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اعتـراضـات سـراسـری 

به اصـالح قانـون شهـرونـدی 

هنـد ۱۹روزه شـد

به معافیت جرایم پرونده های 
خبرنگاران پایان داده شود

6 2

ــه  ــرکت از جمل ــن ش ــکا  چندی امری
ــت  ــا حمای ــرده ب ــم ک MTN را مته
ــون  ــان، قان ــده و طالب ــی از القاع مال
ــض  ــکا  را نق ــم امری ــد تروریس ض

ــد. ــرده ان ک
بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، 
شــرکت مخابراتــی MTN آفریقــای 
حــال  در  کــرد  اعــام  جنوبــی 
ــه  ــه علی ــت ک ــی اس ــی اتهامات بررس
آن در شــکایت امریــکا  آمــده اســت. 
ــه  ــرکت ازجمل ــن ش ــکا  چندی امری
MTN را بــه پرداخــت پــول بــه 
افغانســتان  در  نظامــی  گروه هــای 

ــت. ــرده اس ــم ک مته
ایــن شــکایت در دادگاه منطقه یــی 
امریــکا  در کلمبیــا مطــرح شــد. 
امریــکا  ایــن شــرکت ها را متهــم 
ــی از القاعــده  ــا حمایــت مال کــرده ب
و طالبــان، قانــون ضــد تروریســم 

ــد. ــرده ان ــض ک ــکا  را نق امری
طبــق ایــن شــکایت، ایــن کمک هــای 
مالــی باعــث آســیب دیــدن ســربازان 
ــی  ــا زخم ــته ی ــی و کش ــکا ی امری
شــدن غیرنظامیــان در افغانســتان بیــن 
شــده   ۲۰۱۷ تــا   ۲۰۰۹ ســال های 

اســت.
بیانیه یــی  طــی   MTN شــرکت 

ــی  ــال بررس ــه در ح ــرد ک ــام ک اع
جزئیــات ایــن گــزارش و مشــورت با 
مشــاوران خــود اســت، ولــی مطمیــن 
اســت کــه تجــارت خــود را در تمــام 
مســووالنه  شــیوه یی  بــه  مناطــق 

ــت. ــام داده اس انج
از شــرکت  دادخواســت،  ایــن  در 
خدمــات امنیتــی G۴S انگلیــس هــم 

ــده اســت. ــرده ش ــام ب ن
ــی های  ــس از بررس ــکایت پ ــن ش ای
شــرکت های  از  گــروه  یــک 
ــا در  ــر آن ه ــه مق ــزرگ ک ــی ب قانون
ــه و  ــنگتن اســت صــورت گرفت واش
ایــن شــرکت ها را متهــم می کنــد 
ــرده  ــام ب ــتی ن ــای تروریس ازگروه ه

ــد. ــرده ان ــت ک ــده حمای ش
ســخنگوی  مورافــو،  نامپیلــو 

ــوز  ــن شــرکت هن ــت: ای MTN گف
بــه  مســتقیمی  پاســخ  نمی توانــد 
گــزارش  ایــن  خــاص  اتهامــات 
بدهــد و در حــال بررســی جزئیــات 

اســت. آن 
تلفــن  اپراتــور  MTNبزرگتریــن 
همــراه در آفریقــا و هشــتمین در کل 
ــر  ــون کارب ــه ۲۴۳.۷ میلی دنیاســت ک
دارد و از چنــد ســال بدین ســو در 
افغانســتان نیــز خدمــات تلفنــی ارایــه 

می کنــد.
ایــن شــرکت همچنیــن به خاطــر 
نشــده،  ثبــت  کارت هــای  ســیم 
ــا  ــود ها ب ــت س ــات و بازپرداخ مالی
مواجــه  نیجریــه  در  چالش هایــی 

ــود. ب

مجلـس  دفاعـی  امـور  کمیسـیون 
و  تجهیـزات  کـه  می گویـد  سـنا 
امکانـات نیروهای ارتش از سـوی 
اردوهـا  قـول  فرماندهـان  برخـی 

می شـود. دزدی 
رییـس  الکـوزی  محمدهاشـم 
کمیسـیون امـور دفاعـی و امنیـت 
داخلـی مجلـس سـنا در نشسـت 
دیـروز ایـن مجلس گفت کـه این 
کمیسـیون به اسـنادی دسـت یافته 
کـه تجهیزات و امکانـات از جمله 
اعاشـه و تیـل، به نیروهـای ارتش 
نمی رسـد و از سـوی فرماندهـان 

ایـن نیروهـا دزدی می شـود.
آقـای الکـوزی تاکیـد کـرد کـه از 
هـر قـول اردو ماهانـه یـک میلیون 
لیتـر تیـل دزدی می شـود و کسـی 

ارتـش  از فرماندهـان  نیسـت کـه 
کند. بازپرسـی 

او بـه عنـوان مثـال گفـت کـه از 
هلمنـد  اردوی  قـول  لـوای  یـک 
ماهانـه ۱۷۰ هـزار لیتر تیـل دزدی 
می شـود و مسـووالن ارتـش هـم 

نیسـتند. پاسـخ گو  زمینـه  در 
الکـوزی بـا تاکیـد بـر این کـه این 
بی کفایتـی در مدیریـت نیروهـای 
دفاعـی کشـور قابل قبول نیسـت، 
افـزود اگـر قـول اردوهـا تیل های 
در  کننـد  ذخیـره  را  اضافی شـان 
مواقـع ضـروری مشـکات فوری 
رفـع  را  ارتـش  نهادهـای  ایـن 

خواهـد کـرد.
بـا این وجـود، محمد علـم ایزدیار 
گفـت:  سـنا  مجلـس  اول  معـاون 

»کسـانی کـه از نـان، تیـل و سـایر 
تجهیـزات و امکانات ارتش دزدی 
می کننـد خائینـان ملـی هسـتند و 
و  کشـفی  نهادهـای  توسـط  بایـد 
و  شناسـایی  ارتـش  اسـتخباراتی 

زیـر پی گیـرد قـرار گیرنـد«.
کـه  کـرد  تاکیـد  ایزدیـار  آقـای 
مجلـس سـنا بـا جدیـت در مقابل 
فسـاد بـه ویـژه فسـاد در نهادهای 
امنیتـی ایسـتاده گی خواهـد کـرد.
او از کمیسـیون مربوطـه خواسـت 
کـه اسـناد دسـت یافتـه شـان را با 
هیـات اداری مجلس سـنا شـریک 
جهـت  طریـق  ایـن  از  تـا  کـرده 
مسـوول  نهادهـای  بـه  بررسـی 

فرسـتاده شـود.
چـوکات  در  اردو  قـول  شـش 
وزارت دفـاع ملـی در شـش زون 

اسـت. فعـال  کشـور 
پیـش از ایـن نیـز شـورای ملـی از 
فساد گسـترده در سـاختار وزارت 
انتقـاد کـرده و گفتـه  ملـی  دفـاع 
انـد کـه حتـی در بسـیاری مواقـع 
نـان به سـربازان خط مقـدم جنگ 
تـا  وزارت  ایـن  امـا  نمی رسـد؛ 
هنـوز به ایـن انتقادها پاسـخ نداده 

. ست ا

رونـد بررسـی حـدود ۱۶۵۰۰ شـکایتی کـه در 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی بـه ثبت رسـیده، 
پـس از بخش بنـدی و تصنیف بنـدی در سراسـر 

کشـور آغاز شـده اسـت.
زهره بیان شـینواری رییس کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه حـدود 
۱۶۵۰۰ شـکایت از سـوی دسـته های انتخاباتـی 
بـه ثبـت رسـیده کـه از ایـن میـان  در حـدود  
بـه ۳۳ والیـت و حـدود   مربـوط  آن    ۱۴۰۰۰
۲۳۰۰  شـکایت دیگـر در دفتـر والیتـی کابـل 

اسـت. ثبت شـده 
 بـر اسـاس آمار موجود  حدود ۸۰۰۰  شـکایت 
توسـط تیـم ثبـات و همگرایـی، حـدود ۴۴۰۰  
شـکایت توسـط تیـم صلـح و عدالت اسـامی، 
بیش از  ۳۰۰۰ شـکایت توسـط تیم دولت ساز و 
همچنـان  ۱۵ شـکایت دیگر توسـط تیـم امنیت 

و عدالـت به ثبت رسـیده اسـت.
والیتـی  دفاتـر  انتخابـات  قانـون  اسـاس  بـر 
کمیسـیون شـکایات مکلـف انـد کـه در مـدت 
۱۵ روز بعـد از ثبـت و درج شـکایات، نتایـج 
و  شـکایات  مـورد  در  را  خـود  بررسـی های 

کننـد. منتشـر  و  نهایـی  اعتراضـات 
کمیسـیون شـکایات ۱۰ روز دیگـر فرصت دارد 
بررسـی  را  انتخاباتـی  تمامـی شـکایت های  تـا 
و نتیجـۀ آن را همه گانـی سـازد کـه پـس از آن 

رونـد اسـتیناف خواهی آغـاز خواهـد شـد.
اسـتیناف خواهی  خصـوص  در  شـینواری  بانـو 
بـه  رسـیده گی  پایـان  از  پـس  اسـت،  گفتـه 
تصامیـم  والیتـی،  کمیسـیون های  در  شـکایات 
اتخـاذ شـده بـه طرفیـن قضایـا ابـاغ می گـردد 
تصامیـم  بـه  معتـرض  و  شـاکی  هـرگاه  و 
کمیسـیون های والیتـی قناعـت نداشـته باشـند، 
قانـون  در  برای شـان  اسـتیناف خواهی  فرصـت 

اسـت. شـده  پیش بینـی  انتخابـات 
اسـتینافی  شـکایات  انتخابـات،  قانـون  مطابـق 
طـی ۱۵ روز کاری در دفتـر مرکـزی کمیسـیون 
قـرار  رسـیده گی  مـورد  انتخاباتـی  شـکایات 

می گیـرد.
تاش  های جدی از سـوی مسـووالن کمیسـیون 
انتخاباتـی جریـان دارد تـا در زمـان  شـکایات 
تعیین شـده به ۱۶۵۰۰ شـکایت رسـیده گی کند.

سـخنگوی  معـاون  کاکـر،  حقجـو  زرمینـه 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی نیـز گفته اسـت، 
اگـر مـا در میان تقویم انتخاباتـی و تامین عدالت 
انتخاباتـی قـرار بگیریـم بـدون شـک مـا تامیـن 
عدالـت را ترجیـح می دهیـم، چـون این پروسـه 
ملـی و بـرای مـردم سرنوشت سـاز اسـت کـه 
بایـد دقـت در بررسـی ها صورت بگیـرد تا همه 
پرونده هـای کـه به ثبت رسـیده بررسـی شـوند.

رونـد بررسـی 

حـدود ۱۶۵۰۰ شـکایت انتخـاباتـی آغـاز شـد

کمیسیون دفاعی مجلس سنا:

 ماهانه یک میلیون لیتر تیل از هر قول اردوی ارتش دزدی می شود
امریکا  شرکت MTN را به حمایت مالی از طالبان و القاعده متهم کرد

متخلـفان انتخـاباتی به نهـادهای عـدلی 
و قضـایی معـرفی نشـده انـد

پرونـدۀ متخلفـان 
کجـاست؟



میـان  صلـح  گفت وگوهـای  می رسـد  نظـر  بـه 
هیـأت امریکایـی و طالبـان وقتـی بـه نقطـۀ مهـم 
و تعیین کننـده نزدیـک می شـود، بـه بُن بسـت می 
خـورد. گاهی این بن بسـت به دلیـل اختاف هایی 
بـروز می کنـد کـه میـان دیدگاه هـای دو طـرف 
بـه صـورِت  طالبـان  نیـز  گاهـی  و  دارد  وجـود 
عمـدی تـاش می کننـد کـه گفت وگوهـای صلح 
بـه ثمر نرسـند. بـرای طالبان بسـیار اهمیـت دارد 
کـه توافق نامـۀ صــلح را بـا شـرایط محـدود بـا 
امریکایی هـا امضـا کننـد، امـا وقتی بحث مسـایل 
داخلـی پیـش می آیـد، بـه هیـچ صـورت حاضـر 
نیسـتند کـه حرفـی از آن هـا در توافق نامـه مطرح 
شـود. طالبـان و حامیـاِن منطقه یی شـان بـه ایـن 
نتیجـه دسـت یافته انـد که مانـع بزرِگ رسـیدن به 
هدف هـای راهبردی آن هـا، موجودیـت نیروهای 
خارجـی در افغانسـتان اسـت. بـه زعـم آن ها اگر 
ایـن نیروهـا افغانسـتان را تـرک کننـد، آن هـا بـه 
آسـانی و سـاده گی می تواننـد نظـام فعلـی را بـا 

نیـروی نظامـی از صحنـه بیـرون کنند. 
البتـه طالبـان دالیـل و اسـتدالِل خـود را هم برای 
چنیـن تحلیلـی دارند. حکومـت افغانسـتان چنان 
دچـار ضعـف، اختاف و ازهم پاشـیده گی اسـت 
کـه بـه هیـچ صـورت تـوان مقابلـه بـا نیروهـای 
گذشـته،  سـال  پنـج  ظـرف  نـدارد.  را  طالبـان 
اشـرف غنی رییـس غیرمشـروِع حکومت وحدت 
ملی، حکومت داری را در افغانسـتان چنان متزلزل 
و از درون متاشـی کـرد کـه امـروز فقـط نامی از 
حکومـت و حکومت داری در کشـور باقـی مانده 
کان شـهرهای  از  بسـیاری  و  کابـل  در  اسـت. 
افغانسـتان همیـن حـاال امنیت مالـی و جانِی مردم 
مسـلِح  افـراد  و  مافیایـی  گروه هـای  وسـیلۀ  بـه 
غیرمسـوول در خطـر اسـت. حکومـت توانایـی 
تأمیـن امنیـت در شـهر کابـل را نـدارد. بـه گفتـۀ 
برخـی از ناظـران، در مناطقـی از کابـل از طـرف 
شـب حکومـِت دزدان برقـرار می شـود و مردم را 

در مـای عـام چـور و چپـاول می کننـد. 
کشـور  والیت هـای  تمـام  در  مرمـوز  قتل هـای 
بیــداد می کنـد. هیـچ معلوم نیسـت کـه در عقِب 
ایـن قتل هـا و کشـتارها کی هـا قـرار دارنـد. آقای 
غنـی در ارگ در امنیـِت کامـل نشسـته و فکـر 
بـا  اسـت.  همیـن  حکومـت داری  کـه  می کنـد 
توجـه بـه اوضـاع فعلـِی کشـور حتـا اگـر طالبان 
هـم حکومـت را مـورد تهــدید قرار ندهنـد، این 
حکومـت دیگـر توانایـی و قـدرِت دفـاع از خود 
را از دسـت داده اسـت. وقتـی حکومتـی نتوانـد 
بـه اصلی تریـن وظیفـۀ خود کـه عبـارت از تأمین 
امنیـت شـهروندان اسـت عمـل کنـد، آنـگاه بـا 
نیروهایـی کـه بـه صـورِت مسـلحانه در برابر آن 

می جنگنـد، چـه خواهـد کـرد؟ 
 طالبـان دریافته انـد کـه حکومت آقـای غنی، فقط 
نقابـی از حکومـت را بـه چهـره دارد و دیگر هیچ 

صاحیـت و مشـروعیتی بـرای آن باقـی نمانـده 
اسـت. در چنیـن شـرایطی، چگونـه ممکن اسـت 
کـه طالبـان با چنیـن حکومـِت از درون متاشـی 
توافـق  یـا  و  بنشـینند  مذاکـره  میـز  روی  شـده 
صلـح امضـا کننـد؟ آن ها چیـزی به نـام حکومت 
را در کابـل نمی بیننـد کـه بـا آن مذاکـره کننـد.
ُکل تعریـِف طالبـان از حکومـِت افعانسـتان ایـن 
اسـت که بـه چیـزی زیر نـامِ حکومت به وسـیلۀ 
خارجی هـا سـاخته شـده و بـه وسـیلۀ آن هـا نیـز 
نباشـند،  اداره می شـود. اگـر نیروهـای خارجـی 

