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جمهوریِتافراطیتپرور چرا کشورهای خاورمیانه و آفریقا 
نمی توانند قدرتمند باشند؟
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ــن  ــه ای ــد ک ــس می گوین ــور در مجل ــردم غ ــده گان م نماین
ــزی از  ــت مرک ــرف حکوم ــال از ط ــن س ــت در چندی والی

ــت. ــده اس ــاخته ش ــروم س ــوازن مح ــافی مت ــۀ انکش بودج
ــر  ــز در براب ــگاه تبعیض آمی ــن کار را ن ــدۀ ای ــل عم ــان دلی آن
کــه  می کننــد  تأکیــد  و  می داننــد  غــور  مــردم والیــت 
محرومیــت از انکشــاف متــوازن در چندیــن ســال کــه حــق 
ــاخته  ــز س ــردم را لب ری ــر م ــۀ صب ــت، کاس ــان اس قانونی ش

اســت.   
برخــی از نماینــده  گان مــردم والیــت غــور در شــورای 

ــه  ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ مل
ــز در  ــگاه  تبعیض آمی ــض و و ن ــی   ، تبعی ــل بی عدالت ــه دلی ب
ــردد،  ــن می گ ــی در آن تعی ــۀ مال ــه بودج ــت ک ــای اس نهاده
به ویــژه وزارت مالیــه ســبب شــده تــا والیــت  غــور از 

ــد.  ــروم بمانن ــی مح ــافی و زیربنای ــه انکش بودج
ــه  ــت ب ــن والی ــر در ای ــات اخی ــه اعتراض ــاره ب ــا اش ــان ب آن
ــافی  ــۀ انکش ــور در بوج ــت غ ــن والی ــر نگرفت ــل در نظ دلی
ــد  ــوازن، می گوی ســال پیــش رو و محرومیــت از انکشــاف مت
ــور  ــردم غ ــر م ــض در براب ــا تبعی ــزی ب ــت مرک ــه حکوم ک
مایــۀ  مــردم غــور  بــرای  کار  ایــن  برخــورد می کننــد. 

ــت.  ــده اس ــی ش مأیوس
ــۀ  ــده بودج ــب ش ــس از تصوی ــه پ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــت عموم ــو در نشس ــنبه، 2 دل ــال 1399 روز چهارش س
ــل  ــه دلی ــور ب ــت غ ــهروندان والی ــده گان، ش ــس نماین مجل
ــر  ــد قی ــافی؛ مانن ــای انکش ــی پروژه ه ــدن برخ ــامل نش ش
ریــزی بــزرگ راه مرکــزی )غــور- قندهــار . هــرات – غــور( 
ــه   ــند، دســت ب ــن س ــچ« در ای ــرق »پوزه لی ــد ب ــاخت بن و س

ــد. ــراض زدن اعت
شــهروندان والیــت غــور روز چهارشــنبه، 2 دلــو بــا راه اندازی 
اعتصــاب عمومــی دروازه هــای نهادهــای دولتــی، بــه شــمول 
دفتــر والــی را بســتند و بــا برپــا کــردن خیمه هــای اعتراضــی 
در مقابــل دفتــر والــی، ادعــا کرده انــد کــه »حکومــت 

مرکــزی را بــه رســمیت نمی شناســند«....   ادامــه صفحــه 3

سـاختن والیـت غور، سـاختن تمـدن و افتخــارات تاریخی 
افغانسـتان اسـت و می بایـد دولـت بـه ایـن والیت بـه گونۀ 
خـاص توجـه کنـد. متأسـفانه بی کفایتـی حکومـت، فسـاد 
دولتـی و عصبیت هـای تبـاری، علـت عمـدۀ بی توجهـی بـه 
والیـتِ غور پنداشـته می شـود. مسـلمًا این تنهـا والیت غور 
نیسـت که شـکار تعصبات قومی و سـمتی و سـلیقه یی شده 
اسـت، بلکـه والیت هـای دیگـری هـم هسـتند کـه درسـت 
بـه آن هـا پرداختـه نشـده اسـت. دولـت بـه عنـوان کارگزار 
منافـع و مطالبـاِت مـردم در سرتاسـر افغانسـتان، می بایـد به 

تمـام نقـاط کشـور در قالـب اصـِل »انکشـاف متـوازن« نگاهِ 
یکسـان داشـته باشـد و حتـا بـرای رسـیدن بـه ایـن مأمول، 
والیت هـای محـروم و عقب نگه داشته شـده یی چـون والیـت 

غـور را مـورد اهتمامِ بیشـتر قـرار دهد. 
غـور بـه عنـوان مرکزی تریـن والیـت افغانسـتان، می بایـد 
سـاکن  ُخرده فرهنگ هـای  و  اقـوام  همـۀ  وصــِل  نقطـه 
در کشـور باشـد. امـا بـه خیابـان آمـدِن غوری هـا در ایـن 
روزهـای سـرد، اوج دلغوره گِی آنـان را از حاکمـان بی تدبیر 

اثبـات می رسـاند... بـه 

نماینده گان مردم غور در مجلس:
غـور از انکشـاف متـوازن محـروم سـاخته شـده است

دلغـوره گـِی غـوریان فـوران کـرد!

وزارت صحت:
برای مقابله با کرونا آماده گی داریم

غزينکې۶۷ښوونځيودانۍنهلري

امریکالهطالبانونوېغوښتنېکړي

بیـن  در  را  نگرانی هایـی  کرونـا  کشـندۀ  ویـروس 

آنـان  اسـت  آورده  وجـود  بـه   کشـور  شـهروندان 

می گوینـد کـه این ویـروس به آسـانی از یک انسـان 

بـه انسـان دیگـر انتقـال می کنـد در همیـن وزارت 

بـرای  آماده گی هـا  کـه  کـرد  اعـام  عامـه  صحـت 

جلوگیـری از ویـروس کرونـا در کشـور گرفته شـده 

اسـت.

شـهروندان کشـور از وزارت صحت خواسـته اند تا 

اقدامـات جـدی را برای جلـو گیری ویـروس کرونا 

روی دسـت بگیـرد زیرا محدودیتـی چندانی بر رفت 

و آمـد خارجی هـا در کشـور اعامل منی شـود.

نگرانی شـهروندان کشـور در حالی مطرح می شـود 

کـه ویـروس کرونـا در شـهر ووهـان چیـن در یکی 

از بـازار گوشـت فروشـی ایـن شـهر بـه تاریـخ ۲۱ 

سـپتامرب ۲۰۱۹ کشـف شـد، کـه تاکنون جـان بیش 

در  ویـروس  ایـن  هم چنیـن  و  گرفتـه  را  تـن    25

فرانسـه، اسـرالیا ایـاالت متحـده امریـکا، تایلنـد، 

انتقـال  و عربسـتان  تایـوان  کـره جنوبـی، جاپـان، 

اسـت. یافته 

مسـووالن وزارت صحـت عامه کشـور می گوید که 

سیسـتم مراقـب از امـراض »رسویانـس امـراض« 

در متـام والیـت کشـور فعـال اسـت و این سیسـتم 

امـراض جدیـد را شناسـای و به مرکز اطـاع میدهد 

امـا تاکنـون ویـروس کرونا در کشـور کشـف نشـده 

است.

حفیظ رسـولی هامهنـگ کنندۀ رسویانـس وزارت 

صحـت عامه می گویـد: تدابـرب الزم بـرای جلوگیر 

از ویـروس کرونـا در میدان هـای هوایـی کشـور نیز 
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د غــزين د ډیــری ولســوالیو اوســېدوونکي وايــي 

۶۷ ښــوونځي یــې ودانــۍ نــه لــري.

د غــزين اوســېدوونکي پــه دې والیــت پــه ځینــو 

ولســوالیو او لــرې پرتــو ســیمو کــې د ښــوونځیو 

د ودانیــو د جوړولــو غوښــتنه کــوي.

ــې  ــوونځۍ دي چ ــې ښ ــری داس ــي ډی دوی واي

د  کوونکــي  زده  او  لــري  نــه  ودانــۍ  هېــڅ 

ــو  ــوو خیم ــړل ش ــه ورک ــورې پ ــه ل ــیف ل یونیس

ــه  ــې دغ ــربه ی ــه خ ــو پ ــوي خ ــړې ک ــې زدک ک

ــه املــه ســورۍ  ــو ل خیمــې هــم د ملــر او بادون

ســورۍ دي.

د غــزين د خوګیاڼــو ولســوالۍ اوســېدونکی 

ــې  ــوالۍ ک ــه ولس ــوږ پ ــي: »زم ــدګل واي محم

ــه دا  ــه لــري، ن ــه دي چــې ودانــۍ ن څــو مکتبون

ــو نــورو  ــه ځین ــه ولســوالۍ کــې پ چــې زمــوږ پ

ولســوالیو کــې پــه انــدړو کــې پــه ګېــان کــې، 

ــې،  ــد ک ــه اب بن ــې پ ــې همداس ــاغ ک ــره ب ــه ق پ

پــه ډیــری ولســوالیو کــې لــه بدغــه مرغــه چــې 

ښــوونځي یــې ودانــۍ نــه لــري، نــو زمــوږ هیلــه 

ــه  ــړي پ ــه وک ــې وزارت توج ــې د پوهن دا ده چ

دغــه برخــه کــې.«

د قــره بــاغ ولســوالۍ اوســېدوونکی رحمــت الله 

ــوږ  ــي: »زم ــوي او واي ــتونزه رشیک ــه س ــم ورت ه

تعمیرونــه  کــې ښــوونځي  ولســوالیو  ډیــری 

ــه  ــا زمــوږ حــق ن ــږم چــې ای ــه پوهې ــري، ن ــه ل ن

کېــږي؟ پــه دې اړه زمــوږ لــه دولــت نــه دا تقاضــا 

ده، لــه ولســمرش نــه مــو دا تقاضــا ده چــې مــوږ 

تــه خپــل حــق راکــړي.«

د غــرين والیــت د پوهنــې رئیــس هــم منــي چــې 
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ایــا د امریــکا متحــده ایاالتــو د وســله والــو طالبانــو لــه 

ســیايس اســتازو رسه د موافقــې د الســلیک لپــاره خپــل 

رشایــط بــدل کــړي؟

د افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا د حکومــت 

ځانګــړی اســتازی زملــی خلیلــزاد د یوولســم وار لپــاره 

ــتازو رسه د  ــیايس اس ــه س ــو ل ــې د طالبان ــه ک ــه دوح پ

ســولې یــوې موافقــې تــه رســېدو لپــاره خــربې کــوي.

د جنــويب اســیا د چــارو امریکايــي څارونکــي بارنــټ 

روبیــن لــه ازادي راډیــو رسه پــه مرکــه کــې تېــره اونــۍ 

وویــل چــې د طالبانــو او امریــکا د ســولې پــه موافقــه 

کــې منــل شــوې چــې طالبــان بــه لــه ۷ تــر لســو ورځو 

تشــدد را کمــوي، د موافقــې د الســلیک پــه ۱۳۵ 

ورځــو کــې بــه د امریــکا د پوځيانــو شــمېر ۸۵۰۰ تــه 

را کمېــږي، د موافقــې تــر الســلیک وروســته پــه لســو 

ــه  ــتان ل ــتازي د افغانس ــو اس ــه د طالبان ــې ب ــو ک ورځ

ــوي. ــربې ک ــخ خ ــت رسه مخام حکوم

ــکا د  ــان او امری ــې طالب ــړه چ ــد ک ــن تائی ــټ روبی بارن

ــده  ــوي او څرګن ــږدې ش ــر ن ــه ډې ــلیک ت ــې الس موافق

ــاروې  ــه ن ــه پ ــربې ب ــاين خ ــن االفغ ــې بی ــړه چ ــې ک ی

ــږي. ــې کې ک

خــو وســله والــو طالبانــو پــر خپلــه وېــب پاڼــه پــه یــوه 

ــه  ــکا رسه ل ــې امری ــه چ ــه دې کبل ــې، ل ــان ک ــوي بی ن

ــاره د تشــدد د  دې چــې هغــوي د ســولې د موافقــې لپ

کمولــو ژمنــه کــړې وه، نــوې غوښــتنې ورڅخــه کــړې 

لــه شــکایته ډک بیــان یــې خپــور کــړی دی.

د طالبانــو پــه بیــان کــې نــور وضاحــت نــه دی ورکــړ 

ــکا  ــې امری ــړې چ ــده ک ــه ده څرګن ــې ن ــوی او دا ی ش

ــړې دي. ــتنې ک ــوې غوښ ــې ن کوم

ــو د  ــله والوطالبان ــه، وس ــه حوال ــرس پ ــیتد پ د اسوش

ــي  ــې وی ــان ک ــه دې بی ــه ورځ پ ــنبې پ ــج ش ــرې پن تې

چــې واشــنګټن هســې وقــت ضایــع کــوي او دا چــې د 

تشــدد د کمولــو تعبیــر لــه خلیلــزاد رسه خــربې متاثــره 

ــړې دي. ک

ــو  ــه پخوانی ــوی ل ــان د هغ ــوري دا بی ــه ل ــو ل د طالبان

ــري. ــر ل ــربو رسه توپی خ

ــر  ــیايس دف ــو د س ــو طالبان ــله وال ــۍ د وس ــره اوون تې

ــه  ــې ت ــتان ډان ورځپاڼ ــاهین د پاکس ــهیل ش ــد س ویان

ویــي و چــې لــه امریــکا رسه د ســولې د موافقــې 

ــوي دي. ــږدې ش ــه ن ــلیک ت الس

ســهېل شــاهین ویــي و چــې ښــايي د جنــورۍ د 

میاشــتې تــر پایــه دا موافقــه الســلیک کــړي.

ــه اړه د  ــان پ ــد بی ــه لــوري د نــوي ګیلــه من ــو ل د طالبان

خلیلــزاد دفــر ال رســامً څــه نــه دي ویــي او د امریــکا 

د بهرنیــو چــارو وزارت هــم تبــره نــه ده کــړې.

ابوبکر صدیق

سرنوشت انتخابات در گرو یک مکتوب
کمیسیون های انتخاباتی یک هفته ا ست چشم به راه مکتوب یکدیگر اند
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ــت  ــه دول ــدم توج ــه ع ــراض ب ــور در اعت ــرم غ ــراً م اخی
ــه  ــش ب ــن در واکن ــا و همچنی ــِت آن ه ــه وضعی ــزی ب مرک
عــدم تخصیــص بودجــۀ کافــی بــه ایــن والیــت در بودیجــۀ 
ملــی کشــور، اعتــراض گســترده یی را ســامان داده،  نهادهــای 
دولتــی را بســتند و دولــت مرکــزی را تهدیــد بــه نافرمانــی 

ــد.  ــه رســمیت نشــناختن کردن ــا ب ــی و حت مدن
والیــت غــور از والیت هــای مرکــزی و باســتانِی افغانســتان 
بــا گذشــتۀ بســیار درخشــان در تاریــِخ ایــن کشــور و 
ــج  ــه از دردِ رن ــفانه سال هاســت ک ــا متأس ــه اســت، ام منطق
و تبعیــض نالیــده و بــه حــاِل آن توجــه نشــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه مردمــاِن والیــت غــور نقش شــان را در 
ــه دموکراســی و دولــت دارِی نویــن در کشــور  شــکل دهی ب
بــه گونــۀ احســن ایفــا کــرده انــد و پُرشــورترین حضــور را 
ــته  ــی داش ــوری و پارلمان ــت جمه ــای ریاس در انتخابات ه
ــارِ  ــر دی ــی ب ــای اجتماع ــر و محرومیت ه ــه فق ــد. اگرچ ان
ــوِل  ــا قب ــان همــواره ب ــا غوری ــوده اســت، ام ــم ب غــور حاک
ــت در  ــر و تحــوِل مثب ــه تغیی ــدوار ب ــاِی بســیار امی قربانی ه
ــه رغــم ایــن، هرگــز حــواِس  ــد. ب ــوده  ان وضعیــِت خــود ب
ــن  ــه ای ــی ب ــۀ جهان ــِن جامع ــمان ریزبی ــت و چش حکوم
والیــِت مســتعد و دارای قابلیت هــای خــوِب توریســتی 
ــا از  ــور حت ــت غ ــیاحتی، معطــوف نشــده اســت. والی و س
ــور  ــای کش ــیاری از والیت ه ــه بس ــی ک ــای اولیه ی کمک ه
آن را شــاهد بــوده انــد، برخــوردار نشــده اســت. هنــوز یــک 
ســرِک خــوِب اسفالت شــده در مرکــِز ایــن والیــت به چشــم 
ــری نیســت.  ــزرگ اصــًا خب نمی خــورد و از آبادانی هــاِی ب
راه هــاِی قریه هــا و دره هــا هنــوز همــان راهروهــاِی قدیمــی 
انــد کــه بــا انــدک بــرف و بــاران مســدود می شــوند و نیــز 
ســرک اصلــِی ایــن والیــت کــه چندیــن والیــِت دیگــر را بــه 
ــور  ــاده و صعب العب ــر افت ــوز از نظ ــد، هن ــم وصــل می کن ه

باقــی مانــده اســت. 
قربانــِی  والیــت  ایــن  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
تبعیض هــای  همین طــور  و  مســووالن  ندانم کاری هــای 
ــان  ــتاخیر غوری ــت. رس ــده اس ــتماتیک ش ــِی سیس حکومت
ــک  ــور، ی ــی کش ــخ دموکراس ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ب
حرکــِت مدنــی بــرای بازخواســِت حقــوق ِ حقۀشــان اســت 
ــزی  ــت مرک ــر دول ــود. اگ ــیده گی ش ــه آن رس ــد ب ــه بای ک
بــه خواســِت غوری هــا و اعتــراض مدنی شــان توجــه 
ــری را  ــاِت جدی ت ــا اقدام ــه آن ه ــت ک ــن اس ــد، ممک نکنـ
روی دســت گیرنــد. امــا بایســته اســت کــه دولــت مرکــزی 
ــکِل  ــه ش ــت ب ــن والی ــه ای ــی، ب ــال ها بی اعتنای ــس از س پ
ــان  ــی آقای ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــردازد. س ــدی بپ ج
غنــی و عبــداهلل وعده هایــی گــرم و کانــی بــه ایــن والیــت 
و مردمانــش داده بودنــد کــه بــه هیــچ یــک عمــل نکردنــد. 
ــر  ــه نظ ــه ب ــا پایان یافت ــتِ  آن ه ــر حکوم ــه عم ــون ک اکن
می  رســد، حداقــل کاری کــه می تواننــد بــرای غوریــان 
ــه  ــک بودجــۀ درســت و عادالن ــص ی ــد، تخصی انجــام دهن
بــرای ایــن والیــت بــه منظــور تحقــق توســعۀ ملــِی متــوازن 

ــت.  اس
از ایــن کــه بگذریــم؛ ســاختن والیــت غــور، ســاختن تمــدن 
ــت  ــد دول و افتخـــارات تاریخــی افغانســتان اســت و می بای
ــد. متأســفانه  ــۀ خــاص توجــه کن ــه گون ــت ب ــن والی ــه ای ب
عصبیت هــای  و  دولتــی  فســاد  حکومــت،  بی کفایتــی 
تبــاری، علــت عمــدۀ بی توجهــی بــه والیــِت غــور پنداشــته 
ــه  ــت ک ــور نیس ــت غ ــا والی ــن تنه ــلمًا ای ــود. مس می ش
شــکار تعصبــات قومــی و ســمتی و ســلیقه یی شــده اســت، 
ــه  ــت ب ــه درس ــتند ک ــم هس ــری ه ــای دیگ ــه والیت ه بلک
ــزار  ــوان کارگ ــه عن ــت ب ــه نشــده اســت. دول ــا پرداخت آن ه
ــد  ــتان، می بای ــر افغانس ــردم در سرتاس ــاِت م ــع و مطالب مناف
بــه تمــام نقــاط کشــور در قالــب اصــِل »انکشــاف متــوازن« 
نــگاهِ یکســان داشــته باشــد و حتــا بــرای رســیدن بــه ایــن 
عقب نگه داشته شــده یی  و  محــروم  والیت هــای  مأمــول، 
ــرار دهــد.  ــورد اهتمــامِ بیشــتر ق چــون والیــت غــور را م

ــد  ــت افغانســتان، می بای ــن والی ــوان مرکزی تری ــه عن غــور ب
ــاکن در  ــای س ــوام و ُخرده فرهنگ ه ــۀ اق ــِل هم ــه وصـ نقط
ــن  ــا در ای ــدِن غوری ه ــان آم ــه خیاب ــا ب ــد. ام ــور باش کش
حاکمــان  از  را  آنــان  دلغوره گــِی  اوج  ســرد،  روزهــای 

بی تدبیــر بــه اثبــات می رســاند.

