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اعـالم خودمختـارِی مولـوی هـراتی 

و دست هـای بستـۀ حـکومت
مقصـر ناامنـی 

جـادۀ کابل-شمـال کیست؟

2 3

ــد  ــان می گوین ــت جوزج ــی در والی ــای محل مقام ه
ــۀ  ــه گون ــی ولســوالی درزاب را ب ــای امنیت ــه نیروه ک

ــد. ــرک می کنن ــل ت کام
جوزجــان  والــی  ســخنگوی  ازر،  عبدالمعــروف 
می گویــد: “حضــور نیروهــای دولتــی در یک ســو 
ــا و  ــر، درگیری ه ــوی دیگ ــان در س ــور طالب و حض
اســتفاده طالبــان از خانه هــا مــردم بــه عنــوان ســنگر، 
باعــث شــده تــا مــردم یــک گردهمایــی خودجــوش 

ــد.” ــام دهن انج
ــات  ــی، مقام ــن گردهمای ــس از ای ــه پ ــزود ک ازر اف
ــن  ــل مای ــه دلی ــردم و ب ــت م ــه خواس ــاح ب ذی ص
فــرش بــودن تمــام ســاحات ایــن ولســوالی از ســوی 
ــات  ــودن عملی ــه ب ــدون نتیج ــان ب ــان و همچن طالب
نظامــی، تصمیــم گرفتــه انــد کــه نیروهــای امنیتــی از 

ــوند. ــارج ش ــوالی خ ــن ولس ای
ســخنگوی والــی جوزجــان تاکیــد کــرد، شــماری از 
ــده و  ــارج ش ــوالی خ ــن ولس ــی از ای ــای امنیت نیروه
ــا  ــردا و ت ــا ف ــروز و ی ــز ام ــده آن نی ــداد باقی مان تع
امــر بعــدی عملیــات پاک ســازی، درزاب را بــه طــور 

ــد. ــرک می کنن ــل ت کام
ــی  ــس محل ــده پولی ــم نصــرت اهلل، فرمان ــویی ه از س
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ــوالی درزاب ب ولس

تمــام پرســونل خــود، کــه در پوســته آنتــن ولســوالی 
ــق  ــروز از طری ــد، دی ــره بودن ــت محاص درزاب تح
ــت  ــن والی ــز ای ــه شــهر شــبرغان، مرک ــا ب چرخ بال ه

ــال داده شــدند. انتق
ــه  ــی از بی نتیج ــان در حال ــی جوزج ــخنگوی وال س
درزاب  ولســوالی  در  پاک ســازی  بــودن عملیــات 
ــه  ــاهین ب ــول اردوی ۲۰۹ ش ــه ق ــت ک ــر داده اس خب
تاریــخ ۲۱ عقــرب از آغــاز عملیــات مشــترک در ایــن 

ــود. ــر داده ب ــوالی خب ولس

یکــی از مقامــات گــروه طالبــان 
ــکا  ــده گان امری ــه نماین ــد ک می گوی
و ایــن گــروه دربــارۀ سرنوشــت 
ــتان  ــروه در افغانس ــن گ ــان ای زندانی
ایــن  آزادی  و  کردنــد  گفت وگــو 
ــۀ صلــح  ــن توافق نام ــان در مت زندانی

ــت. ــده اس ــد ش قی
ایــن مقــام آگاه از محتــوای مذاکرات 
امریــکا و طالبــان کــه خواســت 

نامــش فــاش نشــود، بــه خبرگــزاری 
اســت،  گفتــه  آسوشــیتدپرش 
ــان  ــام زندانی ــکل از ن ــتی متش فهرس
امریکایی هــا  اختیــار  در  طالبــان 
در  آنهــا  آزادی  و  شــده  گذاشــته 
گفت وگــو   دســت  در  توافق نامــه 

ــت. ــده اس ــد ش ــن قی ــن طرفی بی
ــۀ صلحــی  ــی توافق نام ــان زندان طالب
ــد  ــان منعق ــکا و طالب ــن امری ــه بی ک

ــوز آزادی  ــوان مج ــه عن ــود را ب ش
خــود می بیننــد. 

مقامــات امریــکا و افغانســتان پیشــتر 
زندانیــان  آزادی  کردنــد،  اعــام 
ــت.  ــره اس ــد مذاک ــی از رون بخش

در همیــن حــال،  برخــی تحلیلگــران 
معتقــد انــد، آزادی زندانیــان ممکــن 
اســت رونــد صلــح در افغانســتان را 

تضعیــف کنــد.
بــه گفتــۀ مقامــات طالبــان، شــورای 
حاکمیــت گــروه طالبــان دو روز 
پیــش بــا موافقــت بــا آتش بــس 
فرصتــی  افغانســتان،   در  موقــت 
ــا  ــرای امضــای توافق نامــۀ صلــح ب ب

ــرد. ــم ک ــکا فراه امری
در عیــن جــال امــا ســخنگوی طالبان 
اعــام کــرد کــه ایــن گــروه تاکنــون 
ــارۀ آتش بــس موقــت  تصمیمــی درب

در افغانســتان اتخــاذ نگرفتــه اســت.
کــرد  اعــام  طالبــان  ســخنگوی 
ــی  ــون تصمیم ــروه تاکن ــن گ ــه ای ک
در  موقــت  آتش بــس  دربــارۀ 
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رییـس ادارۀ تـدارکات ملـی می گویـد بـا وجودیکـه 
خوبـی  کارهـای  قراردادهـا  شـفافیت  در  اداره  ایـن 
انجـام داده؛ اما فسـاد شـرکت ها در اجـرای قراردادها 

بـه تنـگ آمده اسـت.
الهـام عمـر هوتکـی رییـس اداره تـدارکات ملـی در 
نشسـت دیـروز مجلـس نماینده گان اسـتجواب شـد.
معطـل شـدن قـرارداد ادویه شـفاخانه چهارصد بسـتر 
بـه مـدت یک ونیم سـال، موجودیت فسـاد در قرارداد 
قـرارداد  غیرقانونـی  واگـذاری  دفـاع،  وزارت  برنـج 

تسـت مـواد نفتـی بـه کمپنی تی سی آر سـی، فسـاد در 
واحـد عملیاتـی اداره امـور و واگـذاری غیـر قانونـی 
قراردادهـای تیـل، پطـرول و گاز مایـع وزارت دفـاع 
ملـی از دالیـل اسـتجواب رییـس اداره تـدارکات ملی 

بودند.
فسـاد  دسـت  »از  گفـت:  امـا  هوتکـی  عمـر  الهـام 
شـرکت های قـراردادی بـه تنـگ هسـتیم؛ دلیـل ایـن 
می کنـد  بررسـی  را  تـدارکات  جمهـور  رییـس  کـه 
ایـن اسـت کـه نـان بـه عسـکر درسـت برسـد و از 
امکانـات محـدود بـه شـکل درسـت مصـرف شـود؛ 
امـا بازهـم بجـای اینکـه یخـن مامـور مفسـدی که با 
شـرکت مفسـد معاملـه می کنـد گرفتـه شـود موضوع 

برمی گـردد.« جمهـوری  ریاسـت  بـه 
هیـات  سـوی  از  قراردادهـا  افـزود،  هوتکـی  آقـای 
ارزیابـی بـه ریاسـت وزیـر اداره مربوطـه بـه قـرارداد 
داده می شـوند و اداره تـدارکات ملـی فقـط صاحیت 
تاییـد قراردادهـا را دارد؛ امـا مسـوالن ادارات دولتـی 
بخاطری اینکـه بررسـی را از سـر خـود چـپ کننـد 
مسـوولیت را بـر گـردن اداره تـدارکات می اندازنـد.
او در مـورد قـرارداد ادویـه وزارت دفـاع گفـت کـه 
حـدود یـک و نیم ماه پیش ادویه سـال آینـده وزارت 
دفـاع از تـدارکات منظـور شـده، پس چگونـه قرارداد 
یـک سـال پیـش ایـن وزارت از تـدارکات ملـی پاس 
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رییس ادارۀ تدارکات ملی:
از فساد رشکت های قراردادی به تنگ آمده ایم

طالبان فهرست زندانیان خود را آماده کرده
 اما از آتش بس خبری نیست

نیروهای امنیتی ولسوالی درزاب را ترک می کنند

شـرایط امـروز هیـچ شبـاهتـی 
با دهـۀ هفتـاد نـدارد

مـذاکـرات بیـن االفغـانی؛ 
آیـا دولت تنـها مـی مانـد؟

مــردم افغانســتان بــه یــک چنیــن فضــای صلحــی مشــکوک و 
ــوان  ــد؛ از ایــن رو »صلــح امریکایــی«، بهتریــن عن بدگمــان ان
ــده گان  ــان نماین ــا می ــه ماه ه ــت ک ــِی برنامه یی س ــرای معرف ب
ــرف  ــه ط ــن برنام ــان دارد. در ای ــا جری ــان و امریکایی ه طالب
ــِی  ــای منطقه ی ــر قدرت ه ــرِف دیگ ــت و ط ــی، امریکاس اصل
حامــی طالبــان شــامل پاکســتان، روســیه و چیــن اســت کــه از 
طالبــان بــه عنــوان روپــوش اســتفاده می کننـــد. دولــت و مردم 
ــه  ــش نیســتند ک ــه، پیشــمرگه هایی بی ــن میان افغانســتان در ای
هــر وقــت الزم شــود، می بایــد جــام زهــر را ســر بکشــند و 
بــر زمیــن بیفتنــد. امریــکا در ایــن میــدان، بــه مصــاف رقبــای 
ــا  ــد و ی ــا را می فریب ــا آن ه ــه ی ــی رود ک ــود م ــِی خ منطقه ی
ــا در  ــد؛ ام ــا تقســیم می کن ــا آن ه منافعــش در افغانســتان را ب
ایــن فریــب کاری یــا تقســیم منافــع، مــردم افغانســتان محلــی 
ــت  ــوِل حکمی س ــط قب ــا فق ــش آن ه ــد و نق ــراب ندارن از اع

ــر آن هــا تحمیــل می گــردد... ــر ب کــه توســط بازیگــراِن برت

نهادهای ناظر:

از نقض قانـون تـوسط 
کمیسیون شکـایات نگـرانی داریـم

صلـح
امـریکایـی 

و پیشمـرگه های 
افغـانستانی



آنچـه که ایـن روزها در فضای مجازی و رسـانه های 
کشـور در مـورد اجـرای حدود شـرعی توسـط یک 
مولوی در هرات دسـت به دسـت می شـود، به جای 
آن کـه باعـث حسـرت و هیجان باشـد، جای تأسـف 
و تأثـر دارد. جـای نگرانـی نـدارد؛ چـون حداقل بر 
اسـاِس گزارش هـای موثـق، 45 تـا 5۰ درصـد خاِک 
افغانسـتان در اختیـار طالبان و گروه هـای تندرو قرار 
دارد کـه ُکِل برنامۀشـان بـرای اسـتقرار امنیت، صلح 
و رفـاه در جامعـه بـه همان حـدود شـرعِی متعارف 
و مـورد نظرشـان خاصـه می شـود. حـاال اگـر یک 
بخـش کوچکـی از یـک شـهِر بـزرگ مثـل هـرات 
هـم در اختیـار یـک مولـوی تنـدرو قـرار گیـرد کـه 
همـان دیدگاه هـای طالبـان را دارد، چه چیـزی تغییر 

خواهـد کرد؟!
 دولـِت پـس از طالبـان آن قـدر اشـتباه های فاحـش 
در حیـات سیاسـی خـود انجـام داده که حـاال چنین 
فتواهـا و هشـدارهایی محلـی از اعـراب در کشـورِ 
بی سـر و صاحبـی چـون افغانسـتان نـدارد. اما جای 
تأسـف دارد، بـه ایـن دلیـل کـه چگونـه شـماری از 
جوانـان بـه حرف هـای یـک مولـوی تنـدرو بـرای 
حـدوداهلل  نـام  زیـر  کـه  شـرعی  حـدود  اجـرای 
می خواهـد انجـام شـود، چنیـن بـا حسـرت و عاقه 
گـوش می دهنـد و حتـا اجـرای آن را جـزِو وظایف 
شـرعِی خـود می داننـد. و جالب تـر و تأسـف بارتر 
هـرات  والـی  سـراغ  بـه  رسـانه ها  وقتـی  این کـه 
خودخوانـده  رییس جمهـوری  نماینـدۀ  عنـوان  بـه 
مـورد  در  را  او  واکنـش  می خواهنـد  و  می رونـد 
اعامیـۀ ایـن مولوی جـوان بشـنوند، والی هـرات با 
وارخطایـی و دسـتپاچه گی می گوید »آیـا می خواهید 
مـرا بـا جنـاب مولوی صاحـب مواجـه بسـازید، در 
حالـی کـه مـا دوسـتاِن بسـیار خوبـی هسـتیم.« ایـن 
جاسـت کـه بایـد تأسـف خـورد بـه حـاِل چنیـن 
حکومـت و حکومت گـراِن ناالیـق و بی کفایـت. باید 

تأسـف خـورد کـه پـس از هجـده سـال حکومـِت 
پاسـخ گو گفتـن و از حکومـت داری خـوب دم زدن، 
یـک مولـوی سـاده در یک گوشـۀ هـرات و در متن 
جامعـه، همـه چیـز را بـه شـمول قانـون و حاکمیت 

دولتـی بـه چالـش می کشــد.
 مولـوی هراتـی نشــان داد کـه صـدای او رسـاتر 
نماینـدۀ  را  خـود  کـه  اسـت  حکومتـی  صـدای  از 
مـردم می دانـد. او عمـًا ارزش هـا و سـاختار نظـام 
را بـه چالـش می کشـد و والـی هـرات بـا تـرس و 
لـرز می گویـد کـه در افغانسـتان آزادی بیــان اسـت 
و هرکـس هر چیـزی خواسـت می گوید. آیـا آزادی 
بیـان همین اسـت؟ آیـا آزادی بیان به معنـای اجرای 
قوانینـی اسـت که یـک فرد آن هـا را به حـاِل جامعه 
مفیـد می دانـد؟ آیـا آزادی بیـان ایـن اسـت کـه یک 
مولـوی بـه امـِر خود دسـِت متهـم بـه دزدی را قطع 
کنـد، فـرد متهم بـه زنا را سنگسـار کنـد و چیزهایی 
از ایـن دسـت؟ آیـا ایـن اسـت آزادی بیـان؟... اگـر 
روزی طالبـان همیـن والـی هرات را دسـتگیر کنند و 
بـه اتهـام همکاری بـا کفـار بخواهند سنگسـار کنند، 
آنـگاه جنـاب والـی خواهـد گفـت کـه آن هـا حـق 

دارنـد چـون در افغانسـتان آزادی بیـان اسـت؟ 
واقعًا جای شـرم اسـت که حکومت و حکومت داری 
در افغانسـتان بـه چنیـن جایگاهی نزول کرده اسـت. 
حـاال افـزون بـر این کـه طالبـان چالـِش جـدی برای 
حاکمیـت شـمرده می شـوند، هـر کـِس دیگـری هم 
کـه بخواهـد می توانـد قوانیِن خـود را عملی سـازد. 
حتـا افـراد دزد و خاطـی نیـز می تواننـد بـا اسـتناد 
بـه گفته هـای والـی هـرات، به پیشـۀ دزدی و سـایر 
جنایت هـاِی خـود ادامـه دهند، چـون در افغانسـتان 

آزادی وجـود دارد. 
سـخنان و هشـدارهای مولـوی هراتـی یـک مـورد 
دیگـر را نیـز برما می کنـد و آن این کـه دیگر چیزی 
بـه نـام حاکمیـِت قانـون در افغانسـتان باقـی نمانده 

اسـت. وقتـی حاکمیـت حکومتـی و قانونـی بـه یک 
بهانـۀ کوچـک می توانـد نقـض شـود، آنـگاه طالبان 
حـق دارند کـه دعـوای حاکمیت داشـته باشـند. اگر 
حاکمیت هـای پـس از طالبـان می توانسـتند کـه در 
اجـرای عــدالت و قانون در کشـور از خـود کارایی 
نشـان دهند، بدون شـک امـروز یک مولـوی در متِن 
شـهر هـرات قوانیـِن خـود را بـه اجرا نمی گذاشـت. 
بلند شـدن صـدای چنین افـرادی به معنـای خاموش 
بـودن صدای حـق و عدالت در کشـور اسـت. وقتی 
مـردم نسـبت بـه حاکمیـت بی اعتمـاد شـوند، بدون 
شـک بـه طالبـان و گروه هـای تندرو رجـوع خواهند 
کـرد. ایـن گروه هـا یـک امتیـاز دارنـد که درسـت و 
یـا نادرسـت، بـرای هر مشـکلی راه حلی در آسـتین 
بـا  گیـرد،  بـه کسـی ظلمـی صـورت  اگـر  دارنـد. 
مراجعـه بـه چنیـن سـاختارهایی بدون آن کـه عوامل 
و اسـباب ظلم و یا صحت و سـقِم آن مورد کنکاش 
و ارزیابـی قـرار گیـرد، فـوراً بـه آن ترتیـب اثـر داده 

