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بهتـرین قانـونی که تطبیـق 
نمـی شـود

2

صلــِح  گفت وگوهــای  یازدهــم  دورِ  فــردا 
قطــر  در  امریــکا  و  طالبــان  نماینــده گان 
ــی  ــار عموم ــه انتظ ــود ک ــاز می ش ــی آغ درحال
ــرف  ــِح دو ط ــۀ صل ــه  توافق نام ــن  اســت ک ای
در ایــن دور نهـــایی و آمــادۀ امضــا گــردد. از 

آن جایــی کــه سال هاســت از ایــران بــه عنــوان 
ــان  ــه طالب ــده ب ــورهای کمک کنن ــی از کش یک
در امــور مالــی، نظامــی و اســتخباراتی در نبــرد 
ــا امریــکا در زمیــِن افغانســتان یــاد می شــود؛  ب
برون مــرزی ســپاه  فرمانــده شــاخۀ  تــرور 

ــِی  ــِت منطقه ی ــه رقاب ــز ک ــران نی ــداراِن ای پاس
ایــن کشــور بــا امریــکا را در خاورمیانــه 
ــد  ــًا می بای ــرده، منطق ــت ک ــری و مدیری رهب
ــی  ــه دشــواری هاِی تازه ی ــح را ب مذاکــراِت صل

ــد... ــا کن مبت

منابـع نزدیک بـه گروه طالبـان در کابل 
می گوینـد کـه زلمـی خلیل  ـزاد نمایندۀ 
ویـژۀ امریـکا در امـور صلح افغانسـتان 
و  رسـیده  قطـر  پایتخـت  دوحـه  بـه 
مذاکـرات میـان امریکا و طالبـان امروز 

از سـر گرفتـه می شـود.
صلـح  گفت وگوهـای  جدیـد  دور 
امریـکا و طالبـان در ماه گذشـته آغاز و 
بعـد از یک هفتـه به دلیل آنچه مشـوره 
طرفیـن گفت وگوکننـده با رهبری شـان 

گفتـه شـد متوقف شـد.
مولـوی جال الدین شـینواری دادسـتان 
کل پیشـین گـروه طالبان بـه خبرگزاری 
جمهـور گفتـه اسـت: »زلمـی خلیل زاد 
نماینـده امریـکا در امـور گفت وگو های 

دوحـه  وارد  امـروز  افغانسـتان  صلـح 
است«. شـده 

آقای شـینواری گفت: »بـه احتمال زیاد 
فـردا دوشـنبه مذاکـرات میـان امریکا و 

طالبـان از سـر گرفتـه شـود ولـی دقیق 
نمی توانم«. گفتـه 

وی بیان بیان داشـت، مقدمـات امضای 
در  و  اسـت  آمـاده  صلـح  توافق نامـۀ 

جریـان هفتـه جـاری توافق نامـۀ صلـح 
حضـور  بـا  طالبـان  و  امریـکا  میـان 
امضـا  جهـان  کشـور های  نماینـده گان 

خواهـد شـد.
آقـای شـینواری گفـت: »تنـش جدیـد 
کـه میـان امریـکا و ایـران بوجـود آمده 
اسـت گفتگو هـای صلـح افغانسـتان را 
سـرعت بخشـیده و امریکایی هـا تاش 
مسـله ای  زودتـر  چـه  هـر  کـه  دارنـد 
جنـگ و صلـح افغانسـتان را تمام کرده 

و متوجـه ایـران شـوند«.
ضمیـر کابلوف نماینده ویژۀ روسـیه در 
امـور افغانسـتان نیز گفته کـه توافق نامۀ 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان در اوایل 
حضـور  بـا  میـادی  جدیـد  سـال 
نماینـده گان 20 کشـور امضـا می شـود.
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مرکزعدلــی و قضایــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــزار و 2۸۷  ــادی، ۱ ه ــال 20۱۹ می ــد، در س می گوی
ــزار و ۸۱  ــک ه ــتن در ی ــت داش ــام دس ــه اته ــن ب ت
ــتان  ــر افغانس ــدر در سراس ــواد مخ ــاق م ــه قاچ قضی

ــد. ــده ان ــت ش بازداش
ــی  ــی و قضای ــز عدل ــخنگوی مرک ــد، س ــد موح خال
مبــارزه بــا مســکرات و مــواد مخــدر دیــروز در یــک 
ــن  ــای ای ــت: پرونده ه ــل گف ــری در کاب ــت خب نشس
متهمیــن بــه قاچــاق مــواد مخــدر بــه هــدف تعقیــب 

ــیده اســت. ــز رس ــن مرک ــه ای ــی، ب ــی و قضای عدل
موحــد افــزود، در میــان بازداشــت شــدهگان، ۳۷ 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــز ق ــی نی ــهروند ایران ــه ش زن و س
مدیریــت تدقیــق، بررســی و البراتــور مرکــز عدلــی و 
قضایــی، بــه هــر یــک از ایــن قضیــه هــا حداکثــر در 
ــه منظــور تحقیقــات  ۷2 ســاعت رســیدگی کــرده و ب
بیشــتر بــه ریاســت دادســتانی اختصاصــی مرکــز 
ــواد  ــکرات و م ــه مس ــارزه علی ــی مب ــی و قضای عدل

ــت. ــتاده اس ــدر فرس مخ
ــدهگان،  ــت ش ــع بازداش ــرد، از جم ــان ک او خاطرنش
20۵ تــن بــه شــمول ۱۳زن، افــرادی بودنــد کــه قصــد 
ــا  ــن و بکس ه ــن را در بط ــته های هرویی ــتند بس داش
ــارات  ــتان و ام ــد هندوس ــه مقص ــل ب ــرودگاه کاب از ف

ــی انتقــال دهنــد. متحــده عرب
بــه گفتــۀ موحــد، بــه اســاس پیشــنهاد ریاســت 
ــی، ۳۱۳  ــم دادگاه ابتدای ــی و حک ــتانی اختصاص دادس
ــه 6 ــه صفح ــه،...                    ادام ــطه نقلی واس

ــي،  ــې اســتازی واي ــي ټولن ــه افغانســتان کــې د اروپاي پ

پــه عــراق کــې وروســتي تحــوالت کــوالی يش د 

ــړي. ــخ ک ــر رسه م ــه خط ــوله ل ــتان س افغانس

ــتان د  ــته د افغانس ــې وروس ــر وژن ــلیامنی ت ــم س د قاس

ســولې پــر پروســې د منفــي اغیــز پــه اړه تــازه اندېښــنې 

پــه افغانســتان کــې د اورپايــي ټولنــې اســتازی وايــي، د 

عــراق تــر پېښــې وروســته د افغانســتان د ســولې پروســه 

لــه خطــر رسه مــخ کېدونکــې ده.

د اروپايــي ټولنــې اســتازي رولنــډ کوبیــا پــه خپــل یــو 

تــازه ټویــټ کــې ویــي، د افغانســتان ســوله نــه یــوازې 

د دغــه هیــواد بلکــې د ســیمې او نــړۍ پــه کچــه یــوې 

ژورې حــل الرې تــه اړتیــا لــري.

ــه  ــراق پېښ ــې د ع ــودلې چ ــنه ښ ــا اندېښ ــاغي کوبی ښ

کــوالی يش د افغانســتان د ســولې پروســې لــوری بــدل 

او دغــه پروســه لــه خطــر رسه مــخ کــړي.

ــګار  ــیايس واک ټین ــر س ــتان پ ــره، افغانس ــه خ د ده پ

کــوي چــې پــه خــره یــې پــه اوس وخــت کــې دا لوبــه 

دېــره ښــه نــه ده.

ــازه  ــه ت ــې ل ــه ک ــه دې برخ ــت پ ــم حکوم ــه ه ــه څ ک

ــان  ــره ورځ د افغ ــو ت ــوي خ ــه ډډه ک ــو څخ ــه ویل څ

ولســمرش دویــم مرســتیال رسور دانــش پــه یــوې غونــډه 

پاتــی مــخ6
ــه عــراق...  کــې د خپلــو خــرو پرمهــال پ

مـذاکرات امـریکا و طالبـان امروز آغـاز می شـود

بازداشت بیش از یک هزار و ۲۸۰ تن 
به اتهام قاچاق مواد مخدر

رولنډ کوبیا: 

د عراق وروستي تحوالت افغانستان 

سوله له خطر رسه مخ کوالی يش

آزمـوِن سلیـمانی در دور یازدهـم مـذاکراِت صـلح
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سال 
نقِض قانون اسـاسی

کمیسیون شکایات حرف زدن در مورد
 3۰۰ هزار رأی جنجالی را پیش از وقت می داند



شـانزده سـال از تصویب قانون اساسـی 
افغانسـتان می گـذرد؛ قانونـی کـه از آن 
بـه عنـوان وثیقـۀ ملـی یـاد می شـود. به 
مسـایل  تحلیل گـراِن  از  بسـیاری  نظـر 
حقوقـی، قانـون اساسـی افغانسـتان بـا 
وجـود کمـی و کاسـتی هایی کـه دارد، 
قانون هـای  پیشـرفته ترین  از  یکـی 
منطقـه  کشـورهای  میـان  در  اساسـی 
از  پـس  پیـش،  سـال  شـانزده  اسـت. 
سـقوط رژیـم اسـتبدادی طالبـان و بـاز 
مـردم  کشـور،  سیاسـی  فضـای  شـدن 
نماینـده گاِن خـود  به وسـیلۀ  افغانسـتان 
پـس از سـال های طوالنـی کـه قانـون 
نداشـت،  وجـود  کشـور  در  اساسـی 
اساسـی یی  قانـون  نخسـتین بار  بـرای 
از  آن  در  کـه  کردنـد  تصویـب  را 
دموکراسـی، تفکیـک قـوا و حقـوق و 
وجایب اساسـِی شـهروندان سخن گفته 
شـده بـود؛ قانونی که می توانسـت برای 
نسـل های آینـده، نمایـی از یک کشـور 
ترسـیم  را  شـهروندی  مزایـای  دارای 
کند. اما در طول شـانزده سـال گذشـته، 
بـا وجود آن کـه از نظر صـوری با توجه 
بـه پیشـنهادهای قانون اساسـی تغییراتی 
در کشـور رونما شـد، ولـی مظلوم ترین 
به ویـژه  سـند،  افتاده تریـن  پـا  پیـش  و 
چـرخ  گراننـده گاِن  و  سـران  میـان  در 
سیاسـت کشـور، همیـن قانون اساسـی 
هـر  کـه  قانونـی  همیـن  اسـت.  بـوده 
می دادنـد،  بیانیـه  کشـور  سـراِن  وقـت 
بـه آن اسـتناد می کردنـد و هـر وقـت 
می خواسـتند کـه از جهـان بـاج بگیرند، 
قانـون  می شـدند.  متوسـل  آن  بـه  بـاز 
اساسـی یی کـه بـر اسـاِس یـک تحقیق 
در سـال گذشـته، فقـط یک مـادۀ آن در 
طـوِل این همـه سـال پـس از تصویـب 
نقـض نشـده و آن هم مشـخص شـدِن 

پایتخـت بـوده اسـت. 
وقتـی  به ویـژه  اساسـی  قانـون  نقـض 
از سـوی مجریـان و اسـاس گذاراِن آن 
سـوی  بـه  را  کشـور  می شـود،  انجـام 
جالـب  می بـرد.  نابـودی  و  فاجعـه 
اسـت که بـا وجود نقـض مکـررِ قانون 
اساسـی از سـوی قـوای ثاثـۀ کشـور، 
همچنـان کشـوری بـه نـام افغانســتان 
تجربـۀ  آن،  دلیـل  شـاید  دارد.  وجـود 
طوالنـی زیسـتن در ظـِل حاکمیت های 
بـدون قانـون بـوده کـه کشـور و مـردمِ 

مـا را این قـدر مقـاوم و سرسـخت بـار 
آورده اسـت. امـا سـوال این جاسـت که 
چـرا قانـون اساسـِی کشـور طـی ایـن 
مقام هـای  سـوی  از  این قـدر  سـال ها 
کشـور مـورد بی مهـری و اهانـت قرار 
گرفتـه اسـت؟ چـرا آن هـا کـه خـود از 
مجریـان قانـون بوده انـد، نخواسـتند که 
مـردم  کـه  اساسـی یی  قانـون  روح  بـه 
افغانسـتان بـه آن رای داده بودنـد، وفـا 
اسـت؛  روشـن  آن  دلیـِل  بماننـد؟  دار 
زیـرا طـی ایـن سـال ها بـا سوءاسـتفاده 
حکومت هایـی  اساسـی،  قانـون  از 
منافـع  کـه  شـدند  حاکـم  کشـور  بـر 
خـود را در پیــروی از آن نمی دیدنـد. 
امـر  ظاهـر  در  کـه  حاکمیت هایـی 
به وسـیلۀ مـردم و در نتیجـۀ انتخابـات 
بـه وجـود آمـده بودنـد، ولـی در اصـل 
بـا اهانـت بـه قانـون اساسـی و مـردم 
افغانسـتان از راه زور، زر و تزویـر بـه 
اساسـی  قانـون  رسـیدند.  حکومـت 
می توانسـت  اگـر  مـواردی  چنیـن  در 
منافـع مـردم افغانسـتان را تأمیـن کنـد 
حکومت گـران  منافـع  ضامـن  ولـی 
دور  بـا  غاصـب  حکومت گـراِن  نبـود. 
زدن و زیـر پـا گذاشـتِن قانون اساسـی 
منافـِع  و  اهـداف  بـه  می توانسـتند 

شـوند.  نایـل  فرومایۀشـان 
وقتـی پنـج سـال پیـش اشـرف غنی بـا 
تبانـی  در  و  اساسـی  قانـون  زدن  دور 
بـا مقام هـای امریکایـی موفـق شـد کـه 
شـود،  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  وارد 
کـه  کـرد  یـاد  قســم  و  سـپرد  وعـده 
ارزش هـای  و  اساسـی  قانـون  حافـظ 
او  امـا  بـود.  خواهـد  کشـور  در  آن 
قانـون  زدن  دور  بـا  کـه  همان گونـه 
اساسـی )بدتـر از کاری کـه هیتلـر بـا 
آلمـان کـرد( زمـام امـور را در دسـت 
گرفـت، بـه قاتِل قانـون اساسـی تبدیل 
شـد. شـاید بـه اندازه یی کـه در این پنج 
سـاِل حکومـت وحـدت ملی بـه قانون 
اساسـی کشـور بی احترامی و بی حرمتی 
دوره یـی  هیـچ  در  گرفـت،  صـورت 
صـورت نگرفتـه باشـد. حتـا در زمـان 
حاکمیـت حـزب دموکراتیـک خلق که 
قانـون اساسـی زمـان داوود خـان ملغـا 
و اصول اساسـی جمهـوری دموکراتیک 
سـران  شـد،  آن  جایگزیـِن  افغانسـتان 
بـه  غنـی  آقـای  کـه  این قـدر  حـزب 

قانـون اساسـی کشـور بی احترامـی روا 
داشـته، بـه اصـول اساسـی جمهـوری 
دموکراتیـِک خـود بی احترامـی نکردند. 
 افغانسـتان در طول شانزده ساِل گذشته 
فقط در روی کاغذ قانون اساسـی داشته 
اسـت. قانـون اساسـی یی که زمـام داران 
در وقـت تجلیـل و بزرگداشـت بـه یاد 
آن می افتنـد. همیـن لحظـه در مغایـرت 
صریـح بـا نـِص قانون اساسـی کشـور، 
حکومـت وحـدت ملـی کـه خـود در 
تضـاد با روح قانون اساسـی قـرار دارد، 
وارد ششـمین سـاِل خـود شـده اسـت. 
آیا این اسـت احتــرام به قانون اساسـی 
و ارزش هـای آن؟ وقتـی بحث طالبان و 
صلـح بـا آن ها فرا می رسـد، آقـای غنی 
بـا چیغ هـای واهمه برانگیـزاش از قانون 
اساسـی سـخن می گویـد، امـا خـودش 
قانـون را در  ایـن  بـار هـم  حتـا یـک 
زنده گـی عملـِی سیاسـِی خـود رعایت 

