه 
ــت  ــه و دول ــات جامع ــود، حی ــانده ش ــی« کش »خودگرای
ــۀ  ــه مثاب ــگ را ب ــگل جن ــد. ه ــد افکن ــه خطــر خواه را ب
»صــورت برتــر فعالیــِت سیاســی« می شــمارد؛ فعالیتــی کــه 
بــه شــهروندان امــکان می دهــد تــا بــا حمایــت از دولــت، 
ــد؛ و  ــی یابن ــش« آگاه ــودِن خوی ــهروند ب ــِت »ش از ماهی
ایــن درســت همــان مرتبتــی اســت کــه هــگل در کتــاب 
ــدۀ  ــد... در پدی ــگ می ده ــه جن ــی روح« ب »پدیدارشناس
جنــگ، میــان تعهــدی کــه هــر فــرد بــرای دفــاع از جامعــۀ 
ــی،  ــالِق اجتماع ــمردِن اخ ــدس ش ــد، و مق ــود می کن خ
ــو، ص  ــد.« )جهانبگل ــود می آی ــه وج ــی ب ــی هماهنگ نوع
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»بــه نظــر هــگل، نقــش حکومــت ایــن اســت کــه نگــذارد 
ــه او  ــان آنچ ــت می ــن اس ــه ممک ــتی ک ــه گسس هیچ گون
ــت  ــد و »واقعی ــرد« می خوان ــادِ ف ــای خودبنی ــام »دنی ــه ن ب
ــا  ــگل ب ــه ه ــد ک ــن می نمای ــد. چنی ــد آی ــی« پدی اجتماع
اثبــات ایــن مطلــب می خواهــد از یــادآورِی ویــران شــدن 
یونــاِن قدیــم نتیجــۀ »گسســته شــدن روِح افــرادِ ایــن قــوم 
ــتن  ــوی خویش ــه س ــش ب ــوم« و گرای ــی ق از روح جمع

ــو، ص 79( ــت.« )جهانبگل اس
ــاله  ــوزده س ــتیل ن ــدان باس ــخیر زن ــگام تس ــگل، هن ه
اســت. واقعه یــی کــه بــه تأییــد بســیاری، اولیــن جرقــۀ آن 
انقــالب مــادر محســوب می شــود. و بعــد از آن، هــگل در 
اوایــل جوانــی، از منظــر شــاهد و ناظــری در حاشــیه بــه 
وقــوع قطعــی آن انقــالِب متعلــق بــه دیگــری، نگریســته 
ــای  ــز جابه جایی ه ــی و نی ــش سیاس ــرات بین ــت. تغیی اس
ــروع  ــو، و ش ــه، از یک س ــم فرانس ــام حاک ــدرت و نظ ق
ــس از  ــش و پ ــۀ دوران پی ــای فرانس ــگ ه ــۀ جن و ادام
ناپلیــون، بــا کشــورهای اروپایــی و غیراروپایــی از ســوی 

ــگل  ــون ه ــی چ ــمند نابغه ی ــن اندیش ــرای ذه ــر، ب دیگ
ــی از آن  ــا یک ــه تنه ــد؛ ک ــم می زن ــی را رق ــی بنیادین معان

ــدال اســت. ــادل و اعت ــومِ تع ــی، مفه معان
ــاد  ــج از تض ــادِل منت ــومِ تع ــگل، مفه ــه ه ــت ک ــن اس ای
ــده  ــدل ش ــازه ب ــنتزی ت ــه س ــه ب ــوم، را )ک ــی محت و جنگ
ــی  ــورد و تحول ــار برخ ــد در انتظ ــان بای ــت و همچن اس
ــد. تفســیر او  ــخ ضــروری می دان ــرای تاری دیگــر باشــد( ب
ــت  ــه از واقعی ــه( و چ ــراژدی آنتیگون ــطوره )ت ــه از اس چ
تاریــخ )انقــالب فرانســه( در تأییــد همــان اندیشــۀ فلســفی 

اوســت.
 

اشاره یی به نظریۀ هگل
بــار دیگــر می پرســیم: آیــا آنتیگونــه، مــرده اســت، 
ــرای  ــت ب ــتی اوس ــۀ هس ــه هم ــرگ آنتیگون ــا م ــا همان ی
ــۀ  ــا هم ــر فرانســه، ب ــالب کبی ــا انق ــه شــدن؟ و آی آنتیگون
ــول و  ــًا تح ــان، تمام ــا پای ــاز ت ــش، از آغ ــر و بم های زی
ــدام  ــه م ــود؛ ک ــای متضــاد نب ــردان و نیروه ــر دولت م تغیی
ــی همــان  ــدل شــد؟ یعن ــی دیگــر ب ــه صورت ــی ب از صورت

ــخ. ــال تاری ــۀ ح ــدن«های لحظ »ش
»حالــی کــه همــواره از گذشــته ســر برمــی آورد و در 
آینــده ناپدیــد می شــود؛ بــه گفتــۀ هــگل، بــودن نــاب کــه 
نامعلــوم و نامشــخص اســت عیــن نیســتی اســت. ایــن دو 
ــد؛ تنهــا هنگامــی  واژه مفاهیمــی مجــرد و غیرقابــل تمایزن
ــک شــیء خــاص  ــی ی ــود یعن ــزی« می ش ــودن »چی ــه ب ک
ــت  ــتی دس ــه هس ــود، ب ــی می ش ــی خاص ــت ذهن ــا حال ی

می یابــد.« )دورانــت، تفســیرهای زنده گــی، ص 413(
ــاع از  ــزا، اشــاراتی در دف ــش، آوای ع ــدا در کتاب »ژاک دری
نظریــۀ هــگل، نوشــته اســت کــه بیــش از دیگــر نوشــته ها 
ــد کــه اختــالف تراژیــک از نظــر  راهگشاســت. او می گوی
ــخصی  ــات ش ــه و احساس ــان وظیف ــی می ــگل، اختالف ه
نیســت، حتــا میــان دو وظیفــۀ متعــارض هــم نیســت؛ بــل 
ــاوت«، دو  ــتی متف ــۀ هس ــان دو برنام ــت »می ــی اس اختالف
ــرای زیســتن  ــارض از نقشــه هایی ب ــاوت و متع ــۀ متف گون
در جهــان.« )احمــدی، بابــک؛ حقیقــت و زیبایــی، ص 
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ــه  ــم و ب ــی را ببینی ــروی کیهان ــع نی ــم منب ــا نمی توانی »م
ــرو  ــن نی ــه از ای ــی ک ــکال پدیداری ی ــه اش ــد ب ــار بای ناچ
منعکــس می شــوند، بســنده کنیــم. رهایــی، عبــارت اســت 

ــان  ــب از می ــن ترتی ــه ای ــی و ب ــه فراآگاه ــت ب از بازگش
رفتــن جهــان. ایــن درون مایــه بــزرگ و قاعــدۀ دایــرۀ 
ــت  ــطوره یی هس ــر اس ــی تصوی ــت. یعن ــناختی اس کیهان ش
ــن  ــه ای ــه نیســتی. ب ــارۀ آن ب شــدن جهــان و بازگشــت دوب
ترتیــب، تولــد، زنده گــی و مــرگ یــک شــخص را می تــوان 
ــت...  ــه ناخودآگاهــی و بازگشــت در نظــر گرف فروشــدن ب
ــی را  ــات، فراآگاه ــه در دوران حی ــت ک ــی اس ــان کس قهرم
ــت در  ــه خلق ــی ک ــی مرحله ی ــد؛ یعن ــان ده ــد و نش بشناس
ــان را  ــلوک قهرم ــت؛ س ــودآگاه اس ــش ناخ ــر آن کمابی براب
بشناســد و نشــان دهــد... ســلوک قهرمــان نشــان دهندۀ 
ــد.  ــداری می رس ــه بی ــه ب ــت ک ــی اوس ــی در زنده گ لحظه ی
یعنــی آن لحظــه کــه، او در عیــن حیــات و زنده گــی، راهــی 
ــا  ــرِگ زنده نمــای م ــِک م ــاورای دیوارهــای تاری ــورِ م ــه ن ب
ــمبول هایی  ــه س ــت ک ــم هس ــن ه ــرای همی ــاید. ب می گش
ــی  ــار از تضادهای ــه سرش ــد ک ــی آمده ان ــه گونه ی ــی، ب کیهان
ــد.«  ــن را ســردرگم می کنن ــه ذه ــی ک واال هســتند؛ تضادهای

ــره، ص 267( ــزار چه ــان ه ــوزف؛ قهرم ــل، ج )کمب
 

نتیجه گیری
ــه و  ــراژدِی آنتیگون ــگل از ت ــیر ه ــا تفس ــی، ب ــور کل ــه ط ب
ــز  ــن( و نی ــه و کرئ ــر )آنتیگون ــی براب ــی نیروهای جابه جای
ــوان  ــه عن ــر، ب ــالب کبی ــۀ دوران انق ــخ فرانس ــِت تاری واقعی
ــخ  ــطوره و تاری ــان اس ــگل را می ــۀ ه ــوردی، نظری ــۀ م نمون
ــۀ  ــن نظری ــی چنی ــا نف ــات ی ــی اثب ــه در پ ــم؛ بی آنک آزمودی

ــیم. ــی باش ــق و پیچیده ی عمی
 

کتاب نامه
احمدی، بابک، 1380، حقیقت و زیبایی، نشر مرکز

ــارات  ــی، انتش ــیرهای زنده گ ــل، 1390، تفس ــت، وی دوران
ــر نیلوف

دورانــت، ویــل، 1386، لــذات فلســفه، انتشــارات علمــی و 
فرهنگــی

جهانبگلــو، رامیــن، 1368، انقــالب فرانســه از دیــدگاه هگل، 
تهــران: ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقالب اســالمی

رامین، علی، 1387، مبانی جامعه شناسی هنر، نشر نی
ســتیس، و. ت.، 1357، فلســفۀ هــگل، ترجمــۀ دکتــر حمیــد 

عنایــت، انتشــارات کتاب هــای جیبــی، چــاپ پنجــم
ــاهرخ  ــۀ ش ــای، ترجم ــانه های تب ــوفوکلس، 1378، افس س

