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طالبانیکهفتهخشونتراکاهشمیدهند

»اولویتحکومتوحدتملیآتشبساست«
ارگلکچـرسیـاسیمیدهـد
پاکستـانتصمیـممیگیـرد!
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اکنـون تجربـۀ صلـح طالبـان بـا امریـکا نیـز همیـن 
اسـت. نـه سـاختار طالبـان تغییـر کـرده و نـه هـم 
تفاوتـی در موقعیـِت بـازی در افغانسـتان به وجـود 
در  امریـکا  تجربـۀ  حـال،  عیـن  در  اسـت  آمـده 
سـال های اخیـر بـا کشـورهای مختلـِف رقیـِب آن 
شـکننده  آن  توافقـاِت  کـه  می دهـد  نشـان  کشـور 
اسـت. تجربـۀ توقـف مذاکـره بـا طالبـان هـم برای 
دوبـار در مـدت اخیـر، نشـان دهندۀ ایـن واقعیـت 

اسـت. ممکـن اسـت که بـار دیگر هم هـر دو طرف 
روی دلیلـی توافقاِت احتمالی شـان را بشـکنند؛ مگر 
این کـه پاکسـتان و امریکایی هـا بـه توافقاتی رسـیده 
باشـند و هندوسـتان و ایـران نیـز در ایـن توافقات و 
صحنـه به نحوی حضور داشـته باشـند که ما شـاهد 
تفاوتـی در تصمیم گیـری طالبـان و امریـکا باشـیم تا 
حداقـل توافـق طالبـان و امریـکا در افغانسـتان بـه 

برسـد....         نتیجه 

درگیری هـای نظامـی نیروهـای دولتـی 
افغانسـتان و امریـکا و طالبـان در سـال 
2019 شـدت گرفت و باعث شـد بیش 
از 8000 فـرد ملکـی از اول جنـوری تا 
سـی اُم سـپتامبر جـان خود را از دسـت 

بدهند.
جهانـی  سـازمان  گـزارش  بنیـاد  بـر 
در  غیرنظامیـان  تلفـات  بشـر،  حقـوق 
حمـات نیروهـای امنیتی در شـش ماه 
نخسـت 2019 بیشـتر از تلفاتـی بـوده 

اسـت کـه طالبـان وارد کـرده انـد.
مواضـع  بـه  حملـه  صدهـا  طالبـان 
نیروهـای دولتی و امریکا در افغانسـتان 
انجـام دادنـد که صدها کشـته و زخمی 

برجـای گذاشـت.
پاتریشـا گاسـمن، رییـس حقـوق بشـر 
آسـیای سـازمان ملـل در این بـاره گفته 
اسـت: بـا تشـدید جنـگ در افغانسـتان 
طرفیـن این درگیـری توجـه کمتری به 
قوانین جنگ داشـته و ایـن عامل مهمی 

در افزایـش صدمـه به غیرنظامیـان بوده 
است.

در گـزارش 652 صفحه ای دیده حقوق 
از  بیـش  بشـر وضعیـت حقـوق بشـر 
صـد کشـور طی سـال گذشـته میادی 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. 
تاکیـد کـرد: در  دیدبـان حقـوق بشـر 

سرتاسـر 2019 فعـاالن حقـوق مدنـی 
از تمـام احزاب و سیاسـیون افغانسـتان 
بـرای مذاکـره بـا طالبـان دعـوت کرده 
و همچنین بروی دسـتاوردهای گذشـته 
بخصـوص حقـوق زن اصـرار داشـتند.
همچنیـن  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
نیروهـای ویـژه ارتـش افغانسـتان کـه 

تحـت آمـوزش و کنتـرل سـازمان سـیا 
امریـکا هسـتند، 12 عملیـات شـبانه را 
انجـام داده کـه تنهـا در یـک حادثه 11 
مـرد یـک خانـواده را قتـل عـام کردند.
در بخشـی دیگـری از ایـن گـزارش به 
حمـات طالبـان اشـاره شـده و آمـده 
اسـت: طالبـان نیـز طـی سـال گذشـته 
مرتکـب اعـدام، شـکنجه و بدرفتـاری 
بـا زندانیـان بـوده و حمات ایـن گروه 
جـان تعـداد زیـادی از غیرنظامیـان را 

گرفتـه اسـت. 
دولـت  بشـر،  حقـوق  نوشـتۀ  بـه 
افغانسـتان پیشـرفت اندکـی در کاهـش 
کشـور  ایـن  زندان هـای  در  خشـونت 
داشـته اما در نتوانسـته نیروهـای امنیتی 

کنـد.  مسـوول پذیر  را  کشـور  ایـن 
در مـاه سـپتامبر بـه دلیـل کشـته شـدن 
یک سـرباز امریکایی در حملـه طالبان، 
مذاکـرات بیـن ایـن گـروه و واشـنگتن 
نیروهـای  خـروج  و  صلـح  دربـارۀ 
دسـتور  بـه  افغانسـتان  از  امریکایـی 

ترامـپ متوقـف شـد.

بـازرس ویژۀ امریکا برای بازسـازی افغانستان)سـیگار( 
بـه کنگـرۀ ایـن کشـور گفته اسـت کـه مقامـات امریکا 
در طـول جنـگ 18 سـاله افغانسـتان مرتبًا بـا اغراق در 
گزارش هـای پیشـرفت و ارایـه آمار، بـرای ایجاد چهرۀ 

نادرسـت از موفقیـت به عمـوم مـردم دروغ گفته اند.
جـان سـاپکو، رییـس سـیگار در احضاریـه خویش در 
کمیتـه امـور خارجـۀ کنگرۀ امریـکا گفت: »در سراسـر 
دارد. مشـکل  تنفـس وجـود  بـوی  افغانسـتان  مسـألۀ 
اینجاسـت کـه حقیقتـًا یک عامل دل سـرد کننده اسـت. 
مـا انگیزه یـی ایجـاد کرده ایـم کـه تقریبـًا مـردم را بـه 

دروغ گفتـن ملـزم می کنیـم«.
سـاپکو بـه عنـوان نمونـه اظهـار کـرد کـه مقام هـای 
امریکایـی در مـورد تعـداد کـودکان افغانسـتان کـه در 

مکاتـب ثبـت نـام کـرده انـد، دروغ گفتـه انـد.
امریکایـی دربـارۀ  مقام هـای  او خاطرنشـان کـرد کـه 
در  افغانسـتان  مـردم  بـرای  اساسـی  دسـت آوردهای 
داشـتن امیـد بـه زنده گی، کـه از نظر آمـاری غیرممکن 

بـود، بـه دروغ ادعـا کـرده انـد.
عـاوه بـر ایـن، سـاپکو از دولـت ترامـپ انتقـاد کرد، 
اطاعاتـی را نشـان می دهنـد کـه جنـگ در این کشـور 
بـه طور بـد پیـش مـی رود، از جملـه داده هـای مربوط 
بـه تلفـات نیروهـای افغانسـتان و ارزیابـی از قـدرت 

لبان. طا
می شـود،  دروغ گویـی  از  صحبـت  »وقتـی  گفـت:  او 
دروغ گفتـن در مـورد یک برنامه خاص نیسـت. معلوم 
اسـت کـه همـه خبرهـای بـد در چنـد سـال گذشـته 

طبقه بنـدی شـده انـد«.
ویـژه  بـازرس  دفتـر   2008 سـال  در  امریـکا  کنگـرۀ 
بـرای بازسـازی افغانسـتان را بـرای بررسـی تقلب های 
سـال  از  کـرد.  ایجـاد  منطقـه جنـگ  در  قراردادی هـا 
2001، ایـاالت متحـده بیـش از 1۳2 میلیـارد دالر برای 
نوسـازی ایـن کشـور هزینـه کرده اسـت که خـرج آن 
بیشـتر از بازسـازی اروپـا پـس از جنـگ جهانـی دوم 

اسـت. بوده 

در  کشـور  در  اخیـر  برف هـای  و  بـارش  جریـان 
کنـار تلفـات انسـانی و مالـی کـه بـرای هموطنـان 
مـا داشـت، حامـی یـک نوید خـوب بـرای زدودن 
بـرای  خـاک  و  دود  از  ناشـی  آلوده گی هـای 

بـود.  شـهروندان 
در  برف باری هـای سـنگین  در چنـد روز گذشـته 
چنـد والیـت کشـور و بـارش شـدید باران سـبب 
سـیاب های مدهـش و مسـدود شـدن ترافیـک در  

شـاهراه های بـزرگ کشـور شـد. 
مسـووالن در وزارت مبـارزه بـا حـوادث بـا تأییـد 
این کـه بارش  و برف باری های سـنگین اخیر سـبب 
تلفـات جانـی و مالـی شـده اند، از آماده گـی الزم 
بـرای رفـع چالش هـای ایجـاد شـده خبـر داده اند. 
امـا ایـن بـارش  و بـرف یک نویـد خـوب را نیز به 
دنبـال داشـت کـه زدودن آلوده گی هـای ناشـی از 
دود و خـاک در  شـهرها بود. کابل مرکز افغانسـتان 
در آغـاز زمسـتان در شـاخص آلوده ترین شـهر دنیا 

– منطقـه قـرار گرفت.
نـام  بـه  امریکایـی  زیسـتی  محیـط  نهـاد  یـک 
»آیرویـژن« کابـل را آلوده تر از دهلی، ممبی، اسـام 
آبـاد و شـماری...                    ادامـه صفحـه3
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ــر  ــته وزی ــۀ گذش ــنبۀ هفت روز پنجش
ــامِ از  ــک پی ــتان در ی ــۀ پاکس خارج
ــه  ــرد ک ــط شــده اعــام ک ــش ضب پی
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان 
ــن  ــده و ای ــی ش ــۀ تازه ی وارد مرحل
گــروه آمــاده شــده اســت کــه همــراه 
بــا امضــای توافق نامــۀ صلــح بــا 
امریــکا، بــرای مــدِت کوتــاه بــه 
کاهــش خشــونت ها در افغانســتان 
اقــدام کنــد. ایــن پیـــام را هیــچ منبــع 
دیگــر و از جملــه طالبــان تأییــد 
نکــرده اســت؛ ولــی از آن جایــی کــه 
روابــط پاکســتان و طالبــان مشــخص 
ــر  ــه وزی ــود ک ــوم می ش ــت، معل اس
از  می خواهــد  پاکســتان  خارجــۀ 
چنیــن توافقــی بــه نفــع سیاســت های 

آن کشــور بهره بــرداری کنــد. 
این کــه اعــام چنیــن پیـــامی چگونــه 
ــتان  ــۀ پاکس ــر خارج ــدۀ وزی ــه عه ب
ــا و  ــای ام ــود ج ــده، خ ــته ش گذاش
ــادی دارد؛ امــا وضعیــت  اگرهــاِی زی
بحرانــی افغانســتان بــا حکومتــی 
ــًا متاشــی شــده، جــای  ــه عم ک
چنیــن امــا و اگرهایــی را خالــی 
می گــذارد. ارگ در واکنــش بــه پیــام 
وزیــر خارجــۀ پاکســتان، فقــط گفتــه 
ــش  ــا »کاه ــح ب ــره صل ــه گ اســت ک
ــن  ــود و ای ــل نمی ش ــونت« ها ح خش
گــروه پیــش از آغــاز گفت وگوهــای 
آتش بــِس  بایــد  میان افغان هــا 
کامــل را برقــرار کنـــد. خواســتی کــه 
ــان آن را  ــه طالب ــه نظــر نمی رســد ن ب
بپذیرنــد و نــه هــم وانمــود کننــد کــه 

شــنیده اند.  را  آن 
طالبــان در افغانســتان حکومتــی را 
ــنیدن  ــع ش ــه از آن توق ــد ک نمی بینن
چیــزی را داشــته باشــند. اشــرف غنی 
حکومــت  خودخوانــدۀ  رییــِس 
وحــدت ملــی و حــاال حکومــت 
انحصــارِی ارگ چنــان بایــی بر ســِر 
ــام  ــای نظ ــت داری و ارزش ه حکوم
آورد کــه هیــچ اصــل و بنیــاد قانونــی 
ــه او را در ارگ  ــزی ک ــرای آن چی ب
ــت.  ــده اس ــی نمان ــته، باق ــه داش نگ
ــه جــای این کــه مرجــع  ارگ حــاال ب
سیاســت گزاری های  و  قــدرت 
کشــور باشــد، یــک خانــه اســت 
بودوبــاش  آن  در  تعــدادی  کــه 
دارنــد و گاهــی از روی دل تنگــی 
ــه  ــان لکچــر درســی ارای ــرای جوان ب
می کننـــد. آقــای غنــی در چنیــن 
ــان  ــی، چن ــوار و بحران ــاِت دش لحظ
سیاســت را بــه لجــن کشــیده کــه در 
ــد؛  ــه می کن ــی ارای ــر درس ارگ لکچ
در حالــی کــه در همــان زمانــی کــه او 

ــۀ لکچــر درســی خــود  مشــغول ارای
اســت، در پشــت درهــای بســته برای 
سرنوشــت افغانســتان در پاکســتان و 
ــود، در  ــه می ش ــم گرفت ــه تصمی دوح
میدان هــای جنــگ ده هــا ســربازِ ایــن 
خــاک بــه خون شــان درمی غلتنــد 
و صدهــا نفــر در گوشــه و کنــارِ 
ــتان  ــِم افغانس ــهرهای مه ــل و ش کاب
ــارت  ــاول و غ ــِت دزدان چپ ــه دس ب
و  بــی کاری  ســرما،  از  می شــوند. 
فقــر هــم کــه چیــزی نگوییــم، ولــی 
ــم  ــاس حاک ــاِت حس ــن لحظ در همی
ارگ کــه دچــار نوســتالوژی اســتادی 
شــده، عده یــی از جوانــان را بــه 
ــد  ــرا می خوان ــارِک خــود ف ــۀ مب خط
ــان  ــته اش برای ش ــیوۀ گذش ــه ش و ب
ــگ  ــورد فرهن ــی در م ــر سیاس لکچ
و هویــت ارایــه می کنــد. امــا در 
ــتان  ــۀ پاکس ــان وزیرخارج ــان زم هم
مشــغول تصمیم گیــری بــا طالبــان 
را چگونــه  پیـــام شان  کــه  اســت 
ــا  ــاند. ام ــان برس ــوش جهانی ــه گ ب
ــن  ــا چنی ــه ب ــت ک ــوال این جاس س
و  صلــح  می تــوان  روش هایــی 
امنیــت را در افغانســـتان برقــرار کرد؟ 
کــه  سال هاســت  پرســش  ایــن 
بــه  را  کشــور  شــهرونداِن  ذهــن 
ــه  ــدون آن ک ــرده، ب خــود مشــغول ک
پاســخی درســت و منطقــی بــرای آن 
جســت وجو شــود. گفت وگوهــای 
صلــِح امریــکا بــا طالبــان چنــان 
ِســری و پوشــیده و ُکنـــد پیــش 
مــی رود کــه نمی تــوان بــه زودی 
بــرای آن نتیجه یــی متصــور بــود. 
ــه  ــتر از آن ک ــا بیش ــن گفت وگوه ای
ــگ در  ــکل جن ــِل مش ــور ح در مح
افغانســتان قــرار داشــته باشــد، محــور 
ــان  ــا طالب ــکا ب اصلــی آن توافــق امری
ــن  ــاِن ای ــدن نظامی ــرون ش ــرای بی ب
کشــور از افغانســتان اســت. در ضمن 
ایــن هــدف، امریــکا می خواهــد اگــر 
ممکــن باشــد طالبــان را متقاعــد کنــد 
کــه دســت از جنــگ بردارنــد و وارد 
ــت  ــا حکوم ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــود  ــی وج ــر حکومت ــتان )اگ افغانس
جناح هــای  یــا  باشــد(  داشــته 
سیاســِی ایــن کشــور شــوند و در 
ــورد  ــی در م ــه توافق ــود ب ــان خ می

ــند. ــگ برس ــان جن پای
 البتــه امریکایی هــا یــک موضــوِع 
دیگــر را نیــز می خواهنــد بــا طالبــان 
حــل کننــد و آن باقــی مانــدن بخشــی 
از نظامیــاِن ایــن کشــور در خــاک 
افغانســتان اســت. همان گونــه کــه 
کویــت  و  عربســـتان  عــراق،  در 

ــث  ــا بح ــد. ام ــی دارن ــور نظام حض
یــک  افغانســتان،  امنیــت  تأمیــن 
ــا  ــی اســت کــه ب ــًا داخل بحــث کام
ــی  ــب بین الملل ــتن جوان ــود داش وج
و منطقه یــی، تصمیــم در مــورد آن 
بایــد در داخــل افغانســتان گرفتــه 
ــتی را  ــن خواس ــل چنی ــود. حداق ش
موضع گیری هــای  در  می تــوان 
ــر  ــان فک ــود. طالب ــاهد ب ــان ش طالب
ــواِن  ــی ت ــد کــه حکومــت فعل می کنن
مقابلــه بــا ایــن گــروه را نــدارد و بــه 
محــض این کــه حمایــت خارجــی را 
ــود  ــور می ش ــد، مجب ــت بده از دس
کــه در برابــر مقاومــِت آن هــا تســلیم 
نشــود،  هــم  چنیــن  اگــر  شــود. 
طالبــان در شــرایط فعلــی حاضــر 
نیســتند کــه بــا نماینــده گاِن حکومــت 

شــوند.  گفت وگــو  وارد 
راه دیگــری کــه طالبــان در برابر خود 
قــرار داده، گفت وگــو بــا جنــاح هــای 
سیاســی منهای ارگ اســت کــه در آن 
صــورت نیز احتمــال دور زدِن ارگ و 
رســیدن بــه توافــق بــا شــرایط طالبان 
ــود  ــن می ش ــروه ممک ــن گ ــرای ای ب
فکــر  چنیــن  گــروه  ایــن  یــا  و 
پشــت  در  می توانــد  کــه  می کنــد 
میــز مذاکــره جناح هــای سیاســی 
افغانســتان را کــه دیدگاه هــای بســیار 
متفــاوت و پراکنــده در مــورد نظـــام 
قناعــت  دارنــد،  آن  ارزش هــای  و 
ــی  ــی صداهای ــژه وقت ــه وی ــد؛ ب بده
مجیب الرحمــن  صــداِی  مثــل 
ــرات  ــۀ گازرگاه ه ــاری از منطق انصـ
ــد  ــده اش بلن ــارِت خودخوان ــا آن ام ب
بازتــاب  می توانــد  کــه  می شــود 
ــد،  ــان باش ــای طالب ــدۀ دیدگاه ه دهن
کار را بــرای ایــن گــروه افراطــی 
آن  جاده صاف کــِن  عنــوان  بــه 

