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    بهزاد
در حالی که برخی از رســانه ها به نقل از کمیشنران کمیسیون انتخابات خبِر 
تعویق احتمالی انتخابات ریاســت جمهوری را پخش کردند، اما مســووالن 
در کمیســیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار با رد این خبر می گویند که برای 

رسانه ها سوءتفاهم ُرخ داده است.
میرزامحمد حق پرســت، معاون ســخنگوی کمیســیون انتخابات می گوید 
که هدِف کمیشــنران کمیسیون انتخابات این اســت که اگر جامعۀ جهانی، 
حکومت احزاب سیاســی، نهادهای ناظر و جامعۀ مدنی با کمیسیون همکار 
و در تفاهم نباشد، کمیسیون نمی تواند انتخابات ریاست جمهوری را برگزار 

کند.
آقای حق پرست می افزاید: حمایت و تمویل کمیسیون انتخابات بسیار مهم 
است و در صورت فراهم بودن حمایت های همه جانبه از کمیسیون انتخابات، 
این کمیسیون آماده گی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد.
او می گوید: کمیسیون انتخابات در حال حاضر در جریان گفت وگو با جامعۀ 
جهانی و حکومت برای تمویل و حمایت کمیسیون انتخابات برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری است و تأخیر و تعویق انتخابات هیچ در آجندای 

کمیسیون نیست.
پیش از این، ملیحه حســن، کمیشنر کمیســیون انتخابات از احتمال تأخیر 
در برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری خبر داده بود و به تازه گی رفیع اهلل 
بیدار، کمیشــنر دیگر کمیسیون انتخابات به بی .بی .سی گفته است که هدِف 
به تأخیر انداختن انتخابات، »آوردن اصالحات و بهتر شــدن امور انتخاباتی 

است که به کار و زمان بیشتری نیاز دارد«.
آقای بیدار گفته اســت: »مشورت های الزم را با جوانب ذی دخل آغاز کرده  
و اکنون گفت وگو با احــزاب، نهادهای ناظر و نهادهای مدنی جریان دارد. 
نتیجۀ این دیدارها با حکومت افغانســتان کــه تأمین کنندۀ امکانات مالی و 

امنیتی آن است، شریک ساخته خواهد شد«.
آقای بیدار به این رســانه گفته اســت که اگر با جمع آوری نظریات جوانب 
ذی دخل به این نتیجه برســند که برگــزاری انتخابات در ۳۱ حمل ناممکن 
اســت، روی تغییر زمان آن فکر خواهند کرد. این عضو کمیسیون انتخابات 
بیان داشته که جامعۀ جهانی به این عقیده است که تغییرات و اصالحات در 
کمیسیون انتخابات زمان گیر و از لحاظ فنی و ظرفیت موجود در کمیسیون، 

برگزاری انتخابات در تاریخ مشخص شده، عملی نیست.
او مشکل دیگر را نبود تعهدات پولی برای برگزاری انتخابات عنوان کرده و 
گفته است که تاکنون هزینۀ برگزاری آن، نه وعده داده شده و نه هم فراهم 

شده است.
این گفته ها در حالی مطرح می شوند که اخیر یک روزنامۀ امریکایی پرده از 
تصمیم زلمی خلیل زاد، نمایندۀ امریکا برای پایان جنِگ افغانستان برداشت. 
ایــن روزنامۀ امریکایی گزارش داده بود که آقای خلیل زاد پس از مذاکره با 
طالبان در قطر خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاســت جمهوری و ایجاد 
ادارۀ موقت شــده بود تا طالبان نیز وارد ساختار دولت در افغانستان شوند، 
اما این تصمیم با واکنش های جامعۀ سیاسی و دولتی افغانستان مواجه شد و 

موجب گردید، آقای خلیل زاد نیز از این تصمیم اش عقب نشینی کند.
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تاریخ تکرار می شود، 
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احمدولی مسعود 
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پنتاگون:
خروج نظامیان صلِح افغانستان را به خطر می اندازد

در آستانۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، محمداشرف غنی با از دست دادن شماری از نزدیکان و 
حامیان کلیدی اش با چالش حفظ قدرت در انتخابات پیش رو مواجه شده است. 
در ادامۀ این مقاله آمده است که شماری از حامیان سیاسی و کلیدی غنی در مخالفت با او قرار دارند و از 
خود جبهه های منظم سیاسی تشکیل داده اند

اعالم  کشور  این  کنگرۀ  به  ساالنه  گزارش  در  امریکا  دفاع  وزارت  مقامات 
به  خطر خواهد  را  فرایند صلح  افغانستان  از  نظامی  نیروهای  کاهش  کردند، 

انداخت.
ارزیابی ساالنۀ پنتاگون از جنگ افغانستان نشان می دهد که طی یک سال گذشته 
فشار بر طالبان افزایش یافته و چنانچه نیروهای امریکایی خارج شوند روند 

صلح با طالبان به خطر خواهد افتاد.
پنتاگون اعالم کرده است که استراتژی جدید ترامپ فشار فزاینده یی بر طالبان 

طی سال گذشته وارد کرده است.
در این گزارش آمده است،  اعزام ۳ هزار نیروی جدید به افغانستان باعث ثبات 
در این کشور و کاهش پیش روی طالبان شده و موفقیت این روند و ادامه فشار 

به طالبان نیازمند حضور ۱4 هزار سرباز کنونی در افغانستان است.

این گروه  پیروزی  برای عدم  اقناع طالبان  تایمز،  به نوشتۀ روزنامۀ واشنگتن 
در میدان نبرد و حضور نیروهای خارجی براساس شرایط افغانستان از جمله 
مزیت های راهبرد جدید امریکا بوده که احتمال موفقیت پایان جنگ ۱7 ساله 
به  را  این موفقیت  نیروها  این  افزایش داده و خروج  را  افغانستان  امریکا در 

خطر خواهد انداخت.
برخی رسانه های غربی گزارش دادند که ترامپ دستور خروج 5 هزار نیروی 
نظامی در افغانستان را صادر کرده و بسیاری نگران اند که این موضوع باعث 

شکست موفقیت صلح با طالبان شود.
به تازه گی اما فرمانده ناتو در افغانستان اعالم کرد که چنین دستوری را تاکنون 
دریافت نکرده و خبر خروج نظامیان امریکایی را در روزنامه ها خوانده است.
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کارل مارکــس بــه یــک جملــۀ منســوب بــه 
هــگل اشــاره می کنــد کــه تــا کنــون بســیار نقــل 
 قــول شــده اســت و امــا تکمله یــی کــه خــود او 
بــر آن افــزوده اســت، از لحــاظ تاریخــی بســیار 

ــده اســت: آموزن
»هــگل در جایــی می گویــد کــه همــۀ رویداد هــا 
و شــخصیت ها در تاریــخ گویــی دوبــار رخ 
می دهنــد. وی فرامــوش می کنــد کــه اضافــه 
ــه  ــار دوم ب ــراژدی، ب ــۀ ت ــه گون ــد: نخســت ب کن

ــدی.« ــۀ کم گون
مــردم  مــا  سیاســی  روزمــرۀ  زنده گــی  امــا 
افغانســتان یــک کمدی-تــراژدی اســت کــه 
همــه روزه باز نویســی می شــود و تاریــخ مــا 
ــان در ســال  ــی کــه طالب ــن اســت. زمان ــز چنی نی
۱۹۹4 ســربلند کردنــد چنــد نیــروی داخلــی 
ــد.  ــا بودن ــی آنه ــگر و حام ــی آفرینش و خارج
برخــی از فرماندهــان دوران جهــاد کــه بــا اتحــاد 
شــوروی می جنگیدنــد، از آن جملــه بودنــد. 
شــماری از طلبه هــای مدرســه های پاکســتانی 
نیــز بــر بنیــاد باورهــا و قرائت هــای ویــژۀ شــان 
ــا  ــر دو ب ــن  ه ــتند و ای ــا پیوس ــه آن ه ــن ب از دی
تشــویق و ســازماندهی دســتگاه اســتخبارات 
ــد. برخــی از امریکایی هــا،  پاکســتان چنیــن کردن
ــی  ــۀ افغان ــای دارای ریش ــی ها، آلمانی ه انگلیس
ــک  ــاطه گران ی ــا و مش ــۀ ایلچی ه ــه مثاب ــز ب نی
ــش  ــک کن ــدار و ی ــار و زورم ــوژی خونب ایدیول
ــاع  ــغ و دف ــه تبلی ــزدور ب ــکل م ــیانه و تش وحش
ــر  ــتۀ اخی ــن دس ــد. ای ــان پرداختن ــن جری از ای
در واقعیــت تیوریســن های نــژادی و مبلغــان 
ســلطۀ تبــاری بودنــد. نــام آوران ایــن دســتۀ 
اخیــر پســان ها در پنــاه ســربازان ایــاالت متحــدۀ 
ــیدند  ــی رس ــاالی دولت ــای ب ــه مقام ه ــکا ب امری
ــالمی- ــی اس ــام التقاط ــک نظ ــان ی ــه مجری و ب

نولیبرالــی تبدیــل شــدند.
ــو،  ــر بوت ــتان، بی نظی ــین پاکس ــم پیش صدراعظ
ــش  ــاد جنب ــدۀ ایج ــه ای ــود ک ــه ب ــی گفت در جای
داده  امریکایی هــا  و  انگلیســی ها  را  طالبــان 
ســعودی ها  را  نیــاز  مــورد  پــول  بودنــد. 
پرداختنــد و مــا آنهــا را آمــوزش دادیــم. ... 
عربســتان ســعودی، امــارات متحــده و پاکســتان 
ســه کشــوری بودنــد کــه امــارت اســالمی طالبان 
را بــه رســمیت شــناختند. بــا اســتفاده از اســاطیر 
ــار کشــور،  ــن چه ــه ای ــت ک ــوان گف ــی می ت دین
ــکاران  ــا بزه ــنفکر آن ه ــان روش ــان و حامی طالب
ــد. ایــن یــک صفحــۀ شــگفتی آور و  نخســتین ان