دلغوره گِی غوریان فوران کرد!

وقتــی افراط گرایــی در زیــر پوســِت جامعــه 
روز  از  فربه تــر  روز  هــر  و  می کشــد  نفــس 
ــد  ــی ق ــای دموکراس ــر ارزش ه ــته در براب گذش
علــم می کنــد، آن گاه ســخن گفتــن از جمهوریــت 
ــت.  ــبیه اس ــه ش ــک فکاه ــه ی ــای آن ب و ارزش ه
ــان ســقوط  ــوزده ســال پیــش وقتــی رژیــم طالب ن
کــرد، مردمــی کــه از زیــر بــار اســارت و شــکنجۀ 
ــد،  ــرده بودن ــه ســامت ب ــی جــان ب ــم طالبان رژی
دموکراســی را مهم تریــن وســیلۀ رســیدن بــه 
آن  از  و  می دانســتند  مقاصدشــان  و  هدف هــا 
ــروه  ــی گ ــال ها وقت ــد. در آن س ــت می کردن حمای
ــده  ــه کمــِک ارتجــاع منطقــه زن ــاره ب طالبــان دوب
شــد، در داخــِل کشــور هیــچ تکیــه گاه و پناه گاهــی 
ــا  ــوی مرزه ــل در آن س ــن دلی ــه همی ــت. ب نداش
پنـــاه گرفــت و بــه نفــس کشــیدِن دوبــاره آغــاز 
ــای  ــاِن جریان ه ــه حامی ــی ک ــاید آن های ــرد. ش ک
تنــدرو در منطقــه بودنــد، می دانســتند کــه ســران 
رژیــم پــس از طالبــان آن قــدر ناشــی و خودخــواه 
ــع  ــدای مناف ــز را ف ــه چی ــه زودی هم ــه ب ــد ک ان
شــخصی و گروهــِی خــود می کننــد. امــروز 
وقتــی گــزارش »شــاخص دموکراســی در جهــان« 
را می خوانیــم، از جایگاهــی کــه افغانســتان در آن 
قــرار دارد، واقعــًا بایــد احســاس شــرم و ناراحتــی 

کــرد. 
امــروز رتبــۀ افغانســتان در میــان کشــورهایی کــه 
ــی  ــد، خیل ــد ان ــک معتق ــای دموکراتی ــه ارزش ه ب
ــزی اســت کــه ده ســال پیــش در  ــر از چی پایین ت
ــابقه  ــورِت کم س ــه ص ــردم ب ــت. م ــرار داش آن ق
بــه چنیــن ارزش هایــی کم بــاور شــده انــد. 
جامعــه چهره هــای  در  روز  هــر  افراط گرایــی 
مختلفــی از خــود را بــه نمایــش می گــذارد. 
ــی  ــورِ دقیق ــچ تص ــروز هی ــالۀ ام ــوان بیست س ج
ــور  ــن کش ــر ای ــان ب ــان طالب ــه در زم ــه ک از آنچ
گذشــت، نــدارد. ایــن جــوان نســل ســومِ جنــگ 
ــل  ــار دهــه قب ــه چه افغانســتان اســت. جنگــی ک
آغــاز شــد و در هــر برهــه ســربازاِن خــاِص خــود 
ــه  ــد ک ــروزی نمی دان ــواِن ام ــت. ج ــته اس را داش
ــه  ــود، چ ــدرو می ش ــای تن ــذب گروه ه ــی ج وقت
بایــی بــر ســِر خــود و اطرافیـــاِن خــود مــی آورد. 
زنده گــی  نظامــی  ظــل  در  کــه  می بینــد  او 
ــه او  ــان ب ــردن کار و ن ــم ک ــه از فراه ــد ک می کن
نــه تنهــا کــه عاجــز آمــده، بــل بــا قســاوِت تمــام 

ــی دزدد. ــان او را م ن
 افراط گرایــان بــا نشــان دادِن »بــاغ ســرخ و 

ســبز« جوانــان را می فریبنــد و بــه ســربازان 
ــا اشــاره  ــان ب ــد. آن ــل می کنن ــانِی خــود تبدی مجـ
ــران آن  ــه رهب ــه ک ــور و آنچ ــِت کش ــه وضعی ب
ــی  ــی خوب ــۀ تبلیغات ــد، حرب ــِر آن آورده ان ــر س ب
ــردای  ــان از ف ــه جوان ــان ب ــد. آن ــار دارن در اختی
شکوهمندشــان ســخن می گوینــد، از امکاناتــی 
ــه  ــی ک ــد و از امتیازهای ــت می آورن ــه دس ــه ب ک
ــخن  ــود، س ــان می ش ــا نصیب ش ــن دنی ــس از ای پ
ــب  ــزی نصی ــه چی ــرف، چ ــن ط ــد. از ای می گوین
وعده هــای  دروغ،  می شــود؟  کشــور  جوانــاِن 
ــا  ــدارد. آی ــود ن ــه وج ــی ک ــی و امکانات میان ته
ارزش هــای  از  می تــوان  شــرایطی  چنیــن  در 

ــرد؟   ــاع ک ــان دف ــی همچن دموکراس
آنچــه را کــه ســران حکومــت در هجــده یــا 
ــه  ــش گذاشــتند، ب ــه نمای ــوزده ســاِل گذشــته ب ن
ــان  ــت. در جه ــاع نیس ــل دف ــورت قاب ــچ ص هی
خیلی هــا در مقابــل دموکراســی و ارزش هــای 
را  دموکراســی  افاتــون  گرفته انــد؛  جبهــه  آن 
حکومــِت اوباشــان می گفــت. کارل پوپــر بــا همــۀ 
تمایلــی کــه بــه دموکراســی و دفــاع از آن داشــت، 
نمی پســندید  را  آن  ســازوکارهای  از  بســیاری 
ــای  ــا رژیم ه ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــی می گف ول
اســتبدادی و تمامیت خــواه، دموکراســی یگانــه 
ــت  ــن اس ــروِف او ای ــخن مع ــت. س ــه اس گزین
کــه »دموکراســی بدتریــن نــوع حکومــت اســت، 
منهــای حکومت هایــی کــه از آن بدتــر انــد.« 
حــاال هــم منتقـــدان دموکراســی در جهـــان زیــاد 
انــد. از فیلســوفان گرفتــه تــا اقتصاددانــان و 
ــا  ــا، ت ــن انتقاده ــۀ ای ــا هم ــا ب ــان. ام جامعه شناس
ــراغ  ــی س ــرای دموکراس ــری ب ــِل دیگ ــوز بدی هن

ــت. ــده اس ــه نش گرفت
ــِی  ــی و اتوپیای ــان رژیم هــای آخرالزمان  افراط گرای
خــود را در برابــر دموکراســی علــم می کننــد. 
آن هــا یــاد دارنــد کــه بــا چــه ترفندهایــی 
ایــن کار را صــورت دهنــد. آن هــا از ضعــِف 
ــی  ــد و آن گاه ُمدل ــتفاده می کنن ــت داران اس حکوم
ــر می کشــند  ــه تصوی از آرمان شــهرهاِی خــود را ب
ــن  ــد. ای ــک باش ــه نزدی ــاِت جامع ــا روحی ــه ب ک
ــری  گروه هــا در جوامــع اســامی ضمــن جبهه گی
ــک، از عواطــف و  ــر ارزش هــای دموکراتی در براب
احســـاساِت مذهبــی مــردم و بــه ویــژه جوانــان به 
ــای  ــد و حکومت ه ــود می جوین ــی س ــدازۀ کاف ان
ــی  ــن گروه های ــه چنی ــز ب ــرا نی فاســد و انحصارگ
زمینــۀ ظهــور فراهــم می کننــد؛ مثــل آنچــه کــه در 

ــاده اســت.  ــاق افت افغانســتان اتف
شــعار  یک ســر  افغانســتان  حکومت گــراِن 
امــا  می دهنــد  ســر  جمهوریــت  از  حمایــت 
هیــچ کــدام از آن هــا بــه شــمول اشــرف غنی 
کــه خواهــان ادامــۀ قــدرِت خــود اســت، یــاراِی 
را  افراطــی  گروه هــای  برابــر  در  ایســتاده گی 
ــا حاضــر  ــاِن او حت ــی و اطرافی ــای غن ــد. آق ندارن
نیســتند کــه در برابــر ســخناِن فــردی مثــل 
موضــِع  هــرات  در  انصــاری  مجیب الرحمــن 
ــه  ــد ک ــت می گوین ــد. آن وق ــام کنن ــود را اع خ
ــم.  ــاع کنی ــت دف ــای جمهوری ــد از ارزش ه بیایی
کــدام ارزش هــا و کــدام اصــول؟! ایــن ارزش هــا 
را کــه خودتــان زیــر ســوال بــرده ایــد، آن گاه مــا 
ــم؟  ــاک کنیـ ــما را پ ــاِی ش ــه لجن کاری ه چگون
صلح تــان  اســت،  چنیــن  کــه  انتخابات تــان 
ــه  ــس چ ــت، پ ــان اس ــه چن ــم ک ــان ه ــا طالب ب
ــواِن  ــا جـ ــود دارد؟ آی ــاع وج ــرای دف ــزی ب چی
ــه بپرســد خــود را  ــدارد ک ــن ســرزمین حــق ن ای
ــاِی شــما بســازد؟ شــماهایی  ــرای چــه ســپر ب ب
ــان چســپیده  ــای بانکی ت ــه »اکونت«ه ــط ب ــه فق ک
ایــد و حتــا حاضریــد کــه بــه ســازِ افراط گرایــان 
ــۀ خســته و  ــک جامع ــد، چــه توقعــی از ی برقصی
دچــار هــزار و یــک مشــکل سیاســی، اجتماعــی و 

ــد؟  ــادی داری اقتص

یک سـر  افغانسـتان  حکومت گـراِن 
سـر  جمهوریـت  از  حمایـت  شـعار 
می دهنـد امـا هیـچ کـدام از آن هـا 
بـه شـمول اشـرف غنی کـه خواهان 
یـاراِی  اسـت،  خـود  قـدرِت  ادامـۀ 
گروه هـای  برابـر  در  ایسـتاده گی 
و  غنـی  آقـای  ندارنـد.  را  افراطـی 
نیسـتند  حاضـر  حتـا  او  اطرافیـاِن 
فـردی  سـخناِن  برابـر  در  کـه 
در  انصـاری  مجیب الرحمـن  مثـل 
هـرات موضـِع خـود را اعـام کنند. 
از  بیاییـد  کـه  می گوینـد  آن وقـت 
ارزش هـای جمهوریـت دفـاع کنیم. 
اصـول؟!  کـدام  و  ارزش هـا  کـدام 
ایـن ارزش هـا را کـه خودتـان زیـر 
سـوال بـرده ایـد، آن گاه مـا چگونه 
لجن کاری هاِی شـما را پاک کنیــم؟ 
اسـت،  چنیـن  کـه  انتخابات تـان 
صلح تـان بـا طالبـان هـم کـه چنان 
بـرای  چیـزی  چـه  پـس  اسـت، 
دفـاع وجـود دارد؟ آیـا جــواِن ایـن 
بپرسـد  کـه  نـدارد  حـق  سـرزمین 
خـود را بـرای چـه سـپر باِی شـما 
بـه  فقـط  کـه  شـماهایی  بسـازد؟ 
چسـپیده  بانکی تـان  »اکونت«هـای 
ایـد و حتـا حاضریـد کـه بـه سـاِز 
افراط گرایـان برقصیـد، چـه توقعـی 
از یـک جامعـۀ خسـته و دچـار هزار 
و یـک مشـکل سیاسـی، اجتماعی و 

داریـد؟ اقتصـادی 

احمد عمـران



ــزی؛  ــت مرک ــور از حکوم ــت غ ــنده گان والی ــت باش خواس
ــور و  ــرات – غ ــار و ه ــور – قنده ــزرگ راه غ ــزی ب ــر ری قی

ــت اســت.  ــن والی ــرق در ای ــن ب ــان تأمی همچن
فریب مردم

ظاهــر تمیــم، یکــی از نماینــده گان مــردم غــور در مجلــس، در 
گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: نهادهــای دولتــی 
ــردم  ــم م ــردن، خش ــش ک ــرای فروک ــه ب ــد ک ــد کرده ان تعه
ــردم در  ــرای شــامل ســاختن پیشــنهادات م ــل ب راه هــای بدی

هزینــه زیربنایــی مــد نظــر بگیرنــد.
آقــای تمیــم می گویــد کــه در تصویــب ســند مالــی و 
ــود دارد  ــلیقه یی وج ــای س ــافی، برخورده ــای انکش بودجه ه
ــور از  ــت غ ــادی والی ــالیان متم ــب در س ــن ترتی ــه همی و ب
ــده  ــروم مان ــوازن مح ــافی مت ــی و انکش ــای زیربنای پروژه ه

اســت. 
ــای  ــام نهاده ــه تم ــد ک ــد می کنن ــور تایی ــی غ ــای محل مقام ه
ــت  ــز والی ــوه – مرک ــان در فیروزک ــوی معترض ــی از س دولت
ــس  ــا ریی ــردم را ب ــت  م ــا خواس ــده اند، ام ــته ش ــور- بس غ

ــته اند. ــان گذاش ــی در می ــای محل ــان و اداره ارگان ه پارلم
شــورای علمــای غــور هــم بــا پشــتی بانی از معترضــان بــاور 
دارد کــه حکومــت مرکــزی در حــق غوری هــا ظلــم کــرده و 

بایــد بــه خواســت آنــان رســیده گی کنــد.
در همیــن حــال، کرام الدیــن رضــازاده  یکــی دیگــر از 
نماینــده گان مــردم غــور در مجلــس می گویــد کــه در 
ســال های دراز مــردم غــور انتظــار عدالــت و انکشــاف 
متــوازن را از حکومــت مرکــزی دارنــد تــا انکشــاف زیربنایــی 
و متــوازن و در ایــن والیــت صــورت بگیــرد، امــا هیچ گاهــی 
ــال  ــه دنب ــردم را ب ــرآورد نشــد و اعتراضــات م ــع ب ــن توق ای

ــت. داش
قانــون اساســی افغانســتان انکشــاف متــوازن را یکــی از 
اصل هــای مهــم می داننــد، ایــن بحــث در بودجه هــای 
مالی یــی کــه ســاالنه توســط شــورای ملــی تصویــب 
می شــود و بــه اســاس آن بودجــۀ مالــی و انکشــاف متــوازن 
ــر  ــد نظ ــردد، م ــند می گ ــن س ــور وارد ای ــای کش والیت ه
گرفتــه می شــود، امــا بــه اســاس ادعــای آقــای رضــا زاده ایــن 
ــه  ــه ک ــن بودج ــور در تعی ــت غ ــورد والی ــات در م موضوع
اغلــب اختیــارات آن در دســت وزارت مالیــه اســت، مــد نظــر 

ــت.  ــده اس ــه نش گرفت
ایــن نماینــدۀ مــردم غــور ادعــا می کنــد کــه در ســالیان دراز 
ــن  ــد و ای ــروم بوده ان ــوازن مح ــاف مت ــور از انکش ــردم غ م
ــر  ــت در براب ــرف حکوم ــز از ط ــض آمی ــک برخــورد تعبی ی

مــردم غــور اعمــال شــده اســت. 
بــه گفتــۀ او، تــا زمانــی کــه حکومــت مرکــزی بــه خواســت 
ــردم از  ــت پاســخ قناعــت بخــش ندهــد، م ــن والی ــردم ای م
ــن  ــش از ای ــرا پی ــد؛ زی ــر نمی دارن ــت ب ــراض دس ــن اعت ای
ــرای  ــزی ب ــت مرک ــده گان دول ــته نماین ــال های گذش در س
فریــب مــردم بــه ایــن والیــت ســفر داشــتند، امــا هیچ گاهــی 

ــرد. ــدا نک ــی پی ــه عمل ــان جنب گفته های ش
ــد،  ــه و مســووالن ارش ــه سرپرســت وزارت مالی ــت ک او گف
ایــن نهــاد؛ پیــش از تصویــب بودجــۀ ســال 1399 تعهــد بــه 
ــد،  ــت مانن ــن والی ــافی ای ــای انکش ــردن پروژه ه ــامل ک ش
قیرریــزی جادهــای مرکــزی و اعمــار بنــد بــرق »پوزه لیــچ«را 
بــه نماینــده گان مــردم غــور داده بودنــد، امــا پــس از تصویــب 

بودجــۀ دیــده شــد کــه شــامل آن نیســت.
ــن اعتراضــات  ــد کــه اگــر ای ــی از ســرما می گوی ــا نگران او ب
ــد،  ــدا کن ــه پی ــزی ادام ــت مرک ــوری حکوم ــل بی غ ــه دلی ب

ــد.  ــته باش ــانی در پی داش ــات انس ــن تلف ممک

دیدار با غنی
ــزی را  ــت مرک ــور، حکوم ــت غ ــردم والی ــم، م ــویی ه از س
ــم  ــوازن مته ــردن انکشــاف مت ــات نک ــی و مراع ــه بی عدالت ب
می کننــد و معترضــان می گوینــد طــرف حســاب آن هــا 
ــرف  ــد اش ــی، محم ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــخص ریی ش

ــت.  ــی اس غن
ــی  ــن راه پیمای ــو ای ــی و عض ــال مدن ــی، فع ــن حکیم حس
مرکــزی  حکومــت  دیگــر  غوری هــا  کــه  می گویــد 
افغانســتان را بــه رســمیت نمی شناســند و اگــر شــخص 
ــام  ــد، تم ــه نکن ــان توج ــت  آن ــه خواس ــت ب ــس حکوم ریی
مســووالن دولتــی را از ایــن والیــت اخــراج می کننــد.