اسـت.  نکرده 
قانون اساسـی در طول این شـانزده سال 
فقط وسـیله یی بـوده کـه حکومت گران 
به وسـیلۀ  جامعـۀ جهانـی  و  مـردم   از 
اجـرای  عـدم  کننـد.  امتیازخواهـی  آن 
قانـون اساسـی، افغانسـتان را بـه سـوی 
فاجعـه بـرده اسـت. حقوق شـهروندان 
زیـر پـا شـده، به مـردم اهانـت صورت 
گرفتـه و کشـور بـه سـوی بحـران رفته 
مـردمِ  امـروز  کـه  را  مصایبـی  اسـت. 
مـا مجبـور بـه تحمـل آن هـا شـده اند، 
بـه دلیـل نقـض قانـون اساسـی بـوده 
اسـت. میلیاردهـا افغانـی را آقـای غنی 
در مغایـرت بـا قانـون اساسـی و دیگـر 
قوانیـن نافذۀ کشـور، بـرای حیف ومیل 
کـردن از یـک ُکـد به ُکـد دیگـر می برد 
و سـپس فریـاد برمـی آورد کـه ناجـی 
قانـون اساسـی کشـور اسـت. در چنین 
و  افغانسـتان  بی قانونـی،  وضعیـت 
مـردم آن هرگـز روی صلـح، امنیـت و 
خوشـبختی را نخواهنـد دیـد و بـدون 
این همـه  از  نیـز  حکومت گـران  شـک 
نخواهنـد  بی نصیـب  تعـب  و  رنـج 
مانـد. مـردم و تاریـخ بـا آن ها محاسـبه 
خواهنـد کـرد و روزی تقـاِص این همه 
قانون شـکنِی خـود را پـس خواهند داد، 
همان گونـه که اساف شـان پـس دادند. 
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ــدِس  ــروی ق ــده نی ــلیمانی فرمان ــم س ــدن قاس ــس از کشته ش پ
ــِش  ــه پرس ــران ب ــیاری از تحلیل گ ــران، بس ــداران ای ــپاه پاس س
ــتان  ــاع افغانس ــر اوض ــه ب ــن حادث ــِر ای ــرامون تأثی ــانه ها پیـ رس
ــد  ــامل می ش ــی را ش ــِف متنوع ــخ ها طی ــن پاس ــد؛ ای ــخ گفتن پاس
کــه طــی آن یــا از قاســم ســلیمانی بزرگ نمایــی صــورت گرفتــه، 
یــا نقــِش ایــن حادثــه در وضعیــِت کشــور انــکار شــده و یــا هــم 
موضعــی بینابیــن و معلــق در خــوف و رجــا اتخــاذ شــده اســت. 
ــِی  ــوِن عمل ــتین آزم ــه نخسـ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه، ب ــا این هم ب
ــر  ــان در قط ــکا -  طالب ــح امری ــرات صل ــا در مذاک ــن تحلیل ه ای

ــم خواهــد خــورد. رق
ــان و  ــده گان طالب ــِح نماین ــای صل ــم گفت وگوه ــردا دورِ یازده ف
ــی  ــار عموم ــه انتظ ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــر درحال ــکا در قط امری
ایــن  اســت کــه  توافق نامــۀ صلــِح دو طــرف در ایــن دور 
ــت از  ــه سال هاس ــی ک ــردد. از آن جای ــا گ ــادۀ امض ــایی و آم نهـ
ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای کمک کننــده بــه طالبــان در 
امــور مالــی، نظامــی و اســتخباراتی در نبــرد بــا امریــکا در زمیــِن 
ــرزی  ــاخۀ برون م ــده ش ــرور فرمان ــود؛ ت ــاد می ش ــتان ی افغانس
ــن کشــور  ــِی ای ــِت منطقه ی ــه رقاب ــز ک ــران نی ــداراِن ای ــپاه پاس س
ــًا  ــرده، منطق ــت ک ــری و مدیری ــه رهب ــکا را در خاورمیان ــا امری ب
ــا  ــی مبت ــواری هاِی تازه ی ــه دش ــح را ب ــراِت صل ــد مذاک می بای

ــد. کن
ــران و  ــوی تحلیل گ ــواره از س ــا هم ــن ادع ــران ای ــورد ای در م
ــول و  ــا پ ــور نه تنه ــن کش ــه ای ــته ک ــود داش ــور وج ــاِن ام آگاه
اســلحه و اطاعــاِت اســتخباراتی در اختیــار گــروه طالبــان قــرار 
می دهــد، بــل نیروهــای طالــب را در مناطــق مــرزی و پایگاه هــای 
ــن  ــت تأمی ــا را در جه ــد و آن ه ــوزش می ده ــود آم ــِی خ نظام
منافــِع تهــران در افغانســتان بســـیج می ســازد. یــک چنیــن کاری 
ــرزِی آن  ــران و شــاخۀ برون م ــپاه پاســداراِن ای مســلمًا توســط س
صــورت می گیــرد کــه تــا چنــد روز پیــش در رأس آن، فرمانــده 

قاســم ســلیمانی وجــود داشــته اســت. 
افــزون بــر ایــن، ایــران در هماهنگــی بــا روســیه و در همــکاری 
بــا پاکســتان، در تــاش بــرای نفــوذ چندجانبــه بــر طالبــان بــوده 
ــای  ــد در بازی ه ــتیز بتوان ــروِی امریکاس ــن نی ــت از ای ــا در نهای ت
بــزرِگ خــود در افغانســتان و منطقــه ســود بجویــد. و ایــن 
ــن  ــاِی ای ــح، در تق ــۀ صل ــکا در پروس ــه امری ــی اســت ک درحال
بــوده کــه طالبــان را از پیوندهــای روســی و ایرانی شــان دور 
ــه در  ــد ک ــل آی ــروه نای ــن گ ــا ای ــِق صلحــی ب ــه تواف بســازد و ب
آن ســرمایه گذاری هاِی ایــران و روســـیه بــه هــدر بــرود. بــا ایــن 
ــای  ــه اوالً در رقابت ه حســاب، کشــته شــدن قاســم ســلیمانی ک
عــراق و ســوریه دســت کم یــک گام جلوتــر از امریــکا و دیگــران 
ــاِی او  ــا و مهارت ه ــتوانۀ برنامه ه ــه پش ــران ب ــًا ته ــوده و ثانی ب
بــاِب دوســتی بــا طالبــان را گشــوده اســت، می توانــد نــوِع نــگاه 
ایــران بــه مذاکــرات صلــح و میــزان خوش بینــی بــه آن را کامــًا 

تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 
واضــح و مبرهــن اســت کــه دوســتی ایــران بــا طالبــان، دوســتی 
ــدِت  ــور طوالنی م ــوده و حض ــور ب ــک و منفعت مح غیرایدیولوژی
امریــکا در افغانســتان منطــِق آن را تشــکیل داده اســت. در حالتــی 
ــان  ــا حامی ــکا ب ــِت امری ــِح افغانســتان نوعــی رقاب کــه برنامــۀ صل
منطقه یــِی طالبــان تلقــی می شــود، در نبــود شــخصی ماننــد 
ــی  ــح احســاِس ناامن ــازارِ صل ــا در ب ــران نه تنه قاســم ســلیمانی ای
ــر  ــراِت قط ــداد و مذاک ــداد بغ ــان روی ــه می ــد، بلک ــان می کن و زی
ــر ایــن احســاس و  ــا فایــق آمــدن ب ــد می بینــد کــه ت نوعــی پیون
حاکــم شــدِن فرمانــده جدیــد نیــروی قــدس بــر اوضــاع، ترجیــح 

ــدازد.  ــر بین ــه تأخی ــح را ب ــِق صل می دهــد امضــای تواف
ــی  ــه نهای ــح ب ــای صل ــِم گفت وگوه ــه دور یازده ــی ک در صورت
شــدن توافــق صلــح منتهــی گــردد و یــا این کــه بــه گونــۀ عــادی 
ــا اعــام خرســندی امریــکا و طالبــان پایــان یابــد، می تــوان بــه  ب
دو نکتــه رهنمــون شــد: نخســت این کــه میــراث قاســم ســلیمانی 
ــت  ــف اس ــکننده و ضعی ــی ش ــتان، میراث ــای افغانس در رقابت ه
ــۀ  ــران از معادل ــداران ای ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــه نی و دوم این ک
صلــح طالبــان ـ امریــکا قابــل حــذف خواهــد بــود. در صورتــی 
کــه ایــن تحلیــل درســت از آب بیــرون شــود، ایــران از این پــس 
بــه دنبــال نیروهــای نیابتــِی جدیــد و قابــل اطمینــان در افغانســتان 
خواهــد بــود؛ نیروهایــی کــه بــا افــزودن بــر پیچیده گــی قضایــای 
ــم  ــران فراه ــازِی ای ــرای ب ــدی را ب ــای جدی ــتان، فضاه افغانس

آورنــد.
 

آزموِن سلیمانی 
در دور یازدهم مذاکراِت صلح

قانون اساسی 
در طول این 

شانزده سال فقط 
وسیله یی بوده 

که حکومت گران 
از مردم  و جامعۀ 

جهانی به وسیلۀ آن 
امتیازخواهی کنند. 
عدم اجرای قانون 

اساسی، افغانستان 
را به سوی فاجعه 
برده است. حقوق 

شهروندان زیر 
پا شده، به مردم 

اهانت صورت گرفته 
و کشور به سوی 

بحران رفته است. 
مصایبی را که امروز 

مردِم ما مجبور به 
تحمِل آن ها شده اند، 
به دلیل نقض قانون 
اساسی بوده است. 

میلیاردها افغانی 
را آقای غنی در 

مغایرت با قانون 
اساسی و دیگر 

قوانین نافذۀ کشور، 
برای حیف ومیل 
کردن از یک ُکد 

به ُکد دیگر می برد 
و سپس فریاد 

برمی آورد که ناجی 
قانون اساسی کشور 

است. در چنین 
وضعیت بی قانونی، 
افغانستان و مردم 

آن هرگز روی صلح، 
امنیت و خوشبختی 

را نخواهند دید

سال 
نقِض قانون اسـاسی

احمد عمران
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دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی ۵۵۶۴ مـورد شـکایت، 
دسـتۀ انتخاباتـی صلـح و عدالـت اسـامی ۳۷۱۱ شـکایت، 
دسـتۀ انتخاباتـی دولت سـاز ۳۳02 مـورد شـکایت و دسـتۀ 
انتخاباتـی امنیـت و عدالـت، یـک مورد شـکایت ثبـت کرده 

ست. ا
زهره بیـان شـینواری،  دیـروز یک شـنبه ۱۵ جـدی در یـک 
نشسـت خبـری  بـا بیـان ایـن مطلب گفـت:  شـکایت های 
ثبـت شـده از سـوی دسـته های انتخاباتـی، در ۱۶ دسـته از 

لحـاظ موضوعـی، بخش بنـدی شـده اسـت.
بر اسـاس معلومـات این کمیسـیون، شـکایت های انتخاباتی 
از رهگـذر تاثیرگـذاری روی نتایـج ابتدایـی انتخابـات بـه 
چهـار دسـته تقسـیم شـده اسـت کـه دسـتۀ اول آن شـامل 
سـوم  دسـتۀ  شـکایت،   ۱۳۱۸ دوم  دسـتۀ  شـکایت،   ۸۷۹۴
2۶۷۷ شـکایت و دسـتۀ چهـارم نیـز صـد شـکایت اسـت.

در مجمـوع بیـش از ۱۶ هزار و ۵00 شـکایت در مورد نتایج 
ابتدایـی انتخابـات ششـم میزان در این کمیسـیون ثبت شـده 
اسـت. معلومـات کمیسـیون شـکایات نشـان می دهـد کـه 
بیشـترین شـکایت ها در مـورد تفـاوت آرای بایومتریـک بـا 
فـورم نتایج اسـت که شـمار آن به ۶۸۸۱ شـکایت می رسـد.
پـس از آن، 2۱۴0 شـکایت در مـورد ابطـال محـل رای دهی 
بدون دلیل، ۱۳۳۸ شـکایت در مورد آرای مشـکوک و ۱۳۸0 

شـکایت غیرموجه ثبت شـده اسـت.
بانـو شـینواری در این نشسـت گفت: »در مـورد تفاوت رأی 
بایومتریـک بـا فـورم نتایـج ۶۸۸۱ شـکایت، افزایـش آرا به 
نفـع نامـزد ۱۱۹ شـکایت، کاهـش آرا بـه ضـرر نامـزد ۵۵2 
شـکایت، شـمارش آرای یـک نامـزد بـه نفـع نامـزد دیگـر 
۴ شـکایت، اسـتفاده از رأی پیـش از وقـت 2۸2 شـکایت، 
اسـتفاده از رأی بعـد از وقـت ۳۸۱ شـکایت، رأی بـدون 
بایومتریـک ۶۵۷ شـکایت، ابطال محل رأی دهـی بدون دلیل 
2۱۴0 شـکایت، مفقـود شـدن فـورم نتایـج ۳۹ شـکایت و 
تغییـر در فـورم نتایـج ۱00 شـکایت به ثبت رسـیده اسـت.«
خانـم شـینواری همچنـان می گویـد:  ۳۶ شـکایت د رمـورد 
تغییـر فـورم نتایـج بعـد از بازشـماری آرا، 2۹ شـکایت در 
مورد دسـتگاه بایومتریک، چهار شـکایت در مورد شـمارش 

آرای یـک نامـزد بـه نفـع نامـزد دیگـر، چهـار شـکایت در 
مـورد جانبداری کارمندان کمیسـیون در پروسـه بازشـماری 
و سـه شـکایت نیـز در مورد شـمارش آرا در غیـاب ناظرین 

ثبت شـده اسـت.
 ۱20۹ انتخاباتـی:   شـکایات  کمییسـون  رییـس  گفتـۀ  بـه 
شـکایت دیگـر نیـز شـامل سـایر مـوارد اسـت کـه در هیچ 

یـک ایـن دسـته بندی شـامل نیسـت.
بـه  رسـیده گی  رونـد  افـزود:  شـکایات  کمیسـیون  رییـس 
شـکایت های انتخاباتـی، در ۳۴ والیـت جریـان دارد و حتـا 
در برخـی از والیت هـا، کار تصمیم گیری روی شـکایت های 

ثبـت شـده آغاز شـده اسـت.
بـر بنیـاد طرزالعمـل کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی، پـس 
از تصنیـف شـکایت ها، مراحـل بررسـی، تحلیـل، تدقیـق، 
فیصلـه، ابـاغ و تطبیـق اسـت کـه به گفتـۀ خانم شـینواری 
کار روی مراحـل بعـدی در دفاتـر والیتـی و مرکـزی ایـن 

کمیسـیون بـه شـدت جریـان دارد.
شـکایت های  حجـم  بـه  توجـه  بـا  امـا  کـرد:  تصریـح  او 
انتخاباتـی چـون  در برخـی والیات شـکایت ها زیاد اسـت. 
بنابرایـن ممکـن اسـت کـه یکـی – دو روز تأخیـر صـورت 

. د گیر
او، در پاسـخ بـه پرسشـی در مورد ۳00 هـزار رأی جنجالی، 
و  بی اسـاس  ثبت شـده،  شـکایت های  از  »بعضـی  گفـت: 
بی بنیـاد اسـت و بعضـی از شـکایت ها تأثیرگـذار اسـت؛ اما 
پیـش از وقـت اسـت کـه در مـورد ۳00 هـزار رأی جنجالی 
حـرف بزنیـم، بنابرایـن باید منتظر باشـیم که بعد از بررسـی 

شـکایات مشـخص شود.«
شـکایات  کمیسـیون  کـه  بـود  شـده  گفتـه  ایـن  از  پیـش 
انتخاباتـی گفتـه بود که  ۳00 رای جنجالی مربوط کمیسـیون 
انتخابـات اسـت و بایـد در مـورد آن کمیسـیون انتخابـات 

تصمیـم بگیـرد.
از سـویی هـم، محمدقاسـم الیاسـی، سـخن گوی کمیسـیون 
رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتی دراین نشسـت گفت: 
رونـد بررسـی شـکایات در شـش والیـت، تـا پایان امشـب 

تکمیـل خواهد شـد.

مـورد  در  گذشـته  روز  کـه  گفـت  الیاسـی  قاسـم  داکتـر 
شـکایت ها در جوزجـان فیصلـه صـورت گرفتـه و تـا پایان 
امـروز یکشـنبه نیـز در مـورد آرای والیت هـای پنجشـیر، 

پـروان و بادغیـس دفاتـر والیتـی فیصلـه خواهنـد کـرد.
سـخنگوی کمیسـیون شـکایات تاکیـد کـرد:  تا پایـان امروز 
احتمـال ایـن وجـود دارد کـه شـش والیـت کار خـود را  

کنند. تکمیـل 
گفتنی سـت کـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی افغانسـتان، 
شـکایت های انتخاباتـی را از لحـاظ ماهیـت بـه سـه دسـته 
تقسـیم کـرده کـه از ایـن جملـه ۳2۷2 شـکایت آن جرایـم 

انتخاباتـی تشـخیص شـده اسـت.
و  »تخطی هـا  گفـت:  نشسـت  درایـن  شـینواری  بانـو 
شـکایت های  دسـته های  دیگـر  از  انتخاباتـی  تخلف هـای 
انتخاباتـی،  تخطی هـای  شـکایت   ۱۳۷۱ اسـت.  انتخاباتـی 
۴۳0۳ شـکایت تخلف هـای انتخاباتـی و ۳2۷2 شـکایت آن 

اسـت«. انتخاباتـی تشـخیص شـده  جرایـم 
رییـس کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی افغانسـتان بـا اشـاره 
بـه صاحیـت قانونی ایـن نهاد افزود: »کمیسـیون شـکایات 
جرایم مرتبط به انتخابات را بررسـی، شناسـایی و تشـخیص 
مرجـع  عدلـی  تعقیـب  غـرض  را  آن  مرتکبیـن  و  کـرده 

می نمایـد«. معرفـی  ذی صـاح 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، حدود دو هفته پیـش، نتیجه ی 
ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را اعـام کـرد کـه بـر 
اسـاس آن، محمداشـرف غنـی، بـا بـه دسـت آوردن ۵0٫۶۴ 
درصـد آرا در صـدر و عبـداهلل عبـداهلل بـا کسـب ۳۹٫۵2 

درصـد آرا در جایـگاه دوم قـرار دارد. 
امـا رییس کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتی، 
چنـدی پیـش تأکید کـرده بود که نتیجۀ اعام شـده از سـوی 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، ابتدایـی اسـت و طرف هـای 

دخیـل در انتخابـات، باید از پیـش داوری، خـودداری کنند.