می ســازد.  راحت تــر 
ــد  ــرادی مانن ــای اف ــفانه صداه متأس
بیــش  انصــاری  مجیب الرحمــن 
از آن کــه ناشــی از قــوِت طالبــان 
باشــد،  افراطــی آن  و دیدگاه هــای 
حکومــت دارِی  ضعــف  از  ناشــی 
ــاِن اوســت کــه  ــی و اطرافی ــای غن آق
ــوِل  ــا پ ــال ها ب ــرادی را س ــن اف چنی
در  حــاال  دادنــد.  پــرورش  خــود 
ــوان  ــه می ت ــی، چگون ــن وضعیت چنی
از صلــح آبرومندانــه و عادالنــه در 
کشــور ســخن گفــت؟... وقتــی از 
ــان  ــدای طالب ــام، ص ــوش نظ ــخ گ بی
بلنــد اســت، طبیعــی اســت کــه ایــن 
گــروه حاضــر بــه مفاهمــه و رســیدن 
ــه نتیجــه از راه گفت وگــو نخواهــد  ب

ــد.   ش
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پـــس از آن کـــه وزیـــر خارجـــۀ پاکســـتان، در یـــک پیـــام 
تصویـــری، از پیشـــرفت ِ گفت وگوهـــای صلـــح میـــان 
ــا  ــان بـ ــه طالبـ ــر داد و گفـــت کـ ــان خبـ ــکا ـ طالبـ امریـ
کرده انـــد؛ ســـخنگوی  توافـــق  کاهـــش خشـــونت ها 
ـــه  ـــت ک ـــته توییت نوش ـــک رش ـــز در ی ـــر نی ـــان در قط طالب
دو طـــرف روی امضـــای توافق نامـــۀ صلـــح بـــه تفاهـــم 
رســـیده اند و در ایـــن شـــب و روزهـــا روی تشـــریفات و 
زمـــاِن مراســـِم امضـــای توافق نامـــه بحـــث جریـــان دارد. 
بـــه نظـــر می رســـد کـــه طالبـــان و پاکســـتان روی صلـــِح 
طالبـــان بـــا امریـــکا بـــه توافقاتـــی نزدیـــک شـــده اند و 
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــتان نش ـــۀ پاکس ـــر خارج ـــارات وزی اظه
ـــا یـــک گـــروه  ـــا ب ـــح در افغانســـتان حت ـــدون پاکســـتان، صل ب
هـــم بـــه نتیجـــه نمی رســـد. ممکـــن اســـت امریـــکا در 
ـــور  ـــا آن کش ـــی ب ـــتان، جورآمدهای ـــق پاکس ـــن تواف ـــر ای براب

ـــت.  ـــرِح آن نیس ـــال ط ـــون مج ـــه اکن ـــد ک ـــته باش داش
ــکا روی  ــان و امریـ ــه طالبـ ــده کـ ــخص نشـ ــوز مشـ هنـ
ــت  ــح اسـ ــا واضـ ــد، امـ ــق کرده انـ ــواردی توافـ ــه مـ چـ
ــرا  ــکنند؛ زیـ ــیار زود بشـ ــد بسـ ــات می تواننـ ــن توافقـ ایـ
طرف هـــای امریـــکا و طالبـــان و حتـــا پاکســـتان بـــه 
ـــری  ـــرِف دیگ ـــه ط ـــی ب ـــه یک ـــد ک ـــامد دارن ـــی پیش گونه ی
ـــتان  ـــه در افغانس ـــی ک ـــز بازی ی ـــتند و نی ـــاد نیس ـــل اعتم قاب
جریـــان دارد، احتمـــاِل شـــکننده گِی توافقـــات میـــان 
ــام  ــمًا اعـ ــه رسـ ــی کـ ــکا را در صورتـ ــان و امریـ طالبـ
هـــم شـــود، تذکـــر می دهـــد. طالبـــان در گذشـــته نشـــان 
ــچ  ــد و هیـ ــح انـ ــاِت صلـ ــکنندۀ توافقـ ــه شـ ــد کـ داده انـ
ـــِر  ـــال عم ـــش س ـــروه در بیست وش ـــن گ ـــا ای ـــی ب مذاکره ی
ـــات  ـــا توافق ـــۀ 90 باره ـــیده و در در دقیق ـــه نرس ـــه نتیج آن ب
ـــم خـــورده  ـــری آن، شکســـته و بره ـــان خب ـــز اع در ســـر می
اســـت. اکنـــون تجربـــۀ صلـــح طالبـــان بـــا امریـــکا نیـــز 
ـــه هـــم  ـــر کـــرده و ن ـــان تغیی ـــه ســـاختار طالب همیـــن اســـت. ن
ـــده  ـــود آم ـــتان به وج ـــازی در افغانس ـــِت ب ـــی در موقعی تفاوت
ـــر  ـــال های اخی ـــکا در س ـــۀ امری ـــال، تجرب ـــن ح ـــت در عی اس
ـــد  ـــان می ده ـــور نش ـــِب آن کش ـــِف رقی ـــورهای مختل ـــا کش ب
کـــه توافقـــاِت آن شـــکننده اســـت. تجربـــۀ توقـــف مذاکـــره بـــا 
ـــان دهندۀ  ـــر، نش ـــدت اخی ـــار در م ـــرای دوب ـــم ب ـــان ه طالب
ـــم  ـــر ه ـــار دیگ ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــت. ممک ـــت اس ـــن واقعی ای
ــان را  ــاِت احتمالی شـ ــی توافقـ ــرف روی دلیلـ ــر دو طـ هـ
ــه  ــا بـ ــتان و امریکایی هـ ــه پاکسـ ــر این کـ ــکنند؛ مگـ بشـ
توافقاتـــی رســـیده باشـــند و هندوســـتان و ایـــران نیـــز در 
ایـــن توافقـــات و صحنـــه بـــه نحـــوی حضـــور داشـــته 
ـــان  ـــری طالب ـــی در تصمیم گی ـــاهد تفاوت ـــا ش ـــه م ـــند ک باش
ـــکا در  ـــان و امری ـــق طالب ـــل تواف ـــا حداق ـــیم ت ـــکا باش و امری
ـــدن  ـــث وارد ش ـــون بح ـــد. اکن ـــه برس ـــه نتیج ـــتان ب افغانس
بـــه مرحلـــۀ گفت وگوهـــای میان افغانـــی مطـــرح اســـت 
کـــه معلـــوم نیســـت چـــه زمانـــی آغـــاز خواهـــد شـــد و 
چگونـــه بـــه نتیجـــه خواهـــد رســـید؛ امـــا قصـــه هرچـــه 
کـــه باشـــد، امریـــکا در یـــک تجربـــۀ تاریخـــِی ناشـــی از 
ـــرار دارد.  ـــزوا ق ـــت ان ـــا سیاس ـــه ی ـــون در منطق ـــۀ هژم ادام
ایـــن وضعیـــت صلـــِح افغانســـتان را به شـــدت متحـــول 
به  ســـاده گی  نمی شـــود  کـــه  همان طـــور  می ســـازد. 
حکـــم کـــرد کـــه امریـــکا مـــی رود یـــا می مانـــد و یـــا 
هـــم این کـــه دوران منـــزوی کـــردِن خـــودش را از آســـیا 
روی دســـت گرفتـــه اســـت یـــا خیـــر، نمی توانیـــم روی 
ـــت  ـــه قاطعی ـــکا ب ـــان و امری ـــِی طالب ـــاِت احتمال ـــج توافق نتای
ـــه  ـــرد ک ـــرح ک ـــود مط ـــن را می ش ـــا ای ـــم؛ ام ـــخن بگویی س
ــی  ــه نتایجـ ــان بـ ــکا و طالبـ ــای امریـ ــاید گفت وگوهـ شـ
برســـد و توافقاتـــی رســـمًا حاصـــل شـــود، ولـــی ایـــن 
ـــد؛  ـــد ش ـــر نخواه ـــتان منج ـــح در افغانس ـــه صل ـــات ب توافق
زیـــرا تـــا کنـــون هیـــچ قدمـــی بـــرای صلـــح در افغانســـتان در 
ایـــن گفت وگوهـــا برداشـــته نشـــده اســـت، جـــز این کـــه 
ــد  ــا ایـــن حـ ــده اند تـ ــر شـ ــر و برازنده تـ ــان زنده تـ طالبـ

ـــوند. ـــع ش ـــکا واق ـــرِف امری ـــه ط ک
 بنابریـــن بایـــد امریـــکا، طالبـــان و نهادهـــای مردمـــی و 
ــِل  ــود، روی اصـ ــام موجـ ــی و در ُکل نظـ ــی داخلـ سیاسـ
ـــد  ـــوند و بای ـــز ش ـــتان متمرک ـــرای افغانس ـــح ب ـــالۀ صل مس
ـــدون  ـــِق ب ـــک تواف ـــه ی ـــه ب ـــوند، ن ـــک ش ـــح نزدی ـــه صل ب
ـــارۀ  ـــد چ ـــار بعی ـــن انتظ ـــز ای ـــا ج ـــتان. م ـــح در افغانسـ صل

دیگـــری نداریـــم.

توافقامریکاـطالبانباموافقِتپاکستان
آیا دوران انزواِی امریکا فرا رسیده است؟

ارگ لکچـر سیـاسی می دهـد
 پاکستـان تصمیـم می گیـرد!

احمـد عمران

ارگ حاال به جای 
این که مرجع قدرت 
و سیاست گزاری های 
کشور باشد، یک خانه 

است که تعدادی 
در آن بودوباش 
دارند و گاهی از 

روی دل تنگی برای 
جوانان لکچر درسی 
ارایه می کننـد. آقای 
غنی در چنین لحظاِت 

دشوار و بحرانی، 
چنان سیاست را به 
لجن کشیده که در 
ارگ لکچر درسی 
ارایه می کند؛ در 
حالی که در همان 

زمانی که او مشغول 
ارایۀ لکچر درسی 

خود است، در پشت 
درهای بسته برای 

سرنوشِت افغانستان 
در پاکستان و 
دوحه تصمیم 

گرفته می شود، در 
میدان های جنگ 
ده ها سرباِز این 
خاک به خون شان 

درمی غلتند و صدها 
نفر در گوشه و کناِر 
کابل و شهرهای مهِم 
افغانستان به دسِت 

دزدان چپاول و 
غارت می شوند
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بـه روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته، رسـانه ها گـزارش دادند که 
مـا هیبـت اهلل آخونـدزاده، رهبر گـروه طالبان بـرای امضای 
توافـق صلـح بـا امریـکا، بـه نماینـدۀ ایـن کشـور در امـور 
صلـح افغانسـتان، تعهـِد کاهـش خشـونت داده انـد. بربنیـاد 
ایـن گـزارش، طالبـان بـه کاهـش بیـش از یـک هفته یـی 
خشـونت در افغانسـتان موافقـت کرده انـد، امـا مشـروط بـه 
این کـه نماینـدۀ امریـکا در ایـن مـدت توافق نامۀشـان را بـا 

ایـن گـروه امضـا کنند.
در عیـن حال، وزیر امور خارجۀ پاکسـتان نیز روز پنجشـنبۀ 
هفتـۀ گذشـته، 26 جـدی در یـک پیـام ویدئویـی گفـت که 
افغانسـتان و پاکسـتان به ثبـات نیاز دارند و پیشـرفت خوبی 
در ایـن زمینه حاصل شـده اسـت، زیـرا به گفتـۀ او: »طالبان 

نشـان می دهنـد که بـرای کاهش خشـونت آماده هسـتند«.
شـاه محمود قریشـی، وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان در ایـن 
پیـام افزوده اسـت کـه مذاکرات میـان امریکا و طالبـان ادامه 
یافتـه و پاکسـتان خواهـان پیشـرفت به سـمت صلح اسـت، 
زیـرا هـر دو کشـور بـه صلـح نیـاز دارنـد. بـه گفتـۀ آقـای 
قریشـی: پاکسـتان نقش خـود را بازی کرده و امیدوار اسـت 

ُکل منطقـه بـه دنبـال صلح باشـد.
بـا ایـن حال، حکومت افغانسـتان هـم گفته اسـت که صلح، 
»اولویت« و »نقطۀ عطف« حکومت و مردم افغانسـتان اسـت 
و مذاکـرات مسـتقیم و آتش بـس، یگانه اقدامـات معنادار در 
پروسـۀ صلح می باشـد. محمداشـرف غنی، رییـس حکومت 
وحـدت ملـی شـام روز چهارشـنبۀ هفتۀ گذشـته در دیدار با 
نیلـس آنیـن، وزیر دولت در امـور خارجۀ جمهـوری فدرال 
آلمـان گفتـه اسـت کـه برنامـۀ صلـح حکومـت افغانسـتان، 

»برنامـۀ ملـی« و »همه جانبه« اسـت.
ارگ بـا نشـر خبرنامه یـی آورده اسـت که آقای غنـی در این 

دیـدار افـزوده اسـت کـه تمـام اقشـار جامعـۀ افغانسـتان به 
شـمول علمـا، زنـان و جوانـان، بـرای یـک صلح »پایـدار و 
باعـزت و ختـم جنگ«، اجمـاع دارند. در خبرنامـه به نقل از 
آقـای غنـی آمـده اسـت که پروسـۀ صلـح به رهبـری دولت 
افغانسـتان مهـم اسـت. آقـای غنـی گفتـه: »صلـح اولویت و 
نقطـۀ عطـف دولـت و ملـت افغانسـتان اسـت و دیالـوگ و 
مذاکـرات مسـتقیم و آتش بـس یگانـه اقدامـات معنـادار در 

می باشـد«. پروسـۀ صلح 
محمداشـرف غنـی در ایـن دیـدار پرداختـن بـه پناهگاه های 
امـن، قطـع روابـط طالبـان بـا گروه هـای تروریسـتی، مـواد 

مخـدر و اقتصـاد جرمـی را شـاخص های دیگـر رسـیده بـه 
صلـح در  افغانسـتان خوانـد کـه بـه بـاور او، زمینـه را برای 
صلـح در افغانسـتان فراهـم می سـازد. آقـای غنـی مدعـی 
شـده کـه حکومـت بـرای اجمـاع منطقه یـی و هماهنـگ بـا 

کشـورهای منطقـه کار می کنـد.
وزیـر دولـت در امـور خارجـۀ جمهـوری فـدرال آلمان هم 
بـه آقـای غنـی گفته اسـت کـه آلمـان می خواهـد در جریان 
وضعیـت افغانسـتان، پروسـۀ صلح و سـایر انکشـافات قرار 
گیـرد و تعهـدات کشورشـان را جهت کمـک و همکاری به 

افغانسـتان تجدیـد کند.

ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمـداهلل  باایـن،  همزمـان 
حکومـت در نشسـتی در هندوسـتان گفتـه اسـت کـه صلح 
در کنترل »دشـمنان مردم افغانسـتان« نیسـت. آقای محب در 
سـخنرانی اش در نشسـت »رایزنـا 2020« افـزوده کـه طالبان 
در پروسـۀ صلـح جدی نیسـتند. بـه گفتۀ مشـاور امنیت ملی 
کشـور، »آتش بـس، تسـریع کننده صلـح پایدار در افغانسـتان 

بود. خواهـد 
آقـای محـب گفتـه اسـت کـه تاش هـای حکومـت بـرای 
رسـیدن بـه صلح ادامـه دارد و در این زمینـه باید همکاری و 
پشـتیبانی همسـایه ها و شـرکای افغانسـتان نیز وجود داشـته 
باشـد. او بیان کرده که در شـرایط  دشـوار افغانسـتان، برای 
جامعـه جهانـی و افغانسـتان فرصـت کمیـاب بـرای اقـدام 
مشـترک پیـش آمـده و تـاش حکومـت از بهر صلـح برای 

منطقـه و جهان سـودمند اسـت.
پیـش از ایـن، سـرور دانـش، معـاون دوم حکومـت وحدت 
ملـی گفتـه بـود کـه صلح بـدون اعـام آتش بـس عمومی و 
آغـاز مذاکـرات بین االفغانـی بـا محوریت حکومـت، ممکن 
نخواهـد بـود. آقـای دانش گفتـه اسـت: اعتمادسـازی برای 
صلـح و اظهـار نیـت صادقانه طـرف مقابل بـرای صلح یک 

ضرورت اساسـی اسـت.
»آغـاز مذاکـرات بین االفغانـی بـه مالکیـت مـردم افغانسـتان 
و  عمومـی  آتش بـس  »اعـام  و  حکومـت«  محوریـت  بـا 
بـرای  دانـش، ضرورت هـای جـدی  آقـای  را  سرتاسـری« 
اعتمادسـازی و نکتـۀ بـزرگ و کلیدی برای موفقیت پروسـه 
صلـح عنـوان کـرده بـود. او تأکیـد کـرده بـود که بـدون در 
نظـر داشـت ایـن اصـول، »نه اعتمـادی بـه وجـود می آید و 

نـه بـرای یـک صلـح پایـدار می تـوان امیـدی داشـت

می گویـد   انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
کـه نزدیـک بـه 60 درصد از شـکایت های ثبت 
در ایـن نهـاد بـه دلیل موجه نبـودن و عدم ارایه 

مـدارک، رد گردیده اسـت. 
مسـووالن در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
بـا اشـاره به ایـن موضـوع، می گویند کـه روند 
بررسـی شـکایت های در کمیسـیون های والیتی 
ایـن نهـاد روز شـنبه، 21 جدی به پایان رسـیده 

است.
کـه  می کنـد  تأکیـد  شـکایت های  کمیسـیون 
ثبـت  شـکایت های  از  ناشـی  بررسـی   نتیجـۀ 
محـل   ۳16 و  هـزار   5 کـه  می دهـد  نشـان 
انتخاباتـی در 21 والیـت به بازشـماری می رود. 
از  همگرایـی  و  ثبـات  تیـم  حـال،  همیـن  در 
خواسـته  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
اسـت تـا به شـکایت های رسـیده در ایـن نهاد، 
بـه اسـاس قانـون رسـیده گی کند و اشـتباهات 
انتخابـات  زمینـه  در  را  انتخابـات  کمیسـیون 

تکـرار نکنـد. 
اعضـای رهبـری تیـم ثبـات و همگرایـی، روز 
پنجشـنبه 25 جـدی در یـک نشسـت خبـری 
بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع تأکیـد کردنـد؛ در 
دوم  دور  بـه  عمـداً  انتخابـات  کـه  صورتـی 
کشـانیده شـود، صاحیت هـای تیـم حاکـم بـه 

هـر نحـوۀ ممکـن  محـدود می گـردد. 
کمیسـیون  رییـس  شـینواری،  بیـان  زهـره 
شـنبه،  سـه  روز  انتخاباتـی،  شـکایت های 
بـه  رسـیده گی  پروسـۀ  ختـم  از  جـدی   25
اعتراضـات و شـکایات ناشـی از اعـان نتایـج 
ابتدایـی انتخابات ریاسـت جمهـوری 1۳98 در 
دفاتـر والیاتـی و آغـاز مرحلـه ثبـت شـکایات 
اسـتینافی در دفتـر مرکـزی این کمیسـیون خبر 

داد.
بانو شـینواری افـزود: دفاتـر والیتی کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی فیصلـه کرده اسـت که 

