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شکایات انتخاباتی بررسی 
می شود؟

نگاهی به تازه ترین تسلیحات 
و تجهیزات ارتش چین
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مانـدگار: روزهـای پایانـی هفتـۀ گذشـته کابـل گـواه 
ریـزش نخسـتین بـرف امسـال بـود. ریزش ایـن برف 
سـبب شـد تا هـوای آلودۀ این شـهر که کابـل را مبدل 
بـود، ُسـتره تر  آلوده تریـن شـهر در جهـان کـرده  بـه 
حـاال  و  بـود  کوتاه مـدت  دادرسـی  ایـن  امـا  شـود؛ 
باشـنده گان کابـل دوبـاره از آلوده تـر شـدن هـوا ابـراز 

می کننـد. نگرانـی 
شـماری از باشـنده گان کابـل در گفت وگو بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گوینـد کـه همیشـه پـس از باریـدن باران 
و یـا بـرف، جاده هـای کابـل کثیف تـر شـده و هـوای 
ایـن شـهر نیز آلـوده می شـود. خالد، یک باشـندۀ کابل 
می گویـد، پیـش از ریـزش برف هـای چنـد روز پیش، 
هـوای کابـل بـا دود ذغـال سـنگ و تایـر و سـوخت 
کثافـات آلـوده بـود، امـا پـس از برف باری، خـاک نیز 

بـر ایـن آلوده گـی افـزوده خواهد شـد.
بلقیـش، باشـندۀ دیگر این شـهر که به بیماری تنفسـی 
مصـاب اسـت، می گوید کـه آلوده گی هـوا بیماری اش 
مسـووالن  می گویـد  او  اسـت.  کـرده  تشـدید  را 
شـهرداری کابـل و ریاسـت حفاظت از محیط زیسـت 
برنامه هـای جامـع بـرای جلوگیـری و کاهـش بنیـادی 

آلوده گـی هـوا ندارنـد.
در  داخلـه  وزارت  در  مسـووالن  کـه  گفتنی سـت 

و  محیط زیسـت  از  حفاظـت  ریاسـت  بـا  هماهنگـی 
شـهرداری کابـل، پیـش از ایـن خانه هـا، فابریکه هـا و 
هتل هایـی که از سـوخت غیرمعیـاری و آتش خانه های 
بـدون تصفیـۀ دود اسـتفاده می کردنـد را جریمـه کرده 

بسـتند. را  آتش خانه های شـان  و 
پیـش از ایـن، مسـووالن در ادارۀ حفاظـت از محیـط 
گفتـه انـد کـه غلظـت ذرات معلق هـوای شـهر کابل، 
مکعـب  متـر  یـک  در  مایکروگـرام   ۵۰۰ تـا  گاهـی 
۱۵۰مایکروگـرام  از  بیشـتر  کـه  حالـی  در  می رسـد، 
خطرنـاک دانسـته می شـود. آنـان افـزوده اند کـه بیش 
از پنجـاه درصـد جاده های کابل اسـفالت نشـده و این 
معضـل یکـی از علت هـای اصلـی آلـوده شـدن هوای 

شـهر کابل اسـت.
زلمـی  اسـت  قـرار  کـه  حالـی  در 
در  واشـنگتن  نماینـدۀ  خلیـل زاد، 
امـور صلـح افغانسـتان جهـت گرفتـن 
جزییـات در مـورد تصمیـم طالبان برای 
مذاکـرات  دوبـاره  آغـاز  و  آتش بـس 
صلـح عنقریـب بـه قطـر بـرود، گـروه 
طالبـان هرنـوع توافـق روی آتش بس و 
کاهـش خشـونت ها را در افغانسـتان رد 

 . می کننـد

در خبرنامه یـی کـه از نشـانی طالبان در 
رسـانه های اجتماعـی و جمعـی منتشـر 
گزارش هـای  کـه  آمـده  اسـت،  شـده 
ارایـه شـده از قـول اعضای ایـن گروه، 
کویتـه  شـورای  این کـه  بـر  مبتنـی 
)مرکـز فرماندهـی نظامی( طالبـان روی 
صلـح  مذاکـرات  رونـد  در  آتش بـس 
و  نیسـت  درسـت  کرده انـد،  توافـق 
طالبـان تـا هنـوز دراین مـورد تصمیمی 

نکرده انـد.  اتخـاذ 

از  پیـش  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
انتشـار  بـا  غربـی  رسـانه های  ایـن 
گزارشـی های گفته انـد کـه  نماینده گان 
سیاسـی  طالبـان از قطـر در ماه دسـامبر 
بـه پاکسـتان رفته انـد تـا در رابطـه بـه 
خواسـت  امریکا بـرای آتش بس، کاهش 
گفت وگوهـای  آغـاز  و  خشـونت ها 
بین االفغانـی بـا مسـووالن ارشـد ایـن 
پاکسـتان   - کویتـه  در شـورای  گـروه 

کننـد.  مشـورت 
منابـع گفته انـد که شـورای کویتـه برای 
صلـح  مذاکـرات  رونـد  در  آتش بـس 
چـراغ  گفت وگو هـا  دوبـارۀ  آغـاز  و 
سـبز نشـان داده اند، امـا سـهیل شـاهین، 
سـخنگوی گـروه طالبان در قطـر، گفته 
اسـت کـه آتش بس بخشـی از مذاکرات 
مـا نیسـت، امـا مـا بـه صـورت جـدی 
بـا  آمیـز  صلـح  فضـای  ایجـاد  روی  
مسـووالن خـود مشـورت می کنیـم تـا 
زمینـه  را بـرای امضـای توافق نامۀ صلح 

کنیم.  آمـاده 
کاهـش  و  آتش بـس  طالبـان  گـروه 
داخلـی  از موضوعـات  را  خشـونت ها 
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شـماری از نماینـده گان ضمـن انتقاد از عـدم پرداخت 
تنخـواه کارمنـدان دولتـی، می گویند کـه وزارت مالیه 
عـدم  بهانـه  بـه  را  دولتـی  کارمنـدان  تنخـواه  نبایـد 

تصویـب بودجـه از مجلـس بـه گـروگان بگیـرد.
نماینـده گان در نشسـت دیـروز مجلـس تاکیـد کردند 
کـه وزارت مالیـه برخـاف قانـون اساسـی تنخـواه 
کارمنـدان دولتـی را بـه بهانـۀ عدم تصویـب بودجه از 

سـوی مجلـس بـه گـروگان گرفته اسـت.
گفـت:  مجلـس  عضـو  یـک  بشردوسـت  رمضـان 
مکتـوب  مالیـه  وزارت  و  ارگ  بـه  بایـد  »مجلـس 
متحد المـال بفرسـتد و از وزارت مالیـه بخواهد تنخواه 

مامـوران دولتـی را بـه وقتـش اجـرا کنـد.«

آقـای بشردوسـت گفـت: وزارت مالیـه در ۱2 سـال 
مقام هـای  و  وزیـران  نماینـده گان،  تنخـواه  گذشـته، 
عالـی رتبطـه دولتـی را بـه وقتـش اجـرا کـرده؛ امـا 
تنخـواه مامـوران پاییـن رتبـه دولتـی را به دلیـل آنچه 
خوانـده  مجلـس  سـوی  از  بودجـه  تصویـب  عـدم 
خـاف قانـون اساسـی، اجرا نکرده اسـت؛ بنـاًء مردم 
متوجـه باشـد کـه مسـوولیت متوجـه وزارت مالیـه 

. ست ا
سـید احمـد سـیاب دیگـر عضـو مجلـس امـا گفت 
کـه وزارت مالیـه از سـه مـاه بـه ایـن طـروف تنخواه 
پولیـس، معلمـان و سـایر مامـوران دولتـی را بـه دلیل 

عـدم تصویـب بودجـه اجـرا نکرده اسـت.
آقـای سـیاب نیـز ایـن اقـدام وزارت مالیـه خـاف 
قانونـی اساسـی خوانـد و افزود، از یک طـرف تنخواه 
ماموران کم اسـت و از سـوی دیگر عـدم پرداخت آن 
مشـکات زیادی را متوجـه دولتی ماموران می سـازد.
بـر بنیـاد قانـون اساسـی: »هـرگاه نظـر بـه عواملـی 
تصویـب بودجـه قبـل از آغـاز سـال مالـی صـورت 
سـال  بودجـۀ  بودجـه جدیـد،  تصویـب  تـا  نگیـرد، 

می گـردد.« تطبیـق  گذشـته 
از سـوی دیگـر، نماینـده گان مجلـس طـرح بودجـه 
سـال مالـی 99 را غیرمتـوازن خوانـده و تاکیـد دارنـد 

کـه ایـن طـرح از سـوی آنـان رد خواهـد شـد.
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مجلس:
وزارت مالیه نباید تنخواه کارمندان دولتی را به گروگان بگیرد

خلیـلزادبهقطـرمـیرود
طالبـان: آتـش بس در برنـامۀ مـا نیست

هـوای کابـل پس از بـرف چه می شـود؟

امتـام حجِت جـان بس 

به سـراِن کشـور
کشته شدن سلیمانی معادالت 

منطقه را تغییر خواهد داد؟

ابوبکر صدیق

احمدولی مسعود:

پـایمملکتازرقـابتهـایی
کههستـیمارانابـودخـواهد
سـاخت،بیـرونکشیـدهشـود

تقابل احتمالی ایران و امریکا چه پیامدی 
برای افغانستان خواهد داشت؟



پایـان  در  افغانسـتان  در  امریـکا  سـفیر  بـس  جـان 
مأموریـت خـود، در مـورد وضعیـِت ایـن کشـور و 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ۱398، سـخناِن مهـم و 
قابـل درنگی را مطرح کـرد. او یکی از دیپلومات های 
کارکشـته و توانمنـد امریکایـی اسـت کـه سـال های 
بـا  به خوبـی  و  کـرده  کار  افغانسـتان  در  را  زیـادی 
جریان هـا و مسـایِل ایـن کشـور آشناسـت. آقای بس 
کـه بـا یکـی از رسـانه های کشـور سـخن می گفـت، 
تحلیـِل خـود از انتخابـات ریاسـت جمهوری ششـم 
میـزان را به صـورِت بسـیار سـنجیده و محتاطانه بیان 
کـرد. او گفـت کـه با توجه بـه میزان مشـارکِت پاییِن 
مـردم در انتخابـات هـر فـردی کـه برنـدۀ آن اعـام 
شـود، کمتـر از یـک میلیـون رای خواهـد داشـت که 
ایـن رقـم بـا توجه بـه جمعیِت بیـش از سـی میلیون 
افغانسـتان، رقـم قابل توجهی نیسـت. او گفت کسـی 
کـه در نتیجـۀ انتخابات پیـروز اعام می شـود، باید با 
انعطـاف برخـورد کنـد و شـرایطی را به وجـود آورد 
کـه مشـارکِت تمـام نیروهـا و جریان هـا را در قدرت 

کند.  جـذب 
ایـن سـخِن آقـای بـس دقیقـًا در برابـر آن اظهـارات 
تیـم  از زبـان  اکثـرا  و سـخنانی قـرار می گیـرد کـه 
»دولت سـاز« پـس از اعـام نتایـج نخسـتین بیـرون 
می شـود. ایـن تیـم کـه از حاال خـود را پیـروز نهایی 
انتخابـات می دانـد، بارهـا اعـام کـرده کـه حکومِت 
آینـده فقـط به این تیم تعلق خواهد داشـت. شـماری 
از سـراِن ایـن تیم بـه شـمول اشـرف غنی از برخورد 
قاطعانـه بـا جناح هـا و نیروهـای دیگـر در حکومـِت 
آینـده سـخن گفته انـد و حتـا برخـی از آن هـا کـه در 
فضـای مجـازی مـورد نقـد و انتقـاد قـرار گرفته انـد، 
اعـام کرده انـد که چنین سـخنانی را از یـاد نخواهند 
بـرد و افـرادی کـه در برابرشـان سـخناِن انتقادآمیـز 
مطـرح می کننـد را مورد مجـازات قـرار خواهند داد.
 فکر می شـود که آقای بس به عنوان سـفیر کشـوری 
کـه بیشـترین نقـش را در تحوالِت افغانسـتان داشـته 
و دارد، نگـران ایـن موضـوع اسـت که افغانسـتان در 
موجودیـت تیـم »دولت سـاز« بـه سـوی اسـتبداد و 
تک محـوری شـدِن قـدرت پیش بـرود و زمینـه برای 
شـکاف های بیشـتر سیاسـی و اجتماعی در این کشور 
جنـگ زده فراهم شـود. آقـای بس عمـًا از نیات تیم 
»دولت سـاز« ابـراز نگرانـی کـرده اسـت و همین  طـور 
بی حدوحصـِر  قدرت طلبـِی  و  قدرت خواهـی  از 
آقـای غنـی کـه ممکـن اسـت بـه شـخصیتی مسـتبد 
و انتقام جـو مبـدل شـود. هرچنـد قدرت خواهـی و 
قدرت طلبـی آقـای غنی از نخسـتین روزهای دسـت 
یافتـِن او بـه ارگ مشـخص شـد، ولـی ایـن نگرانـی 
زمانـی می توانـد جدی تـر باشـد کـه او به تنهایـی بـه 

قـدرت سیاسـی دسـت پیـدا کند. 
البتـه ایـن نکتـه را نیـز نبایـد از یـاد بـرد که سـخناِن 
آقـای بـس می توانـد به ایـن معنا هم باشـد که ممکن 
اسـت در نتیجـۀ نهایـی انتخابـات، تیـم دولت سـاز و 
هـر تیـم دیگـری موفـق نشـوند کـه ۵۰ بـه عـاوه 
نیـاز  دلیـل  همیـن  بـه  و  آورنـد  به دسـت  را  یـک 
اسـت کـه طرف هـای مختلـف سیاسـِت افغانسـتان 
و به ویـژه نامـزادان انتخابـات، بـا انعطاف پذیـری و 

سـعۀ صـدر برای ایجـاد حکومتـی با پایه های وسـیِع 
مردمـی فکـر کننـد. بـه نظـر می رسـد ایـن گزینـه 
نیـز از نظـِر امریکایی هـا مـردود شـمرده نمی شـود 
و بایـد متناسـب بـه شـرایط افغانسـتان، حکومتـی را 
ایجـاد کـرد که بـرای تمـام جناح هـای موجـود قابل 
پذیـرش و قبـول باشـد. در ضمن این نکتـه هم قابل 
مکـث اسـت کـه هنـوز کار رسـیده گی بـه شـکایات 
پایـان  انتخاباتـی  انتخاباتـی در کمیسـیون شـکایات 
نیافتـه و احتمـال این کـه کمیسـیون شـکایات بتوانـد 
میـزان قابـل ماحظه یـی از تقلب هـای انتخاباتـی را 
تشـخیص دهـد و آن هـا را از آراِی پاک بیرون سـازد 

نیـز وجـود دارد. 
فرامـوش نبایـد کرد کـه اندک تغییـر در میـزان آرای 
در  تعیین کننـده  تأثیـر  می توانـد  انتخابـات  نامـزدان 
نتیجـۀ نهایـی آن داشـته باشـد. از جانب دیگـر، آقای 
بـس در پایـان مأموریـِت خـود از سـران افغانسـتان 
کـه در هجـده سـال گذشـته بـه صـورِت عـام و در 
پنـج سـال گذشـته به صـورِت خـاص قـدرت را در 
اختیـار داشـته اند، ابـراز ناخرسـندی کـرد و آن هـا را 
رهبـراِن ناموفـق خوانـد. آقـای بـس از موجودیـت 
در  قوم گرایـی  و  قانون شـکنی  بی عدالتـی،  فسـاد، 
حکومـت افغانسـتان انتقـاد کرد و گفت کـه با وجود 
کمک هـای زیـادی کـه از سـوی جامعـۀ جهانـی و 
امریـکا بـرای توسـعه و ایجـاد حکومـت داری خوب 
کشـور  ایـن  ولـی  گرفـت،  صـورت  افغانسـتان  در 
هنـوز فاصلـۀ زیاد بـا حکومـت داری پاسـخ گو دارد. 
او از بربـاد رفتـِن امکانـات و کمک هـای جهانـی در 
افغانسـتان به وسـیلۀ مقـام های این کشـور به سـختی 
حکومتـی  ایجـاد  بـدون  کـه  گفـت  و  کـرد  انتقـاد 
پاسـخ گو و مردمـی، نمی تـوان آرامش و امنیـت را به 
ایـن کشـور بازگردانـد. آقـای بـس به موضـوع صلح 
نیـز اشـاره کـرد و گفـت کـه امریـکا در پی رسـیدن 
بـه آتش بـِس یک جانبـه بـا طالبـان نیسـت و زمانـی 
توافق نامـۀ صلـح بـا ایـن گـروه بـه امضـا خواهـد 
رسـید کـه طالبـان در کاهـش خشـونت ها در برابـر 
مردم افغانسـتان و نیروهای امنیتی این کشـور ُحسـن 

نیـت نشـان دهند. 
بـه هر حال، از سـخنان آقای بس چنیـن برمی آمد که 
امریـکا نمی خواهـد افغانسـتان را در میـدان مذاکرات 
و جنـگ به تنهایـی و در شـرایط سـخت رهـا کنـد 
ولـی در عیـِن حـال نیـاز اسـت در افغانسـتان نیـز از 
سـوی رهبراِن ایـن کشـور سیاسـت های واقع گرایانه 
و مبتنـی بـر توافـِق جمعـی اتخاذ شـود تـا اختافات 
کاهـش  اجتماعـی  ـ  سیاسـی  فعلـِی  و شـکاف های 
پیــدا کنـد. اگـر سـراِن کشـور از صحبت هـای آقای 
بـسـ  کـه نوعـی اتمـام حجت بـه حسـاب می آیدـ  
پنـد بگیرنـد، ایـن امیــدواری می تواند وجود داشـته 
باشـد کـه افغانسـتان از شـرایط اسـف بارِ کنونـی بـه 
سـوی اصاحـات و آغـازی دوبـاره گام بـردارد. در 
غیـر این صـورت، در نهایت امریـکا و جامعۀ جهانی 
از اوضـاِع ایـن کشـور خسـته و سـرخورده خواهنـد 
شـد و ایـن سـرخورده گی را در برنامـۀ صلح عیــان 