ــوم ــاپ س ــی، چ ــارات خوارزم ــکوب، انتش مس
ــر گل  ــره، نش ــزار چه ــان ه ــوزف، 1389، قهرم ــل، ج کمپب

ــاب.  آفت

بهناز بوذری

بخش دوم و پایانی
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او کــه چوپــان اســت و همــۀ زنده گــی 
وی و خانــواده و قبیلــه اش بــه همــان 
چنــد الشــۀ گوســفند وابســته اســت، 
بــا  گوســفندان  مبــارزۀ  در  نمی توانــد 
وبــا و مرگ ومیــر، تســلیم شــود و دســت 
روی دســت بگــذارد؛ لــذا نخســت دســت 
اربابــان محلــی  بــه دامــاِن حکومــت و 
امیــد  تیــر  زودی  بــه  امــا  می انــدازد؛ 
او را  بــر خــاک می نشــیند و کســی  او 
همــکاری  و  همراهــی  میــان،  ایــن  در 
ــینۀ او  ــر س ــت رد ب ــه دس ــد. هم نمی کن
می زننــد. همیــن می شــود کــه او ناگزیــر 
راه قیـــام در پیــش می گیــرد؛ قیامــی کــه 
دولــت یاغی گــری و مــردم، حق ســتانی 
یاغــی  را  او  دولــت  می نامنــدش؛ 
واجب القتــل، و مــردم او را ســردار و 
او  می داننــد.  واجب االحتــرام  ســروِر 
بــا گم گشــته گي،  اگــر چــه به کنــدي و 
امــا ســرانجام از یــك یاغــي ســرکش بــه 

قهرمــان اجتماعــي رشــد مي یابــد

کلیدر حکایت زنده گی است؛ زنده گی یی که با 
احاطه  تنش های دگرستیزی  از  پیچیده یی  بافت 
گردیده است. پرچم داراِن این زنده گی، می روند 
ماندگاری،  برای  بقا،  برای  رزمی  می رزمند؛  و 
جان  بهاِی  با  رزم،  درین  آنان  زنده گی.  برای 
ره توشۀ  بازنده گی،  این  دستاوردِ  اما  می بازند؛ 
بیداری است که به ارمغان می آورند. و سرمشقی 
آزاده گی  و  آزادی  به  که  کسانی  برای  می شوند 
بها می دهند. مردِ میدان این مبارزۀ نابرابر، برای 
تثبیت قیام خویش جان می دهد. او برای مردمی 
ایشان  از  حیات  وهلۀ  آخرین  در  که  داد  جان 
ناالن و نارضایت مند بود. او برای احیای روحیۀ 
مردمی بر روی دولت و ایادی اش تفنگ کشید 
که در پای و پایاِن کار، شانه به زیر بار ندادند، 
دست او را نگرفتند و در مبارزه با ارباباِن مزدور، 
به سینۀ او دست رد زدند و او را با دست و َدور 
و اطرافی خالی به گرگ های هاری سپردند که 
برای از بین بردِن او، هیچ نان و نمک و حقی 

را پاس نداشتند.
متولد  دولت آبادی  محمود  رمان،  این  نویسندۀ 
دولت آباد  در  خورشیدی   1319 مرداد  دهم 
چهارمین  و  پسر  نخستین  او  است.  سبزوار 
پدر  است.  خویش  تهیدسِت  خانوادۀ  فرزند 
اند  ساده زیست  و  فقیر  زنی  و  مرد  مادرش،  و 
قوت  زنده گی،  با  کلنجار  و  تالش  راه  از  که 
رمقی  آن سِد  با  تا  می آورند  به دست  الیموتی 
کنند و زنده گی که نه، زنده بمانند. دولت آبادی، 
مقام  و  جای  به  رسیدن  برای  که  است  مردی 
تجربه  را  زیادی  فرود  و  فراز  نویسنده گی، 
پُرخم  نمودِن شکن های  است و در طی  نموده 
می ماند.  را  باالن دیده یی  گرِگ  مسیرش،  پیچ  و 
او مشاغل و مصروفیت های عدیده یی را تجربه 
کرد؛ کار زمین داری، چوپانی، کفاشی، بایسکل/
در  او  همچنان  و...  سلمانی  دوچرخه سازی، 
به  را  فراوانی  دردهای  خویش،  زنده گی  مسیر 
جان چشید؛ دردهایی که در خط خط، و نقطه 

نقطۀ نوشته های او هویداست.
دولت آبادی در باب کلیدر که خود کتابی است 
در ستایش کار و زنده گی و طبیعت، گفته بود: 
»دیگر گمان نکنم که نیرو و قدرت و دل و دماغم 
انجام  کلیدر  از  کامل تر  کاری  که  بدهد  اجازه 
کامل ترین  کیفی،  از جهت کمی و  کلیدر  دهم. 
بتوانم  که  می کرده ام  تصور  من  که  است  کاری 
و شاید بشود گفت در برخی جهات از تصور 
دولت آبادی  محمود  است.«  زیادتر  هم  خودم 
پانزده  بی مانند،  سرگذشت  این  نگارش  برای 
برین  آنگاه   1362 سال  در  گذاشت،  عمر  سال 
از سال  که  پایان گذاشت  مهِر  شاهکار خویش 

1347 برای آن قلم زده بود.
که  فارسی  زبان  به  رمان  طوالنی ترین  کلیدر 
در  است،  رسیده  نشر  و  به چاپ  جلد  ده  طی 
قرار  تاریخی  ابعاد  با  اجتماعی  رمان¬های  ردۀ 
به  انسانی  جامعۀ  سیمای  آن،  در  می¬گیردکه 
با  حدوداً  آن  در  و  است.  شده  تصویرکشیده 
می شویم.  روبه رو  متفاوت  شخصیِت  شصت 

شخصیت های آن را بیشتر روستاییان ساده زیست 
تشکیل می دهند؛ مردان و زنانی که یا دست به 
داس و ریسمان و خرمن و کشت اند، و یا هم 
هم آغوِش چوپ و چوپانی و دشت و صحرا؛ 
گرچه با تفنگ داران دولت، اربابان و زمین داران 
و تودۀ مردمِ شهرها نیز سر و کار خواهیم داشت. 
افراد،  این  عملکردهای  و  کردارها  بررسی 
می روند.  پیش  سایه  به  سایه  و  هم  دوشادوش 
این افراد در خالل نوشته از این جا و آن جا سرک 
می کشند و به طرز ماهرانه یی وارد رمان می شوند، 
با هم به پیش می روند، گاهی نزدیک و گاهی از 
هم دور می شوند و در فرجامین بندهای کتاب، 
همه گردِ هم می آیند و با به پایان رسیدِن کتاب، 
بعد از به خاک و خون کشیده شدِن تفنگ داران 
گل محمد و به نان و نوای رسیدِن اربابان متملق، 
دوباره هر کسی راه خویش در پیش می گیرد و 

به زنده گی خود روی می آورد.
کلیدر؛ نامی است که از نام کوه کلیدر واقع میان 
شهرهای سبزوار و نیشابور به ودیعت گرفته شده 
است که در استان خراساِن ایران موقعیت دارد. 
داستان و رویدادهای پُرفراز و نشیبش همه در 
حول وحوِش همین ناحیه اتفاق می افتد و کتاب 
روایتگِر زنده گی و رسم و عنعناِت مردم همین 
دیار است. روایت و سرگذشت زنده گی خانوادۀ 
کرد کوچی که به سبزوار مهاجر یا کوچانده شده 
همین  خاِک  و  آب  با  روزگار،  کجی  از  و  اند 
کشاورزی  به  دست  گاهی  می سازند.  منطقه 
می زنند و بیشتر به دامداری مشغول اند. روزها و 
شب های زنده گی خویش را در اماکن و مناطق 
مختلفی می گذرانند؛ گاهی به سوزن ده و یا به 
روستای قلعه میدان؛ و گاهی هم خیمه خانه های 
خویش را در دامنه های کلیدر برپا می دارند تا تارِ 

روز و شب را به هم گره بزنند.
کلیدر فضای ملتهب سیاسِت پسا جنگ جهانی 
 1327 تا   1325 سال های  بین  دیار  درین  را 
رمان  این  است.  نشسته  روایت  به  خورشیدی، 
است؛  شده  نوشته  واقعی  سرگذشتی  اساس  بر 
»گل محمد شخصیت اصلی این داستان، قهرمانی 
استبداد  و  ظلم  مقابل  در  که  است  سبزواری 
می گذارد.  ایمانش  سر  بر  را  جانش  و  ایستاده 
دیگر شخصیت های این رمان نیز از دل حوادث 
تاریخی آن زمان آمده اند و داستان زنده گی آن ها 

بستر اصلی روایت کلیدر است.«
مردی  است؛  گل محمد  قیام،  این  تفنگ به دسِت 
کلمیشی،  خانۀ  در  او  میشکالی.  تبار  و  تیر  از 
را  روزگاری  و  می آید  دنیا  به  خانواده  بزرگ 
او  می کند. خوی  دامداری سپری  و  به چوپانی 
با مال و گوسفندانش است. همین است که او 
بارها می گوید مرد چوب و چوپانی و گردش و 
سیاحت است، نه کشت و شخم و کشاورزی. 
این چوپان، مردی نازک دل، کم گوی و پخته و 
و  دیده  او ستم و ستمگری  های  است.  باتجربه 
از  او،  نمی آورد، گذشتۀ  تاب  را  شنیدۀ خویش 
او مردِ مردانه یی می سازد که از چوب چوپانی، 
می شود  او  می شود؛  کشیده  جنگ  تفنگ  به 

دیوهاِی  و  دد  با  جنگاوری  و  ستیز  ستیز،  مرد 
خون آشامی که برای پُری جیب خویش، به جان 
و مال و نان و نام و نوای کسی، پروایی ندارند.