می شـود. 
در زمـان طالبـان اگـر کسـی ادعایـی می کـرد، حتـا 
ادعایـی دروغ، تـا زمـان تثبیـت ادعـای آن فـرد، فرد 
متهـم در زیـر شـاق و لت وکـوِب طالبـان یـا از بین 
می رفـت و یـا دیگـر برایـش رمقـی باقـی نمی مانـد. 
مولـوی هـرات عمـًا نشـان داد کـه در افغانسـتان 
چیـزی بـه نـام حاکمیـت قانـون وجـود نـدارد. او 
حکومـت و ُکل دم و دسـتگاهِ آن را بـه مبـارزه طلبید 
و جالـب این کـه حاکمیـِت قانـون نیـز در برابـِر او 
بایـد منتظـر بـود  دسـت هایش را بـاال کـرد. حـاال 
کـه چنیـن مناطـق خودمختـار در دیگـر والیت های 
افغانسـتان هـم سـر برآورند و به دسـتورِ خود هرچه 
را کـه می خواهنـد، در محـدودۀ مناطق شـان انجـام 

 . هند د
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دنیــای سیاســت بیشــتر بــر پاشــنۀ واقعیــت و محاســبۀ قــدرت 
می چرخــد و شــکوه و شــکایت کــردن در چنیــن دنیایــی، 
عملــی بیهــوده بــه نظــر می رســد. واقع گرایــی و سیاســِت 
ــازی  ــد ب ــا قواع ــه ت ــوده اســت ک ــدرت پیشــاپیش حکــم نم ق
ــدن  ــال ش ــروی، پایم ــاال ن ــدرت ب ــاِن ق ــوزی و از نردب را نیام
ــاید  ــر، ش ــن منظ ــت. از ای ــوم اس ــی و محت ــِت طبیع سرنوش
اظهــار تأســف از این کــه چــرا در گرماگــرمِ فضــای صلحــی کــه 
میــان امریکایی هــا و طالبــان بــه راه افتــاده، ســربازان و نیروهــاِی 
دولتــی بیــش از پیــش مــورد شــبیخوِن مهاجمــاِن طالــب قــرار 
دوا  را  دردی  می بازنــد،  جــان  جوخه جوخــه  و  می گیرنــد 
نکنـــد. مســلمًا ایــاالت متحــدۀ امریــکا در زمیــن افغانســتان، بــا 
قــدرِت تمــام پیگیــِر منافــِع خودش اســت و بــرای بیشینه ســازی 
ــراِن  ــِع کنش گ ــه از مناف ــز این ک ــد ج ــی ندارن ــش چاره ی منافع
ــازد.  ــی س ــا را  قربان ــِع آن ه ــم مناف ــا ه ــد و ی ــر بکاه ضعیف ت
ــای  ــتی هاِی دنی ــتی ها و درش ــادآوری زش ــه، ی ــا این هم ــا ب ام
ــای  ــوی دنی ــر ماه ــرای تغیی ــی ب ــد مقدمه ی ــت، می توان سیاس
ــه در آن  ــوی ک ــد؛ به نح ــود در آن باش ــد موج ــت و قواع سیاس
قــدرت و واقعیــات مبتنــی بــر آن، در برابــر حقیقــت و حقــوِق 

ــرود آورد.  ــم و تســلیم ف ــر آن ســِر تعظی ــی ب مبتن
بامــداد روز گذشــته، طالبــان بــا حملــه بــر یــک پاســگاه 
ــر از  ــان، ۱4 نف ــت جوزج ــی در والی ــزِش مردم ــای خی نیروه
ایــن نیـــروها را بــه شــهادت رســاندند. یــک روز قبــل از آن نیــز 
ــی را در  ــزش مردم ــان ۱7 ســرباز خی ــی مشــابه، طالب در حمله ی
والیــت تخــار بــه شــهادت رســاندند و در هفتــۀ گذشــته هــم در 
حملــه بــه یــک پایــگاه اردوی ملــی در والیــت بلــخ، 6 ســرباز 

ــه شــهادت رســاندند.  اردو را ب
ایــن نــوع حمــات کــه شمارشــان در 34 والیــت افغانســتان در 
ــی  ــای دولت ــه؛ ســربازان و نیروه ــش یافت ــر افزای ــای اخی هفته ه
ــرار  ــه ق ــرده ک ــل ک ــی تبدی ــق صلح ــمرگه هاِی تواف ــه پیش را ب
ــش  ــا افزای ــود. گوی ــا ش ــان امض ــکا - طالب ــان امری ــت می اس
تلفــات ســربازان دولتــی، جزیــی از شــرایط امضــای ایــن توافــق 
و ایجــاد فضــای تفاهــم و اعتمــادِ متقابــل میــان دو طرف اســت. 
ــه  ــا ب ــیدن امریکایی ه ــت، رس ــم اس ــه مه ــه آنچ ــن معادل در ای
ــی  ــِق صلحی ســت کــه در آن اهــداف و راهبردهــاِی فراوان تواف
ــد کــه می تــوان  مســتتر اســت  و ایــن اهــداف چنــان باارزش ان

در پــای آن، دولــت و ســربازاِن افغانســتان را قربانــی کــرد.
این کــه طالبــان در هفته هــای اخیــر بــر کشــتِن نیروهــای 
ــن راه  ــده اند و در ای ــز ش ــی متمرک ــورِت گروه ــی به ص دولت
نه تنهــا از جانــب امریــکا و احتمــال قطــع مذاکــراِت صلــح بــه 
ایــن دلیــل نمی هراســند و بــل گوشــزد می کننــد کــه آتش بــس 
ــو  ــازِش ول ــت؛ از س ــد پذیرف ــتان را نخواهن ــت افغانس ــا دول ب
مقطعــِی امریــکا بــا طالبــان در شــدت بخشــیدن بــه خشــونت ها 
ــود، توقــف  ــر از ایــن می ب خبــر می دهــد. حــال آن کــه اگــر غی
ــۀ  ــرط ادام ــد پیش ش ــونت ها می بای ــش خش ــت کم کاه ــا دس ی
ــح در افغانســتان قرینه هــای  ــا صل ــرار می گرفــت ت مذاکــرات ق
ــه بــاور جمعــِی مــردم افغانســتان تبدیــل  عملــی می یافــت و  ب

می گشــت.
ــه یــک چنیــن فضــای صلحــی مشــکوک و  مــردم افغانســتان ب
ــوان  ــن عن ــی«، بهتری ــح امریکای ــن رو »صل ــد؛ از ای ــان ان بدگم
ــده گان  ــان نماین ــا می ــه ماه ه ــت ک ــرای معرفــِی برنامه یی س ب
ــرف  ــه ط ــن برنام ــان دارد. در ای ــا جری ــان و امریکایی ه طالب
اصلــی، امریکاســت و طــرِف دیگــر قدرت هــای منطقه یــِی 
حامــی طالبــان شــامل پاکســتان، روســیه و چیــن اســت کــه از 
طالبــان بــه عنــوان روپــوش اســتفاده می کننـــد. دولــت و مــردم 
ــه  ــتند ک ــش نیس ــمرگه هایی بی ــه، پیش ــن میان ــتان در ای افغانس
ــند و  ــر بکش ــر را س ــام زه ــد ج ــود، می بای ــت الزم ش ــر وق ه
ــای  ــه مصــاف رقب ــدان، ب ــکا در ایــن می ــد. امری ــر زمیــن بیفتن ب
منطقه یــِی خــود مــی رود کــه یــا آن هــا را می فریبــد و یــا 
ــا در  ــد؛ ام ــیم می کن ــا تقس ــا آن ه ــتان را ب ــش در افغانس منافع
ــی  ــردم افغانســتان محل ــع، م ــا تقســیم مناف ــب کاری ی ــن فری ای
از اعــراب ندارنــد و نقــش آن هــا فقــط قبــوِل حکمی ســت کــه 

ــردد.  ــل می گ ــا تحمی ــر آن ه ــر ب ــراِن برت ــط بازیگ توس
ــای  ــر در والیت ه ــای اخی ــا و هفته ه ــه در روزه ــربازانی ک س
ــش  ــری، نق ــت بی خب ــد، در نهای ــِف کشــور جــان می دهن مختل
ــاید  ــد. ش ــازی می کنن ــکا را ب ــِح امری ــازِی صل ــمرگه های ب پیش
ایــن رونــد روز بــه روز تشــدید شــود و رقــم تلفــاِت نیروهــای 
ــر  ــزرگ و بزرگ ت ــان ب ــکارگرِی طالب ــی ش ــه عبارت ــی و ب دولت
ــاد  ــه ابع ــکا ک ــِح امری ــۀ صل ــم در معادل ــن رق ــا ای ــود، ام ش
ــد  ــک می نمای ــان کوچ ــفانه چن ــی دارد، متأس ــی و جهان منطقه ی
ــد  ــاِی مدی ــا مدت ه ــِب آن ت ــگ و ضری ــر آهن ــوان ب ــه می ت ک

افــزود!

صلـح امـریکایـی 
و پیشمرگه های افغانستانی

اعـالم خودمختـارِی مولـوی هـراتی 
و دست هـای بستـۀ حـکومت

مولوی هراتی نشـان 
داد که صدای او رساتر 
از صدای حکومتی است 

که خود را نمایندۀ 
مردم می داند. او عمالً 

ارزش ها و ساختار نظام 
را به چالش می کشد 
و والی هرات با ترس 
و لرز می گوید که در 

افغانستان آزادی بیـان 
است و هرکس هر 

چیزی خواست می گوید. 
آیا آزادی بیان همین 
است؟ آیا آزادی بیان 

به معنای اجرای قوانینی 
است که یک فرد آن ها 
را به حاِل جامعه مفید 

می داند؟ آیا آزادی 
بیان این است که یک 

مولوی به امِر خود دسِت 
متهم به دزدی را قطع 

کند، فرد متهم به زنا را 
سنگسار کند و چیزهایی 

از این دست؟ آیا این 
است آزادی بیان؟... 

اگر روزی طالبان 
همین والی هرات را 

دستگیر کنند و به اتهام 
همکاری با کفار بخواهند 

سنگسار کنند، آنگاه 
جناب والی خواهد گفت 
که آن ها حق دارند چون 

در افغانستان آزادی 
بیان است؟ 

احمـد عمران
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ناامنـی در شـاهراهِ کابل-شـمال به ویـژه در بخش هایی 
از قره بـاغ و کلـکان والیـت کابـل، نگرانی هـای زیادی 
را بـرای مـردم خلق کرده اسـت. شـاه آقا )نام مسـتعار( 
یکـی از کارمنـدان دولتـی در والیت کاپیسـا اسـت که 
همـه روزه از کابـل بـه کاپیسـا مـی رود و پـس از ختـم 

کار، دوبـاره بـه کابـل بر می گشـت.
 او اطاعـات و نگرانی هایـش از ناامنـی در ایـن مسـیر 
را بـه روزنامـۀ مانـدگار بازگـو می کنـد و می گویـد که 
پیـش از ناامـن شـدن شـاهراه کابـل شـمال، تـا ناوقت 
شـام،  از  پـس  مسـیر  ایـن  زیـرا  می مانـد،  دفتـر  در 
بـه  »بی دردسـرتر«  و  »وقت تـر«  و  می بـود  خلوت تـر 

می رسـید. کابـل 
شـاه آقا امـا می گویـد کـه پـس از ناامن شـدن شـاهراه 
شـمال-کابل ناگزیـر شـده وقت تر دفتـر را ترک بگوید 
و بـه سـمت کابـل حرکـت کنـد. بـه گفتۀ او: »سـاعت 
یـک یـا یک ونیـم از دفتر بیرون می شـوم. سـه سـاعت 
پیـش از تعطیـات عمومـی؛ چـون اگـر چهاربجـه از 
دفتـر بیـرون شـوم، راه خطرناک شـده و ممکن اسـت 

بـه دام دزدان و تروریسـتان بیفتـم«.
شـاه آقا اظهـار مـی دارد کـه چندین بـار در این مسـیر با 
افـراد مسـلح بـر خـورده، امـا نمی داند کـی اسـتند. او 
می افزایـد کـه شـمار دیگـری از دوسـتان و همکارانش 
در کاپیسـا نیـز در کابـل خانه دارند و همـه روزه از این 
مسـیر رفت وآمـد مـی کننـد، امـا آنـان اکنـون مجبـور 
شـده انـد در این کاپیسـا اتـاق کرایه کننـد و آخر هفته 

بـه خانۀشـان برگردند.
شـاه آقـا بـه این بـاور اسـت کـه ناامنـی مسـیر کابل-
شـمال اکنـون در حـد »نگرانی« و »تشـویق« اسـت، اما 
اگـر بـه امنیت ایـن مسـیر توجه جـدی نشـود، ممکن 
این نگرانی به »وحشـت« بدل شـود و سـبب اتفاق های 
بـدی گـردد. او از نهادهـای امنیتی می خواهـد تا هرچه 
زودتـر مسـیرها و مناطق ناامن شـاهراه کابل-شـمال را 

شناسـایی و امنیـت آن را تأمیـن کند.
داسـتان شـاه آقـا، مشـت نمونـۀ خـروار اسـت. روزانه 
شـاید صدهـا تـن خطـر مـرگ و نابـودی و یـا هـم 
دزدی و غـارت را بـه جـان می خرنـد و از ایـن مسـیر 
ماه هـای  در  کابل-شـمال  مسـیر  می کننـد.  رفت وآمـد 
اخیـر از سـوی شـهروندان، »جـادۀ مـرگ« هـم لقـب 
چندین بـار  جـاری  مـاه  در  حداقـل  اسـت.  گرفتـه 
حـوادث ناگـوارِ کشـته شـدن شـماری از نظامیـان و 

شـهروندان در ایـن مسـیر گـزارش شـده اسـت.
چنـد  داغ  بحـث  کابل-شـمال  شـاهراه  در  ناامنی هـا 
روز اخیـر مجلـس نماینـده گان نیـز بـود. نماینـده گان 
از افزایـش ناامنـی در ایـن مسـیر شـکایت کردنـد و 
خواسـتار اسـتجواب مسـووالن ارشـد نهادهـای امنیتی 
شـدند. اقبال صافـی، نمایندۀ مردم کاپیسـا در نشسـت 
عمومـی ایـن اتاق با اشـاره به کشـته شـدن دو فرمانده 
کابل-شـمال در  جهـادی در مسـیر شـاهراه عمومـی 
منطقـه تانـک تیـل ولسـوالی قره بـاغ کابـل گفـت کـه 
ایـن شـاهراه بـه »جـادۀ مـرگ« تبدیـل شـده و بعـد از 
شـام کسـی در این شـاهراه رفت وآمد کـرده نمی تواند.
کـه  گفـت  مجلـس  دیگـر  عضـو  رضایـی،  خان آغـا 
متأسـفانه از چنـدی بدیـن سـو شـاهراه کابـل پـروان 
و بـه خصـوص منطقـه قـره بـاغ، بـه حیاط خلـوت و 
جوالنـگاه جنایـت کاران بـرای تـرور و خلق وحشـت 
مبـدل شـده اسـت. آقـای رضایـی نیـز در آن نشسـت 
خواسـتار اسـتجواب مقام هـای ارشـد نهادهـای امنیتی 
نهایـت سـبِب  در  مجلـس  نگرانی هـای وکای  شـد. 
فراخوانـدن مقام هـای ارشـد نهادهـای امنیتـی بـه دفتر 
رییـس پارلمان شـد که تـا کنون از جزئیـات آن خبری 
جـاری  هفتـۀ  در  بـود  قـرار  هـم،  سـوی  از  نیسـت. 
مقام هـای امنیتـی بـه تـاالر عمومـی مجلس اسـتجواب 
شـوند، امـا تـا کنـون ایـن کار صـورت نگرفته اسـت.

نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بـا نگرانـی از نقض قانون توسـط 
کمیسـیون شـکایت  های انتخاباتـی می گوینـد، رونـد کار در 

ایـن نهـاد به ُکنـدی پیش  مـی رود.
مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بـا اشـاره بـه ضیقی 
زمـان برای بررسـی  حجم زیـاد از شـکایت ها، نگرانی دارند 
نقـض قانـون در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی بحـران 

دیگـر را کلیـد بزند. 
آنـان نگرانـی دارنـد کـه کمیسـیون شـکایت های انتخابـات 
بررسـی  بـرای  انتخابـات  قانـون  کـه  زمانـی  روز   ۱5 در 
نتوانـد بـه شـکایت های رسـیده  شـکایت های داده اسـت، 

کنـد.  رسـیده گی  
پیش از این مسـووالن در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی، 
گفته انـد کـه رونـد دسـته بندی شـکایت ها در این نهـاد آغاز 

شـده است. 
در همیـن حـال، بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان )تیفا( از 
ُکنـدی کار در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی نگرانی دارد. 

احمـد زبیـر حبیـب  زاده، سـخنگوی بنیـاد انتخابـات آزاد و 
عادالنـۀ افغانسـتان یـا تیفـا بـه در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
کـه  می دهـد  نشـان  تیفـا  یافته هـای  می گویـد:  مانـدگار 
کمیسـیون شـکایات انتخابـات با ُکنـد کاری مواجه اسـت و 
ایـن نهـاد نمی توانـد در فرصـت کـه قانـون انتخابـات برای 
رسـیده  گی بـه شـکایت ها تعیـن کـرده اسـت، بـه همـۀ آنان 

کنـد.  رسـیده گی 

بـه شـکایت های  کـه رسـیده گی  افـزود  آقـای حبیـب زاده 
قانـون  نقـض  ایـن  ببـرد،  زمـان  ماه هـا  ممکـن  انتخابـات 
انتخابـات اسـت و سـکته گی در اجرایـی شـدن قانـون پیش 
بینـی می کنـد. از طرفی هـم نتیجۀ برآمـده از آن ممکن مورد 
قبـول همـه طرف  هـا قـرار نگیـرد و بحـران انتخاباتـی را در 

داشـت.  پی خواهـد 
سـخنگوی بینـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان می گویـد کـه 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی به عنـوان دادگاه انتخابات 
بایـد بـه صـورت بی طرفانـه بـه همۀ شـکایت ها رسـیده گی 

 . کند
ایـن در حالـی اسـت کـه »بند سـوم مـادۀ نود و یـک« قانون 
انتخاباتـی  والیتـی شـکایت های  کمیسـیون های  انتخابـات؛ 
را مکلـف سـاخته اسـت تـا در مـدت ۱5 روز کاری بعـد 
از ختـم زمـان ثبـت و درج شـکایت ها و اعتراضـات، نتایـج 

بررسـی های خویـش را نهایـی و نشـر نماینـد. 
شـکایت های  کمیسـیون  کـه  این سـت  نگرانـی  ظاهـراً 
انتخاباتـی نتوانـد در ایـن فرصت انـدک به ۱6 هـزار و 5۰۰ 
شـکایتی کـه در ایـن نهاد به ثبت رسـیده اسـت، رسـیده گی 
کنـد. کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی گفتـه اسـت که 8۰ 
درصـد از شـکایت های در مرکـز ثبت شـده اند و نیاز اسـت 

تـا شـکایت ها را بـه والیت هـای مربوطـه انتقـال دهنـد. 
شـکایت های  کمیسـیون  طـرف  از  شـده  ارایـه  آمارهـای 
انتخاباتـی همچنـان نشـان می دهد کـه که ۱4 هزار شـکایت 

مربـوط بـه 34 والیـت اسـت، همچنـان  8 هـزار شـکایت 
 4۰۰ و  هـزار   4 حـدود  همگرایـی،  و  ثبـات  تیـم  توسـط 
توسـط شـکایت توسـط تیـم صلـح وعدالت اسـامی، بیش 
از 3 هـزار  شـکایت توسـط تیـم دولـت سـاز و همچنان۱5 

شـکایت توسـط تیـم امنیـت وعدالـت ثبـت شـده اسـت.
 از سـویی هـم، بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان 
یـا فیفـا می گویـد کـه نگران نقـض قانـون انتخابات توسـط 

کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی اسـت. 
یوسـف رشـید، رییس اجرایی بنیاد انتخابـات آزاد و عادالنۀ 
کمیسـیون  بـرای  زمـان  کـه  می گویـد  )فیفـا(  افغانسـتان 
بایـد  نهـاد  ایـن  و  اسـت  انـدک  انتخاباتـی  شـکایت های 
کارهـای خـود را در والیت هـای حجـم شـکایت های زیـاد 
سـرعت بخشـد. در غیـر صـورت در قانـون انتخابـات در 
رابطـه بـه زمان تعین شـده برای رسـیده گی به شـکایت های 

انتخاباتـی، نقـض می گـردد. 
آقـای رشـید بـا نگرانی از نقـض قانون انتخابات در بررسـی 
زمـان  نیـز  دسـته بندی شـکایت های  می گویـد:  شـکایت ها 
بیشـتر نیـاز دارد، امـا در مـدت ۱5 روزی کـه ایـن نهـاد 
زمـان دارد، بایـد تـاش جـدی نمایـد و بـه همۀ مشـکات 

رسـیده گی  کنـد.
در همیـن حـال، سـفیران اتحادیـۀ اروپـا بـا اشـاره بـه روند 
شـفافیت  روی  انتخاباتـی،  شـکایت های  بـه  رسـیده گی 

کرده انـد.  تأکیـد  انتخابـات 

شـماری از سـفیران اتحادیـه، اروپا در دیدار بـا داکتر عبداهلل 
عبـداهلل رییس اجرایـی حکومت وحدت ملی، روی بررسـی 
شـکایت های رسـیده  بـه کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی 

کرده اند.  تأکیـد 
رییـس اجرایـی نیـز در ایـن دیـدار روی تأمیـن شـفافیت و 

بررسـی  شـکایت ها تأکیـد داشـته اسـت.
ایـن درحالـی اسـت که تیـم دولت سـاز رقیب آقـای عبداهلل 
بی طرفانـه  بـه صـورت  شـکایت  بررسـی  بـرای  همچنـان 
توسـط کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی تأکید کرده اسـت. 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  امـا  ایـن،  از  پیـش 
ریاسـت جمهوری، کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی را بـه 
سـرپوش گذاشـتن روی سـیاه کارهـای کمیسـیون انتخابات 
متهـم کـرده و گفته انـد کـه ایـن نهاد نیـز نمی توانـد از عهدۀ 

بدرآیـد.  انتخابـات  کمیسـیون  کاری هـای  جعـل 
پایـان  گذشـته  هفتـۀ  انتخاباتـی  شـکایت های  ثبـت  رونـد 
 ۱7 حـدود  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون  و  یافـت 
هـزار شـکایت  رسـید  بـه ایـن نهـاد را دسـته بندی کـرده و 
مـورد بررسـی قـرار خواهـد داد. در ایـن مورد خواسـتیم با 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی صحبت کنیم، اما قاسـمی 
الیاسـی منشـی و سـخنگوی ایـن نهـاد بـا آنکـه تیلفـون را 

پاسـخ داد، امـا آمـاده بـه ارایـه جزیـات نشـد. 
از سـویی هم، کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی گفته اسـت 
کـه کمیسـیون انتخابـات اسـناد حـدود ۱۲ هـزار تـن را کـه 
بـه دلیـل تخلفـات انتخابـات بـه نهادهـای عدلـی و قضایی 

معرفـی کـرده  اسـت را بـه ایـن نهاد تسـلیم نداده اسـت.  
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات هفدهـم مـاه قوس اعـام کرد 
بـود کـه ۱۲ هـزار و 65۰ تـن از کارمندانش را بـه دلیل متهم 
بـودن به تّخلـف انتخاباتی به کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
معرفـی کـرده اسـت. امـا کمیسـیون شـکایت  های انتخاباتی 

اسـناد فرسـتاده شـده در این مـورد را کافـی نمی داند.
محمدرضـا فیـاض، معـاون سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل 
شـکایات انتخاباتـی بـه رسـانه ها گفتـه اسـت که کمیسـیون 
شـکایت های بـه اسـاس یـک سـند فهرسـت افـراد متهم به 
تخلـف انتخاباتـی را دوبـاره به کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
اسـت  شـده  تخلفاتـی  مستندسـازی  خواهـان  و  فرسـتاده 
کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات بـه اسـاس آن بـه کمیسـیون 

شـده اند. معرفـی  انتخاباتـی  شـکایت های 
انتخاباتـی، همچنـان از کمیسـیون  کمیسـیون شـکایت های 
انتخابـات خواسـته تـا پروندۀ متمهـان تخلفـات انتخاباتی را 

سـازد.  نهایی 

نهادهای ناظر:
از نقض قانون توسط کمیسیون شکایات نگرانی داریم

مقصـر ناامنـی 
جـادۀ کابل-شمـال کیست؟

رو ح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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میـان  در  پیشـین  گرایـِش  دو  سـنتِز  می تـوان  را  آنـال 
قـرار  تاریـخ  فاسـفۀ  یک سـو  در  دانسـت.  تاریخ نـگاران 
داشـتند کـه در تـاش بـرای فهـم تاریـخ بودند ولـی درگیر 
پیش فرض هـای متافیزیـک باقـی ماندنـد و در سـوی دیگـر، 
تاریخ نـگاراِن پوزیتویسـت قـرار داشـتند کـه بـر پژوهـش 
داشـتند.  تأکیـد  تاریخـی  وقایـع  روی  بـر  تجربـی صـرف 
هانـری بِـر، یکـی از پیشـگامان مکتـب آنـال در بیـان ایـن 
سـنتز بـه تعریـف دقیـق از نظریـه نزدیـک شـد. او برخاف 
پوزیتویسـت ها بـر تقـدم نظریـه تأکیـد کـرد و در انتقـاد از 
فاسـفۀ تاریـخ بیـان کرد کـه »نظریه یـی که با روش شناسـی 
معتبـر و دقیقـی همـراه نباشـد و به بررسـی شـرایط ملموس 

)۱37۲ اسـت.«)پیران،  بی حاصـل  نپـردازد،  عینـی  و 
نظریـه در نـزد اندیشـمندان آنـال بـا آنچـه فاسـفۀ تاریـخ 
بـه آن می پرداختنـد نیـز تفـاوت داشـت. اندیشـمندان آنـال 
کمتـر بـه تفکـرات متافیزیکـی در مـورد تاریـخ می پرداختند 
و در جسـت وجوی نظـری، بیشـتر بر اندیشـه های مطرح در 
علـوم همجـوار به ویـژه جغرافیای انسـانی، علـوم اجتماعی، 
اقتصـاد و البتـه فلسـفه توجـه داشـتند. بـه طوری کـه نظریه 
در نـزد اندیشـمندان آنال اغلب سـنتزی از تفکـرات تاریخی 
و نظریـات و دسـتاوردهای علـوم همجـوار اسـت. بنابرایـن 
متقابـًا یافته هـای تاریخ نـگاران آنـال در علـوم ه جـوار تأثیر 

قابـل توجهـی خواهد داشـت.
سـالنامۀ  شـد،  متولـد  آن  در  آنـال  کـه  سـال هایی  در 
جامعه شناسـی کـه امیـل دورکیـم آن را منتشـر می سـاخت، 
محبوب تریـن و پرنفوذتریـن مجلـه در صحنـۀ روشـن فکری 
فرانسـه و یکی از مهم ترین کانال های دسترسـی اندیشـمندان 
آنـال بـه دسـتاوردهای علـوم اجتماعـی بـود. همچنیـن آنال 
جغرافیـا نیـز از مجـات محبوب اندیشـمندان آنال به شـمار 

همـان( می آمد.)پیـران، 
سـطحی  تاریـخ  و  تاریخ نـگاری  سـنت  نقـد  بـه  دورکیـم 
را  تاریـخ  تفکـری کـه جامعه شناسـی و  بـا  پرداخـت. وی 
پرداخـت.  مبـارزه  بـه  می دانسـت،  هـم  از  دو رشـتۀ جـدا 
او معتقـد بـود کـه ایـن دو بـه یک دیگـر نیازمنـد هسـتند. 
ادعـای  نمی توانـد  تاریـخ  بـه  توجـه  بـدون  جامعه شناسـی 
شـناخت جامعـه را داشـته باشـد و تاریـخ بـدون توجـه بـه 
تاریخـی  عامـان  کـه  )علت هایـی  ناخـودآگاه  علت هـای 
خـود از آن هـا اطـاع نداشـته( و روح جمعـی کـه موضـوع 
جامعه شناسـی اسـت، تنهـا می توانـد بـه یـک تاریخ نـگاری 
سـطحی و بی مایـه نایـل شـود. از نظـر دورکیـم، مـورخ باید 
اعتقـادات، دیـن، آداب و رسـوم،  نهادهـا،  بـرای شـناخت 

عـرف و شـناخت اسـتخوان بندی جامعه بکوشـد و عاوه بر 
علـل و عوامـل خودآگاه موجود در اسـناد و مـدارک، علل و 
عوامـل ناخـودآگاه را نیز مـورد توجه قرار دهـد، در غیر این 
صـورت بـه شـناخت رویدادهـای تاریخـی و دگرگونی های 

)3۰ نمی آید.)بهرامـی،۱386؛3۱  نایـل  آن 
دورکیـم  از  آنـال  اندیشـمندان  کـه  آموزه یـی  مهم تریـن 
»وجـدان  همـان  یـا  جمعـی«  »شـعور  مفهـوم  برگرفتنـد، 
جمعـی« بـود. ایـن مفهـوم بـه ایشـان کمـک می کـرد کـه 
علـل کنش هـای اجتماعـی تاریخی را شناسـایی کننـد. نمونۀ 
کاسـیک تأثیـر دورکیـم را می تـوان در کتاب مـارک بلوخ با 
عنـوان »لمس سـلطنتی، شـاه متبـرک و خنازیر در انگلسـتان 
و فرانسـه« مشـاهده کـرد. بلـوخ در ایـن کتـاب می خواهـد 
ذهنیـت و جـو فکـری حاکم بر قـرون وسـطا را مطالعه کند. 
او می خواهـد بـه این پرسـش پاسـخ دهـد که چـه ذهنیت و 
تفکـری در میـان عمـوم مـردم باعـث به ایـن اعتقاد می شـد 

از طریـق  را  بیماری هـا  قـدرت شفابخشـی  پادشـاهان  کـه 
لمـس کـردن دارنـد. شـاهان مدعی شـفادهی بیمـاران بودند 
و رعایـای ایشـان نیـز در ایـن بـاور جمعـی شـریک بودنـد. 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال، مـارک بلـوخ می کوشـد بـا تبعیت 
از امیـل دورکیـم، بـا مطالعـۀ باورهـا و شناسـایی »شـعور 
جمعـی«، دریابـد کـه چرا شـعور جمعی چنین تصـور باطلی 
را پذیرفته اسـت و کـدام نیروهای اجتماعـی چنین باوری را 

بـه شـعور جمعـی تحمیـل کرده اند.)پیـران، همـان(
همان طـور کـه اشـاره شـد، توجـه بـه یافته هـا و نظریـات 
سـایر علـوم انسـانی موقعیتـی میان رشـته یی بـه تاریخ نگاران 
آنـال داده اسـت. همیـن رویکـرد باعـث شـده اسـت کـه 
ایشـان در مطالعـات خـود وجـوه و ابعـاد مختلـِف موضـوع 
را مـورد بررسـی قـرار دهنـد. بـه عبـارت دیگـر، ایشـان بـا 
تجزیـۀ تاریـخ بـه تخصص هایی مثـل تاریخ سیاسـی، تاریخ 
اقتصـادی، تاریخ اجتماعـی، تاریخ ادیان و... مخالف هسـتند 
و می کوشـند تاریـخ را در کلیـت خـود مـورد توجـه قـرار 