سـاخت!  خواهند 
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تمــاس تلیفونــی وزیــر خارجــۀ امریــکا بــا محمــد اشــرف غنی پــس از 
کشــته شــدن قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
ــاِس  ــِت حس ــان از موقعی ــپ، نش ــد ترام ــتور دونال ــه دس ــران، ب ای
ــتاِن  ــر دو دوس ــه ه ــب ـ ک ــن دو رقی ــان ای ــزاع می ــتان در ن افغانس
افغانســتان هســتند ـ دارد. پیشــتر از ایــن، در میــان واکنش هــا، 
نگرانی هایــی از تأثیــر ایــن اقــدامِ امریــکا و اقدامــاِت ایــران در برابــر 
منافــع امریــکا در افغانســتان وجــود داشــته اســت. دو رییــس دولــت 
موضع گیری های شــان  در  کــه  کرده انــد  ســعی  ملــی  وحــدت 
ــنگ  ــران را هم س ــکا و ای ــای امری ــی، طرف ه ــا تفاوت های ــدام ب هرک
تمایــات و  میــان سیاســیون کشــور،  امــا در  و  کننــد  قلمــداد 
موضع گیری هــاِی مشــخصی هــم وجــود داشــته اســت. نگرانــی 
ــان  ــده می ــاز ش ــاِک آغ ــازی خطرن ــه ب ــت ک ــتان این اس ــردم افغانس م
ــد. اگرچــه از  ــه اجــرا درنیای ــِن افغانســتان ب ــران، در زمی ــکا و ای امری
ــت،  ــال 2۰2۰ اس ــای س ــتین روزه ــه نخس ــون ک ــا اکن ــال 2۰۰۱ ت س
ــران و امریــکا موضــع مشــترک و متعامــل در افغانســتان داشــته اند،  ای
ــیا،  ــرب آس ــان در غ ــای نیابتی ش ــان و جنگ ه ــزاع آن ــه ن درحالی ک

ــوده اســت.   ــاال ب بســیار ب
ــع  ــته یی، در و وض ــایل هس ــِر مس ــر س ــکا ب ــا امری ــران ب ــزاع ای  ن
ــری  ــاهده و اندازه گی ــل مش ــارس قاب ــج ف ــاِت خلی ــا و اتفاق تحریم ه
ــا  ــطح و ی ــک س ــور در ی ــِل دو کش ــتان تمای ــا در افغانس ــوده؛ ام ب
ــترک  ــۀ مش ــک نقط ــه ی ــن ب ــت یافت ــرای دس ــف ب ــطوح مختل در س
وجــود داشــته و دولــت افغانســتان از مســأله ســود  بــرده اســت. امــا 
ــران در  ــردِ ای ــن ف ــکا، مهم تری ــرۀ امری ــدامِ غیرمنتظ ــه در اق ــون ک اکن
ــه اســت، طبیعی ســت کــه نبــض نظــِم  ــرار گرفت ــه هــدف ق خاورمیان
ــدامِ بی ســابقه  ــن اق ــرا ای ــه دچــار تحــول شــود؛ زی موجــود در منطق
ــتان در  ــه و افغانس ــطِح منطق ــواری را در س ــای ناگ ــد پیامده می توان
ــی  ــپ، امریکای ــر ترام ــر نظ ــکای زی ــه امری ــد. اگرچ ــته باش ــی داش پ
ــدنی«  ــادی را »ش ــدنی هاِی زی ــون ناش ــا کن ــه ت ــت ک ــره اس غیرمنتظ
ــقوط  ــر س ــی ب ــران مبن ــدام ای ــش از آن، اق ــز پی ــت و نی ــاخته اس س
یــک پهبــاد امریکایــی در فضــای ایــن کشــور، بــرای همــه غیرمنتظــره 
ــر  ــیا، تأثی ــا در آس ــرۀ رقب ــرایط غیرمنتظ ــن در ش ــت. بنابرای ــوده اس ب
ایــن اقــدامِ امریــکا کــه بــدون شــک از طــرِف آن کشــور حساب شــده 
و برنامه ریزی شــده بــوده  اســت، نشــان از آماده گی هــاِی امریــکا 
ــا  ــران ب ــه ای ــت ک ــم نیس ــکی ه ــی دارد و ش ــوع عواقب ــر ن ــرای ه ب
ــا  ــق و حساب شــده برخــورد خواهــد کــرد؛ ام ــۀ عمی ــه گون مســأله ب
تأثیــر آن اتفاقــات بــا توجــه بــه موقعیــت نــزاع میــان دو قــدرت، برای 
ــتور  ــت و دس ــوریه هویداس ــراق و س ــوص ع ــیا به خص ــرب آس غ
ــس از  ــپ پ ــب ترام ــراق از جان ــی از ع ــهروندان امریکای ــروج ش خ
حملــه قــرار دادن فرمانــده ســلیمانی، نشــان دهندۀ این اســت کــه 
امریــکا انتظــار هــر اقــدامِ انتقام جویانــه از ایــران را دارد و بــه همیــن 

ــهروندانش هشــدار داده اســت. ــه ش ــل ب دلی
ــوص  ــتان به خص ــت مداراِن افغانس ــه سیاس ــت ک ــی این اس ــا نگران ام
ارگ ریاســت جمهوری، تــوازِن الزم را در ایــن نــزاِع جدیــد بــا توجــه 
ــد و  ــزرگ از دســت بده ــان ســاختار غیرمنتظــرۀ بازیگــراِن ب ــه هم ب
ــتر  ــتان دود و خاکس ــرای افغانس ــۀ آن ب ــه نتیج ــود ک ــی ش وارد میدان
ــره  ــاِت غیرمنتظ ــا اقدام ــرادی ب ــره و اف ــرایط غیرمنتظ ــرا ش ــد؛ زی باش
ــه  ــت ک ــراس این اس ــرد. ه ــی ک ــت پیش بین ــا قطعی ــود ب را نمی ش
روزی خدای ناکــرده شــاهد آن باشــیم کــه کشــوری از کشــورِ مــا یــا 

ــرد. ــرار گی ــا مــورد حملــۀ دیگــری ق کشــوری در کشــورِ م
 ســال 2۰2۰ چنان کــه دیــده شــد، آبســتِن اتفاقــات و کشــمکش هایی 
ــود کــه از اختیــار مــا بیــرون اســت، ولــی کشــور و مــردمِ  خواهــد ب
ــان  ــی مســعود بی ــه احمدول ــند؛ چنان ک ــی آن  باش ــد قربان ــا می توانن م
ــن  ــرال قاســم ســلیمانی، از بلندپایه تری کــرده اســت، نشــانه گرفتن جن
ــی  ــی تشــدید رویاروی ــه معن ــران، ب ــوری اســامی ای ــای جمه مقام ه
ــه  ــود را در منطق ــراِت ژرِف خ ــد تأثی ــران، بی تردی ــکا و ای ــان امری می
ــدان  ــا می ــار کشــور م ــه این ب ــژه ک ــتان دارد. به وی به خصــوص افغانس
منازعــۀ بازیگــراِن قدرتمندتــر و بازی هــای خشــن تر بــا ابــزار 
خطرناک تــر قــرار گرفتــه اســت. آرزومنــدِی مــا از دو کشــور دوســِت 
ــل  ــۀ قب ــل ده ــد اوای ــود همانن ــر نمی ش ــه اگ ــت ک ــتان این اس افغانس
در دفــع تروریــزم میــان خــود تفاهــِم  نانوشــته ایجــاد نماینــد، تقابــِل 
ــرۀ  ــر پیک ــزرگ ب ــاِت ب ــزم و صدم ــِت تروری ــث تقوی ــان باع امروزش
ــان  ــی و گفتم ــا دیپلماس ــم ب ــردد. امیدواری ــا نگ ــرزمیِن م ــف س ضعی
ــان  ــه آرم ــح ک ــا صل ــد ت ــت نماین ــاِت خــود را مدیری ــد اختاف بتوانن
ــه  ــت منطق ــه وضعی ــاط مســتقیم ب ــا می باشــد و ارتب ــردمِ م ــۀ م دیرین

ــردد.  ــمکش ها نگ ــن کش ــتخوش ای دارد، دس
همچــو  از  بیرون رفــت  گزینــۀ  افغانســتان  بــرای  روی هم رفتــه 
ــد  ــور می باش ــه گاِن کش ــِی نخب ــِت سیاس ــرو  عقانی ــات در گ منازع
ــت را  ــاِی مملک ــدا پ ــود، ابتـ ــان خ ــه می ــی و مصالح ــا همگرای ــا ب ت
ــرون  ــاخت، بی ــد س ــود خواه ــا را ناب ــتی م ــه هس ــی ک از رقابت های
ــد  ــک کشــورِ مســتقل بتوانن ــاِن ی ــث صاحب ــه حی بکشــند و ســپس ب

ــند.  ــته باش ــان را داش ــِم خودش تصامی

جنـگایـران-امریکـا
وموضعافغانسـتان

اتمام حجِت جان بس به سراِن کشور
احمـد عمران

از سخنان آقای بس 
چنین برمی آمد که 
امریکا نمی خواهد 
افغانستان را در 

میدان مذاکرات و 
جنگ به تنهایی و در 
شرایط سخت رها 
کند ولی در عیِن 
حال نیاز است در 
افغانستان نیز از 
سوی رهبراِن این 
کشور سیاست های 

واقع گرایانه و مبتنی 
بر توافِق جمعی اتخاذ 

شود تا اختالفات 
و شکاف های فعلِی 
سیاسی ـ اجتماعی 
کاهش پیـدا کند. 

اگر سراِن کشور از 
صحبت های آقای بس 
ـ که نوعی اتمام حجت 

به حساب می آید 
ـ پند بگیرند، این 

امیـدواری می تواند 
وجود داشته باشد 
که افغانستان از 

شرایط اسف باِر کنونی 
به سوی اصالحات 

و آغازی دوباره گام 
بردارد. در غیر این 
صورت، در نهایت 

امریکا و جامعۀ جهانی 
از اوضاِع این کشور 
خسته و سرخورده 
خواهند شد و این 
سرخورده گی را در 
برنامۀ صلح عیـان 

خواهند ساخت
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یـک روز پس از کشـته شـدن قاسـم سـلیمانی 
فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران ایـران 
کـه در حملـۀ هوایـی امریـکا در عـراق کشـته 
شـد، کشـته شـدن او واکنش هـای زیـادی در 

افغانسـتان داشـته اسـت.
انتخابـات  نامـزد  مسـعود  احمدولـی 
ریاسـت جمهوری و رییـس عمومی بنیاد شـهید 
مسـعود بـه ایـن بـاور اسـت کـه نشـانه گرفتن 
جنـرال قاسـم سـلیمانی، از بلنـد پایه ترین مقام 
جمهـوری اسـامی ایـران بـه معنـای تشـدید 
بی تردیـد  ایـران،  و  امریـکا  میـان  رویارویـی 
تأثیـرات ژرف خـود را در منطقـه به خصـوص 
افغانسـتان دارد. به ویـژه کـه ایـن بـار کشـور 
قدرت مندتـر،  بازیگـران  منازعـات  میـدان  مـا 
بازی هـای خشـن تر بـا ابـزار خطرناک تـر قرار 

گرفتـه اسـت.
آقـای مسـعود در پیامـی کـه به همین مناسـبت 
نوشـته  کـرده،  منتشـر  فیسـبوکش  برگـۀ  در 
اسـت: »تقابل دوسـتان افغانسـتان، روزنۀ صلح 
متأسـفانه سـال 2۰2۰  می سـازد.  نابـود  را  مـا 
چنان چـه نگـران بودیـم، آغـاز آبسـتن اتفاقات 
مـا  اختیـار  در  کـه  گردیـد  کشـمکش هایی  و 
نیسـت، ولی کشـور و مـردم ما همـواره قربانی 

می باشـد«. آن 
آقـای مسـعود در ادامۀ این پیام نگاشـته اسـت: 
آرزومنـدی ما از دو کشـور دوسـت افغانسـتان 
ایـن اسـت، اگـر نمی شـود هماننـد اوایـل دهۀ 
تفاهـم  خـود  میـان  تروریسـم  دفـع  در  قبـل 
نانوشـته ایجـاد نماینـد، تقابل امروزشـان بدون 
بافاصلـه  و  تروریسـم  تقویـت  باعـث  شـک 
صدمـات بـزرگ بر پیکـرۀ ضعیف سـرزمین ما 
می گـردد. امیدواریـم بـا دیپلماسـی و گفتمـان 
بشـود اختافـات خـود را مدیریـت نماینـد تـا 
صلـح کـه آرمـان دیرینـۀ مـردم مـا می باشـد 
ارتبـاط مسـتقیم بـه وضعیـت منطقـه دارد،  و 

نگـردد. کشـمکش ها  ایـن  دسـت خوش 
افغانسـتان  بـرای  مسـعود:  آقـای  بـاور  بـه 

در  منازعـات  همچـو  از  رفـت  بـرون  گزینـۀ 
گـرو  عقانیـت سیاسـی نخبگان کشـور اسـت 
تـا ابتـدا بـا همگرایـی و مصالحـه میـان خـود، 
هسـتی  کـه  رقابت هایـی  از  را  مملکـت  پـای 
مـا را نابـود خواهـد سـاخت بیـرون کشـیده، 
بـه حیـث یـک کشـور مسـتقل بتوانـد تصامیم 
متمـدن  جهـان  در  باشـد.  داشـته  را  خـودش 
امـروز، جایـگاه افغانسـتان در میـان ایـن همـه 
هموارسـازی  به جـز  قدرت منـد،  بازیگـران 
میـدان جنگ و مهیاسـازی جنگجویـان بی مزد، 

نـدارد. برجسـته یی  نقـش 
احمدشـاه  شـهید  بنیـاد  از  نماینده گـی  بـه   او 
قاسـم سـلیمانی  بـه خانـوادۀ سـردار  مسـعود 
و مـردم ایـران تسـلیت گفتـه و از جمهـوری 
صبـر  بـا  تـا  اسـت  خواسـته  ایـران  اسـامی 
تنش زایـی  مانـع  همیشـه گی  دوراندیشـی  و 
بـرای  نتوانـد  تروریسـم  تـا  شـود  منطقـه  در 
تقویـت جایـگاه خـود از موقعیـت پیـش آمده 
اسـتفاده کنـد و صلـح، آرزومنـدی دیرینۀ مردم 
گـردد. بازیگـران  آزمنـدی  قربانـی  افغانسـتان 
معـاون  دانـش،  سـرور  محمـد  حـال  باایـن 
دوم رییـس حکومـت وحـدت ملـی، از قاسـم 
سـلیمانی به عنـوان »چهرۀ برجسـته« مبـارزه با 
گـروه موسـوم بـه دولت اسـامی شـام و عراق 
)داعـش( یـاد کـرد و گفـت کـه بـدون شـک 
هـر نـوع برخـورد خشـن و خـارج از قواعـد 
بین المللـی در هـر شـرایطی بر وخامـت اوضاع 

می افزایـد.
ریاسـت  دوم  معـاون  محقـق  محمـد  حاجـی 
اجرایـی نیـز حضـور سـردار سـلیمانی را بـه 
عنـوان یـک عنصـر عدالت گـرا بـرای ایـران و 
نهضـت جهـان اسـام در مقابلـه بـا تروریسـم 
القاعـده و داعـش  افراط گرایـی،  بین المللـی و 
غنمیـت بزرگـی دانسـته و نگاشـته اسـت کـه 
شـهادت او ضایعـه جبران ناپذیـری خواهد بود.
کشـور  پیشـین  رییس جمهـور  کـرزی  حامـد 
در اعامیه یـی کشـتن قاسـم سـلیمانی توسـط 

نیروهـای امریکایـی را به شـدیداً الفـاظ  تقبیح 
کـرده  و ایـن عمل را خـاف اصـول و موازین 
بین المللـی و صلـح و ثبـات در منطقـه خوانـد.
موجـب  اقـدام  ایـن  کـرزی  حامـد  گفتـۀ  بـه 
در  بیشـتر  و خصومت هـای  تنش هـا  افزایـش 
منطقـه خواهد شـد و بـه ثبات و صلـح بیش از 

پیـش آسـیب می رسـاند.
نیـز  افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت  حـزب 
قاسـم سـلیمانی را از چهره هـای نامـدار ضـد 
جملـه  از  تروریسـتی  و  تکفیـری  گروه هـای 
داعـش در سـطح منطقـه و جهـان شـمرده و 
تاکیـد کـرده کـه از تـرور و شـهادت این گونـه 
چهره هـا، جـز گروه هـای افراط گـرای تکفیری 
کـه دشـمن مشـترک همـۀ مـا انـد، هیـچ فـرد، 
گـروه و کشـور دیگـری سـود نخواهـد بـرد.

انتخابـات  نامـزد  نبیـل  رحمـت اهلل 
ریاسـت جمهوری در صفحـه توییتـش نگاشـته 
اسـت کـه قاسـم سـلیمانی بـرای منافـع ملـی 
ایـران یـک سـرمایه بـود، امـا او تهدیـدی بـود 

منطقـه. بـرای 
بـه باور نبیـل، سـلیمانی مغز متفکـر جنگ های 
نیابتـی ایـران در منطقه بود. فاطمیـون، زینبیون، 
در  او  سـاخته های  از  حسـینیون  و  حیدریـون 
سـال های اخیر اسـت.  مـرگ سـلیمانی تنش ها 
را در منطقـه افزایـش خواهـد داد و افغانسـتان 
بایـد از ایـن تنش هـا دور نگهداشـته شـود، در 
کشـور  کنونـی  اوضـاع  شـکننده گی  آن  غیـر 

افزایـش خواهـد یافت.
در ایـن میـان، چنـد دسـتگی را در داخـل نظام 
حاکـم سیاسـی افغانسـتان در اعامیه هـای کـه 
در مـورد تـرور جنرال قاسـم سـلیمانی منتشـر 
شـده اسـت می تـوان به وضـوح مشـاهده کرد. 
ایـن اعامیه هـا نشـان می دهـد کـه تعریـف و 

توافقـی بـر سـر منافع ملـی وجود نـدارد. 
کابـل  از  قاسـم سـلیمانی  تـرور  در گرماگـرم 
بی طرفـی  از  غنـی  شـد.  منتشـر  اعامیـه  دو 
داکتـر  امـا  گفتـه،  ایـران  و  امریـکا  در جنـگ 

عبـداهلل بـر مـرگ سـلیمانی ابـراز تاسـف کرده 
و بـا تهـران غم شـریکی کـرد و وزارت خارجه 

تاهنـوز هیـچ موقفـی نگرفتـه اسـت.
کـه جمهـوری  اسـت  آمـده  ارگ  اعامیـۀ  در 
حادثـات  از  آگاهـی  بـا  افغانسـتان  اسـامی 
اخیـر در عـراق از احتمـال افزایـش خشـونت 
در منطقـه نگـران اسـت و از همسـایه بـزرگ 
خویـش جمهـوری اسـامی ایـران کـه بـا مـا 
مشـترکات زبانـی، دینـی، تاریخـی و فرهنگـی 
گسـترده دارد و از ایـاالت متحـده امریـکا کـه 
شـریک سـتراتیژیک و بنیادین افغانسـتان است 
تمنـا داریـم کـه از افزایـش تنش هـا جلوگیری 
نمـوده و امیـد بـر آن داریـم کـه هـر دو طرف 
اختاف هـای پیـش آمده را از طریـق گفت وگو 

نمایند. حـل 
در اعامیـه ریاسـت اجراییـی نیـز آمـده اسـت 
کـه  قصر سـپیدار از وقـوع حادثه  یی کـه منجر 
بـه جـان باختـن سـردار سـلیمانی و همراهـان 

وی گردید متأسـف اسـت.
کـه جمهـوری  تاکیـد شـده  اعامیـه  ایـن  در 
اسـامی ایـران یکـی از همسـایگان و متحـدان 
کشـور افغانسـتان اسـت و در دوران جهـاد و 
مقاومـت در کنار مردم افغانسـتان ایسـتاده بوده 
اسـت. در مرحله ی بازسـازی در سـالیان پسین 
نیـز از ثبات، اسـتقرار و بازسـازی حمایت کرد 
و سـال ها اسـت از میلیون هـا مهاجر مـا میزبانی 

می کنـد.
متحـدان  از  نیـز  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
اسـتراتژیک افغانستان اسـت و در سالیان پسین 
ثبـات،  تأمیـن  دهشـت افگنی،  بـا  مبـارزه  در 
بازسـازی و حکومـت داری مـا را یـاری کـرده 
اسـت. افغانسـتان بـه عنـوان یکـی از قربانیـان 
دهشـت افگنی و خشـونت خواهـان تنش زدایی 
در روابـط منطقه یـی و بین المللـی می باشـد و 
امیـدوار اسـت حـوادث اخیـر بـاالی وضعیت 
و همـکاری دوسـتان و متحـدان کشـور مـا در 

افغانسـتان تأثیـر منفـی نگـذارد.