او که چوپان است و همۀ زنده گی وی و خانواده 
به همان چند الشۀ گوسفند وابسته  قبیله اش  و 
و  وبا  با  گوسفندان  مبارزۀ  در  نمی تواند  است، 
دست  روی  دست  و  شود  تسلیم  مرگ ومیر، 
بگذارد؛ لذا نخست دست به دامان حکومت و 
اربابان محلی می اندازد؛ اما به زودی تیر امید او 
میان،  این  در  را  او  کسی  و  می نشیند  خاک  بر 
همراهی و همکاری نمی کند. همه دست رد بر 
سینۀ او می زنند. همین می شود که او ناگزیر راه 
قیام در پیش می گیرد؛ قیامی که دولت یاغی گری 
را  او  دولت  می نامندش؛  حق ستانی  مردم،  و 
یاغی واجب القتل، و مردم او را سردار و سرورِ 
واجب االحترام می دانند. او »اگر چه به کندي و با 
گم¬گشته گي، اما سرانجام از یک یاغي سرکش 

به قهرمان اجتماعي رشد مي¬یابد.« 
او شب و روزهای بسیاری را در کوه و دشت و 
با تفنگ دارانش سپری  ده و روستاهای فراوانی 
و  نادار  و  بی بضاعت  مردم  کنارِ  در  می نماید، 
ستم کیش  زورمنداِن  علیه  تا  می ایستد  تهیدست 
گدام های  از  فراوانی  مال های  او  شود،  ایستاد 
اربابان برای مردمِ کشاورز می دهد، این همراهی 
غیِظ  و  کین  و  خشم  تهیدستان،  با  همکاری  و 
در  دست  ایشان  لذا  می انگیزد؛  بر  را  اربابان 
دست دولت که خود او را یاغی می داند، علیه 
خویش  در حصار  را  او  می شوند،  همسنگر  او 
هجوم  او  بر  مختلف  جوانب  از  و  می گیرند 
آخرین  در  تمام،  آزاده گی  با  او  می آورند. 
برای  تا  می نماید  آزاد  را  جنگجویانش  وهله، 
ریخته  زمین  بر  بی گناهی  و خاطرش، خون  او 
نشود؛ لذا همراه خان عمو و دو برادر و یکی دو 
دوسِت دیگرش راهی کوه می شود و برای بقا، 
می جنگد؛ می جنگد و می جنگد تا در نهایت، با 
رهروانش برای راهش جان می سپارد. دولت و 
ایادی همدستش بعد از مرگ، جسدهای تکه و 
پارۀشان را به سبزوار می برند و روزگاری چند 
بر دروازه های شهر، بر چوبۀ دار آویزان می کنند 
کسی  هر  برای  عبرتی  درس  شان،  زعم  به  تا 

گردد که سر شور و صدای شورش دارد. 
ستار،  با  گفت وگوهایش  آخرین  در  گل محمد 
شخصیت همراه و مغز متفکر قیام، در باب نحوۀ 
برخورد خود با حوادثی که در نهایت به مرگ 
او می¬انجامد، چنین بیان می کند: »کار من اول 
با ناچاری سر گرفت، بعد از آن با غرور دنباله 
یافت، چند گاهی است که با عقل حالجی¬اش 
می¬کنم. و در این منزل آخر هم خیال دارم با 

عشق تمامش کنم.«
او مردانه مرد، و برای آخرین لحظاتی که در زیر 
می داد،  جان  مزدور  پوستین پوشاِن  چکمه های 
ببیند؛ او  حاضر نشد زن و مادر و فرزندش را 

می گفت: »از پا افتادِن مرد... دیدنی نیست.«  

کلیـدر 
روایتی از زنده گی 

و عشق

عبدالرحمن عزام
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زعفـران یکـی از گیاهان بـاارزش و پُرثمـر در جهان بوده 
کـه توجـه کشـاورزان و اهـل زراعـت را بـه خـود جلب 
کـرده اسـت. ترویـج فرهنـگ زرع و کشـت زعفـران در 
افغانسـتان بـه شـکل عصـری آن بـر می گـردد بـه آغـاز 
سـال 1370 زمانـی کـه مهاجریـن افغانسـتان از کشـور 
ایران بازگشـتند و شـروع به کشـت زعفران در ولسـوالی 

غوریـان والیـت هـرات نمودند.
در ابتـدا ایـن گیـاه پُربهـا جایگاهـی در بیـن کشـاورزان 
نداشـتند، امـا بـه مـرور زمـان بـا حاصل دهـی و ارزش 
اقتصـادی، اهمیـت و جایـگاه ویـژه پیـدا کـرده کـه حتـا 
آن را طـالی سـرخ نامیده انـد. خوشـبختانه ایـن طـالی 
سـرخ یکی از اقالم صادراتی مهم کشـور را تشـکیل داده 
و هـر روز بـر تقاضـای آن توسـط کشـورهای اروپایی و 
عربـی افـزوده می شـود. اکنـون سـاالنه میلیون هـا افغانـی 
از صـادرات ایـن گیـاه بـاارزش به جیـب دهقانـان و ارز 

. می شود
زعفـران گیاهـي اسـت نیمه  گـرم سـیري و در نقاطـي که 
داراي زمسـتان هاي مالیم و تابسـتان گرم و خشـک باشد 
بـه خوبـي مي رویـد. طبـق تحقیقـات انجـام شـده، آب و 
هـوای اکثـر والیت هـای کشـور مناسـب کشـت زعفـران 
بـوده و امـروز کشـت ایـن طـالی سـرخ بـه اکثـر نقـاط 

کشـور گسـترش یافته اسـت.
ایـن طالی سـرخ زمینۀ خـوب کارآفرینی و اشـتغال زایی 
بـرای مـردم فراهـم کـرده و حتـا خانم هـای خانـه بـدون 
کـدام مـدرک تحصیلـی و تجربـۀ  کاری می تواننـد در این 
کار مشـغول شـوند و درآمدهـای هنگفـت را از این بابت 
بـه منظور دخـل و خرج زندهگـی خود به دسـت آورند. 
نظـر بـه تحقیقـات انجـام شـده بـه طـور اوسـط در هـر 
هکتـار زمیـن زعفـران بـه طور اوسـط بیـن 250 تـا 270 
نفـر مشـغول اند. حال اگر کشـت زعفـران را بـه 10 هزار 
هتـکار توسـعه دهیـم، بـه تعـداد 2.6 میلیون شـغل ایجاد 

می شود.
زعفـران در افغانسـتان می توانـد جایگزیـن مناسـب تولید 

خشـخاش و تریـاک باشـد. طبـق آمارهای نشـر شـده در 
سـال 1398 هرکیلـو زعفـران به قیمـت 70 تـا 100 هزار 
افغانـی بـوده و هـر هرجریـب زمین بـه مقـدار 14 تا 16 
کیلوگـرام زعفـران حاصـل می دهد. در نتیجـه از هرهکتار 
زمیـن بـه طور اوسـط بـه مبلـغ 1275000 افغانـی درآمد 

بـه دسـت می آید.
ایـن خـوش خبری اسـت کـه بـرای هشـتمین بار زعفران 
زعفـران  کیفیت تریـن  بـا  جهـان  سـطح  در  افغانسـتان 
اتحادیـۀ زعفـران کاران  جهـان شـناخته شـد. مسـووالن 
افغانسـتان گزارش داده اسـت که زعفران افغانسـتان برای 
هشـتمین بار در سـطح بین المللـی به عنوان بـا کیفیت ترین 
زعفـران جهـان شـناخته شـده اسـت. بـه گفتۀ مسـووالن 
ایـن اتحادیـه، پـس از ارزیابی هـای انسـتیتوت ذایقـه کـه 
در کشـور بلجیم اسـت، کیفیـت زعفران افغانسـتان باالتر 
داده  تشـخیص  در جهـان  دیگـر  تولیـد  از زعفران هـای 
شده اسـت. بربنیـاد گـزارش وزارت زراعـت، آب یـاری 
و مـال داری از میـان 430 تُـن زعفـران جهـان، هم اکنـون 
افغانسـتان 8.15 تُـن )6.3 درصـد( آن را تولیـد می کنـد.

جـا دارد دولـت افغانسـتان آخریـن سـعی و تـالش خود 
را در امـر بازاریابـی جهانـی ایـن محصـول گران قیمـت 
نمایـد و در نمایشـگاه های بین المللـی جهـت معرفـی و 
شناسـاندن آن بـه جهانیـان اشـتراک فوق العاده کـرده و از 
کیفیت و مرغوبیت این طالی سـرخ سـخن بگوید. بدون 
شـک برخـی کشـورهای تولیدکننـدۀ زعفـران در تـالش 
ضربـه وارد کردن و بدنام کردن زعفران افغانسـتان اسـت 

و بایـد دراین راسـتا هوشـیار باشـیم. 
هراتیـان بـه مناسـبت ترویـج فرهنـگ کشـت زعفـران، 
سـاالنه جشـن گل زعفران را با اشـتراک مقامـات بلندپایه 
نهادهـای خصوصـی،  مجلـس،  نمایندهـگان  حکومتـی، 
مهمانـان خارجـی و مـردم عـام برگـزار می نماینـد و از 
مـردم سـخن  بـه  آن  اشـتغال زایی  و  اقتصـادی  اهمیـت 
می گوینـد که ایـن کار هم شـهریان هراتی نهایـت درخور 

است. سـتایش 

چنــد ماهــی اســت کــه افــکار عمومــی و 
ــه  ــروف برنام ــانه ها مص ــم  رس ــات مه موضوع
ــرای  ــه ب ــأله یی  ک ــد. مس ــات می باش ــی انتخاب مل
ــاالی  ــت ب ــی از اهمی ــردم و دموکراس ــن، م وط

ــت.  ــوردار اس برخ
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــردم برهمی ــر م ــورات اکث تص
ــر از  ــته پُ ــای گذش ــل انتخابات ه ــات مث انتخاب
ــه  ــال بن بســت و ب ــود و احتم ــد ب ــب خواه تقل
بحــران رفتــن آن می رفــت. آنچــه مســلم اســت 
ــات  ــده می شــود، انتخاب ــد؛ دی ــردم شــاهد ان و م
ــی  ــج ابتدای ــه نتای ــروز ک ــا دی ــاز پروســه ت از آغ
ــن  ــراردارد و ای ــران ق ــد در بح ــی ش آن همه گان