ــای  ــت و اعض ــس حکوم ــا دارد ریی ــی ادع ــال مدن ــن فع ای
هیأتــی کــه خــودش بــه غــور فرســتاده بــود را ماقــات نکــرد 
ــده ی  ــه وع ــه ب ــا این  ک ــان ب ــا آن ــب داد، ام ــردم را فری و م
ــم  ــی بازه ــد، ول ــاور ندارن ــم ب ــی را ه ــرف غن ــد اش محم
می خواهنــد مســتقیم بــا شــخص محمــد اشــرف غنــی 

گفت وگــو کننــد.
پــس از اعتصــاب عمومــی و راه پیمایــی مــردم کــه روز 
ــدازی  ــوه راه ان ــهر فیروزک ــته در ش ــه گذش ــنبه هفت چهارش
ــو  ــارم دل ــه چه ــور روز جمع ــردم غ ــن از م ــا ت ــد، صده ش
پــس از خوانــدن نمــاز جمعــه بــه خیابان هــای شــهر آمدنــد 

ــد. ــرح کردن ــر مط ــاری دیگ ــان را ب و خواست ش
از دیــد شــورای علمــا و روحانیــان والیــت غــور حکومــت 

ــم  ــور طــی 1۸ ســال گذشــته ظل ــردم غ ــزی در حــق م مرک
ــاخت  ــرق و س ــن ب ــورد تأمی ــان در م ــت آن ــرده و خواس ک

ــًا برحــق اســت. ســرک کام
ــور  ــای غ ــورای علم ــس ش ــم، ریی ــت اهلل ندی ــوی عصم مول
ــردم در  ــده گان م ــدای نماین ــزی ص ــت مرک ــد حکوم می گوی
پارلمــان را نشــنید و مــردم حــق دارنــد نماینــده گان حکومــت 

مرکــزی را از غــور اخــراج کننــد.
ــده  ــور آم ــت غ ــردم والی ــو م ــی روز جمعه4دل در اعامیه ی
اســت: غوری هــا پیوســته از دولــت خواســته اند تــا بــه 
ــرق-  ــز ش ــزی دهلی ــر ری ــه قی ــا ک ــی آن ه ــتۀ اصل دو خواس
غــرب یــا جــادۀ کابــل – غــور و غــور – هــرات وهم چنــان 
ــیده گی و  ــد، رس ــت باش ــن والی ــرق در ای ــرژی ب ــن ان تأمی
ــا کمــال تاســف در تمــام ایــن 1۸ ســال  توجــه شــود کــه ب
کوچک تریــن اهمیتــی بــه ایــن خواســت مشــروع مــردم داده 

نشــده اســت.
در ایــن اعامیــه اضافــه شــده اســت کــه  جانــب حکومــت 
بــه تعهــدات امضــا شــده ســال قبــل خویــش بــه مــردم غــور 
کــه عبــارت از آســفالت 1۰۰کیلومتــر ســرک بــوده، در تطبیــق 
آن عمــل کنــد. در ســال 1399 ،  1۰۰کیلومتــر ســرک دیگــر 
در نظــر گرفتــه و از هــر راه ممکــن اعمــار گــردد.  و این کــه 
ــج« مجــدداً شــروع، تســریع  ــک پوزه لی ــرق »گرماب ــد ب کار بن

و اکمــال گــردد.
ــخص  ــح و مش ــق، واض ــی، برح ــت اساس ــه خواس ــن س ای
ــا توجــه جــدی  ــه آن ه ــم ب ــه امیدواری ــردم غــور اســت ک م
گردیــده و بــرآورده شــود، در غیــر آن مــا مــردم والیــت غــور 
ــد از  ــی بع ــه یک ــه داده ک ــان ادام ــای مدنی ش ــه نافرمانی ه ب

ــد شــد: ــق خواه ــن تطبی دیگــری چنی
1-ادامــه بســته بــودن دروازه هــای تمــام ادارات دولتــی، 

موسســات، دکان هــا و هوتل هــای شــهر فیروزکــوه.
ــا  ــال ب ــی و انتق ــن دولت ــام مأموری ــودن تم ــت نم 2-رخص

ــور. ــز کش ــه مرک ــان ب ــرام ایش احت
3- قطع نمودن شاهراه غور – هرات و غور – کابل.

ــی  ــه دروازه  نماینده گ ــن ب ــه تحص ــودن خیم ــا نم ــر پ 4- ب
ــم  ــورهای مقی ــفارت خانه های کش ــام س ــل و تم ــازمان مل س

کابــل.
ــت اضطــرار در  ــی و حال ــات صحــی، نظام ۵-  بســتن خدم

والیــت غــور.
مقام هــای محلــی غــور بــاور دارنــد کــه خواســت های 
معترضــان معقــول، منطقــی و برحــق اســت. ناصــر خاضــع، 
والــی غــور می گویــد کــه طــی دو دهــه گذشــته کار چندانــی 
ــردم حــق  ــور انجــام نشــده و م ــعه در غ ــاد توس ــرای ایج ب

ــد. ــی کنن ــان دادخواه ــت والیت ش ــرای پیش رف ــد ب دارن
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مسـووالن در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی بـه روزنامۀ 
مانـدگار می گوینـد کـه هفتـۀ گذشـته ایـن کمیسـیون طـی 
مکتوبـی اطاعـات مراکـز و محل ها بـرای بازشـماری را به 
کمیسـیون انتخابـات فرسـتاد تـا رونـد بازشـماری و تفتیش 

آرا آغاز شـود.
امـا مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات مدعـی انـد کـه ایـن 
و  نواقـص  شـکایات  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  مکتـوب 
مشـکات تخنیکی داشـت و هفتۀ گذشـته آنان از کمیسـیون 
شـکایات طـی مکتـوب خواسـتند تـا آن را رفـع کننـد و 

دوبـاره بـه کمیسـیون انتخابـات بفرسـتند.
کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی می گویـد 
کـه کمیسـیون انتخابات از آنان درخواسـت اصـاح مکتوب 

را نکـرده اند.
کمیسـیون  سـخنگویان  از  یکـی  ابراهیمـی،  عبدالعزیـز 
انتخابـات در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد پـس 
شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  مکتـوب  آنکـه  از 
انتخابـات بـه آنـان مواصلـت کـرد، تیـم تخنیکی کمیسـیون 
آغـاز بـه بررسـی آن کـرد و دریافت کـه مکتوب کمیسـیون 

شـکایات دارای اشـکاالتی اسـت.
آقـای ابراهیمـی افـزود کـه کمیسـیون شـکایات در مکتوب 
خـود خواهـان تفتیـش و بازشـماری ۵37۸ محل شـده بود، 
امـا ایـن شـمار محل ها طـی فورم های مختلـف و به صورت 
پراکنـده بـود و وقتـی تیـم تخنیکـی کمیسـیون انتخابات آن 
را بررسـی کـرد، دریافـت کـه کمیسـیون شـکایات در واقع 
خواهـان بررسـی ۵۵76 محـل شـده کـه افزایـش 19۸ محل 
را در فـورم نشـان مـی داد. او اظهـار داشـت کـه 1۰9۸ محل 
بازشـماری و تفتیـش شـده بـه تکـرار در مکتـوب بـرای 

بازشـماری فرسـتاده شـده بود.
 776 کـه  داشـت  اظهـار  انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی 
محـل تکـراری طـی ایـن مکتـوب بـه کمیسـیون انتخابـات 
فرسـتاده شـد بـود و نیـز 1۵9 محـل ذکـر شـده در مکتوب، 
اطاعـات ناقص داشـت. به گفتـۀ عبدالعزیـز ابراهیمی، آنان 
از کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایات همچنـان خواسـته اند 
تـا فصیلـۀ آن کمیسـیون در پیونـد بـه سرنوشـت شـکایات 

ایـن  بـه  نیـز  آرا را  بازشـماری  بـر  مبنـی  اسـتیناف خواهی 
کمیسـیون بفرسـتند.

آقـای ابراهیمی تأکید می کند که کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
تمـام نواقـص مکتوب کمیسـیون شـکایات را بررسـی کرده 
و طـی مکتـوب یـازده فقره یی دیگر، به کمیسـیون شـکایات 
فرسـتاده تـا پـس از اصـاح آن، رونـد بازشـماری آرا آغـاز 
شـود. آقـای ابراهیمـی می گویـد کـه کمیسـیون انتخابـات 

بـرای آغـاز رونـد بازشـماری آرا آماده گی کامـل دارد.
کمیسـیون  مکتـوب  کـه  می کنـد  بیـان  ابراهیمـی  آقـای 
بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  بـه  پیـش  هفتـۀ  انتخابـات 
شـکایت های انتخاباتـی فرسـتاده شـده اسـت. او می گوید تا 
زمانی که کمیسـیون شـکایات نواقص و مشـکات تخنیکِی 
که کمیسـیون انتخابات در مکتوب کمیسـیون شـکایت با آن 
برخـورد را رفـع نکنـد، آنـان نمی تواند بازشـماری و تفتیش 

آرا را آغـاز کننـد.
دبیرخانـۀ  رییـس  اعتمـادی،  چمن شـاه  باایـن،  همزمـان 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی بـه روزنامۀ مانـدگار می گوید 
کـه دو-سـه روز پیـش کمیسـیون شـکایات بـه کمیسـیون 
انتخابـات مکتوب بازشـماری آرا را با ذکر تمام اطاعات آن 
فرسـتاده و آنـان منتظـِر دعوت ناظران، مشـاهداِن کمیسـیون 
شـکایات، دسـته های انتخاباتـی، احـزاب و نهادهـای ناظر و 

مدنـی انـد تا پروسـه رسـمًا آغاز شـود.
آقـای اعتمـادی امـا بیـان می کنـد کـه تـا کنـون کمیسـیون 
انتخابـات بـه آنـان خبِر آغـاز بازشـماری آرا را نداده اسـت. 
بازشـماری آرا مسـوولیت کمیسـیون  بـه گفتـۀ او، اصـوالً 
انتظـار خبـر  انتخابـات اسـت و کمیسـیون شـکایات هـم 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات مبنی بـر آغاز روند بازشـماری 

می کشـد. را  آرا 
رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون شـکایات اظهـار مـی دارد کـه 
تأخیـر در آغـاز روند بازشـماری آرا موجـب اعتراض مردم، 
رسـانه ها، اعضـای دسـته های انتخاباتـی و نهادهـای مدنـی 
خواهـد شـد و می افزاید که کمیسـیون انتخابـات باید هرچه 

زودتـر ایـن رونـد را آغـاز کند.
گفتنی سـت کـه بـه تاریـخ 24 جـدی ماه گذشـته کمیسـیون 
پایـان  از  پـس  انتخاباتـی  شـکایت های  بـه  رسـیده گی 
رسـیده گی بـه هـزاران شـکایت از نتایـج ابتدایـی انتخابـات 
ریاسـت جمهوری فیصلـه کـرد کـه آرای بیـش از پنـج هزار 

محـل رای دهـی بازشـماری شـود.
رییـس ایـن کمیسـیون در یک نشسـت خبری گفـت که این 
محل هـا در 21 والیـت بازشـماری می شـوند. او افـزود کـه 
براسـاس نتایـج رسـیده گی بـه شـکایات ثبـت شـده، آرای 
1۰9 محـل نیـز باطل شـده کـه به والیـات کابل، بدخشـان، 

غـور و پکتیـا مربوط اسـت.
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی روز شـنبۀ هفتۀ گذشـته اعام 

کـرد کـه فهرسـت ایـن محـات را بـه کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات سـپرده اسـت. بـر اسـاس فیصله هـای دفتر هـای 
والیتـی کمیسـیون شـکایات، آرای پنـج  هـزار و 316 محـل 
در 21 والیـت کشـور نیـاز بـه بازشـماری دارد. کمیسـیون 
انتخابـات هـم پـس از دریافـت ایـن مکتـوب اعـام کـرده 
بـود کـه روی برنامه ریـزی برای آغـاز روند بازشـماری کار 

می کننـد.
انتخابـات  انتخابـات، در روز  بربنیـاد اطاعـات کمیسـیون 
ریاسـت جمهـوری 26 هـزار و ۵۸۰ محـل باز بـود که آرای 
شـماری از محل هـا در نتیجـۀ فیصلـۀ کمیسـیون انتخابـات 
باطـل اعـام شـد و در نتیجـه، تنهـا آرای بیـش از 24 هـزار 

محـل رای دهـی شـامل نتایـج ابتدایـی گردید.

سرنوشت انتخابات در گرو یک مکتوب
کمیسیون های انتخاباتی یک هفته ا ست چشم به راه مکتوب یکدیگر اند

روح اهلل بهزاد

غزينکې۶۷ښوونځي... 
ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري.

ــي، ۶۷  محــب الرحمــن انصــار واي

ــڅ  ــې هې ــوونځي دي چ ــې ښ داس

ــله وال  ــو وس ــري خ ــه ل ــۍ ن ودان

طالبــان یــې د رغولــو اجــازه نــه 

ورکــوي.

ــې  ــې وه چ ــام ک ــه پ ــوي، پ دی زیات

يش  جــوړې  ودانــۍ  دا  ســږکال 

ــو  ــلخ وال ــې د وس ــربه ی ــه خ ــو پ خ

طالبانــو لــه خــوا اجــازه ورنــه کــړل 

ــوه. ش

ــز  ــه مرک ــې پ ــوي: »۲۲ ی ــه زیات هغ

ــې  ــدړو ک ــه ان ــې پ ــې وو، ۱۳ ی ک

ولســوالۍ  نــاوه  پــه  یــې   ۹ وو، 

کــې وو، ۸ پــه ده یــک کــې وو، 

ــرو  ــه ګې ــې وو، ۷ پ ــظ ک ــه واغ ۶ پ

ــو  ــه خوګیاڼ ولســوالۍ کــې وو، ۲ پ

ــه  ــور پ ــورو، ناه ــه جاغ ــې وو، پ ک

ټولــو ولســوالیو کــې وو، بدبختانــه د 

افغانســتان د دولــت د مخالفینــو لــه 

لــوري راتــه ویــل شــوي چــې مــوږ 

پــه هېــڅ ډول د ښــوونځیو د ودانیــو 

ــوو.« ــه ورک ــازه ن ــه اج ــو ت جوړول

اللــه  ذبیــح  ویانــد  طالــب  خــو 

پوهنــي  د  غــزين  د  بیــا  مجاهــد 

ریاســت د چارواکــو دا خــربه ردوي.

مجاهــد ازادي راډیــو تــه وویــل، 

د  ریاســت  پوهنــې  د  غــزين  د 

ښــوونځیو د جوړولــو اراده نــه لــري 

پلمــې کــوي.

ــي  ــې چارواک ــوي چ ــا ک ــه ادع هغ

ــو  ــې خپل ــوم پیس ــه دې ن ــواړي پ غ

ــوي. ــه واچ ــو ت جیبون

د غــزين والیــت مــدين فعــاالن بیــا 

د دې ســتونزې د هــواري پــه هــدف 

د ســپین ږیــرو او ځوانانــو پــه هڅــو 

ــه دې  ــد پ ــي، بای ــوي واي ــګار ک ټین

ــه چارواکــو  ــې ریاســت ل اړه د پوهن

او طالبانــو رسه خــربې ويش څــو 

زده  محرومــو  او  هــواره  ســتونزه 

ــاره الزم  ــړو لپ ــه د زده ک ــو ت کوونک

ــه يش. ــال رامنځت ــوونیز چاپیری ښ

نماینده گان مردم غور در مجلس:
غـور از انکشـاف متـوازن محـروم سـاخته شـده است
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چـرا خاورمیانـه بـا وجـود این کـه دارای یکـی از غنی ترین منابع 
انـرژی دنیاسـت، هرگز کشـورهای قدرتمند و مسـتقلی نداشـته 
اسـت. چـرا این منطقه از جهان همواره بسـتری بـرای مبارزات و 
درگیری هـای داخلـی بوده و کمتر رنِگ آسـایش را دیده اسـت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـواالت بایـد بـه زمـان جنـگ جهانـی 
اول بـاز گردیـم؛ زمانـی کـه امپراتـوری عثمانـی سـقوط کـرد و 
از دِل آن امپراتـوری عظیـم کشـورهایی زاده شـدند کـه ترکیـب 
امـروزِ خاورمیانـه را تشـکیل می دهنـد. تـا قبل از جنـگ جهانی 
اول، خاورمیانـه شـامل چنـد بخـش بـود: حجـاز )شـامل تمـام 
شـبه جزیرۀ عربسـتان کـه یمـن، قطـر، امـارات و... را نیـز در بـر 
می گیـرد(؛ شـامات )شـامل بخش هایـی از فلسـطین، صحـرای 
سـینا، بخش هایـی از عـراق، سـوریه، بخش هایی از ترکیـه و...(؛ 
پـارس )شـامل ایران، بخش هایـی از عراق، بخش هایـی از ترکیه، 
قفقاز، بخش هایی از افغانسـتان و پاکسـتان و...(؛ و شـمال آفریقا 
)شـامل مصـر، تونس، الجزایر، چاد، سـودان و...(. حتـا زمانی که 
امپراتـوری عثمانـی ایـن بخش هـا را تصـرف کرد، اسـم خاصی 
بـر روی آن هـا نگذاشـت و صرفاً همـان تفکیک قبلـی را در نظر 
گرفـت و اجـازه داد حکومت هـای محلـی خـود بـرای حکومت 

تصمیـم بگیرند. 
 بایـد نگاهی به نقشـۀ امپراتـوری عثمانی در زمـان جنگ جهانی 
بیندازیـم. هرچنـد کـه ایـن نقشـه، نقشـۀ کاملـی نیسـت امـا تـا 
حـدودی مرزهـا را مشـخص می کنـد. در ایـن نقشـه می بینیم که 
امپراتوری گسـتردۀ عثمانـی تقریباً تمامِ خاورمیانـه را در برگرفته 
و یکـی از بزرگتریـن خطرهـا بـرای اسـتعمارگرها حضـور یک 
کشـور مسـتقل و قدرتمند بـر روی تمـام این ثروت اسـت؛ کما 
این کـه عثمانـی کنتـرل کانـال سـوئز، تنگـۀ باب المنـدب، تنگـۀ 
بسـفر و با کمی پیشـروی تنگۀ هرمز و جبل الطارق را در دسـت 
می گرفـت و ایـن یعنی نبـض اقتصادی دنیـا تنها در دسـتاِن یک 