گـروه طالبـان اعـام کردنـد کـه قتـل سـردار 
قاسـم سـلیمانی فرمانـده سـپاه قدس ایـران بر 
مذاکـرات میـان امریـکا و طالبـان تاثیـر منفـی 

ندارد. 
جنـرال قاسـم سـلیمانی فرمانـده سـپاه قـدس 
امریـکا در فـرودگاه  بـا حملـۀ هوایـی  ایـران 
بغداد کشـته شـد. وزارت دفاع امریـکا این خبر 
را تاییـد کـرد و گفـت کـه این حمله به دسـتور 

مسـتقیم دونالـد ترامـپ صـورت گرفت.
اسـامی  جمهـوری  رهبـر  خامنه یـی  آیـت اهلل 
ایـران سـه روز را عـزای عمومـی اعـام کرد و 
اظهـار داشـت کـه جمهوری اسـامی ایـران از 

امریـکا انتقـام سـخت خواهـد گرفت.
نیـز  ایـران  رییس جمهـور  روحانـی  حسـن 
گفـت کـه امریـکا قیمـت ایـن جنایت خـود را 

می پـردازد.
در روسـتای  در سـال ۱33۶  قاسـم سـلیمانی 
رابـر در والیـت کرمـان به دنیـا آمـد. کار خود 
در نخسـتین ماه هـای انقاب اسـامی در ایران 
در سـازمان آب والیـت کرمـان آغـاز کـرد و 
سـپس مامـور به سـپاه شـد و آن طـور که خود 
می گویـد قـرار بود فقط ۱۵ روز در سـپاه مامور 
باشـد، امـا تـا انتهـای جنـگ در جبهه هـا ماند. 
در ابتـدای جنـگ ایران و عراق کندک متشـکل 
از نیروهـای رزمـی کرمـان را تشـکیل داد کـه 
کمـی بعـد بـه تیـپ زرهـی و نهایتـًا به لشـکر 
۴۱ ثـاراهلل تبدیل شـد. او از ابتدای تشـکیل این 
لشـکر در سـال ۱3۶۱ تا رفتن بـه نیروی قدس 
در سـال ۱3۷۶ فرمانده لشـکر ثاراهلل بود که در 
بسـیاری از عملیات های سـپاه در جنگ نقشـی 
کلیدی داشـت. اما سـردارس قاسـم سـلیمانی، 
زمانـی شـهرتش جهان گیـر شـد  از  ۶3 سـاله 
کـه حضـور نیـروی قـدس سـپاه بـا افزایـش 
نقـش ایـران در عـراق و سـپس در سـوریه و 
کشـورهای دیگـر خاورمیانـه برای رسـانه های 

خـارج از ایـران مطرح شـد.

خلیـلزادبهقطـر...
این کـه  از  دارنـد؛ پـس  بـاور  ایـن گـروه  سـخنگویان 
نظامیـان خارجـی افغانسـتان را تـرک، گفت وگوهـای 
بین االفغانـی را آعـاز می کننـد و روی موضـوع آتـش 
و سـامانۀ سیاسـی کشـور می پردازنـد. اما گـروه مذاکره 
کننـدۀ زلمـی خلیلـزاد و مقامـات ادارۀ دونالـد ترامـپ 
چهـار گزینـه را در مذاکـرات صلـح طالبـان - امریـکا 
مهـم می پردارنـد که بـه گفتۀ آنـان در صورتـی که روی 
ایـن چهـار گزینه)آتش بـس، کاهـش خشـونت ها، آغاز 
مذاکـرات بین االفغانـی و تعیـن زمانی خـروج امریکایی 
از افغانسـتان( توافـق صـورت نگیـرد، روی هیـچ گزینۀ 

توافق نشـده اسـت. 
گـروه طالبـان در حالـی توافـق روی آتش بـس را رد 
می کننـد کـه مقامـات امریکایـی از سـفر قریب الوقـوع 
گـروه مذاکـره کننـدۀ زلمی خلیل زاد به دوحـه مرکز قطر 

خبـر می دهنـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه امریـکا می گویـد که تـا زمانی 
کـه برنامـۀ آتش بس از طـرف طالبان به صورت روشـن 
اعـام نگـردد، مذاکـرات بـا ایـن گـروه از سـر گرفتـه 

نخواهد شـد.
دیپلومات هـای امریکایـی در سـفارت ایـن کشـور در 
کابـل ظاهـراً ایـن سـفر بـرای شـنیدن جزییـات گـروه 
طالبـان در رابطـه بـه آتش بـس و کاهـش خشـونت ها 

می داننـد. 
بـا  کابـل  امریـکا در  ارشـد سـفارت  دیپلومـات  یـک 
خشـونت ها  کاهـش  و  آتش بـس  این کـه  بـه  اشـاره 
یکـی از موضوعـات مهـم در رونـد مذاکـرات طالبـان- 
امریکاسـت، گفتـه اسـت کـه امریـکا می خواهـد بدانـد 
کـه آیـا طالبـان به خاطـر امضـای توافـق نامـه صلـح، 

این کـه ماحظـۀ  یـا  می دهنـد  کاهـش  را  خشـونت ها 
دیگـری روی دسـت دارنـد. 

ایـن دیپلومـات افـزوده کـه زلمی  خلیـل  زاد برای شـنید 
ایـن جزییـات از طالبـان به قطر سـفر می کنـد تا تصمیم 

نهایـی طالبـان در این مـورد بداند. 
از سـویی هم، برخی از اعضای پیشـین گـروه طالبان که 
ارتبـاط نزدیک بـا نماینده گان سیاسـی این گـروه دارند، 
خوش بیـن  آتش بـس  و  صلـح  مذاکـرات  بـه  نسـبت 
هسـتند. آنـان بـاور دارنـد کـه طالبـان بـرای کاهـش 
خشـونت ها و آتش بـس همسـویی نشـان داده انـد و بـا 
رفتـن زلمی خلیـل زاد توافق نامـۀ صلـح به امضـأ خواهد 

رسید. 
عبدالشـکور مطمیـن، رییـس کمیتـه ملی المپیـک رژیم 
طالبـان می گویـد کـه شـورای نظامـی طالبان بـا کاهش 
خشـونت ها موافقـت کـرده و قـرار اسـت همزمـان بـا 
سـفر خلیلـزاد بـه قطـر مذاکـرات از سـرگرفته شـود و 

توافـق نامـه صلـح امضا گـردد.
آتش بس فراگیر که خواسـت حکومت افغانسـتان اسـت 
تـا اینجـای کار محـور مشـوره های طالبان نبوده اسـت. 
کاهـش خشـونت ها هـم گونه یـی اسـت که همزمـان با 
امضـای توافق نامه صلـح، حمات بر شـهر های بزرگ، 
بـزرگ راه ها و اماکن پرجمیعـت غیرنظامی کاهش یابد.
پیـش از ایـن زلمی خلیـل زاد، گفتـه بـود کـه در مذاکره 
بـا گـروه طالبان بـه مرحلـۀ مهم و حسـاس رسـیده اند. 

اجماع ملی و بین المللی
در همیـن حـال، مسـووالن در وزارت دولـت در امـور 
اجمـاع  افغانسـتان روی  صلـح می گوینـد کـه دولـت 
بین المللـی در رابطـه بـه صلـح افغانسـتان کار می کنـد.
ناجیـه انـوری سـخنگوی وزارت دولـت در امـور صلح 

می گویـد کـه آن هـا روی تحکیم  و تقویـت اجماع ملی 
و بین المللـی دربـاره صلـح کار می کنند.

ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت وحـدت ملـی در پنج 
سـال گذشـته نتوانسـته تـا یک اجمـاع داخلـی در روند 
مذاکـرات صلـح ایجـاد کنـد. در پنـج از عمـر حکومت 
وحـدت ملـی، تربیـون واحد بـرای گفت وگو بـا طالبان 
ایجـاد نشـد. دو دسـته گی در میان نهادهـای حکومت و 
دو صدایـی در میـان رهبـری سیاسـی حکومت وحدت 
ملـی، سـبب شـد تـا گـروه طالبـان موقـف روشـن در 
نشـان  افغانسـتان  حکومـت  بـا  گفت وگـو  بـه  رابطـه 
ندهنـد. محمـد اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت 
ملـی در ماه هـای گذشـته طـرح هفـت ماده یـی را برای 

آغـاز گفت وگـو بـا گـروه طالبـان ارایـه کرده اسـت. 
ظاهـراً بـه نظـر می رسـد کـه غنی در مشـورت بـا حلقۀ 
حـاص ارگ ایـن طـرح را آمـاده کـرده اسـت و نصـف 
از حکومـت کـه ریاسـت اجرایـی اسـت، از ایـن طـرح 
آگاهـی نداشـته اند. بـه همیـن دلیـل این طـرح از طرف 

ریاسـت اجرایـی رویایـی و آرمانـی خوانده شـد. 
رونـد مذاکـرات طالبـان و امریکا بیش از یک سـال قبل 
در دوحـه مرکـز قطـر آغـاز شـد، طالبـان و امریکایی ها 
تقریبـاً ده دور بـا هـم گفت وگـو کردنـد کـه نتیجه یی را 
در پی نداشـته اسـت. مرحلـۀ اول این مذاکـرات در نقطۀ 
9۰ بـه دلیـل انفجارهـای پیهـم طالبـان در کابل توسـط 
دونالـد ترامـپ نزدیـک بـه سـه مـاه پیـش متوقف شـد 
و مرحلـۀ دومـی ایـن رونـد نزدیـک 2۰ روز قبـل بـه 
دلیـل حملـۀ موتـر بـم طالبـان در نزدیک پایـگاه نظامی 
امریکایی هـا در بگـرام - پـروان توسـط زلمـی  خلیل زاد 
متوقـف شـد و برخی از نماینـده گان طالبان به پاکسـتان 
رفتنـد تا با شـورای نظامـی کویتۀ که اعضای ارشـد این 

گـروه اسـت مشـورت کنند. 

تقابل احتمالی ایران و امریکا چه پیامدی برای افغانستان خواهد داشت؟
»پایمملکتازرقابتهاییکههستیمارانابودخواهدساخت،بیرونکشیدهشود«

ناجیه نوری  

وزارت مالیه نباید تنخواه...
 کـه انکشـاف متـوازن در بودجـۀ 99 مد نظر گرفته نشـده اسـت؛ 
والیـت نیمـروز بـه عنـوان یکـی از والیت هـای امـن افغانسـتان 
بسـتر خـوب بـرای تطبیـق پروژه های انکشـافی اسـت، ولی هیچ 
پـروژه ای در سـند بودجـه ملـی در ایـن والیـت در نظـر گرفتـه 

است. نشـده 
علـی اکبـر قاسـمی نماینـده غزنـی نیـز گفـت: »بـا کمال تاسـف 
بایـد عـرض کـرد؛ در طـول ۱8 سـال گذشـته، کمتریـن بودجـه 
در سـطح کشـور بـه والیـت غزنـی اختصـاص یافتـه اسـت، در 
حالـی کـه جغرافیا و نفـوس غزنی بـا والیت های مـزار و قندهار 
همسـان اسـت؛ امـا به ارتبـاط بودجه بـا این والیت هـا هیچ قابل 

نیست.« مقایسـه 
او بیـان داشـت، در سـند بودجـۀ ملـی 99 هـم تبعیـض صریح و 
روشـن بـه کار بـرده شـده و قانـون اساسـی نقـض شـده اسـت. 
هیـات اداری و نماینـده گان توجـه بیشـتر در ایـن زمینـه داشـته 
باشـد، »در یـک جـای حاتـم بخشـی و در جـای دیگـر فکـر 
می کننـد مـال بابـه خـود را می دهنـد و اغمـاض چشـم پوشـی 

می کننـد.«
فاطمـه کوهسـتانی هـم تاکیـد کـرد که در سـند بودجه ملـی باید 

انکشـاف متـوازن در نظـر گرفته شـود تـا عدالت تامیـن گردد.
مهـدی راسـخ نیـز گفـت، طـرح بودجـه ملـی متـوازن نیسـت و 
بـه دلیـل تجدیـد نظـر و اصـاح، ایـن سـند مطمیینـًا از سـوی 

نماینـده گان رد خواهـد شـد.
بـا ایـن وجـود، میـر رحمـان رحمانـی رییـس مجلس نیـز ضمن 
تاکیـد بـر رعایـت تـوازن در سـند بودجه ملـی از کمیسـیون  های 
مجلـس خواسـت که کار روی سـند بودجـه ملی را تمـام کنند تا 

این سـند بـه تصویب برسـد.
تـا در  از کمیسـیون مالـی و بودجـه مجلـس خواسـت  نیـز  او 
بررسـی خود، انکشـاف متوازن در سراسـر کشـور را رعایت کند.
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در  بریتانیـا  منطقه یـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـدون 
اواخـر  بـا  مصـادف  کـه   ۱92۱ تـا   ۱9۱۷ سـال های 
جنـگ جهانـی اول و تبعـات آن اسـت، نمی تـوان بـه 
دالیـل توجیهـی و ضرورت هـای تغییـر در ایـران، از 
نظـر بریتانیا دسـت یابیم. بریتانیا در جنـگ جهانی اول 
پیـروز جنـگ بـود. این نکتۀ درسـتی اسـت امـا توجه 
نمی کنیـم کـه بـر اسـاس منابـع گوناگون، ایـن قدرت 
اسـتعماری پیـروز جنـگ، به شـدت تضعیـف شـده و 
ورشکسـته بـود. این پیـروزی به بهای ورشکسـتگی و 
شـدیداً ضعیـف شـدن به دسـت آمـده بـود کـه تبعات 
اقتصـادی  مشـکات  بـروز  جملـه،  از  گسـترده یی 
مناطـق  در  بحـران مشـروعیت و حضـور  داخلـی و 
تحـت نفوذ و مسـتعمره به خصـوص در مناطقی چون 
خلیـج  مرکـزی، خاورمیانـه،  آسـیای  هنـد،  شـبه قارۀ 

فـارس و محیـط پیرامونـی ایـران داشـت. 
زمـان  از  یعنـی   ۱9۱۷ سـال  از  بریتانیـا  حکومـت 
آغـاز روی کار آمـدن بلشـویک در روسـیه و تشـکیل 
حکومـت شـوروی، بـه مـرور بـه ایـن نتیجـه رسـیده 
بـود کـه سیاسـتی را بایـد اتخـاذ کنـد کـه بتوانـد در 
منطقـه حضـور متفاوتـی داشـته و بیـش از پیـش و با 
شـیوه های جدیـدی بـه ایـران توجـه کند. مـا وقتی از 
حکومـت بریتانیـا صحبـت می کنیم، باید توجه داشـته 
باشـیم کـه بـا پدیده یـی واحـد و یکپارچـه تحـت امر 
دولـت بریتانیـا مواجـه نبودیـم. در منطقـۀ مـا، دولـت 
از  بریتانیـا  وزارت خارجـۀ  و  دولـت  یعنـی  بریتانیـا 
یـک سـو، وزارت هند و مسـتعمرات و نایب السـلطنه 
از سـوی دیگـر مؤثـر و حاضـر بودنـد. در بسـیاری 
دسـتگاه  و  هنـد  در  بریتانیـا  نایب السـلطنۀ  مواقـع، 
در  مرکـزی  دولـت  امـر  تحـت  دیپلماتیـک  رسـمی 
لنـدن، هماهنـگ نبـوده و هماهنـگ عمـل نمی کردنـد 
و حتـا به طـور هم زمـان در ایـران نماینـده گان مسـتقل 
و  دفاتـر  دوایـر  آن کـه  ضمـن  داشـتند.  مختلفـی  و 
سـازمان های امنیـت بریتانیایـی نیـز به طـور مـوازی یا 
هماهنـگ، در ایـران نیـز نفـود داشـتند. دسـتگاه هایی 
کـه از آغـاز قـرن بیسـتم و به خصـوص جنـگ جهانی 
اول، شـکل نوینـی به خـود گرفت و تحت سـه بخش 
)ام. خارجـی  امنیـت  )ام.آی.فایـو(،  داخلـی  امنیـت 
آی.سـیکس( و شـنود )جی.سـی.اچ.کیو( فعـال شـده 
بودنـد. در کنـار ایـن عناصـر بایـد از امـور نظامـی و 
دوایـر وابسـته بـه وزارت جنگ یاد کرد کـه در دوران 
جنـگ جهانـی اول و پـس از آن، در ایـران حضـور 

جـدی گسـترده و تأثیرگـذار داشـتند.
دولت هـای  کـه همیشـه  داشـت  توجـه  بایـد  ضمنـًا 
بریتانیـا از نیروهـای غیررسـمی و کمپانی هـای تجاری 
کمـک  داشـتند،  ایـران حضـور  در  کـه  اقتصـادی  و 
می گرفتنـد. ایـن کمپانی هـا اگـر چـه به طـور مسـتقیم 
بودنـد.  تصمیم سـاز  عمـًا  امـا  نداشـتند  دخالـت 
کمپانی هایـی چـون شـرکت نفـت انگلیـس و ایـران، 
بانک شاهنشـاهی ایران، کمپانی قالی شـرق و شـرکت 