ــا  ــک ســرزمین م ــخ تراژیک-کمی واقعــی از تاری
ــن  ــۀ خونی ــود کــه برخــی از افغان هــا در صحن ب
ــد.  ــران آن بودن ــت بازیگ ــار سیاس ــر خفت ب تیات
ــپتامبر و در  ــم س ــداد یازده ــا روی ــه ب ــی ک زمان
پس آمــد آن مداخلــۀ نظامــی ایــاالت  متحــدۀ 
ــد،  ــون  ش ــتان روزگار دگرگ ــه افغانس ــکا ب امری
بــاز هــم همیــن ســه  کشــور، بــه ظاهــر از 
ــد  ــت کردن ــوری اســالمی افغانســتان حمای جمه
امــا بــه کمک هــای شــان بــه طالبــان و پاکســتان 
هالبــروک،  ریچــارد  کــه  همان طــور  نیــز، 
نماینــدۀ پیشــین ایــاالت  متحــده بــرای افغانســتان 
ــه مــن گفــت،  و پاکســتان در حضــور جمعــی ب

ــد. ــه دادن ادام
ــده گان  ــاری، نماین ــال ج ــوس س ــنبه، ۲7 ق دوش
ــده گان  ــا نماین ــراه ب ــده هم ــاد ش ــورِ ی ــه کش س
ــا  ــد ت ــرد آمدن ــی گ ــده در ابوظب ــاالت  متح ای
ــو  ــتان گفت وگ ــح در افغانس ــتقرار صل روی اس
کننــد. نماینــده  گان مــردم و حکومــت افغانســتان 
نداشــتند.  حضــور  گفت وگو هــا  ایــن  در 
ــه  ــد ک ــاد آوری کردن ــر ی ــار دیگ ــان یک ب طالب
ــو  ــت افغانســتان گفت وگ ــده گان حکوم ــا نماین ب
نمی کننــد. هیــأت گســیل شــده از کابــل بــه امیــد 
مشــارکت در مذاکــرات صلــح در پشــت در هــای 
بســته مانــد. آن چــه کــه در ایــن بافتمــان سیاســی 
ــت،  ــدوه اس ــرت و ان ــی حی ــی مایه ی و اجتماع
ایــن اســت کــه گویــی تاریــخ واقعــًا در ســرزمین 
ــه  ــی ک ــک مردم ــدون ش ــود. ب ــرار می ش ــا تک م
از تاریــخ و گذشــتۀ شــان نیاموزنــد، ناگزیــر بــه 

آزمایــش مجــدد زشــتی های آن می شــوند.
در بیــن مــردم افغانســتان و حتــا میــان آنانــی کــه 
ــرده انــد  از تحول هــای ســال های پســین ســود ب
ســر درُگمی  و  حیرانــی  جازده گــی،  در  یــک 
بی ماننــدی ســاری و جــاری اســت. احــزاب 
سیاســی و برخــی از نماینــده گان گروه هــای 
سیاســی ســرعت قضایــا و آن چــه را کــه بــر مــا 
ــد  ــا نمی خواهن ــد و ی ــت، نمی توانن ــی اس آمدن
بازتــاب  پالیســی ها و سیاســت های شــان  در 
و  هم ماننــدی  کــه  اســت  طبیعــی  دهنــد. 
ــی برخــی از گروه هــای  ــان جهان بین هم ســانی می
سیاســی مســتقر در کابــل هم ســویی آنهــا را 
گسســت های  می ســازد.  آســان  طالبــان  بــا 
ــر  ــین ژرف ت ــال های پس ــه در س ــی ک اجتماعی ی
ــری  ــد. رهب ــک می کنن ــر کم ــن ام ــه ای ــدند ب ش
ــک  ــتش از ی ــی در برداش ــدت مل ــت وح حکوم
ــک  ــه ی ــال ب ــت مبت ــا دول ــۀ آن ب ــت و رابط مل

ایدیولــوژی وحشــتناِک نــژادی اســت. بــاور 
بــه ملــت تک هویتــی، تک نــژادی، تک زبانــه، 
و  درازا  در  کــه  اســت  پروژه یــی  تک دینــی، 
ــای پیــش از  ــا دنی ــا، حت پهنایــش در سراســر دنی
ــده،  ــی ش ــای جهان ــق رابطه ه ــترش و تعمی گس
ــر  ــای معاص ــود. در دنی ــیده ب ــت رس ــه بن بس ب
هیــچ ملتــی کــه دارای یــک هویــت قومــی باشــد 
وجــود نــدارد. ایده هــای ملــت  تک تبــار و حتــا 
ــک  ــم ایدیولوژی ــک توه ــا ی ــت تبار ه موجودی
ــا،  ــر م ــد. عص ــان می آفرینن ــه نژادگرای ــت ک اس
رســمیت  بــه  و  متکثــر  هویت هــای  روزگار 
شــناختن آن هــا اســت. ملت هــا عمــاًل و در 
ــز، دارای  ــی نی ــر حقوق ــا از منظ ــیاری جای ه بس
هویت هــای متکثــر انــد کــه اعضــای آن بــر 
ــی  ــی و حقوق ــای سیاس ــاد اصــول و ارزش ه بنی
ــۀ تنــوع با هــم  ــر پای و پذیــرش ایــن ارزش هــا ب
ــن  ــالل ای ــرای انح ــالش ب ــد. ت ــد می یابن پیون
تنــوع در درون یــک جمــع، یــک کلکتیــف 
نــژادی و یــا فرهنگــی، به جــای این کــه پیوندهــا 
را تقویــت کنــد، موجــب گسســت ها و ژرفایــش 
پُر تحرک تریــن،  حتــا  می شــود.  جدایی هــا 
ــدار  ــه پن ــی ک ــع اجتماع ــن، جم پُردینامیک تری
هم ســانی بیولوژیــک و یــا فرهنگــی داشــته باشــد 
معاصــر هویت هــا  دوران  در  نمی توانــد  هــم 
ــد.  ــتحیل کن ــود مس ــه زور در خ ــل ب ــا توس را ب
ســندی،  هویت هــای  نتوانســتند  پنجابی هــا 
پشــتون و بلــوچ را از بیــن ببرنــد، بیشــتر از یــک 
میلیــارد چینــی نتوانســت هویــت ترک هــای 
عرب هــا  و  ترک هــا  ایرانی هــا،  و  را  شــرقی 
کننــد،  نابــود  را  کــردی  هویــت  نتوانســتند 
ــران را  ــای دیگ ــتند هویت ه ــا نتوانس کانادایی ه
در درون هویــت انگلوساکســونی خــود مســتحیل 
بســازند، ایــن مثال هــا را می تــوان گســترش 
ــه دلیــل  ــه راه حل هــا اشــاره کــرد. امــا ب داد و ب
ــه نیســت از  ــن مقال ــن کــه موضــوع بحــث ای ای
ــم  ــا می کن ــر اکتف ــن تذک ــه ای ــذرم و ب آن می گ
کــه بــا توهــم آغازگــران مدرنازیســیون )تجــدد( 
ــه شــادروان محمــود طــرزی  افغانســتان، از جمل
و برداشــت های او از مقولــۀ ملــت، نمی تــوان 
ــران  ــالش رهب ــرد. ت ــت همبســته را ایجــاد ک مل
حکومــت وحــدت ملــی در ایــن راســتا بــه 
ــردم  ــان م ــراق می ــی و افت ــوع جدای ــن ن بدتری
ــروز  ــه ام ــی ک ــا جای ــد. ت ــر ش ــتان منج افغانس
و  هم زیســتی  دیگــر  زمــان  هــر  از  بیشــتر 
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ــد  ــی کشــور، هرچن ــد در ســاختارهای امنیت ــًا قدرت من گزینــش دو چهــرۀ تقریب
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام ــته امیدبخــش باش ــراد گذش ــه اف ــه ب ــد در مقایس می توان
نمی تــوان بــاور کــرد کــه اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی ایــن دو 
ــن ســمت ها انتخــاب  ــه ای ــد ب ــل شایســته گی های کــه دارن ــه دلی ــن را فقــط ب ت
ــه وخامــت گذاشــته کــه  کــرده باشــد. وضعیــت امنیتــی کشــور در حــدی رو ب
ــوان  ــز نمی ت ــا نی ــد و توان ــا قدرت من ــازه و حت ــای ت ــی چهره ه ــه جای ــا ب ــا ج ب

بهبــودی قابــل توجهــی در آن رونمــا کــرد. 
ــر شــدن اوضــاع  ــواه بدت ــر روز گ ــی ه ــت وحــدت مل ــه کار حکوم ــاز ب از آغ
ــالش  ــت ت ــت و حکوم ــری دول ــه رهب ــدون آن ک ــتیم، ب ــور هس ــی کش امنیت
چندانــی بــرای بهتــر شــدن آن انجــام داده باشــند. حــاال هــم در آســتانۀ انتخابــات 
ریاســت جمهوری گمــان نمــی رود کــه آقــای غنــی بــرای بهبــود وضــع امنیتــی 
ایــن دو چهــرۀ تقریبــًا ضــد پاکســتانی و طالبانــی را بــه ســمت های در ســاختار 
ــی  ــی از ب ــان دره ی ــی در چن ــای غن ــد. آق ــرده باش ــش ک ــور گزین ــی کش امنیت
ــقوط  ــده س ــای فلج کنن ــم کاری ه ــردرُگمی ها و ندان ــن، س ــای مزم اعتمادی ه
ــۀ  ــود را از مخمص ــا خ ــی حت ــن تغییرات ــا چنی ــد ب ــکل بتوان ــه مش ــه ب ــرده ک ک
ــرات  ــه تغیی ــن گون ــه جــای ای ــی ب ــای غن ــده نجــات بخشــد. آق ــه وجــود آم ب
ــکاری  ــه و راه ــور برنام ــع کش ــود وض ــرای بهب ــر ب ــات، اگ ــتانۀ انتخاب در آس
می داشــت، بایــد ایــن افــراد و افــرادی مثــل آنــان را از همــان آغــاز رفتــن خــود 
بــه ارگ در رأس ســاختارهای امنیتــی کشــور قــرار مــی داد. حــاال گزینــش امــراهلل 
ــاع  ــر دف ــه حیــث وزی ــد ب ــر امــور داخلــه و اســداهلل خال ــه حیــث وزی ــح ب صال
ــراد  ــن اف ــش ای ــس. گزین ــته باشــد و ب ــی داش ــد مصــرف انتخابات ــط می توان فق
ــن دو وزارت  ــل ضعــف مقام هــای پیشــین ای ــه دلی ــد از آن ب ــه بای ــد ک هــر چن