افغانســتان پــس از ســه دهــه جنــگ و نابســامانی پانــزده 
ســال پیــش قانــون اساســی جدیــدی را تصویــب 
ــته  ــال گذش ــه ۱۹ س ــک ب ــون در نزدی ــن قان ــرد. ای ک
مبنــای عمــل ســه قــوای دولــت بــوده اســت. هرچنــد 
ــن  ــی در ای ــون اساس ــه قان ــود دارد ک ــکایاتی وج ش
مــدت در زمینه هــای زیــادی نقــض شــده، امــا مقام هــا 
ــه  ــون و اســتناد ب ــت قان ــه نفــس موجودی ــد ک می گوین
ــا نهادهــا و تصمیم گیری هــای  آن ســبب شــده اســت ت
مبتنــی بــر قانــون بــا گذشــت هــر روز تقویــت شــوند.
حقوق دانــان هــم بــه ایــن بــاور انــد کــه قانــون اساســی 
افغانســتان یکــی از »بهتریــن« قوانیــن در تاریــخ کشــور 
اســت، امــا در عرصــۀ تطبیــق، ایــن قانــون با مشــکاتی 
همــراه بــوده و حکومــت کــه مجــری قانــون اســت، بــه 
ــۀ  ــه درســتی عمــل نکــرده اســت. هفت وظیفــۀ خــود ب
جــاری هــم هفتــۀ تصویــب قانــون اساســی افغانســتان 
اســت و همه ســاله در بخش هایــی از کشــور از آن 
تجلیــل می شــود. ماننــد هــر ســال، امســال نیــز 
حکومــت از ایــن هفتــه تجلیــل کــرد و ســرور دانــش، 
ــت و  ــۀ گرامی داش ــت در برنام ــس حکوم ــاون ریی مع

تجلیــل از هفتــۀ قانــون اساســی بــه کوتاهــی حکومــت 
در تطبیــق برخــی از ماده هــا و مفــاد ایــن قانــون اقــرار 

کــرد.
ــن  ــی و عالی تری ــۀ مل ــوان وثیق ــه عن ــی ب ــون اساس قان
ــل و  ــتان؛ دارای ۱2 فص ــت افغانس ــی دول ــند حقوق س
۱۶2 مــاده می باشــد. کارِ بررســی و تصویــب ایــن 
ــت دومِ  ــی بیس ــون اساس ــه قان ــه جرگ ــون در لوی قان
ــه  ــدی ب ــد و در ۱۴ ج ــاز ش ــال ۱۳۸2 آغ ــوس س ق
ــدو تصویــب و  ــون، امــا از ب تصویــب رســید. ایــن قان
ــوده  ــه رو ب ــا دو مشــکل رو ب ــون، ب ــا کن ــذ شــدن ت ناف
ــت و  ــووالن دول ــوی مس ــق از س ــدم تطبی ــت: ع اس

ــل. ــرح و تعدی ــه ج ــدی ب نیازمن
ــیح  ــس از توش ــردای پ ــتان از ف ــی افغانس ــون اساس قان
ــین  ــوری پیش ــرزی، رییس جمه ــد ک ــوی حام آن از س
ــاد  ــرده اســت. بربنی ــج ب افغانســتان، از عــدم تطبیــق رن
تحقیقــات و بررســی های نهادهــای خصوصــی، قانــون 
اساســی از زمــان تصویــب تــا کنــون بارهــا و بــه کــرات 
ــده و  ــض ش ــت نق ــد حکوم ــای ارش ــوی مقام ه از س
یــا بــه دالیــل نامشــخص، از تطبیــق بــاز مانــده اســت. 

تــا جایــی کــه بــاری، اتحادیــۀ حقوق دانــان افغانســتان، 
ــزار  ــی« برگ ــون اساس ــرای قان ــوگواری ب ــم »س مراس
کردنــد. حقوق دنــان هــدف ایــن کار را نقــض مکــرر و 
عــدم تبطــق قانــون اساســی از ســوی مقام هــای ارشــد 

ــد. حکومــت خواندن
اساســی  قانــون  از  تجلیــل  هفتــۀ  در  همه ســاله 
بحث هــای زیــادی در مــورد قانــون، حاکمیــت قانــون، 
ــیوه های  ــون، کارش ــال قان ــر اِعم ــارت ب ــی نظ چگونه گ
ــرد.  ــون صــورت می گی ــق قان ــر تطبی اِعمــال نظــارت ب
در  افغانســتان  دولــت  کارکردهــای  بســیاری ها 
ــد و  ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــر را م ــال های آخ س
ــون اساســی  ــوارد نقــض قان بیشــتر رســانه ها هــم از م
از طــرف مقامــات حکومتــی خبــر می دهنــد، امــا پــس 
از پایــان هفتــه، نظــارت تمــام می شــود و تطبیــق قانــون 
اساســی و پیگیــری اِعمــال آن از ســوی حکومــت نیــز 

ــود. ــوش می ش ــر فرام ــال دیگ ــک س ــا ی ت
در ایــن هفتــه بحــث تعدیــل قانــون اساســی افغانســتان 
و  می شــود  برگــزار  برنامه هــا  می کنــد،  ُگل  نیــز 
قلم هــا بــه جــوالن می آیــد، امــا در ایــن قســمت 

نیــز گــوش شــنوایی وجــود نمی داشــته باشــد و 
پیشکســوتان ایــن بحــث پشــت نخــود ســیاه فرســتاده 
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــوق ب ــان حق ــوند. آگاه می ش
ــتند  ــگ اس ــی کشــور، گن ــون اساس ــه در قان ــا نکت ده ه
ــن  ــه ای ــل دارد ک ــه تعدی ــاز جــدی ب ــون نی ــن قان و ای
ــر روندهــای گوناگــون در کشــور اثرهــای  ــا ب نقیصه ه

ــت. ــته اس ــا گذاش ــد برج ب
ســرور دانــش، معــاون دوم رییــس حکومــت وحــدت 
ــی  ــون اساس ــوید قان ــد تس ــای ارش ــه از اعض ــی ک مل
در ســال ۱۳۸2 بــود نیــز دو روز پیــش در برنامــۀ 
ــون  ــب قان ــال تصوی ــانزدهمین س ــت از ش گرامی داش
ــون اساســی کشــور  ــه قان اساســی افغانســتان گفــت ک
ــر  ــای عص ــخگوی نیازمندی ه ــتی هایی دارد و پاس کاس
حاضــر نیســت. آقــای دانــش بــه صراحــت اظهــار کــرد 
ــب  ــی تصوی ــال ۱۳۸2 زمان ــی در س ــون اساس ــه قان ک
شــد کــه فضــای خوش بینانــه در کشــور وجــود 

ــت. داش
ــت  ــاون نخس ــار مع ــان ی ــس، امیرخ ــن مجل در همی
مجلــس نماینــده گان از نقــض قانــون از ســوی رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی انتقــاد کــرد و مدعــی شــد کــه 
ــرف  ــد اش ــی محم ــای تقنین ــماری از فرمان ه ــا ش حت
ــده،  ــده گان رد ش ــس نماین ــوی مجل ــه از س ــی ک غن
هنــوز نافــذ اســت و در مرحلــۀ اجــرا قــرار دارد. 
محمدقاســم هاشــم زی، رییــس کمیســیون مســتقل 
نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی هــم گفــت کــه ایــن 
ــا مشــکاتی  ــۀ کاری اش ب ــان پروس کمیســیون در جری
مواجــه بــوده اســت. آقــای هاشــم زی همچنــان افــزود 
کــه قانــون اساســی از ســوی شــماری از نهادهــا نقــض 

می شــود..
ــن گفته هــا حکایــت از آن دارد کــه حکومــت  تمــام ای
بــه عنــوان مرجــع اصلــی تطبیــق و نظــارت بــر اِعمــال 
قانــون اساســی، در امــر تطبیــق آن یــا کوتاهــی کــرده و 
یــا عمــداً از آن چشــم پوشــیده اســت. ایــن قانــون بــه 
شــدت نیــاز بــه تطبیــق و اصاحــات دارد و حکومــت 
جدیــد بایــد جــداً در امــر تطبیــق و اصاحــات قانــون 

اساســی گام بــردارد.

بهتـرین قانـونی که تطبیـق نمـی شـود

کمیسیون شکایات حرف زدن در مورد ۳۰۰ هزار رأی جنجالی را پیش از وقت می داند
ناجیه نوری  

فرزاد فرهمند
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قـدرت متـراکـِم لیبـرالـي و دنیـای صـلح آمیز
پتانسـیل ها و شایسـته گي هاي جهـان بـراي تغییـر و بهبـود 
به شـدت محـدود اسـت. انسـان تمایات و خواسـت هاي 
نامتناهـي دارد و در مقابـل داده هـاي طبیعـت همیشـه بـا 
خسـت نسـبي همراه اسـت. پـس حـس ناکامـي و میل به 
تنـازع در انسـان جاودانه اسـت. ولي روشـن فکري سـنتي 
بي توجـه بـه ایـن امـر، همیشـه وعـدۀ دنیایـي را مي دهـد 
کـه تـا بي نهایـت قابـل به سـازي اسـت. عده یـي همیشـه 
تمایـل داشـته اند کـه از پذیرفتـن ایـن اصـل طفـره بروند. 
حتـا اگـر مـن از این اصل غافل شـدم و حرف هایم شـکل 
و شـمایل وعده هـاي بـزرگ را داشـت بـه مـن اعتـراض 

کنیـد، ولـي مناظـره را نمي پذیـرم. 
خلقـت بـه مـا خمیر نداده اسـت تا هـر طور که خواسـتیم 
شـکلش دهیـم، بلکـه چـوب خشـک داده کـه در مقابـل 
فشـارهاي مـا احتمـاالً مي شـکند و حس ناکامـي به وجود 
مي آیـد. خشـونت بـه تبـع ایـن حـس ناکامـي در مقابـل 
طبیعـت پدیـد مي آیـد؛ وضعیتي که آرنـت در جملۀ جالبي 
آن را بیـان مي کنـد؛ »اگـر انسـان ها را در دنیـا بـه حـال 
خودشـان رهـا کنید، فقـط از قانون مرگ تبعیـت مي کنند.« 
کـه بـراي ما ناخوشـایند و ناپسـند اسـت. به همیـن خاطر 

روشـن فکران همیشـه در پـي چاره جویـي بوده انـد. 
در زمـان روشـن گري، بحـث عقـل و دانش طرح شـد و با 
ظهـور پرطنطنـه پـا به میـدان گذاشـت و به نظر رسـید که 
راه حـل مشـکات اساسـي در دسـترس خواهد بـود. ولي 
به سـرعت و در طول دسـت کم دو قرن مشـخص شـد که 
بـر اسـاس نشـانه ها، قضـاوت عجوالنه یـي کرده انـد. عقل 
و فلسـفه در کشـف راسـت و درسـِت اخاقـي فلسـفي، 
دچـار شـک و رقابـت اسـت. بـه دشـواري مي تـوان یکي 
را بـر دیگـري غلبـه داد. بـه دالیـل بغرنجـي غالبـًا امـکان 
توافـق بر سـر مبانـي وجود نـدارد و اگـر سوپراسـتراکچر 
را در مبانـي بنشـانیم، اسـتقراري نخواهـد داشـت. عجالتـًا 
نتیجه یـي مي گیریم که شـاید چندان خوشـایندمان نباشـد؛ 
بـه نظـر مي رسـد در کنـار تاش هـاي افتـان و خیـزان و 
پرماجـراي دنیـاي علم )کـه از آن انتظاراتي هم هسـت( در 
نهایت بخشـي از آن سـهمي که به لحاظ تاریخي بر دوش 
علـم و عقـل قـرار گرفتـه ـ با کمال تأسـف و شـرم ـ باید 

بـه دوش قـدرت منتقل شـود. 
دانشـمندان در دنیـاي معاصـر به نـدرت همدیگـر را قبـول 
دارنـد. ایـن قبـول داشـتن، لزومـًا اخاقـي نیسـت. ادعاي 
بداهـِت یک دانشـمند را دانشـمند دیگري در همان سـطح 
فاقـد اعتبـار مي دانـد. درسـت مثـل وقتـي که یـک پروندۀ 
قضایـي را به دقـت دنبـال مي کنیـد و عقربـۀ قضاوت تـان 
کـه  مي بینیـد  نهایـت  در  مـي رود،  پاییـن  و  بـاال  متناوبـًا 
گمـان  و  حـدس  بـه  و  اسـت  سـختي  کار  نتیجه گیـري 
مربـوط اسـت. اگـر کاري قـرار اسـت پیـش رود، سـهمي 
را  آن  بـراي  زمینه سـازي  و  کامیابـي  و  امنیـت  ایجـاد  از 
بایـد از دوش جریان هـاي روشـن فکري بـر دوش قـدرت 
گذاشـت. قدرت تسـلیم اختـاف نظرهایي که جلـِو انجام 
کار را مي گیرنـد نمي شـود و کفایـت مذاکـرات را اعـام 

مي کنـد. 
مقدمـۀ فـوق را از ایـن بابـت طـرح کـردم کـه مي خواهـم 
دربـارۀ تراکـم قـدرت حـرف بزنم. قـدرت حتا اگـر بنا بر 
 )Functional( ماهیـت منفور اسـت، از جنبـۀ فانکشـنال
باز شـدِن راه ناگزیر اسـت. دو دانشـمند طراز اول دانشگاه 
هـاروارد بر سـر موضوعـي در علـم نانوتکنالـوژي مباحثه 
کردنـد. دو رقیب شـدند بـا دو نظریۀ کم و بیـش متفاوت. 
کنگـرۀ امریـکا بـا معیـاري یکـي را انتخـاب کـرد. ایـن 
نمونه یـي از دخالـت قـدرت اسـت در بحثـي کـه ممکـن 
اسـت بـا بي اعتنایـي قـدرت تـا بي نهایـت ادامـه داشـته 

شد.  با
مـا تـا بـه حـال بـه سـراغ کسـاني رفتیـم کـه قـرار بـود با 
طراحـي نرم افزارهـاي فکـري و اخاقـي، جهان را سـامان 
کسـب  افتخارآفرینـي  پیشـرفت هاي  دسـته  ایـن  دهنـد. 
کردنـد، ولـي وجـه اختـاف نظر از شیوۀشـان جداشـدني 
نیسـت. البتـه ایـن را بگویـم کـه در بخـش عمده یـي از 
ایـن بحـث، ایـران را داخـل پرانتـز قـرار دهیـد. زیـرا این 
مباحـث دربـاره شـرایط کنونـي ایـران مصـداق نـدارد. اما 
کمتریـن ضـرورت آن ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت تا ده 
سـال دیگـر ایـران نیـز به یـک جامعـۀ دموکراتیـک تبدیل 
آسـمان  از  طـا  کـه  منتظرنـد  ایرانی هـا  آن وقـت  شـود. 
ببـارد، در حالـي کـه مع الوصـف شـاهد یـک دموکراسـي 
از نـوع پاکسـتان خواهنـد بـود بـا یـک شـکل پوپولیسـتي 
کـه شـورابه یي خواهـد بـود و برخـاف تصـور برخـي، 
مشـکات دود نمي شـود. بنابرایـن بحـث ایـران را در این 
مقدمـات از ذهـن خـارج کنیـم و کشـوري مثـل ترکیـه را 

تصور کنیــم. 
نرم افزارهـاي  قبیـل  ایـن  بـا  امنیـت  و  صلـح  بحـث 
اطمینان بخشـي  بـه وضعیـت و چشـم انداز  روشـن فکري 

نرسـید و بـه نظـر نخواهـد رسـید. ناگزیریم کـه وظیفه را 
کمـي به قدرت محـول کنیم. به کار بردن واژۀ امپریالیسـم، 
بـراي مـن ناخوشـایند اسـت. امپریالیسـم عبارت اسـت از 
یـک تفسـیر مسـلط از پدیده یـي بـه نـام قـدرت متراکـم 
لیبرالـي. در مباحـث فمینیسـتي، جنـس و جنسـیت بـا هم 
فـرق دارنـد. جنس یعنـي تفـاوت فیزیولوژیـک زن و مرد 
ولي جنسـیت تفسـیر دیسکورسـي و مسـلطي اسـت که از 
ایـن اختـاف ارایـه مي شـود. گفتمـان فرهنگي و سیاسـي 
خاصـي حکـم مي کنـد کـه ایـن تفـاوت متضمـن قوانیـن 
اسـت از قبیل سـلطه بر لباس و شـرایط کار. رابطۀ قدرت 
و امپریالیسـم هـم مشـابه رابطـۀ جنس و جنسـیت اسـت. 
مـا یـک قـدرت مي شناسـیم بـه معنـاي توانایـي ولـي یک 
تفسـیر روي آن قـرار مي گیـرد. »این قـدرت از کجا آمده؟ 
مـال مـا بـوده و بایـد برگردانـده شـود.« در ایـن تفسـیر 

قـدرت متضمـن ناامنـي، جنـگ و اجحـاف اسـت و در 
نتیجـه بایـد در مقابلـش ایسـتاد و زمینـش زد. 