از مجموع  16 هزار و 5۴5 شـکایت ثبت شـده 
در ایـن نهـاد، 9 هـزار و 866 شـکایت بدلیـل 
موجـه نبـودن و عـدم ارایه مـدارک رد گردیده، 
18 شـکایت منجـر به اقـدام اصاحی شـده، 5 
هـزار و ۳16 محل در 21 والیت به بازشـماری 

رفته اسـت. 
بـه اسـاس این تصمیم کمیسـیون  شـکایت های 
انتخاباتـی، 109محـل باطـل گردیـده، ۷5 تـن 
در رابطـه تخلفـات انتخاباتـی جریمـه نقدی و  
۷1 تـن از کارمنـدان انتخاباتـی برکنار شـده اند. 
و  عدلـی  نهادهـای  بـه  شـکایت   ۳ همچنـان 
قضایـی معرفـی شـده و 111  شـکایت به تایید 
کمیسـیون های والیتـی اسـتثناء قـرار گرفتـه که 
ازسـوی کمیسـیون مرکـزی مـورد رسـیده گی 

قـرار می گیـرد. 
انتخاباتـی،  شـکایت های  کمیسـیون  آمارهـای 

نشـان می دهـد کـه کابـل بـا بازشـماری 1699 
محـل در صـدر فهرسـت بازشـماری محـات 
قـرار دارد، همچنـان ننگرهـار بـا 1582 محـل 
بازشـماری در ردۀ دوم و و الیت هـای پکتیـا، 
پکتیـکا، هلمنـد و قندرهـا در رده هـای بعـدی 

بازشـماری قـرار گرفتـه اند. 
انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون  همچنـان 
گفته اسـت که تاکنون  ۷69  شـکایت اسـتینافی 
در 1۷ والیـت کاپیسـا، لغمان، پنجشـیر، بامیان، 
غزنی، پکتیا، کنر، نورسـتان، بدخشـان، سـرپل، 
بلـخ، غور، دایکنـدی، ارزگان، زابـل، فاریاب و 

نمیـروز بـه ثبت رسـیده اند.
ایـن در حالی اسـت کـه تیم ثبـات و همگرایی 
رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  رهبـری  بـه 
اجرایـی، حکومـت وحـدت ملی از کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی خواسـته تا اشـتباهات 

و  آرا  بازشـماری  در  را  انتخابـات  کمیسـیون 
بررسـی شـکایت های ثبـت شـده در ایـن نهاد، 

نکند.  تکـرار 
همگرایـی،  و  ثبـات  تیـم  رهبـری  اعضـای 
کمیسـیون  از  پنجشـنبه،  روز  نشسـت  در 
در  کـه  خواسـتند  انتخاباتـی  شـکایت های 
موجـود،  کارشـیوه های  قانـون،  چارچـوب 
آرای تقلبـی را از دور خـارج سـازد و بـا در 
بـه  اخاقـی  و  حقوقـی  تعهـد  نظرداشـت 
اشـتباهات  و  کـرده  رسـیده گی  شـکایات 

نکنـد. تکـرار  را  انتخابـات  کمیسـیون 
اعضـای رهبـری تیـم ثبـات و همگرایـی تیـم 
رقیـب خـود )دولـت سـاز( بـه رهبـری محمد 
اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی 
دولتـی  صاحیت هـای  از  سوءاسـتفاده  بـه  را 
در جریـان کارزارهـای انتخاباتـی متهـم کرده و 

می گویـد کـه در صورتی کـه انتخابات بـه دلیل 
فیصلـه غیر قانونـی کمیسـیون انتخابـات عمداً 
به دور دوم کشـانده شـود، با هـر روش ممکن، 
صاحیت هـای تیـم حاکم محدود شـده و جلو 
سـوء اسـتفاده از امکانات دولتـی گرفته خواهد 

. شد
ایـن در حالـی اسـت کـه تیـم دولـت سـاز بـه 
ایـن  از  پیـش  غنـی،  اشـرف  محمـد  رهبـری 
هرگونـه سـوء اسـتفاده از امکانـات دولتـی در 

اسـت.  انتخاباتـی رد کـرده  کارزارهـای 
شـکایت های  کمیسـیون  کـه  اسـت  گفتنـی 
انتخاباتـی نزدیـک بـه یک مـاه قبل رونـد ثبت  
و بررسـی شـکایت های انتخاباتـی را آغاز کرده 
اسـت و قـرار اسـت بـا بررسـی و بازشـماری 
5 هـزار  و ۳16 محـل نتیجـۀ نهایـی انتخابـات 

ششـم میـزان را اعـام گـردد. 
انتخابـات  ابتدایـی  نتیجـۀ  کـه  اسـت  گفتنـی 
ریاسـت جمهـوری نزدیـک بـه دو مـاه قبل  از 
طـرف کمیسـیون انتخابـات در اعـام گردیـد، 
امـا ایـن نتیجۀ به شـمول تیم ثبـات و همگرایی 
مـورد قبول شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و برخـی از تیم دیگـر انتخاباتی قرار 

نگرفت. 
شـریکای بین المللـی افغانسـتان به دلیـل اندک 
انتخابـات،  رونـد  در  مـردم  اشـتراک  بـودن 
 ( فراگیـری  حکومـت  یـک  ایجـاد  خواهـان 
ایـن  امـا  شـدند،  افغانسـتان  در  مشـارکتی( 
موضـوع بـا واکنـش ارگ ریاسـت جمهـوری 

گردیـد.  مواجـه 
از  شـماری  طـرف  از  انتخابـات  کمیسـیون 
تیم هـای انتخابـات بـه همسـویی با تیـم حاکم 
بـه ویـژه ارک متهـم  اسـت، امـا ایـن نهـاد بـا 
تأکیـد چندیـن مرتبـه اذعـان کـرده اسـت کـه 
کارشـیوه های  و  قوانیـن  اسـاس  بـه  رفتـارش 

تعریـف شـده بـه پیـش  مـی رود. 

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

5هـزارو316محـلبازشمـاریمیشـود

هم صدایی هیبت اهلل و شاه محمود:

طالبان یک هفته خشونت را کاهش می دهند
»اولویتحکومتوحدتملیآتشبساست«

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

نقـشآگـاهیوفرهنـگنیـک...
 از شـهرهای کـه در همسـایه گی افغانسـتان قـرار دارنـد 

اسـت.  داده  قرار 
عوامـل متعـدد می توانـد در آلوده  گـی بـه ویـژه در کابـل 
کمـک کنـد و شـاخصه های متعـددی بـرای جلوگیری از 
آن وجـود دارد؛ یکـی از عامـل عمدۀ آلوده گی شـهر کابل 
نبـود سـاحۀ سـبز اسـت. کابـل از جملـه پایتخت هـای 
اسـت کـه بـه دلیـل ازدیـاد نفـوس در حـدود کمتـر یـا 
بیشـتر از 5 میلیـون یکـی از پـر جعیت تریـن  شـهرهای 
کشـور اسـت، شـهری کـه بـرای نزدیـک بـه ۳ میلیـون 
نفـوس کارایـی دارد، امـا اکنـون دو برابر این رقـم در آن 
زنده گـی می کننـد، متواری شـدن جمعیـت از دهکده های 
و والیت هـا بـه دلیـل ناامنـی، فقـر، بیـکاری و ...، سـبب 
شـده تا بیشـتر سـاحات سـبز این شـهر بدون ماستر پان 
از طرف افرادی مورد سـاخت و سـازخانه های مسـکونی 

قـرار گیـرد. شـهرک های خودسـر توسـط زورمنـدان در 
هـر گوشـه و کنـار کابـل قـارچ  گونه قـد کشـیده اند و تا 
نیمـۀ  دامنـه کوه هـای کـه بـه عنوان سـاحۀ سـبز شـناخته 

می شـدند را تسـخیر کـرده اسـت.  
از مرکـز گرمـی  پایتخـت در سـرما  آپارتمان هـا  بیشـتر 
اسـتفاده می کننـد کـه از سـوختاندن ذغال سـنگ – بدون 
تصفیـه- بـرای گـرم سـاختن آن اسـتفاده می شـود؛ آنهم 
در آتش خانه هایـی  کـه از هیچ گونـه سـامانۀ معیـاری و 
فلتـر اسـتفاده نشـده اسـت. فقدان فضـای سـبز در داخل 
محوطه هـا ایـن شـهرک ها و نبـود مکان هـای منظـم برای 
انتقـال مـواد اضافـی ) آشـغال( از شـاخص های آلـوده 

کننـده به شـمار مـی رود.
بـه  بنزیـن  پمپ هـای  در  بی کیفیتـی  مـواد  از  اسـتفاده 
دلیـل نبـود نظـارت جـدی دولـت و نهادهـای مسـوول، 
اسـتفاده از موترهـای فرسـوده و مواد بی کیفیـت و در آن، 

همچنـان وجـود شـرکت های صنعتـی در گوشـته و کنار 
شـهر کابـل، از شـاخص های آلـوده کننـده هوا محسـوب 

می شـود.
مسـوول،  شـهروند  و  نشـینی  شـهر  فرهنـگ  همچنـان، 
آلوده گـی هـوا معضـل همه گانـی اسـت و اسـتثنای در 
آن وجـود نـدارد. امـا بـرای کاهـش آن بایـد احسـاس 
مسـوولیت در خانـواده کـه رکن ابتدایی و اساسـی جامعه 

را تشـکیل می هـد، ایجـاد گـردد. 
مکان هـای  از  مسـجد   و  مدرسـه   و  مکتـب  خانـواده، 
هسـتند که می شـود، برای جلوگیـری از آلوده سـازی هوا 
از آن بـرای تبلیـغ کار گرفـت. خانواده ها در قدم نخسـت 
مسـوولیت دارنـد تـا از انداختـن خاکروبه هـای حویلی و 
خانـه خـود در کوچـه و پس کوچـه کـه بـه یـک فرهنگ 
ناشایسـته در حـال حاضـر تبدیل شـده اسـت، جلوگیری 
از علمـا در مسـاجد و  کننـد. همچنـان کمـک گرفتـن 

در  می توانـد  مکتب هـا  در  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
ایـن مسـیر ممـد تمـام گردد.

فرهنگ شـهر نشـینی که شـاید معقولۀ درسـت باشد، پس 
از آن کـه انسـان از وابسـته گی و هراس طبعیـت برآمده و 
در تـاش تسـخیر طبعیـت شـد، زنده گـی بدوی آهسـته 
آهسـته بـه طـرف اجتماعی شـدن حرکت کـرد و مدنیت 
ایجـاد شـد، در عصر حاضـر - دنیا مدرن و پُسـت مدرن 
- انسـان ها یـک متغییـر را در دو شـاخص فـرار گرفتـه 
اسـت؛ یعنـی فرهنـگ را  یـا خـوب فراگرفته  انـد یـا بـد. 
زمانـی کـه در یـک منطقه یک خانـواده آشـغال های خود 
در کنـار کوچـه همسـایه خـود می گـذارد، بـه دلیـل فـرا 
گرفتـن فرهنـگ بـد اسـت؛ ولـی مـورد اصلی این اسـت 
کـه دولـت و نهادهـای مسـوول ماننـد ادارۀ ملـی محیـط 
زیسـت بـرای آگاهـی از فرهنـگ خـوب چقـدر تـاش 

کرده اسـت!
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ماهیِت دولت 
جنگو تأثیر آن بر گرایشِ

برخـی بـر ایـن نظرند که وجـود تشـکیاتی به نـام دولت 
کـه در بـر گیرنـدۀ مـردم، سـرزمین و حکومتـی خـاص با 
حاکمیتـی جـدا از دیگـران اسـت، خـود عامـِل به وجـود 
آورنـدۀ تعارضـات و سـتیزه ها محسـوب می شـود؛ زیـرا 
تقویـت ملی گرایـی در چارچـوب مرزهـای ملـی و طـرح 
منافـع و اهـداف خـاص، بـه صـورِت بالقـوه زمینه هـای 
همیـن  دارای  کـه  دیگـران  بـا  را  مناقشـه  و  اختـاف 
وضعیـت هسـتند، فراهـم مـی آورد. از آن جـا کـه هـر یک 
از واحدهـای سیاسـی، جداگانـه در تـاش اسـت کـه از 
تمامیـت ارضـی و حاکمیـِت خویـش دفاع کنـد و هر یک 
از ایـن واحدهـا دارای منافـع و اهدافی خاص در سیاسـت 
دیگـران  مبارزه طلبـی  امـر سـبب  ایـن  اسـت،  بین الملـل 
گردیـده، در نتیجـه زمینه هـای گسـترش تعـارض و سـتیز 

)255  :1۳8۴ می شـوند.)قوام،  فراهـم 
پُرنفوذتریـن نظریه هایـی کـه جنـگ را بـه ماهیـِت دولـت 
می گیرنـد  قـرار  کلـی  دسـتۀ  دو  در  می دهنـد،  نسـبت 
کـه بـا مسـامحه می تـوان آن هـا را نظریه هـای لیبرالـی و 

سوسیالیسـتی نـام نهـاد.

تحلیل های لیبرالی
لیبرال هـای اولیـه یـا کاسـیِک قـرون هیجـده و نـوزده در 
تحلیل هـای خـود، سـه عنصـر اصلـی را از هـم تشـخیص 
داده انـد. افـراد، جامعـه و دولـت ـ و دولـت را بـه عنـوان 
برآینـد کنـش متقابـِل دو عنصـر قبلـی در نظـر گرفته انـد. 
آن هـا تصـور می کردنـد کـه جامعـه حالـت »خـود تنظیـم 
توانایـی  اقتصـادی،  ـ  نظـام اجتماعـی  کننده گـی« دارد و 
بـه  ناحیـۀ حکومـت  از  اندکـی  بـا دخالـت  )تنهـا(  دارد 
گـردش درآیـد. اقتصـاد، عـدم تمرکـز و آزادی از کنتـرل 
را تشـکیل  لیبرال هـای کاسـیک  دولتـی، عایـق عمـدۀ 
مـی داد. چنان کـه بـه ویـژه و بـا وضـوح در نوشـته های 
»جان اسـتورات میل« نشـان داده شـده اند. آن هـا ضرورت 
تقویـت امـر دفـاع را می پذیرنـد، امـا پیش فـرض آن هـا 
وجـود هماهنگـی اساسـی منافـع در میـان دولت هـا بـود 
کـه وقـوع جنـگ را بـه حداقـل می رسـاند. به نظـر آن ها، 
و  بین المللـی  کار  تقسـیم  پایـۀ  بـر  اقتصـادی  همـکاری 
تجـارت آزاد، می توانـد بـه نفـع هـر کسـی باشـد، مبادلـه 
می توانـد اکسـیری مهـم و جانشـینی عقانـی بـرای جنگ 

 . شد با
بـه هـر روی در تبییـن جنگ هایـی کـه رخ داده اسـت، 
لیبرال هـا بـر عوامـل مختلفی تأکیـد می ورزنـد. اول این که 
آن هـا بـه حکومت هـای خودکامـه توجـه می کننـد کـه بنا 
بـر تصـور قبلـی، ایـن حکومت هـا بوده انـد کـه علی رغـم 
آرزوهـای مـردم متمایل بـه صلح، جنـگ را برپـا کرده اند. 
بنابرایـن یک پایۀ اساسـی در فلسـفۀ سیاسـی لیبـرال چنین 
رای  حـِق  کـردن  فراهـم  طریـق  از  جنـگ  کـه  می شـود 
عمومـی قابـل حـذف اسـت، چـرا کـه مـردم بـا اطمینـان 
بـه از دور خـارج شـدِن هـر نـوع حکومتـی کـه تمایـل 
تجاوزگـری و جنگ طلبـی داشـته باشـد، رای خواهند داد. 
نویسـندۀ امریکایـی »تومـاس پایـن« طلیعه دار یـک مکتب 
عمـده از لیبرال هایـی اسـت کـه حامـی مردم گرایـی انـد 
و بـر تأثیـر صلح آمیـز افـکار عمومـی پافشـاری می کننـد. 
اگـر چـه آن هـا در سیاسـت ها و خـط مشـی های عملـی 
اتفـاق نظـر ندارنـد، ولـی بـر ایده هـای عمومـی معینی در 
خصـوص ارتباطـات میـان دولت هـا، آشـتی دادن افـکار 
مربـوط بـه آزادی اقتصـادی سـازمان داخلـی دولـت بـا 
افـکار میـزان حداقلی از سـازمان بین المللی تأکیـد دارند و 
هم چنیـن بـر اسـتفاده از زور بـه طـور کامًا محـدود برای 
دفـع و پیش گیـری از تجـاوز، اهمیـت افـکار عمومـی و 
حکومت هـای کـه به شـیوۀ دمکراسـی انتخاب شـده اند، و 
بـر حـل عقایـِی سـتیزه ها و مناقشـات اصـرار می ورزنـد. 
بـه هـر حال، زمانی بعـد در طی قرن نوزدهـم و مخصوصًا 
بعـد از جنـگ جهانـی اول، لیبرال هـا به تدریـج بـه ایـن 
بین المللـی فاقـد  نتیجه گیـری رسـیدند کـه یـک جامعـۀ 
نظـم بـه طـور خـودکار گرایش بـه صلـح پیـدا نمی کند و 
از سـازمان های بین المللـی بـه عنـوان یـک اصاح کننـده، 
بریتانیـکا،  کردند)دایرۀالمعـارف  طـرف داری  و  حمایـت 

مدخـل تیوری هـای جنـگ(.