می بود. کشـور 
  یـک بـار دیگـر به نقشـه نـگاه کنیـد؛ خطـوط مرزی بیـن لیبی 
و چـاد، مصـر و سـودان، مصـر و لیبـی و سـایر کشـورها، اغلب 
صـاف هسـتند. چـرا؟ چـون ایـن مرزهـا بـا خط کـش کشـیده 
شده اند)توسـط پیروزاِن جنـگ جهانی اول.( اغلب این کشـورها 
تـا قبـل از جنـگ جهانـی اول وجـود خارجـی نداشـتند و بعـد 
توسـط  تقسـیم بندی ها  ایـن  تمـام  آمدنـد.  به وجـود  جنـگ  از 
جاسـوس/جهانگردی انگلیسـی بـه نـامِ گرتـرود بل ایجاد شـده 
اسـت. خانـم بـل همـۀ عمـر خـود را صـرف مطالعه و سـفر در 
کشـورهای مختلـِف خاورمیانـه کـرد و زمانـی کـه انگلسـتان 
قصـد تقسـیم کشـورها را داشـت، به خوبی بـه آن هـا کمک کرد 
و پایه گـذار بزرگتریـن جنایـت تاریـخ بشـر شـد؛ جنایتـی کـه 
همچنـان بعـد از بیـش از صدسـال سـاالنه هزارهـا کشـته از دنیا 

می گیـرد.  
عـراق

بعـد از تعییـن مرزهـای عـراق، فیصـل اول توسـط انگلسـتان به 
عنـوان پادشـاه عراق هاشـمی تعیین شـد. انتخاب فیصـل از این 
جهـت اهمیـت داشـت کـه وی تمایـات مذهبـی بسـیار کمـی 
داشـت، امـا از خانواده یـی بـود کـه نـزد مذهبیـون به خصـوص 
مذهبیـون اهـل سـنت ارج و قـرب باالیـی داشـت. به عـاوه که 
در جنـگ جهانـی بـه کمـک انگلسـتان آمده بـود تا از پیشـروی 
دوران  آغـاز  انتخـاب  ایـن  از  پـس  کنـد.  جلوگیـری  ترک هـا 
دیکتاتـور در عـراق شـروع شـد. در سـال 193۰ شـیعیان عـراق 
قصـد شـورش علیـه حکومـت را داشـتند کـه ناموفق بـود. دلیل 
عـدم موفقیـت ایـن شـورش، همراهـی نکـردن سـنی های عراق 
بـود که توسـط انگلسـتان حمایـت می شـدند. بـرای این که بیش 
از پیش متوجه مشـکات داخلی در عراق بشـویم، باید به نقشـۀ 
این کشـور نگاه بیندازیم.    دیده می شـود که از لحاظ مسـاحت 
سـنی ها پراکنده تر از شـیعیان هسـتند. به عاوه کـه اگر وضیعیت 
جغرافیایـی عـراق را بدانیم، شـیعیان در منطقه یی سـاکن هسـتند 

کـه از لحاظ کشـاورزی به منابع آبی بی شـماری دسترسـی دارند 
امـا حکومـت غالبـاً در اختیـار سـنی ها بـوده اسـت. نکتـۀ مهـِم 
دیگـر این اسـت کـه مناطـق نفتـی مهـم در اختیـار کردهاسـت، 
امـا از آن طـرف تنهـا راه ارتباطـی عـراق بـه دریـا، بنـدر بصـره 
اسـت؛ منطقه یـی که غالب بافت جمعیتی آن را شـیعیان تشـکیل 
می دهنـد. ایـن تقسـیم منابـع و موقعیت هـا باعـث یـک درگیری 
داخلـی طوالنی مـدت شـده اسـت کـه همـواره توسـط عوامـل 
خارجـی تشـدید می شـوند و مسـتعد جنـگ داخلـی و تجزیـۀ 
کشـور اسـت. عـراق می توانـد بـه سـه کشـور عـراق شـیعی به 
مرکزیـت بصـره، عـراق سـنی بـه مرکزیـت فلوجـه و یـا بغـداد 
و عـراق کردنشـین بـه مرکزیـت کرکوک شـود، اما هیچ کـدام از 
این سـه کشـور مسـتقل به تنهایـی نمی تواند قدرتمند شـود و در 
عیـن حال بـه علـت درگیری های داخلـی نمی توانند بـا یکدیگر 
سـازگاری داشـته باشـند و بـه اجمـاع ُکلـی برسـند. نکتـۀ مهـم 
پایانـی، کشـور کویت اسـت. اگر کویـت جزوی از خـاک عراق 
بـود، مشـکل سـنی ها حل می شـد. آن هـا می توانسـتند از نفت و 
همین طـور بنـدر کویـت بـرای مقاصـد اقتصـادی خود اسـتفاده 
کننـد. می بینیـد که این کشـور کوچـک چه نقش بزرگـی را برای 

اسـتعمار ایفـا می کند. 
سـوریه 

قاطبـۀ  این کـه  علی رغـم  می بینیـد،  نقشـه  در  کـه  همان طـور 
مـردم سـوریه سـنی هسـتند، اما بـاز هـم راهی بـه دریـا ندارند. 
درحالی کـه شـیعیان و علوی هـا راه دریـا را در اختیـار دارنـد. 
در ایـن کشـور نیـز به راحتـی میتـوان تخـم تفرقـه را پراکنـد و 
باعـث ایجـاد دو یا سـه کشـور مجزا شـد، در حالی کـه هیچ کدام 
قـدرت چندانـی ندارنـد. هرچنـد سـوریه مانند عـراق از اهمیت 
منابـع  کـه  به عـاوه  نیسـت،  برخـوردار  خاصـی  اسـتراتژیِک 
سرشـاری نیـز نـدارد. البتـه حلب در گذشـته یکـی از قطب های 
اقتصـادی مهـم دنیـا بود امـا امـروز آن اهمیـِت گذشـته را دیگر 
نـدارد. تنهـا اهمیـت سـوریۀ امـروز، اتصال بـه لبنـان و از آن جا 

به اسـراییل اسـت. 
عربسـتان 

در عربسـتان نیـز قاطبۀ مردم اهل سـنت هسـتند امـا نکتۀ جالب 
توجه در مورد این کشـور این اسـت که در حقیقـت دو دولت در 
ایـن کشـور وجـود دارد؛ دولـت مذهبی کـه کنترل دو شـهر مکه 
و مدینه)حجـاز( را برعهـده دارد کـه عمدۀ فعالیت هـای وهابیت 
در ایـن دو شـهر اسـت و قوانین خـاِص خود را پیـاده می کنند و 
دولـت پادشـاهی کـه بر سـایر مناطق کشـور حکومـت می کنند. 
از لحـاظ قومیـت تاریخـی، عربسـتان از چهـار یـا پنـج منطقۀ به 
شـدت مسـتعد شورش تشکیل شـده است: منطقۀ شـامار، منطقۀ 
الحصـا که عمدتاً شـیعه هسـتند، منطقـۀ نجد در مرکز عربسـتان 
و مرکـز حکومـت، منطقۀ حجـاز در کرانـۀ دریای سـرخ، منطقۀ 
عصیـر در مـرز بـا یمن )کـه اغلـب گرایش بـه حوثی هـا دارند( 
و صحـرای ربع الخالـی کـه تعداد زیـادی چاه نفـت در آن وجود 
دارد. بـا ایـن حسـاب، بازهـم دولـت مرکزی بـه طریقـی از دریا 
جـدا شـده اسـت. هرچنـد عربسـتان سـال ها بـا منطقـۀ حجـاز 
بـا سـازش برخـورد کـرده و شـیعیان الحصـا را سـرکوب کـرده 
اسـت، امـا بـا کوچکتریـن درگیـری بین ایـن دو بخـش مهم در 
عربسـتان می تـوان ایـن کشـور را دچار جنـگ داخلـی و تجزیه 
کـرد. در این صـورت تنها بخشـی که بـرای دولت باقـی می ماند، 
صحـرای مرکـزی عربسـتان اسـت. مکـه و مدینه و سـایر مناطق 
مذهبـی در اختیـار وهابی هـا و مناطـق نفتـی در اختیـار شـیعیان 
قـرار خواهـد گرفت. نکتۀ مهم دیگر، در نقشـۀ عربسـتان حضور 
قطـر اسـت. بازهم درصورتـی که قطـر در اختیار عربسـتان قرار 
می گرفـت، احتمـاال مشـکل بندرگاه عربسـتان حل می شـد اما با 
اسـتقال قطـر این مشـکل برای عربسـتان همچنان پابرجاسـت.

عمــان
کشـورهای  سـاکت ترین  از  یکـی  عمـان  گفـت  بشـود  شـاید 

خاورمیانـه بـوده اسـت کـه غالبـاً بـه دنبـال سـازش بیـن قبایـل 
مختلـف اسـت. عمـان به جـز شـورش ظفاری هـای سـنی که به 
کمـک محمدرضاشـاه پهلـوی )هرچنـد بـه بهایـی گـزاف برای 
ایـران( سـرکوب شـد، شـاهد شـورش های دیگری نبوده اسـت؛ 
درحالی کـه عـاوه بـر دو مذهـب مهمی که در این کشـور وجود 
دارد )اباضـی هـا و سـنی ها( درگیری هایـی نیـز بیـن بلـوچ هـا 
و عرب هـا در ایـن کشـور وجـود دارد. هرچنـد درگیری هـا در 
ایـن کشـور آنچنـان فعـال نیسـت و بعـد از شـورش ظفاری هـا 
عمـًا تحـرکات تندروهـا کمرنگ شـده اسـت، اما همچنـان این 
کشـور مسـتعد شـورش های قومی و قبیله یی هسـت. اما سـوال 
مهـم: چـرا قسـمت شیعه نشـیِن عربسـتان بـه عمـان و قسـمت 

سنی نشـیِن عمـان بـه عربسـتان واگذار نشـد؟
لیبی 

کشـور لیبـی برخـاف کشـورهای قبلـی دارای اختـاف مذهبی 
زیـادی نیسـت، تقریبـاً تمامـی مـردم این کشـور سـنی و تمامی 
قومیتـی  بافـت  دارای  کشـور  ایـن  امـا  هسـتند.  عـرب  آن هـا 
بربرهـا  فیضـان،  بیابانـی  منطقـۀ  در  طارق هـا  اسـت.  متفاوتـی 
در کوهسـتان های نفوسـا و توبوهـا در منطقـۀ صحـرا. ایـن را 
بگذاریـد در کنـار منازعـۀ همیشـه گی بیـن دو منطقـۀ سیرناسـیا 
و تریپولیتانیـا، در حـدی کـه در زمان شـاه ادریس )اولین پادشـاه 
لیبـی( این کشـور دو پایتخت داشـت. طرابلس پایتخـت اداری و 
بنغـازی پایتخت غیررسـمی. داعش با اسـتفاده از همین اختاف 
قومیتـی توانسـت سیرناسـیا را کـه دارای چاه هـای نفـت بسـیار 
زیادیسـت، در اختیـار بگیـرد. احتمـال تجزیۀ لیبی و به رسـمیت 
شـناخته شـدِن حکومـت داعـش در این منطقه بسـیار باالسـت. 

سودان 
سـودان در سـال 2۰11 طی یک سـری جنگ های داخلی طوالنی 
باالخـره بـه دو قسـمت جمهـوری سـودان و سـودان جنوبـی 
تجزیـه شـد. در قسـمت جنوبی، سـودان دارای جنگل هـای انبوه 
اسـت، درحالی کـه قسـمت شـمالی سـودان را بیشـتر صحـرا و 
بیابـان تشـکیل می دهـد. طـی زمان هـای طوالنـی قطعـاً اقتصـاد 
قسـمت جنوبی پیشـرفت خواهد کرد و قسـمت شمالی که مرکز 
حاکمیت نیز به شـمار می رود، با مشـکاتی مواجه خواهد شـد. 
به عـاوه کـه قسـمت شـمالی سـودان اغلـب مسـلمان و عـرب 
و قسـمت جنوبـی بـه دین هـای محلـی و یـا مسـیحی هسـتند. 
همچنیـن بیشـتر چاه هـای نفـت سـودان در قسـمت جنوبی این 
کشـور قـرار دارد امـا بازهـم یـک الگـوی تکرارشـونده در مورد 
ایـن کشـور وجود دارد: تنها راه اتصال سـودان بـه دریا در اختیار 
یـک قومیـت اسـت. حال که سـودان به دو بخش تقسـیم شـده، 
درسـت اسـت که سـودان جنوبی می تواند از منابع خود اسـتفادۀ 
بیشـتری بکنـد امـا بـه علـت قطـع اتصـال ایـن کشـور بـه دریا 
صادرات با مشـکل مواجه شـده اسـت. نکتۀ مهم دیگـر در مورد 
سـودان این اسـت کـه در سـودان جنوبـی سـه قبیلۀ محلـی مهم 
وجـود دارنـد کـه هرچنـد در صلـح بـه سـر می برند اما مسـتعد 
شـورش علیـه یکدیگر هسـتند. در جمهـوری سـودان نیز منطقۀ 

دارفـور خواهـان جدایی از سـودان اسـت.  
یمن 

یمـن نیـز مانند سـایر کشـورهای خاورمیانـه از دو مذهب اقلیت 
و اکثریـت تشـکیل شـده اند. حوثی هـا کـه عمومـاً شـیعه مذهب 
هسـتند، در نزدیکـی تنگـۀ باب المندب و خلیج عدن قـرار دارند. 
همچنیـن بیشـتر منابع یمن در مناطقی اسـت که سـنی ها حضور 
دارنـد. هرچنـد یمـن سـال ها بـه خاطر کنتـرل تنگۀ اسـتراتژیک 
باب المنـدب مسـتضعف نـگاه داشـته شـده و حکومـت مرکزی 
قدرتمند و مسـتقل نداشـته اسـت، اما همیشـه این نگرانی وجود 
دارد کـه بـا تجزیـۀ یمـن، حوثی ها کنتـرل این تنگـه را در اختیار 
بگیرنـد. بعـاوه کـه جیبوتـی کـه کنتـرل بخـش دیگـر تنگـه را 
در اختیـار دارد، کشـوری بسـیار کوچـک و ضعیـف اسـت. این 
عوامل باعث شـده اسـت که یمن طی سـالیان دراز پس از جنگ 

جهانـی همچنان کشـوری فقیر و غیرمسـتقل باقـی بماند.  
نتیجه

در تمـام خاورمیانـه، چنیـن رویکـردی حاکـم بـوده اسـت؛ امـا 
ایـن رویکـرد نـه تنهـا در خاورمیانـه کـه در سـایر مناطـق نیـز 
وجـود دارد. جنـگ داخلـی الجزایـر، جنگ های داخلـی نیجریه، 
مناقشـات داخلـی چاد، جنگ اسـتقال اریتـره از اتیوپـی )که در 
ایـن جنـگ نیـز اتیوپـی از دریـا جدا شـد(، جنـگ شـمال مالی، 
داخلـی  جنـگ  روانـدا،  نسل کشـی  سـیرالئون،  داخلـی  جنـگ 
آنگـوال، جنگ های سـومالی، کامـرون، کومور، کیـپ ورد، گینه، 
آفریقـای جنوبـی، سـوازیلند، سـنگال، زیمبـاوه و چندین جنگ 
دیگـر کـه همه گـی از یـک الگـو پیـروی می کننـد: اختافـات 
قومیتـی یـا مذهبـی. تـا کمتر از دوصد سـاِل پیش اساسـاً کشـور 
بـه معنـای امـروزی مطرح نبـوده و نزاع ها معطوف بـه چند قبیله 
بـوده اسـت؛ اما ایجـاد کشـورها به صورتی کـه امـروزه می بینیم 
و قـرار دادن چندیـن قبیلـۀ متخاصـم داخـل یـک کشـور واحد، 
باعـث دامـن زدن بـه ایـن چنیـن منازعات شـده اسـت. البته در 
تاریـخ نمونه هـای بسـیار زیـادی از قبایل متخاصم وجود داشـته  
کـه سـال  ها در صلـح بـا یکدیگـر زیسـته اند، امـا مشـکل زمانی 
حـاد می شـود که کشـوری ثالـث سـعی در برهـم زدن این صلح 

به خاطـر مطامـع خود شـود.  
البتـه تنهـا رویکـرد اسـتعمار تفرقۀ داخلـی بین قبایـل و مذاهب 
یـک کشـور نیسـت. آن هـا بـا اعمـال نفـوذ در بیـن کشـورها 
نیـز باعـث تفرقـه و جلوگیـری از قدرت گیـری سیاسـی آن هـا 
می شـوند. بـه عنـوان مثـال کشـور لبنـان بـا حضور سـه مذهب 
شـیعه، سـنی و مسـیحیت سـازوکار سیاسـی عجیبـی دارد. در 
ایـن کشـور رییس جمهور مسـیحی مارونی، نخسـت وزیر سـنی 
و سـخنگوی پارلمان! شـیعه هسـت. چنیـن رویکـردی در مورد 
عـراق نیـز پیـاده شـده و کشـورهای غربـی در تاش انـد ایـن 
رویکـرد را در مـورد سـوریه نیـز اعمـال کنند. چنیـن رویکردی 
مسـلماً باعـث شـکاف بیشـتر بیـن مذاهـب و فرقه هـا میشـود و 
جلـوی قدرت گیـری سیاسـی را می گیـرد. چگونـه کشـوری که 
نهایتـاً صد سـال بیشـتر عمـر نـدارد و روحیـۀ ملی قـوی در آن 
وجـود نـدارد، می توانـد بـه اجمـاع ملـی برسـد؟ بـا ایـن رویـه 
اسـت کـه لبنان به مدت چند سـال بدون دولـت روزگار گذراند.
مسـلماً اگـر چنیـن رویکـردی خـوب ارزیابـی می شـد، در خود 
بریتانیـا قابلیـت اجـرا می یافـت؛ جایـی کـه اکثـر نماینده هـای 
مجلـس اعیان از اشـراف زاده های انگلیسـی هسـتند و ایرلندی ها 
و اسـکاتلندی ها را چنـدان به حسـاب نمی آورنـد. به عـاوه کـه 
انـواع ریفورمینگ مسـیحیت از دیرباز در انگلسـتان حاکم بوده و 
هرکدام باید سـهمی از سیاسـت این کشـور داشـته باشند. همین 
مسـأله عیناً در مورد فرانسـه نمود دارد و از آن شـدیدتر در مورد 
اسـپانیا کـه کشوری سـت متشـکل از چندیـن قـوم مختلـف کـه 
هرگـز سرسـازش بـا یکدیگـر ندارند. ایالـت کاتالونیا، باسـک و 
پامپلونـا سـه ایالـت مهمی هسـتند کـه از دیرباز مناطقی مسـتقل 
بودنـد امـا در سـپهر سیاسـی اسـپانیا هرگـز جایـگاه درخـور 
توجهـی نداشـتند. شـاید آلمـان تنها کشوری سـت کـه از دیرباز 
یعنـی امپراتـوری روم اقـوام مختلف خود را در سیاسـت دخالت 
مـی داده اسـت. امـا اقـوام و ایـاالت مختلـف در آلمـان همـواره 
روابـط حسـنه یی بـا یکدیگر داشـته اند و تاریخ نزاع شـدیدی در 

بیـن ایـن اقـوام را به خاطر نـدارد.
قطعـاً تنـوع نـژادی، قومیتی و مذهبـی به خودی خـود چیز بدی 
نیسـت، امـا ایجـاد شـکاف در ایـن مناطـق و سـرکوب شـدید 
اختاف هـا  ایجـاد  و  رسـانه یی  بمبـاران  و همچنیـن  اقلیت هـا 
باعـث نابـودی بزرگتریـن امپراتوری هـا می شـود؛ چـه رسـد به 

کشـورهای کوچـک و ضعیـف خاورمیانـه.  