. هند د
در بیـان ریشـه های اهمیـت حفـظ کلیـت در نـزد مورخیـن 
ایـن  از  یکـی  برمی شـمارند.  را  متعـددی  زمینه هـای  آنـال 
زمینه هـا آموزه های مارسـل موس اسـت)جهانگرد،۱378؛37 
و4۰(. مارسـل موس از انسان شناسـان فرانسـه و ادامه دهندۀ 
راه دورکیـم اسـت. مـوس در علـوم اجتماعـی از »واقعیـت 
اجتماعـی تام« سـخن به میـان آورد. او معتقد بـود در مطالعۀ 
واقعیـت اجتماعـی مـی بایـد وجـوه مختلف آن مـورد توجه 
باشـد. »ایـن پدیده هـا هم زمـان حقوقـی، اقتصـادی، مذهبی، 
 ،۱۹54,Mauss(».هسـتند این هـا  ماننـد  و  زیبایی شـناختی 

نقـل از اسملسـر، ۱376؛۹۲(
ماکـس وبـر را نیـز می تـوان از جامعه شناسـانی دانسـت کـه 
منشـای تحوالتـی در تفکـر تاریخ نـگاری سـنتی و اندیشـۀ 
جامعه شناسـی  آلمـان  در  اساسـًا  شـد.  آنـال  تاریخ نـگاران 
بـه عنـوان نوعـی تاریـخ اجتماعـی و عکس العمـل در برابـر 
تاریـخ وقایع نگارانـه ظهـور کـرد. تعریـف سـنتی از تاریـخ 
آن را محـدود بـه حـوادث خـاص، منفـرد و تکرارنشـدنی 
را  »جامعه شناسـی  وبـر  ماکـس  مقابـل،  در  می کـرد. 
تاریـخ مقایسـه یی و توجیهـی مطـرح  از  هماننـد رشـته یی 

سـاخت.«)بهرامی،۱386؛3۲(
آثـار ماکـس وبـر دو تأثیـر مسـتقیم بـر مکتـب آنال داشـت. 
تحـت تأثیـر کتاب ارزشـمند وبر با عنوان »اخاق پروتسـتان 
و روحیـۀ سـرمایه داری«، فرنان بـرودل »تاریـخ روحیات« را 
ابـداع کـرد و بعـداً در میـان شـاگردان وی، بررسـی تاریـخ 
روحیـات و ذهنیـات بـه عنـوان یکـی از گرایش هـای غالب 
در میـان مورخـان آنـال درآمـد. از سـوی دیگر، آثـار فراوان 
وبـر در اقتصـاد و جامعـه و جامعه شناسـی سیاسـی هـم در 
رویکـرد جامعه شناسـان بـه تاریـخ و هـم در تحـول دیدگاه 
تاریخ نـگاران، خصوصـًا در روش و اندیشـۀ تاریـخ نـگاران 

آنال اثرگـذار بود.)همـان،33 3۲(
مفهـوم »تاریـخ روحیـات«، همان طـور کـه ذکـر شـد، تحت 
تأثیـر وبـر و ابـداع برودل بود امـا قبل از برودل، لوسـین فِور 
)از اولیـن اندیشـمندان مکتـب آنـال( تحـت تاثیـر دورکیـم 
و ماکـس وبـر متوجـه روحیـۀ جمعـی شـده بود)همـان6۱(. 
فِـور در دو کتـاب جداگانـه شـخصیت مارتیـن لوتـر و رابله 
طریـق  از  می کوشـد  او  می دهـد.  قـرار  برررسـی  مـورد  را 
بررسـی شـخصیت مارتیـن لوتـر و یـا رابلـه، متـن اجتمـاع 
محیـط بـر ایـن شـخصیت و مختصـات زمـان او را مـورد 
مداقـه قـرار دهـد. البتـه نبایـد ایـن اقـدامِ او را بازگشـت به 
»تاریـخ مـردان بـزرگ« قلمـداد کـرد، بلکه نظرات منسـوب 
بـه فـردی مشـخص را مـاک و مقیاسـی قـرار داده اسـت تا 
روح زمانـه و جـو فکـری عصـری خـاص را بازسـازی کند. 
بـرای فـور افـکار رابلـه اهمیـت خاصـی نـدارد، بلکـه مهم 
رابطـۀ تفکـرات یـک انسـان و جو فکـری و اعتقـادی حاکم 

بـر جامعـۀ او بـوده اسـت.)پیران، ۱37۲(
پـس از فـور، مـارک بلـوخ نیـز در کتـاب »جامعـه فیودالی« 
بـه بررسـی روحیـاِت جامعـۀ فئودالـی می پـردازد امـا توجه 
جـدی به »تاریخ روحیـات« در آثار یکی از شـاگردان بوردل 
بـا نـام ژاک لوگوف صورت گرفـت. او در تاریـخ روحیات، 
بـه نقـش روحیـۀ دینـی در جنـگ صلیبـی و بررسـی روحیۀ 
حاکـم بـر جامعـه فیودالـی و قرون وسـطا و سـرمایه داری و 
روحیـات مربوط بـه آن پرداخته اسـت.)بهرامی،۱386؛۱۰8( 
از  یکـی  و  بلـوخ  مـارک  اثـر  فیودالـی«،  »جامعـۀ  کتـاب 
شناخته شـده ترین کتاب هـای مکتـِب آنـال در سـطح جهـان 
اسـت کـه بـه فارسـی نیـز ترجمـه شـده اسـت. علـت ذکـر 
ویـژه از ایـن کتـاب در این جـا بـدان سـبب اسـت کـه بلوخ 
در ایـن کتـاب موضوعـی را مـورد بررسـی قـرار می دهد که 
می تـوان آن را بـه عنـوان یک کتـاِب جامعه شناسـِی تاریخی 
نیـز قلمـداد کـرد. کتـاب »جامعـۀ فیودالـی« دو بخـش دارد. 
بـه  وابسـته گی«،  پیوندهـای  »رشـد  عنـوان  بـا  اول  بخـش 
انسـجام اجتماعـی می پـردازد و بخش دوم با عنـوان »طبقات 
اجتماعی و سـازمان سیاسـی«، سـاخت اجتماعی و نیروهای 

تغییـر اجتماعـی را برمی شـمارد.
بلـوخ در »جامعـۀ فیودالـی« می کوشـد تا »عاوه بر شـناخت 
اجتمـاع فیودالـی، چه گونه گـِی روند رشـد و تحـول تبدیل و 
تغییـر طبقـات اجتماعـی این جامعـه را در بسـتر تاریخی اش 
نویـن  طبقـۀ  ظهـور  راه  چه گونـه  این کـه  کنـد؛  مشـخص 
احیـا و تجدیـد حیـات  بـورژوازی همـراه شـد؛ چه گونـه 
حاکمیـِت دولـت و قـدرت مرکزی صورت گرفـت و جامعۀ 
انحطـاط گراییـد. در  بـه سـوی  فیودالـی در چـه مسـیری 
حقیقـت بـه دنبـال آن اسـت که نشـان دهـد جامعـۀ فیودالی 
چه گونـه تولـد یافـت، چه گونه بـه اوج رسـید و چه گونه رو 

بـه زوال نهاد.«)بهرامـی،۱386؛7۱(
مجموعـۀ  آنـال،  مکتـب  جهانـی  و  ارزنـده  کتـاب  دیگـر 
سـه جلدی اثـر فرنـان بـرودل بـا عنـوان »تمدن هـای مـادی، 
بـرودل  اصلـی  مسـالۀ  اسـت.  سـرمایه داری«  و  اقتصادهـا 
ایسـتای  جامعـۀ  از  گـذار  چگونه گـی  مجموعـه،  ایـن  در 
کشـاورزی بـه دنیـای جدیـد کـه اغلـب از آن بـا عنـوان 

سـرمایه داری یاد می کنیــم، اسـت. او همانند وبـر زمینه های 
ظهـور سـرمایه داری را در تمدن هـای مختلف مورد بررسـی 
قـرار می دهـد امـا بـا روشـی دقیق تـر و بـا اشـرافی بیشـتر 
بـر وجـوه تاریخـی. سـه مفهـوم کلیـدی کـه ایـن کتـاب 
و  اقتصـادی«  »حیـات  مـادی«،  »حیـات  داده انـد  شـکل  را 
»سـرمایه داری« اسـت. بـرودل در اشـاره بـه »حیـات مـادی« 
آن بخـش از زنده گـی انسـان را مـورد نظـر دارد کـه بیشـتر 
عـادات و زنده گـی روزمـره نامیـده می شـوند؛ آن جنبه هایی 
از زنده گـی کـه بـدون این کـه مـا از وجودشـان آگاه باشـیم 
کنترل مـان می کننـد. اعمـال موروثـی و بی شـمار کـه بی نظم 
و ترتیـب روی هـم انباشـته شـده و تـا همین امـروز به طور 
مســتمر تکـرار شـده اند. در واقـع بخـش ناخـودآگاه تاریخ 
بشـر یعنـی تاریـخ همـۀ انسـان های فرامـوش شـدۀ تاریـخ. 
»داسـتان ناگفتـه و نیمه فراموش شـدۀ مردمـان و واقعیت های 
امـا صدایـی  بودنـد  پُراهمیـت  جان سـختی کـه فوق العـاده 

)44 ۱38۰؛6  و  ۱37۲؛۱۲  نداشـتند.«)برودل، 
بـرودل »حیـات اقتصـادی« و »سـرمایه داری« را بخـش دوم 
اثـر خـود می دانـد و در مـورد ایـن بخـش می گویـد: »بـه 
پیروزمنـدان و سـاختار حیـات اقتصـادی، بـه دسـتاوردهای 
فنـون سـرمایه داری و تجـددی خواهیـم پرداخـت کـه غالبـًا 
غافل گیرکننـده بوده اسـت، زیرا نه تنها از سـیر وقایع پیشـتر 
می رفـت بلکـه گاهـی، هرچنـد بـه نـدرت، حتـا از امکانات 

پذیرفتـه شـده هـم جلوتـر می افتاد.«)بـرودل،۱37۲؛۱۲(
بـرودل »حیـات اقتصـادی« را مربـوط به انسـان هایی می داند 

کـه »از مرز ورود بـه بازار ابتدایـی بگذرد«:
دارد،  »ارزش مصرفـی«  بـازار صرفـًا  از  »هـر چیـز خـارج 
هـر چیـز کـه از دروازۀ تنـگ بـه درون محـل بـازار راه یابد، 
آن چـه مـن حیـات  مبادله یـی« کسـب می کنـد. در  »ارزش 
اقتصـادی نامیـده ام تـا در تضـاد بـا حیـات مـادی قـرارش 
دهـم و در ضمـن از سـرمایه داری متمایـزش سـازم، فـرد، یا 
»واسـطه« فقـط وقتی به حسـاب می آیـد که از مـرزِ ورود به 

بـازار ابتدایـی بگذرد.«)بـرودل،۱38۰؛54(
بـرودل سـرمایه داری را وضعیتـی از بـازار می دانـد کـه بازار 
شـفافیت خـود را از دسـت می دهـد. بـازار سـرمایه داری بـا 
بـازار سـنتی کـه قیمـت تولیـد کاال، سـهم واسـطه و قیمـت 
بـازار  در  دارد.  اساسـی  تفـاوت  اسـت،  مشـخص  فـروش 
سـرمایه داری ایـن واسـطه اسـت کـه بسـیار مهـم می شـود. 
قیمـت خریـد و قیمـت فـروش را واسـطه تعییـن می کنـد 
و فقـط دالل از شـرایط واقعـی بـازار خبـر دارد. در بـازار 
سـرمایه داری زنجیره یـی از دالل هـا بـه پشـتوانۀ پولـی که در 
اختیـار دارند، بیشـترین سـود را به خود اختصـاص می دهند. 
پیامـد ایـن شـکل از بـازار گسـترش مبـادالت بین المللـی و 

البتـه ظهـور تجـار بـزرگ بود.)بـرودل،۱38۰؛78 68(
تصویـری  از  متفـاوت  سـرمایه داری،  از  بـرودل  تصویـر 
اسـت کـه ماکـس وبـر ارایـه می دهـد امـا مهم تریـن تفاوت 
تـداوم  کـه هم چنـان  بـرودل همان طـور  کـه  اسـت  آن  در 
»حیـات مـادی« را در دنیـای توسـعه یافتۀ امـروز و در کنـار 
سـرمایه داری نشـان می دهـد. نمونه هایـی از سـرمایه داری را 
در قـرون وسـطا و در تمـدن اسـامی و تا حـدودی در هند 
نشـان می دهـد. بـا ایـن حـال، بـرودل دورۀ زمانـی مطالعـۀ 
تـا  می کنـد  انتخـاب   ۱4۰۰ ـ   ۱8۰۰ سـال های  را  خـود 
چه گونه گـی گسـترش و تفـوِق همه جانبـۀ سـرمایه داری را 

دهد. نشـان 
در ذکـر تاریخچـۀ مکتـب آنـال، اشـخاص و کتاب هایـی را 
کـه در بـاال از آن هـا نام بردیـم، نسـل اول و دوم مکتب آنال 
زمینه سـازان  و  پیشـگامان  از  را  بِـر  هانـری  برمی شـمارند. 
را  بلـوخ  مـارک  و  فـِور  لوسـین  می داننـد.  آنـال  اندیشـۀ 
متعلـق بـه نسـل اول آنـال و فرنـان بـرودل را متعلـق بـه 
نسـل دوم معرفـی می کننـد. رهبران نسـل سـوم آنـال عایق 
متعـددی را در ایـن مکتـب دامـن زدنـد. در دهه هـای اخیـر 
پنـج گرایـش عمـده در مکتـب آنـال قابـل تشـخیص بـوده 

اسـت)پیران،۱37۲(:
۱ـ مطالعاتـی مربـوط بـه تاریخ روسـتایی و تاریـخ محلی بر 

پایـۀ پژوهش هـای جغرافیایـی و منطقه یی
و  جمعیت شـناختی  اقتصـادی،  تاریـخ  در  بررسـی هایی  ۲ـ 
جغرافیایـی از طریـق تجزیـه و تحلیل هـای کمـی هدایـت 

شـده توسـط نظریـه و در جهـت اثبـات آن نظریه هـا
3ـ مطالعـات انسان شـناختی فرهنگ هـای غیـر اروپایـی در 

افریقـا، آسـیا و امریـکای التین
4ـ پژوهش هـای مربـوط بـه زنده گـی روزمـره در گسـترۀ 
تاریـخ و توجـه بـه عـادات و الگوهـای زنده گـی بـه ویـژه 
آداب مربـوط بـه غذا خـوردن؛ چه از نظر زیست شـناختی و 

چـه از نظـر رفتارهـای اجتماعی
5ـ تحقیقاتـی در زمینـۀ دیدگاه هـا و جهان بینی هـا بـا تأکیـد 
بـر تفکـرات جمعـی، شـعور عمومـی، فلکلـور و تجزیـه و 

تحلیـل سـاختاری اسـطوره ها و افسـانه ها.
از میـان رهبران نسـل سـوم آنـال مـارک فـرو، ژاک لوگوف 
و ژاک بـرگ سـبب تقویـت انسان شناسـی و قوم شناسـی در 
بهرامـی،۱386؛8  و  شـده اند.)پیران،۱37۲  »آنـال«  مقـاالت 

)۱۰7
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بهزاد باشـی، نشـر نی
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انتشـارات جامـی تاریخ نـگاری«،  و  تاریـخ 

محمد حسین زاده
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پرسید ز من دوش رفیقی؛ »ز کجایی؟«
گفتم: »بشرم، لیک ملل می نشناسم«
گفتا که »تو از قلۀ بلخابی« و گفتم:
»با قلۀ توحید، قلل می نشناسم«]۱[

سـخن از »شـهید بلخـی شـاعر« اسـت؛ کسـی کـه بـا همـۀ 
دلبسـتگی                  اش بـه ایـن هنـر، کمتر بـا این عنـوان دربـاره                  اش 
مبـارزات  پرچمـدار  سـال                  ها  کـه  همـو  شـده.  داوری 
و  بـود  افغانسـتان  اسـتبدادی  رژیـم  علیـه  اسـام                  خواهانه 
سـال                  ها نیـز تنهانشـیِن زنـدان رژیـم، ولـی هیچ                  گاه شـاعری 
را رهـا نکـرد همچنـان که مبـارزه را و اعتقاداتـش را. اکنون 
شـاید  ایشـان،  از شـهادت  سـال  بـا گذشـت سـال هاِی  و 
کسـی نباشـد کـه بـا تاریـخ معاصـر افغانسـتان آشـنا باشـد 
و بلخـی مبـارز، عالِـم و سیاسـتمدار را نشناسـد. مقاله                  هـا 
دربارۀ شـخصیت ایشـان نوشـته شـده؛ سـمینارها برپا شـده 
و سـخنرانی                  ها شـنیده                  ایم، ولـی تاکنـون کاری نکرده                  ایـم کـه 
شـعر ایشـان را خوب بشناسـیم، هرچند بحث در شـخصیت 
او، داوری دربـارۀ شـعرش را هـم ـ تا حدی ـ در بر داشـته.
گفتیـم کـه ما هنـوز »بلخی شـاعر« را نمی                  شناسـیم، ولی این 
ادعـا نـه بـدان معناسـت که او در عالم شـعر اسـم و رسـمی 
نـدارد. شـیفتگان شـعر او بسـیارند ولـی اغلب آن                  هـا از پایه 
و مایـه هنـری ایـن شـعرها بی                  اطاعنـد و شیفتگی                  شـان هـم 
بیشـتر به                  واسـطۀ ارادتـی اسـت کـه به بلخـی عالم، مبـارز و 
سیاسـتمدار دارنـد و یا به                  واسـطۀ افکاری که در این شـعرها 