ــت.  ــا داش ــادی را از آنه ــار زی ــوان انتظ ــی نمی ت ــرد، ول ــتقبال ک اس
ــه  ــه ن ــاده و متالشــی شــده اســت ک ــان از کار افت ــی کشــور چن سیســتم مدیریت
ــاده  ــای خارق الع ــر توانایی ه ــا اگ ــد حت ــداهلل خال ــم اس ــه ه ــح و ن ــراهلل صال ام
ــتگاه  ــک دس ــد. در ی ــده نمی توانن ــرون ش ــس از آن بی ــند، از پ ــته باش ــم داش ه
فاســد و بــه شــدت بیمــار چگونــه ممکــن اســت کــه وارد شــدن دو تــن آن گونه 
تأثیراتــی بگــذارد کــه کل دســتگاه را از حالــت رخــوت و انفعــال بیــرون کشــد 
ــای  ــوش در آورد؟ آق ــب و ج ــر جن ــال و پُ ــتگاهی فع ــه دس ــاره ب و آن را دوب
غنــی اگــر واقعــًا بــه فکــر تأمیــن امنیــت و نجــات کشــور از چنــگ بحــران بــه 
ــه  ــته ب ــال گذش ــا پنج س ــار ی ــراد را در چه ــن اف ــرا ای ــود، چ ــده می ب وجــود آم
ــه  ــان از آســمان ب ــن ناگه ــن دو ت ــا ای ــود؟ آی ــن ســمت ها انتخــاب نکــرده ب ای
ــدن  ــل به وجــود آم ــاًل در اوای ــا نمی شــد مث ــورد آنه ــه در م ــد ک ــده ان ــن آم زمی
حکومــت وحــدت ملــی تصمیــم گرفــت؟ آقــای غنــی حــاال پــس از پنج ســال 
کــه کارد بــه اســتخوان رســیده و دیگــر نمی تــوان کاری بــرای بهبــود وضعیــت 
انجــام داد، مگــر ایــن کــه کل دســتگاه را دچــار تحــول ســاخت، بــه فکــر ایجــاد 
ــر  ــب دیگ ــد داشــت. از جان ــی نخواه ــچ ســودی در پ ــه هی ــاده ک ــرات افت تغیی
اگــر قــرار اســت، تحولــی بــرای بهبــود وضعیــت صــورت گیــرد، ایــن تحــول 
بایــد از همــان اهــرم اصلــی قــدرت آغــاز شــود. مگــر نمی گوینــد کــه »ماهــی 
از ســرگنده گــردد، نــه ز دم«. ماهــی سیاســت و حکومــت داری افغانســتان از ســر 
ــا  ــرای آن جســت وجو نشــود، ب ــا زمانــی کــه واقعــًا ســری ب گندیــده شــده و ت

ــت.  ــادی را داش ــار زی ــوان انتظ ــا نمی ت ــردن چهره ه ــو ک ن
ــی  ــگاه سیاس ــه از ن ــین ک ــای پیش ــن از چهره ه ــاب دو ت ــر، انتخ ــوی دیگ از س
ــک  ــه ی ــه هســتند، بیشــتر ب ــای در درون جامع ــات و ظرفیت ه ــز دارای امکان نی
گزینــش در راســتای خواســت های انتخاباتــی آقــای غنــی می توانــد مفیــد تلقــی 
ــار او از  ــن در کن ــن دو ت ــن ای ــًا رفت ــه واقع ــرط ک ــن ش ــه ای ــم ب ــود، آن ه ش
وجاهــت و اعتبــار قبلــی سیاســی شــان در جامعــه نکاســته باشــد. آقــای غنــی 
ــا وارد کــردن عمــر داوودزی، امــراهلل صالــح و اســداهلل خالــد در  تــالش کــرد ب
دســتگاه حکومــت، کــه احتمــال دارد در روزهــای آینــده گــواه تغییراتــی دیگــری 
نیــز از ایــن دســت باشــیم، در واقــع آنهــا را از کنــار متحــدان سیاســی آنهــا کــه 
ــا او رقابــت کننــد، جــدا ســازد. آقــای غنــی  ــات ب ممکــن اســت کــه در انتخاب
ــه  ــان نیســت ک ــت کشــور چن ــه وضعی ــد ک ــس دیگــری می دان ــر ک ــر از ه بهت
بتــوان بــا ایــن گونــه خانه تکانی هــای کوچــک و مقطعــی تغییــر چندانــی در آن 
بــه وجــود آورد. آقــای صالــح و آقــای خالــد بیشــترین کاری کــه ظــرف مــدت 
باقــی مانــده از عمــر حکومــت وحــدت ملــی می تواننــد انجــام دهنــد، آشــنایی 
ــه بیشــتر. انتظــار  ــه و ن ــرار گرفت ــار آنهــا ق ــا ســاختارهایی اســت کــه در اختی ب
ــبتًا  ــراد نس ــا اف ــت. آنه ــت اس ــی و حماق ــتن ابله ــراد داش ــن اف ــزه را از ای معج
ــد و آن  ــتان کنن ــه کار کارس ــت ک ــه نیس ــا آن گون ــد ام ــته ان ــد و شایس توان من
چــه را کــه دیگــران واقعــًا از انجــام آن عاجــز انــد، آنهــا آن را بــه ســر رســانند. 
ــز  ــا نی ــای آنه ــه تالش ه ــد ک ــم دی ــد شــد و خواهی ــن نخواه ــدون شــک چنی ب
ــوان  ــًا نمی ت ــید. واقع ــد رس ــت خواه ــه بن بس ــاختارها ب ــی س ــل ناکارای ــه دلی ب
قانــع شــد کــه چــه ترفنــدی ایــن دو تــن یــا افــرادی نظیــر آنهــا را وا مــی دارد 
ــای  ــا آق ــه کار ب ــح تجرب ــای صال ــد. آق ــرار کنن ــته را تک ــتباه های گذش ــه اش ک
غنــی را دارد. او یک بــار دیگــر هــم تــالش کــرد کــه بــه عنصــری مفیــد بــرای 
ــود  ــتباه خ ــه اش ــه زودی متوج ــی ب ــود، ول ــل ش ــتان تبدی ــت داری افغانس حکوم
ــا  ــار معلــوم نیســت کــه آقــای غنــی ب شــد و از کار کنــاره گیــری کــرد. ایــن ب
چــه ترفنــدی موفــق شــد کــه او را وارد ســاختار حکومتــی ســازد. افــراد دیگــر 
نیــز اگــر بــه انــدازه آقــای صالــح در کنــار آقــای غنــی نبــوده انــد، امــا شــناخت 
کافــی از او و نــوع حکومــت داری او داشــتند. آنهــا نیــز می داننــد کــه در چنیــن 
ــه  ــن ب ــا ناممک ــل حت ــت، ب ــوار اس ــیار دش ــا بس ــه تنه ــردن ن ــتگاهی کار ک دس
ــد و وارد  ــه جــان می خرن ــه خطــر را ب ــم ک ــی بازهــم می بینی نظــر می رســد. ول
ــه  ــا ک ــاس ترین برهه ه ــی از حس ــم در یک ــوند، آن ه ــی می ش ــاختار حکومت س
افغانســتان بایــد از وضعیــت به وجــود آمــده بــا تدبیــر و رفتــن بــه ســوی یــک 

ــه بیــرون شــود.  انتخابــات شــفاف و عادالن

گندیدن ماهی حکومت از سر و 
تعویض چهره ها

دکتر رنگین دادفر سپنتا-مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان

در بیــن مــردم افغانســتان و حتــا میــان آنانــی کــه از تحول هــای ســال های پســین ســود بــرده انــد یــک در جازده گــی، 
حیرانــی و ســر درُگمی بی ماننــدی ســاری و جــاری اســت. احــزاب سیاســی و برخــی از نماینــده گان گروه هــای سیاســی 
ــت های  ــی ها و سیاس ــد در پالیس ــا نمی خواهن ــد و ی ــت، نمی توانن ــی اس ــا آمدن ــر م ــه ب ــه را ک ــا و آن چ ــرعت قضای س
شــان بازتــاب دهنــد. طبیعــی اســت کــه هم ماننــدی و هم ســانی میــان جهان بینــی برخــی از گروه هــای سیاســی مســتقر 
ــر  ــین ژرف ت ــال های پس ــه در س ــی ک ــت های اجتماعی ی ــازد. گسس ــان می س ــان آس ــا طالب ــا را ب ــویی آنه ــل هم س در کاب
ــت  ــا دول ــت و رابطــۀ آن ب ــی در برداشــتش از یــک مل ــد. رهبــری حکومــت وحــدت مل ــه ایــن امــر کمــک می کنن شــدند ب
ــی،  ــه، تک دین ــژادی، تک زبان ــی، تک ن ــت تک هویت ــه مل ــاور ب ــت. ب ــژادی اس ــتناِک ن ــوژی وحش ــک ایدیول ــه ی ــا ب مبت
پروژه یــی اســت کــه در درازا و پهنایــش در سراســر دنیــا، حتــا دنیــای پیــش از گســترش و تعمیــق رابطه هــای جهانــی 
ــدارد.  ــود ن ــد وج ــی باش ــت قوم ــک هوی ــه دارای ی ــی ک ــچ ملت ــر هی ــای معاص ــود. در دنی ــیده ب ــت رس ــه بن بس ــده، ب ش
ــد. عصــر  ــا موجودیــت تبار هــا یــک توهــم ایدیولوژیــک اســت کــه نژادگرایــان می آفرینن ــار و حت ــت  تک تب ایده هــای مل

مــا، روزگار هویت هــای متکثــر و بــه رســمیت شــناختن آن هــا اســت.