بحــران دارد عمیق تــر می شــود.
اکثرنهاد هــای  انتخابــات  پروســۀ  شــروع  از 
ــه  ــل در قضی ــای ذی دخ ــاهد و نهاده ــر، مش ناظ
ــود و  ــب میش ــات تقل ــه در انتخاب ــد ک می گفتن
ــد.  ــد ش ــانده  خواه ــش کش ــه چال ــد ب ــن رون ای
ــات  ــا و نظری ــا نگرانی ه ــن نهاد ه ــووالن ای مس
تــا  می ســاختند  مطــرح  همــواره  را  خــود 
ــد. ــنیده  ش ــر ش ــه کمت ــود ک ــه آن ش ــی ب توجه
اگــر کمــی بــه گذشــته رفتــه و نظــری بــه 
ــم،  ــی اندازی ــه مل ــن پروس ــردم در ای ــتراک م اش
ســهم گیری مــردم در ایــن رونــد بــا امــا و 
ــتراک  ــون اش ــود. چ ــراه ب ــادی هم ــای زی اگره
مــردم در رای دهــی بــا توجــه بــه نفــوس و آمــار 
ــود. گذشــته  ــز ب ــده گان بســیار ناچی ــت نام کنن ثب
از آن مطــرح ســاختن نگرانی هــای نامــزدان، 
ــر  ــیون و در اخی ــور کاری کمیس ــه در ام مداخل
ــدادی  ــدن تع ــارج ش ــودن و خ ــم نم ــم تحری ه
ــری  ــی از پروســه و جلوگی از دســته های انتخابات
ــوان  ــات، می ت ــی والی ــماری آرا در بعض از بازش
گفــت کــه ایــن رونــد از آغــاز کارش تاکنــون در 
بحــران بــوده و حــال دارد ایــن بحــران عمیق تــر 

می شــود.

آرا،  بازشــماری  تحریــم  مردمــی،  تظاهــرات 
فزیکــی،  برخورد هــای  لفظــی،  تنش هــای 
زبانــی،  تنظیمــی،  قومــی،  صف بندی هــای 
ــانه یی  ــازی و رس ــای مج ــات فض ــی، تبلیغ پول
ــد  ــن رون ــی ای ــرات منف ــری از اث ــش دیگ بخ
اســت، کــه اذعــان عمومــی را مکــدر ســاخته و 
ــد.  ــف می کن ــران را پ ــن بح ــش ای ــعله یی  آت ش
اتهام هایــی کــه بــر تعــدادی از اعضای کمیســیون 
انتخابــات وارد اســت زاویــه تاریــک دیگــری از 
ــه  ــه پروســه را ب ــد می باشــد ک ــت ب ــن وضعی ای
ــردن  ــودن و کارک ــته ب ــاند. وابس ــش می کش چال
بعضــی از کمیشــنران کمیســیون بــه تیــم حاکــم 
»ارگ« مــورد بســیار مهــم و اساســی ایــن بحــران 
ــد  ــک و تردی ــی، ش ــث بدگمان ــه باع ــت ک اس
کار  در  حکومــت  مداخلــه  می باشــد.  مــردم 
ــن  ــه ای ــترده ک ــات گس ــام تقلب ــیون و انج کمیس
ــش کشــیده بخــش دیگــری از  ــه چال ــد را ب رون

بحــران اســت.
ایــن  رهبــری  بــا  کمیشــنران  جنجال هــا 
ــنران  ــی از کمیش ــی یک ــند جعل ــیون و س کمیس
ــتر  ــی را بیش ــه بدگمان ــت ک ــاح دیگری س افتض

می ســازد. عمیق تــر  را  بحــران  و  ســاخته  
در حالــی  کــه تیــم ثبــات و همگرایــی مخالفتــش 
را بــه اعــالم نتیجــۀ ابتدایــی کمیســیون انتخابــات 
اعــالم  کــرده، کمیســیون هــم نتوانسته اســت 
ــه  ــد ب ــد، می توان ــم را فراهــم کن قناعــت ایــن تی

ایــن بحــران بیفزایــد.
ــه  ــد، ب ــه  یاب ــه ادام ــد همین گون ــن رون ــر ای اگ
صــدای نامــزدان گــوش داده نشــود؛ رای پــاک و 
ــتقل  ــدا نشــود؛ کمیســیون مس ــم ج ــاک از ه ناپ
ــردم  ــه رای م ــازد؛ ب ــت نس ــود را ثاب ــودن خ ب
احتــرام نشــود؛ شــفافیت در نظــر گرفتــه نشــود؛ 
مطمئــن باشــید کــه فاجعــۀ بدتــر از 2014 تکــرار 

خواهــد شــد.

افغانسـتان بـا بحران قدرت،  بحـران هویت و بحران 
منازعـۀ قومـی رو  به روسـت. این بحران هـا هر روز 
در حـال تشـدیدند و هسـتی سیاسـی و اقتصـادی 
افغانسـتان را تهدیـد می کننـد. به تقریـب نظم نوین 
جهانـی، شـاخۀ افغانسـتان یـا در قلم رو افغانسـتان، 
اسـناد  اسـت.  فروریـزی  و  شکسـت  حـال  در 
محرمانه یـی کـه در دوران ریاسـت جمهوری بوش 
و اوبامـا میـان مقام هـای آمریکایی رد و بدل شـده، 
قبـول شکسـت آمریکایی ها را در افغانسـتان نشـان 
می دهـد. »مـا کشـورهای فقیـر را اشـغال نمی کنیـم 
کـه آن هـا را ثروتمنـد کنیـم، مـا بـه دیکتاتوری هـا 
جـاری  دموکراسـی  آن جـا  کـه  نمی کنیـم  حملـه 
کنیـم، بلکـه مـا به کشـورهای پرخاش جو و خشـن 
حملـه می کنیـم تـا آنجا صلـح برقرار کنیـم و آن چه 
آشـکار اسـت در انجام این مأموریت در افغانسـتان 

خوردیم.« شکسـت 
جدیـد- افغانسـتان  رویـای  بـزرگ-  امیـد  یـک 
افغانسـتان رها شـده از چنگ بنیادگرایی اسـالمی و 
قمندان هـای خودسـر، در حال تبدیل شـدن به یأس 
مطلق اسـت. دموکراسـی، حقوق بشـر، آزادی بیان، 
حقـوق زنـان و ارزش هـای دیگری که قـرار بود در 
نظـم نویـن و نظـام جدید افغانسـتان نهادینه شـوند 
و تحقـق و پـرورش یابنـد در حـال بربادشـدن اند. 

نظـام جدیـد بـا جعـل و دروغ بنیادگـذاری شـد. 
قانـون اساسـی و سـاختار نظام موجود برای کشـور 
مـا از اول مناسـب نبـود. افـزون بـر ایـن، احـزاب 
سیاسـی قـوی، جریان هـای مسـتقل دموکراتیک در 
نظـام جدیـد شـکل نگرفت تـا از روندهـای بزرگ 
ملـی، چون دموکراسـی، آزادی بیان، حقوق بشـر و 
ارزش هـای دموکراتیـک و انسـانی دیگـر حراسـت 
کننـد و یـا برای تحقـق این ها صادقانه مبـارزه کنند.
در کابـل گروه مسـتقلی کـه برای بقای دموکراسـی 
نـدارد.  وجـود  کنـد  مبـارزه  آن  ارزش هـای  و 
اکنـون  فراوان انـد(.  قومـی  پراکنـدۀ  )گروه هـای 
افغانسـتان و نظام جدید به بن بسـت رسـیده اسـت. 
نظـام جدیـد و کشـور اگـر بـاز هـم با مشـکل زیاد 
از ایـن بحـران موجـود عبـور کنـد، بـار دیگـر و 
در موقعیـت و موضوعـات بـزرگ ملـی مجـدداً به 
بن بسـت روبـه رو خواهـد شـد. نظـام حاکـم قـادر 
بحران هـای  و  شـکاف ها  برداشـتن  میـان  از  بـه 
این چنینـی نخواهـد بـود. این نظام همیشـه بحران زا 
بـوده و خواهـد بود. امـا اکنون سرنوشـت انتخابات 
چـه خواهـد شـد؟ بحـران موجـود افغانسـتان را به 
کجـا خواهـد بـرد؟ آیـا درگیـری عظیمـی در راه 
اسـت یـا آمریکایی هـا بار دیگـر نتیجۀ تقلـب را بر 

می قبوالننـد؟ مـردم 
در حـال حاضـر دعـوا میـان داکتـر عبـداهلل و داکتر 

غنـی اسـت. اولـی بزرگترین فـرد تقلب پذیر اسـت 
و دومـی بزرگتریـن متقلبـی کـه تاریخ افغانسـتان تا 
هنـوز دیـده. در 2014، عبـداهلل، غنـی را بـا تفاوت 
13.35 درصـدی شکسـت داده بـود. در کشـورهای 
دموکراتیـک و عرف های دموکراتیـک طرفی که 13 
درصـد از رقیـب اش رأی کـم بیـاورد پیـروزی اش 
در دور دوم امـر غیرعلمـی و غیرممکـن ارزیابـی 
می شـود. بـر خالف ادعاهـا و منت هایی کـه عبداهلل 
بـر مـردم افغانسـتان بـار می کنـد- توافـق او هیـچ 
کمکـی بـرای بهبـود و بقـای افغانسـتان نرسـاند. 
»بسـیاری شـاخص ها نشـان داده که تشریک قدرت 
انتخابـات  مسـتقیم  عبداهلل-نتیجـۀ  و  غنـی  میـان 

2014-یـک ناکامـی مالل انگیـز بـوده اسـت.«
را  شـجاعتش  و  صداقـت  هنـوز  عبـداهلل  داکتـر 
بـرای مـردم افغانسـتان و یـا حداقـل بـرای حـوزۀ 
رأی خـود بـه اثبـات نرسـانیده اسـت. او چندیـن 
بـار اسـت کـه رأی میلیونـی مـردم را بـه  دسـت 
مـی آورد و از آن رأی مـردم، بـرای گرفتـن بخشـی 
از دولت به سـود شـخص خودش اسـتفاده می کند. 
او پنج سـال اسـتراحت می کنـد و فقـط دو مـاه بـه 
کمپاین می پـردازد. از آن جایی که جمعیت اسـالمی 
از نداشـتن شـخص مناسـب بـرای کاندیداتـوری 
درمانـده اسـت، هر بـار او را کاندیدا اعـالم می کند.