کشـتیرانی بـرادران لینـچ.
از حـدود سـال ۱9۱۷ بـه بعـد و بخصـوص پـس از 
انقـاب اکتبـر روسـیه، بریتانیـا مصمـم شـده بـود که 
در ایـران تغییـرات جـدی انجـام دهـد یـا از تغییرات 
جدیـد حمایت کنـد. در واقع پیشـنهاد و تـاش برای 
تحمیـل قـرارداد ۱9۱9 که در مـورد آن صحبت زیادی 
شـده، نتیجۀ این تصمیم اسـت. درسـت اسـت که این 
قـرارداد یـک قـرارداد از بـاال بـه پاییـن و تحمیلـی به 
ایـران بود و شـخص جـورج کرزن وزیـر امور خارجۀ 
وقـت بریتانیـا و نایب السـلطنۀ پیشـین آن کشـور در 
هنـد، بسـیار تـاش کردند تـا آن را بـه ایـران تحمیل 
کننـد؛ ولـی در واقـع ایـن قـرارداد، محصـول نیـاز و 
ضعـف دوران پـس از جنـگ بریتانیـا در جهـت حفظ 
ایـران بـرای خـود در برابر شـوروی و دیگـر خطرات 
بـود. زمانی کـه بریتانیا برخاف گذشـته، پـول زیادی 
نداشـت و می خواسـت با ایـن قـرارداد، از طریق ایران 
و بـا یـک برنامـۀ راهبـردی حضـور در ایـران و ارایـۀ 
کمک هـای مالـی و نظامـی بـه ایـران، منافـع منطقه یی 
خـود را تـداوم بخشـیده و تضمین کند. بـا وجود همۀ 
مشـکات و معایب این قـرارداد تا زمانی کـه قرارداد، 
دچـار رسـوایی مالـی نشـد و بـرای اجـرای آن بـه 
حسـن وثوق الدولـه رییس الـوزرا و دو وزیر ارشـد او، 
فیـروز میـرزا نصرت الدولـه و اکبـر میـرزا صارم الدوله 
بـرای پیشـبرد آن رشـوه داده نشـده بود، تـاش برای 
تصویـب و تثبیـت آن در تهـران و لنـدن ادامه داشـت.
سـوای شکسـت بریتانیا در به کرسـی نشـاندن قرارداد 
۱9۱9 و تحـوالت دیگری چون تشـکیل حکومت های 
جدیـد در حجـاز و بین النهریـن بـا برنامه ریـزی لنـدن 
و اجـرای مأمـوران منطقه یـی فرهیخته با نفـوذ قدرت 
اسـتعماری چـون تامـس الرنس و گرتـرود بل و طرح 
نقشـۀ خاورمیانـۀ جدیـد، ضـرورت تغییـر در ایـران 
را اجتناب ناپذیـر کـرده بـود. بـرای نمونـه، تحـوالت 
شـورش های  عثمانـی،  امپراتـوری  سـقوط  از  ناشـی 

منتهـی بـه انقـاب ۱92۰ شـیعیان در عراق و تشـکیل 
حکومـت مسـتقل ولـی دست نشـاندۀ فیصـل در عراق 
بـا نقـش مسـتقیم گرترود بـل از طرف دولـت بریتانیا، 
و  مسـتقیم  تبعـات  و  بازتـاب  ایـران  تحـوالت  در 

داشت. غیرمسـتقیمی 
راه هـای  از  بریتانیـا   ،۱92۱ تـا   ۱9۱۷ سـال های  در 
دولت هـای  کنتـرل  و  تأثیرگـذاری  چـون  مختلفـی 
طریـق  از  مسـتقیم  نظامـی  حضـور  ایـران،  داخلـی 
تشـکیل پولیـس جنـوب، اشـغال شـماری از مناطـق 
طریـق  از  نفـوذ  اعمـال  ایـران،  جنوبـی  و  شـمالی 
مستشـاران مالـی و نظامـی و همچنیـن البـی گسـترده 
تبلیغاتـی  و  فرهنگـی  مختلـف  شـبکه های  طریـق  از 
مأمـوران و حامیـان خـود، در ایـران حاضـر و فعـال 
ایـران  مسـأله  این جـا،  در  و  مرحلـه  ایـن  در  بـود. 
بـرای بریتانیـا، فقـط خـود ایـران نبـود؛ حفـظ ایـران، 
کلیـد حفـظ نفـت، خلیـج فـارس، جنوب غرب آسـیا 
قفقـاز  جنـوب  و  مرکـزی  آسـیای  از  بخش هایـی  و 
وضعیـت  ادامـۀ  پسـاجنگ،  موقعیـت  ایـن  در  بـود. 
ناکارآمـد موجـود در حاکمیـت سـلطنت قاجـار کـه 
البتـه مدافعانـی هـم در بریتانیا داشـت، اجـازه نمی داد 
ایـن عـزم تغییـر عملـی شـود. ولـی در داخـل ایـران 
میـان عناصـری چون هرمـن نرمن وزیر مختـار دوران 
کودتـا و جانشـین او، پرسـی لـورن و همچنیـن برخی 
دیگـر از نظامیـان و غیرنظامیـان بریتانیایـی حاضـر در 
ایـران، از قبیـل ادموند آیرونسـاید، لیونل دانتسـرویل، 
در نحـوۀ انجـام آن اختـاف نظـر وجـود داشـت. این 
تصـور عوامانـه و نادقیـق اسـت کـه بگوییم رضاشـاه 
برگزیـده و خواسـتۀ مسـتقیم بریتانیا بوده اسـت، ولی 
ضمنـًا اشـتباه تر از آن این کـه تصـور کنیـم هیـچ یـک 
از عناصـر در دسـتگاه بریتانیـا بـه رضاشـاه عاقه یـی 
نداشـتند و بـه قـدرت رسـیدن او مرهـون حمایـت و 
ایجـاد تسـهیات مسـتقیم و غیرمسـتقیم بریتانیـا نبود. 
شـخص نرمـن وزیرمختـار وقت کـه اساسـًا چهره یی 
ماجراجـو بـود، توانسـت به تدریـج لنـدن را بـا خـود 
در حمایـت از کودتـا و ائتـاف رضاخـان میرپنـج و 
سـیدضیاءالدین طباطبایـی همـراه کنـد. ایـن امـر بـا 
حمایت از دگردیسـی دیویزیون قزاق از نیروی سـنتی 
بریتانیـا،  نیرویـی حامـی  بـه  تحـت سـلطۀ روس هـا 
کمـک مسـتقیم مالی بـه کودتاچیان قـزاق و رفع موانع 
مواصاتـی و تدارکاتـی نیروهـای کودتـا انجـام شـد. 
اگرچـه مناسـبات شـخصی نرمـن بـا رضاخـان خوب 
بـود، ولـی جانشـین نرمـن، پرسـی لـورن به سـرعت 
مناسـبات ویـژه و کم نظیـری را بـا رضاخـان ایجـاد 
کـرد و چـه در دوران نخسـت وزیری سـردار سـپه، 
چـه در دوران گـذار از قاجـار بـه پهلـوی و چـه در 
دوران آغازیـن سـلطنت پهلـوی، نـه فقـط به عنـوان 
نماینـدۀ کشـور دیپلماتیـک دوسـت پهلـوی اول، کـه 
به عنـوان دوسـت و مشـاور شـخصی رضاشـاه عمـل 
کـرد. ایـن مناسـبات ویـژه در مکاتبـات رسـمی لورن 
و اوراق شـخصی بـه جـا مانـده از او کامًا مشـهود و 
قابـل ردیابـی و اثبـات اسـت. لـورن کسـی اسـت که 
توانسـت لنـدن را به تغییر سـلطنت از قاجار به پهلوی 
ترغیـب کنـد. او بـود که لندن را به دسـت کشـیدن از 
متحدان قدیمی و سـنتی چون شـیخ خزعـل و خاندان 
فرمانفرمـا، بـه نفـع رضا شـاه متقاعد کـرد و در داخل 
نیـز بـا شـبکۀ گسـترده مالـی و تبلیغـی خود، شـرایط 
را بـرای سـلطنت پهلوی تسـهیل و هموارتر سـاخت. 
در فاصلـۀ سـال های ۱9۱۷ تـا ۱92۱، اتحـاد جماهیـر 
شـوروی سیاسـت متغیـر و متفاوتی را در قبـال کودتا 
از یـک دوره  آن داشـت. پـس  از  و تحـوالت پـس 
چـون  محلـی  شـورش های  از  حمایـت  و  مخالفـت 
جنبـش جنگل، نخسـت حمایت از میـرزا کوچک خان 
متوقـف شـد. پـس از آن کـه تـاش نافرجـام تئـودور 
روتشـتین نخسـتین وزیـر مختار رسـمی شـوروی در 
ایـران بـرای ایجـاد یـک ائتـاف پنهـان بین مسـکو و 
احمدشـاه علیـه رضـا خـان و لنـدن بـه نماینده گـی 
از  نماینده گـی  بـه  هـروی  بصیرالدولـه  رضـا  میـرزا 
طـرف احمدشـاه، به دلیـل ضعـف شـخصی و تعلـل 
و تـرس ذاتـی احمدشـاه شکسـت خـورد، به تدریـج 
روتشـتین و جانشـین او، بوریس شومیاتسـکی، نسبت 
بـه رضاشـاه موضـوع مثبـت و مایمـی اتخـاذ کرده و 
توانسـتند مسـکو را در جهـت مماشـات بـا لنـدن در 
حمایـت از رضاشـاه ترغیب کننـد. باید توجه داشـت 
کـه تجربـۀ سـی سـال زنده گـی و فعالیـت سیاسـی و 
رسـانه یی مهـم روتشـتین در بریتانیـا، از سـال ۱89۰ 
انقابـی و  فـراری  یهـودی  یـک  به عنـوان  تـا ۱92۰ 
دوسـت نزدیـک لنیـن، درک عمیـق و جایـگاه خاصی 
در موضـوع روابط مسـکو و لندن بـرای او ایجاد کرده 

. بود
پیمـان  بـا  تـوأم  البتـه  مسـکو  موضـع  تغییـر  ایـن 
لنـدن و مسـکو بـرای توقـف  امنیتـی تجـاری  مهـم 
و  منطقـه  در  بلشویسـم  توسـعه طلبانه  فعالیت هـای 

گسـترش مناسـبات تجـاری دو طـرف بـود کـه برای 
حکومـت بریتانیـا نوعـی رهایـی از کابوس گسـترش 
بلشویسـم و بـرای شـوروی نوعـی نجات بخشـی از 
بحران هـای اقتصـادی و رویارویی هـای اجتناب ناپذیر 
بـود. در یک سـال قبل از کودتا، شـرایط ایـران آن قدر 
ناامن، شـکننده و خطرناک شـده بود که دولت بریتانیا 
اعـام می کنـد کـه از بیـم گسـترش جنـگ داخلـی و 
ناامنـی نظامـی و اقتصـادی، همـۀ همسـران و کودکان 
اتباع خود و دیگر کشـورهای دوسـت خود و کسـانی 
کـه کار ضـروری در ایـران ندارنـد را از ایـران خـارج 
خواهـد کـرد. در ایـن شـرایط، از جهـات مختلـف، 
آماده گـی لنـدن بـرای حمایـت از یـک تغییـر جـدی 
ناگهانـی، از طریـق یـک حرکت نظامـی و ایجاد نوعی 
نظـم نویـن و نظـام مسـتقل ومقتـدر کامًا محسـوس 
بـوده اسـت. انتخـاب رضاخان اگرچه بـا کمک عوامل 
انگلیسـی چـون آیرونسـاید بوده اما این گونـه نبوده که 
تنهـا تصمیـم بریتانیـا بـوده باشـد، ولی حاصـل چراغ 
سـبز و تسـهیات سیاسـی، مالـی و تدارکاتـی بود که 
بـه رضاخان و عواملش نشـان داده شـد. ایـن حمایت 
البتـه در بسـتر تحـوالت داخلـی صورت گرفـت و بر 
مـوج تغییرات ناگزیر سیاسـت داخلی سـوار شـد و به 
آن به عنـوان کاتالیـزور و مکمـل و عنصـر تضمینـی و 

تأییـدی عمـل کرد. 
نکتـۀ جالـب در آخـر کام، تناقـض آشـکار منادیـان 
عـدم دخالـت بریتانیـا در کودتـای ۱299 در بررسـی 
سـقوط  و   ۱32۰ شـهریور  رخـداد  و  حادثـه  ایـن 
ایـن دسـته از محققـان در بررسـی  رضاشـاه اسـت. 
کودتـای ۱299، اصـرار زیـادی دارنـد که کودتـا کامًا 
کوشـش  سـال ها  حاصـل  و  داشـته  داخلـی  منشـای 
داخلـی و ضـرورت عوامـل کامـًا داخلـی بـوده ولی 
همیـن عـده، در بررسـی رونـد سـقوط رضاشـاه، در 
رویکـردی کامـًا متناقـض مدعـی می شـوند کـه در 
دوران پایانـی سـلطنت رضاشـاه، هیـچ خلـل، مشـکل 
و تزلزلـی وجـود نداشـته و ناگهان در یک سـپیده دم، 
فقـط بـا مداخلـۀ خارجـی و بـدون وجـود عناصـر و 
دالیـل داخلـی، رضاشـاه مجبـور بـه اسـتعفا و خروج 
از ایـران شـد. حـال آن کـه شـهریور ۱32۰ محصـول 
عوامـل داخلـی و حاصـل مسـوولیت شـخص شـاه و 
زوال تدریجـی حکومـت او در شـش سـال پایانـی و 
به خصـوص در سـال های ۱3۱8 تا ۱32۰ بـود. در این 
میـان، یـورش نیروهـای ارتـش بیگانه عنصر واپسـین 
و ضربـۀ نهایـی بـود. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در 
شـهریور ۱32۰ مـردم ایـران از نفـوذ جنـگ در داخل 
و  ناراحـت  بیگانـگان  توسـط  کشورشـان  اشـغال  و 
معتـرض بودنـد، ولی هیـچ ناراحتـی و اعتراض جدی 
بـه سـقوط حکومـت رضاشـاه و رفتـن او از ایـران از 

مـردم ایـران دیـده و گـزارش نشـد. 
منبع: مـد و مه 

این تصور عوامانه و 
نادقیق است که بگوییم 
رضاشاه برگزیده و 
خواستۀ مستقیم بریتانیا 
بوده است، ولی ضمناً 
اشتباه تر از آن این که 
تصور کنیم هیچ یک 
از عناصر در دستگاه 
بریتانیا به رضاشاه 
عالقه یی نداشتند و به 
قدرت رسیدن او مرهون 
حمایت و ایجاد تسهیالت 
مستقیم و غیرمستقیم 
بریتانیا نبود. شخص 
نرمن وزیرمختار وقت 
که اساساً چهره یی 
ماجراجو بود، توانست 
به تدریج لندن را با خود 
در حمایت از کودتا و 
ائتالف رضاخان میرپنج و 
سیدضیاءالدین طباطبایی 
همراه کند. این امر با 
حمایت از دگردیسی 
دیویزیون قزاق از 
نیروی سنتی تحت سلطۀ 
روس ها به نیرویی حامی 
بریتانیا، کمک مستقیم 
مالی به کودتاچیان قزاق 
و رفع موانع مواصالتی و 
تدارکاتی نیروهای کودتا 
انجام شد

بخش دوم و پایانیدکتر مجیـد تفرشی
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ــاط شــهید بلخــی  ــدم ارتب ــته، از ع ــن نوش ــاز ای ــا در آغ م
ــان  ــبی ایش ــت نس ــی آن روزگار و محرومی ــل ادب ــا محاف ب
ــم و  ــخن گفتی ــات س ــۀ ادبی ــق در زمین ــه و تحقی از مطالع
ــن  ــته، ای ــود خواس ــِت خ ــن محرومی ــه ای ــم ک ــز گفتی نی
ــه                  ای  ــی کــه یــک شــاعر حرف ــات و ضایعات شــاعر را از آف
را تهدیــد می                  کنــد دور داشــته اّمــا هرقــدر در محتــوا 
یاریگــر او بــوده، در صــورِت شــعر، از توانایی                  هــای بــاالی 
هنــری بی                  نصیبــش کــرده اســت. شــاید کســانی ایــن عــدم 
تعــادل صــورت و معنــی در شــعر ایشــان را عیبــی نداننــد 
و بگوینــد: »اگــر هــدف از شــعر، انتقــال اندیشــه                  ها و 
احساســات شــاعر اســت، دیگــر چــرا بایــد نگــران صــورت 
ــن  ــا هــم در بخشــی از ای ــود؟« م و تکنیک                  هــای شــعری ب
ســخن یعنــی اهمیــت و اولویـّـت معانــی، بــا ایــن دوســتان 
همداســتانیم ولــی ســخن در ایــن اســت کــه آن معانــی اگــر 
ــری و  ــای تصوی ــدون آرایش                  ه ــری و ب ــی غیرهن ــا صورت ب
بیانــی ارائــه شــوند، نــه تأثیــر بســیاری خواهنــد داشــت و 
ــی تنهــا  ــی. اصــوالً اگــر انتقــال معان ــه جاودانگــی چندان ن
ــم.  ــعر نداری ــه ش ــازی ب ــه نی ــد ک ــدف کام باش ــا ه و تنه
ــدگاری  ــر و مان ــی را تأثی ــه معان ــن ک ــرای ای ــده ب شــعر آم
بخشــد و اگــر نــه ایــن اســت، چــرا شــاعران بــه مقالــه یــا 
ــرای  ــر ب ــز »هن ــع ت ــا مداف ــوند؟ م ــل نش ــخنرانی متوّس س
هنــر« نیســتیم ولــی حداقــل بــه نظریــۀ »هنــر بــرای تفّکــر 
و عواطــف« باورمندیــم )چیــزی کــه در شــعر شــهید بلخــی 
از جهــت هنــری نمــود چندانــی نیافتــه(. اگــر شــعر عّامــه 
بلخــی از آراســتگی                  های زبانــی و تصویــری حتــی در حــد 
ــی  ــیار باالی ــّد بس ــم ح ــه آن ه ــی )ک ــتاد خلیل ــوم اس مرح
ــان  ــه در می ــر ن ــاید اگ ــود ش ــوردار ب ــت]۱۶[( برخ نیس
ــی  ــروز جایگاه ــی                  زبانان ام ــن فارس ــل در بی ــان الاق جهانی
ــر  ــژه داشــت، چــون از حــق نبایــد گذشــت دردمندانه                  ت وی
ــتان  ــر افغانس ــاعران معاص ــتر ش ــار بیش ــر از آث و متفّکرانه                  ت
ــه بعضــی هنرمندی                  هــای عّامــه بلخــی  ــا بعــداً ب اســت. م
ــدک در  ــی ان ــده ول ــی امیدوارکنن ــون جرقّه                  های ــه همچ ک
ــد، اشــاره  ــت خــود را نشــان می                  دهن ــزار بی ــان آن پنج                  ه می
ــه بعضــی  ــد فهرســت                  وار ب ــون بای ــی اکن ــم کــرد ول خواهی
ــم  ــا ه ــم ت ــاره کنی ــان اش ــعر ایش ــی ش ــتی                  های تکنیک کاس
جانــب انصــاف را در قضــاوت میــان لفــظ و معنــای شــعر 
ــم، مســتدل  ــم آنچــه گفتی ایشــان نگــه داشــته باشــیم و ه