تاریخ تکرار می شود، اما بار دوم غم بار تر
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برخی از رســانه های معروف غربی می گویند 
کــه محمداشــرف غنی بــا از دســت دادن 
حامیان کلیدی خــود در انتخابات پیش روی 
ریاست جمهوری با چالش حفظ قدرت مواجه 

است. 
این رســانه ها نوشته اند که محمداشرف غنی، 
رییــس حکومت وحدت ملــی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۱۹ با چالش مواجه حفظ 
قدرت سیاسی خود مواجه است، شمار زیادی 
از حامیــان کلیــدی او از نامزدی غنی در این 

انتخابات حمایت نمی کنند.
در یکی از مقاالت روزنامۀ واشــنگتن پُست، 
با اشــاره به اعالم بررســی خروج نیروهای 
امریکایی از افغانســتان آمده است که کاهش 
نیروهای امریکایی از افغانســتان، برنامه تازۀ 
گفت وگوهــای صلح دولت بــا طالبان را به 

چالش و خطر مواجه می سازد.
روزنامه در ادامه با اشاره مذاکرات صلح امریکا 
و طالبان نوشــته اســت، برخی از گروه های 
طالبان به جای مذاکره جنگ را ترجیح می دهند. 
تجارت مواد مخدر و دسترســی به اقتصادی 
غیرقانونی که بخــش هنگفت مالی این گروه 

را تأمین می کند با آغاز گفت وگوهای صلح با 
دولت افغانستان از دست خواهند رفت.  

مجلۀ »فورین پالیســی« نیز نوشته یی از اشالی 
اجیســان، عضو »دانشــگاه کینگس لندن« را 
منتشر کرده اســت. در این نوشته آمده است 
که در آســتانۀ خروج نیروهــای امریکایی از 
افغانستان، اما محمداشــرف غنی با از دست 
دادن شماری از نزدیکان و حامیان کلیدی اش 
با چالش حفظ قــدرت در انتخابات پیش رو 

مواجه شده است. 
در ادامۀ این مقاله آمده اســت که شماری از 
حامیان سیاسی و کلیدی غنی در مخالفت با او 
قرار دارند و از خود جبهه های منظم سیاســی 

تشکیل داده اند. 
نویسنده با اشــاره به روند گفت وگوی گروه 
طالبــان با امریکا گفته اســت کــه این روند 
شــگرد های تازه یــی را در افغانســتان ایجاد 
کرده اســت، شــماری از بازیگران آشکارا از 
ایــن مذاکرات دل خوش نیســتند. به باور او: 
این تعجب آور نیســت، چون آنان از جنگ و 
کمک هــای امریکایی منافع زیادی به دســت 

می آورند.

در ماه هــای اخیر اوضاع افغانســتان به طرف 
تشــنج گراییده اســت. افزایش خشونت های 
سازمان یافته و بی ثباتی حکومت وحدت ملی 
را در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ۲0۱۹  
به چند دسته تقسیم کرده است. این در حالی 
است نتتیجۀ انتخابات پارلمانی در این کشور 

تاهنوز اعالم نشده است.
کاهــش نیروهای امریــکا به طالبــان اعتماد 
بیشــتری می دهد تا روی راهبرد جنگی خود 

بیشتر تمرکز کنند. 
تمرکــز روزنامه های غربی و جهانی نشــان 
دهندۀ دید گاه کشــورهای حامی افغانســتان 
است و نشان می دهد که محمداشرف غنی که 
به حمایت بیرونی ها به ویژه امریکا به ســکان 
قدرت تکیــه زد، دیگر وجاهــت بین المللی 

ندارد. 
پیش از این مجلۀ »د نیشــن« نیز با اشــاره به 
ناکامی هــا و از دســت رفتــن فرصت ها در 
حکومت وحدت ملی به رهبری محمداشرف 
و داکتر عبداهلل عبداهلل نگاشــته که مســووالن 
حکومت وحدت ملی برای حفظ قدرت خود 

در آینده دست و پاچه شده اند.  

مسووالن در کمیســیون انتخابات می گویند که تاکنون ۳۹ 
تن بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را از این 

کمیسیون به دست آورده اند.
آنان به روزنامۀ ماندگار می گویند که در این میان هیچ کسی 
حاضر به نام نویســی نشده و کمیســیون انتخابات امیدوار 
است تا در روزهای آینده چهره های برای نام نویسی به این 

کمیسیون حاضر شوند.
میرزامحمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات 
در گفت وگــو با روزنامۀ مانــدگار می گوید که تا کنون ۳۹ 
تن بســته های معلوماتی انتخابات ریاســت جمهوری را از 
کمیسیون به دست آورده اند. آقای حق پرست اما می افزاید 
که هیچ کس تا کنون به عنوان نامزد خود را در کمیســیون 

نام نویسی نکرده است.
احمدولی مســعود، محمداشــرف غنی، محمدحنیف اتمر، 
نورالحــق علومــی، انورالحق احــدی، عبداللطیف پدرام، 
داکتر زلمی رســول، شــیدامحمد ابدالی، رحمت اهلل نبیل، 
سید مســعود، حکمت خلیل کرزی، داکتر فاروق نجرابی، 
عنایت اهلل حافظ، داکتر نوراهلل جلیلی، مهندس فیض الرحیم 
ســردار، مهندس ســیداحمد ســادات، داکتر فرامرز تمنا، 
ضیاالحــق حافظــی، محمدعلی صفــوی، داکتــر بایزید، 
بشــیر احمد بیژن، میرزا احمد میــرزا، احمد الیاس عارفی، 
سیداحمدشاه ســادات و داکتر امین هاشمی چهره هایی اند 

که تاهنوز بسته های معلوماتی به دست آورده اند.
گفتنــی اســت کــه رونــد رســمی نام نویســی نامزدان 
ریاســت جمهوری به تاریخ اول جوزا آغاز شــد و بربنیاد 
جدول زمان بندی کمیســیون انتخابات، قرار است این روند 

تا تاریخ ۱۲ جوزا ادامه داشته باشد.
نتایج ابتدایی کابل به زودی اعالم می شود

معاون ســخنگوی کمیســیون انتخابات در پیوند به اعالم 

نتایــج ابتدایی آرای والیت کابل می گوید که بیشــتر از 50 
درصد شمارش و بازشماری آرای والیت کابل تمام شده و 
تالش ها جریان دارد تا این کار نهایی و هرچه زوتر فهرست 

ابتدایی حوزۀ انتخاباتی کابل شود.
میرزا محمد حق پرســت همچنان از باقی  ماندِن اعالم نتایج 
ابتدایــی آرای والیت های بغالن و پکتیــا خبر داد و اظهار 
داشت که قرار است فردا )چهارشنبه( نتایج ابتدایی والیت 
پکتیا نیز اعالم شود. آقای حق پرست گفت که مشکالت و 
شــکایت ها از حوزۀ انتخاباتی والیت بغالن زیاد است و به 
همین دلیل هیأتی به آن والیت فرســتاده شده تا شکایت ها 
را بررســی کند. او اما از تالش های جدی برای اعالم نتایج 

والیت بغالن نیز خبر می دهد.
اعضای مجلس: کمیشنران فاسد اند

همزمــان بااین، شــماری از اعضای مجلــس نماینده گان 
کمیشــنران کمیســیون انتخابات را متهم به فســاد می کنند 

و می گویند که کمیســیون انتخابات بدون در نظر داشــت 
»شفافیت«، آرای انتخابات پارلمانی را شمارش کرده اند.

شــماری از اعضای مجلس مدعی شده اند که سندهایی به 
دســت آورده اند که نشان می دهد، کمیسیون انتخابات حتا 
فورم نتایج با دست خط  و بدون مهر و تایید را نیز شمارش 
کرده و آرای آن را حســاب و درج بانــک اطالعاتی کرده 

است.
نماینده گان مجلس در جلســۀ عمومی دیروز شــان گفتند، 
بــا آنکه از ابتدایی گزینش کمیشــنران نهادهای مختلف از 
»ناتوانی و عدم تجربۀ« کمیشــنران شــکایت شد، اما آن هم 
کمیشــنرانی که »ظرفیت و توانایــی مدیریت« انتخابات را 

ندارد، در رأس این نهاد قرار دارند.
صالح محمد صالح، نمایندۀ مــردم کنر در مجلس گفت که 
حکومتی کــه توانایی مدیریت انتخابــات را ندارد، طالبان 
چگونــه به این حکومــت اعتماد کند. آقــای صالح اظهار 

داشت که کمیسیون انتخابات با مدیریت ضعیف اش آبروی 
افغانستان را برد.

همایون همایون، معاون نخســت مجلــس نماینده گان بیان 
کرد، ســندهایی به دســت آورده که نشــان می دهد، فورم 
نتایجی که از والیت خوســت به کمیســیون فرستاده شده 
اســت، بدون مهر و امضای وکیل اســت و نتایج هم در آن 

قلمی درج شده است.
آقای همایون می گویــد: انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان 
پُر تقلب ترین انتخابات بود و کمیشنران انتخابات فاسدترین 

افراد کمیسیون انتخابات هستند.
در عین حال، شمار دیگری از نماینده گان مجلس نیز مدعی 
شدند اسنادی دارند که نشان می دهد در انتخابات پارلمانی 

تقلب گسترده صورت گرفته است.
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وزیر خارجۀ افغانستان: 
روابط با پاکستان در حال

 بهتر شدن است

رسانه های غربی:

غنی با افزایش نارضایتی عمومی روبه رو است

ماندگار: وزیر امور خارجۀ پاکســتان دیروز دوشنبه، ۳ جدی به کابل آمد و با 
صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجۀ افغانســتان و محمداشــرف غنی، رییس 

حکومت وحدت ملی دیدار کرد.
وزارت امور خارجه و ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه های جداگانه گفته اند 
که در این دیدارها روی »روابط و مســایل دوجانبه«، »پروسۀ صلح به رهبری و 

مالکیت افغانستان« و »اقدامات بعدی مذاکرات بین االفغانی« بحث شده است.
در اعالمیۀ وزارت امور خارجه به نقل از محمود قریشی آمده است که این مقام 
پاکستانی به »عدم مداخله در امور افغانستان« تأکید کرده و گفته است که »تالش 