تحلیل های سوسیالیستی
 در حالـی کـه لیبرال هـا بـر سـاخت های سیاسـی متمرکـز 
می باشـند و ایـن سـاخت ها را دارای اهمیـت تعیین کننـده 
و درجـه یـک در تمایـل دولت هـا بـه جنـگ محسـوب 
می کننـد، سوسیالیسـت ها بـه نظـام اجتماعـی ـ اقتصـادی 
دولت هـا بـه عنـوان عامل اولیـه توجـه می کننـد. در اوایل 
قـرن بیسـتم تـا حدی دو شـاخه یا جریان )در بـاب تحلیل 
جنـگ( بـه هـم نزدیـک شـدند. شـاهد آن، تبییـن لیبـرال 

رادیـکال انگلیسـی »جـان هابسـون« از جنگ هاسـت کـه 
زمانـی بعد »لنیـن« نیـز آن را اقتباس کـرد. »کارل مارکس« 
جنـگ را بـه رفتـار دولت ها منتسـب نمی کند، بلکـه آن را 
بـه سـاخت طبقاتـی جامعـه نسـبت می دهـد. به نظـر وی، 
جنـگ نـه بـه عنـوان ابزار دل خـواه سیاسـت دولـت، بلکه 
بـه عنـوان نتیجـۀ برخـورد و تصـادم نیروهـای اجتماعـی 
واقـع شـده اسـت. بـه نظـر مارکـس، دولـت، تنهـا یـک 
روسـاخِت سیاسـی اسـت. عامـل اولیـه و تعیین کننـده در 
شـیوۀ تولیـد سـرمایه داری نهفتـه اسـت که منجر به رشـد 
دو طبقـۀ متخاصـم یعنـی بـورژوازی و پرولتاریـا می گردد. 
بـورژوازی، ماشـین حکومتـی را در راسـتای منافـع خـود 
کنتـرل می کنـد. دولـت سـرمایه داری در روابـط بین المللی 
خـود، بدیـن خاطـر درگیـر جنـگ می شـود کـه ایـن امـر 
ناشـی از پویایـی نظامـش می باشـد، یعنـی نیـاز بـه مـواد 
خـام کـه بـه طـور دایـم رو بـه رشـد اسـت، هم چنیـن 
بازارهـا و عرضـۀ نیـروی کار ارزان، تنها راه بـرای اجتناب 
از جنـگ، برداشـتن علـت اساسـی آن از طریـق جانشـین 
شـدِن سوسیالیسـم به جـای سـرمایه داری و در نتیجـه فرو 
پاشـیدن کشـاکش طبقاتـی و دولت هاسـت. بـه هـر حـال، 
آییـن کمونیسـتی راهنمـای روشـنی دربـارۀ دورۀ موقتـی 
به دسـت  رسـد،  فـرا  سـاله  هـزار  دورۀ  این کـه  از  قبـل 
نمی دهـد. وقتـی در 191۴ جنـگ در گرفـت، معلـوم شـد 
هم بسـته گی بین المللـی پرولتاریـا، یـک افسـانه اسـت و 
احـزاب دموکراتیـک اجتماعـی اروپایـی، بـا مشـکل اخـذ 
نگـرش نسـبت بـه علـِت وقـوع جنـگ مواجـه گردیدند. 
بین الملـل دوم احـزاب طبقۀ کارگـر با تأکیـد، راه حل هایی 
را بـه فوریـت از تصویـب گذرانـد کـه طبقـات کارگـر 
بـر حکومت های شـان فشـار وارد آورنـد تـا مانـع جنـگ 
شـوند؛ ولـی وقتـی جنـگ واقـع شـد، هـر حزب بـه طور 
جداگانـه آن را چنـان انتخـاب کـرد کـه بـه عنـوان امـری 
دفاعـی بـرای دولـت خـودش در نظـر گیرد و در کوشـش 
جنگـی مشـارکت نمایـد. لنیـن ایـن امـر را بدیـن ترتیـب 
تبییـن نموده اسـت که علت، شـکاف در سـازمان پرولتاریا 
بـوده اسـت؛ شـکافی که تنهـا از طریق فعالیـت یک حزِب 
پیشـرِو انقابی که سـازمان یافته گی محکمی داشـته باشـد، 

امـکان غالـب آمـدن بـر آن وجود داشـت.
سوسیالیسـت ها در غـرب بـه طـور روزافزون، بـه درجات 
مختلـف بـه تفسـیرهای تجدیـد نظـر از مارکسیسـم روی 

تاش هایـی  بـه  دسـت  و  آورده انـد  دسـت  و  آورده انـد 
اقتصـادی  ـ  اجتماعـی  سـاخت های  بازنگـری  بـرای 
سـاختاری  پروسـه های  طریـق  از  خودشـان  وضعیـِت 
متحول کننـده زده انـد و ایـن امـر را بـه عنـوان تنهـا ابـزار 
ممکـن بـرای جلوگیـری از جنگ هـا در نظـر می آورنـد. 
در شـوروی از هنگامـی کـه رژیـم کمونیسـتی جدیـد بـا 
شـرایطی بـه تقاضـای تغییـرات پاسـخ داده اسـت، نظریـۀ 
نظریه پـردازان  اسـت.  کـرده  تغییـر  جنـگ  سوسیالیسـتی 
شـوروی، سـه نـوع اصلـی جنـگ را تشـخیص داده انـد: 
جنـگ بیـن دولت هـای سـرمایه داری، جنـگ دولت هـای 
سـرمایه داری و سوسیالیسـتی و جنگ های کسـب استقال 
از اسـتعمار. بـه نظـر می رسـد جنگ هـای مرگبـار میـان 
از رقابـت سـرمایه داری و  ناشـی  دولت هـای سـرمایه دار 
کـه  آن چـه  نظیـر  باشـد،  امپریالیسـتی  حریف طلبی هـای 
منتهـی بـه دو جنـگ جهانـی شـد. ایـن جنگ هـا )بـه نظر 
نظریه پـردازان سوسیالیسـتی( مطلوب انـد، چرا کـه اردوی 
سـرمایه داری را ضعیـف می کننـد. جنـگ میـان دولت های 
سـرمایه داری و سوسیالیسـتی جنگـی اسـت کـه آشـکار 
بیان گـِر اصلـی کشـاکش طبقاتـی اسـت و بنابرایـن جنگی 
اسـت کـه دولت هـای سوسیالیسـتی می بایسـتی بـرای آن 
آمـاده باشـند. سـرانجام جنـِگ اسـتقال طلبانه اسـت کـه 
می تـوان آن را میـان مـردم مقهـور و منقـاد شـده و اربابان 

اسـتعمارگِر آن هـا انتظـار داشـت.
ُسسـتی نظریـۀ سوسیالیسـتی این اسـت که دو نـوع اصلی 
جنـِگ مـورد انتظار میـان دولت هـای سـرمایه داری و میان 
فراوانـی  بـه  سوسیالیسـتی  و  سـرمایه داری  دولت هـای 
آن چـه کـه نظریه پـردازان شـوروی پیش بینـی می کردنـد، 
محقـق نشـده اسـت. از آن گذشـته، ایـن نظریـه از تحلیِل 
شایسـتۀ وضعیـِت اتحـاد شـوروی و اردوی سوسیالیسـتی 
در  حتـا  می رسـد  نظـر  بـه  چـون  اسـت.  بـوده  قاصـر 
کشـورهای کمونیسـتی، ناسیونالیسـم ثابـت کـرده اسـت 
جنبش هـای  اسـت.  سوسیالیسـم  از  قدرت مندتـر  کـه 
علی رغـم  و  پیوسـته اند  ظهـور  بـه  ملـی  اسـتقال طلبانۀ 
رژیم هـای کمونیسـتی بـه اجبار مقهـور و زیردسـت اتحاد 
شـوروی شـده اند. جنـگ میـان دولت هـای سوسیالیسـتی 
چنان کـه دکتریـن به آن اشـاره می کنـد، غیر محتمـل نبوده 
اسـت و تنهـا تفـوق عظیم نیروهای شـوروی بـود که مانع 
یـک جنـگ تمام عیار در سـال 1968 در مقابل چکسـلواکیا 

گردیـد. احتمـال جنـگ میـان شـوروی و جمهـوری خلق 
چیـن نیـز به طـور جـدی در هـر دو کشـور مـورد توجـه 

بـوده اسـت.)همان(

رژیم سیاسی دولت و جنگ
برقـراری ارتبـاط بیـن انـواع رژیم هـای سیاسـی بـا جنگ، 
در  تحقیقاتـی  جهت گیری هـای  متداول تریـن  از  یکـی 
محسـوب  مسـلحانه  تعارض هـای  علـِل  مطالعـۀ  زمینـۀ 
می شـود )کاپلـو، ونـس، 1۳89: 10۴(. امانوئـل کانـت بـه 
تردیدآلـود صلـِح  اسـرارآمیز و  نظـری  تواتـر سرچشـمۀ 
کانـت،  نظـر  بـه  اسـت.  کـرده  معرفـی  را  مردم سـاالرانه 
صلـح، هنگامـی کـه دولت هـای بسـیاری همـواره بـه سـه 
می گذارنـد،  احتـرام  بین المللـی  معتبـر  قـرارداد  از  مـاده 
تضمین می شـود. در نخسـتین عبـارت مـادۀ اول، دولت ها 
و آن گـروه از جوامـع سیاسـی کـه از لحـاظ هماهنگـی، 
را  اجتماعـی  نظـم  و  فردگرایـی  اخاقـی،  خودمختـاری 
بـا یک دیگـر ترکیـب می کننـد، جمهـوری خواهنـد بـود. 
در مـادۀ دوم آمـده اسـت کـه ایـن جمهـوری بیـن خـود 
ایجـاد خواهنـد  طلـب  فدراسـیونی صلـح  و  و وحـدت 
کـرد. سـومین مـاده، »قانـون جهان وطنی« اسـت کـه زمینۀ 
قاعده منـد کـردِن ایـن وحـدت صلح طلبانه و روابط سـایر 
بازیگـران را مسـاعد می کنـد. نتایـج صلـح مردم سـاالرانه 
بـه  مشـترک،  اصـول  بـه  احتـرام  کـه  می دهنـد  نشـان 
هنجارهـای مـورد حمایـت و نهادهـا می تواننـد بر اسـاس 
جامعه پذیـری و سـاختار یـک جامعـۀ بین المللـیـ  نـه بـر 
تهدیـد یـا توسـل بـه قـوۀ قهریـه ـ پایه ریـزی شـوند. در 
کل، مردم سـاالری، بـه ویـژه رژیم های مردم سـاالر صنعتی 
کارل  مفهـوم  بـه  و  مسـالمت جو  کامـًا  وحدتـی  غربـی 
دویـچ، اجتماعی امـن ایجاد کردند. در میـان این مجموعه، 
بازیگـران آشـنا با ارزش هـای و منافع مشـترِک خویش که 
از طریـق نهادهـا بـر سـر احترام بـه برخی قواعـد و روابط 
مسـالمت جویانه بـه توافـق رسـیده اند، پیونـد می یابند. این 
جماعت هـای مردم سـاالر بـه نحـو قابل توجهی گسـترش 
یافته انـد و بیـن سـال 19۷2 و آغـاز سـال های 1990، از 
مردم سـاالر  سیاسـی  رژیم هـای  بـه  دولـت   10۷ بـه   ۴۴

)105  -108 رسـیده اند.)همان، 
بـه موجـب مغالطـه کاری در عملیـات آمـاری و احتیـاط 
تحلیل گـرا، تردیدهـا و ابهامـات صلـح مردم سـاالرانه بـا 
می کننـد.  برخـورد  روش شـناختی  بی اعتمـادی  چندیـن 
شـمار  بـه  کمیابـی  حـوادث  دولت هـا،  بیـن  جنگ هـای 
نیـز  سیاسـی  رژیم هـای  مردم سـاالری های  و  می رونـد 
کم تعـداد هسـتند. هم چنیـن هم بسـته گی آماری بر اسـاس 
نمونـۀ محـدود اغلب شـکننده هسـتند. احتمـال این که دو 
دولـت، یکـی با دیگری، وارد جنگ شـود، هـر متغیری که 
در نظـر گرفته شـود، همواره ضعیف اسـت. کاهـش میزاِن 
نمونـه و حساسـیت زیـاد نیرومنـِد نتایـج در کدگـذاری 
متغیرهـای جنـگ و مردم سـاالری، دسـت یابی بـه نتایـج 
مرم سـاالرانه  کـه طـرف داران صلـح  ـ  را  اطمینـان  قابـل 
ـ میسـر نمی سـازند. محدودیـت دیگـر  مطـرح می کننـد 
روش شـناختی، بـه کدگـذاری سـری های آمـاری طوالنـی 
مرتبـط می شـوند. حتـا اگـر ایـن محدودیـت، اقـدام را در 
مجمـوع بـه چالـش نکشـد، کدگـذاری هـر مـورد تحـت 
تأثیـر تحـوالت تاریخـی قـرار می گیرد. بـرای مثـال، ایدو 
اورن از دانسـتن و علـم بـه ایـن پرسـش حمایـت کـرده 
اسـت کـه اگر در سـال 1912 یـا در سـال 199۷، برخی از 
پژوهش گـران امریکایـی، آلمان پادشـاهی را پیش از 191۴ 
اقتدارگـرا طبقه بنـدی می کردنـد،  یـا  رژیمـی مردم سـاالر 
چـه اتفـاق می افتـاد؟ چـرا کـه ایـن طبقه بنـدی بـه یـک 
رشـته قمارهای سیاسـی داخلـی و خارجی وابسـته بود که 
بـر نتایـج به دسـت آمـده تأثیر می گذاشـتند. )همـان، 109(

نتیجه 
در ایـن سـطح تحلیـل جنـگ، از یک جهـت بـه بررسـی 
ویژه گی هـا و سـاختارهای دولـت و بـه رابطـۀ آن با جنگ 
می پردازنـد و از جهـت دیگـر، بـر اسـاس عوامل سـازندۀ 
دولـت مثـل طبقـۀ اجتماعـی، منبـع درآمـد و... به بررسـی 

میـزاِن جنگ طلـب بـودِن دولـت می پردازنـد.
-------

منابع
ـ کاپلو، تئودور و پاسـکال ونسـن، )1۳89(، جامعه شناسی 

جنگ، تهران: انتشـارات جامعه شناسـان
ـ قـوام، عبدالعلـی، )1۳8۴(، اصـول سیاسـت خارجـی و 
انتشـارات  تهـران:  یازدهـم،  چـاپ  بین الملـل،  سیاسـت 

سمت
جنـگ،  تیوری هـای  مدخـل  بریتانیـکا،  دایرۀ المعـارف  ـ 

زمسـتان 1۳۷0.  ،1 مصبـاح، شـماره  فصل نامـۀ  ترجمـۀ 

افشین اشکورکیایی 

ُسستی نظریۀ سوسیالیستی این است که دو نوع اصلی جنِگ مورد انتظار میان دولت های سرمایه داری و میان دولت های سرمایه داری و سوسیالیستی به فراوانی آن چه که نظریه پردازان 
شوروی پیش بینی می کردند، محقق نشده است. از آن گذشته، این نظریه از تحلیِل شایستۀ وضعیِت اتحاد شوروی و اردوی سوسیالیستی قاصر بوده است. چون به نظر می رسد حتا در 
کشورهای کمونیستی، ناسیونالیسم ثابت کرده است که قدرت مندتر از سوسیالیسم است. جنبش های استقالل طلبانۀ ملی به ظهور پیوسته اند و علی رغم رژیم های کمونیستی به اجبار 
مقهور و زیردست اتحاد شوروی شده اند. جنگ میان دولت های سوسیالیستی چنان که دکترین به آن اشاره می کند، غیر محتمل نبوده است و تنها تفوق عظیم نیروهای شوروی بود که مانع 

یک جنگ تمام عیار در سال ۱۹۶۸ در مقابل چکسلواکیا گردید
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بـا کمتریـن عمـر و کمتریـن مجـال بـرای شـعر 
گفتن، بیشـترین توفیق ممکن را در زبان فارسـی، 
پرویـن از آِن خویـش کـرده اسـت. از ایـن بابت 
هیچ کـدام از بـزرگان قـرن حاضـر و حتـا قـرون 
گذشـته بعـد از حافـظ، بـه پـای او نمی ر سـند. 
از همـان روزی کـه نخسـتین شـعرهای پرویـن 
در مجلـۀ »بهـار« بـه مدیریـت پـدرش  ـ مرحـوم 
دختـری  او  و  یافـت  انتشـار  ـ  اعتصام الملـک 
نوجـوان بـود، تـا ایـن لحظـه، شـخصیت هنری 
و شـعر پرویـن سـال بـه سـال و حتـا ماه بـه ماه 
و روز بـه  روز در تصاعـد هندسـی بوده اسـت و 
خواهـد بـود. ایـن چنیـن توفیقی در تاریخ شـعر 
فارسـی فقـط نصیـب چهـار پنج تـن از بـزرگان 
از قبیـل فردوسـی و مولـوی و خیـام و حافـظ و 

سـعدی و نظامـی شـده اسـت و دیگـر هیچ.
بـا این همـه نفـوذ در میـان مـردم و بـا این همـه 
قبـول خاطـر، می تـوان گفـت معجزه یـی اتفـاق 
افتـاده اسـت و کمتـر کسـی اسـت کـه این همـه 
توفیـق را یـک امر بیـرون از قلمرو عـادت نداند، 

امـا معجـزۀ پرویـن چیـز دیگری اسـت.
در ایـن یادداشـت می خواهـم از معجـزۀ دیگـِر 
او سـخن بگویـم و آن این کـه در طـول پنجـاه 
و  بالنده گـی  در  پرویـن  شـعر  کـه  اخیـر  سـال 
گسـترش بـوده اسـت، دسـت کم در چهـل سـال 
اخیـر، همـواره نظریه هـای ادبـی نوظهـور ـ کـه 
چشـم محافـل ادبـی و دانشـگاهی و بیشـتر از 
همـه مطبوعاتـی مـا را خیره کرده  انـدـ  در جهت 
نفی شـاعری او بوده اسـت. اگـر کمترین نگاهی 
بـه کتاب هـای نقـد وطنـی یـا ترجمه شـدۀ نیـم 
قـرن اخیـر افکنـده باشـیم، می دانیـم کـه حاصل 
نفـی  »نقدهـا«  و  »نظریه هـا«  ایـن  اغلـب  اعـم 
آشـکار شـاعری اوسـت؛ ولی او با هنـر جاودانۀ 
آن  مجموعـۀ  اسـت  توانسـته  یک تنـه  خویـش، 
نظریه هـا را، عمـًا نفـی کند و به همـۀ آن ناقدان 
و  شـیئا  حفظـَت  نـه!  بگویـد:  نظریه پـردازان  و 

اشـیاء. غابَـت عنَک 
و  مجـاز  موضـع  از  نظریه هـا،  و  نقدهـا  ایـن 
اسـتعاره و بـر روی هـم صـَور خیـال شـعر را 
بررسـی می کننـد و مـرز »شـعر« و »ناشـعر« را 
در حضـور یـا غیبـت بیـان تصویـری و بیشـتر 
اسـتعاره می بیننـد. بـر اسـاس ایـن نظریه هـا اگر 
کلماتـی از نـوع 1( مـوج،  دریا، خیـزاب، طوفان، 
گـرداب و )آنچـه بـه آب و دریـا مرتبـط شـده(، 
بـا 2( نمـاز و قبلـه و زیـارت و دعـا و توبـه و 
)آنچـه بـه عبـادت مرتبـط اسـت(، درهـم ریخته 
شـود و برحسـب تصـادف، جماتـی از آن بـه 

آیـد که: وجـود 
الف( نماز موج به سوی قبله گرداب است.

ب( طوفان به زیارت ساحل می رود.
ایـن عبـارات تصادفی، شـعر اسـت و شـعر ناب 

اسـت؛ ولی:
مادر موسی چو موسی را به نیل

درفکند از گفتۀ رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

گفت: کای فرزند ُخرد بی گناه
گر فراموشت کند لطف خدای

چون رهی زین کشتی بی ناخدای؟
تـا آخـر ایـن منظومـه درخشـان بی همتـا، شـعر 
نیسـت، نظـم اسـت! چـون شـاعر قبـًا این ها را 
اندیشـیده و شـعر با اندیشـیه در تعارض اسـت؛ 
جایـی کـه اندیشـه حضـور داشـته باشـد، شـعر 
غایـب اسـت. شـعری کـه گوینـده بـه موضـوع 
آن از قبـل اندیشـیده باشـد، شـعر نیسـت، نظـم 
اسـت. وقتـی فردوسـی و نظامی و سـعدی ناظم 
ایـن دختـر  دیگـر  از شـاعری خلـع،  و  شـدند 
معصـوم چگونـه می توانـد داعیۀ شـاعری داشـته 
باشـد؟ اگر گارسـیا لـورکا در ایـن »ترجمه«های 
فردوسـی چگونـه  اسـت،  بفهمی نفهمـی شـاعر 
می  تواند شـاعر باشـد؟ اگر »فصلی در دوزخ« آن 
هـم بـا چنـان ترجمه هایی شـعر اسـت، بوسـتان 

سـعدی آیـا می توانـد شـعر باشـد؟ هرگـز!