چرا کشورهای خاورمیانه و آفریقا نمی توانند قدرتمند باشند؟
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شـعر از تجربه تفکیک ناپذیر اسـت و برعاوه، 
راه بیـان و اجـراِی تجربـه اسـت. تجربـه در 
زبـان آلمانـی واجد یـک مفهومِ دوگانه اسـت 
کـه والتـر بنیامیـن بـدان اشـاره کـرده اسـت؛ 
دوگانه گـی  ایـن  توصیـف  از  گذشـته  ولـي 
کـه عمومـًا در مقاالتـی دیگـر می تـوان بـه آن 
ارجـاع داد، نکتـۀ مهم تخریـِب تجربه در دورۀ 
مـدرن اسـت و دسـت کم ایـن تخریـب، یکی 
اسـت.  حاضـر  عصـر  بـارز  خصلت هـای  از 
بـه ایـن ترتیـب، شـعر کـه همـان بیـان تجربه 
اسـت، خـود بـدل بـه یک شکسـت می شـود. 
ایـن، نـه یـک شکسـِت زیبایی شناسـانه شـده، 
یـا پـل پیـروزی بـرای به اصطـاح یـک آینده، 
بلکه شکسـِت نهفتـه در خودِ کلیِت مدرنیسـم 
اسـت. ماالرمـه شـعر را بـه منزلـۀ »بخـت و 
اقبالـی کـه کلمـه به کلمـه شکسـت می خورد« 
می دیـد. شـاعر برای بیـاِن یک تجربـه ـ فرضًا 
انـدوه نشـات گرفتـه از فاجعه یـی گسـترده یا 
مـرگ یکـی از نزدیـکان یـا شکسـِت عشـقی 
ـ بـه چـه چیزهایـی مجهـز اسـت؟ کلمـات؟ 
ممارسـت و فنون شـعر سـاختن؟ قریحۀ ذاتی 
و وحـی؟ بارهـا شـنیده ایم که شـاعر می گوید، 
قـول شـاملو،  بـه  یـا  می آیـد  شـعر خـودش 
بـه  می کنـد،  را صـادر  نوشـتِن خـود  فرمـان 
عبارتـی او خـود را یـک مدیوم تلقـی می کند. 
یـا بـه گونه یـی دیگـر، شـاعر خـود را ملـزم 
شـعرهای  مشـخص،  سـاعاتی  طـی  می کنـد 
خـود را بنویسـد. امـا چـه بسـا راه هـای بیـان 
کـردن چنـدان حایـز اهمیـت نباشـد؛ آن چـه 
کـردِن  بیـان  و  گفتـن  اسـت،  اهمیـت  حایـز 
تجربـه اسـت. ایـن مسـاله بدیـن معنا نیسـت 
کـه شـعر وسـیله و ابـزارِ بیـاِن یـک تجربـه یا 
فرضـًا فـوراِن رنـج اسـت. و قطع یقین، شـعر 
در حـد وسـیله تقلیـل نمی یابـد، امـا آیا شـعر 
خـود هـدف اسـت؟ هـدِف شـعر، خـودش 
جانـب  مغرضانـه  زیـرا  کـدام.  هیـچ  اسـت؟ 
هـر کـدام گرفتـه شـود، بـه ایدیالیسـم ختـم 
می شـود. دسـت بـر قضـا، شـعر بایـد بتوانـد 
همین بحران وسـیلۀ هـدف را در دورۀ معاصر 
نفـِس  گفـت،  می تـوان  حتـا  و  دهـد.  نشـان 
شـعر یعنی تنـش و بحـراِن موجود در وسـیلۀ 
هـدف؛ همـان تنشـی کـه مدرنیسـم، موجـِد 
آن شـده اسـت. کافی سـت فقـط بـه معنـای 
تاریخـی انتقـادِی وسـیلۀ هـدف در انقاب هـا 
اشـاره کنیـم. به هـر صـورت، نمی تـوان برای 
تجربـه، شـعر و رنـْج تقـدم و تاخـری تعییـن 
کـرد. زیـرا هـر کـدام از این ها دیگری هسـتند 
و ظاهرشـدن هـر یـک بـه معنـای حضـور آن 
دیگـری اسـت. و همـۀ این ها تجلی شکسـت 
اسـت، تجلـِی ناممکن شـدن اسـت. فی الواقع، 
مـا هر بـار در گفتـن چیـزی، ناکام می شـویم، 
گفتـِن چیـزْی ناممکـن شـده اسـت. زیـرا مـا 

دچـار زوال انتقـال تجربـه شـده ایم. 
تجربـه، تخریـب شـده اسـت )بنیامیـن(. تنهـا 

شـعر 
به تجر ز  ا

 تا شکست 

 دعــوای نســل ها و بــه قــول شــاملو، نســل بــازی جــز شــخصی کــردِن شــعر، ســود چندانــی نــدارد.
 زیــرا شــعری کــه رخــداد اســت، در کنــِه خــود یونیورســال اســت. و ایــن شــعر، همــان شکســت
 و زواِل تجربــه در دوران مــدرن اســت. از ایــن قــرار، یافتــِن منطــق خــاِص خــود شــعر، بــه
 معنــای یافتــِن قوانیــِن قابــل فهــم نیســت؛ چــرا کــه هــر شــعری بــا ســاختِن ســنت خــود، می توانــد
 قوانینــش را مضمــر در خــودش جاســازی کنــد. هــر شــعری، بــه قــول هانــری لوفــور، تنــِش موجود
 بیــن تکــرار و تفــاوت اســت. تنــش بیــن زمــان خطــی و زمــان دایره یــی، بــه عبارتــی هــر شــعری
 یــک تنــش اســت. اعــم از این کــه یــک شــعر توصیف گــر باشــد یــا خیــر. حتــا می تــوان گفــت تنــش
 بیــِن چــه چیــز گفتــن بــا چه گونــه بایــد گفــت، در شــعر تجلــی پیــدا می کنــد. هم چنیــن هــر شــعری

واجــد تم اســت

ایـن  ناممکـن شـدن اسـت. و  امـر ممکـن، 
خصلـت شـعر مـدرن اسـت. مزید بـر علت، 
از دسـت رفتـِن هژمونـی شـعر. بـه عبارتـی، 
رمبـو،  بودلـر،  زمـان  از  موجـود،  وضعیـت 
ورلـن، ماالرمـه، الیـوت، اسـتیونس تـا پـاز، 
آراگـون، برشـت، نـرودا بـه مراتـب، وخیم تر 
از  یکـی  زبان بـازی  در  گرفتـن  پنـاه  اسـت. 
نمودهای آن اسـت. ناممکن شـدن سیاسـت، 
انتقال ناپذیـری  و  داشـتن  دوسـت  و  شـعر 
اسـت. و سـرانجام  تثلیـِث شکسـت  آن هـا، 
اگـر شـعر  »پـس  امرناممکـن.  بـه  وفـادارِی 
می توانـد گرایـش ذاتـِی رنج به بیان شـدن را 
پاسـخ گفته و آن را در خود تحقق بخشـد، یا 
بـه عبـارت دیگـر اگر شـعر می توانـد رنج را 
بیـان کنـد، دلیلش آن اسـت که بیـان کردن را 
بـه منزلـۀ رنـْج تجربـه می کند. رنج برخاسـته 
بـه  اعتـراف  در  بیـان  معمـای حل ناپذیـر  از 
شکسـت تجلی یافتـه و تجربۀ شکسـت را با 
ذات درونِی شـعر یکی می کند. شـکی نیسـت 
که مسـالۀ بیـان هنـری و بحران ناشـی از آن، 
خـاص عصـر جدیـد اسـت.« اما بیـان کردن، 
چه گونـه بیان می شـود؟ بـا خودِ بیـان کردن؟ 
بی واسـطه یـا بـا واسـطه؟ آیـا این واسـطه ها 
خود واجـد جوهـری مسـتقل اند؟ می بینم که 
ادامـۀ بحـث بدین صـورت ناممکن می شـود 
ـ مثـل خـودِ شـعر گفتـْن ناممکـن اسـت بـه 
هـر تقدیـر بیاِن رنـج، در بی واسـطه گی خود، 
همـواره مسـتعد فروغلتیـدن بـه احساسـات 
بیانـی،  چنیـن  اسـت.  سـانتی مانتال  و  خـام 
چیـزی نیسـت جـز برانگیختـِن حـس ترحم 
کـه  مظلومیـت  از  ردی  گذاشـتِن  دیگـران، 
باعـث هم ذات پنـداری مخاطـب بـا نویسـنده 
بدتریـن  ایـن  ناباکـوف،  قـول  )بـه  می شـود 
چیـز اسـت(، چنیـن بیانـی و به طـور متقابـل 
چنیـن قرائـِت مضحکـی از یک متـن، توهین 
به شـعور و شـرف انسـان و رنِج اوسـت. در 
عیـن حـال کـه هـر اثـر هنـری واجـد تاثری 
اسـپینوزایی )affection( و تغییـر اسـت، و 
قـدرت یـک اثـر، همیـن اثـر بخشـی یـا تاثر 
اسـت؛ برجـا گذاشـتِن ردهـا یـا خراش هایی 
بـر خواننـده یـا مخاطـب. چنـان کـه موجـد 
گسسـت یـا تخریـب در او می شـود. لیکـن 
ایـن تخریـب، تخریبـی ناشـی از هیجانـاِت 
کف آلودشـدْه نیسـت. رنـج الجـرم خـود را 
بیـان می کنـد، لیکـن همـواره بیان نمی شـود.  
بـه قـول آدورنـو در دیالکتیـک منفـی: »رنج، 
اثـر و ردِ جسـمانِی جامعـه اسـت و ابژه یـی 
بـر آگاهـِی انسـان. ضـرورِت رخصـت دادن 
بـه رنـج کـه بیـان شـود، شـرِط کِل حقیقـت 
اسـت.« زیـرا رنـج، بـه طـور عینی بر سـوژه 

بـرای  دسـترس  قابـل  منابـِع  می شـود.  حمـل 
شـعر و فلسـفه در این خصوص، ابعـادِ بیانی یا 
محاکاتِی زبان اسـت، که در تضاد با معناشناسی 
و نحـوِی رایج اسـت، هم چنین مناسـباِت حک 
نشـده در مفاهیِم مسـتقر و تثبیت شده، از جمله 
منابـع دیگـر بـرای شـعر اسـت. وقتـی چنیـن 
مفاهیمـی را از سرمشـق های تثبیـت شـدۀ خود 
خـارج می کنیـم و در منظومه یـی پیرامـون یـک 
موضـع و درون مایـۀ خـاص، فرضـًا شکسـت 
می توانـد  شـعر  می گذاریـم،  عشـق،  از  ناشـی 
آزاد  را  آن هـا  دروِن  نهفتـۀ  تاریخـِی  قـدرت 
کنـد و باعث شـود کـه همـان رنـِج علی الظاهْر 
یونیورسـال  پتانسـیل های  جزیـی،  و  شـخصی 
و کلـِی خـود را نشـان دهـد. بـه ایـن ترتیـب، 
بیـان شـدِن رنج، بـه معنای آزاد شـدن نیروهای 
نهفتـه در تاریـخ اسـت؛ همـان نیروهایـی که از 
نظـم نمادیـن یـا نظـم مسـتقر کسـر می شـوند. 
در واقـع، مـازاد معنایـی هسـتند، بدیـن قـرار، 
شـعر، خـود مازاد اسـت. و ایـن مـازاد همواره 
نقـش محوری بـرای تغییـِر رادیـکال دارد. این 
مـازاد معنایـی بیـرون از معنایـی کـه نظم هـای 
و  می گیـرد.  قـرار  می کننـد،  تحمیـل  موجـود 
اگـر حـدی بـرای رهایی بخشـی یـا رسـتگارِی 
ماتریالیسـتی الهیاتـی قایـل باشـیم، ایـن مـازاْد 
نقـش تعیین کننـده دارد. این امر با پوزیتیویسـِم 
منطقـی یـا متافیزیِک کاسـیک و نیز اسـتعای 

نیسـت.  هایدگری میسـر 
امـا چـه چیـزی ایـن احساسـات اولیـه، خام و 
ایدیالیسـتی را متعیـن، انضمامی و ماتریالیسـتی 
می کنـد؟ زبـان؟ ابتـدا بایـد خـود رنـج را فهـم 
کرد که واجد وجه ایدیالیسـتی و کاذب نباشـد؛ 
گمراه کننـده  کاذب،  واقعیـت  همـواره  زیـرا 
اسـت. بـه عبارتـی، رنـِج واقعی انسـان نیسـت 
بـه بی راهـه سـوق می دهـد. سـپس  یـا آن را 
یافتـن نقطـۀ اتصـال ایـن رنـج بـا واقعیـت و 
بـه واقـع، حـِد یونیورسـال آن حایـز اهمیـت 
اسـت. در این جـا همـان مسـاله جزیـی و کلـی 
از نـو ظاهـر می شـود، وقتـی شـاعری فرضًا در 
عشـق شکسـت می خورد، مسـالۀ مواجهـۀ این 
عشـِق مشـخص و جزیـی بـا واقعیـِت عینـی و 
معرفت شناسـی  بـا  مسـاله  ایـن  اسـت.  کلـی 
میسـر نیسـت. و هیچ امکان پوزیتیویسـتی برای 

توضیـح و تبییـِن آن یافـت نمی شـود. زیـرا در 
ایـن صـورت امـکان ایدیولوژیک شـدن آن نیز 
هسـت. بـه همیـن ترتیـب، هـر نقدی، مسـتعد 
فـرو غلتیـدن به ورطۀ مهلک ایدئالیسـم اسـت. 
تنهـا یـک نقـد متعیـِن انتقـادِی تاریخـی، یـک 
نقـد ماتریالیسـتِی مخـرب، امـکان تکامل شـعر 

می دهـد.  را 
منـوال،  همیـن  بـر  شـدن،  ناممکـن  در 
نـزول  می شـود.  مشـخص  شـعر  رخداده گـِی 
یـک وضعیـت بـر فـرد و اصابـت رنجی بـا او، 
بـه معنـای گشـوده گِی او بـه وضعیـت متناقض 
خـود و بیـرون آمـدِن تاریکـی از روشـنایی یـا 
وضعیـت  برداشـتِن  شـکاف  اسـت،  برعکـس 
همـراه با شـکاف برداشـتِن خود سـوژه اسـت. 
رخداده گـِی  مـرز  همیـن  در  درسـت  شـعر  و 
خـود را عیـان می کنـد. رنـج آدمـی در هر حال 
بیان می شـود و شـعر وظیفـۀ انجام ایـن مهم را 

نـدارد، چـون خـودش رنـج اسـت. 
امـا چـرا گاهـی بـا خوانـدِن یـک شـعر گفتـه 
می شـود کـه زبانـش سسـت اسـت یا درسـت 
اجـرا نشـده اسـت؟ آیـا بدیـن خاطر اسـت که 
تحلیـل شـعر خـارج از منطـق خـاص خودش 
صـورت گرفتـه اسـت؟ فرضـًا تحلیلـی که یک 
در  می کنـد،  مـدرن  از شـعر  شـاعر کاسـیک 
همیـن راستاسـت؟ امـا قوانیـن منطـِق خـاِص 
کنـد؛  تعییـن  می توانـد  کسـی  چـه  را  شـعر 
زیـرا همـواره ایـن خطـر وجـود دارد که شـعر 
چنان شـخصی شـود کـه بـرای بیانـش نیازمنِد 
الصاق خود شـاعر به شـعرش اسـت. و دعوای 
نسـل های شـعری عمومـًا از این دسـت اسـت، 
لیکـن چنیـن دعواهایی بیشـتر به خاطر سـرگرم 
کـردِن خود اسـت. ایـن دعواها جنبـۀ فرهنگی 
سیاسـت  در  باشـد،  سیاسـی  اگـر  زیـرا  دارد، 
مـردم، افـق نسـل ها برداشـته می شـود و نسـل 
بازِی سـراپا فرهنگـی خاتمه می یابد. این نسـل 
بـازی فرهنگی هماننـِد عضله سـازِی بورژوازی 

یـا شـرکت آن هـا در  بادی بیلدینگ هاسـت  در 
مسـابقات مفرحانـه و چیسـتان های مبتـذل از 
قبیـل »آن چـه میوه یي سـت کـه پوسـتش زرد 
اسـت، درونـش موز ]کیله[ اسـت« کـه از پیش 
محتـرم  شـرکت کنندۀ  و  شـده  گفتـه  پاسـخ ها 
در  را  به یادماندنـی  لحظـات  این کـه  بـرای 
کنـار یکدیگـر و مجـری محتـرم بگذرانـد، کـه 
مسـالۀ بـرد و باخـت نیسـت، تنهـا کافی اسـت 
کـه دکمه یـی را فشـار دهـد و یـک ربـع سـکه 
برنده شـود. حتا این مسـابقات هـم از وضعیت 
یونیورسـاِل خـود خـارج و به غایـت، شـخصی 

است.  شـده 
دعـوای نسـل ها و بـه قول شـاملو، نسـل بازی 
جز شـخصی کردِن شـعر، سـود چندانـی ندارد. 
زیـرا شـعری کـه رخـداد اسـت، در کنـِه خـود 
یونیورسـال اسـت. و این شـعر، همان شکسـت 
و زواِل تجربـه در دوران مـدرن اسـت. از ایـن 
بـه  شـعر،  منطـق خـاِص خـود  یافتـِن  قـرار، 
معنـای یافتـِن قوانیـِن قابل فهم نیسـت؛ چرا که 
هـر شـعری بـا سـاختِن سـنت خـود، می تواند 
قوانینـش را مضمـر در خـودش جاسـازی کند. 
تنـِش  لوفـور،  هانـری  قـول  بـه  هـر شـعری، 
موجـود بین تکـرار و تفـاوت اسـت. تنش بین 
زمـان خطـی و زمـان دایره یـی، بـه عبارتـی هر 
شـعری یـک تنـش اسـت. اعـم از این کـه یـک 
شـعر توصیف گـر باشـد یـا خیـر. حتـا می توان 
گفـت تنـش بیـِن چـه چیـز گفتـن بـا چه گونه 
می کنـد.  پیـدا  تجلـی  شـعر  در  گفـت،  بایـد 
هم چنیـن هـر شـعری واجـد تـم اسـت، لیکن 
ایـن تم بـه معنـای داستان سـرایی نیسـت، زیرا 
در ایـن صـورت نظـم اسـت نـه شـعر. افسـانۀ 
عروضـِی  اوزان  در  نظـم  نیسـت،  شـعر  نیمـا 
خـاص اسـت؛ ناصـری شـاملو، شـعر نیسـت، 
نظـم اسـت، داسـتانی اسـت بـا لحـن مطنطـن. 
شـعر معاصـر، امـا روایت می کنـد، بـه عبارتی، 
بـار  هـر  و  می کنـد  روایـت  را  روایـت  خـود 
متحمـل شکسـت می شـود. امـا آیا وقتـی گفته 
می شـود شـعری دارای زبانـی سسـت اسـت، 
منظـور نقـِص نهفتـه در انتقـال تجربه اسـت یا 
تجربه یـی که به درسـتی در فـرد انجـام نیافته یا 
به اصطاح درونی نشـده اسـت کـه این آخری 
بی شـکل  و  انتزاعـی  و  بـودن  کلـی  فـرط  از 
بـودن بـه درد چیـزی نمی خورد جـز خودش؟ 
این کـه تجربه یـی بایـد درونـی شـود ـ و البتـه 