برای صلح در افغانستان مسوولیت تمام منطقه« است.
در اعالمیۀ وزارت امور خارجه آمده اســت که آقای قریشی افغانستان »با ثبات 
و امن« را به نفع پاکســتان خواند و بر تالش های پاکستان برای آوردن صلح در 

افغانستان تأکید کرده است.
در اعالمیۀ وزارت خارجه گفته شــده که صالح الدیــن ربانی به وزیر خارجۀ 
پاکســتان گفته است: »روابط میان افغانستان و پاکستان در حال بهتر شدن است 
و دو بار ســفر وزیر خارجۀ پاکســتان در عرض ده روز نشانۀ بِه سازی روابط 

میان دو کشور است«.
آقای ربانی در این دیدار همچنان بر گفت وگوهای مســتقیم میان افغانســتان و 

طالبان نیز تأکید کرده است.
این درحالی اســت که ۱0 روز پیش نیز وزیر خارجۀ پاکستان برای اشتراک در 
نشســت سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود. در این نشست، 
وزیران خارجۀ پاکستان، چین و افغانستان و نیز هیأت های این کشورها شرکت 
کرده بودند. در آن نشست یک روزه، سه طرف توافق کردند که مشترکًا در برابر 

تروریسم به گونۀ جدی مبارزه کنند.
در اعالمیۀ مشترک وزیران خارجۀ سه کشور آمده بود که »طرف ها روی مبارزۀ 
مشترک با هراس افگنی، پشتیبانی از روند صلح در افغانستان، ادامۀ همکاری های 
اقتصادی و اجازه ندادن به فعالیت هراس افگنان در افغانســتان، چین و پاکستان 

توافق کرده اند«.

در سومین روِز نام نویسی نامزدان ریاست جمهوری:
هیچ  نامزدی نام نویسی نکرد

»به شمول احمدولی مسعود 38 تن دیگر بسته های معلوماتی دریافت کرده اند«
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مقدمه
جوامــع انســانی بــدون ایجــاد قواعــد و 
ــه شــکل گســترده  پیمان هــای مناســبی کــه ب
ــدار  ــد، پای ــه باش ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی م
نمی شــوند؛ یعنــی بــه رفــاه و به ویــژه توســعه 
دســت نمی یاینــد. قواعــد و پیمان هــا، ثبــات، 
ــر  ــد و ناظ ــکل می دهن ــعه را ش ــم و توس نظ
ــی  ــی، اجتماع ــور سیاس ــار و ادارۀ ام ــر رفت ب
می باشــند.  انســانی  جوامــع  اقتصــادِی  و 
پیمان هــا  و  قواعــد  دیگــر،  جانــب  از 
ــع  ــانی و مناب ــع انس ــع مناب ــی توزی چگونه گ
می دهــد.  توضیــح  را  ثــروت  و  قــدرت 

علــوم  اندیشــمندان 
ایــن  بــر  سیاســی 
قواعــد  از  رشــته 
پیمان هــا،  و 
»نهــاد«  اصطالحــًا 
گداشــته اند.  نــام 
رنــدال،  و  )برنــل 
  )۱60 ص،   ،۱۳۹۳
جامعه یــی  هــر  در 
ــی  ــاد اجتماع ــج نه پن
ــود دارد،  ــادی وج بنی
ــارت  ــا عب ــن نهاده ای
انــد از نهــاد خانــواده، 
ــاد  ــوزش، نه ــاد آم نه
اقتصــاد، نهــاد مذهــب 
دولــت  نهــاد  و 
اســت. هــر یــک از 
کارکردهــا  نهادهــا، 
مســوولیت های  و 
ــد کــه در  معینــی دارن
ــاِت  جهــت نظــم و ثب
جوامــع ایفــای نقــش 
مهمتریــن  می کننــد. 
ایــن نهادهــا، نهــادِ 
حکومــت و دولــت 
)بــروس  اســت. 
 ،۱۳۸۳ کوئــن، 

  )۱۱0 ص،
شــکل  بــه  دولــت 
نیمــۀ  در  آن  ُمــدرن 
بعــد   ۱7 قــرن  دومِ 
در  وســتفالی  از 
جنگ هــای  پایــان 
سی ســاله  مذهبــی 
بــا  آمــد.  به وجــود 
دولــت  شــکل گیری 
اروپــا  در  ملــت   -
قــدرت سیاســی  و 
و  کلیســا  اجتماعــی 

پادشــاهی های مطلقــه بــه تحلیــل رفــت؛ بــه 
ــی  ــای کنون ــا ویژه گی ه ــا ب ــج دولت ه تدری
در قــرون بعــدی به وجــود آمدنــد. بــا حــذف 
قدرت هــای محلــی و فئودالــی، دولــت نویــن 
ــه تمرکــز قــدرت و ســاخت مرکــز واحــد  ب
ــتگاه  ــک دس ــیس ی ــه تأس ــد و ب ــغول ش مش
اداری متمرکــز نیــز اقــدام کردنــد کــه اجــرای 
ــان در  ــورت یک س ــه ص ــا را ب ــدرت آن ه ق
ــاد  ــر روی آح ــا و ب ــرزمین آن ه ــر س سراس
جمعیــت تضمیــن می کــرد. )نقیــب زاده، 

)۲۳ ص،   ،۱۳۸۸
افــکار  دولــت در واقــع فراینــد تکامــل 
و  اســت  انســانی  جوامــع  و  انســان ها 
کــه  سیاســی یی  اندیشــه های  مع هــذا، 
در عصــر روشــنگری و رنســانس اروپــا 
ــده از تطــورات فکــری  ــت، برآم شــکل گرف
ــر از تمــدن  ــخ و متأث دوره هــای پیشــیِن تاری
ــتان،  ــان باس ــف، از یون ــرزمین های مختل س
ــالمی در  ــدن اس ــا تم ــن و ت ــد و چی ــا هن ت
خاورمیانــه، خراســان و فــارس، و ســایر 
تمدن هــای کهــن در شــمال افریقــا بــود. 
تحــول در عرصــۀ اندیشــه و دانــش سیاســی 
جامعــۀ غربــی، بــه خصــوص اروپــا از تبعات 
مهــِم رنســانس بــود. دانشــمندان متعــدد 
اخیــر و  و مختلفــی در طــول ســده های 
ــورد  ــن م ــوع در ای ــات متن ــون نظری ــا اکن ت
ارایــه داشــته اند. مقــوالت دولت-ملــت و 
ــن  ــن ای ــگاه مهمــی در مت ــت جای ــت دول مل
ــای  ــاد دولت ه ــرد. بنی ــراز ک ــه ها اح اندیش

ــد  ــش جدی ــکار و دان ــای اف ــر مبن ــدرن ب م
ــد  ــد جدی ــد. در فراین ــته ش ــی گذاش سیاس
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی، دولــت و 
ــاع  ــت. اتب ــوام یاف ــل ق ــر متقاب ــت در تأثی مل
و رعیــت متدرجــًا بــه ملــت و شــهروند 
ــان و  ــی مطلق العن ــام دولت ــرد و نظ ــا ک ارتق
ــخصات  ــا مش ــدرن ب ــت م ــه دول ــتبد ب مس
پاســخ گویی در برابــر ملــت و شــهروندان 
ــد شــکل  ــل شــد. ســازو کارهــای جدی تبدی
ــی،  ــزاب سیاس ــی، اح ــۀ مدن ــت. جامع گرف
و  قانون گــذاری  و  منتخــب  پارلمان هــای 
ــت  ــاد دول ــط نه ــون توس ــر قان ــارت ب نظ
مــدرن به وجــود آمــد و در مســیر زمــان 

تکامــل یافــت )اندیشــمند، ۱۳۹۲، ص، ۲0(. 
کارکــرد خــاص نهــاد دولــت مــدرن، نهادینــه 
ســاختن هنجارهــا از طریــق قوانیــن مصــوب 
ــب  ــن تصوی ــه و اجــرای قوانی ــس مقنن مجال
ــود  ــای موج ــت درگیری ه ــت. دول ــده اس ش
ــل و  ــه را حل وفص ــای جامع ــان اعض در می
ــل تهدیدهــای خارجــی و داخلــی از  در مقاب
ــای  ــد و زمینه ه ــت می کن ــهروندان حمای ش
رشــد، رفــاه و امنیــت را بــرای شــهروندانش 

آمــاده می ســازد. 
ــی  ــدرن از ویژه گ ــت م ــه در دول ــه ک  آنچ
خاصــی برخــوردار اســت، احــزاب سیاســی 
کــه  سیاســی یی  پدیــدۀ  تنهــا  اســت. 
دولت هــای  از  را  پیشــامدرن  دولت هــای 
ــی  ــزاب سیاس ــازد، اح ــز می س ــدرن متمای م
اســت. نهادهــای جامعــۀ سیاســی نویــن بایــد 
اشــتراک تــودۀ مــردم را ســازمان دهنــد. 
جامعــۀ  میــان  تعیین کننــده  نهــاد  تمایــز 
ســنتی و مــدرن در ســازمان هایی که بــرای 
ــردم در  ــودۀ م ســاختار بخشــیدن اشــتراک ت
ــود.  ــان می ش ــد، نمای ــت دارن ــت فعالی سیاس
بــرای همیــن نهــاد شــاخص جامعــۀ سیاســی 
چــون  اســت؛  سیاســی  حــزب  نویــن، 
و  قانون گــذاری  مجالــس  دیوان ســاالری، 

انتخابــات پدیده هــای قدیمــی هســتند.
ــدۀ  ــک پدی ــچ روی ی ــه هی ــاالری ب دیوان س
کــه  دیوان ســاالری هایی  نیســت.  نویــن 
روم  عثمانــی،  چیــن،  امپراتوری هــای  در 
ساســانی  امپراتــوری  و  غربــی  و  شــرقی 