قـدرت چنـان کـه گفتیـم، ذات روابـط اجتماعـي اسـت؛ 
ولـي مـا ترجیـح مي دهیـم کـه روابـط اجتماعي بر اسـاس 
دوسـتي و ایثـار باشـد. در حالـي که انسـان یـک حلقه در 
سلسـلۀ تکاملـي اسـت. تفـاوت انسـان با یک ببـر یا گرگ 
ایـن اسـت کـه مـا انسـان ها گاهـي از عقل مـان اسـتفاده 
مي کنیـم. البتـه عقـل بـه دامـان دنیـا مي پیچـد، ولـي ایـن 
زنـگ تفریح عقل اسـت و مسـوولیت اصلـي عقل برطرف 
کـردن خواهش هاسـت. وقتـي تشـنه اید یـا گرسـنه اید یـا 
خواهشـي از نـوع دیگـر در چشـمان تان زبانـه مي کشـد، 
از دسـتگاه عقـل اسـتفاده مي کنیـد. بعضـي از ایـن امیـال 
طبیعـي، توابعـي به نام رنـج دارد که نقض غـرض مي کند، 
پـس عقـل توصیـه مي کنـد کـه بـه برنامـۀ او توجـه کنیم.

مطلوبـاِت  جـذب  مـا،  احـواالت  درصـد   ۹0 از  بیـش 
اولیـه اسـت. کتـاب و ملودي هـاي واگنـر و نقاشـي هاي 
امپرسیونیسـتي هم سـاالد و ماسـِت سفره اسـت. ما به نحو 
نگـران کننده یـي بـا حیـوان مشـترکیم. امـا چـرا از تراکـم 
قـدرِت لیبرالـي چنیـن تفسـیري ارایـه مي شـود. مـن بیـان 
مثبـت و قابـل دفاعـش را مي گویـم و سـراغ بحث هـاي 
روان کاوانـه، دینـي و هویتـي کـه در شـکل گیري پدیـدۀ 
امپریالیسـم سـهیم هسـتند، نمـي روم. بسـیاري امپریالیسـم 
را همـراه سـلطه جویي مي داننـد. قـدرت در ذاتـش قهـار، 
انـواع  همـۀ  آیـا  ولـي  اسـت.  انتشـاریاب  و  رقیب سـوز 
قـدرت ایـن ویژه گـي را دارنـد. چنـدان لزومـي بـه بحث 
تیوریـک نیسـت. راسـت افراطـي بـه قدرت دسـت یافت. 
اتفاقاتـي رخ داد کـه در گذشـته بي همتـا بـود و امیدواریم 

در آینـده هـم تجربـه نشـود. 

بـاورِ  غیرقابـل  خشـونِت  دربـارۀ  کتاب هایـي  وقتـي 
راسـت و چـپ افراطـي مي خوانیـم، تـا چنـد روز آرام و 
قـرار نمي گیریـم. بـه جـز ایـن دو، بنیادگرایـي را هـم کـه 
خـوب مي شناسـیم. بـه عـراق نـگاه کنیـد. ایـن شـرایط با 
چـه تفکـري بیـرون مي آید؛ کسـاني کـه امپریالیسـم را نقد 
مي کننـد. از طرفـي بسـیاري از چیزهایـي که دربـارۀ جنگ 
اسـت.  ژورنالیسـتي  داسـتان هاي  مي شـود،  گفتـه  ویتنـام 
فاجعـه، غـذاي ژورنالیسـم اسـت. امـا افتخـار لیبرالیسـم 
غـرب ایـن اسـت کـه اگـر یـک سـرباز امریکایي بـه زني 

ویتنامـي تجـاوز کـرد، محاکمـه شـد. 
رابطـۀ قـدرت و خشـونت را در ایـن گونه هـاي مختلـف 
بررسـي کنید. القاعده، نازیسـم، کمونیسـم و دنیـاي لیبرال 
دموکراسـي. اگـر بـه خاطـر الفـت و انـس بـا سـخناني 
متفـاوت از این جـا نخوریـد، بایـد گفـت مأموریـت حفظ 

امنیـت دنیـا در مقابـل ناامني هـاي ناشـي از ایـن تفکـرات 
سـه گانـه، بر دوش قـدرت متراکم لیبرالي اسـت. بعضي از 
رفتارهـاي ژورنالیسـتي در برابـر قـدرت تراکـم لیبرالي، به 
نمایش ها بي شـباهت نیسـت. وقتـي که مخاطبـان بایي را 
سـر بازیگـر نقش منفـی مي آورند، انـگار که خـود حقیقِی 
آن شـخص اسـت. جنـگ جهانـي دوم مي توانسـت چهرۀ 
دنیـا را عـوض کنـد، امـا لیبرالیسـم اجـازه نـداد. در حمله 
بـه بوسـني نیروهـاي لیبـرال بـود که بـه غایله فیصلـه داد. 
گرچـه بـا عـادت وارونه خواني پدیده هـا، مي گوینـد حتمًا 
منافعـي در کار بـوده. در مورد عراق هـم این وارونه خواني 
انجـام مي شـد تـا این کـه اخیـراً اعـام کردنـد چهل سـال 
نفـت عـراق هـم جـواب هزینه هاي یک سـال لشکرکشـي 

بـه عـراق را نمي دهد. 
بحـث سـلطه جویي در کار نیسـت، بلکـه ایـن ذات قدرت 
اسـت. ایـران نیـز بعد از انقاب مي خواسـت پرچم اسـام 
اهتـزاز درآورد.  بـه  بـر سـر کاخ هـاي سـرخ و سـیاه  را 
شـوروي هـم وسـیع عمل نکـرد، امـا کامبوج و افغانسـتان 
و کوبـا را نمي تـوان فرامـوش کـرد. خصلت دیسکورسـي 
واژۀ امپریالیسـم در جایـي آشـکار مي شـود کـه مـا هیـچ 
وقـت نمي گوییـم امپریالیسـِم جاپـان ۱۱ میلیـون چینـي را 
قتـل عـام کـرد. ولـي تمـام دخالت هـا و اعمـال نیروهـاي 
لیبرالـي را وارونه خوانـي مي کنیـم. امـا بـه نظـر مـن، تبیین 
علمـي یک معیـار رقابت پارادایم این اسـت کـه چیزي که 
بـه نشـانه هاي پشـت پـرده نیـاز نـدارد، ارجح اسـت. دنیا 
بایـد بپذیـرد کـه سیاسـت همین اسـت کـه دیده مي شـود. 
همیـن حکومـت ایـران بـراي شـناختن کـدام واقعیـت، به 

اطاعات پشـت پـرده نیـاز دارد؟ 
مـا فاکت هـاي صحیـح را کنـار مي گذاریـم و بـا تفکـرات 
دایـي جـان ناپلیونـي، بـه سـراغ نشـانه هاي مبهم و پشـت 
پـرده مي رویـم. همیشـه فاکـت جوامـع را بـه قدرت هاي 
لیبرالـي نسـبت مي دهیـم. ایـن یـک عـادت در چارچـوب 
نیسـت.  دفـاع  قابـل  و  اسـت  دیسـکورس خـاص  یـک 
مهم تریـن  لیبرالـي،  متراکـم  قـدرت  کـه  مدعـي ام  مـن 
مدافـع صلـح و امنیـت اسـت. ضرورتـي نـدارد کـه آن هـا 
خیراندیـش باشـند. آن هـا از طریـق منافـع خودشـان بـه 

دیگـران هـم نفـع مي رسـانند. 
در بحـث امنیـت هـم نازیسـم، کمونیسـم و بنیادگرایي هر 
سـه پارتیکوالریسـم هسـتند. یعنـي یـک معیـار را تعییـن 
مي کننـد و دیگـران یـا بایـد کشـته شـوند یـا بـه حاشـیه 
برونـد. اسـتراتژي بنیادگرایـي، حذف تمام تفکـرات دیگر 
اسـت. القاعـده چیـزي جـز انتقـام کـور غریـزه نمي بینـد. 
امـا لیبرالیسـم اگرچـه ارزش هایـش را تبلیـغ مي کنـد امـا 
بـراي ایـن کار اسـلحه بر نمـي دارد. قدرت متراکـم لیبرالي 
ایده هایـش را بـا کتاب، سـینما و تلویزیون منتشـر مي کند، 
بیـگ سامسـونت  اسـلحه داخـل  بعضـي کشـورها  ولـي 

مي کننـد.  جاسـازي  دیپلمات هاي شـان 
هـر قدرتي لزومـًا صلح و امنیت را تهدیـد نمي کند. قدرت 
تهدیدگـر پارتیکوالریسـم اسـت، چـه بـر اسـاس مذهـب 
باشـد، چه نـژاد و... . جاپاني ها نتوانسـتند ایدۀ سـامورایي 
را بـه جهـان صـادر کننـد. بنیادگراهـا نتوانسـتند عملیـات 
لیبرالیسـم ایده هایـش را  انتحـاري را صـادر کننـد، ولـي 
بـا فیلم هـاي ملـودرام بـه سراسـر جهـان صـادر مي کنـد. 
امکانـات  کـه  اسـت  سـال  سـال هاي  اتمـي  قدرت هـاي 
بـا  فقـط  بعضي هـا  ولـي  دارنـد،  اتمـي  بمـب  و  نظامـي 
کاشـینکف دنیـا را ناامن کرده اند. کشـور کوریای شـمالي 
مي کنـد.  اسـتفاده  باج خواهـي  بـراي  هسـته یي  دانـش  از 
در چنیـن جامعه یـي کـه از حیـث مشـروعیت مسـتحکم 
نیـروي حفـظ حکومـت در  بـه عنـوان  پولیـس  نیسـت، 
برابـر مـردم وارد عمـل مي شـود، نـه حفظ مـردم در مقابل 
خاف کاري هـا. بـه همیـن خاطـر، حکومت هـاي بنیادگرا، 
پولیسـي  کمونیسـتي همیشـه حکومت هـاي  و  فاشیسـتي 

  . هستند
اگـر دنیـا بخواهـد بـه سـمت صلـح بـرود، مهم تریـن کار 
کمرنـگ شـدِن مرزهـا اسـت. مسـخره تر از ایـن چیـزي 
نیسـت کـه در طـول نیـم قـرن، فکـر و ذکـِر دو کشـور 
هنـد و پاکسـتان، جنـگ بـر سـِر کشـمیر اسـت. بـدون 
مـرز چـه انگیزه یـي بـراي جنـگ باقـي مي مانـد. جهانـي 
شـدن، بزرگتریـن ضامـن امنیـت اسـت. اگـر قـدرت دول 
ملـي افـول کنـد و مراکز بین المللي مسـوول امنیت باشـند، 
شـرایط بهتري در انتظار ما خواهد بود. در آپارتمان نشـیني 
عبـارِت »چهـار دیـواري اختیـاري« بي معناسـت و حرکت 
دولت هـاي ملـي بـه سـمت جهانـي شـدن هـم، مشـابه 
چارچـوب  در  نمي تواننـد  دیگـر  اسـت.  آپارتمان نشـیني 

کشـور خـود هرچـه خواسـتند بکننـد.

قدرت چنان که گفتیم، ذات روابط اجتماعي است؛ ولي ما ترجیح مي دهیم که روابط 
اجتماعي بر اساس دوستي و ایثار باشد. در حالي که انسان یک حلقه در سلسلۀ 
تکاملي است. تفاوت انسان با یک ببر یا گرگ این است که ما انسان ها گاهي از 
عقل مان استفاده مي کنیم. البته عقل به دامان دنیا مي پیچد، ولي این زنگ تفریح 
عقل است و مسوولیت اصلي عقل برطرف کردن خواهش هاست. وقتي تشنه اید 
یا گرسنه اید یا خواهشي از نوع دیگر در چشمان تان زبانه مي کشد، از دستگاه 
عقل استفاده مي کنید. بعضي از این امیال طبیعي، توابعي به نام رنج دارد که 

نقض غرض مي کند، پس عقل توصیه مي کند که به برنامۀ او توجه کنیم

مرتضي مردیها
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ــادر  ــوان بلخــی« ن ــد در »دی ــه هرچن ــتی دیگــری ک و کاس
ــد  ــیک بای ــعر کاس ــش در ش ــل اهمیت ــی به                  دلی ــت ول اس
ــه                  ای  ــی و قافی ــص وزن ــاره                  ای نقای ــت، پ ــری از آن داش ذک
اســت. بیشــتر ایــن نقایــص البتــه در قصیــدۀ »شــب دیجور« 
ــه  ــدان محــق ب ــا چن ــده می                  شــوند و در آن شــعر هــم م دی
ــکاتش  ــه مش ــم ب ــاعر ه ــود ش ــون خ ــتیم چ ــاد نیس انتق
ــاد!  ــۀ نق ــرده )ای ادب                  پیش ــاره ک ــدان اش ــوده و ب ــف ب واق
ــن  ــد ای ــر، بای ــای دیگ ــا در جاه ــر…( اّم ــذرم بپذی ــو ع ت
ــه آراســتگی                  های  ــر کم                  توجهــی ایشــان ب پدیــده را حمــل ب
ظاهــری شــعر کــرد نــه عــدم تســّلط بــر وزن و قافیــه چــون 
ــه کــه گفتیــم، ایــن نقص                  هــا اندکنــد و شــاید در  همان                  گون

یــک درصــد ابیــات رخ داده باشــند و بــس.
ــعر  ــیقی ش ــان در موس ــبتًا درخش ــوۀ نس ــک جل ــا از ی اّم
شــهید بلخــی نبایــد غافــل مانــد و آن، توجــه خــوب بــه دو 
نــوع دیگــر موســیقی یعنــی تناســب                  های لفظــی و معنایــی 
)موســیقی داخلــی و معنــوی( اســت. ایــن تناســب                  ها 
ــد،  ــرار گرفته                  ان ــم ق ــعر ه ــی ش ــت معن ــًا در خدم ــه غالب ک
ــا حــدودی فقــر تکنیــک آن را بپوشــانند. در  توانســته                  اند ت
ــر اســتفاده از  ــی نظی ــار این                  هــا، بعضــی شــگردهای زبان کن
ــم  ــات را ه ــژۀ کلم ــای وی ــا کاربرده ــا و ی ضرب                  المثل                  ه
ــن  ــا نشــانگر ای ــد اّم ــفانه اندکن ــه متأس ــرد ک ــر ک ــد ذک بای
واقعیــت کــه شــاعر توانایی                  هــای بســیاری در تکنیــک 
شــعر داشــته ولــی از بــد روزگار، ایــن تــوان بالقــّوه کمتــر 
بــه فعلیــت رســیده اســت. به                  هرحــال ایــن هــم چنــد مثــال 
از تناســب                  های لفظــی و معنــوی و دیگــر شــگردهای 

ــی: زبان
از خون کامجویان لوح مزار نقش است

در راه کام مردن به از زکام مردن
صفحۀ 20۶

به مسجد چند می                  خوانی نمازِ با ریا، زاهد
که نقش بوریا بر آن نمازِ با ریا خندد

صفحۀ ۱۱۶
گه به خاک آمده ز افاک، گهی باز رود

روح را نام روان شد چو روان سفر است
صفحۀ ۴2

فخِر دنیای دگر فرهنگ شد
»فّر« ما بردی، تو ماندستی و »هنگ«

صفحۀ ۱۶2
ای که بر ما تو روادارِ چنین سرمایی!