ایـن حکومـت هم نیسـت. 
تصور متأسـفانه بخشـی از مردم افغانسـتان نیز از 
حکومـِت فعلـی همیـن اسـت. آن هـا نیز نسـبت 
بـه کارآیـی حکومـت بـاور و اعتمـادِ خـود را از 
دسـت داده انـد. نگرانـی بیشـتر مـردم افغانسـتان 
که نسـبت به دسـتاوردهاِی هجــده سـال گذشته 
کـه  اسـت  ایـن  می کننـد،  مسـوولیت  احسـاس 
بـه پـس از امضـای توافـق صلـح میـان امریـکا و 
طالبـان، آن هـا یـک بـار دیگر مثـل دهـۀ هفتاد در 
صحنـه تنهـا باقـی بماننـد و کسـی نباشـد کـه از 

آن هـا دفـاع کند. 
آقـای غنـی بـرای این کـه حکومـت را انحصاری 
توانمنـد و  نیروهـا و جریان هـای  تمـام  بسـازد، 
مخالـِف طالبـان را از خـود دور سـاخت. حـاال 
بیشـتر نیروهایـی کـه تجربـۀ جنـگ بـا طالبـان و 
نیروهـای اشـغالگر را دارنـد، بـه صـورِت انفعالی 
ناظـر اوضـاع انـد و در بهتریـن حالت فقـط آماده 
انـد کـه از خـود و اطرافیــاِن خـود دفـاع کننـد. 
اگـر چنیـن اتفاقـی بیفتد، بـدون تردید افغانسـتان 
بـه دهـۀ هفتـاد و دورۀ ملکوک الطوایفـِی آن زمان 
برخواهـد گشـت. از سـخنان هیأت طالبـان چنین 
برمی آیـد کـه آن هـا بـرای رفتـن افغانسـتان به آن 
دوره، تاش هـای زیـادی را انجـام داده انـد؛ چون 
عمـل  یکپارچـه  افغانسـتان  در  قدرت هـا  وقتـی 
نکننـد، بـه آسـانی می تـوان مناطـق مختلـف را 
یکـی پـس از دیگـری تصـرف کرد؛ همـان کاری 
را کـه طالبـان و حامیـان منطقه یی شـان در دهـۀ 

هفتـاد انجـام دادند. 
همیـن کـه طالبـان خواهـان آتش بس بـا نیروهای 
مذاکـراِت  حتـا  و  نیسـتند  افغانسـتان  دولتـی 
توافق نامـۀ  امضـای  بـه  منـوط  را  میان افغان هـا 
صلـح بـا امریـکا کـرده  اند، همـه نشـان دهندۀ آن 
اسـت کـه طالبان بـه هیـچ صـورت از هدف های 
کاِن نظامی خود دسـت برنداشـته و نمی خواهند 
که مشـکل افغانسـتان را از راه سیاسـی حل کنند، 
آن هـا راه نظامـی را بـرای رسـیدن بـه هدف های 
سیاسـِی خـود انتخـاب کـرده  انـد و تـا زمانی که 
افغانسـتان  در  همه شـمول  و  مردمـی  حکومتـی 
ایجـاد نشـده، از ایـن تصمیـم خـود برنخواهنـد 

 . گشت
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ســال ها و دهه هــا آوازخوانــاِن افغانســتان بــرای مــا ترانــۀ »عجــب 
آب وهوایــی داره کابــل« را بــا شــور و صفــاِی خاصــی خواندنــد و 
ــار مهاجــرت،  ــژه در دی ــرای بســیاری ها به وی ــی ب ــن ترانه خوان ای
ــیم  ــر و نس ــاغ باب ــاِن ب ــۀ بلب ــاغ، نغم ــای گل ب ــگ جویباره آهن
نوازنــدۀ بــاِغ بــاال را تداعــی می کــرد. خلســه و ُربایــِش ایــن ترانــه 
چنــان قــوی بــود کــه بــا آن می شــد در تونــِل زمــان ســفر کــرد و 
بــا ســوغاِت شــادمانی از آن بازگشــت. امــا امــروز کــدام خواننــده 
ــب  ــۀ »عج ــش تران ــا خوان ــد ب ــیقی می توان ــروه موس ــدام گ و ک
آب وهوایــی داره کابــل«، مخاطبانــش را سرمســت و شــادمان 
ــه  ــت محیطی یی ک ــا زیس ــی  و ی ــت آب وهوای ــا وضعی ــازد؟ ب س
ــط  ــه فق ــن تران ــدِن ای ــرد، خوان ــر می ب ــی در آن به س ــِل فعل کاب
ــه  ــد ک ــی بیفزای ــا و حســرت هاِی مردم ــوهِ غم ه ــر انب ــد ب می توان
ــه،  ــاروت و گلول ــدون ب ــا ب ــل را نه تنه ــماِن کاب ــته آس در گذش
ــار  ــد و در کن ــده  بودن ــون دی ــِی نیلگ ــار، آب ــدون دود و غب ــل ب ب
آن، دســت ها و پاهای شــان را در جوی هایــی شســته  بودنــد 
ــل  ــی کاب ــِی کنون ــر از آب هــای معدن ــب گوارات ــش به مرات ــه آب ک

بــوده اســت.
مســلمًا ایــن نوشــته نمی خواهــد و نمی توانــد بــه هنــر و موســیقی 
ــد خاطــرات و ترانه هــا  ــه پیون ــا کاری ب ــردازد و حت افغانســتان بپ
ــد  ــد بگوی ــه می خواه ــن تران ــادآوری ای ــا ی ــا ب ــدارد؛ ام ــز  ن نی
ــن و  ــتناکی در زمی ــاِق وحش ــه اتف ــر چ ــال های اخی ــه در س ک
ــرای آن ســراغ نشــود،  ــاده کــه اگــر چاره یــی ب ــل افت آســماِن کاب
ــه  ــی روح و بی قرین ــا ب ــنِد کابلی ه ــورد پس ــای م ــا ترانه ه نه تنه
ــوده  ــهِر دودزده و فرس ــن ش ــی در ای ــۀ زنده گ ــل ادام ــود، ب می ش

ــردد. ــن می گ ــان ناممک ــر کابلی ب
فرســوده گی و ناپایــدارِی چرخــۀ حیــات را در شــهر کابــل، بیــش 
از همــه می تــوان در فصــل زمســتان بــه تماشــا نشســت؛ فصلــی 
ــه گودالــی ســیاه و جهنمــی تبدیــل می ســازد کــه  کــه کابــل را ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــتر ش ــه و خاکس ــگ باخت ــز رن ــه چی در آن هم
ــاران  ــدوِن ب ــتانی و ب ــک روز زمس ــِح ی ــیاه را در صب ــوداِل س گ
می تــوان بــر فــراز بــامِ خانه های مــان و یــا هــم بــر فــراز 
ــارِ  ــل در دود و غب ــد مشــاهده نمــود؛ سراســِر کاب ســاختمانی بلن
ــاکنانش  ــام س ــر آن و تم ــس کشــیدن را ب ــه و نف ــرو رفت ــیاه ف س
ــی  ــوداِل جهنم ــن گ ــیاه و ای ــن دود س ــاخته اســت. ای ــوار س دش
را صنایــع و کارخانه جــاِت بــزرگ هماننــد پکــن و دهلــی و 
تهـــران به وجــود نیاورده انــد، چــرا کــه ایــن شــهر، شــهری فقیــر 
و غیرصنعتــی اســت. فقــط ســوخت زمســتانِی مــردم کــه بیشــتر 
ــا،  ــِص موتره ــراِق ناق ــار احت چــوب و زغال ســنگ اســت، در کن
ــا ایــن حســاب، اگــر  ــه جهنــم تبدیــل کــرده اســت. ب کابــل را ب
ــورهای  ــد کش ــزرگ ـ همانن ــاِت ب ــع و کارخانه ج ــل از صنای کاب
توســعه یافته ـ برخــوردار شــود، بــه هیــچ عنــوان قابــل تنفــس و 

ــود! ســکونت نخواهــد ب
ایــن فقــط آلوده گــی هــوا نیســت کــه فرســوده گی و اختــال در 
اکوسیســتِم ایــن شــهر را نشــان می دهــد؛ آب وخــاِک ایــن شــهر 
ــه انــواع مــواد ســمی و مضــری شــده کــه در کنــار  نیــز آلــوده ب
ــار  ــوِی مرگب ــتۀ ق ــک بس ــِم ی ــد در حک ــوا می توان ــی ه آلوده گ
بــرای ســاکناِن ایــن شــهر عمــل کنـــد. بــه افزایــش بیماری هــای 
ــه  ــا ب ــِن ابت ــش س ــرطانی؛ کاه ــی و س ــی، تنفس ــی و عروق قلب
از  ناشــی  مرگ ومیرهــای  آمــار  افزایــش  و  بیماری هــا  ایــن 
ایســِت قلبــی بایــد توجهــی عمیــق نمــود. کابــل در آســتانۀ یــک 
ــی  ــش آن را آلوده گ ــک بخ ــه ی ــی ک ــرار دارد؛ فاجعه ی ــه ق فاجع
زیســت محیطی، بخــِش دیگــرش را بی خبــری و کم اطاعــی 
مــردم، و بخــش مهم تــر آن را نیــز بی اعتنایــی دولــت نســبت بــه 

ــد. ــکیل می ده ــایل تش ــن مس ای
ــی  ــای مخابرات ــود آنتن ه ــل از وج ــت محیطِی کاب ــی زیس آلوده گ
و امــواج الکترومقناطیســی در خانه هــای مــردم آغــاز و بــه ســیاه 
ــری و  ــود؛ بی خب ــی می ش ــتان منته ــل در زمس ــمان کاب ــدِن آس ش
ــه  ــت محیطی، ب ــای زیس ــه تهدیده ــبت ب ــردم نس ــی م کم اطاع
ــاند و  ــاری می رس ــع ی ــن وض ــداومِ ای ــهروندان و ت ــکوت ش س
ــت از  ــه تبعی ــردم اســت ب ــۀ م ــه ســاخته و پرداخت ــز ک ــت نی دول
ــر  ــرای تغیی ــادی و درخــوری ب ــِر بنی ــچ واکنــش و تدبی آن هــا هی

وضعیــت صــورت نخواهــد داد.
ــه  ــود ک ــت ش ــری یاف ــِد دیگ ــرا و هنرمن ــد ترانه س ــار بای این ب
ــد و از  ــی کن ــل« را بازنویس ــی داره کاب ــب آب وهوای ــۀ »عج تران
ــد  ــه می بای ــن تران ــه اجــرا بگــذارد. در ای ــی دیگــر آن را ب زاویه ی
بــر وضعیــِت فاجعه بــارِ آب وهــوای کابــل تمرکــز شــود و نوعــی 
ــه مســایل زیســت محیطِی پایتخــت  بیــداری عمومــی را نســبت ب

ــزد.  ــدۀ وحشــتناِک آن برانگی و آین

عجب آب وهـوایی داره 
کابــل!...

طالبان در کابل 
حکومتی را نمی بینند که با آن مذاکره کنند

احمـد عمـران

طالبان دریافته اند که 
حکومت آقای غنی، فقط 
نقابی از حکومت را به 
چهره دارد و دیگر هیچ 
صالحیت و مشروعیتی 
برای آن باقی نمانده 

است. در چنین شرایطی، 
چگونه ممکن است که 

طالبان با چنین حکومِت از 
درون متالشی شده روی 
میز مذاکره بنشینند و یا 
توافق صلح امضا کنند؟ 

آن ها چیزی به ناِم حکومت 
را در کابل نمی بینند که 
با آن مذاکره کننـد.ُکل 

تعریِف طالبان از حکومِت 
افعانستان این است که 
به چیزی زیر ناِم حکومت 
به وسیلۀ خارجی ها ساخته 

شده و به وسیلۀ آن ها 
نیز اداره می شود. اگر 

نیروهای خارجی نباشند، 
این حکومت هم نیست
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نهادهـای عدلـی و قضایـی ادعـا مـی  کنند کـه تاهنـوز هیچ 
مختلفـی از طـرف کمیسـیون های انتخاباتـی بـه ایـن نهادها 

معرفی نشـده اسـت. 
مسـووالن در دادسـتانی ُکل می گویند که نهادهـای انتخاباتی 
هنـوز متخلفـان انتخاباتی را بـه این نهادها معرفـی نکرده اند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه انتخابات ریاسـت جمهوری ششـم 
میـزان بـا ادعاهـای تخلـف و تقلـب انتخاباتـی همـراه بود،  
شـماری زیاد کسـانی کـه مرتکـب و متهم به تقلب شـناخته  
شـده اند، کارمنـدان موقتـی و دایمـی کمیسـیون انتخابـات 

 . هستند
در  انتخابـات،  کمیسـیون  رییـس  نورسـتانی،  علـم  حـوا 
نشسـت های خبـری و همچنـان در گفت وگـو با رسـانه های 
مختلـف تأکیـد کـرد کـه ۱۲ هـزار و ۶۵۰ تـن از کارمنـدان 
متخلف کمیسـیون انتخابـات را به نهادهـای عدلی و قضایی 

معرفـی کرده اسـت. 
هم چنـان، ذبیـح اهلل سـادات، معـاون سـخنگوی کمیسـیون 
می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  انتخابـات، 
انتخاباتـی کـه  تمـام کارمنـدان متخلـف  اسـناد و مـدارک 
)شـامل شـمارۀ تمـاس، محـل بودبـاش و ...( می شـود را به 

انتخاباتـی معرفـی شـده اسـت. کمیسـیون شـکایت های 
بـه گفتـۀ او، بیشـتر کارمندانـی کـه تخلف مرتکب شـده اند، 
کارمنـدان موقـت هسـتند و اسـناد تمـام آنـان به کمیسـیون 
مـورد  ایـن  در  تـا  فرسـتاده اند  انتخابـات  شـکایت  های 
بررسـی های خـود را انجـام داده  و بـا مردم شـریک سـازند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
از طـرف  تنـی کـه  اسـنادی ۱۲ هـزار ۶۵۰  می گویـد کـه 
کمیسـیون انتخابـات بـه عنـوان مختلف بـه این نهـاد معرفی 

شـده اند، کامـل نیسـت. 
مسـووالن در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی گفتـه انـد 
از طـرف کمیسـیون  نهـاد فهرسـت کسـانی کـه  ایـن  کـه 
انتخابـات بـه عنـوان مختلـف معرفی شـده بودنـد را دوباره 
بـه کمیسـیون انتخابـات فرسـتاده اسـت و خواهـان اسـناد 

مکمـل  و پرونـدۀ نهایـی ایـن افـراد شـده اسـت.
انتخاباتـی اسـناد معرفـی شـده از  کمیسـیون شـکایت های 
کمیسـیون انتخابـات در رابطـه بـه مختلفان انتخاباتـی به این 

نهـاد را ناقـض می دانـد. 
از سـویی هـم، نهادهـای عدلـی و قضایـی نیـز از معرفـی 
متخلفـان انتخابـات بـه این نهادهـا اظهار بی خبـری می کنند. 
گفت وگـو  در  ُکل  دادسـتانی  رسـولی سـخنگوی  جمشـید 
بـا روزنامـۀ مانـدگار از معرفـی متخلفـان انتخابـات بـه این 
نهـاد اظهـار بی خبـری می کنـد و می گویـد کـه هیـچ فـردی 

از کمیسـیون های انتخاباتـی بـه ایـن نهـاد معرفـی نشـده اند. 
عـدم توانایی اسـتفاده از دسـتگاه های انگشـت نـگاری، نبود 
برگه هـا انتخاباتـی درمراکـز رأی دهـی، بـاز نبـود مراکـز در 
وقـت معیـن همچنـان دسـت زدن و تحریک کـردن افراد به 
رأی دادن بـه افـراد مشـخض، تقلـب و تخلفـات انتخاباتـی 
و ... از مشـکات اسـت کـه در روز انتخابـات ششـم میزان 

صـورت گرفته اسـت.  
ظاهـراً قرینه هـای وجـود دارد که کمیسـیون انتخابـات آنچه 
را ادعـا می کنـد بـه صـورت درسـت انجـام نـداده و افرادی 
کـه بایـد تـا کنـون بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی 
می شـدند، معرفی نشـده اند و مسـووالن کمیسـیون انتخابات 
بـه ویـژه رییـس ایـن نهـاد تاش کـرده اسـت تا با سـخنان 
پراکنـده، مـوج از انتقادهای وارد شـده به این نهاد را بشـکند 
و  یـا بیشـتر کسـانی که به اسـاس ادعـا کمیسـیون انتخابات 
بـه کمیسـیون شـکایات انتخابات معرفی شـده اند اسنادشـان 
بوده انـد و  موقتـی  کارمنـدان  بیشترشـان  نیسـت و  مکمـل 
صاحیـت آنچانـی نداشـته اند کـه در تقلب هـای میلیونی که 
از طـرف تکت هـای انتخاباتـی ادعا می شـود، دسـت داشـته 

شند.  با
تکت هـای انتخاباتـی تأکید دارنـد که  متخلفـان انتخابات به 

نهادهـای عدلی و قضایی معرفی شـوند. 