ــاختاری  ــز س ــر تمای ــتند، از نظ ــود داش وج
نظام هایــی کامــل بودنــد؛ اســتخدام و ترفیــع 
حســب  بــر  دیوان ســاالری ها  ایــن  در 
ــورت  ــت ص ــت آورد و لیاق ــته گی، دس شایس
ــرد  ــی و عملک ــیوه های نظارت ــت، ش می گرف
ــود  ــده ب ــه ش ــاخته و پرداخت ــت س ــه دق ب
و مقــررات حاکــم بــر اعمــال حکومتــی 
ــع  ــرار داشــت. مجام ــاال ق ــًا در ســطح ب غالب
مختــص  نیــز  قانون گــذاری  مجالــس  و 
جامعــۀ سیاســی نویــن نیســت؛ بیشــتر چنیــن 
دولت شــهرهای  در  مجالــس  و  مجامــع 
ــدۀ  ــتند. پدی ــز وجــود داش ــتان نی ــان باس یون
انتخابــات نیــز مختــص جامعــۀ سیاســی 
نویــن نیســت؛ فرمانده هــای 
نظامــی، و بــزرگان در آتــن، 
کنســول ها  و  تریبون هــا 
می شــدند.  انتخــاب  روم  در 
قوانیــن اساســی، قوانیــن مدنی 
ــش  ــش از پیدای ــا پی و دادگاه ه
دولــت مــدرن بــه صــورت  
ــا  ــتند. تنه ــود داش ــل وج کام
محصــول  کــه  پدیده یــی 
اســت،  مــدرن  دولت هــای 
ــس  ــت. پ ــی اس ــزب سیاس ح
حــزب را بایــد نهــاد شــاخص 
سیاســت نویــن دانســت؛ زیــرا 
سیاســی  نظام هــای  تنهــا 
ــدرن اســت  ــت م ــن و دول نوی
ــاز دارد  ــازمان ها نی ــه س ــه ب ک
ــرای  ــردم را  ب ــای م ــا توده ه ت
ســازمان دهی  و  اشــتراک 
کننــد.  بســیج  سیاســت 
)هانتینگتــون، ۱۳۹۲،ص، ۱۳5(
کار  دارای  سیاســی  حــزب 
ــورد  ــه م ــت ک ــی اس ویژه های
سیاســی  جوامــع  تأییــد 
نویــن و دولت هــای مــدرن 
ناظــر  احــزاب  می باشــد. 
بــر ثبــات سیاســی و نظــم 
اجتماعــی انــد کــه در سرشــت 
از  مجموعه یــی  خــود، 
پذیرفتــه شــده،  هنجارهــای 
قواعــد و رویه هــای امــروزه 
از  انــد.  آورده  به وجــود  را 
جانــب دیگــر، احــزاب زادۀ 
دولــت مــدرن انــد و مهمتریــن 
ســازمان سیاســی در دنیــای 
معاصــر می باشــند. شــرط اولیۀ 
دموکراســی و حکومت هــای 
دموکراتیــک، احــزاب متنــوع و 
ــی  ــت؛ دموکراس ــون اس گوناگ
ــز  ــی آن، ج ــای واقع ــه معن ب
رقابــت احــزاب سیاســی نیســت و انتخابــات 

ــدارد.  ــا ن ــزاب معن ــدون اح ب

دولت مدرن
ملــی  دولت هــای  و  مــدرن  دولــت  از 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــددی ص ــِف متع تعاری
ــی  ــتۀ تخصص ــه رش ــر ب ــمند نظ ــر اندیش ه
ــت  ــرای دول ــی ب ــود تعریف ــِی خ و مطالعات
تعاریــف  بعضــی  اســت.  کــرده  ارایــه 
حقوقــی، بعضــی سیاســی و برخــی هــم 

انــد.  جامعه شناســانه 
سیاســی یی  دســتگاه  بــه  مــدرن  دولــت 
ــای  ــه در محــدودۀ مرزه ــود ک ــالق می ش اط
ــت  ــک قلمــرو ســرزمینِی مشــخص حاکمی ی
ــود  ــت خ ــای حاکمی ــد از ادع دارد و می توان
ــد و  ــدرت نظامــی پشــتیبانی کن ــرل ق ــا کنت ب
ــِت  ــاس مثب ــهروندانش احس ــیاری از ش بس
تعهــد نســبت بــه هویــت ملــی آن را دارنــد. 

)آنتونــی گیدنــز، ۱۳۸5، ص، ۳4۱(
دولــت  می گوینــد،  گــراو  مــک  و  هلــد 
مــدرن تشــکیالت سیاســِی جــدا از حــکام و 
مــردم اســت کــه از اختیــارات قانونــی عالــی 
بــر یــک منطقــۀ مرزبنــدی شــده، بــا پشــتوانۀ 
انحصــاری از قــدرِت اجبارآمیــز بهره منــد 
ــه واســطۀ دســت یابی  ــت ب ــن دول اســت. ای
ــاداری، از  ــا وف ــت ی ــی از حمای ــه حداقل ب
ــد.  ــب می کن ــروعیت کس ــهروندانش مش ش
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فصل چهارم
انتخاب موضوع و آماده کردن متن سخنرانی

ــخص  ــخنرانی مش ــدف از س ــد ه ــخنرانی بای ــوع س ــاب موض ــل از انتخ قب
گــردد. هــدف از ســخنرانی را می تــوان بــه فانــوس دریایــِی یــک ســخنرانی 
تشــبیه کــرد کــه جهــت و سمت وســوی ســخنرانی را نشــان می دهــد؛ چــون 
ــک  ــت ی ــن اس ــل ای ــد مث ــوم نباش ــخنرانی معل ــی س ــدف و چرای ــی ه وقت
ــه پیــش مــی رود. قطعــًا یــک  ــا فقــط ب ــدون تعییــن مســیر در دری کشــتی ب
ســخنران هــم کــه هــدف و دلیــل ســخنرانی اش را نمی دانــد، از ایــن شــاخه 

ــد.  ــی می کن ــرد و پراکنده گوی ــاخه می پ ــه آن ش ب
بــرای اینکــه فــرِق بیــن موضــوع و هــدف ســخنرانی واضــح گــردد، مثالــی 
ــی از  ــرای عده ی ــه ب ــد ک ــاس می گیرن ــما تم ــا ش ــد ب ــرض کنی ــم. ف می زنی
ــد  ــه ســگرت در خصــوص مضــراِت ســگرت ســخنرانی کنی ــال ب ــراد مبت اف
تــا ایــن افــراد از ایــن بعــد کمتــر ســگرت بکشــند. در ایــن مثــال صحبــت 
در خصــوص مضــرات ســگرت، موضــوع ســخنرانی اســت و اینکــه بعــد از 
ــد،  ایــن ســخنرانی میــزان مصــرف ســگرت در بیــن ایــن افــراد کاهــش یاب

ــد.  ــخنرانی می باش ــدف س ه
موضــوع خــود را مشــخص کنیــد؛ یــک معلــم را تصــور کنیــد کــه بخواهــد 
تمــام علــم خــود و یــا تمــام مطالــِب یــک کتــاب را تنهــا در یــک ســاعت 

ــا ایــن امکان پذیــر اســت؟ بــدون شــک نخیــر! درســی تدریــس کنــد. آی
ــا اگــر بخواهــد یــک فصــل از یــک کتــاب را در یــک جلســه تدریــس  حت
کنــد، بــا هــم امکان پذیــر نیســت. شــاید از نظــر زمانــی، بــا افزایــش ســرعِت 
تدریــس بتوانــد مطالــب یــک فصــل را در یــک جلســۀ  ۹0دقیقه یــی، صرفــًا 
بازگــو کنــد؛ امــا ایــن را نمی تــوان تدریــس نامیــد. چــرا کــه ذهــِن مخاطبــان 
خیلــی زود خســته شــده و تــوان به خاطرســپاری را نخواهنــد داشــت. بنابراین 
الزم اســت یــک معلــم، تنهــا بــر روی یــک موضــوع کوچــک و پُراهمیــت 
تمرکــز نمایــد و به جــای ارایــۀ مطالــِب زیــاد در یــک جلســه، تــالش کنــد 
مخاطبانــش همــان یــک موضــوع را خــوب یــاد بگیرنــد و تســلط کافــی بــر 

آن پیــدا کننــد. 
ــه شــرح  ــد ب ــت دارن به طــور کلــی عواملــی کــه در انتخــاب موضــوع دخال

ــر می باشــند:  زی
تخصــص مــا در آن موضــوع: بــرای اینکــه مطمیــن شــویم   .۱
ســخنرانی خــوب و دلچســبی داشــته باشــیم، قاعــدۀ کلــی ایــن اســت کــه 
مــا فقــط موضوعاتــی را بــرای ســخنرانی انتخــاب کنیــم کــه آن موضــوع را 
به خوبــی درک و لمــس کــرده باشــیم و بــه  قــول معــروف در آن کار اســتاد 
ــا  ــل ی ــات کام ــه در آن موضــوع مطالع ــن اســت ک ــۀ آن ای ــه الزم باشــیم ک
تجربیــات شــخصی داشــته باشــیم. تخصــِص شــما هرچــه کــه هســت قــرار 
ــا صــد آن را  ــر ت ــک ســن، صف ــر روی ی ــک جلســه و ب ــا در ی نیســت تنه
ــا یــک ســمینار، تخصــص و تســلط شــما  ــاِن شــما هــم ب بگوییــد و مخاطب
ــد  ــد تمــام آنچــه را کــه می دانی ــد کــرد. پــس ســعی نکنی را کســب نخواهن
آمــادۀ ارایــه کنیــد. در یــک کالم، مخاطبــان را بمبــاراِن اطالعاتــی نکنیــد. بــا 

ــرد.  ــد ک ــته خواهی ــان را خس ــا، مخاطبان ت ــن کار تنه ای
عالقــۀ خودمــان بــه موضــوع: مطمیــن باشــید اگــر بــه موضــوع   .۲
ــه آن نداشــته باشــیم، آن وقــت  ــه نداشــته باشــید و اشــتیاقی نســبت ب عالق
هیــچ شــور و نشــاطی هــم نخواهیــم داشــت و قطعــًا مخاطــب هــم ایــن را 
ــد »ســخنی کــه از دل  حــس خواهــد کــرد و خســته خواهــد شــد. می گوین