ما روادار تو را گرمی نیران امشب
صفحۀ ۳۴

از دیگــر صنایــع و بدایــع شــعری، در دیــوان عّامــه بلخــی 
ــن اگــر در شــعر کســی  ــت. ای ــوان یاف ــی نمی                  ت ــر چندان اث
ــت  ــف نداش ــگفتی و تأس ــای ش ــود، ج ــر رخ داده ب دیگ
ــوۀ  ــی بالق ــعر توانای ــک ش ــان داده در تکنی ــان نش ــا ایش اّم
آراســتگی                  های  بــه  او  کــم  اقبــال  و  داشــته  بســیاری 
ــد و  ــاعر دردمن ــک ش ــا را از ی ــه م ــعر، جامع ــوری ش ص
مبــارز و در عیــن حــال صاحــب ســبک و تکنیــک محــروم 

ــه  ــا آن                  هم ــدار ب ــته و بی ِــم برجس ــن عال ــت. ای ــاخته اس س
ــت  ــت، می                  توانس ــامی داش ــگ اس ــه از فرهن ــی ک اطاعات
ــی  ــد ول ــعرش ببخش ــۀ ش ــه درونمای ــمگیری ب ــای چش غن
ــه  ــم ب ــده ـ آن ه ــدود و پراکن ــی مع ــه تلمیحات ــفانه ب متأس
ــون  ــی و مجن ــون لیل ــّرری چ ــروف و مک ــتان                  های مع داس
یــا شــیرین و فرهــاد ـ اکتفــا کــرده و در مــوارد نــادری هــم 
کــه ذخایــر علمــی                  اش را بــه کمــک گرفتــه، نتوانســته بــدان 
معــارف رنــگ شــعر بزنــد و حاصــل کار، غالبــًا اثــری شــده 
ــا: ــعر م ــی ش ــای طبیع ــنگین و دور از هنجاره خشــک، س

سبّوح گفت هر سر مویم به یاد او
سبحان من توّحد بالعّز والمعال

شد کام جان معّطرم از نفخۀ صبا
انی اشّم رایحه المسک والغوال

آن دم که محو او شدم و رستم از خودی
آمد سروِش هاتِف غیبم که: »هان! ببال
این دستگاه خلقت و این مجمع ِحَکم

از بهر توست، راه مده بر خود اختال«
صفحۀ ۱۷۱

پــس از ایــن تفصیــات، اگــر بخواهیــم ســیمایی از 
»بلخــی شــاعر« ترســیم کنیــم، شــاعری پــردرد، اندیشــمند 
ــدای  ــری                  اش را ف ــواِن هن ــه ت ــود ک ــد ب ــه خواه و جانباخت
ــود  ــرای او ســخت نب ــرده اســت. ب ــش ک ــه مّلت ــت ب خدم
ــر رژیــم و کمــی کناره                  گیــری  ــا کمــی کوتاه                  آمــدن در براب ب
از مبــارزه و پرداختــن بیشــتر بــه هنــرش، شــاعری بســیار 
ــت  ــرای مّل ــا ب ــه تنه ــن ن ــدگار و افتخارآفری ــرآوازه و مان پ
مــا، کــه بــرای همــۀ قلمــرو زبــان فارســی باشــد، ولــی آیــا 
ــرده  ــه                  اش ک ــه جامع ــتری ب ــت بیش ــورت، خدم در آن ص

ــد شــک داشــت. ــن بای ــود؟ در ای ب
شــک نداریــم کــه عّامــه بلخــی در بیــن شــاعران معاصــر 
ــا  ــا آی ــا چهــره                  ای شــاخص و برجســته اســت اّم کشــور م
ایــن برجســتگی بــه گونــه                  ای هســت کــه بتــوان شــعرش را 
از هــر جهــت سرمشــق نســل                  های بعــدی دانســت؟ شــاید 
ــۀ  ــا در عرص ــه، اّم ــاعرانه بل ــش ش ــوا و من ــوزۀ محت در ح
تکنیــک و توانایی                  هــای هنــری، نه                  تنهــا ایشــان بلکــه 
هیچ                  یــک از اســتادان آن نســل ایــن توفیــق را نیافتنــد و در 
ایــن چنــدان هــم مقصــر نیســتند مخصوصــًا عّامــه بلخــی 
کــه ســال                  های ســال از هــر وســیله                  ای بــرای رشــد شــعرش 
بی                  بهــره بــوده اســت. مــا نمی                  توانیــم از او انتظــاری را 
ــۀ  ــی در جامع ــل                  اهلل خلیل ــتاد خلی ــه از اس ــیم ک ــته باش داش
ــران  ــۀ ای ــهریار در جامع ــوم ش ــًا مرح ــا مث ــتان ی افغانس
ــویم  ــی ش ــم مدع ــب، نمی                  توانی ــن ترتی ــه همی ــتیم و ب داش
کــه بــا یــک قّلــۀ شــعری ســروکار داریــم. ایــن کم                  توفیقــی 
ــه  ــت ک ــۀ ماس ــرای جامع ــه ب ــوار بلک ــرای آن بزرگ ــه ب ن
ــارده  ــوش                  ذوق چه ــا و خ ــش، توان ــِی آزاداندی در آن بلخ
ســال تمــام حتــی از امکانــات اّولیــۀ نوشــتن هــم محــروم 
ــه و بی                  احســاس،  می                  شــود]2۱[ و برخــی چاپلوســان کم                  مای
از همــۀ امکانــات مــادی و معنــوی برخــوردار؛ نــه آنــان بــه 
جایــی می                  رســند و نــه او را مجــال می                  دهنــد، همانــان کــه 

ــد: ــا می                  نال ــه از آن                  ه ــا این                  گون ــین م ــاعر زندان                  نش ش
همگی خیر، ولی داد از آن دل                  کجکان

خاصه آن شاه                  پرستاِن تمّلق                  گر شاه
دست بر سینه کج و هم سر و گردن شده کج

کج سراید که همین بنده غام درگاه
گاه گوید که َقَدر قدرت و کیوان رفعت

گه نویسد به جراید؛ »شه اسام                  پناه«
بَُود از جورِ همین نفس                  پرستاِن دغل

که گروهی شده زندانی و افتاده به چاه
صادقان را همه در جرم خیانت بندند

که فان گفت فان روز زغال است سیاه
صفحۀ 22۳

ــا  ــروز م ــوان ام ــاعر ج ــد ش ــه هرچن ــن ک ــر ای و کام آخ
ــری شــعر شــهید  ــروی از ســبک و ســیاق هن ــه پی ــزم ب مل
بلخــی نیســت حداقــل در ایــن ملــزم اســت کــه آن 
دلســوختۀ مّلــت را بشناســد، بــه دیگــران بشناســاند و 

ــدارد. ــاس ب ــری او را پ ــم فک ــراث عظی می
---

ــد اول،  ــر سیداســماعیل بلخــی، جل ــوان بلخــی، اث ]۱[ـ دی
حســینی،  ســیدجمال                  الّدین  نشــراتی  ارگان  اول،  چــاپ 

ــۀ 202. ــران ۱۳۶۸، صفح ته
ــواده  ــده را خان ــهم عم ــوی س ــال ق ــه احتم ــه ب ]2[ـ البت
داشــته                  اند ولــی در مقدمــۀ کتــاب، هیــچ اشــاره                  ای بــه آن                  هــا 
و دیگــر کســانی کــه دستنوشــته                  ها را در اختیــار ناشــر 
ــندیت  ــظ س ــت حف ــه از جه ــده درحالی                  ک ــته                  اند نش گذاش
کتــاب، ذکــر اســم آن افــراد و از جهــت قدرشناســی، 

ــود. ــاب الزم ب ــه کت ــا در مقدم ــکری از آن                  ه تش
 ]۳[ـ پدربزرگ

ــه بلخــی، سیدقاســم خواجــه  ــادری عّام ــدرکان م ]۴[ـ پ
ــی  ــتنویس از او باق ــورت دس ــی به                  ص ــته و دیوان ــام داش ن

اســت.
]۵[ـ دیوان بلخی، صفحۀ ۸۱

جمــع  در   ۱۳۴۷ ســال  در  کــه  ســخنرانی                  ای  در  ]۶[ـ 
ــهر  ــن ش ــقلی                  خان ای ــۀ عبّاس ــهد در مدرس ــون مش روحانی
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــا ب ــن آن باره ــده و مت ــراد ش ای
ــات  ــداد ابی ــا تع ــت ب ــر اس ــا براب ــم تقریب ــن رق ]۷[ـ ای
و  بلخــی  جال                  الّدیــن  موالنــا  به                  وســیله  سروده                  شــده 
ــی  ــاعران فارس ــن ش ــه از پرکارتری ــدل ک ــادر بی ــا عبدالق ی

بوده                  انــد.
ــان  ــار ایش ــدار از آث ــن مق ــط همی ــاب فق ــن کت ]۸[ـ در ای
دیــده می                  شــود و بقیــه شــعرها احتمــاالً از بیــن رفتــه و یــا 

به                  دســت گردآورنــدگان نرســیده                  اند.
ــت و  ــم« اس ــان »ات ــتان هم ــظ افغانس ــوم« در تلّف ]۹[ـ »ات

ــاره دارد. ــتین اش ــه انش ــاعر ب ــا ش این                  ج

]۱0[ـ همان پیه است در تلّفظ افغانستان
]۱۱[ـ دیــوان حافــظ، بــه تصحیــح محمــد قزوینــی و قاســم 
ــزه                  دار، چــاپ پنجــم،  ــم جرب ــه کوشــش عبدالکری ــی، ب غن

اســاطیر، تهــران ۱۳۷۴ ، صفحــۀ ۱۷۱
]۱2[ـ البتــه شــهید بلخــی از ســنگ                  اندازی                  های ایــن گــروه 
بی                  نصیــب نمانــده و برخــی از متحجریــن، عنادهایــی 

ــته                  اند. ــا او داش ــان ب ــا پنه ــکار ی آش
]۱۳[ـ نظیــر شــعرهایی کــه مرحــوم اســتاد خلیلــی و 
ــا  ــا رشــوه                  خواری ی دیگــران در شــکایت از بوروکراســی ی

ــته                  اند. ــور داش ــات کش ــع مطبوع وض
]۱۴[ـ دیوان بلخی، صفحه 2۱۱

ــۀ صفحــه ۱۱  ــد شــعر بهاری ــگاه کنی ــه ن ــرای نمون ]۱۵[ـ ب
ــوان ایشــان را. دی

نیــز ـ علی                  رغــم همــۀ  ]۱۶[ـ شــعر مرحــوم خلیلــی 
احترامــی کــه بــه شــخصیت ادبــی و علمــی ایشــان قائلیــمـ  
جــای چندوچــون دارد کــه شــاید در مجــال دیگــری بــدان 
پرداختــه شــود. مــا از آن روی شــعر ایشــان را مبنــای 
ــظ و  ــبی در لف ــی نس ــه از تعادل ــم ک ــرار داده                  ای ــه ق مقایس
معنــا برخــوردار اســت و در عیــن حــال، بیشــترین شــهرت 
ــروز از  ــتاِن ام ــرای افغانس ــاعران کاسیک                  س ــان ش را در می

ــرده اســت. آن خــود ک
]۱۷[ـ دیوان حافظ، صفحۀ ۹۷

ــی از  ــًا توصیــف خوب ــه انصاف ــن بیت                  هــا ک ــر ای ]۱۸[ـ نظی
ســرمای زمســتان در زنداننــد:

بانگ یک هیبت سرما چو برآمد به سحر
مانده در راه گلو بانگ خروسان امشب

اسپ تازی شده راضی که دهد زین و لجام
گیرد از خر به گرو یک جل و پاالن امشب

گر جهان پر شود از آدم و شیطان، سرما
بوالبشر را ندهد فرصت عصیان امشب 

صفحۀ ۳0
ــا در  ــا را باره ــر آن                  ه ــه تصاوی ــات ک ــن ابی ــر ای ]۱۹[ـ نظی

ــم: ــران دیده                  ای ــعر دیگ ش
لب لعل تو یاقوت است و یاقوت است مرجان را؟

دو چشمان تو بادام است یا دام است مرغان را؟
دو زلفین تو زنجیر است اندر پای مشتاقان

و یا تاریکی کفر است پوشانیده ایمان را؟ صفحۀ ۱2
ــش  ــه کوش ــی، ب ــل                  اهلل خلیل ــعار خلی ــه اش ]20[ـ مجموع
مهــدی مداینــی، چــاپ دّوم، مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقات 

ــران ۱۳۷2، صفحــۀ ۳۹ فرهنگــی پژوهشــگاه، ته
ــر روی  ــعرهایش را ب ــدان، ش ــی در زن ــهید بلخ ]2۱[ـ ش
تکه                  هــای کاغــذ روزنامــه یــا پاکــت چــای و ســیگار 
ــه  ــت. ب ــتاده اس ــرون می                  فرس ــه بی ــه ب ــته و مخفیان می                  نوش

ــان. ــوادۀ ایش ــت خان روای

تأملی در شعر و شخصیت شعرِی عالمۀ 
شهید سیداسماعیل بلخی

بخش چهارم و پایانی

محمدکاظم کاظمی
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رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـا 
نصـب  جداگانـه،  احـکام  صـدور 
منـزل  در  دود  کننـدۀ  تصفیـه  آلـۀ 
دولتـی  ادارات  و  هـا  شـهرک  هـا، 
دارای سیسـتم مرکـز گرمـی و منـع 
سـوختاندن تایر، رابر و پاسـتیک را 
بـه هـدف تسـخین و تولیـد انـرژی، 

صـادر کـرد.
ارگ اعـام کـرد که غنی  بـا رعایت 
حکـم مـادۀ پانزدهـم قانون اساسـی 
افغانسـتان و حکـم مـادۀ بیسـت و 
هفتـم قانون محیط زیسـت به منظور 
جلوگیـری از آلوده گـی هـوا، کاهش 
عوامـل مخـرب بـر آن و حفاظت از 
محیـط زیسـت، این احـکام را صادر 

اسـت. نموده 
بـر اسـاس حکـم محمداشـرف غنی 
در مـورد نصـب آلـۀ تصفیـه کننـدۀ 
و  مالکیـن  دولتـی،  ادارات  دود؛ 
متصرفیـن بلنـد منـزل هـا و شـهرک 
هـای دارای سیسـتم مرکـز گرمـی، 
تصفیـه  آلـۀ  تـا  انـد  شـده  مکلـف 
کننـده دود)فلتـر معیـاری( را کـه از 
انتشـار دود بیشـتر جلوگیری بتواند، 
در تاسیسـات مربـوط نصـب نمایند.
حفاظـت  ملـی  ادارۀ  غنـی  آقـای 
نمـود  موظـف  را  زیسـت  محیـط 
امـور  وزارت  بـا  همـکاری  در  تـا 
داخلـه، شـهرداری مربـوط و سـایر 
را  مذکـور  حکـم  ذیربـط،  ادارات 
ابـاغ نمـوده، تعهـد کتبـی و تعییـن 
مـدت بـرای مالکیـن بلنـد منـزل ها 
و شـهرک هـا را مبنـی بر نصـب آلۀ 
معیـاری(  دود)فیلتـر  کننـده  تصفیـه 
فعـال  و  نصـب  از  و  نمـوده  اخـذ 
مـداوم  نظـارت  فیلتـر   / آلـۀ  بـودن 
کنـد و همچنـان متخلفین بـا رعایت 

احـکام قوانیـن نافـذۀ کشـور تحـت 
تعقیـب عدلی توسـط ادارات ذیربط 

قـرار گیرنـد.
بـه همیـن ترتیـب، رییـس حکومت 
در  حکمـی  طـی  ملـی  وحـدت 
رابـر  تایـر،  منـع سـوختاندن  مـورد 
و  تسـخین  هـدف  بـه  پاسـتیک  و 
انـرژی، ادارۀ ملـی حفاظـت  تولیـد 
محیـط زیسـت را موظـف نمـود تـا 
در همـکاری بـا وزارت امـور داخله 
و شـهرداری مربـوط از سـوختاندن 
تایـر، رابـر و پاسـتیک بـه هـدف 
تسـخین و تولیـد انـرژی جلوگیـری 

نمایـد.
حفاظـت  ملـی  ادارۀ  غنـی  آقـای 
کـرده  موظـف  را  زیسـت  محیـط 
امـور  وزارت  بـا  همـکاری  در  تـا 
داخلـه، شـهرداری و وزارت صنعت 
ایـن  ابـاغ  ضمـن  تجـارت،  و 
بـرای اصنـاف، شـرکت ها و  حکـم 

از  کتبـی  تعهـد  اخـذ  و  فابریـکات 
آنـان مبنـی بـر عـدم سـوختن تایـر، 
رابـر و پاسـتیک، از ایشـان نظارت 
مـداوم نمـوده و جریمـه هـا را در 

نمایـد. وضـع  تخلـف  صـورت 
بـه همیـن گونـه در این حکـم آمده 
ذیربـط  ادارات  تمـام  کـه  اسـت 
و  مربـوط  شـهرداری  بخصـوص 
همـکاری  بـه  داخلـه  امـور  وزارت 
همـه جانبـه بـا ادارۀ ملـی حفاظـت 
محیـط زیسـت در تطبیـق این حکم 

می باشـند. مکلـف 
اسـت  آمـده  حکـم  دو  هـر  در 
محیـط  حفاظـت  ملـی  ادارۀ  کـه 
زیسـت، گـزارش اجـراات خویـش 
را همـراه بـا تفکیـک چالـش هـا و 
مجـرای  از  مشـخص،  پیشـنهادات 
ریاسـت عمومـی ادارۀ امور ریاسـت 
نمایـد. ارسـال  ماهـوار  جمهـوری، 

فزیـک  نوبـِل  جایـزۀ  برنـدۀ  انشـتین، 
مباهـات  از  یکـی  و  آشـنا  نـامِ  ۱۹20م، 
اسـت کـه جهـان در تاریـخ علـم بـه خود 
دیـده اسـت. او، از خانـوادۀ یهـودی بـود؛ 
امـا، بـه هیـچ وجـه، یـک یهـودی سـنتی 
سـخن  او،  مذهبـی  اعتقـاد  دربـاره  نشـد. 
بسـیار رفتـه اسـت؛ زیـرا خـود او، در ایـن 
مـورد، بـه وضـوح چیـزی نـه گفته اسـت. 
ایـن سـکوت او، باعـث شـد تـا، عـدۀ او 
را یهـود بـه تمـام معنـا، عـدۀ المذهـب و 
عـدۀ مسـلمان شـده شـیعه پندارنـد. جالب 
سـاخته  نامه هایـی  او،  بـرای  حتـا  اینکـه، 
آیـت اهلل  بـا  انشـتاین،  آلبـرت  گویـا  انـد، 
بروجـردی، روحانـی برجسـته قرن بیسـتم 
ایـران، مکاتبات مسلسـل داشـته و طی این 
مکاتبـات، انشـتین بـه شـیعه دوازده امامـی 
روی آورده اسـت! ایـن مکاتبـات هنـوز در 
سـایت هایی مذهبـی ایـران موجـود اسـت. 
گویـا انشـتین در یکـی از نامه هـا خطاب به 
بروجـردی، گفتـه اسـت: »محضـِر شـریف 
پیشـوای جهان اسـام جناب سـید حسـین 
بروجردی….پـس از ۴0 سـال مکاتبـه کـه 
بـا جناب عالـی بعمـل آوردم، دیـن مبیـن 
اسـام و آیین تشـیع ۱2 امامی را پذیرفته ام 
از  را  مـن  بخواهنـد  دنیـا  همـه  اگـر  کـه 
ایـن اعتقـاد پاکیـزه پشـیمان سـازند هرگـز 
نخواهنـد توانسـت حتا مـن را اندکی دچار 
تردیـد سـازند! اکنون کـه مرض پیـری مرا 
از کار انداختـه و سسـت کـرده اسـت مـا 
مرتس)مـارس( از سـال ۱۹۵۴ اسـت کـه 
مـن مقیـم امریـکا و دور از وطـن هسـتم!« 
نامه هـا،  ایـن  کـه  نمی دانـم  من)مترجـم( 
حقیقـت اسـت یـا افسـانه! امـا، میدانـم که 
در تضـاد کامـل بـا متـن نامـۀ انشـتین بـه 
گوتکینـد، دین شـناس یهـودی، قـرار دارد، 
م،   ۱۹۵۴ سـال  در  هـم  آن  درسـت  کـه 
یعنـی یک سـال قبل از مـرِگ، انشـتین آنرا 

نگاشـته اسـت.
نامه یـی کـه در سـطور بعـدی، ترجمـه آنرا 
خواهیـد خوانـد، تـا سـال 200۸ م، کسـی 
از آن خبـر نـه داشـت! و در نـزد وارثـان 
انشـتین بـود. در تاریـخ ۴ دسـامبر 20۱۸م، 
ایـن نامـه که به دسـت خـِط خود انشـتاین 
اسـت، در یـک مزایدۀ بـه مبلغ سـه میلیون 

دالـر)$( بـه فـروش رسـید و پـس از آن، 
در  انشـتاین  را  نامـه  ایـن  شـد.  همگانـی 
 choose life: the( کتـاب  بـه  پاسـخ 
اریـک   )  biblical call to revolt
گوتکینـد، فیلسـوف و دیـن شـناس آلمانی 
نگاشـته؛ انشـتاین، این کتاب را بـه ترغیب 
بـراور دانشـمند دیگـر آلمانی، خوانـد و از 
مطالـب آن حیـرت زده شـد. وی ایـن نامه 
را در خطـاب به نویسـنده نوشـته و مطالب 
کتـاب او را، مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت. 
مظهـِر  کـه،  را  نامـه  ایـن  ترجمـه  اینـک، 
اسـت،  انشـتاین  آلبـرت  دینـی  اعتقـاد  از 
تقدیـم  ورجاونـد  خواننـده گان  خدمـت 
مـی دارم، امیـد وارم، کاسـتی ها ایـن حقیـر 

را، بـا عقـل نقـاد، گـوش زد بفرمایـد.
ترجمـۀ متـِن نامـۀ انشـتین، که معـروف به 

نامـۀ بـرای خدا یـا Goodletter اسـت.
آقای گوتکیند عزیز!