تکت هـای انتخاباتـی به دلیل آنچه تقلب مهندسـی شـده در 
انتخابـات ششـم میـزان ادعـا می کننـد، نتیجۀ اعام شـده از 
طـرف کمیسـیون انتخابـات نپذیرفته انـد و تأکیـد دارنـد که 
کمیسـیون انتخابـات بـه مسـوولیت های خود به عنـوان یک 
نهادهـای بی طـرف  در امـر پـاک سـازی رأی هـای پـاک از 

ناپـاک درسـت عمل نکرده اسـت. 
برخـی از ایـن تکت هـا، کمیسـیون انتخابـات بـه تبانـی بـا 
تیـم دولـت سـاز کـه بـه رهبـری محمد اشـرف غنـی، متهم 
می کننـد کـه گویـا تقلـب میلیونـی در انتخابات کرده  اسـت 
و ادعـا دارنـد که نتیجـۀ ابتدایی بدون تفکیک و جدا سـازی 
رأی هـای بایومتریـک شـده از رأی بـدون بایومتریـک و یـا 
رأی هـای در بیـرون از زمـان معیـن اسـتفاده شـده اند، اعام 

است.  شـده 
تیـم دولت سـاز هـر گونه اتهـام تبانی با کمیسـیون انتخابات 
را رد کـرده و تأکیـد می کنـد کـه کمیسـیون انتخابـات در 
بی طرفـی کامـل نتیجـۀ ابتدایـی اعـام کـرده اسـت و مورد 

می باشـد.  آنان  قبـول 
۳۰۰ هـزار رأی  در حـال حاضـر مـورد مناقشـه تکت هـای 
اسـت، گفتـه می شـود که این رأی هـای بیـرون از زمان تعین 
شـده )۸صبح – ۵ شـام( اسـتفاده شـده اسـت. اما کمیسیون 

انتخابـات ایـن رأی ها قابـل اعتبـار می داند. 

بـه اسـاس اعـام نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات محمـد اشـرف 
داکتـر  و  جـدول  صـدر  در  رأی   ۵۰.۶۴ گرفتـن  بـا  غنـی 
عبـداهلل عبـداهلل بـا گرفتـن ۳۹.۵۲ درصـد در ردۀ دوم قـرار 
دارد، ایـن نتیجـۀ مـورد قبـول شـورای نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری، تیم ثبـات و همگرایی، امنیـت و عدالت 
اسـامی، امنیـت و عدالـت و برخی از تیم های دیگر نیسـت. 
اعـام  گذشـته  هفتـۀ  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
کـرد کـه نزدیـک بـه ۷ هـزار شـکایت بـه ایـن نهاد رسـیده 
اسـت و قـرار اسـت بیشـتر ایـن شـکایت  ها بـه والیت های 
کشـور انتقـال یابـد و بررسـی های و دسـته   بندی های روی 

شـکایت های آغـاز گردیـده اسـت. 
نتیجـۀ ابتدایـی کمیسـیون انتخابـات در اول جـدی اعـام 
گردیـد و قرار اسـت پس از بررسـی شـکایت های انتخاباتی 
نتیجـۀ نهایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعـام گـردد. 
امـا بیشـتر نهادهـای ناظـر انتخاباتـی و همچنـان تکت هـای 
نهـاد  ایـن  در  شـکایت های  بررسـی  رونـد  از  انتخاباتـی 
نگرانـی دارنـد و ادعـا می کننـد در فرصت اندکی کمیسـیون 
همـه  ایـن  بـه  نمی توانـد  دارد،  انتخاباتـی  شـکایت های 

نمایـد.   الزم  رسـیده گی  شـکایت های 

مانـدگار: مرکـز خبرنـگاران افغانسـتان )AFGC( کارگاه 
آموزشـی سـه روزه بـرای امنیـت و مصونیـت خبرنـگاران 
در کابـل میـان ۲۵ تـن از خبرنـگاران رسـانه های مختلـف 

دولتـی و خصوصـی برگـزار کرد.
 مسـووالن در مرکـز خبرنگاران افغانسـتان می گویند که به 
دلیـل وخامـت شـرایط به ویژه بـرای خبرنـگاران رهنمایی 
حفـظ امنیت و مصوونیـت خبرنگاران را در یک رسـالۀ به 

قطـر کوچـک بـه نشـر رسـانده و به دسـترس خبرنـگاران 
در ایـن کارگاه قـرار دادند. 

افغانسـتان کـه  قریشـی عضـو مرکـز خبرنـگاران  احمـد 
نویسـندۀ ایـن رهنمایـی تحـت عنـوان »رهنمایـی امنیـت 
خبرنـگاران در افغانسـتان« اسـت، او بـه روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد کـه امنیـت خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه یی از 
اولویت هـای جامعـه و دولـت اسـت و بایـد تـاش شـود 

تـا امنیـت خبرنگاران به صـورت جدی از طـرف دولت و 
نهاهـای مربوطـه تأمیـن گردد. 

او می گویـد کـه بـه معافیت کسـانی کـه متهم بـه جرایم و 
خشـونت در برابـر خبرنـگاران هسـتند، دولـت بایـد پایان 

دهد.
رهنمایـی  آموزشـی  کارگاه  افغانسـتان  مرکـز خبرنـگاران 
بـرای »امنیـت و مصوونیـت خبرنگاران« را در هشـت زون 

میـان خبرنـگاران برگـزار کرده اسـت تا در راسـتای حفظ 
و امنیـت خبرنـگاران تاش بیشـتر شـود.

ایـن رسـالۀ دارای پنـج فصـل اسـت؛ در فصـل نخسـت 
و  ملـی  اسـناد  نـگاه  از  خبرنـگاران  امنیـت  روی  آن 
بین المللـی دقـت شـده اسـت و بـه تصریـح توافق نامه هـا 
و پرتوکل هـای بین المللـی حمایت از خبرنـگاران و آزادی 
بیـان پرداختـه کـه افغانسـتان به آن ملحق شـده اسـت. در 
فصـل دوم اقـدام خبرنگاران بـرای تأمین امنیت خودشـان 
را مورد بررسـی قرار داده اسـت و همچنان در فصل سـوم 
ایـن رسـاله سـاحۀ مأموریـت خبرنـگاران و چگونه گـی 
عمـل در آن سـاحه، مـورد دقـت نظـر قـرار گرفتـه اسـت 
دیجیتالـی  امنیـت  بـه  پنجـم  و  چهـارم  فصل هـای  در  و 
فعالیت هـای خبرنـگاران در جریان کار توجه شـده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان بین المللی گزارشـگران 
را  افغانسـتان  خـود،  گـزار ش   تازه تریـن  در  مـرز  بـدون 
پـس از مکسـیکو و سـوریه مرگ بارتریـن کشـور بـرای 

خبرنـگاران معرفـی کـرده اسـت.
تاکنـون، ده خبرنـگار در  از آغـاز سـال ۲۰۱۹ میـادی   
در  پنـج خبرنـگار  و  در سـوریه  ده خبرنـگار  مکسـیکو، 
افغانسـتان، چهـار خبرنگار در پاکسـتان و سـه خبرنگار در 

سـومالیا جـان باخته انـد.
از سـویی هـم، نـی، نهـاد حامی رسـانه های افغانسـتان، در 
گـزارش سـاالنۀ خـود گفته خشـونت در برابـر خبرنگاران 
و  روزنامه نـگاران در ایـن کشـور ۴۰ درصـد کمتـر شـده 

است. 
ایـن در حالـی اسـت که تا کنـون بیش از صدها خشـونت 
در برابـر خبرنـگاران در افغانسـتان ثبـت شـده اسـت  و 
نهادهـای حامـی رسـانه های حکومـت را بـه معافیـت از 

جرایـم در برابـر خبرنـگاران و رسـانه ها متهـم می کنـد.

مرکز خبرنگاران افغانستان:

به معافیت جرایم پرونده های خبرنگاران پایان داده شود

پرونـدۀ متخلفـان کجـاست؟
متخلفان انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده اند

ابوبکر صدیق
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شـاید برخاف عرف مرسـوم پژوهشـی، بهتر باشد 
کـه حـرِف آخـر را اول بزنـم. بـا توجـه به وجـود 
آرشـیو  در  کـه  سـندی  بـرگ  هـزار   ۳۵۰ تقریبـًا 
انگلسـتان در مـورد تحـوالت ایـران بیـن سـال های 
۱۹۲۱ تـا ۱۹۴۱ میادی موجود اسـت؛ حیرت انگیز 
دولت هـای  کنیـم  فکـر  کـه  اسـت  تعجـب آور  و 
خارجـی هیـچ نقشـی در تحـوالت ایران نداشـته و 
عوامـل داخلی نقش آفرینی داشـتند و کودتای سـوم 
اسـفند ۱۲۹۹ بـدون آگاهـی، حمایـت و تسـهیات 
قدرت هـای بـزرگ خارجـی، به خصـوص بریتانیـا 

بـه انجام رسـید.
یکی از مشـکات جـدی در قضاوت هـای تاریخِی 
ایرانیــان ایـن اسـت کـه در یـک بحـران قضـاوت 
تاریخـی بـه سـر می بریم که همیشـه وجود داشـته، 
ولی از چهل سـال قبل به شـدت رسـیده و آن نگاهِ 
اهورایـی و اهریمنـی اسـت. نگاهی کـه در مقوالتی 
و  آشـکارتر  او  شـخِص  و  رضاشـاه  دوران  چـون 
شـدیدتر می شـود. کسـانی کـه مخالـف رضـا شـاه 
بودنـد، وی را یـک مزدور و دسـت پروردۀ خارجی 
می دیدنـد کـه تمـام اقداماتـش بـا دسـتور مسـتقیم 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  می شـده  انجـام  بریتانیـا 
موافقـان رضاشـاه اند که او را فرشـتۀ نجـات و فاقد 
هرگونـه لغـزش و خطایـی می دانند که همـۀ اعمال 
او قابـل توجیـه اسـت. در زمینۀ کودتـای ۱۲۹۹ هم 
تصمیمـات  و  مشـکات  همـۀ  معتقدنـد  عده یـی 
داخلـی بـوده و دولت هـای خارجی مطلقـًا دخالتی 
و  روایـات  نـوع  ایـن  نداشـته اند.  عملیـات  آن  در 
یـک  بـه  منجـر  تفریطـی،  و  افراطـی  دیدگاه هـای 
دعوای سیاسـی شـده اسـت؛ دعوایی که یک سِر آن 
دروغ هـای خارجـی، ادعاهـای تاریخدان هـای هیچ 
نـدان و شـبکه های مجـازی و تاریخ نـگاری دروغ 
فارسـی زبان  رسـانه های  از  شـماری  مغرضانـۀ  و 
خارج از کشـور اسـت و یک سـر دیگر آن، روایت 
۴۰سـالۀ حکومـت داخلـی. هـر دو یـک روایـت 
نادرسـت و مخـدوش را ارایـه کرده انـد کـه تاریـخ 

در این جـا ذبـح شـرعی شـده اسـت.
رضاخـان  و  سـیدضیا  می پرسـید  مـن  از  اگـر 
می خواسـتند کـه در ایـران کودتـا کننـد و بـه آن ها 
دسـتور داده شـد، مـن می گویـم حتمًا می خواسـتند 
و کارشـان جنبۀ دسـتوری از سـوی دیگران نداشته، 
نقشـه های  و  عـزم  و  اراده  بـا  تصمیـم  ایـن  امـا 
راهبـردی شـاکلۀ قـدرت و حکومـت بریتانیـا کامًا 
همـراه شـد. منظـورم از بریتانیا مقامـات و نهادهای 
دسـت باالی آنـان در الیه هـا و سـطوح مختلف در 

حکومـت آن امپراتـوری اسـت. 
در این جـا، مـن شـش عنصـر و شـش شـاکله را که 
داشـته اسـت  نقـش  آمـدن رضاشـاه  کار  در روی 

می کنـم: بازگـو 
 اولیـن عنصـر، مسـایل و جنـگ داخلـی، مصائـب 
اقتصـاد و ناامنی هایـی اسـت کـه در داخـل ایـران 
از  یکـی  ناامنـی،  شـاید  داشـت.  وجـود  به شـدت 
مهم تریـن معضـات ایـران در سـال های ۱۹۱۸ تـا 
۱۹۲۱ میـادی اسـت کـه هـم در داخـل و هـم در 
مـراودات منطقه یـی، کشـور را فلـج کـرده و همـۀ 
مسـایل اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی و بیـن المللی 

ایـران را تحـت تأثیـر قـرار داده بـود.
دومیـن موضوع، بحـران موجود در خانـدان قاجار، 
ضعـف دربـار و مشـکات شـخص احمدشـاه بود 
کـه ادامـۀ کار را بـا او و خاندانـش دشـوار کـرده 
بـود و قدرت هـای خارجـی را دربـارۀ تأییـد تداوم 

سـلطنت قاجـار بـه تردیـد جـدی واداشـته بود.
سـومین عنصـر، ظهـور یـک طبقـۀ متوسـط جدیـد 
جـوان از نخبـگان قاجـاری و غیرقاجـاری بـود که 
مصمـم بودنـد تـا بـرای تغییـر حکومـت و وضـع 
موجـود، به یک دیکتاتـور فرهمند و مسـتبد مصلح 

کنند.  کمـک 
چهـارم شـخصیت و توانایی هـای بالقـوۀ شـخص 
رضاشـاه و جنمـی کـه وی داشـت کـه بایـد بـه آن 
توجـه داشـت و نمی شـود و نبایـد آن را در سـیر 

تحـوالِت آن زمـان نادیـده گرفـت.
از  منطقه یـی،  راهبـردی  مسـایل  عنصـر  پنجمیـن 
جملـه مسـألۀ خلیج فـارس، تحوالت شـبه قارۀ هند 
و موضـوع نفـت در منطقـه اسـت کـه خواسـته یـا 
ناخواسـته ایـران را در کانـون توجهـاِت قدرت های 

مهـم حاضـر در منطقـه و سـاکنان ایـن منطقـه قرار 
مـی داد. در پرتـو این تحـوالت بود که حتا مسـلماِن 
تحول خـواه شـبه قاره از جملـه عامـه محمـد اقبال 
در  رضاشـاه،  گرفتـن  قـدرت  اوان  در  الهـوری 
شـعری از او این گونـه تمجیـد می کنـد: آنچـه بـر 
تقدیـر مشـرق قادر اسـت/ عزم جزم پهلـوی و نادر 
اسـت. البته در سـال های پایانی سـلطنت رضاشـاه، 
اقبـال نیـز هماننـد شـماری دیگـر از فرهیختـگان 
استعمار سـتیز، از رضاشـاه ناامیـد شـد و اقدامـاِت 
او را بـه حـال مردمـان منطقـه، خطرنـاک و مضـر 