پـس بایـد بپذیریـم کـه سـعدی شـاعر نیسـت، 
نظامـی شـاعر نیسـت، فردوسـی شـاعر نیسـت، 
ناصرخسـرو شـاعر نیسـت؛ اما کسـی کـه دفتری 
چهل بـرگ را از کلماتـی، از آن نـوع کـه در آغاز 
بحـث یاد کردیـم، پُر کنـد و به صـورِت تصادفی 
آن خانواده هـای مرتبـط بـا »عیـادت« و »دریـا« 
را بـه یکدیگـر وصـل کنـد و فعلـی مناسـب در 
میـان آن هـا بگذارد، شـاعر اسـت، آن هم شـاعر 

شعرناب!
خیـال نکنیـد کـه مـن هذیـان می گویـم یـا دارم 
بـرای ناقـدان مـدرن وطنـی، پاپـوش مـی دوزم. 
جـان کام ایـن خانم هـا و آقایـان در چهل سـال 
اخیـر،  تقریبـًا همیـن اسـت کـه عـرض کـردم: 
»نمـاز مـوج بـه سـوی قبله گرداب اسـت، شـعر 
اسـت و شـعر نـاب؛ ولـی تمـام دیـوان پرویـن 
اعتصامـی نظـم اسـت و شـعر نیسـت.« محـال 
اسـت کسـی تسـلیم آن نظریه هـا و نقدهـا شـده 

باشـد و شـعر پرویـن را شـعر بدانـد.
ایـن نظریه هـا امـروز بیشـتر از نیمـی از خاقیت 
مسـخ  فارسـی،  زبـان  در  را  مـا  عصـر  شـعرِی 
کرده انـد. در کمتـر مجلـه یـا محفلـی اسـت کـه 
نفـوذ ایـن نـوع نگرش بـه شـعر را نبینیـم؛ اما با 
همـۀ سـیطره  یی کـه این گونـه نقدهـا و نظریه هـا 
بـر فرهنـگ ایرانـی عصـر مـا یافته انـد، پرویـن 
باطل السـحِر شـعر خویش را در برابـر خیل انبوه 
ایـن َعزایم خوانـان، عرضـه مـی دارد و سـخنش 
حاصـل  موسـی،  عصـای  همچـون  شـعرش  و 
کوشـِش چهل سـالۀ جادوگـران را می بلعـد. خیل 
انبـوه عاشـقان پرویـن کـه سـال بـه سـال و روز 
بـه روز در تزایدنـد، گواهـان ایـن پیروزی اند که 
ایـن دختـرک معصـوم بـا شـعر خویـش، عمـًا 
تمـام ایـن نظریه هـا را باطـل اعـام می کنـد؛ این 

اسـت معجـزۀ اصلـی پرویـن اعتصامی. 
اولین و بهترین نقد 

اولیـن  دیـده ام،  و  دارم  یـاد  بـه  کـه  آن جـا  تـا 
نقـد شـعر پرویـن، هنـوز هـم بهتریـن نقد شـعر 
ایـن  بهـار و  نقـد اسـتاد ملک الشـعراء  اوسـت؛ 
ادب  تاریـخ  شـگفتی های  از  دیگـر  یکـی  نیـز 
ماسـت. در طول شـصت وچند سـالی که از نشـر 
نخسـتین چـاپ دیـوان پرویـن می گـذرد، شـاید 
چندیـن کتـاب و صدهـا مقالـه دربارۀ او نوشـته 
شـده باشـد؛ اما هیـچ کـدام از این نقدها بـه پایۀ 
نقـدی کـه اسـتاد ملک الشـعراء بهـار در مقدمـۀ 
نمی رسـد.  نوشـت،  او  دیـوان  چـاپ  نخسـتین 
ایـن نقـد که از سـِر کمـال آگاهی و شعرشناسـی 
نوشـته شـده و نویسـندۀ آن در زبان فارسی یکی 
اعصـار  و  قـرون  ادبیات شناسـان  بزرگتریـن  از 
بایـد به حسـاب آیـد، نقدی اسـت معتـدل که با 
اشـراف بـر تمـام جوانِب هنـر این شـاعر بزرگ 

نوشـته شـده است. 
در  می  نوشـت،  را  مقدمـه  ایـن  وقتـی  بهـار 
پایگاهـی از خاقیـت ادبـی ایسـتاده بـود که اگر 
مقـام پرویـن را تـا »ثریـا« بـاال می بـرد، چیـزی 
از بلنـدی مقـام خـودش کاسـته نمی شـد. بهـار 
وقتـی آن مقدمـه را می نوشـت، »از پـس سـعدی 
و حافـظ«، خویشـتن را بزرگتریـن شـاعر تاریـخ 
ادب فارسـی می دانسـت و کـم نبودند و نیسـتند 
ادیب شناسـان و دانشـورانی کـه ایـن عقیـده را 
می کننـد.  تأییـد  هـم  هنـوز  و  می کردنـد  تأییـد 
بـه دلیـل همیـن پایـگاه اسـتواری که بهـار بر آن 
ایسـتاده بـود و دوازده قـرن شـعر و ادب دورۀ 
اسـامی و چندیـن قـرن ادبیـات باسـتانی ایران، 
از  بـود،  او  وسـیع  احاطـۀ  و  اطـاع  در حـوزۀ 
این کـه حـق پرویـن را ـ چنـان کـه باید و شـاید 
ادا کنـد ـ پرهیـز نداشـت؛ همچـون پـدری کـه 
فرزنـد نابغـۀ خویـش را می سـتاید، از سـتایش 
شـعر پروین تـن نزد و با اشـراف کامـل، به تمام 

جوانـب هنـِر او پرداخـت.
پرویـن عضـو خانواده یـی از خانواده هـای شـعر 
فارسـی اسـت کـه در آن خانـواده حرمـت خـَرد 
ارزش هـا  اسـاس  انسـانی،  شـرف  و  اخـاق  و 

را تشـکیل می دهـد؛ خانـوادۀ فردوسـی، ناصـر 
نظامـی. هـر وقـت جامعـۀ  خسـرو، سـعدی و 
ایرانـی بیمار شـود، از قلمرو و نفـوذ این خانواده 
خـود را برکنار می دارد و هرگاه روی در سـاختن 
و رشـد فرهنگـی داشـته باشـد ، خـود را بـه پناه 
ایـن خانـوادۀ هنری می رسـاند. پدر ایـن خانواده 
فردوسـی اسـت و فرزنـدان رشـیدش عبارتند از: 
ناصر خسـرو، نظامـی، سـعدی و ابن یمین و بهار 

و دختـر جوان شـان پرویـن اعتصامـی.
ایـن خانـوادۀ شـعری بـا یـک خانـوادۀ بـزرگ 
دیگـر، رقابـت و در عیـن حـال، خویشـاوندی 
دارد: خانـوادۀ سـنایی و عطـار و مولوی. فرهنگ 
ایـران، تعالـی و رشـد خاقیـت خویـش را در 
آورده  به دسـت  ایـن دو خانـواده  پرتـو رقابـت 
اسـت. معیـار سـامت جامعـۀ مـا را، در طـول 
تاریـخ، بایـد از رهگـذر نزدیکـی و دوری به این 
دو خانـواده جسـت. وقتـی هنر و خاقیـت ما از 
ایـن دو خانـواده یا یکـی از این دو خانـواده دور 
شـده باشـد، آثـار بیمـاری روحـی و انحطاط در 
آن شـکار اسـت )شـعر عصر تیمـوری و صفوی 
و قاجـاری(. در مشـروطیت نشـانۀ بهبـود جامعۀ 
فرهنگـی، نزدیکـی مجـدد بـه ایـن دو خانـواده، 
آشـکار  نشـانۀ  و  اسـت  اول  خانـوادۀ  به ویـژه 
بیمـاری بخـش عظیمی از خاقیت شـعری عصر 
مـا، دوری از ایـن دو خانـواده به ویـژه خانـوادۀ 
اول اسـت. مـا ایـن بیمـاری و دورافتاده گی را بر 
اثـر تقلیـد کورکورانـه از نظریه هـای نقـد فرنگی 
برنخیزیـم،  آن  فلسـفی  بـه عـاج  تـا  و  داریـم 
ایـن بیمـاری مهلـک روز بـه روز بدنـۀ خاقیت 

فرهنگـی مـا را نزارتـر می کنـد. 
در میـان هـزاران عامـل پیچ درپیـچ ناشـناخته که 
راز موفقیـت شـاهکارهای ادبی جهان را تشـکیل 
می دهـد، مسـحور اسـتعاره های تجریـدی شـدن 
و خاقیـت هنـری و ادبـی را در ایجـاد مشـتی 
اسـتعارۀ پـا در هوا دانسـتن، اگر بیماری نیسـت، 

چیسـت؟ پس 
چند سـال قبل یکـی از روزنامه هـای معلوم الحال 
ایـن پرسـش را مطـرح کرده بـود که: »آیـا فروغ 
شـاعرتر اسـت یـا پرویـن«؟ و بخـش عظیمی از 
متشـاعرچه های روزنامگـی رأی داده بودنـد کـه: 
پرویـن اصًا شـاعر نیسـت! حتـا بعضـی از اهل 
ادب و کسـانی کـه یـک سـطر از شـعر فـروغ را 
نخوانده انـد و اگـر خوانده انـد نفهمیده اند، تحت 
تأثیـر جّو زمانـه تصریح کـرده بودند کـه: »فروغ 
بزرگتـر اسـت از پرویـن«؟ یـا »جایـی کـه فروغ 
شـاعر اسـت، چه جای صحبت پروین؟« در یک 
جامعـۀ بیمـار که با یـک مویز نقد مـدرن گرمش 
می شـود و با یـک غورۀ ریالیسـم سوسیالیسـتی، 
بـاب  در  سـردی اش می کنـد، چگونـه می تـوان 

پرویـن و جایـگاه او سـخن گفت؟ 
و  روزنامه هـا  هیاهـوی  سـوی  آن  در  امـا 
سـوی  آن  در  و  روزنامگـی  ناقدچه هـای 
نظریه هـای هضم ناشـدۀ نقـد مدرن، شـعر پروین 
روز بـه روز و سـاعت بـه سـاعت می بالـد و در 
خویـش  جایـگاه  ایرانـی  فرهنـگ  شـریان های 
را اسـتوار می کنـد؛ زیـرا شـعر او شـعر خـرد و 
آزادی و شـرف انسـانی اسـت. ادبیاتی که از این 
سـه محـور برکنـار بمانـد، هـر قـدر زرق و برق 
ایماژهایـش چشـم جهـان را کـور کنـد، عمـری 
نخواهـد داشـت. انبوه اسـتعاره های هـرز و پا در 
هـوای شـعر عصـر صفـوی را از یـاد نبریـم کـه 
چندیـن هـزار شـاعر خـرد و کان بـه بـار آورد 
و در هـر گوشـۀ دیوان هـای هـر یـک از ایشـان، 
صدهـا و هزارهـا اسـتعارۀ تجریـدی پـا در هـوا، 
بـر روی هـم خوابیده و در حال پوسـیدن اسـت. 
ظهـور ناگهانـی پرویـن اعتصامـی در شـعر پـس 
از دوران مشـروطیت، یـک واقعـۀ بـزرگ ادبـی 
تأثیـر  نشـانه های  اسـت.  می آمـده  حسـاب  بـه 
شـاعران  مجموعـۀ  بـر  را  پرویـن  چشـمگیر 
هم نسـل خودش و شـاعرانی که چندین سـال از 
او مسـن تر بوده انـد، به راحتـی می تـوان مشـاهده 

کـرد. نگاهـی بـه مجات ادبـی آن سـال ها و نیز 
بعضـی از دیوان هـا و ُجنگ هـای چاپ شـده در 
آن ایـام ایـن نکتـه را بـر خواننده مسـلم می دارد. 
حتـا شـاعر نـوآوری همچـون نیما یوشـیج  ـ که 
پیشـاهنگ شـعر مـدرن قـرن ماسـت و چندیـن 
ـ   از پرویـن بیشـتر بـوده اسـت  سـال عمـرش 
بـه گواهـی دیـوان اشـعارش سـال ها و سـال ها، 
پس از نشـر »افسـانه«، باز در پی اسـلوب پروین 
بـه  تـا  اسـت  می کوشـیده  و  می کـرده  حرکـت 
شـیوۀ او شـعرهایی بسـراید. در میـان شـعرهای 
سـال های 1۳06ـ 1۳16 نیمـا یوشـیج شـعرهایی 
ابریشـم«،  »کـرم  سـاده«،  »خـروس  نـوع  از 
»اسـب دوانی«، »کچپـی«، »خـروس و بوقلمـون«، 
»پرنـدۀ  منـزوی« و »دود«، همـه بـا نگاهـی بـه 
شـعرهای پرویـن سـروده شـده اسـت و ناقدان، 
ایـن نکتـه را کمتـر مـورد توجـه قـرار داده انـد. 

یکـی از نـوادر حوادث شـعر فارسـی این اسـت 
انبوهـی از شـاعران پـس  بـا این کـه خیـل  کـه 
از پرویـن، و گام بـه گام همـراه او، تـا چندیـن 
سـال پس از درگذشـت نابهنـگام او، به اسـلوب 
شـعر  یـک  حتـا  داشـته اند،  نظـر  او  شـاعری 
کنـار  در  اسـت  نتوانسـته  ایشـان  شـعرهای  از 
شـعرهای پرویـن قـرار گیـرد و از اعتبـاری در 
حـد شـعرهای درجـۀ دومِ او برخـوردار شـود. 

نیمـا یوشـیج یکـی از اینـان!
و  اسـت  عاطفـه  و  خـرد  شـعر  پرویـن،  شـعر 
تشـبیهات  و  تجریـدی  اسـتعاره های  بـه  نیـازی 
اولین بـار کـه دیـوان  عجیـب و غریـب نـدارد. 
پرویـن اعتصامی را در نوجوانی به دسـت آوردم، 
حالتـی داشـتم کـه بـه هیچ وجـه قابـل توصیـف 
نیسـت. نخسـتین شـعری کـه از او مـرا مسـحور 
خویـش کرد، شـعری بود که به مناسـبت جشـن 
فارغ التحصیلـی در مدرسـه سـروده بـود و چنین 

آغـاز می شـد:
ای درخت آرزو، خوش زی که بار آورده ای

غنچه بی باد صبا، گل بی بهار آورده ای
باغبانان تو را امسال سالی خرم است

زین همایون میوه کز هر شاخسار آورده ای
نمی دانـم در ایـن ابیـات چـه نهفتـه کـه هم اینک 
هـم  هنـوز  سـال،  چهل وپنـج  قریـب  از  پـس 
بگوییـد:  اسـت  ممکـن  کلماتـم.  ایـن  مسـحور 
»طعـم وقـِت« توسـت کـه ضمیمـۀ  ایـن کلمات 
شـده اسـت؛ اما »وقت« من با بسـیاری شـعرهای 
دیگـر هـم  گـره خورده اسـت و چنیـن طعمی را 
بـه وجـود نیـاورده اسـت! گیـرم من این سـخن 
را بپذیـرم، دربـارۀ آن صدهـا هـزار خواننده یـی 
او  دیـوان  مسـحور  سـاله،  هفتـاد  ایـن  در  کـه 
شـده اند، چـه بایـد گفـت؟ جـز این کـه بگوییـم 
نبـوغ فرمول بـردار نیسـت و آدم هـای سـاده لوح، 
بـا کشـف جدول ضـرب وزن و قافیه یا اسـتعاره 
و تشـبیه، خیـال می کننـد بـه راز خاقیت هـای 
بـزرگ پـی برده انـد و عمـر خـود را در آن راه به 

هـدر می دهنـد. 
اگـر نقـد چتکه به دسـت بعضـی از شـبه ناقدان و 
متشـاعراِن عصـر را کـه بی شـباهت به کار کسـبۀ 
بـازار تهـران و اصفهان نیسـت، ماک قـرار دهیم 
و بـا چتکـه حسـاب کنیم، البتـه باید اذعـان کنیم 
کـه پرویـن تصویر تـازه نـدارد، فکر تـازه ندارد، 
زبانـش کهنه اسـت، از ضمیر ناخودآگاه اسـتفاده 
نمی کنـد، رؤیـت مـاورای واقـع )سورریالیسـم( 
نـدارد، پـس شـاعر نیسـت؛ امـا اگـر بپذیریم که 
روح جامعـه در انتخـاب نهایـی خویـش، آن هم 
در چندیـن نسـل پـی  در پـی، خطـا نمی کنـد، 
آنـگاه بایـد چتکه هـای بـازار تهـران و اصفهـان 
را بـه یـک سـوی نهیـم و بپذیریـم کـه در آن 
پیچیده تـری  حقایـق  چتکه هـا،  محاسـبۀ  سـوی 
وجـود دارد که هنـر از آن ها سرچشـمه می گیرد. 
شـعر پرویـن را بـا این گونـه چتکه هـا نمی تـوان 

کرد.   ارزیابـی 
 منبع: شهرستان ادب

پروین اعتصامی 
به روایت 

شفیعی کدکنی

باید بپذیریم که 
سعدی شاعر نیست، 
نظامی شاعر نیست، 

فردوسی شاعر 
نیست، ناصرخسرو 
شاعر نیست؛ اما 
کسی که دفتری 
چهل برگ را از 

کلماتی، از آن نوع 
که در آغاز بحث یاد 

کردیم، پُر کند و 
به صورِت تصادفی آن 
خانواده های مرتبط با 
»عیادت« و »دریا« را 
به یکدیگر وصل کند 

و فعلی مناسب در 
میان آن ها بگذارد، 
شاعر است، آن هم 
شاعر شعرناب!... 