ایـْن توصیه یـی اسـت کـه اغلـب فرزانـه گان 

امیرهوشنگ افتخاری راد
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شعـر از تجـربه...
بـه بی خـردان می کننـد آیـا تابـع زمـان اسـت؟ یعنـی 
بـا گذشـت زمـاِن خطـی، آن تجربـه در فـرد رسـوب 
می کنـد و سـپس آن قـدر مثـل خشـت پختـه می شـود 
نظـر  بـه  بیشـتر  امـا  اسـت؟  بهره بـرداری  آمـادۀ  کـه 
می آیـد بـه کار بـردن چنیـن تِرم هایی راه فـرار برای به 
اصطـاْح منتقـد اسـت. زیـرا برخـاف تجربـۀ درونی 
کـه متعلـق به شـعر یا هنرهـای دیگر اسـت، نمی تواند 

تابـع زمـاِن خطـِی پیش رونـده باشـد. 
دسـت برقضـا در جایـی کـه مدرنیتـه واجـد تجربـه 
کـردن اسـت، نمی تـوان بـا اعتقـاد راسـخ از تجربـۀ 
ناکافـی یـا ناقـص یـا نپختـه حـرف زد؛ زیـرا خـود 
همین تجربه درسـت خودِ شـعر اسـت. اگر شـعری به 
تجربـۀ همه گانـی تقـرب یافتـه باشـد، آن وقت اسـت 
کـه مـا از زبـان موفـق حـرف می زنیـم. هرچنـد خودِ 
همیـن همه گانـی را نیـز بایـد بـا دقـت بـه کار بـرد؛ 
زیـرا آن قـدر مخاطره آمیـز هسـت کـه مـا را بـه ورطۀ 
واقعیـت مجـازی و کـذب سـوق دهـد. یعنـی دقیقـًا 
کاری کـه صنعـت فرهنـگ می کنـد. البتـه آن چـه ما از 
همه گانیـِت فرضـًا حافـظ دم می زنیـم، بـه نظر بیشـتر 
از یـک شـیزوفرنِی غـرق در افتخارات ملِی گذشـته ما 

سـر بیـرون آورده اسـت. 
کـه  نیسـت  آسـان خوان  هـم  آن قدرهـا  حافـظ  زیـرا 
بتـوان بـا قدمـت هشت صدسـالۀ آن بـر تاقچه های هر 
فارسـي زبان پُـز داد. و ایـن عمـل صرفـًا هاله یی عبث 
اسـت.  تقـدس دور حافـظ کشـیده  از  بی مصـرف  و 
و ایـن حافـظ مقـدس، کـه بایـد از آن سـلب تقـدس 
شـود، بـا حافـِظ واقعًا شـاعر فـرق دارد. فرِق شـعر او 
بـا شـعر معاصـر در عـدم شکسـتش اسـت. حافـظ از 
معدود شـاعرانی اسـت که هرچه خواسـته شـعر خود 
را از مفاهیـم کلـِی انسـانی آکنـده کـرده اسـت، لیکـن 
شـعر مـدرن، در عیِن ادعـای کلی بودن بـه دلیل زوال 
انتقـال تجربـه، در بیـان آن هـا ناکام شـده اسـت. )باید 
افـزود کـه زبـان نبایـد همه گانی شـود، بلکـه همه گان 
بایـد زبانـی شـوند، بـه عبارتـی، همـه گان واجـد زبان 

 ) شوند.
شـعر در ذات خـود رادیـکال اسـت، برخـاف نثر که 
محافظـه کار اسـت و همـواره احتیـاج خواننـده را مثل 
اعتیـاد بـرای توضیح و تشـریح برآورده می کنـد. اقبال 
عمومـی بـه داسـتان و رمان گـواه این مدعاسـت. زیرا 
ایده هـای رادیـکال و ریشـه یی امـری قبح آلـود شـده 
اسـت. شـعر، تیـز اسـت و خواننـده در مواجهـه بـا 
آن مجـروح و بریده بریـده می شـود و خـون... خـون 
آگاهـی بیـرون می ریـزد، امـا نثرهـای روزمره بـر بدن 
معتـاد خواننـده تزریق می شـود تـا او را بیشـتر در مبِل 
راحتـی فـرو بـرد و بـه اصطـاْح بـا آن حـال می کند. 
تلقـی  شـده  تمـام  مـردم  سیاسـت  کـه  اکنـون  زیـرا 
یـا  کلبی مسـلکانه  و  ُمسـکن  اندیشـه های  می شـود، 
عرفـان مآِب اشـویی یـا بودایی بیشـتر تقاضا می شـود 

تـا از خـواب پراننده. 
بـه گمـان مـن، دسـت کم در دو مجموعـۀ شـعر اخیـر 
خـود کـه از یک تجربـه نشـأت گرفته، از قضـا معطِل 
درونـی شـدن توسـط زماِن کّمـی نماند، زیرا فی نفسـه 
خـوْد تجربـۀ درونـی بـود، هم چنیـن شـعر عـاوه بـر 
خصلت هایـی کـه عمومـًا برمی شـمارند، واجـد ریتـم 
اسـت. فـی الواقع، تجربـه و ریتم در شـعر نقش مهمی 
دارنـد. در این جـا منظـور از ریتـم، صـرِف اصـوات یا 
زنگولۀ اوزان نیسـت؛ این ریتم، ریتمـی درونی آمیخته 
بـه یـک تجربـۀ انتقـادی تاریخـی اسـت. هـر قطعه با 
ریتمـی خاص خـودش را برمی سـازد. به قـول هانری 
لوفـور در کتـاب، تحلیـل ریتـم، ریتْم تنش بیـن منطِق 
ریاضـی و بدنـۀ غریـزی، حیاتـی و غیرمنطقـی اسـت. 
هرجـا کـه تعاملـی بیـن یـک مـکان، زمـان و صـرف 
انـرژی اسـت، همان جـا ریتـم اسـت. ریتم، تنـش بین 
تکـرار و تفـاوت، فراشـِد خطـی و فراشـد دایره یـی 
اسـت. هیـچ ریتمـی بـدون تکـرار، بـدون بازگشـت، 
در زمـان و در مـکان، وجـود نـدارد. امـا هیـچ تکـرارِ 
مطلـِق ایـن همانی یـی وجود نـدارد. هر تکـراری، باید 
گسسـت از وضعیـت خـود و اتصـال دوبـاره یعنـی 
تفـاوت باشـد. ایـن قطـع و وصل شـدن، زمـان خطِی 
پیوسـته را از هـم می گسـلد. آن چیـزی کـه در هـر 
اسـت،  پیش بینی ناپذیـر  و  نشـده  دیـده  نـو،  تکـرار، 
تفـاوت اسـت. هـر قطعه شـعری، تکـرار می شـود اما 
ایـن تکـرار از نـوِع حرکـت عقربه هـا و عبور مـدام از 
مسـیر خـود نیسـت، بلکـه تکـرارِ هـر قطعـه، به خاطر 
واقعیـِت متکثـر، متفـاوت اسـت. و هـر ریتمـی، قطعۀ 

خـودش را می سـازد و آن را حکـم می کنـد. 
طبـق گـزارۀ ماالرمه، شـعر همانا بخت و اقبالی اسـت 
کـه کلمـه به کلمه شکسـت می خـورد؛ بـه عبارتی هم 
باید اسـتمرار داشـته باشـد هـم هرچه جلوتـر می رود، 
خصلـِت بخـت و اقبال را از دسـت می دهد؛ سـرانجام 
شـعر، شکسـت اسـت، شکسـتی کـه یـک بـار تجربه 

می شـود. 

مقدمـه  شـناختن  و  شـناختن  مقدمـۀ  خوانـدن 
دگرگون سـازی اسـت. اگـر مـا بخواهیـم کـه خـود را 
و جهـان را بشناسـیم بایـد راجـع بـه خـود )انسـان( و 
جهـان چیزهایـی بخوانیـم تـا آنهـا را بشناسـیم و در 
مرحلـۀ بعـدی با شـناختی که از خود و جهـان از برکت 
خوانـدن بـه دسـت آورده ایـم بـه تغییر خـود در جهت 
متعالـی بکوشـیم و نیـز جهـان را کـه بـرای بهزیسـتی 
انسـان آفریده شـده اسـت به دنیـای پر از مهـر و عاطفه 
تبدیـل کنیـم و قول معـروف »زمین خانه ماسـت« را در 

کنیم.  پیـاده  عمـل 
کشـور مـا پرورشـگاه و گهـوارۀ زبان هـای مسـتقل و 
جهـان  زبان شناسـان  می باشـد.  گوناگـون  لهجه هـای 

ترقـی،  صلـح،  بانـی  کـه  السـنه  آکادمی هـای  به ویـژه 
زبان هـای ملـی، محلـی و تنـوع لهجه هـا می باشـند بـه 
ایـن بـاور انـد کـه زبـان و لهجه هـا میـراث کار، تاش 
و تجـارب مردمـان و محصـول تکامـل زنده گـی مـادی 
و فرهنگـی اقـوام، ملیت هـا و جوامـع در سراسـر تاریخ 
بـوده و بـه آن ارج فـراوان می گذارنـد کـه مسـلمًا تفکر 
و اندیشـیدن در ایـن راسـتا را برای پژوهشـگران خالی 

از دلچسـپی نمی داننـد. 
در دامـان کشـور عزیـز مـا اقلیت هـای ملـی، مذهبـی 
آزادی،  بـرای  و  داشـته  زنده گـی  قومـی  گروه هـای  و 
دموکراسـی، صلح، پیشرفت و تسـاوی حقوق اجتماعی 
مقاومـت عادالنـۀ شـان را بـه شـیوه های مسـالمت آمیز 

تـداوم بخشـیده اند.
چـون اقلیت هـای ملـی وارثـان بـر حـق سـنن نبردهای 
عادالنـه مردمـان آزادی دوسـت آریانـا، خراسـان قرون 
وسـطایی و افغانسـتان معاصـر انـد بنابـرآن، مردمان این 
سـرزمین هـر یکی زبان هـا، ارزش های دینـی، مذهبی و 
فرهنگ هـای پُـر از شـگفته گی معنـوی، مـادی و هنری 
را پـرورش داده و در غنامنـدی تمدن بشـری نقش فعال 

داشـته اند.
تاریـخ ایـن سـرزمین، تاریـخ حراسـت از آب و خاک، 
آزادی، عدالـت و صلـح بوده اسـت. گروه هـای قومی و 
مذهبـی ـ فرهنگیـان فرهیختـه و عاقـل آنان در سراسـر 
دوران هـای پُـر از فـراز و فـرود و لحظـات حسـاس در 

کشـور بـه عنـوان نیـروی محـرک و پیش رونـده جامعه 
نقـش شـان را بـه شایسـته گی ادا کرده انـد و مینماینـد. 
مبـارزات  و  دار  ریشـه  دوسـتی  برادرانـه،  همبسـتگی 
ارثیه هـای  و  سرشـار  ثروت هـای  آزادی خواهانـه، 

مشـترک نیـاکان ایـن سـرزمین تاریخـی می باشـد. 
دولـت  اسـتقرار  راه  در  هرچنـد  ملـی  حاکمیت هـای 
ملـی قربانی هـای زیـاد داده اسـت امـا به علـت دخالت 
دلیـل  بـه  به خصـوص  محلـی  و  منطقه یـی  اسـتعمار 
حضـور و نفـوذ ابـر قدرت هـا هنوزهـم گریبـان خـود 
را از چنـگال خونیـن سـیطره جویان جهان رها نتوانسـته 
انـد. کشـمکش ها به شـیوه های منسـوخ به مقیـاس ملی 
و بین المللـی بـه اشـکال ظریفانه تـر آن تـا همیـن اکنون 

ادامـه دارد. ایـن نیروهـای دو پهلـو بـا اسـتفاده از جهل 
و بیسـوادی گرایش هـای ناسـالم را بـر می انگیزند و در 
راه تأمیـن برابری حقـوق فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی 
گروه هـای قومـی و اقلیت هـای ملـی وطـن واحـد مـا 

عامدانـه سـنگ اندازی می کننـد.   
ترقـی، صلـح و  برابـری حقـوق،  نیروهـای طـرف دار 
دموکراسـی برمبنـای ارزش هـای دموکراتیـک و اصـول 
اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر بـه صـورت شـفاف بـه 
ادارۀ محلـی و والیـات،  و  ملـی، مذهبـی  اقلیت هـای 
صاحیت هـای گسـتردۀ اداری و حقوقـی را بدون قیود 
دسـت و پا گیر اعطـا مینماید و بـه نابرابریهای حقوقی، 
فرمانهـای خصومتـزای امیـران وابسـته به اسـتعمار خط 
بطـان کشـیده و بـه سـود تقویـت دوسـتی بـرادران 

کشـور گامهـای بـه جلو برداشـته میشـود. 
نابرابـری در سـطوح  ناهمگونـی و  مقاصـد محـو  بـه 
اجتماعـی و فرهنگـی، تدابیـر زیـر بـرای حـل شـفاف 
مسـأله زبان و لهجهها و بسـتر مسـاعد آمـوزش به زبان 
مـادری همـه اقلیتها، پیشـنهاد میگردد که بـه منظور نیل 
بـه حفـظ و رشـد زبانهـا، میراثهـای فرهنگـی و ادبـی 
مـردم به جمعـآوری و حفـظ فولکلور ادبیات شـفاهی، 
سـنن، رسـوم و روایـات تمامـی اقلیتهـا و گروههـای 

قومـی توجـه جـدی مبذول شـود.
بـا درک ایـن واقعیتهـای تلـخ تاریـخ، بـا احتـرام بـه 
اصـول حیـات مسـالمتآمیز و اصل تسـاوی حقـوق ملل 
و مردمـان و عـدم مداخلـه در امـور کشـورها سـزاوار 
آن اسـت تـا جانبـداری خویـش را بـه همکاری هـای 
فرهنگـی، اقتصادی و تجارتی میان کشـورهای همسـایه 
و همـه ملـل و مردمـان منطقـه و جهـان وسـیعًا ابـراز 

 . کنیم
موسسـات  توسـعه  بـه  ملـی  تربیـه  و  تعلیـم  احیـای 
تحصیات عالی و مسـلکی، تقویت جنش سـوادآموزی 
و مساعدسـازی شـرایط بـه تحقیقـات علمـی ـ تأکیـد 
کـرده و از دسـتاوردهای علـوم و فنـاوری معاصـر در 
امـر سـاختمان مجـدد بـدون هرگونه تعصـب و تحجر، 
بهره بـرداری شـود و بـرای تربیـت بدنـی و ذهنی نسـل 
جـوان خواهـان تسـهیات الزم عصـری بـوده، اصـول 
خوانـده،  اسـامی  معـارف  گوهـر  را  اخاقـی  عالـی 
عشـق بـه وطـن و احتـرام بـه مقـام واالی انسـان را 
از ضرورت هـای مبـرم دانسـته و تبلیـغ گسـترده آن را 
علیـه شـعله افروزان جنـگ در نسـل های امـروز بازتاب 
روشـن داده و از آنـان تقاضـا بـه عمـل آیـد تـا احتـرام 
بـه حقـوق بشـر و زن را محراق توجه شـان قـرار دهند. 

موفق ترین فیلم های...
 مراسـم مختلـف نامـزد معتبرتریـن جوایـز سـینمای جهان شـد و از 
بسـیاری از حلقه هـای سـینمایی جهـان جایـزه گرفـت. در تازه ترین 
نمونـه می تـوان بـه جایزه گـروه بازیگـری انجمـن بازیگـران امریکا 
اشـاره کـرد کـه تـا پیـش از ایـن بـه هیچ فیلـم خارجـی اهدا نشـده 
بـود. »انـگل« در گیشـه هـم درخشـان بـوده اسـت و فـروش جهانی 
فراتـر از 139 میلیـون دالـر دارد. البتـه کـه اکـران فیلـم هنـوز ادامـه 
دارد و در امریـکا بـا افزایـش تعـداد سـینماهای محـل اکـران فیلـم 
فروشـی صعـودی پیـدا کـرده اسـت. برنـدۀ نخـل طایی کـن نامزد 
و شـانس دریافـت چندیـن جایـزۀ اسـکار از جملـه بهتریـن فیلـم، 

بهتریـن کارگردانـی و بهتریـن فیلم نامـه هـم شـده اسـت.

 ناکام های اکران
از دیگـر فیلم هایـی کـه هفتـۀ پیـش بـرای نخسـتین بار روی پـرده 
رفـت می تـوان بـه اقتبـاس سـینمایی از داسـتان »دکتـر دولیتـل« بـا 
بـازی رابـرت داونـی جونیـور اشـاره کرد. رابـرت داونـی جونیور را 
بـرای بـازی در نقش »مـرد آهنی« در سـری فیلم هـای »انتقام جویان« 
کـه  بـازی می کنـد  را  فـردی  نقـش  فیلـم  ایـن  در  او  می شناسـیم. 
توانایـی حـرف زدن بـا حیوانـات را دارد. »دکتـر دولیتل« شـخصیت 
اصلـی مجموعـه داسـتان هایی بـه قلـم هیـو الفتینـگ اسـت. پیـش 
از ایـن نیـز فیلم هایـی بـا اقتبـاس از ایـن داسـتان سـاخته شـده کـه 
معروف ترین شـان بـا بـازی ادی مورفـی سـال 199۸ بـه بازار سـینما 
عرضه شـد. حـاال کمپنی یونیورسـال بـا سـرمایه گذاری 17۵ میلیون 
دالـری سـعی دارد سـری فیلم هایـی بـا اسـتفاده از ایـن داسـتان ها به 
سـینما عرضـه کنـد. البتـه در گام نخسـت و روزهـای آغازیـن اکران 
آن طـور کـه باید گیشـه خوبـی نداشـت. در »دولیتل« جدیـد آنتونیو 
بانـدراس هـم نقش آفرینـی کرده اسـت. سـهم این فیلم گـران قیمت 
از گیشـه هفتـۀ گذشـتۀ دنیای سـینما اندکی بیـش از ۵7 میلیـون دالر 
بـود. بایـد منتظـر مانـد و دید کـه آیا اکـران در چیـن می توانـد فیلم 

را نجـات دهـد یـا خیر.