شــده باشــد.
۱ـ صراحت و کم                  توجهی به بیان غیرمستقیم

اگــر بگوییــم آشــکارترین و بلکــه مهم                  تریــن وجــه افتــراق 
شــعر و نظــم همیــن اســت، خطــا نگفته                  ایــم. اصــوالً منطــق 
ــی و  ــورت جزئ ــارت به                  ص ــک عب ــان ی ــاعرانه، بی ــان ش بی
ــاعر  ــک ش ــن کار ی ــت. اولی ــی از آن اس ــی کل ارادۀ معنای
نیــز بایــد همیــن باشــد، یعنــی اختیــار بیانــی کــه در ظاهــر 
بــه یــک معنــای محــدود اشــاره کنــد و در باطــن خویــش 
بــه معانــی عمیــق و گســترده                  ای ناظــر باشــد. وقتــی حافــظ 

می                  گویــد:
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما، سبکباران ساحل                  ها]۱۷[
ــق  ــک غری ــوال ی ــی از اح ــی واقع ــش حکایت ــر کام ظاه
دریاســت و بــا همیــن ظاهــر هــم، شــعر معنایــی دارد ولــی 
وقتــی مــوج و گــرداب را بــه معانــی مجــازی آن                  هــا در نظــر 
ــی  ــۀ عین ــک واقع ــترده                  تر از ی ــعر گس ــوم ش ــم، مفه گیری
ــد  ــود می                  توان ــی خ ــای باطن ــت در معن ــن بی ــود. ای می                  ش

ــه از  ــر، چ ــه از فق ــده ـ چ ــروه درمان ــک گ ــال ی ــان ح زب
ــر  ــز دیگ ــک چی ــه از هزاروی ــی و چ ــکات اجتماع مش
ـ باشــد. این                  جاســت کــه شــعر از حــد یــک رخــداد 
ــرای انســان                  های بیشــماری در  ــی                  رود و ب ــر م ــی فرات مقطع
ــان  ــک بی ــن، ی ــد. ای ــداق می                  یاب ــیاری مص ــای بس زمان                  ه
غیرمســتقیم اســت و البتــه شــهید بلخــی هــم در مــواردی 

ــه: ــخن گفت ــتقیم س غیرمس
مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم

پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این                  جا
صفحۀ 3

ــی  ــی واقع ــان معان ــوه و بســتان، هم ــور از می ــا، منظ این                  ج
ــاک  ــدن ســیب و ن ــن واژگان نیســت و شــاعر از خام                  مان ای
ــوه  ــراد از می ــم م ــد. ه ــکایت نمی                  کن ــًا( ش ــور )مث و انگ
چیــز دیگــری اســت، هــم از بســتان و هــم از پختــه و خــام. 
این                  جــا باطــن کام بــا ظاهــر آن فــرق دارد و از آن فراتــر و 
ــه شــاعرانه  ــه از این                  گون ــا افســوس ک گســترده                  تر اســت اّم
ــت و  ــوان یاف ــیار نمی                  ت ــان بس ــار ایش ــخن                  گفتن را در آث س
صراحــت بســیار، بــه بعضــی شــعرهای ایــن شــاعر، حالــت 

»خطابــۀ منظــوم« داده، ببینیــد:
پیرو احکام قرآنیم و باشد از یقین

حامی احکام قرآن خون و استقال ما
ما مسلمانیم و از راه اخوت بوده است
پشتگرم هر مسلمان خون و استقال ما

صفحۀ ۶

۲ـ ضعف تخیل
فقــر تخیّــل شــاید روی دیگــری از ســّکۀ »صراحــت 
ــاعرانه  ــای ش ــف رابطه                  ه ــال، کش ــون خی ــد چ ــان« باش بی
بیــن پدیده                  هــا و اتّخــاذ بیانــی غیرواقعــی برمبنــای آن 
رابطه                  هاســت و از ایــن زاویــه، می                  تــوان گفــت اگــر 
خیالــی در کار نباشــد، منطــق کام همــان منطــق نثــر 

ــل. ــت کام ــی صراح ــود یعن ــد ب خواه
ــی  ــه توجه ــد ک ــان می                  ده ــعرش نش ــی در ش ــه بلخ عّام
فطــری بــه تصویرســازی دارد و گاه البتــه تصاویــر زیبایــی 
ــاری،  ــی آم ــک ارزیاب ــا ی ــی ب ــد]۱8[ ول ــه می                  کن ــم ارائ ه
خواهیــم دیــد خیــال چنــدان جایــی در شــعر ایشــان 
نــدارد یعنــی یــا کام فاقــد هرگونــه تصویــری اســت و یــا 
تصاویــری دارد قدیمــی و کلیشــه                  ای کــه درواقــع صــورِت 
بازسازی                  شــدۀ تصاویــر شــعر قدماینــد]۱9[. نشــانه                  های 
ــده  ــال دی ــوزۀ خی ــاعرانه در ح ــف                  های ش ــیاری از کش بس
همنشــینی  رهگــذر  از  تصویرهــا  اغلــب  و  نمی                  شــود 
ــری  ــن ارزش هن ــات ایجــاد شــده                  اند و ای ــول کلم غیرمعم
ــت.  ــم نیس ــی ه ــی از ارزش ــد خال ــدارد، هرچن ــیاری ن بس
ــت  ــد بی ــت چن ــوب اس ــب، خ ــدن مطل ــرای روشن                  ترش ب
ــا چنــد بیــت از  از یــک شــعر معــروف عّامــه بلخــی را ب

ــم: ــی مقایســه کنی ــتاد خلیل اس
از عّامه بلخی:

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

مگر از صحنۀ بستان طبیعت دوریم
پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این                  جا

دیگران را به جلو سبقت دانش به دوام

رفتن ما به عقب هم به دوام است این                  جا
بلخیا! نکبت و ادبار ز سستی پیداست
چارۀ این                  همه، یکبار قیام است این                  جا

صفحۀ 3
و از استاد خلیلی:

کشوری دیدم تا حلق فرورفته به قرض
همچو شیری که فرو مانده میان لجنا

قرض بر گردن آن حلقه شده چون زنجیر
سود پیچیده به هر مفصل آن چون رسنا

روشنا روز وی از شام سیه تاری                  تر
بسکه شد جهل بر آن سایه                  فکن در زمنا

سبزه                  اش تر شده از گریۀ فرزند یتیم
گل آن سرخ ز خوناب دل پیرزنا

تا کند بلع هرآن مایه که اندوخته است
افعی فقر، ز هر سوی گشوده دهنا]2۰[

ــر اســت،  ــر و موضع                  دارت ــه عمیق                  ت شــعر شــهید بلخــی البت
ــاد  ــامان اقتص ــع نابس ــی از وض ــتاد خلیل ــر اس ــی اگ یعن
ــت  ــل حکوم ــا، اص ــر از این                  ه ــد، او فرات ــت می                  گوی مملک
ــه  ــام علی ــه قی ــردم را ب ــرد و م ــانه می                  گی ــتبدادی را نش اس
ــان  ــل به                  می ــث تخیّ ــه بح ــی آن                  گاه ک ــد. ول آن فرامی                  خوان
می                  آیــد، ســطح دو شــعر را بســیار متفــاوت می                  یابیــم 
ــی اســتاد خلیلــی ســعی کــرده در هــر بیــت، حرفــش  یعن
ــده را  ــی خوانن ــّس زیبایی                  طلب ــد و ح ــبیهی بیارای ــا تش را ب
اقنــاع کنــد ولــی شــهید بلخــی هرآنچــه گفتنــی داشــته بــا 
صراحــت تمــام بــه نظــم کشــیده بــه گونــه                  ای کــه جــز در 

ــدارد. ــره                  ای ن ــل به ــوم، کام از تخیّ ــت س بی

3ـ ضعف نسبی زبان شعر
زبــان، وســیلۀ انتقــال ذهنیــات شــاعر و در واقع تنهــا ابزاری 
ــراز احساســات و اندیشــه                  هایش در  ــرای اب ــه او ب اســت ک
اختیــار دارد. بــه همیــن لحــاظ، هــم ســامت زبــان از نظــر 
درســت                  بودن مفــردات اهمیــت دارد و هــم رســایی آن 
ــن  ــازه ای ــا. ت ــزای جمله                  ه ــت اج ــری درس ــر قرارگی از نظ
ــک  ــت؛ از ی ــی اس ــرط ابتدای ــک ش ــایی، ی ــامت و رس س
شــاعر انتظــار مــی                  رود عــاوه بــر آن، از بعضــی قابلیت                  هــای 
ویــژۀ کام هــم بــرای زیباترشــدن شــعرش کمــک بگیــرد. 
ــۀ  ــای مربوط ــعر و تکنیک                  ه ــان ش ــای زب ــث در معیاره بح
ــرد،  ــش ک ــوان مطرح ــا نمی                  ت ــت و این                  ج ــل اس آن مفّص
ــوان گفــت کــه شــعر عّامــه بلخــی  فقــط همین                  قــدر می                  ت
ــا  ــت اّم ــوردار اس ــی برخ ــای زبان ــگردها و تکنیک                  ه از ش
ــد  ــم در ح ــعر ه ــان ش ــه زب ــان ب ــده. ایش ــدک و پراکن ان
ــۀ  ــن را از مطالع ــته و ای ــی نداش ــه                  ای توجه ــاعران حرف ش
ــت  ــده و مثب ــاز عم ــا امتی ــت. تنه ــوان دریاف ــعرش می                  ت ش
زبــان ایشــان گســتردگی واژگانــی شــگفت                  آورش اســت بــه 
ــه                  ای کــه روشــن می                  کنــد ایــن شــاعر حتــی از واژگان  گون
فرنگــی رایــج در زبــان فارســی هــم پرهیزی نداشــته اســت 

چــه برســد بــه کلمــات معمــول زبــان مــا.
بس دزد ز کابینه سوی پارلمان شد

از پارلمان الیق کابینه نداریم
صفحۀ ۱8۴

ــتی                  های  ــت، کاس ــه مثب ــن وج ــه ای ــاره ب ــد از اش ــا بع اّم
زبــان شــعر ایشــان را بــه ایــن صــورت می                  تــوان فهرســت 
کــرد: حشــوها، نقایــص دســتوری، به                  هم                  ریختگــی اجــزای 
جملــه، عــدم وســواس در انتخــاب کلمــات، انتخــاب 

از رده خارج                  شــده، شکســتگی                  های کلمــات،  واژه                  هــای 
نازیبایــی ترکیبــات و وفــور بیــش از حــِد واژگان ناآشــنای 
ــا آورد  ــوان مثال                  ه ــا می                  ت ــدام از این                  ه ــرای هرک ــی. ب عرب

ــم: ــا می                  کنی ــت اکتف ــک بی ــه ی ــط ب ــا فق ــه م ک
وای بر احوال آن خونخوار کاو را بعد مرگ

خلق گویندش که گرگ آکل اکباد مرد
صفحۀ 92

ــۀ  ــه؛ »ش« کلم ــه                  کار رفت ــال ب ــای ح ــوال به                  ج ــا، اح این                  ج
ــد اســت  ــه« مصــراع دوم زای ــد اســت؛ »ک ــدش« زای »گوین
ــوس »آکِِل  ــایند و ناملم ــب ناخوش ــر ترکی ــه مهم                  ت و از هم
ــت لطمــه زده  ــه بی ــی »جگرخــوار« ســخت ب ــاد« به                  معن اکب

اســت.
۴ ـ برخی نقایص در وزن و قافیه

ــان،  ــکایت هم ــت و ش ــان اس ــت هم ــز حکای ــا نی این                  ج
ــارش  ــی آث ــه گواه ــی ب ــه بلخ ــر. عّام ــد خفیف                  ت هرچن
ــر  ــته و از زی ــه داش ــتخدام قافی ــری در اس ــارت کم                  نظی مه
ســنگ هــم کــه شــده قافیــه پیــدا می                  کــرده اســت. قصیــدۀ 
2۷۰ بیتــی »شــب دیجــور« )صفحــۀ 28 دیــوان( یــا قصیــدۀ 
قیل                  وقــال«  و  درس  و  مدرســه  ز  دل  »بگرفــت  المیــۀ 
ــان  ــنج ایش ــن قافیه                  س ــان از ذه ــوان( نش ــۀ ۱۶9 دی )صفح
ــد  ــای بلن ــن، او در انتخــاب ردیف                  ه ــر ای ــاوه ب ــد. ع دارن
و غیرمعمــول هــم دســتی داشــته ولــی ایــن کام مــا بــدان 
ــا  ــا ردیف                  ه ــا و ی ــۀ قافیه                  ه ــه هم ــود ک ــد ب ــی نخواه معن
ــد. ــازی می                  کنن ــی ب به                  جــا نشســته و نقــش خــود را به                  خوب

ــه و  ــه قافی ــی                  رود ک ــار م ــی انتظ ــیک فارس ــعر کاس در ش
ردیــف نقطــۀ انفجــار بیــت باشــند یعنــی معنــی ناتمامــی را 
کــه در بقیــه بیــت آمــده، ناگهــان تمــام کننــد و بدین                  گونــه، 
ــری  ــو دلپذی ــعر دارد، به                  نح ــدۀ ش ــه خوانن ــاری را ک انتظ
ــد. در شــعر عّامــه بلخــی گاه چنیــن هســت و گاه  برآورن

نیســت. مثــًا در ایــن دو بیــت:
گفتم به شیخ شهر؛ »بگو حق به                  سوی کیست؟«

خندید و گفت: »دیده شود زر به جیب کیست« 
صفحۀ 8۰

عجب کز زنده قدری نیست بلخی در دیار ما
گروهی بعد مرگ ما به مشتی استخوان گرید

صفحۀ ۱2۷
قافیه                  هــای »زر« و »اســتخوان« نقشــی اساســی در بیــت 
ــا  ــد؛ ردیف                  ه ــام می                  مان ــی ناتم ــا معن ــدون آن                  ه ــد و ب دارن
ــری  ــن به                  کارگی ــی ای ــی، ول ــده معن ــد و کامل                  کنن ــم الزمن ه
ــه  ــد بلک ــواره رخ نمی                  ده ــف، هم ــه و ردی ــۀ قافی هنرمندان
ــه اقتضــای  ــه و ردیــف در شــعر ایشــان فقــط ب ــًا قافی غالب
ــد. ایــن  ــه ندارن قالــب شــعر می                  آینــد و کاربــردی هنرمندان
گاه در شــعرهای طوالنــی ســخت مــال                  آور می                  شــود. 
مثــًا ایشــان شــعری دارد بــا ردیــف »ای قاره                  پیمــا« و ایــن 
ــاده  ــد بیــت اول آن خــوب جــا افت ــی در چن ردیــف خطاب
ــر  ــت به                  نظ ــل کم                  اهمی ــا حداق ــد ی ــا، زای ــه جاه ــا در بقی اّم

می                  آیــد:
اساس شور و شر، ای قاره                  پیما!

جهانی را شرر، ای قاره                  پیما!
به دل                  ها گشته پیدا از نهیبت

بسی خوف و خطر، ای قاره                  پیما!
صفحۀ ۶

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

محمدکاظم کاظمی
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می گوینـد  سیاسـی  آگاهـان  و  بین الملـل  روابـط  آگاهـان 
برون مـرزی  فرمانـده  سـلیمانی،  قاسـم  شـدن  کشـته  کـه 
سـپاه پاسـداران و معـاون نیروهـای حشدالشـعبی در حملـۀ 
نیروهـای امریکایی، بـه تغییر ناگهانـی و زودهنگام معادالت 

نمی شـود. منجـر  منطقـه 
امـا در عیـن حـال شـمار دیگـر بـه ایـن بـاور اند که کشـته 
شـدن ایـن فرمانـده پُرقـدرت ایرانی بـر معـادالت منطقه یی 
بهویـژه اوضاع افغانسـتان تأثیر خواهد گذاشـت و پیامدهای 

عمده یـی را بـرای افغانسـتان در پـی خواهد داشـت.
مصطفی حسـینی، آگاه روابـط بین الملل بـه روزنامۀ ماندگار 
می گویـد کـه موجودیـت امریـکا سال هاسـت توسـط ایران 
در عـراق تهدید می شـود، امـا امریکا در عـراق دیگر مجالی 
اهـداف  کـردن  دنبـال  و  اسـتراتژیک  منافـع  تأمیـن  بـرای 
سـال های  واشـنگتن  کـه  چـرا  نـدارد،  را  خـود  راهبـردی 
زیادی سـت عـراق را بـه ایـران و آیـت اهلل سیسـتانی باختـه 
اسـت و حتـا سـناریوی داعـش هـم نتوانسـت معـادالت را 

بزند. برهـم 
آقـای حسـینی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه امریـکا چـرا 
نظامـی-  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  جنگ هـای  بـه  حاضـر 
اسـتخباراتی شـده اسـت؟ می گویـد: واشـنگتن اجازۀ رشـد 
سـریع یـک دولت قـوی و ارتش مقتـدر عراقی تحـت نفوذ 
ایـران را نمی دهـد و تـاش می کنـد کـه آن را بـه تأخیـر 
بینـدازد. رشـد پُرشـتاب یـک عـراق ضدامریکایـی در کنـار 
ایـران در خاورمیانـه، بـازار انـرژی را به نفع ایران و روسـیه 
سـوق می دهـد و جبهـۀ ضدایرانـی در بـازار انـرژی جهـان 
را دچـار مشـکات بـزرگ اقتصـادی و تنگناهـای انـرژی 
می کنـد کـه پیامدهـای آن واقعًا تکان دهنده و وسـیع اسـت. 
همچنـان در بلندی هـای جـوالن، ذخایـر عظیم نفت کشـف 
شـده اسـت. ذخایـری کـه می توانـد معـادالت شـکل گرفته 
در ذخیرهـگاه انـرژی نفـت و گاز خاورمیانـه و بـازار انرژی 
جهـان را بـه شـکل غیرقابـل تصـوری تغییـر دهد. اسـرائیل 
بلندی هـای  نفـت  تثبیـت میـزان  پـروژۀ کشـف و  سـال ها 
جـوالن را بـه صورت اسـتخباراتی و بـا هزینۀ باالیـی انجام 
داد، امـا منتظـر مانـد تـا در فرصـت مناسـبی بحث سـاخت 