خیال نکنید که من 
هذیان می گویم یا 
دارم برای ناقدان 

مدرن وطنی، پاپوش 
می دوزم. جان کالِم 

این خانم ها و آقایان 
در چهل سال اخیر،  

تقریباً همین است که 
عرض کردم: »نماز 
موج به سوی قبله 
گرداب است، شعر 

است و شعر ناب؛ ولی 
تمام دیوان پروین 

اعتصامی نظم است و 
شعر نیست« 
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خـانه تکـانی...
ــی  ــون اساس ــر قان ــرای تغیی ــت ب ــرار اس  روس ق
یــک  پارلمــان،  اختیــارات  افزایــش  و  روســیه 
برگــزار  کشــور  ایــن  در  سراســری  همه پرســی 
شــود. ایــن اولیــن همه پرســی سراســری در روســیه 
ــی  ــان فروپاش ــت. از زم ــون اس ــال 199۳ تاکن از س
اتحــاد جماهیــر شــوروی تــا ســال 199۳ ســه 
همه پرســی سراســری در روســیه برگــزار شــد، 
ــت جمهوری  ــد ریاس ــرای تایی ــی ب ــن همه پرس اولی
بوریــس یلتســین در ســال 1991، دومیــن همه پرســی 
بــرای اجــرای برنامــه اصاحــات اقتصــادی یلتســین 
ــال  ــان س ــی هم ــومین همه پرس ــال 199۳ و س در س
بــرای تاییــد قانــون اساســی جدیــد جمهــوری 
ــی  ــون اساس ــدند. قان ــزار ش ــیه برگ ــو روس فدراتی
روســیه کــه بــا مشــارکت نهادهــای امریکایــی 
نگاشــته شــده در 26 ســال گذشــته دســت نخــورده 
ــه نوشــتۀ رســانه های روســیه،  ــده اســت. ب باقــی مان
ــی  ــون اساس ــر قان ــرای تغیی ــن ب ــنهادهای پوتی پیش
روســیه بــه زودی بــه شــکل رســمی ارایــه می شــوند 
ــد در ایــن  ــه ســرعت در مــورد همه پرســی جدی و ب

کشــور تصمیم گیــری خواهــد شــد.
ــی  ــل اصل ــن را دلی ــر پوتی ــخنرانی اخی ــدودف، س م
اســتعفای خــود اعــام کــرده و نوشــته اســت: 
ــب  ــه تصوی ــه ب ــی ک ــده، زمان ــام ش ــرات اع »تغیی
برســند نــه تنهــا تغییــرات عمده یــی در مــواد قانــون 
اساســی ایجــاد خواهنــد کــرد، بلکــه کل تــوازن قــوا 
در روســیه را نیــز تغییــر خواهــد داد. در چنیــن 
شــرایطی قــدرت در قــوه مجریــه، قــوه مقننــه و قــوه 
قضاییــه کامــا تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد«. او تأکید 
کــرد کــه اســتعفا بــه معنــای ایجــاد زمینــه و فرصــت 
بــرای اجــرای اصاحــات مدنظــر رییس جمهــور 
ــه  ــا توجــه ب اســت و تأکیــد کــرد: »بدیهــی اســت ب
ــد  ــی آن بای ــکل کنون ــت در ش ــرات دول ــن تغیی ای

ــد«. ــتعفا ده اس
ــن، روز  ــر پوتی ــیتدپرس، والدیمی ــتۀ آسوش ــه نوش ب
چهارشــنبه بعــد از دریافــت اســتعفای دیمیتــری 
مــدودف، ضمــن تشــکر از عملکــرد او در مقــام 
نخســت وزیــر از کابینــه او بــه دلیــل بــرآورده 
ــعه  ــادی و توس ــوزه اقتص ــارات در ح ــردن انتظ نک
ــاالنه  ــخنرانی س ــن در س ــت. پوتی ــرده اس ــاد ک انتق
ــرات اساســی در کشــور  ــه تغیی ــاز ب خــود هــم از نی
ســخن گفتــه و وعــده داده بــود کــه رشــد اقتصــادی 
ــدا کنــد  کشــور در ســال 2020 ســرعت بیشــتری پی
و از متوســط رشــد اقتصــادی جهانــی پیشــی بگیــرد. 
پوتیــن در عیــن حــال در ایــن ســخنرانی از کاهــش 
نــرخ زاد و ولــد در کشــور بــه شــدت اظهــار نگرانــی 
ــدن  ــد ش ــل کن ــن عوام ــی از اصلی تری ــرد. او یک ک
نــرخ رشــد اقتصــادی در روســیه را پیــر شــدن 

ــرد. ــف ک ــد توصی ــش زاد و ول ــت و کاه جمعی
ــور و  ــام رییس جمه ــت در مق ــال اس ــن 20 س پوتی
نخســت وزیــر، در دوره هــای مختلــف قــدرت کامــل 
را در فدراســیون روســیه در اختیار دارد، در ســخنرانی 
ــادی در  ــات زی ــد کــرد کــه مطالب ســاالنۀ خــود تاکی
میــان مــردم بــرای تغییــرات در کشــور وجــود دارد. 
پوتیــن هــر چنــد تنهــا دو ســال از دورۀ شــش ســاله 
ریاســت جمهوری اش را پشــت ســر گذاشــته اســت، 

ــی  ــون اساس ــادۀ 81 قان ــد ۳ م ــاس بن ــر اس ــا ب ام
ــه  ــات ســال 202۴ ب روســیه حــق شــرکت در انتخاب
عنــوان نامــزد ریاســت جمهوری را نخواهــد داشــت. 
ــی،  ــون اساس ــر قان ــورد تغیی ــن در م ــارات پوتی اظه
گمانه زنی هــا در مــورد آینــدۀ سیاســی او بعــد از 
پایــان دورۀ اخیــر ریاســت جمهوری اش را احیــا 

خواهــد کــرد.
پوتیــن پیــش از ایــن با شــعبده های حقوقــی و قانونی 
یــک بــار ســال 2008 بــا معرفــی دیمیتــری مــدودف، 
بــه عنــوان نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری، بعــد 
از دو دوره ریاســت جمهوری متوالــی خــودش و 
ــب  ــور منتخ ــط رییس جمه ــودش توس ــاب خ انتص
بــه عنــوان نخســت وزیــر، عمــًا محدودیــت 
بــود.  زده  دور  را  ریاســت جمهوری  دوره هــای 
حــاال بعــد از گذشــت 11 ســال از آن انتخابــات 
ــش  ــال 202۴، دورۀ دوم ش ــر س ــار دیگ ــی، ب جنجال
ــد  ــان خواه ــه پای ــن ب ــت جمهوری پوتی ــاله ریاس س
رســید و از حــاال بســیاری از ناظــران و تحلیل گــران 
ــرای  ــۀ او ب ــد برنام ــه ببینن ــتند ک ــن هس ــر ای منتظ
ــتمرار  ــا اس ــینانش ی ــه جانش ــت ب ــل حکوم تحوی
نفــوذش در حاکمیــت چگونــه اســت. پیشــنهاد 
ــا تفســیرهای  ــون اساســی، ب ــرای تغییــر قان پوتیــن ب
متفاوتــی مواجــه شــده اســت. او در ســخنرانی خــود 
تأکیــد کــرد کــه قصــد دارد بــا تغییــر قانــون اساســی 
ــان  ــش پارلم ــه نق ــد ک ــاد کن ــرایطی ایج ــیه، ش روس
ــتر  ــه بیش ــران کابین ــر و وزی ــت وزی ــن نخس در تعیی
ــه صــورت دســت بســته  شــود و پارلمــان روســیه ب
ــرای  ــور ب ــای رییس جمه ــد گزینه ه ــه تایی ــور ب مجب
ــن  ــد. پوتی ــه نباش ــران کابین ــری و وزی ــت وزی نخس
ــه  ــنهاد ب ــن پیش ــه ای ــرد ک ــد ک ــال تأکی ــن ح در عی
معنــای تغییــر نظــام سیاســی روســیه از ریاســتی بــه 
پارلمانــی نیســت و او قصــد نــدارد اختیــارات ویــژۀ 
ــاری نخســت  ــار برکن ــه اختی ــور، از جمل رییس جمه
وزیــر را در قانــون اساســی جدیــد از او ســلب کنــد.
ایــن  از  او  هــدف  می گوینــد  پوتیــن  منتقــدان 
از  بعــد  بتوانــد  تــا  اســت  ایــن  پیشــنهادات 
ــر  ــا س ــال 202۴ ت ــدرت در س ــری اش از ق کناره گی
ــوذ  ــور نف ــت کش ــان در حاکمی ــکان همچن ــد ام ح
داشــته باشــد. رویتــرز می نویســد کــه منتقــدان 
ــرای دور زدن  ــی ب ــنهاد او را راه ــن پیش ــن ای پوتی
ــد  ــت جمهوری می دانن ــای ریاس ــت دوره ه محدودی
کــه بــه او اجــازه می دهــد بعــد از پایــان دورۀ 
ــارات  ــش اختی ــا افزای ــت جمهوری اش ب ــر ریاس اخی
ــار  ــان ب ــب پارلم ــوان منتخ ــه عن ــر ب ــت وزی نخس
دیگــر قــدرت را در اختیــار بگیــرد. در برابــر گــروه 
دیگــر از تحلیل گــران معتقــد انــد کــه پوتیــن تــاش 
ــا  ــدی را ت ــور بع ــارات رییس جمه ــا اختی ــد ت می کن
ــراث دار  ــا می ــد ت ــر کن ــد محدودت ــی کــه می توان جای
حکومــت او از قــدرت کمتــری بــرای تغییــرات 
اساســی در چارچــوب حکومــت روســیه برخــوردار 
ــه  ــد ک ــد ان ــم معتق ــدان ه ــی از منتق ــد. گروه باش
ــناریوی  ــر س ــار دیگ ــا ب ــود ت ــاده می ش ــن آم پوتی
ســال 2008 بــرای جــا به جایــی قــدرت بــا مــدودف 
را اجــرا کنــد و از حــاال مــدودف را بــه عنــوان نامــزد 
مــورد نظــر خــود بــرای انتخابــات ســال 202۴ آمــاده 

ــرده اســت. ک

امـا  گفتمان هاسـت  و  بحث هـا  بـه  زنـده  دموکراسـی 
بحـث و گفتمـان نیازمنـد مکانـی اسـت کـه نـه تنهـا 
تجمعـی در آنجـا برگـزار شـود بلکـه جایـی باشـد که 
شـنیده هـم شـود و ایـن شـرایط اسـت کـه گفتمـان و 
مـکان  ایـن  امـروز  امـا  می یابنـد.  عمومیـت  بحث هـا 
در  را  چیـزی  چنیـن  تـوان  مـی  کجـا  از  کجاسـت؟ 

داد؟ قـرار  دسـترس 
در حقیقـت، بحث هـا در عصـر دیجیتـال و حکومـت 
رسـانه های اجتماعـی به حدی زیاد شـده انـد که دیگر 
شـبکه های اجتماعـی آن مرجعیت اصلـی برای صحبت 
دربـارۀ یـک موضـوع یـا ایـده را از دسـت داده انـد و 
حـاال بـا هـزاران هـزار موضـوع بحـث و گفتمـان رو 
بـه رو هسـتیم کـه در سراسـر فضـای مجـازی پراکنـده 
شـده انـد و دیگـر معنـای واحـد بـرای شـنیده شـدن 

ندارند.
بـه ایـن ترتیب می شـود پرسـید کـه شـرایط گفتمان در 
فضـای مجـازی بـه این معناسـت کـه دموکراسـی یکی 

از ملزومـات خود را از دسـت داده اسـت؟
نویسـنده گان متعـددی وجـود دارنـد کـه از ایـن ایـده 
اسـت.  مناسـه«  »اوا  آنهـا  از  یکـی  می کننـد.  حمایـت 
او کـه یکـی از مخالفـان سرسـخت فضاهـای مجـازی 
اسـت آنهـا را جاسوسـان زنده گی بشـر و پایانـی برای 

می بینـد. دموکراسـی  و  آزاد  زنده گـی 
ایـن نویسـنده در مـاه مـه بـه مناسـبت پذیـرش جایزه 
لودویـگ بورن در کلیسـای معروفـی در فرانکفورت در 
سـخنرانی خـود بـه مناسـبت دریافت جایـزه اش از این 
فقـدان شـکایت کـرد و گفـت: »در حقیقـت، افزایـش 
بیـش از حـد رسـانه ها باعث کاهـش ارزش آنها شـده، 
ایـن حقـوق به ظاهـر برابر، حقیقـت را در کنـار دروغ، 
کنـار  را در  دانـش محـض و هجـو  کنـار  کلیشـه در 

ایده هـای برتـر قـرار می دهـد«.
نشـئگی بی پایـان از جامعـه اطاعاتـی این را بـه عموم 
القـا می کنـد کـه هرگـز تـا بـه حـال در چنیـن فضـای 
دموکراتیکـی نبـوده انـد، امـا حـواس شـان نیسـت که 
دیجیتالـی شـدن اگـر بخواهـد می توانـد همـه مـا را از 
مصرف کننـده گان محتـوا به تولیدکننـده گان صفر تبدیل 
کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه حـاال دیگـر محدودیت 
هیـچ  دیگـر  معناسـت،  بـی  عمـوم  بـرای  دسترسـی 
پرسـش و پاسـخ و تحقیـق خسـته کننده یـی از روزنامه 
 هـا و نشـریات جهـت انتشـار متن هـا وجـود نـدارد یا 

حتـا نامه یـی بـه سـردبیر.
سـر  خـوب  اسـتدالل  سـر  بـر  جدالـی  هیـچ  دیگـر 
نمی گیـرد و ایـن مشـخص می کنـد کـه چـرا یـک نظر 

واحـد فقـط بایـد شـنیده شـود.
هر کسـی که اندیشـه یی داشـته باشـد، چه اساسـی چه 
سـطحی، چـه تحقیـق شـده چـه خلـق شـده آن را در 
شـبکه های مختلـف بیـان می کنـد. هـر کسـی کـه فکر 
بـدون  را عریـان و  آن  بگویـد،  بایـد  می کنـد چیـزی 
پـردازش بیـان می کنـد و در چنین فضایـی خصوصیات 
بـد انسـانی خود را هم بیشـتر آشـکار می کند: سـطحی 
بـودن، تعصـب، راحت طلبـی، بدخواهـی و حـرص و 

طمـع توجهـات سـریع و گذری.
از دسـت رفتـن ادب و احتـرام در چنیـن فضاهایـی به 
ویژه گی هـای  و  خصوصیـات  و  می دهـد  رخ  آسـانی 
اساسـی تـا حـد زیـادی دفـن شـده ولـی ایـن واقعیت 
و  مذاکـرات  کـه  کـرد  کتمـان  نمی تـوان  هـم  را 
حتـا  و  دانشـگاه  و  کار  محـل  در  همچنـان  بحث هـا 
سـر میـز آشـپزخانه جریـان دارنـد؛ امـا بـه روش هـای 
متفاوت تـری نسـبت بـه گذشـته. گفتمان هـا در بعضـی 

مباحـث خـاص بـه هیـچ وجـه رخ نمی دهنـد امـا مثًا 
برخـی دیگـر از موضوعـات احساسـی تر و خصمانه تر 
کل  در  البتـه  و  می شـوند  گرفتـه  قـرار  بحـث  مـورد 
ایدئولـوژی  از  پایین تـری  سـطح  در  گفـت  می تـوان 

مذاکـرات در چنیـن بسـترهایی جریـان دارنـد.
در مـورد مقوله هـای مهمتـری چون مهاجـرت و محیط 
زیسـت و... نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، امـا 
اسـاس بحث هـا در ایـن محافـل کوچـک بـه کلـی در 
شـکل دیگـری در جریـان اسـت، خشـن، ناهماهنگ و 
بـدون صحـت و سـقم های سیاسـی. اگـر ایـن سـبک 
بـا  محافلـی  در  بی تردیـد  بایـد  نداریـد  دوسـت  را 
خـود  تئوری هـای  و  فعالیـت  اجتماعـی  سـاختارهای 
را جدی تـر دنبـال کنیـد. امـا ابـزار مـا در ایـن حـوزه 
چیسـت؟ بـرای یادگیری انجـام یک بحث سـازنده، رد 
و بـدل کـردن صحیـح اسـتدالل ها و ضد اسـتدالل های 

هدف منـد در قالـب پیـروی از قوانیـن.
ایـن دسـت از مجـادالت برای دسـتیابی بـه تئوری های 
برتـر در کنـار وجـود شـواهد قانع کننـده، افـراد را بـه 
یـک لذت واقعـی می رسـاند. تمام آنچه پیـش از ظهور 
شـبکه های اجتماعی در دسـترس بود هنوز هم هسـتند؛ 
از بمـب اتـم گرفتـه تـا یـورو، مهاجـرت، مشـکات 
اقلیمـی و... کـه کمـاکان نقطـه نظرات مثبـت و منفی را 
پدیـد می آورنـد. در بحث هـای مسـتقیم عمدتـًا سـعی 
می شـود اصـول تمدن بشـری لحاظ شـود امـا بعضًا در 
رسـانه های اجتماعـی بی احترامی هـای غیرقابـل تحمل، 
آگاهی هـای نصـف و  برآینـد  از خشـم و  سـرخورده 

نیمـه افـراد را به وفور شـاهد هسـتیم.
عمـوم و تـوده مـردم ناپدید نشـده انـد اما کیفیت شـان 
فرهنـگ  آن  کنـار  در  و  تغییـر  زیـادی  تاحـدود 
گفت وگوهـا هـم تغییـر کـرده و از نظـر کیفـی بسـیار 

اسـت. سـطحی شـده 
تنهـا کافـی اسـت سـخنی در موقعیتی خاص نادرسـت 
تلقـی شـود، آنـگاه اسـت کـه نویسـنده گانی از چـپ 
اتیکت هـا  از  می زننـد،  فریـاد  سـرتان  بـر  راسـت  و 
اسـلحه سـاخته می شـود و کسـانی کـه تنهـا یـک بـار 
بی اعتبـار شـده انـد بـرای فـرار از گوشـه یی کـه بـه 
آنجـا محکـوم شـده انـد بایـد مـدت طوالنـی تـاش 
کننـد. کسـانی کـه بـه خـود زحمـت ایـن را نمی دهند 
کـه بدون پیـش داوری اسـتدالل کنند، کسـانی که صرفًا 
باتوجـه بـه برچسـب ها قضـاوت می کننـد، کسـانی که 
می پندارنـد حتـا پیـش از خوانـدن پیامـی به طـور مثال 
از پیـش شـکل گرفتـه در  در توییتـر می تواننـد نظـر 
ذهـن خـود را بدهنـد به سـرعت آمـاده اند کـه در این 

دسـته بندی قـرار گیرنـد.
حاال سـوال این اسـت کـه آیا ما فقط وعده دموکراسـی 
کامـل را می دهیـم چـون که تنهـا همه می توانیـم، دهان 
خـود را مطابـق بـا دل خـود بـاز کنیـم؟! و اینکـه آیـا 
می شـود بـه ایـن حـرف زدن صـرف معنـای پیـروزی 

افـکار عمومـی بدهیم یـا نه؟!
هانا آرنت، فیلسـوف آلمانی- امریکایی در سـال 1960 
نوشـت: »آنچـه در یـک جامعـۀ توده یـی تحمـل روابط 
و شـرایط را بـرای همـه گان مشـکل می کنـد در واقـع 
و حداقـل در درجـه اول، خـود تـوده جامعـه نیسـت 
بلکـه مسـأله این واقعیت اسـت که جهـان قدرت جمع 
شـدن های خـود کـه درونـش رخ مـی داد را دیگـر از 
دسـت داده اسـت.« بایـد بـه ایـن مسـأله بیشـتر فکر و 