توافق نامۀ حکومت...                    ادامه صفحه7 

بحران انتخابات عمیق تر می شود

غنی و عبداهلل: 

متقلـب و تقلـب پـذیـر

زعفـران افغـانستان 
»زعفـران« شـد!

غالم حسن زاهدی

حبیب حمیدزاده

شجاع  نوری
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حیـله هـای 

خشم
آیـا ایـن مارپیـِچ مـرِگ دموکراسـی اسـت؟ آیـا ما در 
حـال افتـادن در یک حلقـۀ مهلِک خشـم و واکنش به 
آن هسـتیم، کـه مانـع گفت وگـوی معقولـی اسـت که 

زنده گـی مدنـی ما وابسـته به آن اسـت؟
در هـر عصـری دغل کارهـای سیاسـی بـا اسـتفاده از 
خشـم، دروغ و توهیـن بحـث معقـول و مسـتدل را 
تحت الشـعاع قـرار می داده انـد. امـا آنهـا از دهۀ 1930 

بـه بعـد چنـدان موفقیتی نداشـتند. 
عوام فریـب  سیاسـت مداران  از  بسـیاری  امـروز  امـا 
دریافته انـد کـه در عصـر دیجیتـال می تـوان از ایجـاد 
خشـم عمومـی به شـدت سـود بـرد. آن چه به خشـم 
رسـانه های  از  ناشـی  سـوءتفاهم  و  عصبانیـت  و 
کـه  هسـتند  سـازمان هایی  می زنـد  دامـن  اجتماعـی 
کاربـران مـزدوری را بـرای نوشـتن پیام هایـی لـه یـا 
علیـه موضوعـی در انترنـت در اختیـار دارنـد. افزون 
بـر این، روبات هـای خرابکار و مزاحم در شـبکه های 
اجتماعـی و تبلیغـات و آگهی های سیاسـی بـا بودجۀ 

مخفـی، بـه زنده گـی واقعـی رخنـه می کننـد.
امـروز، سیاسـت مداران و مفسـران زبـان خشـنی را 
بـه کار می برنـد کـه چنـد سـال پیـش غیرقابل تصـور 
بـود. جای شـک و شـبهه نیسـت کـه زباِن خشـونت 
خشـونت را مجـاز می کنـد، و در بسـیار از مـوارد بـه 
نظـر می رسـد کـه اسـتفاده از زبـان خشـن بـه ایـن 
منظـور اسـت کـه باعث پرخاشـگری نامعقـول طرف 

شـوند. مقابل 
مسـلمًا رأی دهنده گان باید اکنـون از این کابوس بیدار 
شـوند، عامالن بحران هـا را کنار بگذارند، و سیاسـت 
صلح آمیـز معقـول را دوبـاره زنـده کنند، سیاسـتی که 
امنیـت مـا منـوط بـه آن اسـت. امـا متأسـفانه، راه حل 

ممکـن اسـت به این سـاده گی نباشـد.
و  عصب شناسـی  علـم  جـذاب  شـاخۀ  چنـد 
روان شناسـی بـه ایـن امـر اشـاره می کننـد کـه تهدید 
و تنـش در زنده گـی عمومـی هنگامـی کـه پدیـد آمد 
احتمـاالً بـه نحـو خـودکار اسـتمرار می یابـد. هر چه 
بیشـتر احسـاس خطـر کنیـم، ذهن مـان بیشـتر درگیر 
واکنش هـای غیـرارادی و پاسـخ های بـدون فکـر و 

تأمـل خواهـد شـد.
عجیـب و غریب ترین این تأثیرات را اسـتفن پورجس 
و گرگوری لوئیس، دانشـمندان عصب شـناس، شـرح 
کـه  هنگامـی  کـه  می دهنـد  نشـان  آن هـا  می دهنـد. 
احسـاس خطـر می کنیـم، نمی توانیم اصـوات گفتاری 
می کنیـم،  امنیـت  احسـاس  وقتـی  بشـنویم.  را  آرام 
کـه  می شـوند،  منقبـض  میانـی  گـوش  ماهیچه هـای 
تأثیـرش ماننـد کشـیده شـدن پوسـت پـرده ی گوش 
)طبـل( اسـت. ایـن امـر مانـع از نفـوذ اصـواِت بـِم 
محیـط می شـود، و بـه مـا امـکان می دهد که خـود را 
بـا مـوج فرکانس هـای مـورد اسـتفاده در حـرف زدن 

معمـول انسـانی تطبیـق دهیم.
امـا هنگامـی که احسـاس خطـر می کنیم، الزم اسـت 

دوران  در  بشـنویم.  را  محیـط  بـِم  سـروصدای  کـه 
تکامـل بشـر، ایـن اصـوات )غـرش، نعـره، لگدمالـی 
پنجـه  یـا چنـگال یـا غـرش ُسـم جانـوران، رعـد، 
ضربـه ی سـیل در رودخانـه( بوده انـد کـه خطـر را 
گوشـزد می کـرده اسـت. به ایـن ترتیـب، ماهیچه های 
گـوش میانـی از حالـت انقبـاض رهـا می شـوند، و 
فرکانس هـای گفتـاری عبـور نمی کننـد. در موقعیـت 
سیاسـی، اگـر مـردم در حـال دادوفریاد کردن بر سـر 
ما باشـند، اصـوات معمول و معتـدل، از نظر فیزیکی، 
از حـوزه ی توجـه خـارج می شـوند. هـر کسـی برای 
آن کـه صدایـش بـه گوش دیگـران برسـد بایـد فریاد 

بزنـد، و سـطح تنـش و تهدیـد افزایـش می یابـد.
هنگامـی کـه به طور خاص احسـاس تهدید یا خشـم 
می کنیـم، واکنـش جنـگ یـا گریـز مـا آغاز می شـود، 
و قابلیـت مـا بـرای اسـتدالل را تحت الشـعاع خـود 
قـرار می دهد ـــ پدیده ای کـه برخی از روان شناسـان 
 ]amygdala hijack[ مغـز  بادامـه ی  دزدی  را  آن 
در  آمیگـداال  می نامنـد.  آمیگـداال  سوءاسـتفاده ی  یـا 
قاعـده ی مغـز قـرار دارد و عالئـم احساسـی شـدید 
قشـر  می تواننـد  کـه  عالئمـی  می کنـد،  هدایـت  را 
جلـوی پیشـانی مغز را نادیـده گیرند، و مـا را از اخذ 
تصمیمـات عقالنـی بازدارند. ما به طـرزی غیرعقالنی 
حملـه ور می شـویم، و حرف هـای احمقانـه می زنیـم 
و سـپس ایـن کار مـا موجـب تحریـک آمیگـداال در 
احساسـی  شـدید  واکنش هـای  ایجـاد  و  دیگـران 
می شـود. رسـانه های اجتماعـی کمابیـش بـه این نحو 

عمـل می کننـد.
هنگام احسـاس ناامنی در جسـتجوی راهی شتاب زده 
و کورکورانـه بـرای دسـتیابی بـه امنیت هسـتیم، و در 
نتیجـه ایـن واکنش ها تشـدید می شـود. امنیت چیزی 
اسـت کـه روان شناسـان »ارزش کمیـاب« می نامنـد: 
را احسـاس می کنیـم  ارزشـی کـه وقتـی کمبـودش 
اهمیتـش بـرای مـا افزایـش می یابـد، و ارزش هـای 
دیگـر را تحت الشـعاع قـرار می دهـد. ایـن امـر بـه 
کسـانی که مـا را دچـار ناامنی کرده اند اجـازه می دهد 
کـه خـود را »قدرتمندانـی« جلـوه دهند کـه می توانیم 
بـرای فـرار از آشـوبی کـه خودشـان ایجـاد کرده انـد 
بـه آن هـا پنـاه ببریـم. نظرسـنجی َهنسـارد سوسـایتی 
در مـاه آوریـل بـه طـرز نگران کننـده ای آشـکار کـرد 
کـه اکنـون 54 درصد از پاسـخ دهندگان بـا این حرف 
موافق انـد کـه »بریتانیـا بـه فرمانروای قدرتمنـدی نیاز 
دارد کـه خواهـان زیـر پـا گذاشـتن فرامین باشـد«، و 

تنهـا 23 درصـد بـا ایـن حـرف مخالف اند.
فکـر می کنـم کـه عوام فریب هـا ـــ یـا مشاوران شـان 
ـــ می داننـد کـه دارنـد چـه کار می کننـد. آنهـا بـه 
چطـور  می داننـد  حساب شـده  یـا  غریـزی  طـور 
نشـان  واکنـش  تهدیـد  بـه  نامعقـول  بـه شـیوه هایی 
پیـروزی،  بـرای  کـه،  می داننـد  نیـز  و  می دهیـم، 
بایـد مـا را از اندیشـیدن بازدارنـد. اگـر ایـن مارپیـچ 
را متوقـف نکنیـم، ممکـن اسـت بـه قعـر تاریکـی 

سـقوط کنیـم. پـس چـه می توانیـم بکنیـم؟ بـه طـور 
خـاص، چطـور بایـد دربـاره ی موقعیت هـای واقعـًا 
نگران کننـده  گفتگـو کنیـم بی آن کـه بـه واکنش هـای 
تهدیدآمیـز بینجامـد؟ نخسـتین چیـزی کـه علـم بـه 
مـا می گویـد ایـن اسـت: بـا همـه محترمانـه برخورد 
کـن. اگـر می خواهیـد دموکراسـی را پـاس بداریـد 
احتمـاالً احمقانه تریـن کاری کـه می توانیـد بکنید این 
اسـت کـه به مخالـف خـود دشـنام دهیـد و این گونه 