پاالیشـگاه و اسـتخراج را روی دسـت گیـرد.
آقـای حسـینی می افزایـد: اروپـا به منبـع انرژی گاز روسـیه 
وابسـته اسـت. ایـن وابسـته گی همیشـه سـبب می شـود کـه 
اروپـا در تقابـل امریـکا - روسـیه، بیشـتر محتاطانـه و در 
برخـی مـوارد نیـز بی طـرف باشـد. واشـنگتن بـرای این کـه 
میـزان وابسـته گی اروپـا بـه روسـیه را کاهـش دهـد و در 
درازمدت به صفر برسـاند، از کشـورهای عربی بهویژه بشـار 
اسـد تقاضـا کرد که پروژه انتقال گاز از مسـیر کشورشـان را 
تسـهیل کند. بشـار اسـد به متحد اسـتراتژیک خود: روسـیه 
پشـت نکـرد و بـا عبـور پایپ الیـن گاز از سـوریه مخالفت 
کـرد. وقتـی سـناریوی چندپهلـو و چندمنبعی داعش شـکل 
گرفـت، رقابت هـای اسـتراتژیک در حـوزۀ انـرژی در کالبد 
تحـوالت خاورمیانـه مصاب شـده بـه داعش آغاز و شـدت 
یافـت. بخـش تحقیقـات و اسـتخبارات شـاخۀ قدس سـپاه 

پاسـداران ایـران هـم وارد معرکه شـد. 
بـه بـاور آقـای حسـینی: شـاخۀ قـدس سـپاه پاسـداران قبًا 
از کاووش اسـرائیل در بلندی هـای جـوالن خبـر داشـت و 

شـبکه های به هـم مرتبط حـزب اهلل لبنـان، حماس و سـوریه 
گزارش هـای زیـادی بـه ایـران مخابـره کـرده بودنـد. اگـر 
بـرای جلوگیـری یـا ممانعـت از آن کاری نمی کـرد، دلیلـش 
ایـن بـود کـه ایـران منتظـر فرصـت بـرای حرکت به سـوی 

بلندی هـای جـوالن بـود.
بـه گفتـۀ ایـن آگاه روابـط بین الملـل: سـناریوی داعـش بـا 
بازیگـران متعـدد و منابـع متکثـر ایـن چانـس را بـه ایـران، 
اسـرائیل و امریکا داد تا به تخریب شـبکه های سـاخته شـدۀ 
یکدیگـر دسـت بزننـد. اسـرائیل و ایران در چند سـال ظهور 
و تسـلط داعـش در سـوریه و عـراق سـرمایه های زیـادی را 
صـرف کردند تـا جنگ را به سـوی مرزهای یکدیگر سـوق 
دهنـد. هـدف اسـرائیل این بـود که ایـران و جبهۀ همسـوی 
آن، در مسـافت دورتـر از مرزهـای اسـرائیل و بلندی هـای 
جـوالن مصـروف نگـه داشـته شـوند و »تل آویـو« برداشـت 
و اسـتخراج را وارد مرحلـه اجـرا کنـد. تهـران هـم پـس از 
یـک سـال نخسـت جنـگ بـا داعـش، ابتـکار عمـل را بـه 
دسـت گرفـت و از حالـت دفاعـی بیرون شـد، امـا از مبارزه 
بـا داعـش بـه عنـوان پوششـی بـرای تخریـب شـبکه های 
جاسوسـی و نفـوذی اسـرائیل و امریـکا در سـوریه، عراق و 

لبنـان اسـتفاده می کـرد.
مصطفـی حسـینی می گویـد کـه قاسـم سـلیمانی بـه عنـوان 
سـپاه  برون مـرزی  نیروهـای  فرمانـده  چندیـن  از  یکـی 
نفـوذ  مرزهـای  جابه جایـی  مسـوول  ایـران،  پاسـداران 
را  جنگـی  منطقـه،  در  پاسـداران  سـپاه  بـود.  اسـتخباراتی 
رهبـری می کـرد کـه عراق را به تصـرف در آورد، سـوریه را 
حفـظ کـرد و حـزب اهلل لبنـان را دژ محکـم نظامـی سـاخت 

و عمـًا یـک شـبکۀ اسـتخباراتی و نظامـی ضدامریکایـی-
اسـرائیلی در منطقـه ایجـاد کـرد کـه اهـداف میان مـدت از 
جملـه جلوگیـری از احداث و راه اندازی پاالیشـگاه نفت در 
بلندی هـای جـوالن و در اختیـار گرفتـن امنیت مسـیر انتقال 

انـرژی و یـا ناامن سـازی آن را دنبـال می کـرد.
حسـینی معتقد اسـت کـه کشـته شـدن فرمانـده برون مرزی 
بـه  حشدالشـعبی،  نیروهـای  معـاون  و  پاسـداران  سـپاه 
تغییـر ناگهانـی و زودهنـگام معـادالت منجـر نمی شـود و 
امریکایی هـا و اسـرائیل واقعـًا در تنگنـا قـرار گرفتـه انـد و 
بـه قـول معـروف: »چـون بـه تنگ آیـی، بـه جنگ آیـی!« و 
ایـران و متحـدان منطقه یـی آن نیـز می داننـد کـه بـرای آنچه 
بـه دسـت آورده انـد و بایـد در حفـظ و تداوم آن بکوشـند، 
از دسـت دادن سـلیمانی و ابومهندس بهای سـنگینی نیست.

پیامدهای تقابل ایران-امریکا برای افغانستان و منطقه
بـا ایـن حـال، کشـته شـدن قاسـم سـلیمانی چـه پیامدهایی 
تمیـم  باشـد.  داشـته  منطقـه  و  افغانسـتان  بـرای  می توانـد 
عاصـی، معـاون پیشـین وزارت دفـاع ملی به این باور اسـت 
که مرگ قاسـم سـلیمانی پنج پیامد عمده را برای افغانسـتان 
خواهـد داشـت. ایـن پنج پیامـد از نظـر آقای عاصـی، یکی 
شکسـت پروسـۀ صلح و یـا در نهایت ادامۀ جنـگ از طرف 

شـاخۀ طالبـان تحـت حمایـت ایران می باشـد.
در  خشـونت ها  تشـدید  کـه  می افزایـد  عاصـی  آقـای 
افغانسـتان بهویـژه در مناطق غرب و جنوب غرب افغانسـتان 
و حمـات هدفمنـد اسـتخباراتی و نیابتـی بـاالی امریـکا و 
تأسیسـات و پایگاه هـای این کشـور در خاک افغانسـتان، دو 

پیامـد دیگـر ایـن رویـداد خواهـد بود.
بـه گفتـۀ تمیـم عاصـی: تشـدید بازی هـای منفـی از طـرف 
گروه هـای تحـت حمایـت ایـران در افغانسـتان و تشـدید 
خشـونت ها علیـه امریـکا به خاطر تسـریع خـروج نیروهای 
ایـن کشـور از افغانسـتان هـم پیامدهـای دیگـر ایـن رویداد 
می توانـد باشـد. بـه بـاور او، مـرگ سـردار سـلیمانی یـک 
و  اسـت  منطقـه  بـرای  سیاسـی-نظامی  بـزرگ  انکشـاف 
مـردم افغانسـتان بایـد یک سیاسـت زیرکانۀ سیاسـی-نظامی 

منطقه یـی را بـه پیـش بگیرنـد.
در عیـن حـال، دکتور جـواد رحیمـی، آگاه روابـط بین الملل 
بـه ایـن باور اسـت کـه بربنیـاد مـادۀ دوم بند چهارم منشـور 
سـازمان ملـل متحـد، کشـورهای جهـان در امـور بین المللی 
از »تهدیـد، اسـتفاده از زور و حملـه بـاالی همدیگـر« منـع 
شـده انـد. آقـای رحیمـی امـا می افزایـد کـه مـادۀ ۵۱ همین 
منشـور بـرای کشـورهای جهـان حـق می دهـد تا بـه خاطر 
دفـاع از خـود و متحدین شـان، در برابـر »تجـاوز و تهدیـد 

دیگـران« بـه »دفاع مشـروع« متوسـل شـوند.
دکتـور جـواد رحیمی می گوید کـه ایاالت متحـدۀ امریکا در 
کنـار تمـام عملکردهای قبلی معترضان و شورشـیان وابسـته 
بـه سـپاه قدس علیـه این کشـور در خاورمیانـه، حمله باالی 
سـفارت آن کشـور در عـراق و حضـور سـلیمانی در کنـار 
مهنـدس را بهتریـن دالیـل بـرای توجیـه حملـۀ هوایی خود 
اقـدام خـود را مطابـق  بین المللـی،  می داننـد و در صحنـۀ 
مادۀ ۵۱ منشـور سـازمان ملل، اقـدام قانونی و دفاع مشـروع 

می کند. حسـاب 
رحیمـی بیـان می کنـد: ایـران در موقعیتـی قـرار نـدارد کـه 
بـا امریـکا مسـتقیمأ رویارویـی کنـد. همچنان سیاسـت های 
رهبـران قبلـی ایـران از جملـه آقـای خمینـی و خامنه یـی، 
پرهیـز و جلوگیـری از رویارویـی بـا امریکا بـوده که ممکن 
همـان خـط مشـی هنـوز هـم مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. 
آنچـه کـه قابـل نگرانی اسـت، تشـدید جنگ هـای نیابتی در 

کشـورهای منطقـه از جملـه افغانسـتان می باشـد.
بـه گفتـۀ ایـن آگاه روابـط بین الملـل، پـس از ایـن حملـه، 
ایـران تـاش خواهـد کـرد تـا پروسـۀ صلـح افغانسـتان را 
سـبوتاژ کنـد. امـا او بـه ایـن بـاور اسـت: از آنجایـی کـه 
طالبـان خود خواسـتار آغاز مذاکرات مسـتقیم بـا امریکاییان 
بودنـد و هسـتند، بـه خواسـت ایـران تـن نخواهنـد داد و به 
فرمایـش آن کشـور، میـز مذاکـره بـا امریکایـان را نیـز ترک 

کرد. نخواهنـد 
دکتـور رحیمـی می گویـد کـه پیوسـته گی جغرافیایـی میـان 
خـاک  در  کشـور  آن  فرهنگـی  نفـوذ  افغانسـتان؛  و  ایـران 
امریکایـی در  پایگاه هـای نظامـی  افغانسـتان و موجودیـت 
خـاک افغانسـتان، افزایـش تحـرکات خصمانـۀ ایـران را بـه 
آسـانی و سـاده گی می توانـد بـه دنبـال داشـته باشـد. دکتـر 
جـواد رحیمـی در اخیر سـخنانش گفـت که ایـران از طریق 
شورشـیان وابسـته به سـلیمانی، هرج ومرج ضد امریکایی را 
در کشـورهای منطقـه افزایش خواهد داد، بـازار جنگ نیابتی 
و غیرمسـتقیم گـرم خواهـد شـد و تحـرکات ضدامریکایـی 
حتـا در خـاک افغانسـتان بـرای ایـران بـه سـاده گی قابـل 
انجـام خواهـد بـود، امـا روند صلـح همچنان بـا چالش های 

موجـوده بـه پیـش خواهـد رفت.

کشته شدن سلیمانی معادالت منطقه را تغییر خواهد داد؟
روح اهلل بهزاد

ایـن روزهـا علی رغـِم اتفاقـاِت مهمـی کـه در منطقـه افتاده 
و ممکـن کـه بر کشـورهای منطقـه و از جمله افغانسـتان در 
بحـث گفت وگوهـای صلـح اثـر داشـته باشـد؛ ولـی چشـِم 
مـردم افغانسـتان هنـوز هم بـه انتخابـات و نتیجۀ آن اسـت. 
هرچنـد ایـن توجه به آن داغـی و پُررنگِی روزهای نخسـت 
نسـبت  کامـًا  نمی تـوان گفـت کـه جامعـه  نیسـت، ولـی 
بـه انتخابـات و نتیجـۀ آن حالـِت انفعالـی بـه خـود گرفتـه 
اسـت. بسـیاری ها پرسش شـان این اسـت کـه آیـا کمیسـیون 
انتخابـات بـه ُکِل شـکایت هایی که به آن رسـیده، به صورِت 
همه جانبـه، غیرجانب  دارانـه و مسـووالنه رسـیده گی خواهد 
کـرد؟ چـه ضمانتـی وجـود دارد کـه کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی بتوانـد نقـش موثـری در نتیجـۀ انتخابـات بـازی 
کنـد؟ برخـی گزارش هـا کـه از درون کمیسـیون شـکایات 
بـه گـوش می رسـد، حاکـی از آن اسـت کـه نتیجـۀ نهایـی 
انتخابـات بـه دلیـل بیـرون سـاختن مقـداری از آرای تقلبـی 
از نتیجـۀ ابتدایـی، دسـتخوش تغییر خواهد شـد و انتخابات 
مسـیر دیگـری را در پیـش خواهـد گرفـت. امـا بـه ایـن امر 

چقـدر می تـوان مطمیـن بـود؟
کمیسـیون  درون  از  کـه  سـخنان  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه   
شـکایات بـه گـوش می رسـد، بیشـتر از آن کـه منطبـق بـه 
واقعیت هایـی باشـد کـه در داخـل ایـن کمیسـیون می گذرد، 
بـرای فریـب اذهـان عمومـی و آرام سـاختِن جـو  بیشـتر 
می شـود.  اسـتفاده  آن  از  انتخاباتـی  فضـای  در  متشـنج 
کمیسـیون شـکایات می خواهـد با نشـر چنیـن گزارش هایی 
چنـد مـورد را وارد ذهنیـِت جامعه کند. در قدم نخسـت این 
کمیسـیون تـاش دارد کـه جایـگاه خـود را در میـان مـردم 
و نامـزداِن انتخابـات تثبیـت کنـد و بـه آن هـا چنیـن وانمود 
انتخاباتـی  شـکایت های  بـه  رسـیده گی  برنامـۀ  کـه  سـازد 
گروه هـای  دسـت درازی های  از  دور  بـه  و  مسـتقانه 

بـرده  پیـش  بـه  »دولت سـاز«  تیـم  به ویـژه  و  مداخله گـر 
می شـود. مسـالۀ دیگـر ایجـاد اعتمـاد در میـان مردم نسـبت 
بـه موضعـی اسـت که ایـن کمیسـیون ممکن اسـت در قبال 
نتیجـۀ انتخابـات بـازی کنـد. از حـاال بایـد شـرایطی فراهم 
شـود کـه اگـر نـه دسـته های معتـرض انتخاباتـی، حداقـل 
جمیعـی از مردم بر کار کمیسـیون صحه بگذارند. کمیسـیون 
شـکایات می خواهـد نتیجه یـی را از انتخابـات ارایـه کند که 
قبـًا بـرای آن ذهنیت سـازی کـرده و اگـر اعتراض هایی هم 
در برابـر آن صـورت گیـرد، کمیسـیون شـکایات بتوانـد بـا 
اسـتناد بـه حرف های گذشـتۀ خـود بـرای آن توجیه داشـته 
باشـد. بـا توجه بـه این مسـایل، هنـوز هیچ روزنـه و امیدی 
از سـوی کمیسـیون شـکایاِت انتخاباتـی به وجـود نیامده که 
بتـوان بـا اتکا بـه آن، از عادالنـه بودن نتیجۀ نهایـی انتخابات 

گفت. سـخن 

 

انتخابـات متأسـفانه در افغانسـتان بـه بـازی قـدرت تبدیـل 
شـده کـه کمیسـیون های انتخاباتـی از سـاحۀ نفـوذ آن بـه 
دور نمانده انـد. آنچـه را کـه کمیسـیون انتخابـات اعام کرد، 
دقیقـًا چیـزی بود که بـرای آن به گونۀ تعمدی و سـاخته گی 
برنامه ریـزی صـورت گرفتـه بـود. بسـیاری از تحلیل گران از 
همـان روزهـای نخسـت پس از برگـزاری انتخابـات، به این 
نکته اشـاره داشـتند که کمیسـیون انتخابات در مسـیر درست 
و اصولـی قـرار نـدارد. شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری 
که بیشـترین نقـش را در برما کـردن دسیسـه های انتخاباتی 
بـازی کـرد، با نشـر اعامیه هـا و بیانیه هـای مکـرر جامعه را 
نسـبت بـه اعـام نتیجـۀ تقلب آمیـز هشـدار داد. امـا دسـت 
آخـر کاری کـه نبایـد می شـد، شـد و کمیسـیون بـا هـزار و 
یـک ترفنـد در همـکاری بـا تیـم متقلب کـه متأسـفانه تمام 

امکانـات دولتـی را در اختیـار دارد، نتیجـۀ ابتدایـی را بـه 
صـورِت دستکاری شـده اعـام کـرد. حـاال بعیـد بـه نظـر 
می رسـد کـه ایـن نتیجه در اثر بررسـی کمیسـیون شـکایات 
کنـد.  تغییـر  انتخاباتـی 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی هرچنـد که در برخـی موارد 
بـرای اطمینـان دادن بـه مـردم حرف هایـی را مطـرح می کند 
امـا در برخی مـوارد نیز دچار تناقض گویی آشـکار می شـود 
کـه مشـت آن را در همـکاری بـا تقلـب کاران باز می سـازد. 
بـه گونۀ مثال، کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی می گوید برای 
رسـیده گی به برخـی پرونده ها و شـکایاتی کـه در اختیارش 
قـرار گرفته، کمیسـیون های والیتی چندان همـکاری از خود 
نشـان نمی دهنـد. این بـه چه معناسـت؟ آیا غیر از این اسـت 
کـه کمیسـیون می خواهـد بـرای نتیجه یـی کـه بـه زودی در 
اختیـار جامعـه قـرار می گیـرد، راه های فـرار تعبیـه کند؟ اگر 
چنیـن نیسـت، پـس چـه توجیهـی می توانـد وجـود داشـته 
باشـد کـه از عدم همکاری برخـی کمیسـیون های والیتی در 

زمینـۀ تفتیـش آرا سـخن می گوید؟
دارای  کمیسـیونی  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  اگـر   
صاحیت و اسـتقالیت اسـت، باید به تمام اسـناد انتخاباتی 
کـه در اختیـار کمیسـیون انتخابات قـراردارد، بـرای تفکیک 
حـق از باطـل و سـیاه از سـفید دسترسـی داشـته باشـد. اگر 
چنین نشـود، بدون شـک هیچ نتیجـۀ واقعی یـی از انتخابات 
افغانسـتان به دسـت نخواهـد آمـد. موضعـی را کـه شـورای 
نامـزدان انتخابـات در برابر کمیسـیون شـکایات برگزیده اند، 
بایـد منطقی تریـن موضـع برای برقـراری شـفافیِت انتخابات 
دانسـت. ایـن شـورا از درج هرگونه شـکایت در کمیسـیون 
رفـت،  آن هـا  ذکـر  کـه  دالیلـی  بـه  انتخاباتـی  شـکایات 
خـودداری ورزیـد تـا نشـان دهـد کـه کمیسـیون شـکایات 
بـه گونـۀ همه جانبـه و بی طرفانـه در قضیـۀ انتخابـات عمـل 