تشـخیص داد.
در این جـا، بحـث مـن عمدتـًا فقـط معطـوف بـه 
در  تأثیرگـذار  ششـم  عنصـر  و  محـور  مهم تریـن 
کودتـا، یعنـی نقـش راهبـردی و عملیاتـی نیروها و 
قدرت هـای خارجـی به خصـوص بریتانیـا و اتحـاد 
جماهیـر شـوروی اسـت که مـن عمدتـًا محورهای 
بازگـو  می شـود   مربـوط  بریتانیـا  بـه  کـه  اصلـی 
می کنـم. سـؤالی کـه بـرای مـن مطـرح اسـت ایـن 
اسـت کـه چـرا دالیـل خارجـی کودتـا، بـه انـدازۀ 
جـدی و الزم و کافـی مـورد توجـه قـرار نگرفته و 
تنهـا در حـد اتهام و ناسـزاگویی و پرونده سـازی یا 

حـدس و گمـان مطـرح بـوده اسـت؟
بـه  نظـر می رسـد کـه، اوالً بررسـی های تاریخـی، 
از  عمدتـًا  کـه  توطیه انگارانـه،  قضاوت هـای  نـوع 
تاریخ نـگاری توده یـی شـروع شـده و بـا تـداوم آن 
در نگاه هـای دیگر منتشـر شـده، آن قـدر مقتدر بوده 
اسـت کـه پـس از انبـوه انتشـار ایـن نـوع نگـرش 
بـه تاریـخ، همـه بـه نوعـی از آن فـرار می کننـد و 
پرهیـز می کننـد کـه نقـش جـدی و جایـگاه واقعی 
را  داخلـی  در تحـوالت  مهـم عوامـل خارجـی  و 
بررسـی کننـد. از تـرس این کـه مبـادا در دام تیوری 
می دهنـد  ترجیـح  کلـی  به طـور  و  نیفتنـد  توطیـه 
منطقه یـی  و  بین المللـی  برنامه ریـزی  مسـألۀ  کـه 
این کـه  دوم  بگیرنـد.  نادیـده  را  ایـران  مسـائل  در 
بیگانـگان  نقـش  پهلـوی،  عصـر  تاریخ نـگاری  در 
کمرنـگ جلـوه داده شـده و پـس از آن نیـز اغلـب 
نادیـده  و  قرائـت رسـمی  تثبیـت  بـرای  توجیهـی 
گرفتـن واقعیت هـا و ضعف هـای داخلـی در جریان 

کودتـا و پـس از آن بـوده اسـت. 
مسـألۀ مهـم دیگـر، نبـود دسترسـی عمومـی و حتا 
این گونـه  در  بین المللـی  مهـم  منابـع  بـه  خـاص 
واقعیـت  ایـن  بـا  شـما  وقتـی  اسـت.  پژوهش هـا 
مواجـه هسـتید کـه ۳۵۰ هـزار بـرگ سـند فقط در 
آرشـیو ملـی بریتانیـا در مـورد دوران بیسـت سـالۀ 
آن  یک صـدم  و  دارد  وجـود  رضاشـاه  حکومـت 
هـم در ایـران دیـده نشـده و مـورد اسـتفاده واقـع 
نشـده اسـت، ابعـاد و عمق ایـن نا آگاهی مشـخص 
می شـود. دسترسـی بـه ایـن اسـناد بـرای محققـان 
فـرض  بـه  حتـا  و  اسـت  دشـوار  اغلـب  داخلـی 
دسترسـی محـدود و احتمالـی، خوانـدن و اسـتفاده 
دشـوار  و  پرمشـقت  بسـیار  کاری  اسـناد،  ایـن  از 
ایـن اسـت  بـرای همیـن راحت تریـن کار  اسـت. 
کـه صـورِت مسـأله را پاک کنیـم و بگوییـم عوامل 
خارجـی دخالتـی در ماجرا نداشـته اند. در حالی که 
اگـر بـه این انبوه مدارک و سـیر تحوالت سـال های 
پایانـی جنـگ جهانـی اول و دو یـا سـه سـال پـس 
از آن توجـه کنیـم، می بینیـم کـه اساسـًا غیرممکـن 
اسـت کـه بریتانیـا در ایـن تحـوالت بی تفـاوت و 
خنثـا بـوده و نقـش کلیـدی نداشـته باشـد. در واقع 
ایـن نقش، بسـیار عمیـق و گسـترده بـوده و نادیده 
گرفتـن آن امـری خطرنـاک و گمراه کننـده اسـت. 
هـم از جهـت قضـاوت تاریخـی و هـم از جهـت 
توجـه به مناسـبات منطقه یـی و جهانی ایـران و هم 
از منظـر منافـع راهبردی ملـی ایران در مناسـبات با 

بـزرگ.  قدرت هـای 
عـاوه بـر ایـن عوامـل، البتـه می تـوان بـه مسـألۀ 
زمان پریشـی در قضـاوت تاریخـی نیـز اشـاره کـرد 
رضاشـاه  آمـدن  کار  روی  توجیـه  بحـث  در  کـه 
ایـن رخدادهـای تاریخـی از بُعـد زمانـی و مکانـی 
نامرتبـط موضوعـی و نامتقـارن بـا یکدیگـر ادغـام 
می شـود تـا دیدگاه هـای مختلـف در قضاوت هـای 
گوناگـون ایـن دوره توجیـه پیـدا کند و این مسـأله 
نیـز هماننـد دیگر موضوعـات، کامـًا غیرتخصصی 
و غیرعلمـی شـده و به ابـزاری در جهت مناقشـات 

روزمـرۀ سیاسـی جـاری تبدیل شـود.
به طورکلـی، عـاوه بـر اسـناد آرشـیو ملـی بریتانیا، 
منابـع بسـیار زیـاد و مهـِم دیگـری در ایـن موضوع 
در آرشـیو دیـوان هنـد در کتابخانـۀ ملـی بریتانیـا، 
بانـک  آرشـیو  جنـگ،  سـلطنتی  مـوزۀ  آرشـیو 
شاهنشـاهی ایـران در مؤسسـۀ مالی اچ.اس.بی.سـی 
و آرشـیو شـرکت بریتیـش پترولیـوم در دانشـگاه 
واریـک وجـود دارد. سـوای ایـن مجموعه هـا، باید 
از مجموعـه اسـناد خصوصـی رجـال و نهادهـای 
دیپلماتیـک، نظامـی و حتـا دینـی بریتانیـا در مراکز 
مختلـف آرشـیوی در لنـدن و دیگـر مناطـق بریتانیا 
یـاد کنیم که البته اسـناد شـخصی سـر پرسـی لورن 
موجـود در آرشـیو ملـی بریتانیـا و دیگـر اسـناد در 
آرشـیوهای دانشـگاه های آکسـفورد، کمبریج، ذارام 
و هـال از مـوارد مهم تر هسـتند. سـوای این اسـناد، 
بایـد بـه اسـناد پارلمانی، مطالـب مهـِم روزنامه های 
و  خاطـرات  امریکایـی،  و  بریتانیایـی  وقـت 
همچنیـن  و  شـده  منتشـر  روزانـه  یادداشـت های 
مقـاالت و پایان نامه هـای مختلـف، به خصـوص آثار 
ارزشـمند مایـکل زیرینسـکی، هوشـنگ صباحـی، 
سـیروس غنـی و محمـد قلی مجد نیـز توجه جدی 

باشیم. داشـته 
در  بریتانیـا  منطقه یـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـدون 
سـال های ۱۹۱۷ تـا ۱۹۲۱ کـه مصـادف بـا اواخـر 
جنـگ جهانـی اول و تبعـات آن اسـت، نمی توان به 
دالیـل توجیهـی و ضرورت هـای تغییـر در ایران، از 
نظـر بریتانیا دسـت  یابیـم. بریتانیا در جنـگ جهانی 
اول پیـروز جنـگ بـود. این نکتۀ درسـتی اسـت اما 
توجـه نمی کنیـم که براسـاس منابـع گوناگـون، این 
قـدرت اسـتعماری پیـروز جنگ، به شـدت تضعیف 
شـده و ورشکسـته بـود. ایـن پیـروزی بـه بهـای 
ورشکسـته گی و شـدیداً ضعیـف شـدن بـه دسـت 
آمـده بـود کـه تبعـات گسـترده یی از جملـه، بـروز 
مشـکات اقتصـادی داخلـی و بحـران مشـروعیت 
مسـتعمره  و  نفـوذ  تحـت  مناطـق  در  حضـور  و 
هنـد،  شـبه قارۀ  چـون  مناطقـی  در  به خصـوص 
آسـیای مرکـزی، خاورمیانـه، خلیج فـارس و محیط 

پیرامونـی ایـران داشـت. 
مد و مه

پنجمین عنصر مسایل 
راهبردی منطقه یی از 
جمله مسألۀ خلیج فارس، 
تحوالت شبه قارۀ هند و 
موضوع نفت در منطقه 
است که خواسته یا 
ناخواسته ایران را در 
کانون توجهاِت قدرت های 
مهِم حاضر در منطقه 
و ساکنان این منطقه 
قرار می داد. در پرتو 
این تحوالت بود که 
حتا مسلماِن تحول خواِه 
شبه قاره از جمله عالمه 
محمد اقبال الهوری 
در اوان قدرت گرفتن 
رضاشاه، در شعری از او 
این گونه تمجید می کند: 
آنچه بر تقدیر مشرق 
قادر است/ عزم جزم 
پهلوی و نادر است. 
البته در سال های پایانی 
سلطنت رضاشاه، اقبال 
نیز همانند شماری 
دیگر از فرهیختگان 
استعمار ستیز، از 
رضاشاه ناامید شد و 
اقداماِت او را به حال 
مردمان منطقه، خطرناک و 
مضر تشخیص داد

بخش نخسـتدکتر مجیـد تفرشی
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در تاریـخ جهـان گاه کسـانی قد برافراشـته                  اند که ظهورشـان 
بـا توجـه بـه شـرایط جامعـه و محـل پرورش                  شـان کامـًا 
طبیعـی می                  نمایـد و اینـان هرچنـد افـراد نخبـه                  ای هسـتند، 
شـگفتی بسـیاری در مـا برنمی                  انگیزنـد. اّمـا گاه بـه کسـانی 
محیـط  از  جدابافتـه                  ای  تافتـۀ  گویـی  کـه  برمی                  خوریـم 
پـرورش  دیگـری  جهـاِن  در  ایشـان  گویـی  خویشـند. 
یافته                  انـد یـا درسـت                  تر بگوییـم، خـود از جهـان دیگری                  انـد. 
سیداسـماعیل بلخـی یکی از این کسـان اسـت چنانچه وقتی 
شـعرش را می                  خوانیـم، به                  زحمـت می                  توانیـم بـاور کنیم این 
اثـر بـا این                  همـه نگرش                  هـای نویـن و افـکار مترقّـی حاصـل 
طبـع یـک عالـم دینـی )آن هـم با مشـخصاتی که ایـن گروه 
در جامعـۀ آن روز افغانسـتان داشـته                  اند( اسـت. البتـه ایشـان 
در زبـان ـ و گاه عناصـر خیـال ـ متّکـی بـه سـنّت گذشـتۀ 
ماسـت، اّمـا آن                  گاه کـه پـای تفّکـر بـه میـان می                  آید، سـخت 
ایـن درونمایـه، حتـی  بـه گونـه                  ای کـه  امـروزی می                  شـود 
عناصـر کهـن شـعری را هم دچـار دگرگونی می                  کنـد. ببینید، 

وقتـی مرحـوم شـهریار می                  گویـد:
به گردنبند، لعلی داشتی چون قلب من خونین

نباشد خون مظلومان، که می                  گیرد گریبانت؟ 
این                  جـا از »خـون«، »گریبـان« و »مظلـوم« سـخن رفتـه اّمـا 
درونمایـۀ شـعر کامـًا تغّزلـی ـ و آن هـم بـه همـان سـبک 
قدیـم ـ اسـت؛ یعنـی این مظلوم، عاشـقی سـینه                  چاک اسـت 
و ظلمـی کـه بـر او رفته، همـان جفای معشـوق بیرحم. ولی 
در شـعر شـهید بلخـی، نه                  تنهـا خـون همـان خـوِن واقعـی 
و مظلـوم همـان انسـان دردمنـد جامعـۀ اسـتبدادی آن روزِ 
افغانسـتان اسـت، بلکه عناصری چون »شـیخ«، »جام«، »می« 
و… هـم هویتـی امـروزی و کاربـردی اجتماعـی می                  یابنـد:

از خون بینوایان اخذ مفاد تا کی؟
و از رنج نامرادان جستن مراد تا کی؟

صفحۀ ۲۴۱
تا نشان از شیخ و تزویر است، ما و جام می

صلح ممکن نیست، هرسو طعنه و تکفیر هست
صفحۀ ۴۲

وسـعت حـوزۀ مفاهیـم و تعابیـر و نیـز جسـارت سـتودنی 
عّامـه بلخـی در ذهـن و زبـان، هـم از بدایع شـعر اوسـت. 
ایـن شـعر به تمـام معنی آینۀ شـخصیت شـاعر اسـت و هم 
بدیـن سـبب همـۀ ابعـاد آن شـخصیت بـزرگ و چندبُعدی، 
در آن جلـوه می                  یابـد. در نظرگاه این شـاعر، هیـچ واژه، هیچ 
موضـوع و هیـچ تفّکـری غیرشـعری نیسـت و بدین                  گونـه 
آثـار او در محتـوا و گاه زبـان چنـان گسـتردگی                  ای یافتـه که 
در شـعر معاصـر افغانسـتان کم                  سـابقه اسـت. او در ریزترین 
مسـایل سیاسـی، اجتماعـی و حتـی اقتصـادی نظـر دارد و 
می                  کوشـد هرآنچـه دربـارۀ جامعـه خویـش گفتنـی می                  داند، 
و  هنـری  جنبه                  هـای  ماحظـۀ  بـدون  گاه  البتـه  )و  بگویـد 
از  پراکنـده کـه مشـتی                  اند  بیـت  ایـن چنـد  شـعری کام(. 
خـروار مضامیـن مختلـف در شـعر او، حکایتگـر خوبـی از 
ایـن جسـارت و نوآوری هسـتند، چیـزی که از هم                  مسـلکان 
شـهید بلخـی در آن روزگار بعیـد و حتی ناممکـن می                  نموده:

ای جوان! راست برو، راست بنه طرف کاه
راست شو دلبر آزادی و جمهوریخواه 

صفحۀ ۲۲۳
بشر را زیر پا کشتند زین کیهان                  نوردی                  ها

مسیحای فلک بر فکر این دانشوران گرید
صفحۀ ۱۲۷

شد باعث تباهی عالم اتوم او]۹[
از فکر اوست جامعه در ماتم و ثکال

صفحۀ ۱۷۰
از مرهم فاشیست نشد زخم بشر به

قصاب به                  فکر پی]۱۰[ و بز در غم جان است
صفحۀ ۸۴

سرمایه رود جمله پی پوَدر و سرخاب
تضییع جمال بشر از عّلت جهل است 

صفحۀ ۵۴
جسـارت و قـدرت اعتـراض شـهید بلخـی هـم شـعرش 
سـخت سـتودنی اسـت. البته ایـن از ویژگی                  های شـخصیت 
اّمـا  بـدان پرداخـت،  بایـد در مباحـث دیگـری  اوسـت و 
این                  جـا بـه تجّلـی آن در شـعرش می                  تـوان اشـاره کـرد. او 
شـاعری اسـت با تفّکر و معتقداتی واال و پشـتوانه                  ای محکم 
از اندیشـه و ایمـان اسـامی، پـس هرآنچـه می                  گویـد با اتکا 
گذشـتۀ  شـعری  سـنّت                  های  نـه  اندیشه                  هاسـت  همـان  بـر 
مـا. ایـن اسـتقال رأی و اعتمادبه                  نفـس، باعـث شـده او از 
رویارویـی بـا باورهـای رایـج در جامعـه هـم باکی نداشـته 