ــیند.« ــر دل نش ــرم ب ــد الج برآی
تناســب موضــوع بــا زمــان: یکــی از مدرســان خــوب ســخنرانی   .۳
در کتــاِب خــود گفتــه اســت: یکــی از زمان هایــی کــه دوســت دارم خــودم 
ــه ســخنران روی ســن  ــی اســت ک ــدازم زمان ــرون بین ــه بی را از پنجــرۀ خان
می آیــد و می گویــد: »البتــه موضــوع صحبــت مــن، آن قــدر مفصــل 
ــًا  ــرد و واقع ــت ک ــورد آن صحب ــد در م ــا بای ــاعت ها و روزه ــه س اســت ک
ــم  ــه کن ــان کوتاهــی ارای ــدت زم ــم آن  را در م ــه بتوان ــر نیســت ک امکان پذی
و...«. لطفــًا شــما از آن دســته ســخنرانان نباشــید کــه نمی تواننــد وقــِت خــود 
را تنظیــم نماینــد؛ چــون مخاطبــان حــس بــدی را نســبت بــه آن هــا خواهنــد 
داشــت. بنابرایــن همیشــه موضــوع را متناســب بــا زمــان در نظــر بگیریــد و 

ــد.  ــل کنی ــا عم ــل حرفه یی ه مث

سخنرانی و فـن بیان
سیدرحیم هاشمی/بخش نخسـت

رسول خان امین / بخش هفدهـم
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زنده گی نامه 
 ۱۳۳5 میــزان  در چهــارم  عاصــی،  عبدالقهــار   
ــط در  ــوادۀ متوس ــک خان ــی در ی ــری شمس هج
روســتای ملیمــۀ آســتان پنجشــیر بــر بســاط هســتی 

ــاد. ــا نه پ
ای پاییز دوست داشتنی

 ای فصل عزیِز زادن من
آی سیمای خستۀ ویـــدا

ای از آسمان فتادن من
 )عاصی،۱۳۸۸: مقدمه(

 پــدرش کارگــر ســادۀ روســتایی بــود. قهــار 
دورۀ ابتدایــِی آموزش هــای خــود را در همیــن 
ــکالت و  ــبِت مش ــه نس ــرد و ب ــرا می گی ــه ف قری
دشــواری های سیاســی و اقتصــادی همــرا بــا 
ــل  ــۀ کاب ــه شــهر کهن ــه ب ــوادۀ خــود از آن قری خان
ــل راه  ــه کاب ــرت ب ــود. مهاج ــکین گزین می ش مس
ــد،  ــوار می کن نجــات از بُن بســت اقتصــادی را هم
در  و  می بخشــد  وســعت  را  او  زنده گــی  افــق 
جهان بینــی عاصــی تغییــراِت قابــل توجهــی را 
بــود؛  باهمتــی  مــرد  پــدرش  می ســازد.  وارد 
ــوزش  ــداوم آم ــه ت ــود را ب ــته گی خ ــون دلبس چ
ــان  ــب ابوریح ــان داده و او را در مکت ــرش نش پس
البیرونــی شــامل می کنــد. بــه احتمــال زیــاد گفتــه 
ــدش را  ــتعداد فرزن ــار اس ــدر قه ــه پ ــم ک می توانی
ــه  ــتن ب ــای گماش ــه ج ــه وی را ب ــود ک ــوده ب آزم
ــش  ــم و دان ــب عل ــرگرم کس ــاقه، س ــای ش کاره

ــه( ــان: مقدم ــود. )هم نم
زراعــت  دانشــکدۀ  از   ۱۳6۲ ســال  در  عاصــی 
)کشــاورزی( دانشــگاه کابــل فــارغ می گردد)قویــم، 
ــرایش  ــه س ــی ب ۱۳۸0: ۱50(. او از دوران نوجوان
شــعر می پــردازد و در مــدت کوتاهــی در آشــنایی 
چیره دســِت  نویســنده گان  و  شــعرا  شــعر  بــا 
ــدی را در عرصــۀ  ــگاه بلن ــران جای ــتان و ای افغانس
کســب  افغانســتان  معاصــر  ادبیــات  و  شــعر 
می کنــد. عاصــی شــاعری اســت بــا درد و درک از 
ــام  ــی و آگاه از تم ــی و اجتماع ــای سیاس جریان ه
از  افغانســتان.  مــردم  مظلومیت هــای  و  رنج هــا 
ــت و  ــون، مقاوم ــه درد، خ ــت ک ــه اس ــن دریچ ای

وطن دوســتی از اساســی ترین عناصــر شــعِر او  بــه 
شــمار می رونــد کــه بنــا بــه گفتــۀ واصــف باختری 
او را می تــوان »شــهروند ســرزمین نــور و ]شــاعر[  
ــت و  ــعر مقاوم ــاووش در کاروان ش ــه و چ حماس
ــه: ج(  ــری، ۱۳7۹: مقدم ــت. )باخت ــاش دانس پرخ

وقتی که می زدند ســـپیدار بـاغ را
ما یک به یک صدای تبر را گریستیم

دست و دهان بسته به فریاد آمدیم
یعنی تـــمام خـــون جگر را گریستیم

)عاصی، ۱۳۸۸، 64(
ــت وجوگری  ــالش و جس ــاعران پُرت ــی از ش عاص
اســت کــه می خواســت اندوخته هــای علمــی 
و فرهنگــی را از دریچــۀ شــعر و ادبیــات بــه 
هم میهنانــش ارایــه نمایــد و از ایــن جهــت اســت 
کــه بنــا بــه گــزارش دکتــر قویــم، ده اثــر هنــری- 
انوشــه و  ادبی)مجموعه شــعر( و دکتــر حســن 
ــن و  ــی- تحقیقی)حس ــر علم ــازه اث ــریعتی، ی ش
شــریعتی ســحر، ۱۳۸۲: ۱۸۳( از خــود بــه یــادگار 

می گــذارد.

شــعر  در  پایــداری  و  مقاومــت  بازتــاب 
عاصــی عبدالقهــار 

ــود و  ــن ب ــلماِن متدی ــک مس ــی ی ــار عاص عبدالقه
ــعارش  ــالم در اش ــن اس ــوایان دی ــواره از پیش هم
ــه  ــردم را ب ــی م ــرده و گه گاه ــاد ک ــی ی ــه نیکوی ب
ــتای  ــد در راس ــن را بای ــزرِگ دی ــه ب ــویق اینک تش
دهیــم،  قــرار  الگــو  مبــارزه  و  آزادی خواهــی 
ــادآوری  ــال، ی ــه طــور مث اشــاراتی کــرده اســت. ب
از خلیفــۀ چهــارمِ اســالم حضــرت علــی )رض( و 

ــین )رض(: ــام حس ام
یا علی!

من و ذکر نام تو علی که کشانی ام به هدایتی
مگر از چشم عنایتی، برساندم به والیتـــــــی
همه تن خلوص و ارادتم، به مقام فضل و کرامت

که ز جمع خاص محمدی، تو نمونه یی تو آیتی
سرو راه باد سحر منم، بنشســـــته دیدۀ تر منم
که ز بـــــاغ فضل تو بو برم، به اشارتی به کنایتی

ســر و پــا امیــــــدم و آرزو، ســر و پــا تپیــدن و 

جو جســت و
که از آســــــــتان جالل تو، رسدم پیام حمایتی

بر و دوش با فلک علــی، پر و بال مرغ و ملک علی
بــه ســخا و لطــف محــک علــی، چــه حــدوده ای چــه 

نهایتی؟!
)عاصی، ۱۳۸۸، 5۹۳(

هرجــا کــه ســخن از شــهادت، مردانه گــی، مــروت 
ــد  ــین )رض( مانن ــام حس ــی رود، ام ــداری م و پای
ــی  ــردد. عاص ــی می گ ــوا معرف ــو و پیش ــک الگ ی
نیــز از شــجاعت و مردانه گــی امــام حســین)رض( 
بــه نیکویــی یــاد کــرده و وی را الگــو و رهبــر در 
راســتای مقاومــت و مردانه گــی می دانــد. او از 
حادثــۀ کربــال بــه منظــور رســیدن بــه آزاده گــی و 

ــد. ــاد می کن ــل ی ــر باط ــق ب ــروزی ح پی

خون امامِ ما
تاریخت خون مرد به دامــــــان کربـــال 

سجاده شد زمین بیابان کربال
بر مسلمین طلیعۀ نو باز شــــــــد ز حق

در رهگذر تشنـــۀ میدان کربال
خون پیامبر است که گلگونه کرده است

خاک سیاه و خار مغیالن کربال
الگـــــــوی زنده گی است برای مقاومت

طرح قیام آل مســـــلمان کربال
دست یزیـــــدان چه تواند کند به خلق 

خون امام ماست نگهبان کربال
آنک حضــــــور شمر که برباد می شود  

در پیش سید و سلــطان کربال
تاریخ را عــــــــالمت فجر شگفتن است

هنگامۀ قیامت و توفان کربــال
پا در رکاب باد چه می بندی ای رفیـــق     

پر باز کن به دولت ایمان کربال
آزاده گی است آنچه که تسجیل می شود     

بر برگ برگ دفتر و دیوان کربال
  )عاصی،۱۳۸۸: 6۳7(

آخر
لوای سبز فریدون

آتش گرفته بود!
آخر، »علی« به زخم

عادت نمی گرفت!
خون »حسین«

در کربالی کشورشان 
آخر 

... پناه نمی یابید!
آخر، برادر کله خود نسترن

زنجیر را
مراتب تسلیم را 

بر پای های صبر و تسلی
...تحمیل نداشت!....) عاصی، ۱۳۸۸: 65۱(

آرمــان  و  آن  بــه  پرداختــن  کــه  از جلوه هایی ســت  آزادی،   
ــت و  ــِگ مقاوم ــگ و چن ــی، رن ــا آزادی جوی ــی ی آزادی خواه
ــام  ــا تم ــود. آزادی ب ــث می ش ــاعر باع ــعر ش ــداری را در ش پای
ابعــاد آن، یکــی از نعمت هــای بــزرگ اســت کــه خداونــد 
ــت و  ــد برداش ــت. هرچن ــته اس ــه گذاش ــان ها ودیع ــرای انس ب
فهــم از آزادی در هــر گوشــه  از جهــان متفــاوت می باشــد، 
امــا ارزش هــا و هنجارهــای مســتخرج از آن بــه اشــکال مختلــف 
بنــا بــه ایدیولوژی هــای گوناگــوِن انســان ها کــه منبعــث از 
ــارز  ــت، تب ــاوت اس ــای متف ــگ و جغرافی ــن، فرهن ــخ، دی تاری
ــت  ــی اس ــان را دنیای ــر انس ــت ه ــوان گف ــن می ت ــرده. بنابرای ک
و برداشــِت آن از آزادی دنیایــی دیگــر، کــه میــزان فهــِم او را از 