کرد. نخواهـد 

شکایات انتخاباتی بررسی می شود؟ رحیـم افشاری
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از تـاش فـراوان  و سـرمایه گذاری های هنگفـت در  پـس 
مسـیر مدرنیزه کـردن نیروهـای مسـلح، ارتـش آزادی بخـش 
خلـق چیـن روز اول اکتبـر گذشـته، بـه مناسـبت هفتادمیـن 
سـالگرد تأسـیس خـود، مراسـم رژۀ بزرگی در پکـن برگزار 
کـرد و بخشـی از جدیدترین تسـلیحات و تجهیـزات نظامی 
سـاخت ایـن کشـور را بـه نمایـش گذاشـت. ایـن سـاز و 
بـرگ نظامـی همچنیـن شـامل تسـلیحاتی نیـز می شـود کـه 
ظـرف چندسـال اخیر وارد خدمت شـده اند. در این نوشـتار 
تـاش می شـود که ضمـن نگاهـی اجمالی بـه ویژهگی های 
ایـن سـاح ها بـه تسـلیحات جدیدتری کـه احتماالً توسـط 

چینی هـا بـه زودی رونمایـی می شـود، اشـاره شـود.
بـه عقیـدۀ شـماری از تحلیل گـران، هرچند، نمایـش قدرت 
اول اکتبـر یـک برنامـۀ تبلیغاتـی بـه دقـت طراحـی  و تنظیم 
 شـده بـود، امـا ایـن رژه سـرنخ ها و شـواهد قاطعـی دربـاره 
دکتریـن جنگـی در حـال ظهور چیـن به دسـت نمی دهد. با 
ایـن وجـود، نشـانه ها حاکـی از این اسـت که چیـن برروی 
ایجـاد و توسـعه »ارتشـی اطاعـات محور« و کسـب برتری 
در زمینـه فناوری هـای نظامی متمرکز شـده اسـت. بسـیاری 
از سیسـتم های بـه نمایـش گذاشـته در رژه اول اکتبـر بـه 
هـدف تقویـت و بهبـود توانایی هـای نیروهـای مسـلح چین 
)ISR( در زمینـه جمـع آوری اطاعات، شناسـایی و نظارت
]۱[ و نیـز توانایـی ضربتـی دقیـق متعارف به خدمـت گرفته 
شـده اند. وظیفـه مهـم  دیگـر ایـن سـامانه ها، ایجـاد اختـال 
و  امریکایـی،  نیروهـای  اطاعـات  و  ارتباطـات  شـبکه  در 
نیـز اخـال در رونـد کسـب آمادهگـی رزمـی ایـن نیروهـا 
و توانایـی به کارگیـری تسـلیحات دقیـق توسـط آنهاسـت. 
اسـتقبال چیـن از شـیوه های جنگی »اطاعات محـور« مبتنی 
بـر فنـاوری بـاال منعکس کننـدۀ درس هـای بسـیاری اسـت 
کـه ارتـش خلق چیـن از رصـد عملیات های ایـاالت متحده 
ظرف دودهه گذشـته کسـب کرده اسـت. در طول این دوره، 
امریـکا در حـال اسـتفاده بی رقیـب از سـامانه های ISR  و 
شـبکه های C2 ]2[ پیشـرفته بـوده اسـت. ایـن سـامانه های 
جدیـد چینـی همچنیـن می تواننـد مراکـز اسـتقرار نیروهای 
امریکایـی و متحـدان آنهـا در منطقه آسـیا- اقیانـوس آرام را 
مـورد تهدیـد قرار دهنـد. به میدان آمدن تسـلیحات پیشـرفته 
از جملـه کاهک هـای هواسـر )گایدر( هایپرسـونیک )با ۵ 
برابـر سـرعت صـوت( و قابلیت مانورپذیـری، چالش مهمی 
را متوجـه سـامانه های پدافنـد هوایـی و موشـکی امریکایـی 
خواهـد کـرد. همچنیـن، بخشـی مهـم از سـامانه های چینی 
قـرار اسـت تـا آمادهگـی جنگـی این کشـور در زیـر آب را 
افزایـش دهد و سـلطه زیردریایی هـای امریکایی در آب های 

منطقـه را بـه چالـش افکنند.
چیـن به ویـژه در ایـن مراسـم توانایی هـای متعـارف جدید، 
چندیـن سـامانه حمـل کاهـک هسـته یی ارتقا یافتـۀ جدید 
را بـه نمایـش گذاشـت که شـامل موشـک های با سـکوهای 
موشـک های  و   ]3[)ICBM( قاره پیمـا  بالسـتیک  متحـرک 
 ]۴[)SLBM( بالسـتیک بـا قابلیـت پرتـاب از زیردریایـی
می شـدند. چنیـن بـه نظر می رسـد کـه چینی هـا به خصوص 
در پـی افـزودن بر قابلیـت بقاپذیری و نفوذ این سیسـتم های 
موشـکی در شـبکه های پدافنـد موشـکی دشـمن بوده انـد. 
عـاوه بر ایـن، سـامانه های مذکـور نشـان دهندۀ پیچیدهگی 
و  اسـتراتژیک  موشـکی  نیـروی  پیشـرفته بودن  و  فنـی 
هسـته یی  تصیم گیرندهـگان  میـان  در  اصلـی  ماحظـات 
چیـن اسـت. در همیـن حـال، بسـیاری از ناظـران غربـی و 
آسـیایی نگـران ماهیـت دوگانه موشـک های میان بـرد چینی، 
ماننـد موشـک های DF-2۶ کـه قابلیـت حمـل هـر دو نوع 
کاهک هـای متعـارف و هسـته ای را دارند، هسـتند. نگرانی 
و عدم اطمینـان مشـابهی در مـورد توانایی هسـته یی در مورد 

برنامـه »وسـیله حامل هواسـر هایپرسـونیک« ]۵[وجود دارد.
اکتبـر  اول  رژه  مراسـم  در  شـرکت کننده  سـخت افزارهای 
انـواع  و  پهپادهـا،  الکترونیـک،  جنـگ  تجهیـزات  شـامل 

می شـدند. جدیـد  موشـک های 

جنگ الکترونیک
ارتـش چین همسـو بـا اهدافش برای کـم اثر کـردن توانایی 
جمـع آوری اطاعـات، شناسـایی و نظـارت ایـاالت متحـده 
متحـرک  سـامانه های  از  توجهـی  قابـل  شـمار  منطقـه،  در 
جنـگ الکترونیـک از جمله سیسـتم های زمینـی پخش کنندۀ 
چینی هـا  گذاشـت.  نمایـش  بـه  را  الکترونیکـی  اختـال 
همچنیـن دونـوع پهپـاد ایجادکننـده اختـال الکترونیکی در 
هـوا از جملـه پهپـاد ASN-2۰۷ را نیـز در معـرض دیـد 
عمومـی قـرارداد. بـه گـزارش منابـع خبـری رسـمی چینی، 
کشـور  ایـن  الکترونیـک  جنـگ  سـامانه های  متنوع بـودن 
نشـان می دهـد کـه تـاش پکن بـر اعمـال کنترل بـر جریان 
اطاعـات در طـول عملیـات نظامـی معطـوف شـده اسـت. 
هـدف ارتـش چیـن از سـرمایه گذاری در ارتقـاء تجهیـزات 
جنـگ الکترونیـک خـود ایجـاد اختـال جـدی در زنجیـره 
ارتباطـی و شـبکه انتقـال داده هـا بدون سـیم ماشـین جنگی 
مختل کـردن  و  آن،  نظامـی  عملیـات  انجـام  بـرای  امریـکا 
و  فرماندهـی  شـبکه  اطاعـات،  یکپارچه سـازی  فراینـد 
کنتـرل، و به کارگیـری تسـلیحات هدایت شـونده دقیـق در 

شـرایط ضـروری اسـت.

پهپادها
بـه  رژه  ایـن  در  کـه  چینـی  جدیـد  پهپادهـای  مهمتریـن 
نمایـش عمومـی درآمدنـد، عبارت انـد از: پهپـاد تهاجمـی 
رادارگریـز دوربـرد GJ-۱۱  )گونگجـی( ]۶[کـه همچنیـن 
می توانـد اطاعـات مهمـی بـرای هدف گیـری دقیـق جهت 
ارسـال بـه نیروهـای موشـکی ارتـش چیـن را فراهـم آورد؛ 
پهپـاد شناسـایی مافـوف صـوت هواپایـه WZ-8  کـه بـه 
وسـیله یـک بمب افکـن حمـل و در آسـمان رهـا می شـود. 
وظیفـۀ ایـن پهپـاد کـه دارای سـوخت موشـکی می باشـد، 
شـناورهای  و  ناوگروه هـا  دربـاره  اطاعـات  جمـع آوری 
دشـمن در دریاسـت. تصور می شـود کـه WZ-8  همچنین 
بـه هواپیماهـای چینـی بـرای یافتـن موقعیـت و هدف گیری 
واحدهـای سـطحی دشـمن کمـک می کنـد. عـاوه بـر این، 
چیـن یـک زیردریایـی کوچک بدون سرنشـین جدیـد به نام 
و  شناسـایی  ماموریت هـای  انجـام  بـرای  را    HSU۰۰۱
نظـارت در نواحـی جنگـی را رونمایی کرد. ایـن زیردریایی 
بدون سرنشـین بخشـی از توانایی ISR  رو به توسـعه چین 
بـرای عملیات ضدزیردریایی محسـوب می شـود. تـا پیش از 
ایـن، توانایـی چیـن بـرای ردیابی مسـیر واحدهـای دریایی 
امریکایـی محـدود بـود، امـا بـا تولیـد پهپادهـا، ماهواره ها و 
شـناورهای بـودن سرنشـین شناسـایی، چینی هـا نیـز شـبکه 
جمـع آوری اطاعـات و فرماندهـی و کنتـرل کارآمد خود را 

بـرای اجـرای عملیـات رزمـی پدیـد آورده اند.

موشک ها
ایـن رژه همچنیـن نشـانگر سـرمایه گذاری گسـترده چینی ها 
در عرصـه سـاخت موشـک های متنـوع و پیشـرفته بـود کـه 
طـی آن شـش نـوع موشـک پیشـتر دیـده نشـده بـه نمایش 
موشـک  نـوع  سـه  شـامل  سیسـتم ها  ایـن  شـد.  گذاشـته 
 ،۱۰۰-CJ ۱2-۱8 وB، YJ-YJ کـروز جدیـد به نام هـای
دونـوع موشـک بالسـتیک، JL-2 و DF-۴۱ و نیز موشـک 
حامـل »پرتابـه هواسـر هایپرسـونیک« DF-۱۷  بـود. بنـا 
بـه گـزارش رسـانه های چینـی، DF-۱۷  بـه منظـور فایـق 

آمدن و گذشـتن از سـد دفاع موشـکی امریـکا و متحدان آن 
طراحی شـده اسـت. برخاف موشـک های بالسـتیک سنتی، 
گایدرهـای هایپرسـونیک پـس از بازگشـت بـه جـو زمین 
می تواننـد بـا پـرواز در ارتفـاع کـم، بـا سـرعتی معـادل پنج 
برابـر سـرعت صـوت) ۵ مـاخ( و در مسـیر پـروازی غیـر 
قابـل پیش بینـی و انجـام مانورهـای الزم بـرای دوری گزیدن 
و اغفـال سـامانه های دفـاع موشـکی بـه اهداف خـود ضربه 
بزننـد. افـزون برایـن، چین چند سیسـتم موشـکی بالسـتیک 

نسـبتًا جدیـد DF-2۶ را نیـز بـه نمایش گذاشـت.
در جریـان این مراسـم، نـوع ارتقـاء یافته موشـک قدیمی تر 
DF-۵  بـا نـام ۵B-DF و موشـک ارتقایافتـه بالسـتیک 
ایـن  آورد.  خیابـان  بـه  نیـز  را    3۱AG-DFقاره پیمـای
موشـک ۵B-DF  مجهـز بـه کاهـک حامـل »پرتابه هـای 
)MIRV( چندگانـه بـا قابلیـت بازگشـت مسـتقل بـه جـو
]۷[ می باشـد. رژه هفتادمیـن سـالگرد تاسـیس ارتـش چیـن 
همچنیـن شـاهد عبـور موشـک بالسـتیک  JL-2 بـا قابلیت 
پرتـاب از زیردریایـی و نیـز موشـک بالسـتیک قاره پیمـای 
DF -۴۱  بـا قابلیـت حمـل ۶ تـا ۱۰ کاهک هسـته ای بود.
نیروهـای مسـلح جمهـوری خلـق چین، گذشـته از مراسـم 
هفتادمیـن سـالگرد تاسـیس خـود، ظـرف چندمـاه گذشـته 
تسـلیحات دیگـری رانیـز بـه خدمـت گرفتـه  و یـا در حـال 
آزمایش هـای فنـی بـرای به کارگیـری آنها هسـتند. مهم ترین 

ایـن سـاح ها نیـز عبارت انـداز:
هواپیمابـر  نـاو  )نخسـتین  چیـن  ناوهواپیمابـر  دومیـن    .۱

:۰۰۱A  Type پـروژه  نـام  بـا  بومـی( 
ایـن نـاو هواپیمابـر جدیـد در سـال 2۰۱8 سـومین سـفر 
آزمایشـی دریایـی خـود را بـه انجـام رسـانده و بـه احتمال 

قـوی ظـرف سـال 2۰۱9 بـه خدمـت در خواهـد آمـد.
:Type۰۵۵ 2.  نخستین نمونه ناوشکن

نیـروی دریایـی چیـن در سـال 2۰۱9 در انتظـار دریافـت 
نخسـتین فرونـد از ناوشـکن های Type۰۵۵ خـود اسـت 
مـاه  از  انداخته شـدن در سـال 2۰۱8  بـه آب  از  پـس  کـه 
دریایـی  تمرین هـای  گذرانـدن  حـال  در  گذشـته  اگسـت 
خـود اسـت. ایـن ناوشـکن موشـک انداز ۱2 هزارتنـی که از 
اندازه هـای اسـتاندارد یـک ناوشـکن فراتـر رفتـه بـه عنوان 
ناواسـکورت ناوهـای هواپیمابـر انجـام وظیفـه خواهد کرد. 
نیـروی دریایـی چیـن با قصـد افزایـش سـریع توانایی خود 
در آب هـای آبی)عمیـق(، چهارفرونـد دیگـر از ایـن نـوع 

ناوشـکن قدرت منـد را در دسـت سـاخت دارد.
از  پرتـاب  قابلیـت  بـا   3-JL بالسـتیک  موشـک های    .3

زیردریایـی
بـر اسـاس گزارش هـای منابـع امریکایـی، چیـن نخسـتین 
پرتـاب آزمایشـی JL-3 را درمـاه نوامبـر 2۰۱8 انجـام داده 
که برای اسـتقرار زیردریایی های Type۰32 بهسـازی شـده 
 3-JL اسـت. گمـان زده می شـود کـه نسـل آینـده موشـک
به نـام »مـوج بـزرگ« قابلیـت حمـل ۱۰پرتابـه مسـتقل بـا 
توانایـی بازگشـت بـه جـو زمیـن اسـتکه هرکـدام قـادر بـه 

حمـل چنـد کاهـک هسـته ای می باشـند.
Type۰9۵ ۴.  زیردریایی هسته یی

زیرسـطحی  اسـکورت  هسـته یی،  زیردریایـی  ایـن 
ناوگروه هـای هواپیمابـر چینـی را برعهـده خواهـد داشـت. 
انتظـار مـی رود هشـت فرونـد از ایـن نوع شـناور در دسـت 
سـاخت باشـند. تولیـد نخسـتین فرونـد این نـوع زیردریایی 
وضعیـت  پنتاگـون  گفتـه  بـه  شـد.  آغـاز   2۰۱۷ سـال  در 
عملکـرد بخش هـای ایجادکننـده صـدا در ایـن زیردریایـی 
بهبـود یافتـه و فناوری هـای جدیـد بـرای کاهش سـروصدا 

در آن بـه کاررفتـه اسـت.
۵.  جت هـای جنگنده FC-3۱  و هواپیماهای هشـداردهنده 

۶۰۰-KJ زود هنگام
رادارگریـز  پنجـم  نسـل  جنگنده هـای  کـه  مـی رود  انتظـار 
FC-3۱  »شـاهین خاکسـتری«]8[ کـه پروازهـای ابتدایـی 
خـود را در سـال 2۰۱2 انجـام داد، پس از انجـام اصاحات 
آینـده  دوسـال  یکـی  ظـرف  تکمیلـی  آزمایش هـای  در 
وارد خدمـت شـوند. جنگنـده FC-3۱   از جنگنده هـای 
کوچکتـر   2۰-J وزن  سـنگین  هوایـی  برتـری  رادارگریـز 
اسـت و شـماری از تحلیلگـران می گویند این جت متوسـط 
دوموتـوره می توانـد جایگزیـن جنگنده هـای کنونـی برروی 
انتظـار  همین حـال،  در  شـود.  چینـی  هواپیمابـر  ناوهـای 
مـی رود چینی هـا بـرای پرکـردن خـاء وجـود هواپیماهـای 
نسـل آینده هشـداردهنده زودهنگام و شناسـایی الکترونیکی 
-KJ بـرروی ناوهـای هواپیمابـر خـود، بـه زودی هواپیمای

۶۰۰  را مـورد آزمایش هـای پـروازی قراردهد. ایـن هواپیما 
آرایه یـی  اسـکن کننده  بـزرگ  رادار  آنتـن  یـک  بـه  مجهـز 

الکترونیکـی )AESA( خواهـد بـود.
 

2۰-H ۶.  بمب افکن رادارگریز
چیـن در ماه اگسـت 2۰۱8 اعام کرده بود که پیشـرفت های 
مهمـی در سـاخت بمب افکـن اسـتراتژیک رادارگریز جدید 
از  شـماری  اسـت.  کـرده  حاصـل    2۰-H به نـام  خـود 
تحلیل گـران معتقـد انـد ایـن هواپیمـای بال شـکل کـه ظاهر 
شـباهت  B-2»اسـپریت«]9[  امریکایـی  بمب افکـن  بـه  آن 
دارد، تـا سـال 2۰2۰ عملیاتـی خواهـد شـد. قـرار اسـت تا 
ایـن بمب افکـن جدیـد جایگزیـن هواپیماهـای قدیمی تـر 
۶K-H، تنهـا بمب افکن هـای اسـتراتژیک دوربـرد نیـروی 
-TU از طـرح بمب افکن هـای  هوایـی چیـن شـوند، کـه 

  2۰-Hبمب افکـن بودنـد.  شـده  کپی بـرداری  شـوروی   ۱۶
سـاخت صنایـع هواپیماسـازی »شـیان«]۱۰[ اسـت.