کرد. دقـت 

حرفزدندرشبکههایاجتماعیمعنایواقعیگفتماندموکراتیکرادارد؟

رسانه ها زیاد شده اند اما کیفیت آن ها کم شده است

مرز ناپیـدای سپهر عمومی... 
ــرارداد  ــر ق ــه در اث ــازد. آنچ ــی می س ــق همهگان تواف
اجتماعــی رســمیت می یابــد بــه آن قانــون گفتــه 
ــری از  ــا راه جلوگی ــون تنه ــت قان ــود، و حاکمی می ش
ویرانگــر  درگیری هــای  و  هرج ومــرج  و  اغتشــاش 

ــت. اس
ــن موضــوع در بســیاری از کشــورها  ــه شــدن ای نهادین
بــه نزاع هــای بــزرگ و طوالنــی مــدت پایــان بخشــیده 
و در اثــر آن امــروزه ملت هــای فراوانــی بــا صلــح 
و مســالمت بــا هــم زندهگــی می کننــد و حقــوق 
ــن  ــود. در چنی ــال نمی ش ــی پایم ــا گروه ــرد ی ــچ ف هی
ــوند و  ــان می ش ــم بی دین ــداران مزاح ــه دین ــی ن جوامع
نــه بی دینــان مزاحــم دیــن داران و هــر کــدام در حــوزۀ 
ــای  ــا ارزش ه ــق ب ــود مطاب ــی خ ــی زندهگ خصوص

ــد. ــی می کن ــود زندهگ خ
اگــر کســی ایــن مــرز را می شــکند و در قلمــرو 
عمومــی کــه قلمــرو قانــون اســت، دســت بــه رفتارهای 
غیرقانونــی یــا فراقانونــی می زنــد بایــد از طریــق قانــون 
او را بــر ســر جایــش نشــاند و بــر اســاس قانــون بــا او 
برخــورد قاطــع نشــان داد تــا جلــو هرج ومــرج گرفتــه 
ــای  ــود. در اروپ ــام ش ــه تم ــی ک ــر قیمت ــه ه ــود، ب ش
ــدرت  ــیرین ق ــزۀ ش ــی کشیشــان م ــرون وســطی وقت ق
را چشــیدند زندهگــی را بــر شــهروندان تلــخ کردنــد و 

ــد  ــاری انجامی ــخت و زیان ب ــای س ــه درگیری ه ــن ب ای
ــاهان  ــا و پادش ــد کلیس ــر ض ــی ب ــه انقاب های ــا اینک ت
مســتبد هم دســتش شــکل گرفــت و ایــن شــعار رایــج 
ــن  ــای آخری ــا روده ه ــاه را ب ــن پادش ــه آخری ــد ک ش
ــه اعــدام  ــد. مشــهورترین حادث ــه دار بیاویزی کشــیش ب
چارلــز اول پادشــاه انگلســتان بــود کــه در ســال 16۴9 

ــه آرام شــد. ــد از آن جامع ــاد و بع ــاق افت اتف
امــروزه مــا هــم نیــاز بــه حاکمیــت قانــون و حمایــت 
قاطــع از حقــوق شــهروندان و برخــورد قاطــع بــا 
قانون ســتیزان داریــم. امــا پیــش از اقــدام قهــری، بهتــر 
ــته  ــوادآموزی گذاش ــورس س ــراد ک ــن اف ــه ای ــت ب اس
ــد.  ــاده را بفهمن ــی و س ــم ابتدای ــن مفاهی ــا ای ــود، ت ش
ــه  ــت، بلک ــدن نیس ــط خوان ــی خ ــواد حقیق ــای س مبن
ــواد  ــی، س ــواد عاطف ــی، س ــتندردهای جهان ــق اس طب
ارتباطــی، ســواد مالــی، ســواد رســانه یی، ســواد تربیتــی 
و ســواد تکنولوژیــک بــا یکدیگــر ســبب می شــود 
ــد. کســی کــه  ــور کن کــه کســی از مــرز بی ســوادی عب
ــپهر  ــر در س ــرده اســت اگ ــه را حاصــل نک ــواد اولی س
عمومــی تصمیم گیرنــده شــود مصیبــت خواهــد آفریــد 
ــد  ــزاع خواه ــوب و ن ــرق آش ــه را غ ــتی جامع و کش
کــرد. در آن صــورت وقتــی مــردم ببیننــد کــه کســانی 
ــه  ــد ک ــد ش ــور خواهن ــد مجب ــخ درس نگرفته ان از تاری
آخریــن قانون شــکن را بــا روده هــای آخریــن بی ســواد 

ــد. ــه دار آویزن ــن ب ــرج  آفری هرج وم
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افغانسـتان  در  دلیـل  چنـد  بـه  »شـریعت«  از  حـرف 
بایـد جـدی گرفتـه شـود. یکـی بـه ایـن دلیـل کـه ما 
مجبوریـم افغانسـتان را تافته یی جدابافتـه از کلیت نظم 
یـا نظـام زیسـت جهانـی در نظـر گیریـم که بـه ندرت 
از روحیـه حاکـم بـر ایـن کلیـت تأثیـر می پذیـرد. دوم 
این کـه تقریبـًا صـد در صـد نفـوس آن را مسـلمانان 
تشـکیل می دهنـد کـه حداقـل از خاسـتگاه دینـی بـه 
شـریعت نـگاه می کننـد. سـوم این کـه اکثریـت قاطـع 
می دهنـد  تشـکیل  شـریعت مدارانی  را  مـا  روحانیـون 
کـه فهـم مغالطه آمیـزی از شـریعت دارنـد و آن را عین 
و یـا عینیـت اسـام می انگارنـد. ایـن مغالطـه در قـدم 
نخسـت ناشـی از نداشـتن تعریفی درسـت از شریعت 
اسـت و در قدمه هـای بعـدی خلـط و خبـط در فهـم 
نسـبت شـریعت بـا دیـن را می تـوان یکـی از عوامـل 
مهـم ایـن مغالطـه دانسـت. مـن در ایـن جـا در صَددم 
تـا بـا اسـتفاده از خون سـردی منطـق انسـانی و آرامش 
عقانیـت دینـی بـه صـورت فشـرده مطالبـی را عرض 
کنـم کـه حتی المقدور بـه حل این مغالطـه کمک کند و 
به اصطـاح در فضـای ملتهـب کنونی بـر محور دعوت 
بـه تطبیـق شـریعت و ایجـاد نهـاد امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر در کنار داشـتن یـک داراالفتـای مذهبی، 

سـهمی گرفته باشـم.
اگـر مـا با پیش فـرض جدایی کشـور ما از کلیـت نظام 
زیسـت جهانـی وارد موضـوع نشـویم، کار ما سـاده تر 
خواهـد بود؛ چـون در آن صورت مجبـور خواهیم بود 
تـا سلسـله ثوابـت حاکم بـر زیسـت جهانـی در عصر 
خویـش را بپذیریـم و به آن، ولـو از روی اجبار، تنازل 
کنیـم. متأسـفانه اوضـاع امنیتـی و سیاسـی دشـوار در 
کشـور مـا کمـک نمـوده تـا ایـن جداافتاده گـی از حد 
مفـروض بـه مرحلـه عملـی هـم برسـد و ما احسـاس 
کنیـم کـه واقعـًا از بقیـه جهـان خیلـی دور و مطـرود 
مـا زیسـت می کنیـم،  کـه  هسـتیم. ورنـه در جهانـی 
اسـت  متفاوتـی حاکـم  اخاقـی  و  پارادایـم حقوقـی 
به جـای  حق مـداری  را  آن  شـاخص  عمده تریـن  کـه 
تکلیف مـداری تشـکیل می دهـد. نفـس ایـن پارادایـم 
حاکـم بـر نظام زیسـت جهانـی کافی اسـت کـه ما در 

برخـی از بینش هـای حقوقـی و اخاقـی خویش حتی 
در سـامانه دیـن تجدیـد نظـر کنیـم و الجـرم بـه ایـن 
نظـم بپیوندیـم و یـا الاقـل تقـرب جوییم تـا از تصادم 
حتمـی بـا کلیت این نظـم نجـات یابیم، ورنـه محکوم 
بـه فروپاشـی در برابـر مـوج ایـن نظم خواهیـم بود که 
نـام دیگـر آن »جهانی شـدن« اسـت. بر اسـاس پارادایم 
بهانه یـی  هیـچ  تحـت  هیچ کسـی  دیگـر  حق مـداری، 
به نـام خـدا و دیـن و امثـال آن حـق نـدارد کـه بـرای 
دیگـری تعییـن تکلیف کنـد و تنهـا قانـون می تواند بر 
زنده گـی و روابـط افراد جامعه در صورتی حاکم باشـد 
کـه حـق فـرد را در نظر گیـرد و این حق بـا جزئیات و 
شـاخه های متشـعب آن تعریف شده اسـت. حاال چون 
فـرض مـا بـر ایـن اسـت که کشـور مـا از کلیـت نظام 
زیسـت جهانـی فاصله دارد، از این سـهولت نمی توانیم 
کار گیریـم و بگوییـم کـه فـرد یا نهـاد روحانـی اینک 
از وظیفـه تعییـن تکلیـف بـه افـراد جامعـه به کلی خلع 
صاحیـت شـده و فراخوان هـای شـان هم چیـزی جز 

بـادی در هوا نیسـت.
روی هم رفتـه، کار اصلـی در چنیـن وضعـی این اسـت 

کـه رفـع و دفـع مغالطـه کنیـم و بگوییـم کـه اکثریـت 
قاطـع جامعـه روحانی و شـریعت مدار ما فهم درسـت 
از شـریعت ندارند و هنوز خیلی سـخت و شـاید برای 
بعضی شـان محال باشـد که بفهمند شـریعت عین دین 
نیسـت، کمـا این کـه شـریعت ثابـت و الیتغیر نیسـت. 
از هـر طرف که وارد تعریف درسـت شـریعت شـویم، 
بـه ایـن نقطـۀ نهایـی و بدیهی می رسـیم که »شـریعت 
الیـه ُمتحـول دین اسـت«. این که الیه دین اسـت، جزء 
دیـن اسـت و بـه دیـن ارتبـاط عضـوی دارد و این کـه 
متحول اسـت، ثابت نیسـت و البـد باید متغیر باشـد تا 
هم نوایـی دیـن بـا زمـان را عینیـت بخشـد، ورنـه دین 
نمی توانـد همیشـه بـا زمـان در سـتیزه باشـد. برقراری 
رابطـه عضـوی شـریعت بـا دیـن بـه ایـن امـر منتهـی 
می شـود کـه اصـل ثابتی برای شـریعت قایل باشـیم که 
همـان رشـته متصل آن بـا متن دین اسـت. از همین جا 
اسـت کـه شـریعت به نوبـه خود یـک پدیـده دوبُعدی 
اسـت کـه در اصطـاح دیـن بـه »مقاصـد شـریعت« و 
»مراتـب شـریعت« تعبیر شـده اسـت. مقاصد شـریعت 
در حقیقـت از جوهـره ثابت شـریعت و یا همان رشـته 
متصـل آن بـا اصـل دیـن نماینده گـی می کنـد و مراتب 
شـریعت کـه عمدتًا در احـکام فقهی با تمـام اختافات 
و  متحـول  الیـه  اسـت،  شـده  مذهبـی صورت بنـدی 
ُمتغیـر شـریعت را تشـکیل می دهـد. ایـن بـدان معنـا 
اسـت که بـا ایـن تعریـف می تـوان پارادوکس سـریان 
همزمـان ثبـات و تغییـر در مقوله شـریعت را حل کرد؛ 
مقاصـد شـریعت ثابـت و مراتـب آن متحـول اسـت. 
مقاصـد شـریعت بـه صـورت اجمـاع در پنـج اصـل 
)حفـظ نفـس، حفـظ عقـل، حفـظ دیـن، حفـظ نسـل 
یـا ِعـرض و حفـظ مـال( خاصـه شـده اسـت و ایـن 
بـدان معنـا اسـت کـه جوهر و بنیاد شـریعت بـر همین 
اصول ثابت اسـتوار اسـت کـه در آن نمی تـوان و نباید 
تغییـر آورد و اتفاقـًا روح تاریخ و تمدن بشـری معاصر 
بـا ایـن اصـول در تضـاد نیسـت و بـا کلیـت آن موافق 
اسـت. پـس مقاصـد شـریعت در اولویت قـرار دارد و 
بـه مقولـه »شـریعت« اصالـت دینی می دهد و شـریعت 

بایـد در همیـن جوهـره ثابـت بازتعریف شـود.

مراتـب شـریعت امـا بـه تمـام معنـا فـرع و تابـع اصل 
مقاصـد آن اسـت. مراتـب شـریعت را نمی تـوان احتوا 
نمـود و بـرای آن کـدام حـد زمانـی و مکانـی تعییـن 
کـرد تـا چه رسـد بـه تعریف آن. ایـن مراتب بـا توجه 
بـه طبـع خـود الیتناهـی و در حـال تجدیـد و تغییـر 
انـد و بـه همیـن دلیـل بایـد تابـع زمـان باشـند و در 
محـدوده اجتهـاد متحـول باقـی بماننـد. فقـه متعـارف 
چـون جـوالن گاه مراتب شـریعت اسـت، هرگـز ثابت 
نیسـت و حتـا متحـد بـوده نمی توانـد و مـا بـه تعـداد 
مذاهـب و نحله هـای دینـی فقـه داریـم کـه ماالمـال 
از اختـاف نظـر و تفـاوت شـیوه و تشـتت اسـتدالل 
انـد. نفـس فقـه می توانـد دلیـل تحول پذیـری مراتـب 
شـریعت باشـد، ورنـه مـا چه گونـه شـریعت ثابـت و 
متحد داشـته باشـیم در حالـی که بازتاب هـای نظری و 
عملـی آن تـا بی نهایـت مختلـف و متفاوت و متشـتت 
اسـت. همیـن تحول پذیـری مراتـب شـریعت در نفس 
خـود یک مزیت اسـت کـه پویایی شـریعت و دین در 
کل را نشـان می دهـد. کسـانی کـه ایـن تحول پذیـری 
را انـکار می کننـد و یـا اذعـان بـه آن را مسـاوی بـا 

انـکار شـریعت می داننـد، در واقـع بزرگ تریـن مزیـت 
شـریعت را از آن سـلب می کننـد و دیـن را خشـک 
کـه سرنوشـتی جـز  می سـازند  یک دنـده  و  جامـد  و 
نخواهـد  زمـان  تندبادهـای  برابـر  در  شکسته شـدن 
داشـت. شـریعت در فاز مراتب آن خیلـی انعطاف پذیر 
آن  سرشـت  از  ناشـی  انعطاف پذیـری  ایـن  و  اسـت 
اسـت و بایـد همیـن طـور باشـد و بمانـد تـا دوام کند 
و بـه نیازهـای جدیـد پاسـخ گویـد. مراتـب شـریعت 
بایسـتی حداقـل در خدمـت مقاصـد شـریعت باشـد و 
ایـن مقاصـد خمسـه بـر روح و روال مراتب شـریعت 
حکم روایـی کنـد و آن را جهـت دهـد و در عیـن حال 
مراتـب شـریعت همیشـه انعطاف پذیری خـود را حفظ 
کنـد و مثـل مـوم در دسـت مقاصد شـریعت تاب وپیچ 
بخـورد و از زمان عقـب نماند و گوسـفند جداافتاده از 

کاروان تاریـخ نباشـد تـا شـکار گرگ شـود.
متشـرعان نسـل های نخسـت اسـام تـا پیـش از نفـوذ 
در  بـدوی  سـلفیت  روح  گسـترش  و  حدیـث  اهـل 
میـان مسـلمانان، درک بهتـری از شـریعت داشـتند و 
ترتیب بنـدی مقاصد و مراتـب آن را خوب می فهمیدند 
و هـم می دانسـتند کـه مقاصد شـریعت اصـل و مراتب 
آن فـرع اسـت. اتفاقـًا در کلیـت دیـن نیـز می تـوان به 
ایـن اولویت بنـدی ملتـف شـد. متـن اصلـی اسـام که 
قـرآن اسـت، کم ترین بخـش آن در حـدود یک درصد 
را آیـات احـکام تشـکیل می دهـد و متباقـی بـر محور 
مسـایل کلـی مرتبـط به خدا و نبوت و معـاد و عقیده و 
اخـاق و عدالـت و امثـال آن ها می چرخـد. اگر مراتب 
شـریعت یـا همـان احـکام فقهی اصـل می بـود، توجه 
بیشـتر قـرآن بـه عنـوان متـن محـوری دین را بـه خود 
جلـب می کـرد، در حالـی کـه مسـأله کامـًا برعکـس 
اسـت. ایـن یـک تصـادف محض نیسـت، بلکـه کلیت 
روح دیـن را بازتـاب می دهـد کـه انـکار از آن بـه دور 
از انصـاف و فهـم سـالم دینـی اسـت. مراتب شـریعت 
در منظومـه دیـن خیلـی یـک نقـش حاشـیه یی دارد و 
حتـا مقاصـد شـریعت در مقیـاس کلیـت دیـن، یـک 
امـر جزئـی اسـت تا چه رسـد بـه مراتب آن. بـا چنین 
فهمـی نزد نسـل های نخسـت متشـرعان دینـی بود که 
چـرخ اجتهاد در شـریعت بـه کار افتـاد و مذاهب فقهی 
متعـددی به وجود آمـد و دسـتاوردهای ارزش مندی نیز 
بـه دنبال داشـت کـه نیاز به بیـان ندارد. ایـن روال پویا 
و میمـون در اثر بروز انحراف در فهم نسـبت شـریعت 
و دیـن و خلـط مقاصد و مراتب شـریعت، رو به رکود 

گذاشـت و بـه نقطه »سـد بـاب اجتهاد« رسـید.
ریشـه اصلـی انحـراف بازهـم به همـان خلـط و خبط 
آگاهانـه و یـا ناخـودآگاه در تعریـف شـریعت و در 
اولویت هـا در  برمی گـردد.  بـه دیـن  آن  فهـم نسـبت 
ایـن منظومـه مختـل گردید. شـریعت عین دیـن و ُکل 
دیـن پنداشـته شـد. مقاصـد شـریعت از جایـگاه اصل 
بـه فـرع رفت و حتا به فراموشـی سـپرده شـد. اصالت 
بـه مراتـب شـریعت داده شـد و این مراتـب را تقدیس 
کردنـد و ثابـت و الیتغیر پنداشـتند و باز چـون مراتب 
شـریعت اصـل شـریعت و خود شـریعت عیـن دین و 
ُکل دین انگاشـته شـد، شریعت در مسـند دین تکیه زد 
و از قدسـیت دیـن برخـوردار گردیـد که طبعـًا اجتهاد 
زمینـی در دیـن بـه عنـوان یـک ُکل مقـدس و ثابـت 
و الیتغیـر و یـک امـر سـماوی مجـاز بـوده نمی تواند. 
حـاال وقتی طـور مثال »سنگ سـار« و »قطع ید سـارق« 
و »نقـاب روی زن« و امثـال آن شـامل احکام شـریعت 
اسـت، پـس حکـم خـدا و یـک امـر مقـدس دینـی و 
الیتغیـر اسـت و تابـع زمان و مکان نیسـت و باید تا ابد 
عملـی شـود. از انسـان متدیـن نبایـد انتظار داشـت که 
خـاف ایـن را قبـول کنـد، امـا ایـن انتظـار را می توان 
مثلـث دیـن،  از نسـبت اضـاع  او  فهـم  داشـت کـه 

شـریعت و فقـه تغییـر بخورد.
در حال حاضر، خصوصًا در کشـوری مثل افغانسـتان و 
باالخـص در میـان جامعـه روحانیت و شـریعت مداران 
افغانـی، نیـاز اصلـی مـا رفع و دفـع مغالطـه در تعریف 
شـریعت و فهـم نسـبت آن بـا دیـن اسـت. مـا بایـد 
اجـزای ایـن معادلـه  را در جـای گاه اصلـی شـان قـرار 
دهیـم. دیـن را کلی تـر و بزرگ تر و متعالی تر از سـقف 
و سـطح شـریعت بدانیـم. شـریعت را جـزء کوچـک 
دیـن و تابـع کلیـت آن بدانیـم و بـاز شـریعت را به دو 
بخـش مقاصـد و مراتب تفکیـک کنیـم و اولویت را به 
مقاصـد آن بدهیم و مراتـب آن را متحول و متکثر و در 
عیـن حـال تابـع مقاصـد آن بدانیـم. هر دو پلـه دروازه 
اجتهـاد را دوبـاره بـاز کنیـم و حتـا پنجره هـای خانـه 
اجتهـاد را بگشـاییم و بدین ترتیب هـم عظمت دین را 
اِحیـا کنیـم و هم پویایی شـریعت را بـه آن برگردانیم و 
آن را بـا روح زمـان هماهنگ سـازیم و در تعامل مثبت 
و متقابـل بـا منابـع اجتهـادی و حقوقـی مدنـی معاصر 
در جهـان دیگـر قرار دهیم تا در این دادوسـتد ُمسـتمر 
بتوانـد تأثیـر و تأثـر سـازنده داشـته باشـد و بـه درد 
مـردم بخـورد. مهم تـر از همـه این کـه شـریعت مداران 
کوتاه فکـر و »بی سـواد« مذهبـی و سـلفی، دیگـر هوای 
دسـت درازی بـه حریم و حـوزه ویژه افـراد و دولت را 
در سـر نپروراننـد و نهایتـًا گرایـش معطوف بـه اِعمال 

قـدرت فـردی در امـر شـرع را تـرک گویند.