باشـد، مثـًا در بیت:
فیض روح                  القدس از هّمت خود داشت مسیح

گام بردار، دم از عیسی مریم مطلب
صفحۀ ۲۷

تعریضی دارد به این بیت معروف حافظ:
فیض روح                  القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می                  کرد]۱۱[
و یـا در ایـن دو بیـت، سـخت بـر روحانیـون دربـاری و یـا 

می                  تـازد:  عقب                  مانـده 
کشف و زهد تو طرفدار ندارد، زاهد!
پرتو مشعل علم آمد و اوهام گذشت

شرم کن شیخ! دگر حرف ز اسام مزن
چه جفاها ز تو بر پیکر اسام گذشت

صفحۀ ۴۱
شـاید چنیـن موضعگیری                  ای از سـوی یک فـرد غیرروحانی 
چندان سـخت نباشـد چـون حداکثر ممکن اسـت از سـوی 
ایـن گـروه رانـده شـود )و او از آن باکـی نـدارد( اّمـا یـک 
عالـم روحانـی باید خیلی جسـارت و تهّور داشـته باشـد که 
عوامفریبـان دینـی را چنیـن بکوبـد چون ممکن اسـت آن                  ها 

همـه مـردم را از او رویگـردان کنند]۱۲[. 
عالی                  تریـن  در  بلخـی  شـهید  موضعمنـدی  و  جسـارت 
شـکلش آن                  جـا خـود را نشـان می                  دهـد کـه او بـا دسـتگاه 
حاکمـۀ مملکتـش درمی                  افتـد. شـعرهای انتقادآمیـز نسـبت 
بـه عملکـرد نظـام اداری یـا اقتصـادی کشـور را البتـه دیگر 
شـاعران هـم بسـیار داشـته                  اند، اّمـا اکثر آنـان در ایـن مواقع، 
بـه انتقادهایـی در سـطوح پاییـن و بـدون ایـن کـه دسـتگاه 
حاکمـه را زیر سـؤال ببرد بسـنده کرده                  انـد]۱۳[. در مواردی 
هـم کـه شـعرهایی انقابـی سـروده شـده غالبـًا بیان شـاعر، 

کلـی و بـدون تعییـن مصداقـی مشـخص اسـت. ببینیـد:
نازم آن مشتی که فرق زورمندان بشکند
بشکند دستی که بازوی ضعیفان بشکند

آزاداندیشـانه  سـخنی  دهقـان  حاجـی  مرحـوم  این                  جـا 
می                  گویـد، اّمـا کامـش موضعگیـری مشـخصی علیه کسـان 
خاّصـی نـدارد. او »زورمنـد« و »ضعیف« را طـوری توصیف 
نمی                  کنـد کـه نشـانه                  گیری خاّصـی به                  سـمت قـدرت حاکمـه 
داشـته باشـد و بدیـن لحـاظ، ایـن شـعر چنـدان بـه کسـی 

برنمی                  خـورد. ولـی طـرز کار عّامـه بلخـی فـرق دارد. او 
کلـی،  موضعگیری                  هایـی  یـا  سـطحی  انتقادهایـی  به                  جـای 
به                  طـور مسـتقیم و روشـن اصل حکومت مسـتبدین را هدف 
می                  گیـرد و باکـی هـم از ایـن نـدارد کـه ایـن صراحـت و 

جسـارتش چهـارده سـال حبـس را در پـی داشـته باشـد:
حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این                  جا

جهل را مسند و بر فقر مقام است این                  جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفّکر ممنوع

آنچه در شرع حال است، حرام است این                  جا
… فکِر مجموع در این قافله، جز حیرت چیست؟

زان که اندر کف یک فرد زمام است این                  جا
… بلخیا! نکبت و ادبار ز سستی پیداست

چارۀ این                  همه یکباره قیام است این                  جا
صفحۀ ۳

در »دیـوان بلخـی« بیـش از سـی شـعر عاشـورایی وجـود 
دارد )عـاوه بـر بیت                  هـای فـراوان دیگـری که اشـاره به این 
واقعـه دارنـد( و ایـن البتـه از یک شـاعر روحانـی و خطیب 
بعیـد نمی                  نمایـد اّمـا آنچـه جـای شـگفتی و تحسـین دارد، 
نگـرش مثبـت، امـروزی و جهت                  دهندۀ ایشـان بر ایـن واقعه 
اسـت. در روزگاری کـه او شـعر می                  سـرود، کمتـر کسـی در 
جامعـۀ مـا به ابعـاد سیاسـی و انقابی قضیه توجهی داشـت. 
در پنـدار غالـب مـردم آن روزگار، عاشـورا فقـط نمادی بود 
از مظلومیـت؛ و وظیفـۀ مـردم دربرابـر آن، گریـه و زاری و 

ابـراز تأثـر. در همین شـرایط، این شـاعر سـروده اسـت:
تأسیس کربا نه فقط بهر ماتم است
دانشسرای و مکتب اوالد آدم است

صفحۀ ۷۸
به زیر بار استبداد، یک ساعت نمی                  ماند

اگر پند تو باشد تا قیامت یادی مّلت
صفحۀ ۵۳

نمی                  دانیـم او ایـن نگـرش را از کجـا یافتـه و اصـًا شـاید 
جسـت                  وجوی منشـأ ایـن افـکار در جامعـۀ معاصـر شـهید 
بلخـی الزم هـم نباشـد چـون خـود ایشـان دارای آن مایـه 
از بصیـرت و دقّـت نظـر بـود کـه بتواند بـه ریشـه                  های قیام 
عاشـورا و پیامدهـای رهایی                  بخـش آن دسـت یابـد. او حتـی 
پـا را فراتـر از ایـن هـم گذاشـته و بـه مصـداق »کل یـوم 
عاشـورا، کل ارض کربـا« وضعیـت جامعـۀ روزگار خویش 
را بـا وضـع صحـرای کربـا مطابقـت داده و چنیـن وانمـود 
کـرده کـه هم                  اکنـون، آن صحنـه تجّسـم یافتـه و بلکـه تـا 

آخرالزمـان ادامـه خواهـد داشـت]۱۴[. 
بـه همـان مایـه کـه شـعر شـهید بلخـی درگیـر بـا جامعـۀ 
او و مسـایل آن اسـت، از حدیـث نفس                  هـا و دغدغه                  هـای 
شـخصی بـه                  دور مانـده و ایـن هـم از نـوادر شـعر امـروز 
اسـت. بیشـتر شـاعران امـروز یـا دیروز مـا اشـاره                  هایی کلی 
یـا جزئـی بـه وضـع خویـش داشـته                  اند. شـکایت از وضـع 
زندگـی شـخصی، درگیری                  های شـخصی شـاعر بـا دیگران، 
مفاخره                  هـا، مطایبه                  ها، شـعرهای اخوانیه و شـعرهای حبسـیّه 
)بـرای آنـان کـه ایّامـی را در زنـدان بوده                  انـد( از مضامیـن 
معمـول شـعر مـا هسـتند ولـی جالـب این کـه شـعر عّامه 
بلخـی سـخت از ایـن مضامیـن بـری اسـت. او ابـاغ پیامـ  
آن هـم نـه پیامی شـخصی بلکـه پیامی مردمی و انسـانیـ  را 
اسـاس کار قـرار داده و بـه همیـن لحـاظ حتی در شـعرهای 
کامـی  چنـد  از  پـس  هـم  سفارشـی  احیانـًا  یـا  مناسـبتی 
برمی                  گـردد بـر سـر حرف                  هـای خـودش]۱۵[ و مهمتـر از 

همـه، او چهـارده سـال تمـام در زنـدان ـ و آن هـم زنـدان 
قـرون وسـطایی دهمزنـگـ  به                  سـر برده ولی حتی یک شـعر 
حبسـیّه نـدارد درحالی                  کـه مثـًا خاقانـی شـروانی در طـول 
زندگـی                  اش یـک بـار و آن هـم چند ماهـی به زنـدان افتاد و 
هم                  اکنـون چنـد قصیـدۀ بلنـد و بـاال در وصف و شـکایت از 
زنـدان از او باقـی اسـت. عّامه بلخی حتی در مـوارد نادری 
هـم کـه از زنـدان سـخن می                  گوید، کامـش نه در مقـام ناله 

و زاری، بلکـه از روی افتخـار و صبـوری اسـت:
به بلخی این نصیحت خوش اثر کرد

از آن بعدش به زندان اتصال است
صفحۀ ۷۹

صبور باش که حبست نصیب آمده، بلخی!
شمرده                  اند تو را هم ز آل موسی کاظم

صفحۀ ۱۹۱
را  بلخـی  عّامـه  شـعر  محتـوای  بـر  نگـرش  نمی                  تـوان 
بـدون اشـاره بـه یـک نکتـه به                  پایـان بـرد و آن، هدایتگـری 
و تحرک                  بخشـی آن اسـت. ایـن مهـم را در شـعر همـگان 
نمی                  تـوان یافـت. بسـیاری                  ها، از وضعیـت موجـود شـکایت 
و  نمی                  دهنـد  نشـان  را  موعـودی  وضعیـت  ولـی  می                  کننـد 
بلکـه گاه آن                  قـدر خویـش را در چنبره                  هـا محصـور می                  بیننـد 
کـه راه بیرون                  شـدی از آن نمی                  یابنـد. در این                  گونـه شـعرها، 
شـکایت                  ها غالبـًا کّلـی اسـت و حتـی گاه تنهـا کسـی کـه 
مقصـر قلمـداد می                  شـود، چرخ غـّدار و فلک کینه                  کار اسـت. 
ولـی شـعر بلخـی از لونـی دیگـر اسـت؛ هـم گره را نشـان 
می                  دهـد و هـم راه بازکردنـش را. منشـأ زشـتی                  ها را می                  یابد، 
بـا آن درمی                  افتـد و مـا را نیـز بـه مبـارزه دعـوت می                  کنـد؛ 

دعوتـی همـراه بـا تشـویق بـه هّمـت و تاش.
 کس نیابی که مدد خواهی و منّت ننهد

آنچه از خویش توان یافت، ز عالم مطلب
اشِک حسرت ندهد سود که ماندیم عقب

چارۀ تنبلی از دیدۀ پُرنم مطلب
غیرت آن است که یا مرگ و یا قامت راست

طی این بادیه زین رفتِن خم                  خم مطلب
صفحۀ ۲۷

ب : در نگرش صورى
معروفتریـن  از  یکـی  یعنـی  دیجـور«  »شـب  قصیـدۀ  در 
شـعرهای عّامـه بلخـی کـه به                  نوعـی جامع همـه حرف                  های 

ایـن شـاعر اسـت، ایـن دو بیـت را می                  خوانیـم:
ای ادب                  پیشۀ نقاد! تو عذرم بپذیر

زان که تب فکر مرا برده به جوالن امشب
جسم، زندانی و طبع است به صحرای جنون

تب بود طبع مرا سلسله جنبان امشب
صفحۀ ۳۸

ایـن تنهـا جایـی اسـت کـه ایشـان بـه داوری دربـارۀ شـعر 
خـودش می                  نشـیند. او از ادب                  پیشـۀ نقـاد می                  خواهـد عذرش 
را بپذیـرد؛ چـرا؟ چـون خـود می                  دانـد کـه ایـن شـعرها بـا 
معیارهـای ادب                  پیشـگان چنـدان سـازگار نیسـت. مـا این دو 
بیـت را نقـل کردیـم تـا در خویـش ایـن آمادگـی را ایجـاد 
کـرده باشـیم کـه بـا کاسـتی                  های احتمالـی در شـعر ایشـان 
البتـه بنـا بـر معیارهـای ادبـی ـ روبـه                  رو شـویم و ایـن  ـ 
واقعیـِت نه                  چنـدان خوشـایند را دریابیـم کـه در این                  جـا بـا 
بدایـع صوری بسـیاری روبه                  رو نیسـتیم بلکه گاهـی نابرابری 
دو کفـۀ لفـظ و معنـی به                  نحـو چشـمگیری خـود را نشـان 

می                  دهـد. 

تأملی در شعر و شخصیت شعرِی عالمۀ شهید سیداسماعیل بلخی
بخش دوم

محمدکاظم کاظمی
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اصــاح قانــون شــهروندی هنــد در تاریــخ ۲۰ 
ــر  ــید. ب ــب رس ــه تصوی ــور ب ــن کش ــوس در ای ق
اســاس ایــن قانــون پناهجویــان از کشــورهای 
ــه  ــد ک ــش، افغانســتان و پاکســتان در هن بنگادی
ــادی  ــال ۲۰۱۵ می ــش از س ــر پی ــدون اوراق معتب ب
ــهروندی  ــد ش ــده اند می توانن ــور ش ــن کش وارد ای
هنــد را دریافــت کننــد امــا ایــن قانــون شــامل حــال 
ــر  ــل سراس ــن دلی ــه همی ــود و ب ــلمانان نمی ش مس
ــرات  ــاهد تظاه ــون ش ــش تاکن ــد از ۱۹ روز پی هن

ــت. ــون اس ــن قان ــه ای ــترده علی گس
اصــاح قانــون شــهروندی باعــث شــکل گیری 
اعتراضــات گســترده در سراســر هنــد شــده اســت. 
ــه  ــات ب ــن اصاح ــه ای ــد ک ــد ان ــان معتق معترض
ــبب  ــهروندان س ــام ش ــت ن ــی ثب ــرح مل ــراه ط هم
ــه  ــض علی ــلمانان و تبعی ــن مس ــرار گرفت ــدف ق ه

ــد. ــد ش ــان خواه آن
ــز  ــث برانگی ــاح بح ــه اص ــوط ب ــات مرب اعتراض
دیــروز وارد   )CAA( قانــون شــهروندی هنــد 

ــچ  ــال، هی ــن ح ــا ای ــد. ب ــود ش ــن روز خ نوزدهمی
از مواضــع  از عقب نشــینی معترضــان  نشــانه یی 
خــود در داخــل و خــارج از هنــد دیــده نمی شــود. 
ــه اجرایــی شــدن  هندی هــای ســاکن امریــکا نیــز ب

ــد. ــرده ان ــراض ک ــات اعت ــن اصاح ای
ایــن اعتراضــات کــه از تاریــخ  ۱۲ دســامبر در  
ــاز  ــد آغ ــرق هن ــمال ش ــع در ش ــام واق ــت آس ایال
شــد، بــه دهلــی نــو و ســایر شــهرهای هنــد 
ســرایت کــرد. درگیــری دانشــجویان یــک دانشــگاه 
ــور  ــن کش ــس ای ــا پولی ــد ب ــت هن ــر در پایتخ معتب
ســبب  مجــروح شــدن حــدود ۱۰۰ دانشــجو و ۳۵ 
ــا  ــن ب ــونت ها همچنی ــد.  خش ــس ش ــروی پولی نی
آتــش زدن موترهــای شــخصی همــراه  بــوده اســت.
ــد، روز دوشــنبه  ــر هن ــدرا مــودی نخســت وزی نارن
هفتــۀ جــاری، یــک کارزار تبلیغاتــی عمومــی بــرای 
برطــرف کــردن تفســیرهای غلــط از ایــن قانــون را 
آغــاز کــرد. بــه گفتــۀ او، ایــن قانــون بــه هیــچ وجــه 

علیــه شــهروندان مســلمان هنــد نیســت.
تظاهرکننــده گان در ۱۹ روز گذشــته  کــه اکثــر آنهــا 
را زنــان تشــکیل می دهنــد در منطقــۀ شــاهین 
ــه  ــراض ب ــو در اعت ــی ن ــوب دهل ــع در جن ــاغ واق ب
اصــاح قانــون شــهروندی و طــرح ملــی ثبــت نــام 

ــد. ــذا زده ان ــه اعتصــاب غ شــهروندی دســت ب
دولــت هنــد درحالــی کــه امــواج مخالفت هــا 
ــش  ــا فروک ــه تنه ــته ن ــای گذش ــدت در روزه ش