می                  بینند.  متجّلـی 
اّمـا دسـته                  ای دیگـر هـم ایـن شـاعر را خـوب درنیافته                  انـد. 
آنـان بعضـی از شـاعران و منتقـدان رسـمی کشـور مایند که 
بنـا بـر معیارهـای ادبـی صـرف، نمی                  تواننـد یـا نمی                  خواهند 
در کنـار بزرگانی چون اسـتاد خلیـل                  اهلل خلیلی، ملک                  الشـعرا 
بیتـاب، قـاری عبداهلل، غام                  احمـد نویـد، محمدابراهیم خلیل 
و امثـال این                  هـا ـ کـه البتـه بعضی                  شـان هـم چنـدان بـزرگ 

نبوده                  انـدـ  مقامـی هـم بـرای شـهید بلخـی قائل شـوند.
چنین اسـت که شـعر شـهید بلخی در وضعیتی شـگفت قرار 
گرفتـه. هسـتند کسـانی کـه او را بزرگتریـن شـاعر معاصـر 
افغانسـتان می                  داننـد و نیـز هسـتند کسـانی کـه به                  زحمـت 
حاضرنـد همـو را حتـی جـزو ده ـ دوازده شـاعر مطـرح 
ایـن دوره به                  شـمار آورنـد. عّلـت یـا علـِل ایـن تضـاد در 
ایـن  طـول گفتـار مـا کم                  کـم روشـن خواهـد شـد. فقـط 
نتیجه                  گیـری ناگزیـر را بایـد داشـت کـه جامعـۀ مـا هنـوز 
شـهید بلخـی شـاعر را خـوب نشـناخته و از همیـن روی، 
در ارزیابـی مقامـش بـه افـراط و تفریـط می                  گرایـد. افـراط 
و تفریـط در ارزیابـی مقـام افـراد، در جامعـۀ مـا چیـز تـازه 
و ناآشـنایی نیسـت. مـا هـم اینـک در عرصۀ سیاسـت دچار 
همیـن بلیـه هسـتیم و ایـن از مطلق                  نگـری مـا آب می                  خورد. 

مـا مـردم در آن کـس کـه شـیفتۀ اوییم تـاب دیـدن کمترین 
عیبـی را نداریـم و در آن کسـی کـه منکـر اوییـم، وجـود 
کمتریـن حسـنی را برنمی                  تابیـم؛ و چنین اسـت کـه گرداگرد 
بزرگانمـان چنـان هالـه                  ای از تقـّدس می                  کشـیم که کسـی را 
زهـرۀ خرده انتقـادی هـم نمی                  ماند هرچنـد منصفانه باشـد و 
راهگشـا. و بـاز چنیـن می                  پنداریـم که اگـر یکـی از در انتقاد 
وارد شـد الجـرم خصومتـی دیرینـه در کار بـوده، و آنچـه 

گفتـه می                  شـود یکسـر در رّد و انـکار اسـت.
بـاری، نگارنـده هرچنـد سـختی کار را می                  دانـد و پیامدهای 
ایـن نوشـتار را هـم کم                  وبیـش حـس می                  کنـد، سـعی دارد 
ارزیابـی مختصری داشـته باشـد از شـعر شـهید بلخـی یعنی 
آن جنبـه                  ای از کار ایشـان که سـخت از چندوچونی منتقدانه 
بی                  نصیـب مانـده. در ایـن ارزیابـی، آثار چاپ                  شـده در کتاب 
»دیـوان بلخـی« را در نظـر داشـته اسـت. این کتاب در سـال 
۱368 هــ . ش در 3۰۹ صفحـه )۲5۹ صفحـه متـن + 5۰ 
صفحـه مقدمـه و فهرسـت و ...( و بـا تیراژ ۲۰۰۰ نسـخه از 
سـوی ارگان نشـراتی سـیدجمال                  الّدین حسـینی منتشـر شده 
اسـت. همین                  جـا بایـد گفـت کـه چـاپ ایـن کتـاب تاکنون 
جدی                  تریـن و الزم                  تریـن اقـدام دربـارۀ شـعر شـهید بلخـی 
بـوده چـون اگـر آن دستنوشـته                  های فـراوان و پراکنـده بـه 
هّمـت کسـانی در یـک مجموعـه منتشـر نمی                  شـد، شـاید 
طـی سـال                  های متمـادی سررشـتۀ کار از دسـت می                  رفـت و 
مجموعـۀ آثـار موجـود ایشـان هیـچ                  گاه در دسـترس جامعه 
ادبـی مـا قـرار نمی                  گرفـت. اضافـه بـر آن، ممکـن بـود باب 
تحریـف یـا دسـتکاری در شـعرهای آن بزرگـوار هـم بـاز 
شـود و مـا حتـی از یـک منبـع قابـل اتکا محـروم باشـیم. و 
همین                  جـا البتـه الزم اسـت ضمـن تشـکری از گردآورنـده یا 
گردآورنـدگان ناشـناس ایـن مجموعـه، اشـاره                  ای بـه بعضی 
نقایـص در کار گـردآوری این کتاب هم داشـته باشـیم چون 
اتفاقـًا بعضـی از آن                  هـا به نقد شـعر شـهید بلخی هـم ارتباط 

می                  یابنـد. 
آنـگاه کـه کسـی آسـتین برمی                  زنـد و بـه چـاپ آثـار یـک 
شـاعر متوفـا هّمـت می                  کنـد، الزم اسـت در مقدمـۀ کتـاب، 
توضیحـی مشـروح دربارۀ شـیوه و مراحل گـردآوری کتاب 
بدهـد تـا خواننـده یـا منتقـد احتمالـی آن، بـا ابهامـات و 
مجهـوالت فراوانـی دسـت                  به                  گریبان نباشـد. مثـًا در مطالعه 
همیـن »دیـوان بلخـی« مـا بـا پرسـش                  های بسـیاری روبه                  رو 
بجوییـم؛  کجـا  از  را  پاسخشـان  نمی                  دانیـم  کـه  می                  شـویم 
پرسـش                  هایی از این                  گونـه کـه: بـه چـه اعتبـاری ایـن کتـاب 
تدوین                  شـده  مجلـدات  آیـا  اسـت؟  گرفتـه  نـام  اول  جلـد 
دیگـری هـم در پـی هسـتند و یـا گردآورنـدگان پـس از 
چـاپ همـۀ آثـار موجـود در ایـن جلد، بـه احتمـال این که 
ممکـن اسـت آثـار دیگـری هـم به                  دسـت آیـد آن را جلـد 

اول نامیده                  انـد؟ آیـا آثـار چاپ                  نشـدۀ دیگـری هـم در اختیار 
گردآورنـدگان هسـت یـا نـه؟ اصوالً آیا ناشـر کتـاب، دیواِن 
تدوین                  شـده                  ای در اختیـار داشـته و چـاپ کـرده یـا اشـعار 
در  و  شـده                  اند  گـردآوری  مختلـف  جاهـای  از  پراکنـده                  ای 
صـورت دوم، ایـن دستنوشـته                  ها از چـه مجرایی و به                  وسـیلۀ 
چـه کسـانی بـه ناشـر رسـیده                  اند؟ آیا خانـوادۀ شـهید بلخی 
در ایـن کار سـهمی داشـته                  اند یـا نـه؟]۲[ آیـا ایـن همـۀ آثار 
موجود شـاعر اسـت یـا آثار چاپ                  نشـده                  ای نزد دیگر کسـان 
هـم ممکـن اسـت باشـد؟ نسـخۀ بدل                  هایـی کـه در بعضـی 
اسـم  آمده                  انـد؟  از کجـا  اشـاره شـده،  بدان                  هـا  پانوشـت                  ها 
شـعرها را شـاعر انتخـاب کـرده یـا گردآورنـدگان؟ اصـوالً 
گردآورنـده یـا گردآورنـدگان چـه کسـانی هسـتند؟ مقدمـۀ 
کتاب را چه کسـی نوشـته و در اسـتخراج شـرح                  حاِل شـهید 

بلخـی از چـه منابعی سـود جسـته اسـت؟
گـردآوری  ایـن  سـامت  یـا  اهمیـت  منکـر  نمی                  خواهیـم 
باشـیم، بلکـه اشـاره بـه نکاتـی اسـت کـه هرچنـد جزئـی 
بـه چشـم می                  آینـد، بـرای خواننـده یـا منتقـد کتـاب بسـیار 
راهگشـا خواهنـد بـود )مثًا اگر روشـن شـده بود کـه برای 
شـرح زندگی شـهید بلخـی در مقدمـۀ کتاب، از چـه منابعی 
اسـتفاده شـده، کسـان دیگری هم کـه قصد تحقیقـی در این 
زمینـه داشـتند می                  دانسـتند بـه چه کسـی یـا کسـانی مراجعه 

کننـد یـا از چـه منابـع مکتوبـی بهـره بگیرند.(
از ایـن کـه بگذریـم، می                  مانـد غلط                  هـای مطبعـی نسـبتًا زیاد 
و عـدم رعایـت بعضـی از اصـول و قواعـد نـگارش در این 
کتـاب کـه به                  هرحـال آن را از یـک سـطح و کیفیـت مطلوب 
دور نگـه داشـته                  اند. به                  هرحـال مـا با امید انتشـار مجـدد این 

دیـوان بـا کیفیتـی مطلـوب، بحث خـود را پـی می                  گیریم.
الف: در نگرش محتوایى

بـه همان نسـبت کـه اطاعات خوبـی از زندگـی و مبارزات 
عامه بلخی در دسـترس اسـت، شـخصیت شـاعرانه ایشـان 
در پـردۀ ابهـام مانـده. مقدمـۀ دیـوان هم روشـنی                  ای بـر این 
سـیمای شـاعرانه نمی                  اندازد و ما فقط با اتکا به شـعر ایشـان 
و دیگـر قرایـن موجـود، می                  توانیـم بگوییـم کـه شـاعری در 
خانوادۀ ایشـان بی                  سـابقه نبـوده. پدرکان]3[ مـادری و چند 
تـن دیگـر از اقـوام مـادری او شـاعر بـوده و حتـی گاه بـه 
همـان صفـت در بلخـاب شـناخته می                  شـده                  اند]4[. نمی                  دانیم 
سیداسـماعیل بلخـی از چـه سـالی شـعر می                  سـروده ولی در 
دیـوان بلخـی، غزلـی از دوران نوجوانی )۱5 یا ۱6 سـالگی( 
او چـاپ شـده]5[. پـس او شـاعری بـوده فطری و بـا ذوقی 
بـه خانـواده                  ای روحانـی و سـپس  انتسـاب  ولـی  سرشـار 
تحصیـل در حـوزۀ علمیۀ مشـهد، او را به                  سـوی علـوم دینی 
سـوق داده و بدیـن جهـت، شـعر در حاشـیۀ فعالیت                  هایـش 
قـرار گرفتـه اسـت. در سـال                  هایی کـه سیداسـماعیل جـوان 

در مشـهد بـوده، مـا نشـانه                  ای از حضـور او در جلسـات و 
محافـل شـعری ایـن شـهر نمی                  یابیـم و ایـن، مؤیـد همـان 
بـاوری اسـت کـه داریـم یعنـی نگـرش غیرحرفـه                  ای او بـه 
شـعر. سیداسـماعیل بلخـی شـاعری را پیشـۀ آینـدۀ خـود 
نمی                  دانسـته و بـه همیـن لحاظ، دل در گـرو درس و تحصیل 
علـوم دینـی و سـپس رویارویی با نابسـامانی                  های کشـورش 
می                  گـذارد. شـعر در نظـر او فقط و فقط وسـیله                  ای بوده برای 
بیـان اندیشـه                  هایش )و آن هـم نـه وسـیلۀ اصلـی بلکـه در 
حـد یـک ابـزار در کنـار سـخنرانی و وعـظ و ارشـاد مردم( 
و بـه همیـن لحـاظ، در زندگـی                  اش نشـانه                  ای از گرایـش بـه 
کار حرفـه                  ای در شـعر نمی                  تـوان یافـت. از میـزان مطالعـات 
شـعری و حشـر و نشـر عّامـه بلخـی بـا شـاعران و محافل 
ادبـی هـم بی                  اطاعیـم ولـی نبایـد بسـیار بـوده باشـد چون 
او در سـال                  های آزادی، فراغتـش را نداشـته و در سـال                  های 
زنـدان، امکانـش را. بررسـی شـعر و زندگـی ایشـان هم این 

نظـر را تأییـد می                  کنـد.
اّمـا همیـن شـاعر با همـۀ محدودیت                  ها و مشـغله                  های فراوان 
 75۰۰۰ به                  قـول خـودش]6[ حـدود  سیاسـی،  و  اجتماعـی 
بیـت شـعر می                  سـراید و ایـن رقـم بـاال ]7[ هیـچ توجیهـی 
نـدارد جـز وجود یک اسـتعداد و قریحۀ سرشـار و رسـالتی 

کـه او بـرای شـعرش قائـل بوده اسـت.
بـا آنچـه گفته آمـد، عجیب نبوده اگـر عّامه بلخی شـاعری 
محتواگـرا از کار درآیـد ـ کـه چنیـن هـم شـده ـ چـون از 
سـویی در مقطعـی از زمان )یعنی در دوران ۱4 سـال زندان( 
شـعر تنها وسـیلۀ تبـارز اندیشـه                  اش بـوده و او نمی                  توانسـته 
ایـن تنهـا سـاحش را بی                  هـدف بـه                  کار گیـرد و از سـویی با 
ادبـا و محافـل ادبـی کـه غالبـًا وجـه اتکایشـان زیبایی                  هـای 
صـوری شـعر و هنرنمایی                  هـای شـاعرانه اسـت، سـروکاری 
نداشـته اسـت. بیشـتر صورت                  زدگـی و اشـتغال بـه لفـظ را 
شـاعرانی دارنـد کـه فقـط در محـدودۀ انجمن                  هـای ادبـی 
سـیر می                  کننـد و از مواجهـۀ شعرشـان بـا مـردم بی                  بهره                  انـد. 
برعکـس آنـان کـه شعرشـان مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم وقف 
مـردم شـده، به                  ناچـار از بـرج عـاج »هنر بـرای هنـر« فاصله 
می                  گیرنـد یعنـی در واقـع دغدغه                  هـای اجتماعیشـان، اجـازۀ 
ایـن  البتـه  نمی                  دهـد.  آنـان  بـه  بیدردانـه  هنرنمایی                  هـای 
وجـه دوم هـم خالـی از خطـر نیسـت یعنـی غرق                  شـدن در 
عوامزدگـی و دورافتادن از ماک پسـندخواص، گاه شـعر را 

مصـداق ایـن بیـت عبدالّرحمـان جامـی می                  کنـد که:
شعر کافتد پسند خاطر عام

خاصه داند که سست باشد و خام
دیـوان  در  و  اسـت  دوم  گـروه  از  آشـکارا  بلخـی  عّامـه 
پنج                  هزاربیتـی او]8[، شـاید یـک قطعه شـعر هم نتـوان یافت 

کـه خالـی از پیامـی باشـد.