و  ترغیـب  بـا  در چنـد روز گذشـته  مـن 
پیشـنهاد مکرر  براور، بسـیارِ از کتاب شـما 
را خوانـده ام؛ سـپاس گـزارم که فرسـتادید. 
بـه ویـژه آنچـه مـورد جلـب توجـه مـن 
شـد، همیـن بـود کـه مـا، در طـرز برخورد 
بـا زندگـی و جامعـه انسـانی، کامـًا شـبیِه 
بـرای  فرا-فـردی  خواسـِت  هسـتیم:  هـم 
من)خـود- امیـاِل  از  رهـای  بـه  دسـتیابی 
محـور(، دسـت یابـی بـه بهبـود و تهذیـب 
هسـتی انسـان بـا تأکید صـرِف انسـانی که 
تلقـی  مـاذی صرفـًا یـک وسـیله  اشـیائی 
شـده و نـه بایـد بـه آن نقـش تعین کننـده 
قائـل شـد. )ایـن مـورد بـه گونـۀ ویـژه ما 
را بـه عنـوان یـک غیرامریکایـی باهـم ربط 
می دهـد(. بـا ایـن حـال، اگر ترغیـب براور 
نمی بـود، هرگـز بـا جزئیـات کتـاب شـما 
بـه زبـان  درگیـر نمی شـدم، زیـرا، کتـاب 
نگاشـته شـده اسـت که برای مـن قابل فهم 
نیسـت. واژۀ}مفهومـی{ خـدا، بـرای مـن 
چیـزی بیشـتر از محصـول و بیـان ضعـف 
انسـان، نیسـت! کتـاب مقـدس مجموعه یی 
از افسـانه هایی شـریف امـا، بـدوی اسـت. 
مایـۀ  نمی توانـد،  زیرکانـۀ  تفسـیری  هیـچ 
تعبیرهایـی  ایـن  باشـد.  مـن  دیـد  تغییـر 
بسـیار  تعابیـر شـما  پاالیـش شـده، طبعـًا 
متفـاوت بـوده، ولی بـا اصل متـن ربطی نه 

دارد. مذهـب تحریف ناشـدۀ یهودی، برای 
مـن، ماننـد سـایر ادیـان، مظهـِر از ابهامات 
بدوی اسـت. من بامسـرت از جمع مردماِن 
یهـودی ام و ذهنیـت مـن وابسـته گی ژرِف 
دارد، اما،}قـوم یهـود{ نـزد مـن، بـا سـایر 
مـردم، هیـچ برتری}خاصـی{ نـه دارنـد. 
تاجایـی کـه مـن می دانـم، آنها}یهودیـان{ 
بهتـر از سـایر گروه هـای انسـانی نیسـتند، 
هرچنـد در نبـود قـدرت آن هـا در بدتریـن 
مانـده  پابرجـا  تاریـخ(  طـول  حـاالت)در 
انـد؛ بـه غیـر از ایـن مـورد، من چیـزی را 

نمی بینـم.   »برگزیـده« 
گذشـته از آن، بـرای مـن دردآور اسـت که 
شـما قایل بـه جایـگاه ویژۀ }بـه یهودیان{ 
مباهـات دوگانـه، در صـدد  بـا  هسـتید و 
دفـاع از آن هسـتید: بـا یـک عامـل بیرونی 
بـه عنـواِن  انسـان و بـا یـک عامـل درونی 
یـک  عنـوان  بـه  یهـود؛  یـک  عنـوان  بـه 
انسـان، شـما ادعای مسـتثنی بـودن از اصل 
پذیرفتـه شـدۀ علیـت را دارید و بـه عنوان 
بـه  امتیـاز }ویـژه{  مدعـی  یهـودی  یـک 
یکتاپرسـتی)یهودی( هسـتید. آن گونـۀ کـه 
اسـپینوزا مـان )فیلسـوف هلنـدی( احتماالً 
اولیـن کسـی بـود که بـه این شـناخت نایل 
آمد، علیت محدود، نمی تواند علیت باشـد. 
و مفهـوم همزادگرایانـۀ ادیـان طبیعت گـرا، 
در اصـل بـا انحصار)انحصارگـرای یـا تنها 
حقیقـت پنداشـتن عقیـده خودی( منسـوخ 
نمی شـود. بـا چنیـن الیه هایی)دیوارهایـی( 
فقـط می توانیـم خودمـان را فریـب بدهیم! 
امـا کوشـش هایی اخاقـی ما، بـا آن ها بهتر 
نمی شـود، بلکـه برعکـس! اکنـون کـه مـن 
باصراحـت اختافـات فکـری ام را با شـما 
در میـان گذاشـتم، باوجـود ایـن، بـرای من 
مبرهـن اسـت کـه در اصـل باهـم خیلـی 
مشـابه هسـتیم: بطـور نمونـه در ارزیابـی 
رفتـار انسـان. آنچـه باعـث فصـل اسـت، 
مـوارد فرعـی فکـری یا بـه بیـاِن فرویدی، 
پـس  اسـت.  منتطقـی(«  »عقانیت)تفکـر 
بـرای کنـار آمـدن بهتر بـود تـا روی موارد 

مشـخص باهـم صحبـت مـی کردیم.
باسپاس دوستانه و تمنیات نیک

مخلص شما، آلبرت انشتاین

ترجمه و مقدمۀ: فهیم رحیق پور

بازداشت بیش از یک هزار...
ــراه و ۱0۵  ــن هم ــزار و ۵۹2 تلف ــایکل، ۱ ه ۳۷ موترس
ــده  ــه دســت آم ــان ب ــه از قاچاقچی ــف ک ــلحه مختل اس
بــود، مصــادره شــده و نیــز ۶ میلیــون و ۹۹ هــزار و ۳۱۱ 
افغانــی و مبلــغ ۳2 هــزار و ۶۳۴  دالــر امریکایــی از نــزد 

ایــن افــراد تحویــل بانــک مرکــزی شــده اســت.
بــا  مبــارزه  قضایــی  و  عدالــی  مرکــز  ســخنگوی 
مســکرات و مــواد مخــدر اضافــه کــرد، در جریــان ســال 
۱۳۹۸ از جانــب دادگاه ابتدایــی مبــارزه علیــه مســکرات 
و مــواد مخــدر، ۱ هــزار و ۷۷۱ تــن بــه شــمول ۳۷ زن، 
ــد  ــی در پیون ــد دولت ــی و ۸۴ کارمن ــهروند خارج ۱ ش

بــه ۱ هــزار و ۷۷ قضیــه، از ۳ مــاه تــا ۳0 ســال زنــدان، 
ــد. ــه مجــازات شــده ان محکــوم ب

موحــد ادامــه داد کــه پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــدر،  ــواد مخ ــاق م ــای  قاچ ــن قضای ــه ای ــد ب در پیون
ــش از  ــن، بی ــرام هرویی ــزار و ۴۴۹ کیلوگ ــش از 2 ه بی
ــن، بیــش از ۳0 هــزار  ۱ هــزار و ۴2۱ کیلوگــرام مورفی
ــزار و ۷۸0  ــتر از ۱0۶ ه ــاک، بیش ــرام تری و ۷۳۷ کیلوگ
ــرام  ــزار و ۱۶۵ کیلوگ ــش از ۱ ه ــرس، بی ــرام چ کیلوگ
ــت “ک” و  ــرام تابلی ــش از ۱۷ کیلوگ ــن، بی ــت امفتامی م
هــزاران لیتــر تیــزاب، مــواد کیمیایــی مایــع و مشــروبات 

الکلــی را ضبــط کــرده اســت.

دو دستور برای کاهش آلوده گی هوا

د عراق وروستي تحوالت...
 

کــې د قاســم ســلیامين وژل کېــدو تــه پــه اشــاره رسه ویــي 

وه چــې پــه ســیمه کــې هــر لــه تاوتریخــوايل ډګ هــر ډول 

چلنــد کــوالی يش د ســیمې او نــړۍ ســوله لــه خطــر رسه 

مــخ کــړي.

هغــه ویــي: »د ســیمې پــه کچــه هــر ډول پېښــه کــوالی يش 

ــات  ــی زی ــړۍ کــې تاوتریخوال ــو او ن ــه هېوادون د ســیمې پ

ــري  ــه ل ــې څخ ــه پروس ــولې ل ــیمه د س ــوږ او س ــړي م ک

ــینۍ او اندېښــنې  ــه دې برخــه کــې د خواش ــږ پ کــړي، مون

ــرو.« ــه ل ــه د زغــم هیل ــو خــواوو ن ــه ټول ــګ ل ترڅن

دغــه اندېښــنې پــه داســې حــال کــې راپورتــه کېــږي چــې د 

ایــران د ســپاه پاســدران د قــدس ځواکونــو قومنــدان قاســم 

ــه  ــر ت ــي ډګ ــداد هواي ــه د بغ ــه ۳م ــوري پ ــلیامين د جن س

نــژدې د امریــکا د هوايــي ځــواک پــه یــو بریــد کــې ووژل 

ــځ  ــکا ترمن ــران او امری ــته د ای ــې وروس ــر هغ ــې ت ــو؛ چ ش

ــې شــوې. ــي ال تړینګل اړیک

ــمرش  ــان ولس ــه ورځ افغ ــې پ ــړاو د جمع ــه ت ــې پ د دې پېښ

لــه  لــه الرې  ټویــټ  یــو  د  غنــي هــم  محمــد ارشف 

ډیپلوماتیکــو الرو د امریــکا او ایــران ترمنــځ د روان کړکېــچ 

ــه ســیمه  ــل چــې پ ــې وی ــده کــړه او وی ــه څرګن د حــل هیل

کــې د کړکېــچ د پراخېــدو لــه احتــامل څخــه اندېښــنه لــري.

ــم  ــم د قاس ــه ه ــر عبدالل ــس ډاکټ ــه ریی ــت اجرائي د حکوم

ــې  ــه ی ــود او هیل ــون وښ ــدو غرګ ــر وژول کې ــلیامين پ س

ــل او  ــه کاب ــدل ب ــلیامين وژل کې ــې د س ــړه چ ــده ک څرګن

تهــران او د افغانســتان او امریــکا اړیکــي تړینګلــې نــه 

ــړي. ک

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ولــي جرګــې د 

نړیوالــو اړیکــو کمېســیون مرســتیال جــامل فکوري بهشــتي 

ــړۍ  ــه ک ــل، هغ ــې ووی ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ازادي راډی ل

چــې ددې دواړو هېوادونــو د ګټــو لپــاره پــه افغانســتان کــې 

ــان  ــو ډول زی ــه ی ــولې ت ــتان س ــن د افغانس ــوي ممک کار ک

ــوي. ورس

ــمنه  ــړۍ انديښ ــه ن ــې ټول ــراق پېښ ــړه: »د ع ــه ک ــه زیات هغ

ــې  ــکه چ ــه ش ــه ل ــي پرت ــو ن ــت کاب ــه روان حال ــړې، ک ک

ــاوړه  ــم ن ــې ه ــر پروس ــولې پ ــتان د س ــه د افغانس ــه پېښ دغ

ــکا او  ــې امری ــل چ ــه دې دلی ــم پ ــه ه ــی يش هغ ــز کول اغی

ایــران پــه افغانســتان کــې د خپلــو ګټــو د ټنګښــت لپــاره هــر 

ــوالی يش.« ــه الس ک کار ت

ــزاد د خــرو  ــه دايس حــال کــې ده چــې د زملــي خلیل دا پ

ــل هــر  ــر ب ــر بنســټ د افغانســتان د ســولې خــرو کــې ت پ

ــو او  ــازه د امریکایان ــوی او ت ــګ ش ــات پرمخت ــت زی وخ

ــړاو خــرې چــې برخلیــک  ــل پ ــو ترمنــځ د ســولې ب طالبان

ټاکنوکــې هــم ښــودل شــوي پــه قطــر کــې پیلېدونکــي دي.

ــې  ــمیه ک ــه س ــک پ ــام خل ــنونکي او ع ــمېر ش ــو ش ــو ی خ

رامنځتــه شــوي بدلونونــو اندېښــمن کــړي او وايــي هســې 

ــر رسه  ــه خط ــه ل ــه پروس ــه د حساس ــه بدلونون ــې دغ ــه چ ن

ــه کــړي. مــخ ن
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یا مدل های  آ
نند  تی می توا یاضیا ر
موفق به پیش بینی 

ند؟ یخ شو تار

نشـریۀ علمی نیچر در نخسـتین شـمارۀ خود 
خیره کننده یـی  پیشـرفت   20۱0 سـال  در 
بـرای دهـۀ پیـش رو پیش بینـی کـرد. ایـن 
پیش بینـی می گفـت تـا سـال 2020 ابزارهای 
آزمایشـی متصـل به انترنت جسـت وجوهای 
سـیگنال های  پایـش  بـا  مسـتقیمًا  را  مـا 
مغزی مـان اسـتنباط خواهنـد کـرد. در زمینـۀ 
کشـاورزی محصوالتـی خواهیـم داشـت که 
زیست توده شـان را در عـرض سـه  سـاعت 
بـه  پایـان دادن  راه  بشـر  می کننـد.  دوبرابـر 
را  فسـیلی  سـوخت های  بـه  وابسـتگی اش 

کرد. پیـدا خواهـد 
امـا چنـد هفته بعـد، نامه یی در همان نشـریه 
سـایۀ تردید بـر این آیندۀ روشـن افکند. این 
نامه هشـدار مـی داد که همۀ این پیشـرفت ها 
ممکـن اسـت بـا افزایـش بی ثباتـی سیاسـی 
وضعیتـی  شـود،  منحـرف  خـود  مسـیر  از 
کـه انتظـار می رفـت در حوالـی سـال 2020 
در آمریـکا و اروپـای غربـی بـه اوج خـود 
برسـد. همچنیـن توضیح مـی داد کـه جوامع 
را  رشـد  پیش بینی پذیـِر  دوره هـای  بشـری 
طـی می کننـد کـه در ایـن دوره هـا، جمعیت 
افزایـش می یابـد و جامعـه رونـق می گیـرد. 
سـپس دوره هـای زوال را داریم کـه به همان 
»چرخه هـای  ایـن  پیش بینی پذیرنـد.  انـدازه 
زمینـی« دو سـه قـرن بـه طـول می انجامنـد 
و بـا آشـفتگی گسـترده ای -از شـورش های 
کارگـری گرفتـه تـا انقـاب- بـه اوج خـود 

می رسـند.
در ادامـۀ نامـه آمـده بـود کـه در چنـد قـرن 
اجتماعـِی  شـاخص های  شـمار  اخیـر 
نگران کننـده -مانند نابرابری ثـروت و بدهی 
دولـت- در کشـورهای غربی رو بـه افزایش 
گذاشـته اسـت، کـه حاکـی از نزدیک شـدن 
ایـن جوامـع بـه یـک دورۀ آشـوب اسـت. 
نگارنـدۀ نامـه در ادامـه پیش بینـی می کرد که 
این اغتشاشـات در آمریکای 2020 به شـدِت 
امـا  بـود،  نخواهـد  آمریـکا  داخلـی  جنـگ 
بدتـر از خشـونت های اواخـر دهـۀ ۱۹۶0 و 
اوایـل دهـۀ ۷0 خواهـد بـود. در آن سـال ها، 
نـرخ قتـل به سـرعت بـاال رفـت، تظاهـرات 
در مخالفـت بـا جنـگ ویتنـام و حمایـت از 
حقـوق مدنـی شـدت گرفـت و در سراسـر 
به دسـت  بمب گـذاری  هـزاران  کشـور 