کنیـد. نفرت پراکنـی 
هرگـز بـه مسـابقه ی دادوفریـاد زدن وارد نشـوید، هر 
چقـدر کـه رفتـار شـخص دیگـر موهـن و برخورنده 
باشـد. هیـچ گاه موقعی که طرف مقابـل توهین می کند 
برآشـفته نشـوید: گفتگـو را دوبـاره بـه موضوع بحث 
برگردانیـد. مـا باید از سـکون و آرامش گرتـا تانبِرگ 
در واکنـش بـه مـوج رذالتی کـه هنگام سـخنرانی اش 
بـا آن مواجـه می شـود تقلیـد کنیـم: »همان طـور کـه 
شـاید متوجه شـده باشـید، نفرت پراکنان مثل همیشـه 
فعال انـد ــ مرا، نگاهم، لباسـم، رفتـارم و تفاوت هایم 
را تعقیـب می کننـد ... امـا وقت تـان را بـرای توجـه 

بیشـتر بـه آن ها هـدر ندهید.«
جنبـش جهانـی اقلیمـی کـه طغیـان علیـه انقـراض 
مدنـی  نافرمانـی  شـعارش  و  می شـود  نامیـده 
خشـونت پرهیز اسـت پـس از بررسـی پیـروزی یـا 
تفاهم نامـه ای  سیاسـی،  دیگـر جنبش هـای  شکسـت 
بـرای کنش گرایـی ارائـه کـرده اسـت که شـبیه نوعی 
الگـوی روان شناسـی سیاسـی کارآمـد اسـت. اعضای 
کـردن  منحـرف  بـرای  شـوخ طبعی  از  جنبـش  ایـن 
پرخاشـگری اسـتفاده می کنند، بروشـورهایی را پخش 
می کننـد تـا موضوع فعالیـت را توضیح دهنـد و برای 
اختـالل یـا آشـوب پیش آمـده عذرخواهـی کننـد، به 
فعـاالن آمـوزش می دهنـد تـا در برابر تحریک شـدن 
مقاومـت ورزنـد، و کارگروه هـای هم افزایـی بـه راه 
می اندازنـد تـا بـه مردم یـاد دهنـد کـه رویارویی های 
احتمالـی را بـه گفتگوهـای مسـتدل و معقـول تبدیل 
کننـد. همچنیـن »احتـرام عملـی« نسـبت به همـه، از 

جملـه نسـبت بـه پلیـس را تشـویق می کننـد.
مردمـی  گردهم آیی هـای  برپایـی  بـا  جنبـش  ایـن 
تـالش می کنـد تـا فضایـی مدنـی ایجـاد کنـد کـه در 
آن صداهـا و نظـرات دیگران شـنیده شـود. همان طور 
کـه اسـتفن پورِجـس در مقالـه ی دیگـری می گویـد، 
دانشـمندان عصب شناسـی که توانسـته اند بسـیاری از 
واکنش هـای غیـرارادی مـا را تبیین کنند، خاطرنشـان 
می کننـد کـه تـا زمانـی کـه احسـاس امنیـت نکنیـم 
مغزمـان بـه مـا اجـازه نمی دهد که نسـبت بـه دیگران 
شـفقت ورزیـم. ایجـاد فضاهـای آرامـی کـه در آن 
و  مهـم  قدمـی  بکاویـم  را  تفاوت هایمـان  بتوانیـم 
اساسـی بـرای بازسـازی زنده گـی دموکراتیک اسـت.
این هـا کـه گفتیـم ممکـن اسـت بدیهـی و  همـه ی 
مطابـق عقـل سـلیم بـه نظـر برسـد. بلـه همین طـور 
بـه مـا کمـک  امـا فهـم طـرز کار ذهن مـان  اسـت. 
می کنـد تـا تشـخیص دهیـم کـه چـه وقـت ذهن مان 
ناآگاهانـه در جهـت منافـع عوام فریب هـا کار می کند. 
متوقـف کـردن این مارپیـچ یعنی بازسـازی آن حالت 

ذهنـی ای کـه بـه مـا اجـازه ی اندیشـیدن می دهـد.

جورج مانبیوت
برگردان: افسانه دادگر

متقلـب و تقلـب...
وحـدت ملـی، سـهم عبـداهلل را برابر سـهم غنی تعییـن کرده اسـت: »برابری 
در انتخـاب کادرهـا میـان رییس جمهـور و رییـس اجرایی در سـطح رهبری 
ادارات کلیـدی امنیتـی، اقتصـادی و ادارات مسـتقل، در نتیجـۀ ایـن برابـری 
و بـه اسـاس فقره هـای 12 و 13 کـه در بـاال ذکـر گردیـده، حضـور هـر دو 
جانب در شـورای امنیت ملی، در سـطح رهبری مسـاوی و در سـطح اعضا 
برابرگونـه خواهـد بـود.« اما این رهبر شـیک و تمیز، بدون اسـتفادۀ درسـت 
از چنیـن فرصـت و موقعیتی، بیشـترین فعالیتش اشـتراک در جنازه ها و ختم 
قـرآن بـوده اسـت. در فاصلـۀ پنـج سـال میـان دو انتخابـات هیچ سـفری به 
والیت هـا، شهرسـتان ها و روسـتاهای حـوزۀ رأی خـود نداشـته اسـت. بـه 
ظاهـر ایـن طـور فکر می کند کـه یک ملت مجبـور وجود دارد کـه هر نوبت 
خـوش یـا خفـه بـه او رأی می دهـد و نیـازی نیسـت از ایـن ملـت مجبـور 
دل جویـی و سـپاس گزاری صـورت بگیـرد. مـردم هـوادار او، از وی حتـی 
تقاضـای یـک طـرح معقـول هم ندارنـد. انتظـار ایجاد شـغل، انتظـار توزیع 
عادالنـۀ سـهم او بـرای همـۀ مـردم ندارند، تنها خواسـت مقـدس این بخش 
از مـردم، دفـاع از رأی شـان اسـت کـه به معنـای دفـاع از شـفافیت، دفاع از 
دموکراسـی و حـق اسـت. امـا ایـن تقاضـا و خواسـت ملـت در سـه نوبت 
بـا پس لگـد داکتـر عبـداهلل مواجه شـده اسـت. وقـت کمپاین هـای انتخاباتی 
بـرای اثبـات شـجاعت خود، جنگ شـان با شـوروی و پیروزی شـان در برابر 
ارتـش سـرخ را مثـال می آورنـد، امـا وقـت معاملـه و بـازی بـا رأی چنـد 
میلیـون شـهروند کشـور، بهانـه می کننـد که أمریکا زور اسـت و مـا را اجازه 
نمی دهـد. خالصـۀ گـپ در این جا ایـن که: یک ملـت قاطع وجـود دارد که 

رهبـراش شـیک و پـول دار و پُررابطـه اسـت، اما بـدون برنامه و شـجاعت.
غنـی بزرگتریـن متقلبـی اسـت کـه کشـور مـا تـا هنـوز دیـده اسـت. ایـن 
معلـم دانشـگاه، مدیـر کارکشـته و»متفکـر« فقـط یـک »متعصـب عصبانـی« 
از آب درآمـد. افغانسـتان هیـچ وقـت چنیـن آشـفته، پـر از فسـاد، تعصـب، 
خون ریـزی و تاریکـی نبوده اسـت. برخـالف وعده و الف هایـش، او با مافیا 
و دزدان بـزرگ رابطـه قایم کرد. در پنج سـال گذشـته دارایی و سـرمایۀ مردم 
بـه تـاراج و غـارت رفته اسـت. وزیر مالیۀ او غرق در فسـاد اسـت. در حالی 
کـه فقـر و تباهـی بـی داد می کند، مشـاوران بخشـی از وزارت خانه هـا، باالی 
45 هـزار دالـر معـاش دریافت کرده اند. در سـال مالی جاری )1398( بیشـتر 
از 6 میلیـارد افغانـی حیف ومیـل شـده و نامعلـوم اسـت. غنـی قومندان های 
زورگـو را تنبیـه می کنـد تـا از رهبـران خویش جدا شـوند و بـه او بپیوندند. 
45 هـزار سـرباز ارتـش، یعنـی فرزنـدان صدیـق و واقعـی این سـرزمین در 
دوران او کشـته شـده اند )در 18 سـال گذشته 62124 سـرباز کشته  شده اند(. 
جنـگ از روسـتاها و حاشـیه های افغانسـتان به شـهرها رسـیده اسـت و کم 
مانـده کل کشـور در کام طالـب فـرو رود. طالبانی که بیشـتر از بیسـت سـال 
مصـروف قصابـی و قسـاوت بوده انـد برای شـان محفـل باشـکوه برگـزار 

می شـود و بعـد رخصت می شـوند.
چـه کسـی هماننـد غنـی بـه یـک روند بـزرگ ملـی- یـک رونـد حیاتی و 
سرنوشت سـاز مثـل انتخابات و ارزشـی چون دموکراسـی صدمـه وارد کرده 
اسـت؟ بـه تقریـب تمامی مردم افغانسـتان از رونـد انتخابـات و از روندهای 
دیگـر این چنینـی ناامید شـده اند و بـار دیگر اشـتراک نخواهند کرد. مسـئول 
ایـن همـه تقلب هـا غنـی و برنامه هـای قومی اوسـت. او بایـد توضیح بدهد 
کـه او چـه کاری را بلـد اسـت یـا انجام داده اسـت کـه دیگران بلد نیسـتند 
و یـا نمی تواننـد انجـام بدهنـد )غیـر از برتری طلبـی و تمامیت خواهـی(. از 
مـارچ 2018 به این سـو وزارت دادگسـتری ایـاالت متحده حالت افغانسـتان 
را » سـازگار بـا دولـت غالبـاً غیرقانونـی، ضعیـف و نـا کارآمـد« توصیـف 
کـرده اسـت. از 2018 بـه ایـن طـرف نیروهـای دفاعـی و امنیتی افغانسـتان 
باشـند،  داشـته  خـود  کنتـرل  در  را  شـهرها  و  شهرسـتان ها  نتوانسـته اند 
شهرسـتان ها و قلمروهـای بیشـتری موقعیـت منازعـه دولـت و شورشـیان 
قـرار گرفتـه اسـت. نیروهـای طالبـان در ایـن سـال ها افزایـش یافته اسـت. 
در سـال 2014،  مقام هـای آمریکایـی تعـداد کل نیروهای شورشـی طالبان را 
20 هـزار تـن گفتـه بودنـد. چهار سـال بعـد از 2014، نیروهـای جنگ جوی 
طالبـان 60 هـزار تـن گفتـه شـده و در تازه تریـن مـورد گفته شـده کـه »60 
هـزار »تـازه شـروعش اسـت« و بـه تازه گـی ایـن برآورد بـه 60 تـا 70 هزار 
افزایـش یافتـه اسـت.« نگاه شـود بـه تحقیقـی که تـازه انیسـتیوت مطالعات 
اسـتراتیژیک افغانسـتان منتشـر کـرده اسـت »افسـانۀ دموکراسـی انتخاباتـی 