تأملی در شعر و شخصیت شعرِی عالمۀ شهید سیداسماعیل بلخی

افغانستان  معاصر  شاعر  بزرگترین  را  او  که  کسانی  هستند  گرفته.  قرار  شگفت  وضعیتی  در  بلخی  شهید  شعر 
می                  دانند و نیز هستند کسانی که به                  زحمت حاضرند همو را حتی جزو ده ـ دوازده شاعر مطرح این دوره به                  شمار 
باید  را  ناگزیر  نتیجه                  گیری  این  فقط  شد.  خواهد  روشن  کم                  کم  ما  گفتار  طول  در  تضاد  این  علِل  یا  علّت  آورند. 
داشت که جامعۀ ما هنوز شهید بلخی شاعر را خوب نشناخته و از همین روی، در ارزیابی مقامش به افراط و تفریط 
می                  گراید. افراط و تفریط در ارزیابی مقام افراد، در جامعۀ ما چیز تازه و ناآشنایی نیست. ما هم اینک در عرصۀ 
سیاست دچار همین بلیه هستیم و این از مطلق                  نگری ما آب می                  خورد. ما مردم در آن کس که شیفتۀ اوییم تاب 
دیدن کمترین عیبی را نداریم و در آن کسی که منکر اوییم، وجود کمترین حسنی را برنمی                  تابیم؛ و چنین است که 
گرداگرد بزرگانمان چنان هاله                  ای از تقّدس می                  کشیم که کسی را زهرۀ خرده انتقادی هم نمی                  ماند هرچند منصفانه 

باشد و راهگشا

بخش نخستمحمدکاظم کاظمی
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اشـاره: راجـع بـه جنگ هـای دهۀ هفتـاد خورشـیدی در کابل شـمار 
زیادی نوشـته اند که این نوشـته ها شـامل بیـان تاریخـى، خاطرات و 
پژوهش هـای جامعه شـناختى مى شـوند. بـه تازه گـى نیز کتابـى برای 
روایـت مصایـب و درگیری هـای این سـال ها بـه قلم لطف اهلل راشـد 
از نویسـنده گان و خبرنگاران سـابقه دار افغانسـتان نوشـته است. »تِب 
جنـون« توسـط یکـى از چاپخانه هـا در هرات منتشـر شـده، اتفاقات 

سـال های 1371 تـا 1375 خورشـیدی را در بـر مى گیـرد.
لطـف اهلل راشـد راوی »تب جنون« اسـت که پس از بیست وسـه سـال 
از آن حـوادث دسـت نویس های خـود را ارایـه کـرده و واقعیت هـای 
تلـخ دوران جنگ هـای داخلـى را داسـتان گونـه و زنـده بـه تصویـر 

کشیده اسـت.
بیچاره گـى مـردم،  و  احـزاب جهـادی، گرسـنگى  لشکرکشـى های 
پارچـه پارچه شـدن انسـان ها، تجـاوز بر زنـان، فریاد هـای مظلومان، 
سـینه بریدن هـا، محاصـره اقتصـادی مـردم کابـل، میـخ کوبیدن هـا، 
قتل هـا، فعالیـت رسـانه ها بـه نفـع گروپ هـا و تنظیم هـای مختلـف، 
ویرانـى  آبادی هـا، راکت باران هـا، تـاراج خانه هـا و وامـوال مـردم، 
محاصـره شـدید اقتصـادی، تخریـب تاسیسـات عام المنفعـه، از بین 
رفتـن اردو و نظـام در کشـور بمباران ها و موارد دیگری از این دسـت 
از برجسـته ترین موارد این کتاب اسـت که بصورت مسـتند و آشـکار 
نبشته شده اسـت. برای دانسـتن جزییات بیشـتر از زنده گـى و کارهای 

آقـای راشـد بـا او گفت وگویـى انجـام داده ایـم کـه مى خوانید.

بـه  تـان  تحصیـات  و  روز  زاد  زادگاه،  مـورد  در  آغـاز  در   *
بگوییـد. مانـدگار  خواننـده گان 

لطـف اهلل راشـد اسـتم هر چنـد اجـدادم در درۀ زیبـای غوربنـد والیت 
پـروان زنده گـی کـرده اند؛ اما من  در تابسـتان سـال ۱35۱ خورشـیدی 
در شـهر کابـل در یـک خانـوادۀ روشـنفکر دیـده بـه دنیـای هسـتی 
گشـودم. در رشـتۀ ژورنالیـزم از  دانشـگاه کابل به درجۀ لیسـانس فارغ 

شـدم و در عرصـۀ کار مسـلکی در بخش هـای مختلـف کار کـرده ام. 
ادارۀ اطاعـات رادیـو افغانسـتان وقـت و بـه دنبـال آن برنامـۀ خبـری 
صبـح بخیـر افغانسـتان و هم زمـان کار در روزنامۀ نخسـت بیشـترین و 
بهتریـن جایـگاه بـرای فعالیت هـای مسـلکی ام بـوده و در همین راسـتا 
تاشـم بـرای کار در عرصـۀ ژورنالیـزم اسـت چون این مسـلک مقدس 

را دوسـت دارم و بـه کار مسـلکی عشـق می ورزم.

*چرا ژورنالیزم را برای خواندن انتخاب کردید؟
شـاید نوجـوان بـودم کـه کار در این عرصـه مرا به خود جلـب کرد. دل 
نوشـته هایی از دوران مکتـب بـا خـود داشـتم و تاشـم همـواره همین 
بـود و اسـت کـه با ایـن مسـلک مقدس بـه نحوی پیوند داشـته باشـم. 
هرچنـد جبـر زمـان گاهـی سـبب می شـود کـه کار در عرصـۀ دل خواه 
در کشـور مسـاعد نگـردد اما باورم همیشـه همین اسـت کـه ژورنالیزم 
مسـلک مقـدس و پـاک اسـت هـر چنـد متاسـفانه از ایـن مسـلک بـه 
مفهـوم واقعـی آن در کشـور کمتـر اسـتفاده می شـود، امـا آنچـه در این 
قدسـیت و امانـت داری ایـن مسـلک نهفتـه مـرا وادار کـرده تـا بـه هـر 

نحـوی کـه باشـد  پیونـد کاری ام را با این مسـلک داشـته باشـم.

*چه کارهای از شما منتشر شده است؟
در تابسـتان سـال ۱3۹۱ اولیـن مجموعـه طنـزم »سـنگ قبـر« از چـاپ 
بـا رسـانه های مختلـف همچـون روزنامه هـای  از آن  برآمـد و پیـش 
داخـل کشـور و  سـایت های مختلـف انترنتـی بـا نوشـتن تحلیل هـا، 

مقـاالت و بعضـی مـوارد دیگـر همـکاری داشـتم.

*چرا »تِب جنون« را نوشتید؟ 
آغـاز نوشـتن ایـن کتـاب بـا یـک تصـادف همـراه  بـود.  در واپسـین 
سـال دهۀ شـصت خورشـیدی افغانسـتان دسـت خوش حوادث غریب 
و ناآشـنایی بود. در چنین شـب و روزی که نمایندۀ سرمنشـی سـازمان 
ملـل متحـد برای افغانسـتان آقـای بینن سـیوان ظاهراً در تـاش آوردن 
صلـح بـه افغانسـتان گام بـر می داشـت، مـن بـه عنـوان یـک محصـل 
سـعی داشـتم تاریخ هـا و وقایعی را کـه اتفـاق می افتاد، یادداشـت کنم. 
دیدگاهـم ایـن بـود کـه ایـن تاریخ هـا و وقایـع در جریـان سـال های 
بعـد حتمـًا جـزء از سـواالت مهـم و بـه درد بخـور خواهـد بـود. بـا 
گذشـت زمـان و رویـداد هایـی که بـه دنبال هـم اتفاق افتاد مسـیر ثبت 
یادداشـت ها تغییـر خـورد و بـه جـزء اصلـی کار و زنده گی مبدل شـد. 

و امـا چـرا تـِب جنون را نوشـتم؟ 
سـال ها باخـودم در بحـث و جـدال بـودم تاسـرانجام تصمیـم بـر ایـن 
گرفتـم کـه آنچـه را دیـده  و شـنیده ام بـرای دیگـران عرضـه کنـم. تِب 
جنـون روایـت غریبـی از ویرانی و بربادی کشـورم اسـت. کشـوری که 
از جـان بیشـتر دوسـتش مـی دارم. تـِب جنـون روایتـی دردناکی اسـت 
بـرای نسـل های بعـد از مـن به خصـوص جوانـان امـروزی کابـل زمین  
تـا بداننـد که نظـام در سرزمین شـان چگونه از هـم فروپاشـید. کی ها با 

ایـن ملت جفـا کردنـد و چرا. 
تِب جنون شـاید پاسـخی باشـد بـرای جوانی کـه با کنجـکاوی می بیند 
چـرا مـادر گه گاهـی در کنـج حویلی شـمع می افـروزد و نبود کسـی را 
آرام و بی صـدا می گیرید؟ شـاید این نبشـته پاسـخی باشـد برای کسـی 
تـا بدانـد کـه چـرا پـدر در روزهای دشـوار جنـگ و مهاجـرت آنان را 
تنهـا گذاشـت و رفـت تـا دیگـر هرگز برنگـردد. پـدر بی همت بـود یا 
بی همتـان روزگار نگذاشـتند پـدر بـه خانه برگـردد. این و ده هـا انگیزۀ 
دیگـر سـبب شـد تـا یادداشـت های قلمـی ام را در قالـب کتـاب تـِب 

جنـون تنظیـم کنم.

 *حـاال وقتـى بـه عنوان یـک خواننده به تـِب جنون نـگاه مى کنید 
درمى یابیـد کـه بـه بیان هدفى که داشـتید، رسـیده اید؟ 

روزگار   آن  واقعیت هـای  از  بخشـی  روایـت  بـا  تـا  نمـودم  تـاش 
بخش هـای از حـوادث خوانین و سرگذشـت تلخ کابلیـان را بازگو کنم. 

بـا تمـام توان تـاش کرده  ام تـا در یـک بی طرفی محـض و امانت داری 
کامـل راوی وقایعـی باشـم که شـهر و کشـورم را از قافلـۀ تمدن صد ها 
سـال عقـب رانـد و داغ بزرگـی بـر پیکـر نسـل ها و تاریـخ کشـورمان 

گذاشت. 
بـدون شـک تـِب جنون روایت کامـل از حوادث کابل و کشـور نبوده و 
چنیـن ادعایـی هـم وجود نـدارد چه در آن زمان پوشـش اطاع رسـانی  
تمـام وقایـع و حـوادث حتـا در پایتخت کشـور کار غیرممکـن بود، اما 
می توانـم ادعـا کنـم کـه تـِب جنـون روایـت بخش هـای مهـم حوادث 
بخش هـای  بازگوکننده یـی  توانسـته ام  و  دارد  درخـود  را  هفتـاد  دهـه 
عمـده از رویدادهـای تلـخ تاریـخ کشـور به خصـوص پایتخـت باشـم، 
آنچـه را کـه بـرای آگاهـی نسـل های بعـد از مـا در هـدف داشـتم بـه 

برسم. آن 

*چـرا دهۀ هفتـاد و حکومـت مجاهدین بـا چالش هـای زیادی رو 
به رو شـد و نتوانسـت به موفقیت برسـد؟

گام هایـی کـه امـروز از سـوی ابـر قدرت هـای جهـان در افغانسـتان 
برداشـته می شـود پاسـخ مناسـبی خواهد بود کـه بگویم چـرا مجاهدین 
در آن زمـان پیـروز نشـدند؛  امـا در بحـث ریشـه و آغـاز ایـن ماجراها 
بایـد گفـت ایـن موضوع ریشـۀ طوالنـی دارد. بعـد از هفت ثـور ۱358 
و مهاجـرت مـردم بـه ایران و پاکسـتان مجاهدیـن بی خبـر از بازی های 
اسـتخباراتی و نیرنگ هـای جهـان دشـمنان آراسـته در لباس دوسـت را 
بـرادران خونـی خـود پنداشـتند-  در حالـی کـه هدف بـرای مجاهدین  
یکـی بـود ایجاد احزاب هفت گانه در پاکسـتان و هشـت گانـه در ایران 
از سـوی سـازمان های  بـرای هـر حـزب  متفـاوت  امتیازدهی هـای  و 
اسـتخباراتی- بنیـادی بـرای تطبیـق برنامه هـای بعـدی اسـتعمار بـود. 
به خصـوص بعـد از پیـروزی مجاهدیـن در افغانسـتان ایـن ریشـه بـه 
از سـوی  اجانـب  تطبیـق فرمایشـات  بی اتفاقی هـا و  تنومنـد  درخـت 
برخـی از حلقـات داخلـی مبـدل شـد و بزرگتریـن پیامـد آن  کـه هـم 
اکنـون هـم بـا آن دسـت و گریبـان هسـتیم تفرقـه میـان اقـوام سـاکن 
در کشـور اسـت. جنـگ اسـتخباراتی کشـورهای منطقه و همسـایه گان 
آزمنـد فرصـت مسـاعد سـاخت تا عمـال بیگانه با دسـت بـاز و جرأت 
زیـاد وارد میـدان جنـگ شـوند و از ناآگاهـی مردم کم سـواد اما مسـلح 
و بـه شـدت مذهبـی اسـتفادۀ اعظمـی کـرده، مردمـان کشـور را در 
ویرانـی کشـور وحکومت شـان فعـال و برازنـده سـازند. خودخواهی ها 
و امتیازطلبی هـای برخـی از رهبـران در ایـن امـر نقش فعال تـر از دیگر 

داشـت. موارد 

*حـوادث دهـۀ هفتـاد خورشـیدی چـه چیزی هـا بـرای آموختـن 
دارد؟ 

تنهـا درسـی کـه از حـوادث دهـۀ هفتـاد و رویداد هایـی کـه تـا امـروز 
جریـان دارد می تـوان گرفـت ایـن اسـت که اگـر »من «ها »ما«  نشـویم، 
افغانسـتان بدبختی هـای بیشـتری را تجربـه می کنـد. تـا زمانـی که فکر 
افغانسـتان واحـد و حـب وطـن همچـون خـون در رگ هـای هـر ُخرد 
و بـزرگ ایـن کشـور جریـان نیابـد و تـا زمانـی کـه مـردم بـا اتحـاد و 
همدگرپذیـری هـر مفسـد ولـو عضـو مفسـد خانـوادۀ خـود را مـردود 
نشـمارند سـقوط مـا بـه قهقـرای بدبختـی و زوال روز تا روز سـریع تر 

می شـود. 
مـردم  فریـب  و  وطن دوسـتی  بـه  تمثیـل  دادن هـا،  شـعار  امـروز 
بامضحک تریـن و بازاری تریـن شـیوه بـه یـک امـر عـادی و معمولـی 
مبـدل شـده اسـت و اگـر مـردم هوشـیار نشـوند و در پایـان هـر روز 
مسـوالنه در قبـال خـود و سـرزمین خـود فکـر و اقـدام نکننـد، بعیـد 
اسـت تـا مـا بازهم در مسـیر صلـح، آرامـش و پیشـرفت قـرار بگیریم. 
تنهـا مردم اسـت کـه می توانند بـا ارادۀ قاطـع و محکم خود سرنوشـت 

جامعـه، فرزنـدان و نسـل های بعـد خـود را بـه خوبـی رقـم بزننـد. 

*شرایط این روزها چه شباهت به دهه هفتاد دارد؟ 
جریـان  در  مـردم  سـاختن  هراسـان  بـرای  کـه  شـایعاتی  برخـاف 
کمپاین هـای انتخاباتـی پخـش شـد. مـن شـرایط مشـابه به دهـه هفتاد 
خورشـیدی را حـس نمی کنـم. در دهـۀ هفتـاد خورشـیدی حکومـت 
داکتـر نجیـب اهلل بـه تنهایـی و بدون حامی سـابق خـود اتحـاد جماهیر 
شـوروی  اقتـدار را در دسـت داشـت و امـا در میـدان کشـمکش های 
درون حزبـی و فشـار های مجاهدیـن قـرار گرفـت و از هـم پاشـید اما 
حکومـت فعلـی در افغانسـتان از حمایـت قاطـع و نیرومنـد حامیـان 
بین المللـی به خصـوص ایـاالت متحـده امریـکا قـرار دارد و بـه قـول 
معـروف سرنوشـت از آن سـوی دریـا هـا رقـم می خـورد نـه از درون 

. بل کا
اجـازه دهیـد ایـن سـوال را با تحلیـل جاندار یـک پیر مرد جهـان دیده 
کـه در همسـایگی مـا قرار دارد خاصه کنـم و آن این که »تـا که پایگاه 

امریکایـی ده بگـرام اس د کابل کسـی چلل کـده نمیتانه!«

*تاحال چه استقبالى از تِب جنون صورت گرفته است؟
مـن در یـک حرکـت حسـاب شـده اولیـن نسـخه های این کتـاب را به 
شـماری از مجاهدیـن کـه اکثرشـان حـاال خانه نشـین اند توزیـع کردم. 
روزهـای بعـد و هنگامـی کـه بـا هـر یـک هـم کام شـدم سـوالم این 
بـود کـه برداشت شـان از کتاب چه بوده اسـت. خوشـبختانه هیچ کسـی 
راضـی نبـود و همـه بـه نحـوی مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم گـوش زد 
می کردنـد کـه نبایـد بـه فـان موضـوع یـا فـان اعامیـه و مصاحبـه 
پرداختـه می شـد و یـا هـم جنگـی که در فـان منطقـۀ کابل آغاز شـده 
بـود عامـل آن گـروه رقیـب بـود کـه در مـورد آن هیـچ چیـزی گفتـه 
نشـده و دالیلـی از ایـن دسـت؛ امـا جوانـان و افـراد بی طرفـی کـه از 
ایـن نسـخه ها دریافـت کـرده اند  بـا دلچسـپی آن را مطالعـه می کنند و 
بارهـا شـاهد بـودم که تکه هـای از متـن کتـاب را برایم یـادآوری کرده 

و درمـورد آن بـا مـن قصـه کـرده اند. 

*ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.

نویسندۀ »تِب جنون«:
شرایط امروز هیچ شباهتی 

با دهۀ هفتاد ندارد

گفت وگوکننده: شجاع الحق نوری
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غالم حسن زاهدی

نیـاز جـامعه 
به مدیران کاردان و باکفایت

اگـر بـه زنده گـی روزمـره خـود یـک نـگاه عمیـق و دوراندیشـانه 
بیندازیـم، در می یابیـم کـه جامعـه شـدیداً بـه یـک مدیـر موفـق و 
کارا نیازمنـد اسـت. مـا در عصـری زنده گـی می کنیـم که شـاید بهتر 
باشـد آن را عصـر مدیریـت و شـیوه های مدیریتـی نامیـد. بـه طـور 
مثـال: وقتـی شـما در شـفاخانه می رویـد، بـه نحـوۀ مدیریـت آنجـا 
رو بـه رو می شـوید. هنگامـی در یـک ادارۀ دولتـی رجـوع می کنیـد، 
بـا شـیوه های مدیریتـی آن اداره بـر می خوریـد. مادامـی کـه در یـک 
شـرکت خصوصـی مراجعه می کنیـد، به روش های متفـاوت مدیریتی 
آن شـرکت مواجـه می شـوید. نتیجـه می گیریـم که مدیریـت در تمام 
بخش هـای زنده گـی انسـان نفـوذ کـرده و تمـام امـور زنده گی بشـر 

را تحـت تاثیـر خود قـرار داده اسـت.
از مدیـر و مدیریـت تعریف هـای گوناگـون توسـط داشـمندان ارایـه 
شـده اسـت، ولـی بـه منظـور روشـنایی موضـوع یـک تعریـف از 
علمـای مدیریـت بـه عنـوان ُمشـت نمونـۀ خـروار مطـرح می کنـم.
مدیـر در لغـت بـه معنـای اداره کننـده و کارگردانـی را گوینـد و در 
اصطـاح عبارت از شـخصی اسـت که مسـوولیت عمل کـرد و تنظیم 

فعالیت هـای اشـخاص تحـت اثـرش را به عهـده دارد.
بـا اتـکا بـه تعریـف فـوق، امـروز جامعـه بـه فـرد نیازمنـد اسـت 
کـه بتوانـد تمـام بُعدهـا و بخش هـای سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاع، 
فرهنگـی، ارتباطـات، ادبـی... آن را مدیریـت و بـه سـوی یک جامعه 
ایده آل و مدرن که خواسـت هر شـهروند کشـور اسـت، سـوق دهد. 
یـک مدیـر ویژه گی هـای زیـادی دارد، ولـی یکـی از خصیصه هـای 
بـارز آن تعهـد و صداقـت اسـت کـه در صـدر همه خصلت هـا قرار 

دارد.
در دنیـای امـروز مدیریـت اهمیـت برازنـده در زنده گـی مـردم دارد 
کـه می تـوان بـه شـکل زیـر توضیـح داد تـا خواننـده گان محتـرم به 
جایـگاه مدیریـت و شـیوه های مدیریتی پی  بـرده و آن را در زنده گی 
شـخصی و اجتماعـی خـود عملـی نمایـد. شـاید کسـی بتوانـد یک 
انجنیـر موفـق باشـد، یـا یـک داکتـر الیـق و زبردسـت باشـد، ولـی 
هرگـز نمی توانـد یـک مدیـر موفـق باشـد. زیـرا اگـر یـک انجنیـر 
مسـوولیتش را بـه وجـه احسـن انجـام ندهد، سـاختمان بـه صورت 
مسـلکی و معیـاری سـاخته نمی شـود. اگـر یـک داکتـر وظیفـۀ خود 
را درسـت انجـام دهـد، نهایت یـک مریض هـاک می شـود. اما اگر 
یـک مدیـر وظیفۀ سـپرده شـده را به شـکل درسـت آن انجـام ندهد، 
یـک جامعـه )ملـت( بـه بی راهـه رهنمایـی می شـود کـه براینـد آن 

عواقـب خطرنـاک و جبران ناپذیـر اسـت.
جامعه یـی کـه مدیـر کارکشـته و الیق نداشـته باشـد، بدون شـک آن 
مـردم بـه مشـکات و مشـقت های گوناگـون مواجـه می شـود. زیرا 
مدیـران می تواننـد نقـش حیاتـی و بنیـادی را در جامعـه بـه عنـوان 
داکتـران متخصـص و مسـلکی ایفـا نمایـد. بـه ایـن معنـا کـه از یک 
و  آسـیپ پذیری ها  نارسـایی ها،  مشـکات،  ضعـف،  نقـاط  طـرف 
ناهنجاری هـای جامعـه را بررسـی و شناسـایی می نمایـد و از طـرف 
دیگـر، نسـخه های کارسـاز و قابـل تطبیـق را جهـت حل مشـکات 

بـه شـکل عملـی پیش کـش می نماید.
مدیـران کارفهـم و در عیـن حـال صداقـت، تعهـد و پاسـخ گو بـه 
مـردم باشـند، بـدون شـک تصمیم های معقـول و منطقی را بـه مبنای 
درک شـرایط موجود جامعه و با مشـوره های سـازنده و دوراندیشـانه 
اتخـاذ می نماینـد تـا هدف هـای کوچـک، متوسـط و بـزرگ جامعـه 

پیداکند. تحقـق 
الزم بـه ذکر اسـت کـه تصمیم هـا و برنامه هـای مدیران جامعـه نباید 
برمبنـای سـلیقۀ شـخصی و فـردی اسـتوار باشـند، بلکـه براسـاس 
مطالعـۀ دقیـق و کارشناسـانه مشـکات مـردم اتخاذ شـوند. بـه بیان 
دیگـر، تمـام آحـاد و اقشـار جامعـه شـامل برنامه هـای انکشـافی، 
امنیتـی، زراعتـی، مواصاتی، اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی... باشـند. 
زیـرا براینـد عملکردهـای شـخصی کـه تنهـا بتوانـد منفعـت یـک 
شـخص تامیـن کنـد، مطمینـًا جامعـه بـه بحران کشـانیده می شـود و 

مدیریـت آن وقـت دشـوار و غیرممکـن اسـت.
در یـک جمع بنـدی ُکلـی بـه عنـوان یـک شـهروند ایـن کشـور، بـه 
ایـن نتیجـه رسـیده ام که مدیـر و مدیریت از سـطوح پاییـن گرفته تا 
الیه هـای بـاالی جامعه نیاز جدی پنداشـته می شـود. جامعـه ی بدون 
مدیـر و مدیریـت، جامعـۀ بی سـر، بی برنامـه، بی هـدف، بـی اراده... 

می باشد. 
 بایـد مدیـران جامعـه از صابـت و سـامت و در عیـن حـال تعهـد 
و صداقـت برخـوردار باشـند تـا هدف هـای جزئـی و کلـی مـردم را 

براسـاس قانـون و امکانـات دسـت داشـته، مـو به مـو پیـاده کنند.

مـذاکـرات بیـن االفغـانی؛ 
آیـا دولت تنـها مـی مانـد؟

منابـع آگاه می گوینـد کـه اکثریـت مطلق سیاسـیون و 
احزاب سیاسـی به هـدف تامین منافع حداکثری شـان 
تفاهـم  وارد  طالبـان  گـروه  بـا  انفـرادی  شـکل  بـه 

شـده اند.
ایـن منابـع تاکید می کنند کـه این سیاسـیون مذاکرات 
تامیـن  زمینه سـاز  را  حکومـت  رهبـری  بـه  صلـح 
حداکثـری منافـع شـان نمی داننـد از این رو به شـکل 
انفـرادی بـا گروه طالبـان تفاهم کرده و یـا وارد تفاهم 

شـده اند.
ریاسـت  پیشـین  معـاون  قانونـی،  یونـس  پیشـتر، 
جمهـوری کـه بـا جمعـی از سیاسـیون بـه شـمول 
حامـد کـرزی در راسـتای صلـح تـاش مـی  کننـد، 
مدعـی شـده بـود که بـرای ایجـاد اجمـاع داخلی بین 

حکومـت و سیاسـیون تـاش مـی کنـد.
 در همیـن حـال، امـراهلل صالـح؛ معـاون اول دسـته 
انتخاباتـی اشـرف غنی اما گفته اسـت کـه در مذاکرات 
مسـتقیم صلـح تنهـا دولـت و طالبان شـرکت خواهند 
کـرد. آقـای صالـح گفته اسـت کـه دسـته انتخاباتی او 
چیزی زیـر نام نشسـت های بین االفغانی نمی شناسـد؛ 
زیـرا نشسـت های »بین االفغانـی« تنش هـای سیاسـی 
را افزایـش می دهـد و بـرای نهادینه شـدن صلـح در 
کشـور سـودمند نیسـت. امـراهلل صالـح افزوده اسـت: 
»اگـر خواسـته باشـیم بـه آتش بـس نایـل شـویم و یا 
این کـه یـک راه حـل پیـدا کنیـم، بایـد یک طـرف میز 
مذاکـره طالبـان و طـرف دیگـر آن دولـت افغانسـتان 

گیرد«. قـرار 
 در صورتـی که ادعای تبانی مسـتقیم و انفرادی گروه 
هـای سیاسـی بـا طالبان درسـت باشـد، ایـن رویداد، 
شـرایط صلـح را بـه ویـژه بـرای دولـت افغانسـتان، 

دشـوارتر خواهـد کرد. البته تاکنون مشـخص نیسـت 
کـه اساسـا چنیـن تفاهمـی بـه دسـت آمـده یا نـه، و 
اگـر پاسـخ مثبـت باشـد، طـرف هـای تفاهـم کننده، 
چـه کسـانی هسـتند، تفاهـم بـه دسـت آمـده در چه 
سـطحی اسـت و کدام مسـایل را تحت پوشـش قرار 
مـی دهـد. بـا اینهمه، بـه نظر می رسـد که ایـن اقدام 
احزاب، نوعی پاسـخ بـه تدابیـر انحصارگرایانه دولت 

مرکـزی در زمینـه صلح اسـت.
انتخاباتـی  دسـته  معـاون  صالـح؛  امـراهلل  اظهـارات 
دولـت سـاز نشـان مـی دهـد کـه حکومـت آشـکارا 
در صـدد انحصـار رونـد صلـح بـا طالبـان اسـت و 
در ایـن زمینـه، هیـچ نقـش و سـهمی بـرای احـزاب 
و جریـان های سیاسـی خـارج از دولت قایل نیسـت. 
البتـه اسـتدالل آقـای صالـح هم به سـهم خـود، قابل 
دفـاع اسـت؛ زیرا تجارب گذشـته نشـان مـی دهد که 
بـه هـر میزانی که شـمار طـرف هـای مذاکـره کننده، 
افزایـش پیـدا کنـد بـه همـان میـزان، امکان دسـتیابی 
بـه توافـق، دشـوارتر می شـود. بـا اینهمه، نمـی توان 
جریـان های سیاسـی و قومی اثرگـذار را کاما نادیده 
گرفـت؛ زیرا یکـی از پیامدهای چنین سیاسـتی، ورود 
مسـتقانه احـزاب بـه گفتگوهـای مسـتقیم بـا طالبان 
اسـت کـه ایـن امر، بـه ویژه اگر بـه توافقی نیـز منجر 
شـود، نـه تنها موضـع دولت را تضعیـف خواهد کرد؛ 
بلکـه بدتـر از آن، سـبب تقویـت قـدرت طالبـان در 

مذاکـرات صلـح خواهد شـد.
 بنابرایـن، بـه نفـع دولـت اسـت کـه به جـای تاش 
بـرای انحصارگرایـی در روند صلـح و تقای نافرجام 
بـه هـدف تحمیل سـلطه یکجانبه و تمامیـت خواهانه 
خـود بر ایـن رونـد، حمایت احـزاب و جریـان های 

سیاسـی را نیـز جلـب کنـد و بـه ایـن ترتیـب، با یک 
پشـتوانه نیرومنـد ملـی بـه میـز مذاکـره بـا طالبـان 
حاضـر شـود. این مهـم در مقایسـه با تبانـی پنهانی و 
انفـرادی احـزاب و سـازمان هـای جهادی بـا طالبان، 
جایـگاه هـای دولـت و طالبـان را تغییـر خواهد داد و 
بـه جـای اینکـه موضـع طالبـان را تقویت کنـد، برای 
دولـت یـک پشـتوانه قدرتمنـد فراهم خواهـد کرد تا 
از موضـع قـدرت در پیگیـری سیاسـت هـای اصولی 
خـود در مذاکـره بـا طالبـان، ظاهر شـود و با اسـتفاده 
از حمایـت احـزاب و جریـان های داخلـی، طالبان را 
وادار بـه پذیرش بخشـی از خواسـته های خـود کند؛ 
امـا اگـر حکومـت، تحت تأثیـر افکار افراطـی افرادی 
ماننـد امـراهلل صالـح، هرگونـه حضـور و مشـارکت 
احـزاب سیاسـی در مذاکـرات صلح را نفـی و رد کند 
و بـرای انحصـار ایـن روند، تـاش نمایـد، این خطر 
وجـود دارد کـه در سـایه تفاهم مسـتقانه احـزاب با 
طالبـان، تنهـا بمانـد و به این ترتیب، حتی از دسـتیابی 
بـه اهـداف حداقلـی خـود در چارچوب صلـح با آن 

گـروه نیـز بازماند.
 در ایـن میـان، احزاب و تشـکل های سیاسـی خارج 
از دولـت نیـز بایـد حساسـیت هـای حیاتـی صلح با 
طالبـان و پیامدهـای زیانبـار احتمالـی تبانـی پنهانی با 
آن گـروه بـرای امنیت، ثبـات، منافـع و حاکمیت ملی 
و دسـتاوردهای نیم بنـد دو دهـه اخیـر را درک کنند و 
علیرغـم نارضایتـی از سیاسـت حکومت در بسـیاری 
از زمینـه هـا تحت تأثیر عقده سـنگین انتقام سیاسـی، 
بـه گونـه ای عمل نکنند که در پیشـگاه تاریخ و نسـل 

هـای آینـده، متهم بـه »خیانت ملی«  شـوند.