دفاعـی،  امـور  تحلیل گـران  و  ناظـران  اغلـب  عقیـده  بـه   
ارتـش آزادی بخـش خلـق چیـن در  سـخت افزارهایی کـه 
رژه اول اکتبـر در میـدان »صلـح آسـمانی« پکـن بـه نمایش 
بـه  متحـده  ایـاالت  منظـور کسـب جایـگاه  بـه  گذاشـت، 
عنـوان تنهـا قـدرت سـلطه گر و برخـوردار از پیشـرفته ترین 
فناوری هـای نظامـی در منطقه آسـیا- اقیانـوس آرام، طراحی 
از  بـرای  سـامانه ها  ایـن  از  بسـیاری  ساخته شـده اند.  و 
کارانداختـن زنجیـره فرماندهـی و کنترل، و نیـز هدف گیری 
دقیق تـر مراکـز اسـتقرار و پایگاه  هـای نیروهـای امریکایـی 
و به خصـوص، کسـب توانایـی بـرای کنتـرل و اسـتیا بـر 
کـه  )نواحـی  آرام  اقیانـوس  در  اختـاف  مـورد  نواحـی 
امریـکا تاکنـون بـر آنهـا سـلطه امنیتی داشـته ( بـه کار گرفته 
می شـوند. ایـن سـخت افزارها کـه مرکـب از سـامانه هایی با 
فنـاوری بـاال نظیر سیسـتم های جنـگ الکترونیـک، رباتیک، 
و مهمـات هوشـمند و هدایت شـونده هسـتند. این سـاح ها 
و تجهیـزات بـه چین امکان اجـرای عملیات نظامـی پیچیده 

در منطقـه آسـیا-اقیانوس آرام را می دهـد.
منابع: 

Information ,Surveillance ,Reconnaissance ]۱[
Command and Control ]2[

Intercontinental Ballistic Missile ]3[
Submarine Launched Ballistic Missile ]۴[

Hypersonic Glide Vehicle ]۵[
Gongji ]۶[

 Multiple Independently Targeted Reentry ]۷[
Vehicle

Gry Falcon ]8[
Spirit ]9[

Xian Aircraft Industrial Corporation ]۱۰[
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

کـودکان کـه از آنـان همچون آیندۀ کشـور یاد می شـود، در 
معـرض خطرها و آسـیب های فراوانی قرار دارند. براسـاس 
آمارهایی که از نشـانی نهادهای رسـمی منتشـر شـده است، 
بخـش عمـدۀ ایـن قشـِر جامعـۀ دارای مصونیـت نیسـتند 
و در حـال بـدی بـه سـر می برنـد. عـاوه بـر شـمار زیـاد 
اطفـال و کودکانـی کـه در انفجارهـا و حمـات گوناگـون 
طرف هـای جنـگ در افغانسـتان کشـته و زخمی می شـوند، 
باندهـای قاچـاق و مافیایی نیز در پی سـودجویی های کان 
از تجـارت اعضـای بـدن کـودکان در کشـورهای فقیـر از 
جملـه افغانسـتان اند. از ایـن رو، هم پدیدۀ قاچـاق اطفال و 
هـم اعتیـاد بـه مواد مخـدر در میـان کـودکان، از تهدیدهای 
جـدی فـراروی سـامت نسـل جـوان کشـور در دهه هـای 

آینـده می باشـد.
اگـر ایـن بخش از جامعۀ مـا مورد توجه جدي قـرار نگیرد، 
تهدیدهـاي زیادي کشـور و سـاکنان آن را در آینـده متوجه 
خواهـد بـود. وجـود نیـروي انسـانی سـالم، تحصیل کرده و 
متخصـص در هـر کشـوري از ضروریـات اولیـه و اساسـي 
آن اسـت. چنیـن نیروهایـی بایـد از میـان کـودکان امروزي 
کشـور تأمیـن گـردد. بنابرایـن، بایسـته اسـت دولـت تمـام 
فـراراه  تهدیدهـای  برداشـتن  جهـت  در  را  خـود  تـاِش 
کـودکان ایـن مرزوبـوم انجـام دهـد و در این زمینـه از هیچ 
تاشـي دریغ نکنـد. همین طـور مخالفان دولـت و نیروهاي 
ناتـو نیز بایـد بدانند که وضعیت اسـفبار کودکان افغانسـتان 
معلـول ندانم کاري هـا، اشـتباهات و اقدامـات نظامـي آنـان 
هـم هسـت. از ایـن رو، آنـان بایـد در این راسـتا تاش هاي 

جـدي بـه خـرج دهند.
چنـد روز پیـش، مسـووالن در حکومـت افغانسـتان و ادارۀ  
حمایـت از کودکان سـازمان ملل )یونیسـف(، از در معرض 
خطـر بـودن شـش میلیـون کـودک خبـر دادنـد. سـیدانور 
سـادات، سرپرسـت وزارت کار و امـور اجتماعـی نیز گفت 
کـه در حدود شـش میلیـون کودک در کشـور بـا خطرهای 
جـدی و گوناگون روبه رو هسـتند. او مدعی شـد که شـمار 
زیـادی از کودکاِن افغانسـتان، از آمـوزش و پرورش محروم 

بـوده و کارهـای سـخت و طاقت فرسـا انجـام می دهند.
شـیما سـین گوپتا، رییس یونسـف در افغانسـتان نیـز تأکید 
کـرده کـه بـه دلیـل فقـر و جنـگ، کـودکان در افغانسـتان 
بـا چالش هـای جـدی دسـت بـه گریبـان هسـتند و بـرای 
رسـیده گی بـه ایـن چالش هـا، نیـاز اسـت یـک اقـدام بـه 
صـورت مشـترک انجـام شـود و یونیسـف متعهد اسـت که 
بـرای پشـتیبانی از کـودکان بـا دولـت افغانسـتان همـکاری 

. کند
بـه بـاور بسـیاری از آگاهـان، تنهـا راهـی کـه می توانـد در 
جهـت حمایـت از کـودکان مثمر تمام شـود، تصویب قانون 
حمایـت از کـودکان اسـت که چندین سـال در سـرگردانی 
بـه سـر می بـرد و بـه تازه گـی هـم کـه توسـط مجلـس بـه 

تصویـب رسـید، بـا امـا و اگرهایی روبه رو شـده اسـت. 
سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحـدت امـا 
می گویـد: »نکته هـای مهـم بـرای اختـاف نیسـت، اما یک 
جزئـی از یـک مـواد آن )قانـون حمایـت از کـودکان( در 
حـد اختـاف مـورد نظـر می باشـد.« او از اعضـای مجلس 

خواسـته کـه ایـن اختافـات را بـا تفاهم حـل کنند تـا این 
قانـون بـه تصویـب برسـد. آقـای دانـش می گویـد کـه در 
افغانسـتان از نگاه بسـتر حقوقی در مورد کـودکان، گام های 
مهمـی برداشـته شـده، امـا بـه دلیـل فقـر و سـطح پاییـن 
معیشـتی مـردم و جنـگ، ایـن قوانیـن کمتـر عملـی شـده 

ست. ا
قانـون حمایـت از کـودکان در تاریـخ ۱8 قـوس از سـوی 
در  امـا  قانـون،  ایـن  شـد.  تصویـب  مجلـس  نماینـده گان 
نشسـت های بعـدی ایـن مجلـس جنجالـی و در تاریـخ 3۰ 
قـوس بی اعتبـار اعـام شـد. سـن کـودکان در ایـن قانـون 
میـان  اختافـی  مـوارد  از  طـرف  ایـن  بـه  سـال  چنـد  از 
نماینـده گان مجلـس بـوده اسـت. در مادۀ سـوم ایـن قانون 
گفته شـده که کودک »کسـی اسـت که سـن ۱8 سـاله گی را 

تکمیـل نکـرده باشـد.«
مخالفـان ایـن طـرح می گوینـد که این مـادۀ قانـون حمایت 
از کـودکان در مغایـرت بـا شـریعت اسـامی می باشـد؛ اما 
موافقـان می گوینـد کـه هیـچ ماده یـی در آن در مغایـرت بـا 

ارزش هـای دینـی نمی باشـد و ایـن قانـون بـرای مصونیت 
کـودکان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. موافقان قانـون معتقد 
انـد کـه مخالفـان قانـون حمایـت از کـودکان، مکلفیت های 
دینـی و مدنی در مورد سـن کـودکان در این قانـون را باهم 

کرده اند. خلـط 
آگاهـان بـه این باور هسـتند کـه قانون حمایـت از کودکان، 
سـهولت ها و امکانـان بیشـتری بـرای کـودکان فراهـم کرده 
و آسـیب های آنـان را از میـان می بـرد. بـه باور آنـان، قانون 
بـارۀ  در  تقنینـی  سـند  جامع تریـن  کـودکان،  از  حمایـت 
کـودکان بـه شـمار مـی رود. این قانون کـه با در نظرداشـت 
دیـن  احـکام  همچنیـن  و  بین المللـی  معاهـدات  و  اسـناد 
اسـام تدویـن شـده، در فصـل اول آن موضوعـات مهـم 

مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.
در ایـن فصـل هـدف از تدویـن قانـون، فراهم کـردن زمینۀ 
تربیـت سـالم، آموزش و پـرورش کودکان، تامین معیشـت، 
مسـاعد  کـودکان،  روانـی  و  و سـامت جسـمی  صحـت 
سـاختن زمینـۀ رشـد بدنـی و ذهنـی کـودکان، مشـخص 
کـردن مسـوولیت خانواده هـا یـا نماینـدۀ قانونـی کـودک و 
دولـت در قبـال تأمیـن حقـوق مـادی و معنـوی کـودکان، 
قبـول نقـش اساسـی کـودکان در اعمـار جامعـه منحیـث 
آینده سـازان، حفاظـت از کـودکان در معـرض خطـر، دارای 
معلولیـت جسـمی یـا روانـی، فراهـم  شـدن زمینـۀ قانونـی 
رسـیده گی عادالنـه بـه تخلفات کـودکان و هم چنیـن ادغام 

مجـدد آنـان بـه خانـواده عنوان شـده اسـت.
تمـام  در  کـودکان  علیـای  مصالـح  رعایـت  همین طـور، 
عرصه هـا و برخـورد قانونـی بـا ناقضـان حقـوق کـودکان، 
تامیـن حقـوق مـادی و معنوی کـودکان مندرج کنوانسـیون 
حقـوق کـودک نیـز شـامل فصـل اول قانـون حمایـت از 
کـودکان انـد. ایـن اهـداف در سراسـر قانـون بـه تفصیـل 
مـورد توجـه قرار گرفته و بـرای تحقق آن ها میکانیسـم های 
مشـخصی پیش بینـی شـده اسـت. معلـوم نیسـت کـه در 
نهایـت، پارلمـان افغانسـتان این قانـون را تصویـب خواهد 
کـرد و یـا بازهـم کـودکان افغانسـتان در بی سرنوشـتی و 

آسـیب پذیری بیشـتر گذاشـته خواهـد شـد.

قشر آسیب پذیر و آینده ساِز افغانستان چشم به راه حمایت قانونی
هارون مجیدی

هماننـد بسـیاری از حرکت هـای  فرهنگـی-
 هنـری در جامعۀ افغانسـتان، هنر گرافیتی نیز 
هنـری نورسـیده و تـازه به  شـمار مـی رود. 
هنـر گرافیتی پس از سـال های 2۰۱3-2۰۱۴ 
متعـدد  قسـمت های  در  آماتـور  شـیوۀ  بـه 
شـهر کابـل توجـه بسـیاری از مخاطبـان را 
برانگیخـت. بـا این که نمی تـوان این تصاویر 
را بـه صـورت قطـع بـه دسـته های آماتور یا 
حرفه یـی تفکیـک کـرد. بررسـی آثار نشـان 
می دهـد کـه هنـر گرافیتـی در میـان جامعـۀ 
هنرمنـد افغانسـتان هنـری تـازه و نـه لزومـًا 
حرفه یی محسـوب می شـود. اینکـه گرافیتی 
افغانسـتان را بـا معیارهایـی کـه در جهـان 
شـناخته شـده هسـتند بـه قیـاس بگذاریـم 
لزومـی بـرای بررسـی کیفیت هـای فرهنگی 
بـا چشـم  را  افغانسـتان  گرافیتـی  و  نـدارد 
سـطح  بنگریـم،  اگـر  افغانسـتانی  مخاطـب 
تفهیـم و رسـایی تصاویـر اجراشـده توسـط 
هنرمنـدان، بـه وضـوح نمایانگـر اطاعاتـی 
معنـای  بـه  گرافیتـی  هسـتند.  این دسـت  از 
واقعـی در اذهـان عـام جوامـع افغانسـتان به 
عنـوان نقاشـی و در برخـی مـوارد رسـامی 
یـاد می شـود. شـهروند افغانسـتانی کـه تازه 
بـا ایـن پدیـده رو بـه رو می شـود، بـه ناچار 
تعریفـی بـرای آنچه تـازه دیده ارایـه می کند 
و رفته رفتـه ایـن تعریف هـا زبـان بـه زبـان 

می شـوند. فراگیـر  و  می چرخنـد 
بـروز  اواخـر،  ایـن  ناآرامی هـای  از  پـس 
تضاد هـای طبقاتـی و تنش هـای ثروتمنـدان 
و بلنـد پایه هـای حکومتـی و موسسـات و 
سـفارت خانه های خارجـی در مراکز شـهرها 
بیشـتر  در  کـه  شـد  سـبب  کابـل،  به ویـژه 
مانـع  و  اسـتنادی  دیوار هـای  شـهر  نقـاط 
کشـیده شـود تـا عبـور و مـرور شـهروندان 

یابـد.  تقلیـل  نواحـی  آن  از  دسـت  پاییـن 
کشـیده شـدن دیوارهـا، شـهر را از »حجـره 
نشـینی« به »سـنگر نشـینی« دچار کرد و این 
سـبب شـد تا هنرمنـدان برخاسـته از جامعۀ 
نوپـا و جـوان افغانسـتان دسـت بـه فعالیتـی 
نـادر بزننـد و بـا رنـگ و بـرس بـه ایجـاد 
دیوارهـا  روی  هنرمندانـه  دگرگونی هـای  
بپردازنـد. ایـن را می تـوان بـه عنـوان آغازی 
برشـمرد.  دموکراسـی  آمـدن  موج هـای  از 
دیده شـدن  و  کم وبیـش  فعالیت هـای  آغـاز 
تصاویـری بـر روی دیوارهـای شـهر مـورد 
توجـه نهادهـا و موسسـات خارجـی، ملی و 
غیردولتـی قرار گرفت. پس از آن شـماری از 
هنرمندانـی کـه بار نخسـت اقدام بـه فعالیت 

کـرده بودنـد؛ مـورد حمایت این موسسـات 
قـرار گرفتنـد و هنرمنـد امروز ناگهـان خود 
را در گودالـی از سـلیقه ها در محاصره یافت. 
افـرادی انـدک از هنرمنـدان حمایـت مالی و 
حقوقـی در یافـت کردنـد و در مقابـل بایـد 
بـرای سـلیقه ها دسـت بـه کار می شـدند. از 
برجسـته ترین گروه هایـی کـه برای نخسـت 
بـه دیوارنـگاری  پرداختند، گروه هنر سـاالر 
اسـت. ایـن گـروه کـه متشـکل از هنرمندان 
جـوان اسـت، در طـی مـدت فعالیـت خـود 
سـلیقه ها  بـرای  مـداوم  و  تـازه  شـیوۀ  بـه 
فعالیـت کرده اسـت. پـس از آن بسـیاری از 
هنرمنـدان کـه از محرومیت هـای مالـی بـه 
سـتوه آمـده بودنـد بـا پـول معاوضه شـدند 

بـه  ناگزیـر  بانک نوت هـا  بـرای دریافـت  و 
کار در شـارایط دشـواری شـدند که تا کنون 
بسـیاری از آنـان توانایی کار مسـتقل ندارند. 
در ایـن میـان هنرمندانـی کـه از ایـن دسـته 
جـدا هسـتند. تاش هایی روز افـزون در این 
زمینـه انجـام دادنـد و بـه صـورت مسـتقل، 

آثـاری زیبـا روی دیوارهـا اجـرا کردنـد. 
شمسـیه حسـنی از هنرمندانی اسـت که بُعد 
افغانسـتان  در  نخسـتین بار  بـرای  را  سـوم 
تازه یـی  شـیوۀ  و  افـزود  گرافیتـی  هنـر  بـه 
بـا  حسـنی  شمسـیه  گرفـت.  کار  بـه  را 
محوریـت حقـوق زنـان و مفاهیـم حقـوق 
بشـری تصاویـری خاقانـه بـر قسـمت های 
مختلـف شـهر کابل اجـرا کرد. با ایـن حال، 

هنرمندانـی همچـون شمسـیه بـه نـدرت در 
افغانسـتان دیـده شـدند و محـور اصلی هنر 
گرافیتـی بـه دسـت گروه های نیمـه حرفه یی 
کـه  آنچنـان  رفـت.  پیـش  بـه  سـلیقه یی  و 
کـه  وضعـی  چنیـن  در  می رفـت  انتظـار 
و  بشـر  حقـوق  نقـض  باتـاق  در  جامعـه 
نیـز بیسـوادی و مهاجرت هـای اجبـاری بـه 
افغانسـتانی  شـهروند  ذهـن  می بـرد،   سـر 
پیوسـته  و  نمی شـود  شناسـانه  زیبـا  تغذیـۀ 
بـه صـورت واقعـی بـا مفاهیـم روز مـره و 
تکـراری رو بـه رو می شـود، هنرمنـد امـروز 
بـرای چنیـن جوامعی پرسـش ایجـاد نکرده 
و همـواره مشـتی از پاسـخ  های پیش فـرض 
را بـه خـورد مخاطبـش داده اسـت. از ایـن 
رو اسـت کـه هنرگرافیتـی نیـز ماننـد برخی 
در  تماشـاخانه ها؛  و  تیاتـر  نمایش هـای 
انحصـار موسسـات و صاحبـان سـلیقه های 
گرفتـه  قـرار  اقتصـادی  منافـع  از  برخاسـته 
است. شـهروند افغانسـتانی در چنین وضعی 
بیـش از هـر زمان بد سـلیقه تر می شـود و در 
نتیجـه، بـا گـذر زمـان تصاویـر نقش بسـته 
را  بایـد مخاطـب  آنچنـان کـه  دیوار هـا  در 
اغـوا نمی کننـد و فجیع تـر آن کـه دیوارهـای 
اسـتنادی موجـود در شـهرها بـه وسـیله این 
تصاویـر موجـه پنداشـته می شـود. در ایـن 
صـورت دیوارهـای بتنی و بلندی که بیشـتر 
از چندیـن دیـوار برلیـن روان شـهروندان را 
می سـازد.  گونه گـون  بیماری هـای  دچـار 
ایـن  برداشـته شـدن  بـرای  امـروز  هنرمنـد 
دیوارهـا تـاش قابـل درکـی نداشـته اسـت 
و همـواره بـه تنـوع و سـودآوری دیوارهـا 
چـه آگاهانـه و چـه ناآگاهانـه یاری رسـانده 

. ست ا

هنری که سنگرهای کابل را زیبا ساخت بردیا کاویانی