عبدالحد هادف
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

ــت جمهوری  ــات ریاس ــه انتخاب ــده ب ــال مان چهارس
ــد  ــیه، بع ــدۀ روس ــور آین ــن رییس جمه ــرای تعیی ب
ــدرت،  ــر ق ــن ب ــر پوتی ــلطۀ والدیمی ــه س از دو ده

بــرای  برنامــۀ خــود  از  رییس جمهــور روســیه 
ــیه و  ــی روس ــون اساس ــی در قان ــات اساس اصاح
ــر  ــر داد. والدیمی ــور خب ــن کش ــوا در ای ــوازن ق ت
پوتین، روز چهارشــنبۀ گذشــته در ســخنرانی ســاالنۀ 
خــود از پیشــنهاد بــرای تغییر قانون اساســی روســیه 

ــر  ــت وزی ــان و نخس ــارات پارلم ــش اختی و افزای
ایــن کشــور ســخن گفــت. بافاصلــه، خبرگــزاری 
مــدودف،  دیمیتــری  کــه  داد  خبــر  ایتارتــاس 
نخســت وزیــر روســیه اســتعفای خــود را بــه 
ــاب  ــتار انتخ ــرده و خواس ــم ک ــور تقدی رییس جمه
نخســت وزیــر و کابینــۀ جدیــد بــرای روســیه 
ــس،  ــزاری اینترفک ــتۀ خبرگ ــه نوش ــت. ب ــده اس ش
ــا  ــت ت ــته اس ــت خواس ــن از دول ــر پوتی والدیمی
ــه دهــد.  ــه کار خــود ادام ــد ب ــت جدی ــی دول معرف
اینترفکــس مدعــی شــده کــه قــرار اســت دیمیتــری 
ــور در شــورای  ــه جانشــین رییس   جمه ــدودف، ب م
ــر  ــخص دیگ ــود و ش ــوب ش ــیه منص ــت روس امنی
مقــام نخســت وزیــری روســیه را در اختیــار بگیــرد. 
بــه رغــم پیشــنهاد پوتیــن بــرای افزایــش اختیــارات 
نخســت وزیــر و انتخــاب کابینــه توســط پارلمــان، 
ایــن پیشــنهاد هنــوز بــه قانــون تبدیــل نشــده اســت 
ــورد  ــری در م ــدودف، تصمیم گی ــتعفای م ــا اس و ب
ــان  ــه همچن ــد کابین ــران جدی ــر و وزی نخســت وزی
بــر عهــده شــخص والدیمیــر پوتیــن خواهــد بــود. 
ــه 6 ــه صفح ــانه های...        ادام ــته رس ــه نوش ب

از موضوعاتــی کــه در مناقشــات هــرات پیرامــون امــر بــه معــروف 
ــه و کمتــر در  و نهــی از منکــر کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفت
ــی در  ــرو اساس ــک دو قلم ــت تفکی ــده اس ــنگری ش ــاره اش روش ب
زندهگــی شــهروندان اســت، یکــی ســپهر عمومــی و دیگــری حریــم 

ــی. خصوص
ــه هــر ســبکی کــه تمایــل دارد  در حــوزۀ خصوصــی، هــر انســان ب
ــت در آن  ــق دخال ــم ح ــس ه ــد، و هیچ ک ــی کن ــد زندهگ می توان
حریــم را نــدارد. احتــرام بــه حریــم خصوصــی دیگــران، چــه از نظــر 
مــا خــوب رفتــار کننــد یــا بــد، یــک ضــرورت گریزناپذیــر اســت، 

هــم از نظــر شــرعی و اخاقــی و هــم از نظــر عقلــی و منطقــی.
ــهم  ــت و س ــهروندان اس ــه ش ــه هم ــق ب ــی متعل ــوزۀ عموم ــا ح ام
ــا  ــه م ــل، چ ــه جاه ــم و چ ــه عال ــت، چ ــاوی اس ــه در آن مس هم
و چــه دانشــگاهی، چــه شــیعه و چــه ســنی، چــه مســلمان و چــه 
نامســلمان، چــه دینــدار و چــه ملحــد، و چــه پارســا و چــه ناپارســا.
در حــوزۀ عمومــی نــه کســی بــر کســی برتــر اســت و نــه از کســی 
فروتــر، و هیــچ یــک از اوصــاف پیشــین تأثیــری بــر ایــن واقعیــت 
نمی گــذارد و خواســت اکثریــت و اقلیــت هــم مــاک نیســت، بلکــه 
حــق مســاوی شــهروندی میــان همــه ســاکنان یــک ســرزمین مطــرح 

اســت.
اگــر کســی یــا گروهــی بخواهــد میــل و ســلیقه خــود را زیــر عنــوان 
دیــن یــا فرهنــگ یــا ایدئولــوژی یــا هــر چیــز دیگــری بــر دیگــران 
ــه  ــت ب ــه دس ــد ک ــد ش ــار خواهن ــم ناچ ــران ه ــد، دیگ ــل کن تحمی
ــروع  ــمکش ش ــزاع و کش ــق ن ــن طری ــد و از ای ــل بزنن ــل متقاب عم
ــر  ــن و ویرانگ ــای خونی ــه گروه بندی ه ــرانجام ب ــد و س ــد ش خواه

خواهــد رســید.
از ایــن رو، بایــد ســپهر عمومــی را بــا توافــق جمعــی ســر و ســامان 
داد، کــه اصطاحــًا بــه آن قــرارداد اجتماعــی گفتــه می شــود، 
ــه 6 ــه صفح ــای...     ادام ــی را مبن ــی حداقل ــه کلیات ــراردادی ک ق
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خـانه تکـانی پوتیـن مـرز ناپیـدای سپـهر عمـومی 
و حـریم خصـوصی

آمریــت شــفاخانه والیــت حــوزوی والیــت هــرات ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعوت 
مــی نمایــد تادرپروســه داوطلبــی تعــداد یــک قلــم تخلیــه چاهــای ســپتیک مــورد ضــرورت 
/1۳99/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB ــخیصه ــی 1۳99 دارای نمبرتش ــال مال س

G05 اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده شــرطنامه مربوطــه را در بــدل مبلــغ 500 افغانــی 
پــول غیــر قابــل بازگشــت  ازشــفاخانه حــوزوی والیــت هــرات وهمچنــان درمرکــز از پروژه 
ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامــه بــا ارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگــه جواز 
فعالیــت  و فــورم تصفیــه حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویش 
ــدارکات طــور سربســته  ــون وطرزالعمــل ت ــق قان ــدرج شــرطنامه طب ــق شــرایط من را مطاب
ازتاریــخ نشــر اعــان الــی مــدت )21( روز تقویمــی الــی ســاعت 01:00 بجــه قبــل ازظهــر 
تاریــخ 19دلــو ســال مالــی 1۳99 بــه صنــدوق آفرهــا در دفتــر مدیرایــت اداری  شــفاخانه 
حــوزوی والیــت هــرات واقــع شــهر هــرات – ســرک والیــت  تحویــل دهند.آفرهــای دیــر 

رســیده وانترنیتــی قابــل پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول بــه مبلــغ ۴0,000 چهــل 
ــی 1۳99  ــو ســال مال ــخ 19 دل ــنه  تاری ــه روز ش ــوده جلســه آفرگشــایی ب ــی ب ــزار افغان ه
ــر اداری  ــع تعمی ــرات واق ــت شــفاخانه حــوزوی ه ــر آمری ــردر دفت ــل از ظه ســاعت11 قب
ــف  ــت مؤظ ــده گان و هیئ ــتراک کنن ــت اش ــه حضورداش ــه دوم ب ــوزوی طبق ــفاخانه ح ش

ــردد. دایرمیگ
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0۷9۷900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 0۷9096۴۷0۳
۳.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0۷99۴2۴25۳

۴.  پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0۷00892888 

 آمریت شـفاخانه والیتی  شـیهد دوکتورکـرام الدین وکیل زاده سـمنگان ازتمام 
داوطلبان واجد شـرایط دعوت می نماید تادرپروسـه داوطلبی )95 قلم طبع اوراق 
MoPH/GDCM/HPR/ وقرطاسـیه( مورد ضـرورت دارای نمبرتشـخیصه
SMGPH/NCB/G006/1۳99 اشـتراک نمـوده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت 
کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی شـیهددوکتورکرام الدین وکیل زاده 
وهمچنـان درمرکـز از پروژه ریفورم شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامـه باارائه 
درخواسـت ضـم کاپـی رنگه جـواز فعالیت  و فـورم تصفیه حسـابات مالیاتی 
آخرین دوره  بدسـت آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه 
طبـق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعان مـدت )21( 
روز تقویمـی الـی سـاعت 10 بجه قـل از ظهر تاریخ19دلو سـال مالـی 1۳99 به 
صندوق آفرها درشعبه  مدیرایت اداری  شفاخانه والیتی شهید دوکتورکرام الدین 
وکیل زاده  واقع شهرایبک والیت سمنگان بگذارند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی 

قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت پـول نقـد ویابانـک گرانتی قابـل قبـول مبلـغ 60,000 
شـصت هزارافغانـی بوده جلسـه آفرگشـایی بـه روز شـنبه تاریخ 19 دلو سـال 
مالی1۳99سـاعت 11:00 قبل ازظهر در سـالون کنفرانس شفاخانه والیتی  شهید 
دوکتورکرام الدین وکیل زاده  به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف 

دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شـفاخانه والیتـی شـهید دوکتورکرام الدیـن وکیل زاده سـمنگان نمبرتماس 
     0۷۴۴698292:

2.  پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا _ وزارت صحـت عامـه نمبرتمـاس: 
    0۷00892888

آمریـت شـفاخانه والیتـی بغـان ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مـی نمایـد 
MoPH/ تادرپروسـه داوطلبی تیل، گازمایـع، روغنیات و فلترباب دارای نمبرتشـخیصه
شـده  چـاپ  نقـل  نمـوده،  شـتراک   GO۳/1۳99/GDCM/HPR/BGN/NCB
ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی بغان وهمچنان درمرکز از پروژه 
ریفـورم شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامـه باارائه درخواسـت ضم کاپـی رنگه جواز 
فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند، آفرهای خویش را 
مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق قانـون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ 
نشـر اعـان مـدت )21( روز تقویمـی الـی 10 بجه قبل ازظهـر تاریخ 19 دلو سـال مالی 
1۳99 بـه صنـدوق آفرها درشـعبه تدارکات مدیریت اداری  شـفاخانه والیتی واقع شـهر 
پلخمـری جـاده صحت عامه بگذارند. آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابـل پذیرش نبوده، 

شـرایط اشـتراک با ارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت پول نقـد ویا بانـک گرانتی قابـل قبول بـه مبلـغ) الت اول تعداد 
دو قلـم تیـل دیـزل و پتـرول مبلـغ 200000 دوصـد هـزار افغانـی، الت دوم تعـداد یک 
قلـم گازمایـع مبلـغ 20000 بیسـت هـزار افغانی، الت سـوم تعـداد 18 قلـم روغنیات و 
فلتربـاب مبلـغ 15000 پانـزده هـزار افغانی( بوده جلسـه آفرگشـایی به روز شـنبه تاریخ 
19 دلـو سـاعت 11 بجـه قبـل از ظهـر در تـاالر کنفرانس هـای آمریت شـفاخانه والیتی 
بغـان منـزل اول متصل به تعمیر جراحی به حضورداشـت اشـتراک کننـده گان و هیئت 

مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی بغان نمبرتماس 0۷00۷0۳۷02
2.  پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس 0۷00892888   

آمریت شفاخانه والیت حوزوی والیت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه 
داوطلبی )تعداد ۴ الت مواد غذایی شامل تعداد 10 قلم حبوبات ،تعداد 9 قلم میوه و ترکاری ، تعداد 1 قلم 
MOPH/ نان خشک و تعداد 1 قلم گوشت گوسنفد ( مورد ضرورت سال مالی 1۳99 دارای نمبرتشخیصه
G02/1۳99/GDCM/HRP/HRH/NCB اشتراک نموده ، نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در 
بدل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت ازشفاخانه حوزوی والیت هرات وهمچنان درمرکز از پروژه 
ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه با ارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه 
حسابات مالیاتی آخرین دوره  بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون 
وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعان الی مدت )21( روز تقویمی الی ساعت 01:00 بجه 
قبل ازظهرتاریخ 20 دلوسال مالی 1۳99 به صندوق آفرها در دفتر مدیرایت اداری  شفاخانه حوزوی والیت 
هرات واقع شهر هرات – سرک والیت  تحویل دهند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، 

شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.
تضمین آفر بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول در الت اول تعداد 1 قلم نان خشک مبلغ 250,000 
دوصدوپنجا هزار افغانی، الت دوم تعداد 1 قلم گوشت گوسفند مبلغ ۳00,000 سیصد هزار افغانی ، الت 
سوم تعداد ده قلم حبوبات مبلغ ۳00,000 سیصد هزار افغانی و الت چهارم تعداد 9 قلم میوه و ترکاری مبلغ 
1۳0,000 یکصدوبیست وپنج هزار افغانی بوده جلسه آفرگشایی به یکشنبه تاریخ 20دلو سال مالی 1۳99 
ساعت 11 قبل از ظهر  در دفتر آمریت شفاخانه حوزوی هرات واقع تعمیر اداری شفاخانه حوزوی طبقه 

دوم به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی نمبرتماس0۷9۷900090
2. شفاخانه حوزوی نمبر تماس 0۷9096۴۷0۳
۳.  شفاخانه حوزوی نمبر تماس 0۷99۴2۴25۳

۴.  پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0۷00892888

آمریـت شـفاخانه والیت حوزوی والیـت هرات ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط دعوت می 
نمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تعـداد یک قلم گاز آکسـیجن طبی مـورد ضرورت سـال مالی 
1۳99 دارای نمبرتشخیصه G01/1۳99/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB اشتراک 
نموده ، نقل چاپ شـده شـرطنامه مربوطه را در بدل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشـت  
ازشـفاخانه حوزوی والیت هرات وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شـفاخانه ها - وزارت 
صحـت عامـه بـا ارائه درخواسـت ضم کاپـی رنگه جـواز فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات 
مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند ، آفرهای خویش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه طبق 
قانـون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعان الی مـدت )21( روز تقویمی 
سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر تاریـخ 21 دلـو سـال مالـی 1۳99 به صنـدوق آفرهـا در دفتر 
مدیرایت اداری  شـفاخانه حوزوی والیت هرات واقع شـهر هرات – سـرک والیت  تحویل 
دهند.آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پول نقد ویابانـک گرانتی قابل قبول به مبلـغ 1۴0,000 یکصد وچهل 
هـزار افغانـی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز دوشـنبه  تاریخ 21 دلو سـاعت 11بجـه قبل از 
ظهـردر دفتر آمریت شـفاخانه حوزوی هـرات واقع در تعمیر اداری شـفاخانه حوزوی طبقه 

دوم به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0۷9۷900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 0۷9096۴۷0۳
۳.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0۷99۴2۴25۳

۴.  پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0۷00892888 

ــاه  ــه چ ــر تخلی ــداد)1040( تانک ــدارکات تع ــان ت ــوع: اع موض
ــرات ــوزوی ه ــفاخانه ح ــاب ش فاض

ــورد  ــیه م ــوع وقرطاس ــم اواراق مطب ــدارکات)95( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــل زاده«  ــن »وکی ــرام الدی ــهید دوکتورک ــی ش ــفاخانه والیت ــرورت ش ض

ــزل، 1080  ــل دی ــدار84612 لیترتی ــدارکات مق ــان ت ــوع: اع موض
لیترتیــل پتــرول ، مقــدار 8000 گیلوگــرام گازمایــع و 18 قلــم 

ــان ــی بغ ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض ــایرروغنیات م س

ــی  ــواد غذای ــم م ــدارکات)21( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــرات ــوزوی ه ــفاخانه ح ــرورت ش ــورد ض م

موضـوع: اعان تـدارکات مقـدار)819233( پوند گازآکسـیجن 
طبـی مورد ضـرورت شـفاخانه حـوزوی هرات

محمد محق

شهاب شهسواری