لمتین فرهمند عبدا

از فساد رشکت های قراردادی...
هوتکـی گفـت: »هرکسـی کـه می گویـد در قراردادهـای وزارت هـای دفـاع و داخلـه 
نارسـایی وجـود دارد کفـر می گویـد؛ زیـرا تنهـا وزارت دفـاع مـاه صد میلیـون افغانی 
در تـداکارت اضطـراری خـود دارد کـه در مواقـع اضطـراری بایـد از آن اسـتفاده کند؛ 

این کـه چـرا از آن اسـتفاده نمی کنـد بایـد از خـود ایـن اداره پرسـیده شـود.«
بـه گفتـه او، قراردادهـای تیـل، پتـرول و چـوب سـوخت وزارت دفاع در مـاه عقرب 
گذشـته بـرای سـال آینـده ایـن وزارت منظور شـده؛ حـاال باید بررسـی شـود که چرا 

عسـکر خنـک می خورد.
او در خصـوص قـرارداد تسـت کیفیـت مـواد نفتـی هـم گفت که تسـت کیفیـت مواد 
نفتـی چندیـن سـال قبـل از طـرف اداره )انسـا( با کمپنـی »جیـو کمپ« قرارداد شـده 
بـود؛ امـا ایـن کمپنی مردم افغانسـتان را دربـدر کرد و بی غم قاچـاق از طریق آن روان 

بـود. »رییـس اش معلوم اسـت ولی شـریکایش را نمی شناسـم.«
رییـس ادارۀ تـدارکات ملـی در مـورد عقـد قراردادها از مرجع واحد هـم گفت که این 
قراردادهـا طـوری انجام می شـود کـه ادارات دولتـی، تـدارکات را از لحـاظ زمانی در 
تنگنـای قـرار می دهنـد؛ ۹ مـاه منتظـر می نشـیند ولی وقتی اجـرای یک پـروژه نزدیک 
شـد، قـرارداد خـود را از منبع واحد پیشـنهاد می کنند اگـر اداره تـدارکات منظور نکند 

پـس جواب مـردم را چه کسـی بدهد.
او در بخـش دیگـری از صحبت هایـش همچنیـن تاکیـد کرد کـه سیسـتم آناین برای 
اولیـن بـار بخاطـر شـفافیت در اداره تـدارکات ایجـاد شـده اسـت و ایـن اداره حاضر 
اسـت بـه صورت هفتـه وار گـزارش کارکردهای خود را بـه مردم افغانسـتان ارائه کند؛ 
زیـرا ایـن اداره به منظور شـفافیت و حسـابدهی ایجاد شـده و باید برای زدودن فسـاد 

از سـایر ادارات دولتـی نیـز نظارت جدی شـود.

طالبان فهرست زندانیان خود...
اتخاذ نگرفته است.

ذبیــح اهلل مجاهــد در گفتگــو بــا رســانه ها گفتــه اســت: 
مشــورت در مــورد آتش بــس ادامــه دارد و تاکنــون تصمیمــی 

ــت. ــده اس ــاذ نش ــورد اتخ ــن م در ای
ــر در  ــه قط ــان در دوح ــکا و طالب ــرات امری ــد مذاک دور جدی

ــد. ــرگرفته ش ــال از س ــوس امس ــخ ۱6 ق تاری
دور جدیــد مذاکــرات در پــی ســفر دو روزۀ زلمــی خلیــل زاد، 
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، بــه کابــل و 
گفت وگــو بــا مقامــات دولــت و سیاســتمداران شــکل گرفــت.
وزارت خارجــۀ امریــکا 4 دســامبر اعــام کــرد، خلیــل زاد بــه 
ــن  ــرات بی ــه مذاک ــه ب ــی ک ــاره اقدامات ــو درب منظــور گفت وگ
ــن  ــگ در ای ــالمت آمیز جن ــل مس ــتانی و ح ــای افغانس گروه ه
کشــور منتهــی شــود، دوبــاره وارد گفــت وگــو بــا طالبــان مــی 

شــود.
ــی  ــش در پ ــاه پی ــکا از دو م ــان و امری ــروه طالب ــرات گ مذاک
لغــو دعــوت دونالــد ترامــپ از ایــن گــروه در امریــکا متوقــف 

شــده بــود.   
ــی  ــه در حال ــکا در دوح ــان و امری ــرات طالب ــی مذاک دور قبل
ــه امضــای  ــان داشــت کــه دو طــرف از نزدیــک شــدن ب جری
ــان  ــت، مخالفــت طالب ــا، در نهای ــد ام ــر می دادن ــه خب توافق نام
ــه شکســت  ــه نوعــی مذاکــرات را ب ــس، ب ــا اعــام آتــش ب ب

موقــت کشــاند.
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طالبـان  گـروه  حکومـت  از  بعـد  افغانسـتان 
دور  چهـار  از  بیـش  گذشـته  سـال   ۱8 در 
دور  سـه  و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
انتخابـات پارلمانـی را تجربـه کرده اسـت. اما 
چـرا افغانسـتان بـا بیـش از چهـار بـار تجربۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهوری اکنـون انتخابات 
بـه یک معمـا و هراس کان ملی تبدیل شـده 
و همـه در تـاش انـد تـا انتخابات بـدون در 
نظرداشـت منافـع کان ملـی بـه نفـع قـوم و 

تبـار او تمـام شـود؟
تمامـی مـردم و حتا هیچ  دانشـمند و با سـواد 
افغانسـتان خواهـان ایـن نیسـت کـه فـرد یـا 
شـخصی از تبـار و قـوم دیگـری بـه قـدرت 
تکیـه زنـد. همـه در تـاش  انـد تـا کسـی از 
قـوم و تبـار او در قـدرت  باقـی بمانـد. امـا  

تجارتی؟ نـگاه  چـرا 
محمداکـرام اندیشـمند آگاه سیاسـی می گوید: 
و  فقیـر  افغانسـتان  در  کـه  دلیـل  ایـن  »بـه 
کسـب  منبـع  و  مرجـع  یگانـه  درمانـده، 
اسـت.  دولـت  اجتماعـی،  منزلـت  و  ثـروت 
و  اسـت  دولـت  نیـز  اشـتغال  و  کار  منبـع 
همـه تـاش می کننـد تـا صاحـب کرسـی و 
مقامـی در دولـت باشـند. بنابرایـن انتخابـات 
در افغانسـتان بـه یـک تجـارت تبدیـل شـده 
اسـت تـا بـا خریـد و فـروش آرای مـردم بـه 
هـر قیمتی بـه قیمت تخطی، تخلـف، تقلب و 
مصـرف پول هـای هنگفت بـه قـدرت دولتی 
برسـند و بعـد صاحب ثروت، قـدرت، منزلت 

.... شـوند«. اجتماعـی و 
او تاکیـد می کنـد: نـگاه اهـل سیاسـت نیـز به 
انتخابـات  اسـت.  تجارتـی  نـگاه  انتخابـات، 
پارلمانـی نشـان داد که چگونه تاجـران با پول 
خـود و بـا خریـدن آرای مردم بـه پارلمان راه 
نیـز  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  یافتنـد. 

می تـوان ایـن نـگاه را مشـاهده کـرد.
کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  اندیشـمند  آقـای 
آن کـه  جـای  بـه  افغانسـتان  در  انتخابـات 
ابـزاری برای مشـروعیت نظام حاکم سیاسـی 
باشـد، ابـزار بازی سیاسـت مـداران حاکم در 

تصاحـب قـدرت سیاسـی و ابقـای خـود در 
ایـن قـدرت تبدیـل شـده اسـت.

آقـای اندیشـمند می گویـد: بـه همیـن دلیـل 
و  انتخابـات، جـای شـفافیت  در  کـه  اسـت 
برگـزاری انتخابـات عادالنه و سـالم را تخطی 
تـا مدعیـان  تقلب هـای گسـترده می گیـرد  و 
کسـب قـدرت حتـا از راه تقلـب بتواننـد بـر 

اریکـۀ قـدرت تکیـه بزننـد. 
مجتمـع  رییـس  رفیعـی  عزیـز  حـال،  باایـن 
در  می گویـد:  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه 
افغانسـتان بـه دلیـل نبـود عدالـت اجتماعی و 
آسـیب پذیری های اجتماعـی انتخابات هـا چه 
بـه یـک  پارلمانـی و چـه ریاسـت جمهوری 

بحـرام ملـی تبدیـل شـده اسـت.
او تاکیـد کـرد: یـک قـوم یـا گـروه و یـا هـم 
یـک طیـف اجتماعـی فکـر می کنـد کـه اگـر 
طـرف مقابـل بـه قـدرت رسـید او را حـذف 
خواهـد کـرد. در حالی کـه پیـام دموکراسـی 
ایـن اسـت کـه شـما حـذف نمی شـود، بـل 
یعنـی  نیسـتید.  اقتـدار  صاحـب  قـدرت  در 
دموکراسـی بـه هـدف حـذف نیسـت، بـل به 

منظـور سـهم کم تـر اسـت.
بـه  افغانسـتان  در  امـا  افـزود:  رفیعـی  آقـای 
ایـن معناسـت کـه اگـر یـک قـوم بـه قدرت 
رسـید. تمـام اقـوام دیگـر را حـذف می کنـد. 
بنابرایـن هـراس اصلی نبود عدالـت اجتماعی 
در افغانسـتان اسـت کـه انتخابـات را بـه یک 

هـراس کان ملـی مبـدل کـرده اسـت.
وی همچنـان گفـت: طـور مثـال کـرزی فکر 
می کنـد کـه بـا موجودیـت غنـی خـود و قوم 
او حـذف می شـود. اقوام شـعیه فکـر می کنند 
کـه اگـر سـادات بـه قـدرت برسـد، هـزاره 
حـذف می شـود و اگـر هزاره هـا بـه قـدرت 
برسـند، عـرب، اسـماعیلیه و دیگـران حـذف 
عدالـت  زمانی کـه  تـا  بنابرایـن  می شـوند، 
اجتماعـی بـه عنـوان یـک اصـل اساسـی در 
افغانسـتان در مشـارکت اقـوام و دسترسـی به 
منابـع تأمیـن نشـود، نـه انتخابـات  و نه هیچ 
طـرح دیگـری موفـق نخواهـد بـود و خـود 

بـه خـود بـه یـک بحـران کان ملـی تبدیـل 
شـد. خواهد 

سیاسـی  آگاه  اوریـا  فضل الرحمـان  امـا 
می گویـد: انتخابـات و دموکراسـی یـک اصل 
اساسـی اسـت، امـا در هـژده سـال گذشـته 
کسـانی که در قـدرت بودنـد، از هیـچ جفـای 

در حـق مـردم خـود دریـغ نکردنـد.
فقـط  هـژده سـال گذشـته  در  می افزایـد:  او 
هیـچ  و  داشـت  جریـان  چپـاول  و  غـارت 
تـا  بنابرایـن  نگرفـت،  صـورت  موثـری  کار 
زمانی کـه امریـکا کسـانی را که در هژده سـال 
گذشـته به قدرت رسـانیده اسـت، کنار نزنند، 
نـه دموکراسـی در افغانسـتان عملـی خواهـد 
شـد و یـک انتخابـات سـالم و شـفاف را مـا 

شـاهد خواهیـم بـود.
زمانی کـه  تـا  می کنـد:  تاکیـد  اوریـا  آقـای 
بازیگـران کـه در هژده سـال گذشـته در بازی 
نشـوند،  زده  کنـار  بودنـد،  قـدرت  سیاسـی 
انتخابـات  و  دموکراسـی  نـام  بـه  همچنـان 
ثروت انـدوزی کـرده و انتخابات هـا همچنـان 

رسـواتر و بدنـام تـر خواهـد شـد.
گفتـه می شـود کـه گذشـته ها نیـز بـه دلیـل 
چنـدان  مبـارزات  امکانـات،  بـودن  محـدود 
در  بیشـتر  رقابـت  میـدان  و  نبـود  گسـترده 
اختیـار پولدارهـا بوده اسـت. آنـان بـه مـردم 
در همایش هـای انتخاباتـی غـذا می دادنـد. در 
شـهرها شـمار معـدودی از نامزدهـا بـه چاپ 
عکـس و انتشـار برنامه های خود در نشـریات 

می پرداختنـد.
در دوره هـای پیـش از آن نیـز از مبـارزات 
انتخاباتـی بـه گونـه مـدرن آن خبـری نبود و 
در پایـان دوره کاری هـر مجلـس آنهایـی کـه 
عاقه منـد ورود بـه مجلـس بودنـد، به سـراغ 
افـراد بـا نفوذ و مقام هـای محلـی می رفتند، تا 
در دوره بعـدی موفـق بـه حضـور در مجلس 
شـوند. بنابرایـن می تـوان گفت کـه انتخابات 
در افغانسـتان از همـان اوایـل بیشـتر بـه یـک 

تجارت شـباهت داشـته اسـت.

از  اســتفاده  منــع  کارزار  آغــاز  بــا 
دادوســتدها  در  پاکســتانی  کلــدار 
در والیت هــای شــرقی، جنوبــی و 
جنوب شــرقی کشــور موانعــی نیــز 
بــر ســر راه ایــن کارزار وجــود دارنــد.
کلــدار  از  اســتفاده  منــع  کارزار 
ــی  ــول افغان ــتفاده از پ پاکســتانی و اس
بــه  هفتــه  ســه  از  دادوســتدها  در 
ننگرهــار،  والیت هــای  در  این ســو 
کنــر، لغمــان، نورســتان، خوســت، 
پکتیــا، پکتیــکا، غزنــی، کندهــار و 
ــاز  ــا آغ ــن والیت ه ــر ای ــمار دیگ ش

ــت. ــده اس ش
امــا باشــنده گان والیت هــای ننگرهــار، 
خوســت و پکتیــا مفــاد بیــش از حــد 
صرافــان از پــول ُخــرد و کهنــه در 
ــش  ــی و افزای ــه افغان ــدار ب ــۀ کل مبادل
ــکاتی  ــی را از مش ــای موادخوراک به

ــد. ــن کارزار می خوانن ــراراه ای ف
ایــن  مرکــز  در  حاضــر  حــال  در 
ــه گذشــته بیشــتر  ــا نســبت ب والیت ه
دادوســتد ها بــا پــول افغانــی صــورت 
ایــن  باشــنده گان  امــا  می گیــرد، 
از وجــود مشــکات در  والیت هــا 
ــد و  ــی می کنن ــراز نگران ــد اب ــن رون ای
ــد  ــان می خواهن از حکومــت و بازرگان
ــه پــول  ــا در نــرخ  مــواد خوراکــی ب ت

ــد. ــر بیارون ــی، تغیی افغان
گردیــز  شــهر  باشــنده گان  برخــی 
پکتیــا می گوینــد، در ولســوالی های 
ــتد  ــم دادوس ــوز ه ــت هن ــن والی ای
ــرد و  ــورت می گی ــدار ص ــول کل ــا پ ب
صرافــان کلــدار را ارزان می خرنــد.
آنــان ادعــا می کننــد کــه صرافــان 
بانکنوت هــا را بــرای مفــاد بیشــتر 
ــن  ــه ای ــد ک ــه  می دارن ــود نگ ــزد خ ن
کار مــردم را بــا مشــکل روبــه رو کــرده 

ــت. اس

در ایــن حــال شــماری از صرافــان بــه 
علــت نبــود بانکنوت هــای افغانــی 

صرافی هــای خــود را بســته اند.
ایــن  وجــود  محلــی  مســووالن 
ــد  ــد و می گوین ــکات را می پذیرن مش
کــه تــاش دارنــد تــا در کنــار کنتــرل 
بهــای مــواد خوراکــی، موضــوع پــول 

ــد. ــل کنن ــز ح ــرد را نی ُخ
ــار  ــی ننگره ــل، وال ــاه محمود میاخی ش
ــکات  ــی مش ــود برخ ــه وج ــا آن ک ب
کــه  می گویــد  امــا  می پذیــرد،  را 
۲۰۰ میلیــون افغانــی از ســوی دولــت 
ــع شــده  ــت توزی ــن والی ــازار ای ــه ب ب

اســت.
شــمیم کتــوازی، والــی پکتیــا می گوید 
ــه این ســو، اســتفاده  کــه از یک ســال ب
از کلــدار پاکســتانی در بازارهــای ایــن 
والیــت منــع اســت و ایــن مبــارزه تــا 
ــه  ــی ب ــول افغان ــدن پ ــی رایج ش زمان

جــای کلــدار ادامــه خواهــد داشــت.
والــی  ســخنگوی  منــگل،  طالــب 
خوســت کارزار منــع اســتفاده از کلدار 
ــق  ــت موف ــن والی ــتانی را در ای پاکس
ایــن  کــه  می گویــد  و  می خوانــد 
کارزار تــا زمانی کــه همــه دادوســتدها 
ــه  ــی انجــام شــود، ادام ــول افغان ــه پ ب

بــد. می یا
ــد  ــت می گوی ــی خوس ــخنگوی وال س
کــه بــرای حــل مشــکات فــراراه ایــن 
ــی  ــان برخــورد قانون ــا متخلف کارزار ب

می کننــد.
منــع  کارزار  کــه  والیت هــای  در 
اســتفاده از کلــدار پاکســتانی آغــاز 
ــد،  ــداران می گوین ــت، دکان ــده اس ش
ــعار  ــه اس ــی ب ــول افغان ــه جــز از پ »ب
دیگــر بــه ویــژه کلــدار پاکســتانی 
نمی فروشــند.« را  خــود  کاالهــای  

انتـخابات 
از تجـارت پُرسـود تا هـراس بزرگ

مفاد زیاد صرافان از مبادلۀ کلدار 
به افغانی در والیت های شرقی

ناجیه نوری  