افغانسـتان: بی نظمی هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری 2014«
همـان طـور کـه گفتیم غنـی با تقلـب رییس جمهور افغانسـتان شـد. در یک 
والیـت جنـگ زده مثـل پکتیـکا 97.77 درصـد مـردم اشـتراک کـرده بودنـد 
)بـه تقریـب 97 فیصـد رأی برای غنـی( در خوسـت 73.18 درصـد. تمامی 
ناظـران داخلـی و خارجـی و نهادهـای تحقیقـی در داخـل و خارج کشـور، 
نتیجۀ انتخابات 2014 افغانسـتان را نامشـروع خوانده و اعـالم کردند. »نتایج 
رأی گیـری ]2014[ می توانـد باعـث شـود کـه یـک ناظـر بی طـرف بـه این 
نتیجـه برسـد کـه انتخابـات و در نتیجه، ریاسـت جمهوری غنـی، حد اقل با 
معیارهـای رأی گیری و انتخابات دموکراتیک، نامشـروع و غیرقانونی اسـت.«
انتخابـات 2014 افغانسـتان یـک چیـز جدیـد و نـادر اسـت، یعنـی در هیچ 
کشـور و جامعـۀ دیگـری چنین چیزی اتفاق نیفتاده اسـت. آن روند و شـیوه 
بـا هـر گونـه عـرف دموکراتیـک در تضـاد بـود و اسـت و نهایـت تقلب را 
نشـان می دهـد کـه »دشـوار اسـت پیـش از ایـن تاریـخ نمونـۀ آن را به خود 
دیـده باشـد... .« نتیجـۀ انتخابـات 2014 و میـزان تقلـب و بی اعتنایـی غنـی 
بـه سرنوشـت دموکراسـی و بقـای افغانسـتان حیـرت آور بوده اسـت. چون 
»... پیداکـردن نتایـج انتخابـات در هـر کشـور دموکراتیکی که بتوانـد با نتایج 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 2014 افغانسـتان مقایسـه شـود، دشـوار 
می باشـد. تنهـا نتایـج مشـابه را می تـوان در برخـی از ر ژیم هـای دیکتاتوری 
یافـت کـه در آن نامـزدان برنـده معموالً دسـت کم 90 درصـد آرا را دریافت 

می کننـد.«
غنـی می خواهـد بـار دیگر با تقلب به قدرت برسـد. دموکراسـی و شـفافیت 
برایـش مهـم نیسـت. در چنیـن حالتـی مـردم مسـوولیت دارنـد کـه از رأی 
خـود و از دموکراسـی و شـفافیت دفـاع کننـد. هـر کسـی کـه در انتخابـات 
شـرکت کرده اسـت، هر کسـی که می خواهـد در این سـرزمین زنده گی کند 
بایـد علیـه تقلب و زورگویی ایسـتاد شـود. باالخره مردم چنـد بار مصلحت 
را قبـول کننـد؟ چنـد بـار برتری طلبـی و تمامیت خواهـی را تحمـل کننـد، 
سـرانجام یـک جایـی در مرحله یی از یک رونـد غیردموکراتیـک، غیرقانونی 
و خـالف رأی مـردم توسـط کسـی توقف داده شـود یـا خیـر؟ در زمانی که 
حلقـۀ فسـاد، رهبـران قومـی و باداران شـان برای غـارت مردم دسـت اتحاد 
دراز کرده انـد، مسـوولیت مـردم اسـت که دست به دسـت هم بدهنـد و برای 

آینـدۀ خـود و سـرزمین خـود مقاومت و ایسـتاده گی نشـان دهند.



هیاتـی از مجلـس سـنا کـه بـه تازه گی بـا زلمـی خلیل زاد 
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا در رونـد صلـح افغانسـتان دیـدار 
کـرده می گویـد، طالبـان بـه خلیـل زاد گفتـه کـه حاضـر 

نیسـتند بـا دولـت افغانسـتان آتش بـس کننـد.
هیـات مجلـس سـنا که چهـار روز پیش با زلمـی خلیل زاد 
در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان در کابـل دیدار کـرده به 
نقـل از آقـای خلیـل زاد می گوینـد کـه طالبان بـر آتش بس 
بـا امریکایی هـا و ادامه جنـگ با نیروهای امنیتی افغانسـتان 

تاکیـد دارند.
محمـد علـم ایزدیار معـاون اول مجلس در نشسـت دیروز 
ایـن مجلـس گفـت: »در دیـدار با خلیـل زاد تمام مسـایلی 
را کـه سـناتوران پیـش از ایـن در مورد تامین صلـح پایدار 
مطـرح می کردنـد، در میـان گذاشـتیم و گفتیـم کـه اگـر 
آتش بـس می شـود بایـد عمومـی باشـد؛ زیـرا آتش بـس 
مـردم  و  امنیتـی  نیروهـای  بـر  طالبـان  و  امریـکا  میـان 

افغانسـتان سـنگین تمـام می شـود.«
او تاکیـد کـرد، متاسـفانه آقـای خلیـل زاد گفـت، طالبـان 
بسـیار اسـرار دارنـد کـه بـا امریـکا آتش بس می کننـد ولی 
بـا حکومـت افغانسـتان نـه؛ این مسـاله بیانگر آن سـت که 
طالبـان خالف آنچـه ادعا دارنـد، علیه نیروهـای امریکایی 
نـه بلکه علیه نیروهای امنیتی افغانسـتان و مردم افغانسـتان 

می کنند. جهـاد 
معـاون اول مجلـس سـنا تاکیـد کرد کـه آقای خلیـل زاد به 
آنـان )هیات مجلس سـنا( اطمینان داده اسـت؛ تـا زمانی که 
و  خشـونت ها  کاهـش  عمومـی،  آتش بـس  بـه  طالبـان 
نشسـت بیـن االفغانـی حاضـر نشـوند، توافقنامـه صلـح 

امریـکا را بـا ایـن گـروه امضـا نخواهـد کرد.
بـه گفتـۀ او، خلیـل زاد گفتـه هم اکنـون اعضـای دفتـر قطر 
طالبـان بـرای مشـوره بـا رهبـران شـان مهلـت خواسـته و 

جهـت رایزنـی بـه پاکسـتان رفته اند.
از  کـه  پرسـیده  خلیـل زاد  از  گفـت،  همچنیـن  ایزدیـار 
یک جانـب امریکا بـا دولت افغانسـتان موافقت نامـۀ امنیتی 

امضـا کـرده و از جانـب دیگـر او بـا طالبـان توافق نامـۀ 
صلـح امضـا می کنـد؛ آیـا ایـن دو مسـاله باهـم در تضـاد 
قـرار ندارنـد؟ امـا خلیـل زاد گفته کـه توافق صلـح امریکا 
و طالبـان بـا پیمـان امنیتـی امریکا بـا دولت افغانسـتان در 

تصـادم قـرار نمی گیـرد.
»آنچـه  گفـت:  هـم  سـنا  مجلـس  منشـی  قرلـق  عبـداهلل 
خلیـل زاد در مـورد موقـف طالبـان در خصـوص آتش بس 
طالبـان  بـود؛  تعجـب  و  تاسـف  قابـل  مـا  بـرای  گفـت 
آماده انـد بـا امریـکا آتش بس کننـد؛ اما با دولت افغانسـتان 
نـه؛ خلیـل زاد گفـت مـن بـه طالبـان گفتـم چطور شـما با 

نیروهایـی کـه اشـغالگر می خوانیـد آتش بـس می کنیـد؛ اما 
بـا نیروهـای افغـان کـه همـه مسـلمان اند آمـاده آتش بـس 

نیسـتید، پـس جنـگ شـما بـا افغان هـا اسـت.«
قرلـق بـا اشـاره بـه این کـه هم اکنـون طالبـان بـا نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان و مردم افغانسـتان درگیر جنگ هسـتند، 
افـزود کـه ایـن چـه منطقـی اسـت کـه طالبـان بـه عنوان 
داعیـه دار جهـاد و دفاع از اسـالم در روند صلـح با امریکا 
گرفته انـد و از سـفر آنـان بـه پاکسـتان معلـوم اسـت کـه 
گـب چیسـت؟ آنـان بایـد هرچـه زودتر دسـت از کشـتار 

اطفـال، زنـان و جوانـان مسـلمان افغـان، بردارند.

در  را  جنـگ  به خاطـری  طالبـان  رهبـران  او،  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان توقـف نمی دهند کـه نگران اند مبـادا کمک های 
پولـی کـه از قطـر، پاکسـتان و برخـی کشـورهای دیگـر 
می گیرنـد را از دسـت بدهنـد و فکـر می کننـد، دیگر هیچ 

بهانـه ای بـرای ادامـه دریافـت ایـن کمک هـا ندارنـد.
گفتنی اسـت کـه برخـی مقام های پیشـین طالبـان گفته که 
بـه احتمـال زیـاد طالبـان بـا تامیـن آتش بـس عمومـی 10 

روزه در افغانسـتان هفتـه آینـده توافـق خواهنـد کرد.