زبـان و لهجـه هـا عـامل 
تأمیـن کننـدۀ وحـدت است پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

برای مقابله با کرونا....
بـر اسـاس گفتـه هـای رسـولی مسـافرین کـه 

آسـیایی  کشـورهای  دیگـر  و  چیـن  کشـور  از 

قـرار  معاینـه  مـورد  می شـوند  افغانسـتان  وارد 

می گیـرد، درصـورت مشـکوک بـودن افـراد بـه 

شـفاخانه انتانـی و یـا مراکز صحـی انتقال داده 

می شـود.

کرونـا  ویـروس  هرچنـدی  اینکـه  بیـان  بـا  او 

می باشـد  دشـوار  آن  تشـخص  اسـت  جدیـد 

افـزود کـه وزارت صحـت عامه تـاش دارد که 

ایـن ویـروس وارد کشـور نشـود.

را  چین  شهربـزرگ  چندین  که  کرونا  ویروس   

جهان  در  گسرش  حال  در  و   انداخته  کار  از 

می باشد، این ویروس کشنده تا به حال ده ها تن را 

است. فرستاده  کام مرگ  به 

بهداشـت  جهانـی  سـازمان  حـال،  همیـن  در 

می گویـد که این ویـروس به حالـت فوق العاده 

بهداشـتی در جهـان مبدل نشـده اسـت.

جهانـی  سـازمان  دبیـر  ادهانـوم،  تـدروس 

بهداشـت، گفتـه اسـت کـه اشـتباه نکنیـد، اگر 

چـه اکنـون در چیـن رشایـط اضطـراری اسـت 

اضطـرار  کنـون حالـت  تـا  ویـروس  ایـن  امـا 

بهداشـتی را در جهـان بـه بـار نیـاورده اسـت.

عایم ویروس کرونا چیست؟

ایجـاد  بـا  می تواننـد  معمـوالً  ویـروس   ایـن 

دسـتگاه  در  متوسـط  تـا  خفیـف  مشـکات 

باعـث  رسماخوردگـی  ماننـد  فوقانـی  تنفسـی 

بیـامری شـود. عائـم ویـروس کرونـا شـامل 

آبریـزش بینی، رسفـه، گلودرد، احتـامالً رسدرد 

ادامـه  تـا دو روز  تـب اسـت کـه می توانـد  و 

یابـد.

در افـرادی کـه سیسـتم ایمنـی ضعیـف دارنـد 

ماننـد افراد مسـن و بسـیار جوان، ایـن احتامل 

ایجـاد  باعـث  ویـروس  ایـن  کـه  دارد  وجـود 

ماننـد  جدی تـر  بسـیار  تنفسـی  مشـکات 

شـود. برونشـیت  یـا  ذات الریـه 

ویـروس MERS یک سـندروم تنفسـی معروف 

در سـال ۲۰۱۲  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  اسـت 

در خاورمیانـه گـزارش شـد کـه سـبب ایجـاد 

مشـکات تنفسـی می شد؛ براسـاس CDC، از 

هـر ۱۰ بیـامر آلـوده بـه MERS سـه تـا چهـار 

نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد.

در حـال حـارض تصـور می شـود کـه ویـروس 

 SARS از  خفیف تـر  عائـم،  بـروز  در  کرونـا 

اسـتاد  هوربـی،  پیـر  اسـت.   MERS و 

بهداشـت  و  نوظهـور  عفونـی  بیامری هـای 

بـاره  ایـن  در  آکسـفورد  دانشـگاه  در  جهانـی 

رسفـه  هفتـه  یـک  فعـا  بیـامران  می گویـد: 

خفیـف و بـه دنبـال آن تنگـی نفـس را تجربـه 

کرده انـد و تاکنـون حـدود ۱۵ تـا ۲۰ درصـد 

بـه  مراجعـه  بـه  نیـاز  کـه  بـوده  شـدید  مـوارد 

اسـت. داشـته  بیامرسـتان 
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1/2/3/3( دیـدگاه دوم: صـاح عقـل فقـط: ایـن دیدگاه 
مجاهـد اسـت. پیامـد ایـن دیـدگاه ایـن اسـت کـه امام 
ابوحنیفـه گفتـه اسـت کـه ُحر بالـغ محجور نمی باشـد، 
زمانـی کـه به جایگاه مـردان برسـد، اگرچه بـدکار ترین 
مـردم و تبذیرگرتریـن آن هـا باشـد، زمانـی کـه عاقـل 
باشـد. دیـدگاه زفـر نیـز همیـن اسـت، و ایـن مذهـب 

ابراهیـم نخعی اسـت.
آن¬هـا بـرای تقویت دیدگاه شـان به حدیثی کـه قتاده از 
انـس بن مالـک روایـت کرده اسـت حجت مـی ورزند: 
کـه حبـان بـن منقذ خریـد و فـروش می کـرد و ضعف 
داشـت. گفتـه شـد که یـا رسـول اهلل، او را محجـور قرار 
بـده، زیـرا او خریـد و فـروش مـی کنـد و ضعـف دارد، 
حضـرت رسـول اهلل او را فراخوانـد و گفـت: خریـد و 
فـروش نکـن. او گفـت: نیـم توانـم صبـر کنـم. آنـگاه 
برایـش گفت: »هنگامـی که خرید و فـروش کردی، بگو 
فریـب در کار نباشـد، و تـو خیـار برای سـه روز داری«. 

)ابـن ماجـۀ ،  سـنن ابـن ماجـه،143۰ ه: 442/3  (.
اسـتدالل آن¬هـا این گونه اسـت که هنگامی کـه قوم در 
خواسـت محجور شـدن او را داشـت از جهـت غبنی که 
در تصرفـات او بـود، و پیامبر این کار را نکرد، ثابت شـد 

کـه محجور قـرار دادن عاقل بالغ جایز نیسـت.
اسـتدالل مخالفـان، بـه ویـژه مالکیـان این اسـت که این 
برای شـما حجت نیسـت، زیـرا این ویژه حبـان بن منقذ 

بوده اسـت.
جصـاص می¬گویـد امـر بـه دفـع مـال پـس از بلـوغ و 
دانسـته شـدن رشـد شـده اسـت، در صورتـی کـه اذن 
تجـارت را در صغـارت خود داشـته باشـد، جایز اسـت 
کـه مـال او در حال صغـارت )به تمیز رسـیده( به او داده 
شـود )الجصـاص، أحـکام القـرآن،14۰۵ هــ: 2/ 3۵7( .

مسـأله دیگـر ایـن اسـت کـه دفـع مـال دو شـرط دارد: 
دانسـتن رشـد و بلـوغ. اگـر یکـی از ایـن دو شـرط پیدا 
شـد، بـدون دیگری، تسـلیم مـال جایز نیسـت. نص آیه 
ایـن چنیـن اسـت. ایـن روایـت ابن قاسـم، أشـهب، ابن 
وهـب از مالـک در مـورد آیـه اسـت. قـول جماعتـی از 
فقهـاء نیـز اسـت، بـه جز امـام ابوحنیفـه، زفـر و نخعی، 
زیـرا آ نها شـرط دانسـته شـدن رشـد را پس از رسـیدن 
بـه بیسـت و پنـج سـالگی سـاقط مـی داننـد ) القرطبي،  

الجامـع ألحـکام القـرآن، 13۸4هــ: ۵/ 33 - 4۰(.
در معنـای رشـد دیـدگاه شـیعه جعفری بـا دیـدگاه امام 
ابوحنیفـه نزدیک اسـت. آنها رشـد در این آیـه را مربوط 
بـه امـور معـاش مـی داننـد، بنابـر ایـن جایـز اسـت که 
فاسـق در امـور معاد خـود بی راه و در امـور معاش خود 
رشـید باشـد.  به این معنا که فاسـق سفیه اسـت در امور 
معـاد خـود و نـه در امور معاش خـود. و خـود آیه دلیل 

زوال حجر اسـت.
در آیـه کریمـه دفـع مـال بـر رشـد معلـق شـده اسـت، 
بنابرایـن، هنگامـی کـه رشـد دانسـته نشـد،  حجـر باقی 
می¬مانـد، اگرچـه سـنش بـزرگ ششـده باشـد، زیـرا 
مشـروط بـا انتفاء شـرط خـود از میـان مـی رود، و برای 
سـفیه بنابـر آیه چیـزی داده نمی¬شـود. در  اینجا دیدگاه 
شـیعه بـا شـافعی و اصخـاب ابوحنیفه نزدیک می شـود. 
امـا چنانچه گذشـت، امام ابوحنیفه رحمه اهلل سـن رشـد 

را بیسـت و پنـج سـالگی می¬داند. 
بنابـر ایـن ، از نظـر شـیعه هنـگام تحقـق بلـوغ و رشـد 
علـی الفـور مـال یتیـم بایـد بـه او داده شـود، و تأخیـز 
جایـز نیسـت، از سـبب دفع که عبـارت از بلوغ و رشـد 
اسـت، و از سـبب آمـدن »فـاء« کـه داللتگـر بـه تعقیـب 
اسـت )فاضـل مقداد، کنـز العرفان فی فقه القـرآن ، 1373 
ه. ش: 2 / 1۰4؛  فاضـل جواد،مسـالک األفهـام إلی آیات 

األحـکام ، 136۵ ه. ش : 3/ 133( .
4/3( بلـوغ أَُشـّد:  یکـی از انـواع بلـوغ در قـرآن کریـم، 
بلـوغ »أَُشـّد« اسـت. در ایـن بخـش مـوارد ذیـل مـورد 

مطالعـه قـرار می¬گیرد. 
اسـت  « ریشـه ی  »َشـدَّ أَُشـّد:   لغـوی  مفهـوم   )1/4/3
کـه داللـت بـر وجـود قـوت و نیرومنـدی در یـک چیز 
دارد )احمـد بـن فـارس، معجـم مقاییـس اللغـۀ، 1399: 
3/ 1۸۰(. شـدت در عقـد، بـدن، در قـوای نفـس، و در 
عـذاب کاربـرد دارد )راغـب األصفهانـی، المفـردات فی 
غریـب القـرآن 1412: 447 ( وقتـی که در مورد شـخص 
بـه کار بـرود، چنـد معنـا دارد: یـک بـه معنـای قـوت 
جسـمی)األزدی، جمهـرۀ اللغـۀ، 19۸7: 1/ 111(، دو،  به 
معنـای اوج جوانی )أبوحیـان،    تحفۀ األریب ، 14۰3هـ: 
1۸3 (، و سـه بـه معنـای پختـه گـی معرفتـی و تجربـی 

روزگار )الفراهیـدی، العیـن، بیتـا: 6/ 214 (.
در عـرف عـرب نیـز از نظر سـنی، اختاف بوده اسـت، 
کـه کـدام سـن اسـت، از 2۰، 3۰، 4۰ و ۵۰ و 6۰ را گفته  
انـد )احمـد بن فـارس، معجـم مقاییس اللغـۀ، 1399: 3/ 
1۸۰؛ القرطبـي،  الجامع ألحکام القـرآن، 13۸4هـ:13۵/7؛  

ابـن کثیر، تفسـیر القرآن العظیـم، 142۰: 364/3(.

2/4/3( کاربـرد قرآنـی أَُشـّد:  در قـرآن کریـم شـش آیه 
»أشـد« وجـود دارد. مـی تـوان مفاهیـم ذیـل را از آن 

اسـتخراج کـرد: 
1/2/4/3( بـه معنـای بلـوغ جسـمی و عقلی: کـه در این 
معنـا بلوغ و رشـد هـر دو را در بر می گیـرد: »َواَل تَْقَربُوا 
ُه ﴿ َمـاَل الْیَتِیـِم إاِلَّ بِالَّتِـي ِهـَي أَْحَسـُن َحتَّـی یَبُْلـَغ أَُشـدَّ

األنعـام: 1۵2؛ اإلسـراء: 34 ﴾؛ و بـه مـال یتیـم، جـز بـه 

بررسی بلوغ 
با رویکرد فقه القرآنی 
در منابع شیعه 
و سنی و قانون

بهتریـن صـورت )و بـرای اصاح(، نزدیک نشـوید، تـا به حد 
رشـد خـود برسـد!« در سـوره کهف آیـه ۸2 نیز بـه همین معنا 

بـه کار رفته اسـت.
2/2/4/3( بـه معنـای بلـوغ معرفتی و تجربی:  سـیاق این آیات 
مـی رسـاند کـه معنـای آن فراتـر از رسـیدن به بلوغ جنسـی و 
حـد تکلیف اسـت. قـران کریـم از آن یاد کـرده اسـت: » َحتَّی 
ُه َوبََلـَغ أَْربَعِیَن َسـنًَۀ ﴿األحقـاف: 1۵﴾؛ .. .تا زمانی  إَِذا بََلـَغ أَُشـدَّ
کـه بـه کمـال قـدرت و رشـد برسـد و بـه چهـل سـالگی بالغ 
گـردد«. از نظـر راغب این آگاهی بر این اسـت کـه در صورتی 
کـه انسـان بـه این قدر برسـد، خلقـت روش زندگی کـه بر آن 
بـوه اسـت، قـوی و اسـتوار می¬شـود،  و دشـوار اسـت کـه از 
میـان می رود )راغـب األصفهانی، المفردات فـی غریب القرآن، 

.)447 :1412
در مورد حضرت یوسـف ﴿یوسـف: 22﴾ و حضرت موسـی ﴿
القصـص: 14﴾ آمده اسـت کـه   این گروه از آیـات عبارتند از: 
در مـورد حضـرت یوسـف علیه السـام، موسـی علیه السـام 
حکمـت و دانـش در ایـن مرحلـه از زندگـی بـه آن هـا داده 

شـده است.
« به  2/3/3( فقـه القـرآن بلـوغ أَُشـّد : در ایـن کـه »بُُلوِغ األُْشـدِّ
ـبَاِب « اسـت، میـان فقیهـان قرآنـی اختافی  ُۀ الشَّ معنـای » ُقـوَّ
نیسـت. اما از نظر سـنی و به دسـت آوردن معیار برای آن میان 

فقیهـان اختاف اسـت.
« یعنـی »بُُلـوِغ « و »»بُُلوِغ  1/2/3/3( دیـدگاه اول: »بُُلـوِغ األُْشـدِّ
الحلـم«:  ایـن دیـدگاه عامـر بـن ربیعه، زید بن اسـلم اسـت و 
در یـک دیـدگاه از  امـام مالـک می¬باشـد )الجصـاص، أحکام 
القـرآن،14۰۵ هــ: 4/ 196؛ ابـن کثیـر، تفسـیر القـرآن العظیـم، 
142۰: 364/3( . شـافعیه آن را مطلـق بلـوغ گفته اند، اسـتدالل 
کـرده انـد که أشـد و کمـال شـناخته نمی شـود، مگر بـا وجود 
حـد شـرعی، و آن عبارت از بلوغ اسـت )الکیاهراسـی، أحکام 

القـرآن، 14۰۵: 3/ 12۸(.
2/2/3/3( دیـدگاه دوم: بُُلـوُغ وإِینَـاس ُرْشـد: این دیـدگاه اهل 
مدینـه و امـام مالـک اسـت. اسـتدالل آن¬هـا این اسـت که اهلل 
متعـال در مـورد یتیـم میـان قـوت بـدن کـه عبـارت از »بُُلـوُغ 
ْشـِد« اسـت  النِّـَکاِح« و قـوت معرفت کـه عبارت از »إِینَاُس الرُّ
جمـع نمـود، در صورتـی کـه بـه یتیم قبـل از حصـول معرفت 
و بعـد از حصـول قـوت مالـش داده شـود، و او آن را در راه 
شـهوت خویـش نابـود کنـد، و فقیـر باقـی بماند، مـال حق او 
نیسـت ) القرطبي،الجامـع ألحـکام القـرآن، 13۸4هــ:13۵/7(، 

یعنـی مال بـه او داده نشـود.
دیـدگاه شـیعه جعفریـه با دیدگاه مالکیه یکسـان اسـت و آن را 
کمـال عقلـی و حسـی می¬داننـد، به ایـن معنا که بالغ شـود و 
رشـد او احسـاس شـود، در ایـن صـورت اسـت که مـال به او 
تسـلیم شـود، و ایـن نهایـت جـواز تصـرف اسـت که اسـتثناء 
بـر آن داللـت دارد ) فاضـل جواد،مسـالک األفهـام إلـی آیـات 

األحـکام ، 136۵ ه. ش : 146/3( .
3/2/3/3( دیـدگاه سـوم: نهایـت بلـوغ أشـد یعنـی رسـیدن به 
سـن خـاص: سـدی ایـن سـن را 3۰ سـالگی و امـام ابوحنیفه 
2۵ سـالگی گفتـه اسـت. بدیـن معنا کـه در صورتیکـه به این 
سـند رسـید، مالـش برایـش داده شـود، در صورتی کـه معتوه 
أِْي  و ظن  نباشـد. امـام ابوحنیفـه ایـن را از طریـق اْجتَِهـاُد الـرَّ
غالـب گفتـه اسـت. در نزد او این سـن بلوغ أشـد بوده اسـت 

)الجصـاص، أحـکام القرآن،14۰۵ هــ: 4/ 196(.
ابـن عربـی مالکـی درنقـد نظـر امـام ابوحنیفـه می¬نـگارد که 
َراِت بـه وسـیله قیـاس و رأی ثابـت نمی¬شـود، بلکـه  ُمَقـدَّ
توسـط نقـل ثابـت می¬شـود ) القرطبـي،  الجامـع ألحـکام 
القـرآن، 13۸4هــ:13۵/7( . شـافعیه مـی گوینـد ایـن اجتهـاد 
امـام ابوحنیفـه هیـچ وجـه نـدارد، نـه لغـوی و نـه شـرعی  

.)12۸  /3  :14۰۵ القـرآن،  أحـکام  )الکیاهراسـی، 
در پاسـخ بـه عنـوان حنفیـه جدیـد می¬تـوان گفت کـه، اوالً، 
این از جمله عبادیات نیسـت، که به وسـیله عقل ثابت نشـود. 
ثانیـاً، از نظـر لغـوی بـه معنای کمـال جوانی می آیـد، چنانچه 
در العیـن آمده اسـت. ثالثـاً، در صورتی که نص وجود نداشـته 
باشـد، راه بـرای اجتهـاد رأی و عقل باز اسـت. و ثالثـاً، از نظر 
دانـش فزیولـوژی امـروزه ثابت شـده اسـت که منتهـای کمال 
جسـمی و طولی انسـان در 2۵ سـالگی اسـت، و پس از از آن 

به عـرض و عقل افزوده می¬شـود.
4( بلوغ در قانون جمهوری اسامی ایران و افغانستان 

در ایـن بخش در نخسـت، بلـوغ در قانون جمهوری اسـامی 
ایـران و سـپس درقانـون جمهـوری اسـامی افغانسـتان مورد 