نکــرده بلکــه شــدت نیــز یافتــه، اعــام کــرده اســت 
ــه  ــًا ب ــهروندان فع ــام ش ــت ن ــی ثب ــرح مل ــه ط ک
ــد. ــد ش ــرا نخواه ــد اج ــری در هن ــورت سراس ص
جملــۀ خاتــون یــک معتــرض در دهلــی نــو گفــت: 
مــا مــدارک مربــوط بــه چهــار نســل گذشــته خــود 
در هنــد را در اختیــار داریــم،  امــا چــرا مــا بایــد بــه 

دولــت هنــد مــدارک اقامــت خــود را ارایــه کنیــم؟
ــته  ــه گذش ــد هفت ــز در چن ــد نی ــپ هن ــزاب چ اح
تظاهراتــی را در  خیابــان جانتــار مانتــار دهلــی 
ــس در  ــط پولی ــرکوب معترضــان توس ــه س ــو علی ن

ــد. ــرده ان ــا ک ــور برپ ــن کش ــف ای ــق مختل مناط
ــی  ــگال غرب ــت بن ــون معترضــان در شــرق ایال تاکن
چندیــن ایســتگاه قطــار و واگــن قطــار را بــه آتــش 

کشــیده انــد.
ــد  ــن هن ــل آه ــازمان ری ــس س ــار ریی ــود کوم وین
ــارت ۱۱.۲۴  ــون خس ــات تاکن ــن اعتراض ــت: ای گف
میلیــون دالــری بــه ریل هــای آهــن هنــد وارد کــرده 
ــارات  ــه خس ــرد ک ــد ک ــن تاکی ــت. وی همچنی اس

ــراب کاری  ــه در خ ــرادی ک ــط اف ــد توس وارده بای
ــران شــود. ــد، جب ــته ان حضــور داش

ــی  ــرات منف ــا  اث ــز ب ــد نی ــگری هن ــت گردش صنع
ــت.  ــوده اس ــه رو ب ــات رو ب ــن اعتراض ــی از ای ناش
حداقــل هفــت کشــور از جملــه امریــکا، انگلیــس، 
روســیه، ســنگاپور و کانــادا بــرای شــهروندان خــود 
هشــدارهای مســافرتی صــادر کــرده انــد و از آنهــا 
ــد خــودداری  ــه هن ــه ب ــه از مراجع ــد ک خواســته ان

ــاط باشــند. ــا در طــول بازدیدهــا محت کــرده ی

بازداشت معترضان
ــق گزارش هــای غیررســمی تاکنــون چندیــن  طب
قانــون  اصــاح  بــه  معترضــان  از  نفــر  هــزار 
ــده  ــس بازداشــت ش ــط پولی ــد توس ــهروندی هن ش
ــش  ــس بی ــۀ جــاری پولی ــد. در روز یکشــنبه هفت ان
ــت  ــت گجــرات بازداش از ۸۰ معتــرض را در ایال
کــرد. پولیــس ایــن منطقــه بــه رغــم اینکــه گــزارش 
داد معترضــان مجــوزی بــرای برگــزاری راهپیمایــی 
نداشــته انــد، امــا  پــس از مدتــی  آنهــا را آزاد کــرد.
پولیــس در شــهر مانگلــور نیــز  ۱۲ نفــر را بــه 
ــا در اعتراضــات خشــونت آمیز در  ــش آنه ــل نق دلی
تاریــخ ۱۹ دســامبر بازداشــت کــرد؛ امــا معترضــان 
هنــدی در اعــام مخالفــت خــود بــا اصــاح قانــون 
شــهروندی دســت بــه اقدامــات مبتکرانــه زده انــد. 
در تعــدادی از شــهرهای هنــد معترضــان اقــدام بــه 

نقاشــی و طرح هــای گرافیکــی در خیابان هــا کــرده 
انــد.

ــۀ جــاری ۸ نفــر را  پولیــس هنــد روز یکشــنبه هفت
ــهر  ــز در ش ــی اعتراض آمی ــیم نقاش ــل ترس ــه دلی ب

ــرد. ــد بازداشــت ک ــوب هن ــای در جن چن

اعتراضات در ایالت اوتار پرادش
ــروز اعــام کــرد  ــز دی ــوز  نی ــری زی نی شــبکۀ خب
کــه ایالــت اوتــار پــرادش شــاهد اعتراضــات 
ــون شــهروندی  ــه اصاحــات قان خشــونت آمیز علی
ــک  ــدی ی ــکا گان ــنبه پریان ــت. روز یکش ــوده اس ب
ــدی  ــول گان ــر راه ــره و خواه ــزب کنگ ــر ح رهب
ــه خــود  ــه اعــام خشــونت علی پولیــس را متهــم ب
کــرد.  وی کــه روز یکشــنبه بــرای دیــدار بــا خانوادۀ 
قربانیــان اعتراضــات هنــد بــه  اوتــار پــرادش ســفر 
ــا مقاومــت پولیــس مواجــه شــد امــا  ــود، ب کــرده ب
ــی پولیــس خــارج شــده و  توانســت از حلقــه امنیت
از خانواده هــای قربانیــان دیــدار کنــد. پولیــس ایــن 

ــت. ــرده اس ــات را رد ک اتهام
ــترین  ــن دارای بیش ــرادش همچنی ــار پ ــت اوت ایال
ــون  ــاح قان ــه اص ــات ب ــول اعتراض ــات در ط تلف
شــهروندی هنــد بــوده اســت. در ســه هفته گذشــته، 
ــونت  ــای پرخش ــت در روزه ــن ایال ــر در ای ۱۸ نف

ــد. اعتراضــات کشــته شــده ان

 اقدامات سیاست مداران مخالف
ــی روز  ــگال غرب ــت بن ــا بانرجــی ســروزیر ایال مامت
ــی  ــا پارت ــا جانت ــزب بهارتی ــت ح ــنبه از دول دوش
)بی.جی.پــی(  بــه دلیــل ضــد ملــی خوانــدن 
معترضــان انتقــاد کــرد و از احــزاب سیاســی و 
ــق  ــا از طری ــت ت ــی خواس ــوق مدن ــای حق گروه ه

ــد. ــزوی کنن ــم را من ــزب حاک ــاد ح اتح
آمرینــدر ســینگ ســروزیر ایالــت پنجــاب نیــز 
ــد  ــهروندی هن ــون ش ــاح قان ــاد از اص ــن انتق ضم
ــری وی  ــت رهب ــی  تح ــت ایالت ــرد: دول ــام ک اع
ــا  ــرد ام ــد ک ــی نخواه ــات را اجرای ــن اصاح ای
دولــت مرکزیاعــام کــرده اســت کــه ایالت هــا 
نمی تواننــد ایــن اصاحــات را اجرایــی نکننــد.

واکنش دولت
آمیــت شــاه  وزیــر کشــور هنــد روز جمعــه ضمــن 
مخالفــت بــا اقدامــات معترضــان گفــت: هیــچ 
ــود را از  ــهروندی خ ــوق ش ــور حق ــردی در کش ف
ــای حــزب کنگــره در  ــد داد و ادعاه دســت نخواه
ــع اســت و  ــت  خــاف واق ــه دول ــه علی ــن زمین ای
اعضــای ایــن حــزب در حــال انتشــار شــایعه علیــه 

ــتند. ــت  هس دول
وی در ســخنرانی خــود در ایالــت هیماچــال پرادش 
ضمــن حمایــت از اصــاح قانــون شــهروندی هنــد 
ــه آن  گفــت: حــزب کنگــره و گروه هــای وابســته ب
ــوق  ــت و حق در حــال انتشــار شــایعه ســلب تابعی
شــهروندی اقلیت هــا در هنــد هســتند. هیــچ فــردی 
حقــوق شــهروندی خــود را از دســت نخواهــد 
ــا  ــم ت ــره می خواه ــزب کنگ ــر ح ــن از رهب داد. م
ــهروندی  ــون ش ــات قان ــه در اصاح ــد ک ــت کن ثاب
ــردی  ــهروندی ف ــوق ش ــلب حق ــه س ــاره یی ب اش

شــده اســت.
قانــون  اصــاح  کــرد:  تاکیــد  شــاه  آمیــت 
ــوق شــهروندی  ــدف اعطــای حق ــا ه شــهروندی ب
ــور  ــه کش ــد از س ــه هن ــر ب ــای مهاج ــه اقلیت ه ب
ــده  ــرح ش ــش مط ــتان و بنگادی ــتان، پاکس افغانس

ــت. اس
نارنــدرا مــودی نخســت وزیــر هنــد نیــز چنــد روز 
ــو  ــی ن ــود در دهل ــخنرانی خ ــان س ــش در جری پی
اعــام کــرد کــه مســلمانان هنــد نبایــد هیــچ نگرانی 
در مــورد اصــاح قانــون شــهروندی و طــرح 
ثبــت نــام شــهروندی ایــن کشــور داشــته باشــند و 
ــار  ــف در حــال انتشــار اخب احــزاب سیاســی مخال

ــتند. ــورد هس ــن م ــایعه در ای ــذب و ش ک

اعتـراضـات سـراسـری 
به اصـالح قانـون شهـرونـدی هنـد ۱۹روزه شـد

عبداالحد هادف

م دزد؟ ا خــــر کـد آ
یکی سر میان دو دست بگرفته بود و می گفت:

بـاری یـا بارهـا محله مـان را دزد زد که همـه بیگانه بودند 
و همـان دزدان بـر محله هـای مجـاور نیز دسـت به غارت 
یازیدنـد و امـن و امـان از مـا و ماحـول ما گرفتنـد. از آن 
پـس کسـی از میـان محلـه »نعره تکبیـر« گفـت و گروهی 
از خودی هـا دور او جمـع شـدند تـا دسـت دزد بگیرند و 
امـان بـه دودمـان برگرداننـد. دیری نگذشـت کـه بای از 
در رفتـه، از پنجـره آمـد؛ دزد بیگانه اگر دشـمن مـال بود، 
این هـا آفـت جـان شـدند. دزد بیگانـه اگـر صـرف کفـن 
می کشـید، این هـا »فانـه« در ماتحـت مرده هـا نیـز می زنند. 
دزد بیگانـه اگـر بـه غـدر آشـکار دسـت بـه نامـوس مـا 
مـی زد، این هـا نـام حـق بـه میـان می آورنـد و نامـوس از 
زیـر لحـاف مـا می کشـند و با صد بهانه شـرعی بـه »ملک 
یمیـن« می گیرنـد و همچـون شـیر مـادر بـر خـود حـال 
جبهـه  و  می زننـد«  کار  راسـت  و  »چـپ   و  می انگارنـد 
»جهادالنکاح«شـان را از زنـان مـا گـرم نگـه  می دارنـد و 
منتـی زیـاده نیـز بـر مـا می نهنـد و چـون سـیر شـدند و 
دل شـان را زد، همـه را زنجیـر می زننـد و مثـل مواشـی 
در بـازار »نخاسـه« می فروشـند. دزد بیگانـه اگـر نابلد بود 
و گاه راه ُگـم می کـرد و بـه پـوز می خـورد، این هـا تـا 
کنـدوی غلـه هـر خانـه را هم بلـد اند و هیچ سـوراخی از 
شـرار چشـم شـان پنـاه نیسـت. دزد بیگانه اگر همـه را به 
یـک چشـم می دیـد، این ها هـر یکـی را به نام می شناسـند 
اگـر  بیگانـه  دزد  نمی گذارنـد.  بـی داغ  را  هیچ کسـی  و 
قبرسـتان مشـترک  مـا  بـا  این هـا  می دزدیـد و می رفـت، 
دارنـد همان گونـه کـه نیـاکان ما نیز شـریک بودنـد و هیچ 
وقـت از ایـن جـا نمی رونـد. دزد بیگانه اگر مرا می کشـت 
تـا خودش در امان باشـد، این هـا مرا با دودمانم می کشـند 
تـا از دزد بیگانـه انتقـام گیرنـد. دزد بیگانـه اگـر همیشـه 
مواظـب خـود بـود و بـه نفـع خـود از مـن می دزدیـد و 
یـا مـرا می کشـت، این هـا گاه خـود را می کشـند و گاه در 
محلـه مـا »انتحاری« می کننـد تا غیرت و صابـت خود را 
بـه دزد بیگانه نشـان دهند و »ُرعـب« در دل او بکارند. دزد 
بیگانـه اگـر مـرا با گلولـه می کشـت، این ها بـا کارد گردنم 
را زدنـد و بـا نـخ شـاه رگم را بریدنـد و یـا زنـده بـر مـن 
قفـس انداختنـد و بـاز قفـس را آتـش زدنـد و یـا قفس را 
بـا خـودم غـرق کردند تـا دزد بیگانـه به »فاصلـه یک ماه« 
از این هـا برمـد. دزد بیگانـه اگـر پـول از جیب خـودم زد، 
این هـا کنـدوی خانـه ام را نیـز خالـی کردند تـا دزد بیگانه 
طمـع دوبـاره نکنـد. خاصه هرچـه دزد بیگانـه در غارت 
مـن و حمایـت خـود مهـارت نشـان داد، این هـا بیشـتر از 
او در شـکنجه مـن و محلـه مـن چـاالک شـدند تـا انـگار 
مهـارت بیگانـه را با شـطارت خود پاسـخ دهنـد. باز چون 
دزد بیگانـه، پاسـبان قریـه را احمق و همدسـت یافت، کار 
خـود پـس از آن همـه ماجرا به او سـپرد و رفـت و ما حاال 
بـه همـان دزد بیگانـه کـه ظلمـش در مقابـل رحـم این ها 
انصـاف می نمایـد، آرزو بسـته ایم و مـرده گان محله نیز در 
حسـرت کفن کـش اجنبـی کـه الاقل بـه سـامت ماتحت 

شـان کاری نداشـت، دوبـاره می میرنـد!
مـرد بـا نوحـه فریـاد مـی زد و می گفـت کـه شـما بگویید 
چـاره چیسـت؟! تـا چـاره می پرسـیم، پاسـبان قریـه بـار 
همـه تقصیرهـا بـه گـردن دزد بیگانـه می انـدازد و گایـه 
مـا بـه او حوالـه می دهـد. شـما بگویید مـن از کـی گایه 

! کنم؟
من از بیگانه گان هرگز ننالم

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
مـا میـان دو سـنگ آرد شـده ایم و بخـت مـا اینـک قیافـه 
شـترمرغ بـه خـود گرفتـه اسـت کـه نـه بـار محنـت مـا 
بلندی هـای دور  بـا شـکیبایی می کشـد و نـه بـه سـوی 
پـرواز می کنـد. ایـن جـا تـا لب بـه اعتـراض می گشـاییم، 
می گوینـد حتمـًا همدسـت  و هواخـواه دزد بیگانه هسـتی! 
شـما بگوییـد آخر من همدسـت کـدام دزدم؟ مـِن قربانی 
را چـرا این هـا و آن هـا همدسـت حریـف خـود می دانند؟ 
تکلیـف مـن بـه عنـوان »قربانـی« در ایـن میان چیسـت؟! 
واحسـرتا کـه در چنیـن باتاقـی مـا نه تنها مـال و زنده گی 
را از دسـت داده ایـم، بلکـه ایمـان و امیـد را نیـز از درون 

مـا دزدیـده اند.
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روزشمار وقایع افغانستان در سال 2۰۱۹ میالدی ۶ جنورى 
۱۶ جدى۱۳۹۷ 

در اثر ریزش کوه در یکی از معادن طا در والیت 
بدخشان حداقل شصت تن کشته و زخمی شدند.

۱۴ جنورى 
۲۴ جدى 

در اثر انفجار موتر مملو از مواد منفجره در شرق 
زخمی  و  کشته  تن  صد  کم  دست  کابل  شهر 

شدند.

۱۶ جنورى 
۲۷ جدى 

اسامی  رییس جمهوری  کار  دفتر  گلخانۀ  قصر 
شدیداً  آتش سوزی  در  کابل  شهر  در  افغانستان 

خساره مند گردید.