انجـام شـد. تروریسـت های داخلـی 
نویسـندۀ ایـن هشـدارنامۀ صریـح و ناگوار، 
نـه تاریخـدان، بلکه زیست شـناس بـود. پیتر 
تورچیـن در چنـد دهـۀ نخسـت فعالیت های 
علمـی اش از ریاضیـات پیچیـده  بهـره بـرده 
بـود تـا نشـان بدهـد چگونـه روابـط شـکار 
و شـکارچی نوسـاناتی در جمعیت حیواناِت 
حیـات وحش پدیـد مـی آورد. او یافته هایش 
منتشـر  سـاینس  و  نیچـر  نشـریه های  در  را 
کرده و در حوزۀ خود اسـم و رسـمی کسـب 
کـرده بـود، امـا تا اواخـر دهـۀ ۱۹۹0 به همۀ 
موردعاقـه اش  بوم شـناختی  پرسـش های 
ایـن برهـه بـود کـه فهمیـد  پاسـخ داد. در 
بـه تاریـخ عاقه منـد شـده اسـت: آیـا ظهور 
و افـول جوامـع بشـری را نیـز می شـود بـا 
یـک مشـت متغیر و چنـد معادلۀ دیفرانسـیل 

توضیـح داد؟
تورچیـن می خواسـت بدانـد کـه آیـا تاریـخ 
نیـز، ماننـد علـم فیزیـک، از قوانیـن معینـی 
در سـال 200۳  او  نـه.  یـا  پیـروی می کنـد 
تاریخـی۱  پویایی هـای  عنـوان  بـا  کتابـی 
وجـود  متوجـه  آن  در  و  کـرد  منتشـر 
چرخه هـای قرنـی در فرانسـه و روسـیه از 
بـدو شکل گیری شـان تـا پایان قـرن هجدهم 
شـد. همان سـال رشـتۀ دانشـگاهی جدیدی 
را به نـام کلیودینامیکـس2 بنیـان نهـاد کـه به 
دنبـال کشـف علت هـای پایـۀ ایـن الگوهای 
اسـتفاده  بـا  آن هـا  مدل سـازی  و  تاریخـی 
کـه  روشـی  به همـان  اسـت،  ریاضیـات  از 
را  زمیـن  کـرۀ  اقلیمـی  تغییـرات  می تـوان 
مدل سـازی کرد. او هفت سـال بعد نخسـتین 
نشـریۀ رسـمی این رشـته را راه انـدازی کرد 
و بـه کمـک همکارانـش یـک پایـگاه داده 
بـرای اطاعـات تاریخـی و باستان شـناختی 
بیـش  داده هـای  اکنـون  کـه  کـرد،  تأسـیس 
دارد.  در خـود  را  تاریخـی  از ۴۵0 جامعـۀ 
از ایـن پایـگاه داده می تـوان بـرای مقایسـۀ 
جوامـع مختلـف در گسـترۀ وسـیعی از زمان 
و مـکان بهـره بـرد و دربـارۀ بی ثباتی هـای 
کـرد.  پیش بینی هایـی طـرح  آینـده  سیاسـی 
تورچین در سـال 20۱۷ کارگروهی متشـکل 
و  فیزیکدانـان  نشانه شناسـان،  مورخـان،  از 

متخصصـان دیگری تشـکیل داد تا براسـاس 
اسـناد تاریخـی بـه پیش بینـی آینـدۀ جوامـع 

بشـری کمـک کننـد.
کـه  تاریـخ،  مطالعـۀ  بـرای  تورچیـن  روش 
بـرای  کامپیوتـری  نرم افزارهـای  از  آن  در 
کشـف الگوهایـی در انبوه داده هـای تاریخی 
اسـتفاده می شـود، تنهـا در سـال های اخیر و 
بـه لطف رشـد قـدرت رایانشـِی ارزان قیمت 
و توسـعۀ مجموعه داده هـای تاریخـی عظیـم 
ایـن رویکـرد  اکنـون  اسـت.  مقـدور شـده 
رشـته های  در  روزبـه روز  »کان داده ای«۳ 
بیشـتری  محبوبیـت  و  رواج  تاریخـی 
می یابـد. تیـم کولـر، باستان شـناس دانشـگاه 
ایالتـی واشـنگتن، معتقد اسـت مـا اکنون در 
»دوران طایـی« ایـن رشـته به سـر می بریم، 
یافته هـای  می تواننـد  پژوهشـگران  چـون 
پژوهشی شـان را بـا سـهولت بی سـابقه ای به 
اشـتراک بگذارنـد و از آن هـا دانـش واقعـی 
بـاور  ایـن  بـر  تورچیـن  کننـد.  اسـتخراج 
نظریه هـای  آینـده  در  می تـوان  کـه  اسـت 
تاریخـی را بـا پایگاه داده هـای بـزرگ آزمود 
و نظریه هایـی را کـه بـا داده هـا همخوانـی 
ندارنـد -و بسـیاری از آن هـا هـم به خوبـی 
فهـم  بنابرایـن  ریخـت.  دور  جاافتاده انـد- 
مـا از گذشـته بـه نظریه هایـی سـوق خواهد 
یافـت کـه بـه حقیقـت عینـی نزدیک ترنـد.

برخـی معتقدنـد پیش بینـی تورچین در سـال 
20۱0 در مجلـۀ نیچـر حـاال بیشـتر بـه علـم 
موتـور جسـت وجویی  اسـت.  غیـب شـبیه 
کـه امـواج مغزی تـان را رمزگشـایی می کنـد 
داشـت،  نخواهـد  وجـود   2020 سـال  در 
مگـر اینکـه در لحظـۀ آخـر معجـزه ای رخ 
بدهـد. محصوالتـی کـه زیست توده شـان را 
در عـرض سه سـاعت دوبرابـر می کننـد هـم 
وجـود نخواهـد داشـت یـا هرگونـه بودجـۀ 
تجدیدپذیـر  منابـع  بـا  عمدتـًا  کـه  انـرژی 
تأمیـن  شـود. درعوض، آشـوبی قریب الوقوع 
در نظـم سیاسـی آمریکا یا بریتانیـا روزبه روز 
شـاخص  می رسـد.  نظـر  بـه  محتمل تـر 
شـکنندگی دولت هـا۴، براسـاس محاسـبات 
سـازمان آمریکایـی و غیرانتفاعـی صنـدوق 
صلـح، رونـدی قهقرایی را به سـوی بی ثباتی 
در ایـن دو کشـور نشـان می دهـد، برخاف 
بیشـتر کشـورهای دیگـر دنیـا کـه همـواره 

رونـدی رو بـه بهبـود داشـته اند.
جورج لوسـون، کـه در مدرسـۀ اقتصاد لندن 
به مطالعۀ اختافات سیاسـی مشـغول اسـت، 
بـا اشـاره بـه دورۀ زمانـی ۱۷۷0 تـا ۱۸۷0، 
بـه  شـورش های خشـونت بار  آن  طـی  کـه 
سـرنگونی حکومت های پادشـاهی از فرانسه 
تـا قـارۀ جدیـد می انجامیـد، می گویـد: »مـا 
در عصـری بـه سـر می بریـم کـه بـه شـکل 
کـه  طـوری  اسـت،  متاطـم  شـایان توجهی 
فقـط بـا عصـر انقاب هـای اقیانـوس اطلس 

همتایـی می کنـد«.
دربـارۀ  پیش بینـی اش  تورچیـن،  نظـر  از 
سـال 2020 فقـط آزمونـی بـرای یـک نظریۀ 
جنجالـی نیسـت، بلکـه می توانـد مقدمـه ای 
بـرای آینـده نیـز باشـد: دنیایـی کـه در آن 
جـدی  هشـدارهای  هماننـد  پژوهشـگران 
و  اجتماعـی  اوضـاع  بـرای  هواشناسـی، 
سیاسـی آینـده هـم گـزارش وضعیـت ارائـه 
می کننـد و بـرای پشـت سـر گذاشـتن چنین 

می دهنـد. توصیه هایـی  اوضاعـی 
از دیدگاه بیشـتر دانشـگاهیانی کـه به مطالعۀ 
گذشـته می پردازنـد، توضیـح علـت وقـوع 
رویـدادی در گذشـته بسـیار متفـاوت اسـت 
از پیش بینـی زمـان و نحـوۀ وقـوع دوبارۀ آن 
رویـداد در آینـده. تیمـور کـوران، اقتصاددان 
دوک،  دانشـگاه  سیاسـی  علـوم  اسـتاد  و 
می گویـد: »مـا نمی توانیـم قانـون بسـازیم«.

و  ریاضی دانـان  کـه  نیسـت  اتفاقـی 
زیست شناسـانیمانند تورچیـن همـواره ایـن 
فصـل  می کشـند.  چالـش  بـه  را  نگـرش 
مشـترک رویکـرد آن ها علِم پیچیدگی اسـت 
کـه به مـا می آموزد هـر سـامانه ای، حتی اگر 
از ترکیـب چنـد جـزء انگشت شـمار  فقـط 
الگوهـای  می توانـد  باشـد،  شـده  تشـکیل 
رفتـاری پیچیـده ای پدیـد بیـاورد، چـرا کـه 
روش هـای  بـه  آن  تشـکیل دهندۀ  اجـزای 
گوناگونـی بـا هـم برهم کنـش دارنـد. مثـًا 
و  زمیـن  سـطح  خورشـید،  برهم کنـش  از 
جـو زمیـن آب وهـوا تولیـد می شـود. ایـن 
برهم کنش هـا را می تـوان به زبـان ریاضـی و 
در قالـب مجموعـه معادالت یـا قوانینی بیان 
کـرد کـه رفتار سـامانه را در شـرایط مختلف 

پیش بینـی  اساسـًا  می کننـد.  پیش بینـی 
آب وهـوا بـه ایـن صـورت انجـام می شـود.
ریشـۀ علـم پیچیدگـی بـه فیزیـک و مطالعۀ 
رفتـار ذرات بنیـادی برمی گـردد، اما در طول 
رشـته های  سـایر  بـه  کم کـم  گذشـته  قـرن 
مطالعاتـی نیز گسـترش یافته اسـت. تا اواخر 
دهۀ ۱۹۵0، زیست شناسـان سـلولی معدودی 
می پذیرفتنـد کـه تقسـیم سـلولی را می تـوان 
فرضشـان  کـرد؛  توصیـف  ریاضـی  به زبـان 
ایـن بود کـه ایـن کار به شـکلی تصادفی رخ 
می دهـد. ولـی اکنـون ایـن نگـرش در میـان 
تبدیـل شـده و  بدیهـی  بـه واقعیتـی  آن هـا 
مدل هـای ریاضی آن ها برای تقسـیم سـلولی 
اسـت.  انجامیـده  بهتـر سـرطان  درمـان  بـه 
نیـز پذیرفته انـد کـه  دانشـمندان بوم شـناس 
در طبیعـت الگوهایـی هسـت کـه می تـوان 
به زبـان ریاضی توصیفشـان کـرد. موش های 
نمی کننـد،  دسـته جمعی  خودکشـی  قطبـی 
آن گونـه کـه والـت دیزنـی می گفـت۵، بلکه 
و  افزایـش  از  قابل پیش بینـی  چرخه هایـی 
کاهـش جمعیـت را تجربـه می کننـد کـه هر 
چهـار سـال یک بـار در اثـر برهم کنـش بـا 
حیوانـات شـکارگر و احتماالً بـا منبع غذایی 
ِگلَمـن،  مـاری  می شـود.  تکـرار  خودشـان 
فیزیکـدان برندۀ جایزۀ نوبل، در سـال 200۸ 
اعـام کـرد کـه دیـر یـا زود قوانیـن حاکـم 
بـر تاریـخ نیـز کشـف خواهد شـد. امـا این 
اتفـاق رقـم نخواهد خـورد، مگـر اینکه همۀ 
کسـانی کـه بـه مطالعـۀ گذشـته می پردازنـد 
و  اقتصادانـان  جمعیت شناسـان،  -مورخـان، 
دانشـمندان دیگـر- به این تشـخیص برسـند 
کـه کارکردن در محدوده های تخصصی شـان 
هرچنـد الزم اسـت امـا کافی نیسـت. به گفتۀ 
اجمالـِی  بررسـی  ضـرورت  از  مـا  گلمـن، 

کلیـت موضـوع غفلـت کرده ایـم.
بسـیاری از تاریخ دانـان اتخـاذ ایـن رویکـرد 
ریاضیاتـی در مطالعـۀ تاریخ را مشـکل آفرین 
از  می تـوان  کـه  معتقدنـد  آن هـا  می داننـد. 
گذشـته درس گرفـت، امـا در حـدی بسـیار 

محـدود؛ مثـًا تاریخچـۀ اختافـات ایرلنـد 
شـدن  روشـن تر  بـه  می توانـد  شـمالی 
امـروزه  کنـد.  کمـک  کنونـی  تنش هـای 
کلـی  قوانینـی  پـی  در  اندکـی  تاریخ دانـان 
هسـتند کـه بـرای جوامـع و قـرون مختلـف 
بـرای  آن هـا  از  بتـوان  یـا  باشـد  جوابگـو 
پیش بینـی آینـده به نحـوی معنـادار اسـتفاده 
نوزدهـم،  قـرن  علمـِی  مورخـان  کـرد. 
اجتماعـی،  داروینیسـم  از  الهـام  بـا  عمدتـًا 
چنیـن هدفـی در سـر داشـتند، ولـی امروزه 
ایـن رویکـرد را بسـیار ناقـص و مرتبـط بـا 
می کننـد. تلقـی  امپریالیسـتی  روایت هـای 

جـو گولـدی، تاریـخ دان و اسـتاد دانشـگاه 
می گویـد:  تگـزاس،  در  جنوبـی  متودیسـت 
اجتماعـِی  علـوم  دانشـمندان  جامعـۀ  »مـا 
هماهنـگ  و  ۶0سـاله  تاشـی  در  مـدرن 
کوشـیده ایم نژادپرسـتی، تبعیض جنسـیتی و 
اروپامحـوری عمومـی را از ایـن روایت هـا 
بزداییـم«. او اضافـه می کنـد کـه مورخـان از 
ریاضـی  رویکردهـای  کـه  می ترسـند  ایـن 

آن هـا را بـه عقـب خواهـد رانـد.

روش تورچیـن بـرای مطالعـۀ تاریـخ، کـه در آن از نرم افزارهـای کامپیوتـری بـرای 
کشـف الگوهایـی در انبـوه داده هـای تاریخـی اسـتفاده می شـود، تنهـا در سـال های 
اخیـر و بـه لطـف رشـد قـدرت رایانشـِی ارزان قیمـت و توسـعۀ مجموعه داده هـای 
تاریخـی عظیـم مقـدور شـده اسـت. اکنـون ایـن رویکـرد »کالن داده ای«۳ روزبه روز 
در رشـته های تاریخـی رواج و محبوبیـت بیشـتری می یابـد. تیم کولر، باستان شـناس 
دانشـگاه ایالتی واشـنگتن، معتقد اسـت ما اکنون در »دوران طالیی« این رشـته به 
سـر می بریـم، چـون پژوهشـگران می تواننـد یافته هـای پژوهشی شـان را با سـهولت 
بی سـابقه ای بـه اشـتراک بگذارند و از آن هـا دانش واقعی اسـتخراج کنند. تورچین 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه می تـوان در آینـده نظریه هـای تاریخـی را بـا پایگاه داده هـای 

بـزرگ آزمـود و نظریه هایـی را کـه بـا داده هـا همخوانـی ندارند

لورا اسپینی /ترجمۀ: مجتبی هاتف
بخش نخست
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

تـازه د ملګـرو ملتونـو سـازمان د کلتـوري میراثونـو  ایـران 

څانګـې یونسـکو کـې د موسـیقۍ اله دوتـار د خپـل هېواد د 

کلتـوري میـراث په نـوم ثبت کړی خـو افغانسـتان ادعا لري، 

چـې د دغه سـاز مبـدا افغانسـتان دی.

پـه  مخینـې  تاریخـې  لرغـوين  زرکلنـې  څـو  د  افغانسـتان 

درلودلـو رسه زیـات کلتـوري میراثونـه لـري، چـې یوشـمېر 

یـې لـه منځـه تلـي او ځینـې نـور یې هـم د لـه منځـه تلو له 

ګـواښ رسه مـخ دي.

د افغانسـتان د اطالعاتـو او کلتـور وزارت د معلومـات پـر 

او غیـر  پنځـه زره زیـات ملمـوس  لـه  بنسـټ دغـه هېـواد 

سـیمې،  لرغونـې  چـې  لـري،  میراثونـه  کلتـوري  ملمـوس 

بېلـو دودونـه ورکـې شـامل دي. بېـال  او  بنـاوې  تاریخـي 

د دغـه وزارت مسـولین وايـي، چـې تراسـه توانېـديل چـې 

۱۷۷۷ کلتـوري میراثونـه ثبـت کـړي او لـه ډلې یـې له ۸۰۰ 

زیـات میراثونـه لوحـه ګذاري شـوي.