مطالعه قـرار می¬گیرد: 
1/4( بلـوغ در قانـون جمهـوری اسـامی ایـران: بـه موجـب 
 1379 مصـوب  ایـران  اسـامی  مجـازات  قانـون   49 مـاده 
اطفـال در صـورت ارتـکاب جـرم فاقـد مسـئولیت کیفـری و 
در صـورت رسـیدن بـه سـن بلـوغ واجـد مسـئولیت کیفـری 
شـناخته می¬شـوند. امـا بـر اسـاس تبصره واحـده این مـاده ، 
طفل کسـی اسـت کـه به حد بلوغ شـرعی نرسـیده باشـد، اما 
بر اسـاس مـواد )۸۸ تـا 9۵( قانـون مجازات اسـامی مصوب 
1392 کودکـی و نوجوانـی به چهار دوره تقسـیم می¬شـود: از 
تولـد تـا نُه سـالگی ، نُـه تـا دوازده سـالگی ، دوازده تـا پانزده 

سـالگی ، و پانـزده تـا هجده سـالگی.
بنابرایـن هـر چنـد بـه موجـب قانـون مجـازات پیشـین، منظـور از 
کـودک فـردی اسـت کـه بـه بلـوغ شـرعی نرسـیده باشـد، امـا در 
قانـون جدید، ضمن اینکه سـن کـودک را تا هجده سـالگی باالبرده 
اسـت، مسـئولیت کیفری را بـرای گروهی از کـودکان و نوجوانان به 

رسـمیت شـناخته است.
افـزون بـر ایـن، قانونگذار مسـئولیت تدریجی اطفـال و نوجوانان را 
پذیرفته اسـت و بـا درجه¬بندی جرایم تعزیری،  بـرای کودکان زیر 

نُـه سـال، تنها اقدامـات تأمینی و تربیتی اتخاذ می¬شـود. 
در بـاره کـودکان و نوجوانـان نُـه تا پانزده سـال )دوره دوم و سـوم( 
تصمیـم هایـی گرفتـه می¬شـود کـه از جملـه واگـذاری کـودک به 
والدیـن و سرپرسـتان قانونـی بـا گرفتـن تعهد بـه تأدیـب و تربیت 
کودک و نوجوان و در صورت صاحیت نداشـتن والدین، واگذاری 
کـودک بـه افـراد و مؤسسـات دیگر اسـت. در مورد نوجـوان پانزده 
تـا هجـده سـال ، مـاده ۸9 مقـرر مـی دارد: »در صـورت ارتـکاب 
جرایـم تعزیـری از سـوی ایـن گروه، مجـازات نگهـداری در کانون 
اصـاح و تربیـت، جـزای نقـدی و ارائـه خدمـات عمومـی در نظر 

گرفته شـده اسـت.«
بـه موجـب تبصـره 2 مـاده ۸۸ ایـن قانـون در مـورد کـودکان پسـر 
دوازده تـا پانزده سـال و قبـل از آن، یعنی نه تا دوازه سـال نیز همان 
تصمیم¬هـای منـدرج در مـاده ۸۸ گرفتـه می¬شـود. قابـل تجدیـد 
نظـر بـودن ایـن تصمیم¬هـا از سـوی دادگاه اطفال هر چنـد بار که 
مصلحـت کـودک اقتضـا کند، قابل تبدیـل بودن مجـازات نگهداری 
در کانـون و جـزای نقدی بـه موارد دیگری، که بـه مصلحت کودک 
و نوجـوان باشـد، قابـل تبدیـل بودن مجـازات حـدود و قصاص به 
جرایـم تعزیـری در مـورد کـودکان بالـغ کمتـر از هجـده سـال در 
صـورت شـبهه در کمال عقل و رشـد کـودکان از جمله مـوارد مهم 
و قابـل توجـه در الیجـه جدیـد اسـت )توکلـی و مصلـح ، 1397: 

.)1۸2
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

موفق ترین فیلم های 
۲۰۲۰ اکران شدند

هفتـۀ گذشـته سـینمای جهـان بـا اکـران فیلم هـای جدیـدی از 
جملـه دو فیلـم »پسـران بـد بـرای زندهگـی« بـا بـازی ویـل 
اسـمیت و »دولیتـل« بـا نقش آفرینـی رابـرت داونـی جونیـور 
امیدهـای فـروش را در سـومین هفتـۀ سـال تازۀ میـادی محک 
زد. هفتـۀ گذشـته پُرفروش تریـن فیلـم روی پـرده در سـینمای 
جهـان »پسـران بـد بـرای زندهگـی« بـود کـه در سـه روز پایان 
هفتـه نزدیـک بـه 6۰ میلیـون دالـر گیشـه داشـت و پیش بینـی 
می شـود در چهـار روز بـه مـرز 7۰ میلیـون دالـر برسـد. ویـل 
اسـمیت کـه چندی پیش بـا فیلم »مرد دو پیکر« یکـی از بدترین 
اکران هـای عمر هنری اش را پشـت سـر گذاشـت، نقـش اصلی 
و سـتارۀ فیلـم »پسـران بـد« اسـت. او در فیلم جدید بـا آغوش 
گرم تماشـاگران و منتقدان سـینما رو به رو شـده اسـت. از زمان 
اکران نخسـتین قسـمت »پسـران بد« 17 سـال می گذرد. آن فیلم 
بـا بـازی ویل اسـمیت و مارتین الرنـس روی پرده سـینما رفت 
و پـس از آن در سـال 2۰۰3 قسـمت دوم فیلـم بـه بازار سـینما 
عرضـه شـد. ویل اسـمیت یکـی از تهیـه کنندهگان »پسـران بد 
بـرای زندهگـی« در کمپنـی فیلم سـازی سـونی پیکچرز اسـت. 
کارگردانـی این قسـمت از »پسـران بد« را فیلم سـازان جوانی به  
نـام عـادل العربـی و بال فاح به عهده داشـتند. سـونی در چند 
وقـت اخیـر فیلم هـای موفقی روی پرده سـینما فرسـتاده اسـت 

کـه از میـان آنهـا می توان بـه »جومانجـی« اشـاره کرد.

 رکورد 700 میلیون دالری
هفتـۀ پیـش همچنیـن فیلـم »جومانجـی: مرحلـه بعـد« در جمع 
فیلم هـای پُرفـروش در حـال اکـران بـود. ایـن فیلـم توانسـت 
پـس از چنـد هفتـه از »جنگ سـتارهگان: خیزش اسـکای واکر« 
پیشـی بگیـرد. فـروش جهانی این فیلـم با بازی دواین جانسـون 
و کویـن هـارت تاکنـون بـه رقمـی باالتـر از 7۰۰ میلیـون دالـر 
رسـیده اسـت. یکـی از دالیـل اصلـی موفقیـت »جومانجـی« را 
می تـوان در ترکیـب هوشـمندانۀ کمدی و ماجراجویی در بسـتر 
داسـتانی تخیلـی دانسـت. ترکیب موفـق دواین جانسـون، کوین 
هـارت و البتـه جـک بلک در این فیلـم همچنـان توانایی جذب 
مخاطـب دارد و می تـوان بـه ادامـۀ آن امیـد بسـت. »جومانجی« 
در اصـل بـا حضور رابیـن ویلیامز سـتارۀ نابغۀ دنیـای کمدی به 
سـینما معرفـی شـد. پس از مـرگ ویلیامز، سـونی بـا به خدمت 
گرفتـن سـتاره های اکشـن و کمدی سـینما بـه این داسـتان جان 

دوبـاره بخشـید و حـال قسـمت دوم آن در حال اکران اسـت.
 تحسین 1917

از فیلم هـای مدعـی امسـال سـینما که هـم جایزه می گیـرد و هم 
خـوب می فروشـد باید به »1917« اشـاره کرد. ایـن درام جنگی 
بـه کارگردانی سـم منـدس چند روز پیـش جایـزل بهترین فیلم 
سـال را از انجمـن تهیـه کنندهـگان امریـکا گرفـت و پیـش از 
آن نیـز جایـزۀ بهتریـن فیلـم درام گلـدن گلـوب را گرفتـه بود. 
داسـتان »1917« در دوران جنـگ جهانـی اول روی می دهـد و 
طـوری فیلم برداری شـده اسـت کـه تماشـاگر گمـان می کند از 
آغـاز تـا پایـان فیلـم در یک برداشـت فیلم برداری شـده اسـت. 
فیلم بـرداری کـه این شـاهکار را به انجام رسـاند، راجـر دیکینز 
اسـت. ایـن فیلـم دو هفتـه پیـش از پُرفروش های سـینما بوده و 
فـروش جهانـی اش تا اینجـای کار بـه بیـش از 139 میلیون دالر 

رسـیده است.

 بازار آسیایی ها
توانسـته  آسـیا  سـینمای  از  فیلمـی  کمتـر  اخیـر  سـال های  در 
اسـت بـه جایگاهـی برسـد که اکنـون در اختیـار »انگل« اسـت. 
شـاهکار بونـگ جـون هو در جشـنواره کن نخـل طایی گرفت 
و بسـیاری از منتقـدان مشـهور سـینما را بـه تحسـین واداشـت. 
در ادامـه نماینـدۀ کوریـای جنوبـی در اسـکار هماننـد یکـی از 
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نشـر تصاویر خشـونت و کشـتار از اثـر حمات 
و  رسـانه ها  در  قتل هـا  هـم  یـا  و  انتحـاری 
شـبکه های اجتماعـی در افغانسـتان بـه یـک امـر 
روز  هـر  مـردم  و  اسـت  تبدیـل شـده  معمـول 
گواه دسـت به دسـت شـدن چنیـن تصاویـر اند. 
نشـر ایـن تصاویـر چـه پیامدهـای دارد و چقدر 
می توانـد روی روان مـردم تأثیـر گـذار باشـد و 
چقـدر می توانـد کشـتار و قتل هـا را بـرای مـردم 
بـه یـک امـر عـادی مبـدل بسـازد. این مـورد را 
رسـانه ها  حامـی  نهادهـای  جامعه شناسـان،  بـا 
پاسـخ های  بـه  و  کـرده  مطـرح  نویسـنده گان  و 
در  امـا  اینـان  کرده ایـم.  پیـدا  دسـت  متفاوتـی 
خشونت گسـتری پخـش این گونـه تصاویـر نگاه 

مشـترک دارنـد.
مصونیـت  کمیتـۀ  رییـس  توحیـدی  صدیـق اهلل 
خبرنـگاران در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد: از لحاظ قانونی نشـر تصاویـر قربانیان 
رسـانه های  و  اسـت  منـع  خشـونت  و  جنـگ 
رسـمی اجـازۀ نشـر تصاویـر خشـونت، قربانیان 
را  انتحـاری و حتـا مجرمیـن  جنـگ، حمـات 

ندارنـد.
بـرای  خاصـی  قانـون  کـدام  کـرد:  تاکیـد  او 
رسـانه های اجتماعـی وجـود ندارد، اما براسـاس 
رسـانه های  تمامـی  رسـانه ها،  قانـون   4۵ مـاده 
رسـمی مکلـف انـد تا از نشـر تصاویر خشـونت 
انتحـاری پرهیـز  و قربانیـان جنـگ و حمـات 

. کنند
رییـس کمیتـل مصونیـت خبرنـگاران همچنـان 
گفـت: بـرای رسـانه های کـه مدیـر مسـوول و 
خشـونت  تصاویـر  نشـر  دارد  امتیـاز  صاحـب 
و قربانیـان جنـگ منـع اسـت و خـاف قانـون 

می شـود. شـمرده 
شـبکه های  بـرای  امـا  افـزود:  توحیـدی  آقـای 
اجتماعـی در ایـن مـورد تاکنـون کـدام قانونـی 
بـرای شـبکه های  قانونـی  مانـع  و  نشـده  پـاس 
نشـر چنیـن  مانـع  تـا  نـدارد  اجتماعـی وجـود 

شـود. تصاویـری 
آقـای توحیـدی در پیونـد بـه این کـه چـرا بـرای 
نـدارد  وجـود  قانـون  اجتماعـی  شـبکه های 
قانون دانـان  بـا  مـا  کـه  تماس هـای  در  گفـت: 
رسـانه یی جهـان داشـتیم، باورشـان ایـن اسـت 
کـه شـبکه های اجتماعی رسـانه مسـوول نیسـت 
و هـر کسـی می توانـد یـک صفحـه ایجـاد کرده 
و هرآن چـه کـه دلـش بخواهـد در آن نشـر کند، 
براسـاس  و  کنـد  شـکایت  کسـی  این کـه  مگـر 

شـکایت طـرف مقابـل آن صفحـه شناسـایی و 
شـود. پی گیـری 

امـا محمـد داوود راوش جامعه شـناس و اسـتاد 
بـاور اسـت کـه نشـر  ایـن  بـه  دانشـگاه کابـل 
تصاویـر خشـونت، قتـل و قربانیـان جنگ سـبب 
شـده تـا مـردم خشـن تر و بی مهری افزایـش پیدا 

. کند
بخـش  یـک  متاسـفانه  می گویـد:  راوش  اسـتاد 
اعظـم از جامعـه ما مریض اسـت. در کشـورهای 
دیگـر مـردم از اتفاقـات بسـیار کوچـک متأثـر و 
ناراحـت می شـوند، اما چهل سـال کشـتار و قتل 
سـبب شـده تا مـردم با مـوارد دیدن خشـونت و 
قتل بسـیار عـادی برخورد کنند و متاسـفانه درک 
مـردم مـا یـک درک بسـیار بی رحمانـه اسـت و 
مـرگ و کشـتار بـه یک مـورد عادی مبدل شـده 

ست. ا
بـه گفتـۀ آقـای راوش: در سـایر کشـورها دیـدن 
تصاویر قتل و کشـتار برای اطفال مجاز نیسـت و 
اطفـال حتا اجازه داشـتن موبایل را نـدارد، اما در 
افغانسـتان کـودکان در کنار والدین در رسـانه ها، 
می کننـد.  تماشـا  را  خشـونت  و  قتـل  تصاویـر 
یعنـی اسـتفاده از تکنالـوژی در افغانسـتان یـک 
اسـتفاده بـی رویـه اسـت و حتـا کودک ده سـال 

موبایـل و انترنیـت در اختیـار دارد.
او همچنـان گفـت: در کنـار این کـه اسـتفاده از 
انترنیت در افغانسـتان بسـیار بی رویه اسـت، نشر 
تصاویـر خشـن و قتـل نیـز یـک امـر معمـول و 
بی رویه اسـت. بـازی کـودکان هم در افغانسـتان 
بـازی بـا تفنگ و وسـایل جنـگ اسـت، بنابراین 
کـودکان از کودکی جنگ و خشـونت می آموزند، 
مـوردی که بسـیار خطرناک اسـت و جامعه را به 

طـرف تباهـی سـوق می دهد.
او تاکیـد کرد: در کشـور ما همـواره برای جوانان 
قلـدر، زورگـو و قاتـل الگـو اسـت و بی فرهنگی 
طـوری  اسـت،  شـده  مبـدل  فرهنـگ  یـک  بـه 
مثـال می گوینـد فرهنـگ فسـاد، فرهنـگ دزدی 
در حالی کـه در هیـچ  جـای دنیـا فسـاد فرهنـگ 

. نیست
یـک  دانشـمند،  یـک  افغانسـتان  در  گفـت:  او 
فرهنگـی، یک اسـتاد و یک انسـان فرهیخته الگو 
نیسـت، امـا یـک زورگـو و دزد و قاچاق بـر الگو 
اسـت و اکثریـت جوانـان از آنـان تقلیـد می کند. 
بنابرایـن در چنیـن جامعه نشـر تصاویر خشـن و 
خشـونت هـم مبـدل به یـک فرهنگ شـده و هر 
کسـی کـه زودتر آن را نشـر کند بـرای خود فخر 
حسـاب می کند در حالی که در سـایر کشـورهای 

دنیـا پخـش تصاویـر خشـن یـک فرهنـگ بـد 
اسـت و مـردم آن را نمی پسـندند.

بـه بـاور اسـتاد راوش: بسـیار از مـوارد حقیقـت 
اسـت، امـا نبایـد هـر حقیقـت را گفـت، یعنـی 
شـخصی کـه تصویـر قتـل و خشـونت را نشـر 
کار  و  کـرد  خبررسـانی  می کنـد  فکـر  می کنـد، 
عالـی انجـام داده. چـون او اساسـات ژورنالیـزم 
دولـت  ایـن  امـا  نـدارد،  سـواد  و  نمی دانـد  را 
اسـت کـه باید جلـو آن را بگیرد که متاسـفانه در 
افغانسـتان مثل خیلـی از کارهای که انجام نشـده 

اسـت یکـی از مـوارد همیـن مسـاله اسـت.
یعقـوب یسـنا نویسـنده و تحلیل گـر به ایـن باور 
اسـت که نشـر تصاویـر افـراد متهم در رسـانه ها 
هویت شـان  بایـد  اسـت.  ممنـوع  قانـون  طبـق 
محفـوظ بماند. نشـر تصاویر قربانی های جنسـی 
و... نیـز ممنـوع اسـت. امـا متاسـفانه معمـوالً در 

افغانسـتان ایـن تصاویـر نشـر می شـوند.
داخلـه  وزارت  پیـش  روز  چنـد  می گویـد:  او 
افرادی را از شـهر کابل به نام دزد و... گرفتار کرد 
کـه تصاویرشـان نشـر شـد. ایـن کار طبـق قانون 
درسـت نیسـت. امـا نشـر تصاویـر فاجعه یـی که 
چنـد روز پیـش صـورت گرفتـه بـود و کـودکان 
بـا تبر بـه قتـل رسـیده بودند، بـرای نشـان دادن 
عمـق آن فاجعـه و واقعیت آن فاجعه نشـر چنین 
تصاویـر مجـاز اسـت. امـا نـه توسـط هر کسـی 
در شـبکه های اجتماعـی بـل توسـط رسـانه های 

رسـمی کـه مجـوز فعالیـت دارند.
بـه بـاور آقـای یسـنا: رسـانه های رسـمی بـا پیام 
هشـدار کـه کـودکان نباید ایـن تصاویـر را ببینند 

و... ایـن تصاویـر را می تواننـد نشـر کنند.
او تاکیـد کـرد: امـا اگـر از بحـث قانونـی نشـر 
پیامـد  نظـر  از  بگذریـم،  تصاویـری  چنیـن 
اخاقـی، فرهنگـی، روان شناسـی و اجتماعـی به 
نشـر چنیـن تصاویـری توجـه کنیـم، طبعـًا نشـر 
چنیـن تصاویـری می توانـد پیامـد منفی بـر روان 
افـراد داشـته باشـد. از یـک طـرف می توانـد بـر 
روان تعـدادی تأثیـر روانـی بگـذارد کـه موجب 
ناراحتی هـای روانـی ایـن افـراد شـود و از طرف 
می توانـد  فرهنگـی  و  اجتماعـی  نظـر  از  دیگـر 

شـود. خشـونت  عادی سـازی  موجـب 
و  فیلتـر  اسـت  بهتـر  پـس  افـزود:  او همچنـان 
ماحظـۀ قانونـی و رسـانه یی در نشـر تصاویـر 
متهـم، قربانـی و سـایر خشـونت ها و فاجعه هـا 

در نظـر گرفتـه شـود.

جامعه شناسان و نویسنده گان:

نشـر تصـاویر خشـن در شبـکه های اجتـماعی 
مـوجب عادی سـازی خشـونت شـده است

ناجیه نوری  