۱۹ جنورى 
۲۹ جدى 

نماینده گان طالبان  چهارمین دور مذاکرات میان 
پایتخت  امریکا در شهر دوحه  ایاالت متحده  و 

کشور قطر برگزار شد. 

۲۰ جنورى 
۳۰ جدى 

روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
اسامی افغانستان به پایان رسید.

۲۱ جنورى 
اول دلو 

به  انتحاری  مهاجمان  از  گروهی  حمله  اثر  در 
ریاست امنیت ملی در والیت میدان وردک اضافه 

از صد تن کشته و زخمی شدند.

۶ فبرورى 
۱۷ دلو 

احزاب  از  عده یی  نماینده گان  میان  مذاکرات 
سیاسی و شخصیت های  مطرح کشور با طالبان 

در شهر مسکو دایر گردید.

۷ فبرورى 
۱۸ دلو 

اعضای  شرکت  خاطر  به  افغانستان  حکومت 
به  مسکو  نشست  در  طالبان  گروه  شده  تحریم  

سازمان ملل متحد رسماً شکایت کرد.

۱۰ فبرورى 
۲۱ دلو 

افغانستان  عامه  وزیر صحت  فیروز  فیروزالدین 
جایزۀ »بهترین وزیر جهان« را در هفتمین همایش 

جهانی دولت ها در شهر دوبی به دست آورد.

۱۲ فبرورى 
۲۳ دلو 

افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
برکنار و ممنوع الخروج اعام شدند.

۱۲ فبرورى 
۲۳ دلو 

مجددی  صبغت اهلل  پروفیسر  حضرت 
نودوسه  به عمر  افغانستان  پیشین  رییس جمهور 

ساله گی در کابل وفات کرد.

۳ فبرورى 
۲۴ دلو 

پیکر پروفیسر صبغت اهلل مجددی رییس جمهور 
پیشین افغانستان با مراسم خاص در کابل به خاک 

سپرده شد.

۱۳ فبرورى 
۲۴ دلو 

مجددی  صبغت اهلل  پروفیسر  وفات  بهخاطر 
رییس جمهور پیشین افغانستان مراسم عزای ملی 

در سراسر کشور برگزار گردید.

۱۵ فبرورى 
۲۶ دلو 

اعضای  برنامۀ سفر  به خاطر  افغانستان  حکومت 
به  رسماً  پاکستان،  به  طالبان  گروه  شده  تحریم  

سازمان ملل متحد شکایت کرد.

۲۴ فبرورى 
۵ حوت 

حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد سهولت سفر 
نماینده گان طالبان از پاکستان به قطر به سازمان 

ملل شکایت کرد.

۲۵ فبرورى 
۶ حوت 

گروه  نماینده گان  میان  مذاکرات  دور  پنجمین 
دوحه  شهر  در  امریکا  متحده  ایاالت  و  طالبان 

کشور قطر برگزار شد.

اول مارچ 
۱۰ حوت 

برای  ریاست جمهوری  نامزدان  از  تن  هجده 
مستقل  کمیسیون های  جدید  اعضای  گزینش 
رای  افغانستان  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 

دادند. 

اول مارچ 
۱۰ حوت 

یگ گروه از مهاجمین انتحاری طالبان بر پاسگاه 
نیروهای اردوی ملی در والیت هلمند حمله برده 
بعد از شانزده ساعت درگیری حدود پنجاه تن را 

کشته و زخمی ساختند.

۴ مارچ 
۱۳ حوت 

انتخابات  مستقل  کمیسیون های  جدید  اعضای 
و کمیسیون شکایات انتخاباتی طی مراسمی در 
ارگ ریاست جمهوری حلف وفاداری یاد کردند.

۶ مارچ 
۱۵حوت 

یک  ساختمان  بر  انتحاری  مهاجمان  از  گروهی 
والیت  بهسود  ولسوالی  در  خصوصی  شرکت 
ننگرهار حمله کرده حداقل سی تن را کشته و 

زخمی ساختند.

۷ مارچ 
۱۶حوت 

گردهم آیی  محل  بر  خمپاره  و  راکت  چند 
سالروز  بیست و چهارمین  یادوبود  بهخاطر  که 
جان باختن عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت 
اسامی در غرب شهر کابل براه افتاده بود، فرود 
آمد و بیش از صد و بیست تن را کشته و زخمی 

ساخت. 

۲۰ مارچ 
۲۹ حوت

انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعام  اساس  بر 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  تاریخ  افغانستان، 
 ۲۸ مطابق   ۱۳۹۸ میزان   ۶ به  والیتی  شورا های 

سپتامبر ۲۰۱۹ به تعویق افتاد.

۲۱ مارچ 
اول حمل ۱۳۹۸ 

در  نوروز  از  تجلیل  مراسم  بر  حمات  اثر  در 
اطراف زیارت سخی شهر کابل دست کم سی 

تن کشته و زخمی شدند.

۲۳ مارچ 
۳ حمل

در اثر دو انفجار در ورزشگاه شهر لشکرگاه مرکز 
والیت هلمند در مراسم نوروز حدود سی و پنج 

تن کشته و زخمی شدند.

۲۳ مارچ 
۳ حمل

در اثر حمله مردان مسلح در شهر قندهار عبیداهلل 
بارکزی عضو مجلس نماینده گان والیت ارزگان 

جان باخت. 

۲۰ اپریل 
۳۱ حمل

و  مخابرات  وزارت  بر  انتحاری  مهاجمان 
برده  یورش  کابل  شهر  در  افغانستان  تکنالوژی 
حدود پنج ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

۲۱ اپریل 
اول ثور

اسامی  رییس جمهور  کار  مدت  عالی  دادگاه 
افغانستان را تا تعین رییس جمهور بعدی تمدید 

کرد.

۲۶ اپریل 
۶ ثور 

بیانیه  با  افغانستان  پارلمان  دور  هفدهمین 

اسامی  رییس جمهوری  غنی،  محمداشرف 
افغانستان در کابل گشایش یافت.

۲۹ اپریل 
۹ ثور

لویه جرگۀ مشورتی صلح با بیانیه محمداشرف 
غنی، رییس جمهوری اسامی افغانستان در تاالر 

لویه جرگه کابل افتتاح گردید.

اول می 
۱۱ ثور

ایاالت  ویژه  فرستاده  میان  مذاکرات  ششم  دور 
متحده امریکا برای افغانستان و نماینده گان طالبان 

در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.

۳ می 
۱۳ ثور

قطع نامۀ  صدور  با  صلح  مشورتی  جرگۀ  لویه 
بیست وسه ماده یی به پایان رسید.

۵ می 
۱۵ ثور

هشت تن انتحار کننده بر قوماندانی امنیه والیت 
حداقل  و  برده  حمله  پلخمری  شهر  در  بغان 

شصت تن را کشته و زخمی ساختند.

۸ می 
۱۸ ثور

طالبان انتحاری به یک نهاد غیردولتی در شهر نو 
کابل حمله برده و دست کم سی تن را کشته و 

زخمی ساختند.

۱۱ می 
۲۱ ثور

مشاور  و  تلویزیون  گرداننده گان  از  منگل  مینه 
کابل  شهر  در  نماینده گان  مجلس  در  فرهنگی 

کشته شد. 

۲۸ -۳۰ می 
۷  -۹ جوزا

سیاسی  چهره های  از  برخی  میان  نشست 
افغانستان و هیأتی از گروه طالبان در شهر مسکو 

دایر گردید.

۳۰ می 
۹ جوزا

دانشگاه  نزدیک  در  انتحاری  حملۀ  یک  اثر  در 
فهیم در غرب شهر  مارشال محمدقسیم  نظامی 

کابل دست کم سی نفر کشته و زخمی شدند.

۲ جون 
۱۲ جوزا

در اثر سلسله از حمات انتحاری در غرب شهر 
کابل دست کم پنجاه تن کشته و زخمی شدند.

۱۰ جون 
۲۰ جوزا

اسامی  ریاست جمهوری  فرمان  اساس  به 
افغانستان آزادسازی حدود نه صد تن از زندانیان 

طالبان از زندان پلچرخی آغاز گردید.

۱۲ جون 
۲۲ جوزا

یکی از بزرگترین برج های قلعه ارگ شهر غزنی 
فرو ریخت.

۲۵ جون 
۴ سرطان

شهر  ورزشی  استدیوم  در  گسترده یی  تظاهرات 
کابل از طرف نامزدان ریاست جمهوری اسامی 
افغانستان در رابطه با پایان دورۀ ریاست جمهوری 

محمداشرف غنی برگزار شد.

۲۹ جون 
۸ سرطان

میر رحمان رحمانی وکیل والیت پروان به حیث 
مجلس نماینده گان افغانستان انتخاب شد.

۲۹ جون 
۸ سرطان 

و  طالبان  نماینده گان  میان  مذاکرات  هفتم  دور 
ایاالت متحده امریکا در شهر دوحه پایتخت قطر 

برگزار گردید.

اول جوالى 
۱۰ سرطان

گروه از طالبان انتحاری بر ساختمان های اطراف 
برده  کابل حمله  در شرق شهر  پل محمودخان 
متعلمین  شمول  به  تن  پنجاه  و  صد  کم  دست 
مکتب و اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان را 

کشته و زخمی ساختند.

۷  جوالى 
۱۶ سرطان 

در اثر یک انفجار در شهر غزنی دست کم دو صد 
تن کشته و زخمی شدند.

۱۲ جوالى 
۲۱ سرطان 

در اثر یک حمله انتحاری بر مراسم عروسی در 
ولسوالی بچیر والیت ننگرهار اضافه از پنجاه تن 

کشته و زخمی شدند.

۱۹ جوالى 
۲۸ سرطان  

در اثر انفجار در ورودی دانشگاه کابل اضافه از 
چهل تن کشته و زخمی شدند.

۲۸ جوالى 
۶ اسد 

کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان 
رسماً آغاز گردید.

۲۸ جوالى 
۶ اسد 

چهار مهاجم انتحاری بر دفتر روند سبز در ناحیه 
چهارم شهر کابل حمله برده دست کم هشتاد تن 

را کشته و زخمی ساختند.

۳ آگست 
۱۲ اسد 

هشتیمن دور مذاکرات میان نماینده گان طالبان و 
هیأت ایاالت متحده امریکا در دوحه دایر گردید.

۶ آگست 
۱۵ اسد

رییس  محسنی،  آصف  محمد  شیخ  آیت اهلل 
شورای علمای شعیه و رهبر اسق حزب حرکت 
انقاب اسامی افغانستان به عمر هشتاد و چهار 

سالگی در کابل وفات کرد. 

۱۶ آگست 
۲۵ اسد

گروه  رهبر  هیبت اهلل  ما  برادر  احمداهلل  حافظ 
کویته  شهر  نزدیکی  در  انفجاری  در  طالبان 

پاکستان کشته شد.

۱۸ آگست 
۲۷ اسد

در اثر یک حمله انتحاری بر یک محفل عروسی 
در غرب شهر کابل اضافه از سیصد تن کشته و 

زخمی شدند.

۱۹ آگست 
۲۸ اسد

در اثر سلسله انفجارها در شهر جال آباد هنگام 
برگزاری سالگرد جشن استرداد استقال حدود 

صد و بیست تن کشته و زخمی شدند.

۲۲ آگست 
۳۱ اسد

نماینده گان  میان  مستقیم  مذاکرات  دور  نهمین 
دولت امریکا و طالبان در دوحه برگزار گردید.

۳۱ آگست 
۹ سنبله

طالبان بر شهر کندوز حمله برده و ده ها تن از 
سربازان، طالبان و اهالی در این درگیری ها کشته 

و زخمی شدند.

۳ سپتامبر 
۱۲ سنبله

در  منفجره  مواد  از  پر  موتر  یک  انفجار  اثر  در 
منطقۀ قاب  بای در شرق شهر کابل دست کم یک 

صد و پنجاه تن کشته و زحمی شدند. 

۵ سپتامبر 
۱۴ سنبله

در نتیجۀ انفجار یک موتر بمب  گذاری شده در 
ناحیه مکروریان شهر کابل دست کم شصت تن به 

شمول سربازان خارجی کشته و زخمی شده اند.

۵ سپتامبر 
۱۴ سنبله

ملی  امنیت  رییس  ستانکزی،  معصوم  محمد 
افغانستان از مقامش استعفا داد.

۱۷ سپتامبر 
۲۶ سنبله

انتخاباتی  تکت  گردهم آیی  در  انفجار  اثر  در 
دولت ساز در شهر چاریکار والیت پروان دست 

کم هشتاد تن کشته و زخمی شدند.

۱۷ سپتامبر 
۲۶ سنبله

در اثر یک حملۀ انتحاری در مکروریان شهر کابل 
اضافه از شصت تن کشته و زخمی گردیدند.

۱۹سپتامبر 
۲۸ میزان 

ولسوالی  در  دولت  نیروهای  بمباران  اثر  در 
خوگیانی والیت ننگرهار دست کم صد تن کشته 

و زخمی شدند.

۲۰ سپتامبر 
۲۹ سنبله

در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در 
شهر قات مرکز والیت زابل اضافه از یک صد و 

هشتاد تن زخمی و کشته شدند.

۲۸ سپتامبر 
۶ میزان 

انتخابات ریاست جمهوری در سراسر افغانستان 
برگزار شد.

۱۸ اکتوبر 
۲۶ میزان

در نتیجۀ انفجار در مسجدی در ولسوالی ده باال 
والیت ننگرهار اضافه از صد تن کشته و زخمی 

شدند.

۲۳ اکتوبر 
اول عقرب

صاح الدین ربانی وزیر خارجه حکومت وحدت 
ملی از مقامش استعفا داد.

۱۸ نوامبر 
۲۷ عقرب

دو استاد دانشگاه امریکایی ها در افغانستان با سه 
تن از زندانیان طالبان به شمول انس حقانی پسر 

مولوی جال الدین حقانی تبادله شدند.

۲۰ نوامبر 
۲۹ عقرب 

وحید مژده نویسنده و کارشناس مسایل سیاسی 
افغانستان در شهر کابل ترور شد.

۲۸ نوامبر 
۷ قوس

دونالد ترامپ رییس جمهور ایاالت متحده امریکا 
به طور غیر مترقبه از پایگاه هوایی بگرام دیدن 

کرد.

۴ دسامبر 
۱۳ قوس

تتسو ناکامورا پزشک و امدادرسان جاپانی همراه 
جال آباد  شهر  در  افغانستان  شهروند  پنج  با 
والیت ننگرهار توسط افراد ناشناس به قتل رسید.

۲۲ دسامبر 
اول جدى

نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان با صدر نشینی 
محمداشرف غنی با کسب پنجاه اعشاریه شصت 

و چهار درصد اعام گردید.

۳۰ دسامبر 
۹ جدى

طرف  از  صلح  امور  در  دولت  وزارت  ایجاد 
مجلس نماینده گان تصویب شد.