پرداخت هزینه حقیقت ندارد
گـروه طالبـان در واکنـش بـه تصمیم کنگـرۀ امریـکا برای 
اختصـاص پـول بـه گفت وگوهای صلـح امریکا بـا طالبان 
اعـالم کـرد کـه امریکا فقـط هزینه هـای تیم مذاکـره کننده 
خـود را می پـردازد و بـه تیـم مذاکـره طالبـان هزینه یـی 

اسـت. نپرداخته 
سـهیل شـاهین سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر 
دیـروز در پیامـی در توییتـرش نوشـت: امریـکا در رونـد 
مذاکـرات خـود بـا طالبـان فقـط هزینه هـای تیـم مذاکـره 
کننـده خـود را پرداختـه اسـت و گزارش هـا دربـارۀ اینکه 
ایـن کشـور هزینه هـای تیـم مذاکـره کننـده طالبـان را نیـز 

پرداختـه اسـت، حقیقت نـدارد.
براسـاس گزارش هـا، کنگـره امریـکا بـه وزارت دفـاع این 
کشـور اجـازه داده تـا سـقف پانـزده میلیـون دالـر را برای 

تهیـه تـدارکات مذاکـرات صلـح بـا طالبان هزینـه کند.
 براسـاس ایـن طـرح، پنتاگـون 15 میلیـون دالـر را صرف 
امنیـت،  بـه شـمول  تامیـن هزینـۀ گفت وگوهـای صلـح 
حمـل و نقـل، اقامـت گاه ، غـذا، لـوازم، ارتباطات و سـایر 

خدمـات دیگـر در نظـر خواهـد گرفـت.
زلمـی خلیـل زاد نماینـده امریـکا در امـور افغانسـتان دو 
هفتـه پیـش دور تازه یـی از مذاکـرات خـود را بـا طالبـان 

در دوحـه آغـاز کـرد .
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

گـراف  کـه  می  دهـد  نشـان  جهانـی  منظـم  بررسـی  یـک 
خودکشـی و افسـرده گی در وجود کسـانی که در مکان های 

آلـوده زنده گـی می کننـد، بلنـد اسـت.
ماننـد  محدودسـازی  قانـون  و  جهـان  آلوده گـی  کاهـش 
اتحادیـه اروپـا )EU( می توانـد از مصـاب شـدن میلیون ها 
انسـان بـه افسـرده گی جلوگیری کنـد. این یـک پیش فرض 
بـرای هوای سـمی اسـت کـه سـبب  افسـرده گی می گردد. 
دانشـمندان بـاور دارنـد کـه علـل ایـن همـه یـک معلـول  
ایـن گفت وگـو  اثبـات آن در  امـا  اسـت،  دارد]آلوده گـی[ 

امـکان پذیـر نیسـت. 
محققـان بـا در نظر داشـت سـوزاندن مـواد بی کیفیـت نفتی 
را  کار  ایـن  فابریکه هـای صنعتـی  و  خانه هـا  موترهـا،  در 
انجـام داده انـد، محققـان می گویـد کـه شـواهد تـازه نشـان 
می دهـد کـه سـوزانید ایـن چیزهـا، مـواد را تولیـد می کنـد 
کـه سـازمان جهانـی صحبـت )WHR( از آن بـه عنـوان 

هـوای کثیـف نـام برده اسـت. 
اسـوبل برایـت وایـت، اسـتاد در دانشـگاه کینگـس کالیـج 
لنـدن، )University College London  ) و عضو این 
بررسـی می گویـد: ما نشـان دادیم کـه هوای آلـوده می تواند 
باشـد.   داشـته  تأثیـر  مـا  مغـز  بـاالی  بـه صـورت جـدی 
گفت وگـو بـا اتحادیـۀ اروپامی توانـد یـک تفـاوت بـزرگ 
را نشـان دهـد. ایـن خانـم می گویـد کـه شـما می توانیـد 
آلوده گـی  از  جلوگیـری  بـا  را  افسـرده گی  از  درصـد   15
کاهـش دهـد. ایـن مـوارد  تاثیـر بسـزای دارد. به خاطـری 
کـه افسـرده گی یـک بیمـاری گیـچ کننـدَۀ عمومی اسـت و 
ایـن در حـال افزایـش اسـت. به اسـاس اطالعات سـازمان 
صحـت جهانـی، بیـش از 264 میلیـون انسـان در جهـان به 

بیمـاری افسـرده گی مصـاب هسـتند. 
اخیـر  در  می دانیـم  مـا  می گویـد:  وایـت،  برایـت  خانـم 
تأثیـرات هـوای آلـوده می تواند به سـلول های مغزی برسـد 
هـم بـه سـلول های خونـی و دماغـی نفـوذ کنـد و آلوده گی 
می توانـد تأثیـرات سـو بـر مغز داشـته باشـد و سـلول های 
را  اسـتریس  هورمون هـای  و  کنـد  تخریـب  را  اعصـاب 
متحـرک بسـازد؛ زیـرا این بـه بیمـاری مغزی ارتبـاط  دارد. 
جـوزف هایـس، یک عضـو دیگر گـروه محققـان، می گوید 
شـواهد پیشـنهادی نشـان می دهـد کـه آلوده گـی خـود بـه 

افزایـش اضطـراب مغـزی تمـام می گردد.
ایـن تحقیـق کـه در یـک شـبکۀ موسـوم بـه چشـم انداز 
محیـط صحـی منتشـر شـده اسـت، بررسـی از مـدارک 16 
کشـوری اسـت که در سـال 2017 انتشـار یافته اسـت. این 
نشـان می دهـد ارتبـاط عمیق میان هوای سـمی، افسـرده گی 
و خودکشـی وجـود دارد. این چیزی اسـت که بیشـتر مورد 
تأییـد بررسـی های اخیـر قـرار دارد، بـه ویـژه بررسـی کـه 
 recent research “extremely high( نهـاد  توسـط 
 mortality” in people with mental disorders
and ( انجـام شـده اسـت. یـک بررسـی دیگـر نیـز نشـان 
می دهـد کـه آلوده گـی هـوا دلیـل قـوی بـر کاهـش ذهینت  
دارد. بررسـی دیگـر جهانـی در اوایل سـال 2019 می گوید 

کـه آلوده گـی هـوا می توانـد سـلول های را تخریـب کنـد و 
تمـام سـلول های وجـود انسـان را تحـت تأثیـر قـرار دهد. 
اطالعـات اولیـه نشـان می دهـد که افسـرده گی بـا آلوده گی 
ارتبـاط دارد؛ حتـا در صورتـی کـه کمتـر از 2.5 مکـرو متر 
)0.0025 ملـی متـر PM2.5( باشـد. افزایـش اضطـراب تـا 
10 درصد در یک سـال، بلندترین اضطراب اسـت. شـهرها 
 )114µg/m3( دهلـی هند با داشـتن 114 مایکرو مترمربـع
در صـدر جـدول و اوتـوا و کانـادا در رده  هـای بعـدی قرار 

گرفته انـد.
آلوده گـی  میانگیـن   2017 سـال  در  بریتانیـا  شـهرهای  در 
)pm2.5 ( 13 مایکروگـرام )13µg/m3.( بـوده اسـت. بـه 
اسـاس داده هـای سـازمان صحـت جهانـی، ردۀ پاین تـر از 

2.5 درصـد، سـبب کاهش افسـرده گی می شـود کـه پاین تر 
از 10 مایکـرو گـرام باشـد. بررسـی های اولیـه اضطـراب 
خودکشـی را تـا 10 درجـه مایکرو متر قلم داد کرده اسـت. 
نتایجـی کـه در بررسـی کوتـاه بدسـت آمده، نشـان می دهد 
کـه  10 درجـه مایکـرو گـرام مربـع )10µg/m3( آلوده  گی 
در مـدت سـه روز اضطـراب خودکشـی را تـا 2 درصـد 

افزایـش می دهـد.
دانشـمندان می گوینـد کـه امـکان افزایـش اضطـراب کـه 
دارد،  وجـود  برسـاند  آسـیب  را  مـردم  از  زیـاد  شـماری 
به خاطری کـه هنـوز 90 درصـد از مـردم جهـان در هـوای 
آلوده یـی  زنده گـی دارنـد کـه از معیـاری سـازمان صحـی 

جهـان بلنـد اسـت.
خانـم برایـت وایـت، می گویـد کـه ایـن بـه شـدت قابـل 
نگرانـی اسـت و ایـن نتیجۀ ارتبـاط تنگاتنـگ دارد. محققان 
گقتـه انـد کـه فکتورهـای زیـاد اسـت کـه می توانـد بـاالی 
سـالمت مغز تأثیر داشـته باشـد.  موقیعت بودبـاش، درآمد، 
تحصیـالت، سـیگار، کار و چاقـی، امـا این هـا نمی توانـد 
جـدای از قـوۀ باشـد کـه اکثر اوقات بـه دلیـل آلوده گی هوا 
کـه بـه عنـوان قوۀ مخـرب فزیکـی باالی مغـز تأثیـر دارند. 
آیونیـس بوکلیـس، اسـتاد دانشـکاه کینگـس کالـج لنـدن، 
می گوینـد کـه ایـن بهتریـن بررسـی در چهـل سـال اسـت. 
همچنـان ایـن بررسـی از بخش هـای مختلف جهان اسـت. 
بـه عنـوان مثـال چیـن، امریـکا، جرمنـی در گزارش هـای 

منتشـر شـده خیلـی مطابقت داشـته باشـد. 
او گفـت که شـواهد نشـان می هد کـه  این بررسـی محدود 
بـوده و بایـد بـه صـورت گسـرده تر انجـام شـود. بـه ویـژه 
بـرای  هـوا  آلوده گـی  تأثیـرات  این کـه  مـورد  در  دانسـتن 
کاهـش فعالیت مغزی و این که راهبردسـازان شـواهد بشـتر 

را بـرای  روی دسـت گرفتـن عمـل بـه دسـت بیاورند.
برایـت ویـت، گفتـه اسـت کـه ما نیـاز داریـم تا تمـام توان 
خـود را بـرای کاهش آلوده گـی روی دسـت بگیریم. هوای 
کـه بـه صـورت منظـم در آن درگـردش هسـتیم. همچنـان 
نیـاز بـه ایجاد  سـامانۀ تغییـر داریم، بـه این معنـا که دولت 
کننـد.  کمـک  آلوده گـی  کاهـش  بـرای  پالیسی  سـازان  و 
محققـان گفه انـد قـدم زدن به صـورت منظم و فضای سـبز 

بـه تنهایـی نمی تـوان دسـبب رشـد ذهنی شـود. 

افسرده گی و خودکشی با آلوده گی هوا ارتباط دارد
منبع: گاردین برگردان: ابوبکر صدیق
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