خـو د اطالعاتـو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرسـتیال رسـول 

بـاوري ازادي راډیـو تـه وویل، تراوسـه افغانسـتان توانېدلی، 

چـې یـوازې د غور د جام منـار د کلتوري میـراث او د بامیانو 

والیـت د کلتـوري حـوزې پـه توګـه د یونسـکو لـه نړیـوال 

سـازمان رسه ثبـت کړي.

د ښـاغي بـاوري په خـره دوه نور کلتـوري میراثونـه چې یو 

اتـڼ ګډا او بله هم اوزلوبه ده مسـتند شـوې څو د افغانسـتان 

د غیـر ملموسـو کلتـوري میراثونو پـه توګه ثبت يش.

هغـه زیاتـه کـړه: »مونـږ دوه نـور اثـره کاندیـد کړي او اسـناد 

مـو ورتـه لېـږيل، متـه لـرو چـې د راتلونکـي کال پـه جلسـه 

کـې دغـه مطـرح يش چـې یو مـي اتـڼ او بله هـم بزکي یا 

اوزلوبـه ده.«

د اطالعاتـو فرهنـګ وزارت فرهنګـي مرسـتیال پـه یونسـکو 

کـې د ایـران د فرهنګـي میراث په نـوم د دوتار موسـیقۍ الې 

د ثبـت پـه اړه وايـي، دوی پـه دې اړه نومـوړي سـازمان تـه 

لیـک اسـتولی او له یونسـکو یـې غوښـتي چې افغانسـتان د 

دغـه سـاز د مبـدا پـه صفـت وپيژين.

دا د موسـیقۍ الـه پـه دې ورسـتیو کې ایـران په یونسـکو کې 

پـه خپل نـوم ثبت کـړې ده.

ښـاغلی بـاوري زیاتـوي چـې شـاه خـوا ۱۶ نـور فرهنګـي 

میراثونـه هـم مسـتند او دې تـه چمتو شـوي چې په یونسـکو 

سـازمان کـې ثبـت تـه نوماند يش.

نومـوړی د کاریزونـو د اوبـو د ویـش سیسـتم هـم د کلتوري 

میـراث پـه صفت یـادوي او وايـي، چې دغه کلتـوري میراث 

د یونسـکو او جاپـان په همـکارۍ په دغه سـازمان کې د ثبت 

په هدف مسـتند شـوی.

د  کـې  سـازمان  یونسـکو  پـه  داده چـې  پوښـتنه  اوس  خـو 

دی؟ څـه  معیـار  ثبـت  د  میراثونـو  کلتـوري 

د دغـه سـازمان د معیارونو لـه مخې، یو کلتـوري میراث باید 

د انسـاين نبوغ او شـاهکار ښـکارندوی وي او یا په ځانګړي 

زمـان او مـکان کـې کـې د بـرشي ارزښـتونو تبادلې پـه ګوته 

کـړي، دا میراثونـو کـې ملمـوس او غیـر ملمـوس فرهنګـي 

میراثونه شـامل دي.

د اندېشـه څېړنیـز بنسـټ موسسـې رئیس حسـین حیدربیګي 

ازادي رادیـو ته وویل چې افغانسـتان زیات کلتـوري میراثونه 

لـري چـې باید په یونسـکو سـازمان کې ثبـت يش خو دولت 

زیـات په روانـه جګړه کې ښـکېل دی او کلتـوري میراثونه ته 

کم پام شـوی دی.

ښـاغي حیدربیګـي د هـرات د تیموریانـو لرغونـې تاریخـي 

بنـاوې، پـه غـزين کـې د غزنویانـو د دورې لرغونو بنـاو او په 

بامیـان، کاپیسـا، کابـل او بلخ والیتونـو کې لرغونـو اثارو ته 

پـه اشـارې رسه وايـي، چې دغـه لرغـوين اثـار د حکومت د 

نـه پاملرنـې لـه املـه د ملنځه تلـو په حال کـې دي.

هغـه وايـي: »د لرغونـو اثـارو د ثبـت او سـاتني پـه برخه کې 

زیاتـې سـتونزې لیـدل کېـږي، متـه لـرو، چـې پـه لومـړي 

قـدم کـې امنیـت ټینګ يش د اثـارو د غیـر قانـوين کندنې او 

غـال مخـه دې ونیـول يش او لـه دې وروسـته دې د کلتـوري 

میراثونـه د ثبـت اداره خپـل فعالیـت ښـه کـړي، لـه یونسـکو 

سـازمان رسه دې بحـث وکـړي، زمـوږ ډېـری اثـار دې ډول 

کارونـو تـه اړتیـا لري.«

نـوروز  د  وايـي،  فرهنـګ وزارت چارواکـي  او  د اطالعاتـو 

دودیـزه مېلـه، د موالنـا جـالل الدیـن بلخـي مثنـوي معنوي 

هـم بایـد د سـیمې د کلتـوري میراثقونـو پـه توګـه ثبت يش، 

دا  بایـد  یونسـکو  او  دی،  افغانسـتان  نننـی  یـې  مبـدا  چـې 

موضـوع پـه پـام کـې ونیـي.

چارواکي: 

د موسیقۍ »دوتار« آله د افغانستان کلتوري میراث دی

در مـاه سـپتامبر سـال 20۱۹ میـادی دونالـد ترامـپ رییس 
جمهـور امریـکا، از امضـای توافق نامـۀ صلح با گـروه طالبان 
سـر بـاز زد. توافق نامـۀ صلـح پـس از یک سـال گفت وگـو 
میـان نماینـده گان گـروه طالبـان و نماینـده گان امریـکا بـه 
دسـت آمـده بـود و طالبـان آن را بـه منزلـۀ موهبـت الهـی 

می دانسـتند.
بـه   20۱۹ سـال  سـپتامبر  مـاه  در  صلـح،  توافق نامـۀ  اگـر 
امضـا می رسـید، بـرای طالبـان پیـروزی بزرگـی بـود. گروه 
محمداشـرف غنـی کـه خویـش را منادی حافـظ جمهوریت 
می پنداشـت، بـازی را می باخـت و حکومـت او در موقـف 
حکومـت دکتـر نجیـب، آخریـن حاکم وابسـته به شـوروی 
در  سیاسـی  تحلیل گـران  از  بسـیاری  می گرفـت.  قـرار 
دو  سرنوشـت  شـباهت های  جسـت وجوی  و  قیـاس  پـی 
احمـدزی بودنـد و سـتارۀ طالـع محمداشـرف غنـی بـه نظر 

آنـان در راه افـول قـرار داشـت.
بـا ایـن وجود محمداشـرف غنی بر سـاز مخالـف می کوبید؛ 
چیـزی کـه دیگران آن را تقای بی حاصل یک بخت برگشـته 
می دانسـتند. بـه هـر حال نجات غنـی از این مخمصـه نتیجۀ 
تـاش او نـه، بلکـه حاصل ابهام در سیاسـت ایـاالت متحدۀ 

امریـکا در پیونـد بـه جنگ و صلح افغانسـتان بود.
توقـف گفت وگوهـای صلح و خـودداری ترامـپ از امضای 
توافق نامـۀ صلـح کـه بـه مثابه بسـتن پرونـدۀ افغانسـتان در 
سیاسـت خارجـی امریـکا پنداشـته می شـد، هم چنـان کـه 
مایـۀ شـادمانی منادیـان جمهوریـت بـود، شکسـت سـختی 
در  طالبـان  می رفـت.  شـمار  بـه  امـارت  هـواداران  بـرای 
نزدیـک بـه دو دهـه جنگ، انـرژی فراوانـی هزینـۀ پیروزی 
کردنـد و چـراغ سـبز امریـکا برای آنـان ختم کار محسـوب 
می شـد. سـال ها مقاومـت باعث فرسـوده گی سـازمان نظامی 
طالبـان شـده و در واقع طالبان از نظر سـازمانی پیر شـده اند. 
تضـاد میـان نیـروی پیر و جـوان، تجدید نظـر در ایدئولوژی 
افراط گرایـی دینـی و ظهـور مدل هایـی مانند داعـش، ظهور 
نـوع ملی گرایـی در دل جنبـش طالبانـی هماننـد مخالفت به 
سـرداری زابلی هـا و قندهاری هـا نمونـه بارز از شـاریده گی 
از اسـام سیاسـی و  ایدئولـوژی مرکـب  سـازمانی اسـت. 
پشـتون والی آهسته آهسـته قـدرت بسـیج خـود را از کـف 

می دهـد و تـداوم ایـن راه بـه فروپاشـی منجـر می شـود.
در طـول یـک سـال مذاکـره بـا امریکایی ها روشـن شـد که 
گـروه طالبـان بـه دیپلوماسـی از عینـک سـلفی ها می نگرند؛ 
از  خالصانـه  پیـروی  سـلفی ها،  جهان بینـی  در  کـه  آن چـه 
سـلف صالـح خوانـده می شـود. رویکـرد سـخت، نامنعطف 
و قابـل فهـم بـرای همـه اعضای گـروه. در مقابـل این گروه 
منعطـف و  نـرم،  بـا رویکـردی  دارنـد،  قـرار  امریکایی هـا 
غیرقابـل فهـم. بـر خـاف طالبـان، امریکایی هـا از امیـال و 
خواسـته های طالبـان بـه خوبـی آگاه انـد، امـا طالبـان از این 

کـه چـه چیـز در پسـتوی ذهـن استراتژیسـت های امریکایی 
در  طالبـان  مذاکره کننـد ه گان  بی خبرنـد.  کامـًا  می گـذرد 
قطـر حاصـل گفت وگـوی یـک سـاله را پیـش از ایـن که از 
سـوی ترامـپ رد شـود، غیـر قابل برگشـت می پنداشـتند و 
سـاده انگارانه به هـوادار خود اطمینان پیـروزی دادند. توقف 
گفت وگوهـای صلـح، اگر در یـک معنی توقـف روند صلح 
باشـد، معنـی دیگرش حـراج اعتبـار نماینـده گان طالبان بود. 
ایـن امر سـرآغاز سـوءظن گـروه در برابر فرسـتادگانی شـد 
کـه مأموریـت داشـتند، اسـام را در برابـر کفـر بـه پیروزی 

نند. برسا
نشـر گزارشـی هایی در مـورد تخصیـص بودجـه از سـوی 
شـد  باعـث  صلـح،  گفت وگوهـای  بـه  امریـکا  کانگـرس 
احسـاس  طالبـان  پایانـی  و  میانـی  الیه هـای  در  شـماری 
کننـد کـه بـه مذاکره کننـده گان آن هـا رشـوه پرداخـت شـده 
اسـت. تعـدادی از طالبان پرسـیدند کـه این چگونـه عدالت 
اسامی سـت کـه جنگجویـان گـروه بـا پـای برهنه و شـگم 
گرسـنه می جنگنـد، امـا نماینـده گان آنـان در قطـر زنده گـی 
راحتـی دارنـد؟ چنیـن نگرانی هایـی باعـث شـده اسـت که 
شـماری از فرماندهـان ردۀ میانـی طالبـان بـه صـورت قطـع 
بـه گفت وگوهـای صلـح مخالفـت کننـد و خواسـتار خروج 

باقیدوشـرط نیروهـای خارجـی شـوند.
بـا توقـف گفت وگوهای صلح از سـوی امریـکا، نماینده گان 
قطرنشـین طالبـان از مجرای پاکسـتان و عربسـتان سـعودی، 

بـرای برگشـتاندن امریـکا بـه میـز گفت وگوهـا سـعی بلیـغ 
بـا  کردنـد و امریکایی هـا پـس از آغـاز مجـدد مذاکـرات 
شـرط تـازه نماینـده گان طالبـان را گیـج کرده انـد. خواسـت 
امریکایی هـا برقـراری آتش بـس پیـش از امضـای توافق نامۀ 

اسـت. صلح 
ایـن خواسـت برای گـروه طالبان به ویـژه طالبان قطرنشـین 
بسـیار سـنگین تمام شـده اسـت. بـه همین جهـت مابرادر، 
رئیـس دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر بـا سـه مذاکره کننـدۀ 
دیگر به صورت پنهان به شـهرهای کویته و پشـاور پاکسـتان 
سـفر کردنـد و با هسـتۀ رهبـری طالبان کـه مسـئولیت امور 
سیاسـی را بـه دوش داشـتند، دیـدار کـرده و قناعـت آنان را 
در مـورد آتش بـس ۷ تـا ۱0 روز بـه دسـت آوردنـد. فیصلۀ 
شـورای سیاسـی طالبـان بـا واکنـش تند شـاخۀ نظامـی این 
گـروه مواجـه شـد و در رأس بغـاوت، صـدر ابراهیم اسـت 
کـه حیثیـت وزیـر دفـاع طالبـان را دارد. در میـان هیـأت 
سیاسـی طالبـان نیـز در ایـن زمینه توافـق نظر وجـود ندارد. 
عبـاس اسـتانکزی و شـماری از مذاکره کننـده گان تنـدرو، با 
ماغنـی بـرادر هم سـو نیسـت. هم چنـان قشـر ایدئولوژیک 
طالبـان بـا هـر گونه سـازش بـا غرب مخالـف اسـت. اخیراً 
مامنصـور یکـی از فرماندهـان ردۀ میانی طالبان که مشـغول 
جنـگ در برابـر دولت افغانسـتان در والیت غزنی اسـت در 
گفت وگـو بـا رسـانۀ بریتانیایـی اسـکای نیوز گفتـه کـه او و 
سـربازانش مخالـف هـر گونـه تعامـل بـا امریکایی هـا انـد. 

واقعیـت این سـت کـه دیـدگاه مامنصـور دیـدگاه اکثریـت 
قابـل ماحظـۀ جنگجویان گروه طالبان اسـت. شـاخۀ نظامی 
و مخالفـان آتش بـس، سـه دلیـل عمـده بـرای مخالفت خود 

دارند.
اول؛ پذیرفتـن شـرط آتش بـس از سـوی تحریـک طالبـان، 
از جایـگاه ضعـف و بـر خـاف اصـول ایدئولوژیک اسـت؛ 
زیـرا بـه بـاور شـماری خداونـد مجاهدیـن را از سـازش با 
کفـار منـع کـرده، مگر ایـن که مسـلمانان در سـازش با کفار 
خدعه یـی تـدارک دیـده باشـند. در حالی که طـرح آتش بس 

از جانب امریکا پیشـنهاد شـده اسـت.
دوم؛ امریکایی هـا قابـل پیش بینـی نیسـتند و ممکـن تحریک 
را در موقعیـت ضعیف و شـکننده قرار دهنـد؛ همان گونه که 
جانـب امریـکا بـر خاف تعهـد قبلـی، از امضـای توافق نامه 

خـودداری کرد.
سـوم؛ آتش بس سـه روز در عید رمضان سـال ۱۳۹۷ و ورود 
سـربازان وابسـته بـه طالبـان بـه شـهرها را بسـیاری رهبران 
طالبـان، تجربـۀ ناخـوش می داننـد. زیرا با ورود به شـهرها و 
دیـدن مظاهـر تمدن بر روحیـۀ و ایمان سـربازان پیادۀ طالب 
کـه هـر کدام با سـازش در شـرایط سـخت عـادت کرده اند، 
تزلـزل وارد شـده و شـماری حتـی بـه سـنگر برنگشـته اند. 
محمداشـرف غنـی، رئیـس جمهـور حکومت وحـدت ملی 
بـا کنایـه اعـام کرد کـه مـا بـه طالبـان »آیس کریـم» دادیم. 
بنابرایـن بـر قراری مجـدد آتش بس ممکـن در حکم ریختن 

آب به آسـیاب دشـمن باشد.
از رهبـران  بـرای حفـظ یک پارچه گـی تحریـک، شـماری 
مخالـف  گـروه  دو  میـان  میانجی گـری  بـرای  طالبـان 
برخواسـته اند. میانجی گـران بـا تأکید بـر دسـتاورد های دفتر 
سیاسـی قطـر، شـامل زمینه سـازی بـرای کمک هـای مالـی 
شـیخ های عـرب بـه امـارت اسـامی، آزادی انـس حقانـی 
نفـری  ارائـۀ فهرسـت ۵000  محبـوب خانـوادۀ حقانـی و 
از زندانیـان طالـب بـه جانـب امریـکا و هم چنـان اهمیـت 
ماشـین جنگـی طالبـان کـه عامـل عمـده در بقـای تحریـک 
آنـان  کرده انـد.  پیشـنهاد  را  سـوم  راه  می شـود،  شـمرده 
خواسـتار آتش بـس اعـام ناشـده و وضـع قواعد سـخت تر 
بـر آمدوشـد نیروهای شـان بـه شـهرها انـد. اگـر بـه اعامیۀ 
اخیـر گـروه طالبـان کـه در مـورد رد خبـر آتش بس منتشـر 
شـد، دقـت شـود، احتمـال کاهـش حجـم جنگ کـه حاکی 
از دیـدگاه آشـتی طلبی طالبـان اسـت در آن دیـده می شـود.
بـا ایـن وصـف امریکایی هـا بـر اعـام آتش بـس رسـمی 
نیسـت.  روشـن  آنـان  جانبـی خواسـت  های  از  و  مصرنـد 
احتمـال ایـن نیـز وجـود دارد کـه هیاهوی خـروج نیروهای 
امریکایـی و بـر قـراری صلـح، بخشـی از پـروژۀ تبلیغاتـی 
دونالـد ترامـپ برای انتخابـات 2020 باشـد. در این صورت 

تنهـا جانبـی کـه زیـان خواهـد کـرد گـروه طالبان اسـت.

صلـح طالبـان با امـریکا