تهیه کننده: حامد علمی
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نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

 در جامعـۀ افغانسـتان کـه از محرومیت هـای 
تازه گـی رسـته اند، سـینما و  بـه  بیـان،  آزادی 
ابعـاد فرهنگـی و هنـری یـا حتـا بُعـد صنعتی 
سـینما کـه از برجسـته ترین راه هـای حمایـت 
مکتب هـای  دیگـر  میـزان  بـه  اسـت؛  سـینما 
می نمایـد.  تـازه  اینجـا  در  فرهنگـی صنعتـی، 
حـال آنکه از نخسـتین فیلـم تاریخ افغانسـتان، 
بیشـتر از هفـت دهـه می گـذرد. در ایـن میـان 
سـینما گه گاهـی خـودی می نمایانـد و اذهانـی 
بـه توجـه وا  انـدک را  هـر چنـد محـدود و 
از  ۱۸سـال  از  بیـش  کـه  حالـی  در  مـی دارد. 
معتـرض  نظامـی  شـبه  گروهک هـای  سـقوط 
می گـذرد، آنچـه برجاسـت این اسـت که زمان 
کافـی برای رشـد این صنعـت و محبوبیتش در 
جوامـع  این کشـور و نهادهـای دولتی همچون 
افغـان فلـم خـاف آنچه تصـور مـی کردیم به 
میزان سـال هـای آغازیـن فعالیـت »افغان فلم«، 
کـه  افغانسـتان  مردمـان  اسـت.  نبـوده  موثـر 
امـروزه بـه دالیـل متعـدد بـه سـینما نمی روند 
و آنانـی هـم که می رونـد، از فیلم هـای بیرونی 
نمونه هـای  فیلم هـا  ایـن  می شـوند.  تغذیـه 
پرده هـای  بـه  سـوءفرهنگ ها  رخنـۀ  بـارز 
تماشـاخانه ها سـت. جمع کوچک سـینماگران 
افغانسـتان، بـه چهـار دسـته کوچکتـر تفکیک 
شـده انـد. دسـتۀ نخسـت سـینماگرانی اند کـه 
بـه شـکل غیرحرفه یـی و بـه نقـل از فیلم های 
شـبه  در  زمانـی  کـه  قدیمـی  محتـوای  کـم 
جزیـرۀ هنـد بـه ثبـت می رسـید، در مسـیری 
یک نواخـت مشـغول فعالیـت انـد. دسـتۀ دوم 
سـینماگرانی انـد کـه اگر تعـداد فیلم های شـان 
را حسـاب کنیم، کمتر از انگشـتان یک دسـت 
خواهـد بـود؛ امـا برحسـب محتـوا بـا کارکرد 
دسـتۀ نخسـت تفـاوت چشـم گیری دارد، البته 
اقتصـادی  امکانـات  از  دوم  دسـتۀ  کـه  ایـن 
نادیـده  نبایـد  را  برخوردارهسـتند  بهتـری 
گرفـت، امـا ایـن دسـتۀ دوم سـینما گرانی انـد 
نهایـت،  در  و  داشـتند  بیشـتری  پشـتکار  کـه 
کم وبیـش میـان جوامع برژوا شـناخته شـده اند 
آنـان دسـت کـم در  فیلم هـای سـاختۀ  یـا  و 
چنـد کشـور دیگـر روی پـرده رفتـه اسـت. از 
سـوی دیگـر، فیلم هـای سـاختۀ دسـتۀ دوم در 
افغانسـتان بـه مراتـب کمتـر از دسـتۀ نخسـت 

اند. داشـته  تماشـاگر 
دسـتۀ سـوم سـینماگرانی انـد کـه بـا امکانات 
درصـدد  بسـیاری  عاقه منـدی  بـا  و  انـدک 
سـاخت فیلم هـای کوتـاه جشـنواره یی برآمـده 
انـد. ایـن دسـته از سـینماگران بیشـتر جوانـان 
دانش آموختـۀ علـوم سـینمایی اند. سـینماگران 
دسـتۀ سـوم، به جـز راهیابی به چند جشـنوارۀ 
میـان  در  تاکنـون  بین المللـی،  و  آسـیایی 
مخاطـب افغانسـتانی آنچنـان کـه بایـد جـدی 
گرفتـه نشـده انـد. دسـتۀ چهـارم، آن دسـته از 

سـینماگرانی هسـتند که بـا سـعی روزافزون و 
مـداوم، همـواره در فعالیـت بـوده و نیـز برای 

سـایر سـینماگران کارآفریـن شـده اند.
هسـتند  این هـا،  همـۀ  نظرداشـت  در  بـا 
سـینماگرانی کـه در چارچوب ملی برای رشـد 
سـینما در کار گاه هـای دولتی فعالیـت می کنند 
و بـه جـز سـفرهای خارجـی و ماقات هـای 
پیاپـی با سـینماگران دیگـر کشـورها چیزی از 
ایشـان ندیده ایـم. ایـن کـه بگوییـم مخاطـب 
اسـت  بدسـلیقه  مخاطـب  یـک  افغانسـتانی، 
در مقیـاس همه گانـی درسـت نیسـت و ایـن 
سـینماگران هسـتند کـه مخاطب را از پـرده به 
دور داشـته انـد و بـرای ارایـه فیلم هـای مورد 
پسـند او، آن هـم بـه گونه یـی کـه تماشـاگر را 
بـه خریـد تکـت و تماشـای فیلـم اغـوا کنـد 
انـد. سـینما  نداشـته  قابـل توجهـی  موفقیـت 
همـواره وابسـته بـه مخاطب اسـت و سـینمای 
راه  فرسـنگ ها  شـدن  سـینما  تـا  بی مخاطـب 
دیـدگاه  از  کـه  حالـی  در  بپیمایـد.  بایـد  را 
سـینماگران، فقـر فرهنگ سـینما و تماشـاخانه 
رفتـن، عـدم حمایـت از فیلم هـای افغانسـتانی 
اقتصـادی،  محدودیت هـای  تماشـاخانه ها،  در 
آموزشـی،  کارگاه هـای  و  نهادهـا  کـم کاری 
رقابت ناسـالم سـینمای کشـورهای بیرونی در 
بیـان،  آزادی  محدودیت هـای  کشـور،  داخـل 
محدودیت هـای سیاسـی، هنجارهـای فرهنگی 
از  نویسـان  فیلم نامـه  کم رغبتـی  و  مذهبـی  و 
مشـکات فـراروی سـینماگران بـرای جـذب 
سـینماگر  نمی تـوان  امروزی سـت.  مخاطبـان 
او  بـر  آنچـه  در  داشـتن  دسـت  اتحـام  از  را 
ایـن  از سـوی دیگـر،  تبرئـه کـرد.  می گـذرد 
سـینما  پایه هـای  امـروز  کـه  دسـته یی  چهـار 
جوامـع  صنف هـای  دیگـر  هماننـد  هسـتند، 
کشـور، بـه شـدت از یکدیگـر فاصلـه گرفتـه 
و پیوسـته بـه نقـد یکدیگـر پرداخته انـد و در 
ایـن میان نقـش مخاطب از سـوی سـینماگران 
پیوسـته نادیـده گرفته شـده اسـت. ایـن وضع 
سـبب ایجـاد طبقـات متعـدد میان سـینماگران 
شـده اسـت. شـور بختانـه سـینماگر امـروز به 
امـور مبـارزات طبقاتـی بیشـتر از رسـیده گی 
بـه مخاطـب مشـغول اسـت. در چنیـن وضعی 
نمی توانیـم دورنـگار پُرمحتوا و حل شـونده یی 
برای سـینما در ذهن داشـته باشـیم. سینماگران 
امـروز در کنار پیش کسـوتان هنر سـینما، بدون 
داشـتن یـک اتحادیـه، همه شـمول کـه تمـام 
سـینماگران را زیـر یـک چتـر گـرد آورد و از 
حقوق مدنی شـان دفـاع کنند، فعالیـت می کند.
محـدود  سـازمان های  دیگـر  و  فیلـم  افغـان 
سـینمایی در افغانسـتان، صنف هـای مختلـف 
جوامـع به جمـع آوری اطاعات علیـه یکدیگر 
مشـغول انـد و بـرای ارتقاع کیفیـت و ظرفیت 
سـینما و سـینماگران و به خصـوص مخاطـب، 

راهـکاری ارایه نمی دهند. همچنان سـینماهایی 
کـه بـا هزینه های افـراد در شـهر کابل سـاخته 
شـده انـد نیز چنان کـه انتظار می رود از سـوی 
جامعـۀ سـینماگر مـورد حمایـت قـرار نگرفته 
انـد و از ایـن سـینما ها بـه سـینمای آی خانـم 
می تـوان اشـاره کـرد. بـه عبـارت دیگـر، هیچ 
فاجعه یـی از ایـن فجیع تـر نیسـت کـه طبقات 
بـرای رشـد سـینما در  تنهـا  نـه  سـینماگران، 
جوامـع برنامه یـی روی دسـت نداشـته باشـند، 
دسـت  فـردی  رشـد  بـه  اندیشـیدن  از  بلکـه 
برندارند و مخاطب را شـدیداً دچار سردرُگمی 
سـازند. سـینماگر امـروز رفته رفتـه بـا همتـا، 
مخاطب و سـینمای افغانسـتان بیگانه می شـود 
و در انـزوا و تحریـم از سـوی مخاطبـان قـرار 
می گیـرد. ظهـور طبقـات در میـان سـینماگران 
مخاطب و سـینما را از یکدیگر دور نگه داشـته 
و تماشـاگر فیلم هـای بیرونـی را بـه تماشـای 
فیلم هـای سـینماگران افغانسـتان ترجیـح داده 
و از ایـن رو، فاصلـۀ سـینماگر و مخاطـب بـه 
میـزان وافـر و نگران کننـده افزایـش می یابـد. 
سـینماگر امـروز در تـاش اسـت تا میـان کتلۀ 
خاصـی  کـه خـود نیـز شـامل آن اسـت، دری 
بـه روی محبوبیـت بازکنـد و از راه های متعدد 
و بسـا نـا مدبرانـه بـه تخریـب سـایر رقبـای 
خـود پرداختـه اسـت. چنانکه جـای خالی نقد 
واقع بینانـه و برخاسـته از دانش هـای سـینمایی 
و  خالی سـت  سـینماگران  مباحـث  میـان  در 
رسـانه ها نیـز بر اسـاس سـایق و منافـع خود 
بـه هر نحوی کـه بتوانند به طبقات سـینماگران 
جریان هـای  ایـن  رشـد  سـبب  و  می افزاینـد 
سـوءفرهنگی در میـان مخاطبانشـان می شـوند. 
سـینمایی  دانش هـای  آمـوزش  نهادهـای 
همچـون دانشـگاه کابـل در علوم سـینمایی در 
مقایسـه بـا بودجۀ سـاالنه یی که بـرای آموزش 
هنر سـینما دریافـت می کنند به میـزان نیازهای 
سـینماگران امکانـات کافی در اختیارشـان قرار 
نـداده  و  دانـش هنرهـای سـینمایی مهمتریـن 
از  دانشـجویان  اسـت.  امکانـات  ایـن  جـزء 
وجـود موانـع بسـیاری کـه نهاد هـای تحصیلی 
از دهه هـای گذشـته به ارث برده اند و اسـتادان 
دانش آموختـۀ ایـن ادوار کـه شـامل ایـن موانع 
بـه حسـاب می آینـد، از اینکـه حق شـان مـورد 

دسـت برد قـرار گرفتـه بـه سـتوه آمده انـد. 
چنیـن نابرابری هـا در میـان سـینماگران نه تنها 
دال بر ظهور طبقات سـینماگران می شـود، بلکه 
پیامدهـای ناخوش آیندتـری نیـز بـر دورنـگار 
سـینما و تماشـاخانه ها برجـای می گـذارد. در 
صورتـی که سـینماگران امروز ایـن نابرابری ها 
را از میـان جمـع هنرمندشـان دور نگـه دارند، 
بیشـتر از هـر زمانی بـا هم پیمانی  هم بسـیاری 
هنـر  برلـوح  را  خوش آینـدی  اتفاق هـای  از 

سـینما و ذهـن مخاطبـان حـک می کنند. 

در عالـم تئـوری و نظـر، نظـام سیاسـی اسـام عبـارت از 
نظـام جامـع و کاملی اسـت که منبـع و مصدر، سـاختار و 
بافتـار، شـکل و شـمایل، محتـوی و هـدف، و در کل زیر 
و زبـر آن مقـدس و الهـی اسـت و از قـرآن و سـنت قابل 
کشـف و درک می باشـد و احـدی را نـزد که ایـن نظام را 
بشـری و ناقـص بدانـد و در صـدد اصـاح آن برآید و بر 

آن چیـزی بیفزایـد و یـا از آن چیـزی بکاهد.
امـا در عمـل، ده ها نمونۀ نظام سیاسـی اسـامی از سـوی 
صادق تریـن پیـروان مسـلمان، بـه خـورد جوامع اسـامی 
داده شـده اسـت و تاهنـوز هم مشـخص نیسـت کـه کدام 
یـک از ایـن نمونه هـای عرضـه شـده و بـه منصـۀ عمـل 
گذاشـته شـده مصـداق اتم و اکمل نظام سیاسـی اسـامی 
اسـت کـه در علـم خداوند اسـت و در قرآن و سـنت بیان 

شـده است.
اگـر از نظـام سیاسـی اسـامی خلفـای راشـدین بگذریم، 
عباسـی ها، صفوی هـا،  اموی هـا،  اسـامی  نظـام سیاسـی 
عربـی،  شـاهی  اسـامی  سیاسـی  نظـام  و...  عثمانی هـا، 
اسـامی- سـکوالری ترکـی، جمهوری پاکسـتانی، والیت 

فقیـه ایرانی و... نظام سیاسـی اسـامی اخوانـی، تحریری، 
القاعده یـی، طالبـی، داعشـی، بوکوحرامـی، و... را داریـم. 
جالب تـر از همـه اینکـه حامیـان و پیـروان و طـرف داران 
هـر یـک از ایـن نظام هـای سیاسـی اسـامی، نمونه هـای 
غیراسـامی  و  انحرافـی  و  ناتمـام  و  ناقـص  را  دیگـر 
می داننـد و نمونـۀ نظام سیاسـی اسـامی خـود را کامل و 

راه گشـاه و مقـدس و الهـی قلمـداد می کننـد.
نـود و نهمیـن نمونـۀ نظـام سیاسـی اسـامی، از سـوی 
مولـوی صاحـب انصـاری عرضه شـده اسـت. ایـن نمونه 
خیلـی سـاده اسـت و بـا یـک مـای مسـجد یـا خطیـب 
مدرسـه و بعـد از یـک سـخنرانی فوق العـاده احساسـی و 
عاطفـی و با بیسـت سـی طلبـه قابل اجـرا اسـت و بعدها 
شـاید شـاخ و برگـی بکشـد و فربه تـر و پیچیده تـر شـود 
و حامیـان داخلـی و خارجـی پیـدا کنـد و اسـتخبارات 
کشـوری پـول در اختیارشـان قـرار بدهـد و جاسوسـان 

مملکتـی برنامـه برای شـان بریـزد و...
نیسـت،  اسـامی  حاکـم  بـرای  نیـازی  نمونـه  ایـن  در 
قضـاء اسـامی وجـود نـدارد، محاکمـه صحرایـی اسـت 

و از محاکمـه عادالنـه خبـری و اثـری نیسـت و رضایـت 
مسـلمانان محلـی از اعـراب ندارد. این نمونـه را هر مای 
و خطیبـی در هـر جـای می توانـد تطبیق کند. کافی اسـت 
کمـی زور داشـته باشـی و والـی والیت دوسـتت باشـد و 

. بس
شـاید مسـلمانانی پیـدا شـوند کـه خـرده بگیرنـد و ایـن 
نمونـۀ نظـام سیاسـی اسـامی را انحرافـی و خودسـرانه 
بداننـد. هیـچ باکی نیسـت و جـای هیچ بحثی هم نیسـت. 
بـه یقیـن کـه خـود آنها منحـرف و گمـراه و مرتـد و کافر 
انـد. آنهـا یـا سـکوالر انـد، یـا کمونیسـت، یـا عیـاش، یا 

شـرابخور، یـا مزدوران اسـتعمار و یـا... برماسـت که آنان 
را شناسـایی و سـرکوب و تـرور کنیـم و مـال شـان را 

غنیمـت و زنـان شـان را کنیـز بگیریـم.
بعـد از تمـام کارهایی که تحت نام نظام سیاسـی اسـامی 
خـود انجـام دادیـم و زدیـم و بسـتیم و کشـتیم و آتـش 
زدیـم و خرابـی کردیـم و ویرانـی نمودیم، اگـر دیدیم که 
بـه جـای نرسـیدیم، بعد یک توبـه ظاهری می کنیـم و زیر 
لـوای نـام و نشـان دیگـری بـر گرده هـای مردم مسـلمان 
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