دیگــران متمایــز می ســازد.
   آزادی به حیــث یــک مقولــۀ هنجــاری از زمان هــای بســیار دور 
ــا ابعــاد گوناگــون  ــروز در گســترۀ شــعر و ادب فارســی ب ــا ام ت
ــک  ــی نزدی ــان کنون ــه زم ــه ب ــت. هرچ ــوده اس ــث ب ــل بح قاب
دیــده  پُررنگ تــر  و  بارورتــر  شــکل  بــه  آزادی  می شــویم، 
ــه  ــتان ک ــی افغانس ــر فارس ــات معاص ــعر و ادبی ــود. در ش می ش
همــگام بــا تحــوالت اجتماعــی، سیاســی و نظامــی تجــارب تلــِخ 
ــوان عنصــر  ــه عن ــده، آزادی ب ــر گذران ــا را از س ــغال روس ه اش
کلیــدی تبــارز یافتــه و در بیشــتِر اشــعار قهــار عاصــی در قلمــرو 
ادبیــاِت پایــداری مطــرح اســت و از ســوی دیگــر ابعــاد وســیعی 
ــا  ــی ب را اعــم از آزادی هــای اجتماعــی، سیاســی، فکــری و میهن
آزادی زنــان در برمی گیــرد. در ایــن پژوهــش کوشــش شــده کــه 
ــن دریچــه کــه  بُن مایه هــای آزادی در اشــعار قهــار عاصــی از ای
چــه عواملــی باعــث بازتــاب گســترۀ آزادی در شــعر او گردیــده، 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.   
ــتان  ــِی افغانس ــات فارس ــعر و ادبی ــرو ش ــرد آزادی در قلم کارب
ــد  ــود می یاب ــت نم ــداری و مقاوم ــات پای بیشــتر در گســترۀ ادبی

ــت. ــاک اس ــن از خ ــدن متجاوزی ــرون ران ــدف از آن، بی ــه ه ک
عشق مضمون نوی یافتـــــه از آزادی
خون بدان رنگ بپرداخته یک بار دیگر
پیش این قوم سرافراز، عدو بعد هزار  
دست لرزانده دل انداخته یک بار دیگر

مشق از این خطه بیاموز جوان مرگی را    
که به جان سوختـــه بگداخته یک بار دیگر

                 )عاصی، ۱۳۸۸:۲6۳(
گاهــی زبــان عاصــی در بیــان مســایل مربــوط بــه آزادی و 
ــوی  ــه  ب ــر ک ــاِت زی ــد ابی ــود؛ مانن ــقانه می ش ــت، عاش مقاوم
گل، عشــق، آیینــۀ قامــت یــار، ســرود لـــب خــــار، بوســۀ درد،  
ــش  ــار و عط ــی، انتظ ــام ته ــی و ج ــز م ــۀ لبری ــرت شیش حس
ــار همــه و همــه را کــه  ــاغ گل هــای تــر و بوســۀ ی باده گســار، ب

رنگ وبــوی عاشــقانه دارد، بــا آزادی پیونــد می دهــد:
بوی گل زمزمۀ باد بهــــــــار آزادی 

عشق من آییــنۀ قــامت یــار آزادی
کوکوی فاخته ها همهمۀ ماهی ها   

چهـچه باغ و سرود لـب خــار آزادی
نام کوتــاه خدا شعــر بلنــــــــد آدم  

کفــر ابلیــس و کتــاب سر دار آزادی
بوســــۀ دردبرانگیز سحر از لب رود  

کورۀ نور و چــراغ شـــــــب تار آزادی
حسرت شیشۀ لبریز می و جام تهی  

انتظــار و عطـش بــاده گســار آزادی  
منجنیق پسـر آذر و خــون نمــــرود    

بـاغ گل های تــر وسوسه بــار آزادی
خشم قومی به سرافرازِی صدها رستم      

ارث آبــایی مــن دار و نـــدار آزادی
اولین نــــــام که در زنده گی آموختــه ام  

آخرین گفتنـی ام روز شمــــار آزادی
  )عاصی، ۱۳۸۸: ص 76(
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ملی  وحدت  حکومت  رییس 
در  مشکل  بیشترین  می گوید، 
این  از  پیش  شهری،  بخش 
بوده  دولتی  نهادهای  به  مربوط 
توسعه  برای  برنامه  نبود  و 
در  زمین   غصب  سبب  شهرها 

شهرها گردیده است.
محمد اشرف غنی که دیروز در 
شهری  ملی  کنفرانس  پنجمین 
علت  گفت:  می کرد،  صحبت 
غصب زمین در شهرهای بزرگ 
که  است  بوده  این  افغانستان 
نسبت  حکومت  و  شهرداری 
به شهرسازی بدون برنامه بوده 
به این دلیل در شهرهای کشور 

زمین ها غصب شده است.
غنی،  آقای  گفتهۀ  به 
مانع  شهری  ماسترپالن های 
این  باید  توسعه شهری شده و 
مورد  در  او  گردد.  مشکل حل 
از  شهر  »این  گفت:  شهرکابل 
توسعه  جنوب  و  شرق  طرف 
ادارات  که  حالی  در  می باید 
انتقال  کابل  غرب  در  دولتی 
جهت  شهرها  باید  است.  یافته 
داشته  توسعه  برای  مشخص 

باشند«.
رییس حکومت وحدت ملی در 

توسعه  زمینه  در  دولت  کرد،  تاکید  نشست  این 
شهری برنامه دارد و در گذشته نبود قانون شهری 
یک مشکل بود که حاال قانون شهرداری ها ساخته 

شده و مشکالت را در این زمینه حل کرده است.
آقای غنی به مسووالن وزارت شهرسازی هدایت 
برای شهرسازی صورت  بندی  زون  باید  که  داد 

بخش  سهم گیری  زمینه  و  گیرد 
تقویت  شهرسازی  در  خصوصی 

یابد.
خصوصی  »بخش  گفت:  او 
رقیب دولت نیست، بلکه همکار 
وزارت  فعالیت  می باشد.  دولت 
جواز  دادن  برای  شهرسازی 
این  باید  و   است  ُکند  جایدادها 
که  زمانی  گردد.  سریع تر  روند 
سند  شهروندان  و  سرمایه گذاران 
اعتماد  آوردند،  بدست  ملکیت 
بیشتر برایش شان به وجود می آید 
و این امر سبب رشد سازنده گی و 

توسعه شهری نیز می گردد«.
غصب  باید  غنی،  آقای  گفتۀ  به 
زمین  به یک فرهنگ تبدیل نشود 
و با غاصبان زمین برخورد جدی 
نهادهای  باید  می گیرد.  صورت 
امنیتی با شهرداری برای جلوگیری 
کند.  همکاری  زمین ها  عضب  از 
برای جلوگیری  را  او نقش مردم 
و  دانست  مهم  زمین ها  از غصب 
با  زمینه  این  در  مردم  باید  گفت 

دولت همکاری کند.
از  بیش  در  که  گفت  غنی  آقای 
جامع  مسجدهای  والیت  بیست 
ساخت  نیز  و  می شود   ساخته 
و  شهرها  در  بزرگ  تاالرهای 
ساخت ۲700 مکتب از برنامه های 

دیگر حکومت است که به زودی انجام می شود.

تاریخ تکرار می شود...
ــری و  ــده محلی گ ــر پدی ــن ام ــرار دارد. ای ــد ق تهدی
قشــری گری گروه هــای سیاســی افغانســتان و رجعــت 
بــه توهــم نــژادی را نیــز گســترده تر ســاخت و آن چــه 
ــا ریشــه داشــت  ــای آنه ــه در ســاختار ها و باور ه را ک
تقویــت، تحریــک و نظام منــد ســاخت. فریاد هــای 
برخــی از احــزاب و گروه هــای سیاســی کــه بــه جــای 
ــد،  ــا و نمادهــای افغانستان شــمول مانن ــاع از نموده دف
ارزش هــای فرهنگــی و تمدنــی پیــش از دوران تــالش 
بــرای ایجــاد دولــت ملــی، خاطره هــای جمعــی، حتــا 
ــتیالگران،  ــه اس ــترک علی ــای مش ــای پیکاره خاطره ه
جمهــوری اســالمی افغانســتان، قانــون اساســی، اردو و 
نهادهــای امنیتــی ملــی و ســمبول های دولــت و غیــره 
ــری و  ــمبول های قش ــه س ــان ب ــا طالب ــه ب در مواجه
ــا حــدودی واکنــش آنهــا در  ــد ت محلــی روی می آورن
برابــر کنــش انحصارطلبانــۀ یــک حکومــت فاقــد پایــه 
ــز  ــش نی ــن واکن ــذارد. ای ــش می گ ــه نمای ــی را ب مردم
در ذات خــود از لحــاظ پیامدهــای اجتماعــی احتمالــی 
ــه  ــر ب ــدرت منج ــه ن ــی ب ــای تاریخ ــک دورنم در ی

دموکراســی و عدالــت خواهــد شــد.
ــالون های  ــان در س ــای طالب ــد هیأت ه ــارز پیروز من تب

جنــگ  میدان هــای  در  مــواردی  در  و  کنفرانس هــا 
بیشــتر از آن کــه محصــول نیرومنــدی آن هــا باشــد، بیان 
ــدم  ــا و ع ــود هم بســته گی و ارادۀ متحــد م ــر نب و تعبی
ــاور فراگیــر میهن پرســتانه و شــجاعانه  حضــور یــک ب
ــه اشــتباه آور  ــا می باشــد. تکی ــاع از هســتی م ــرای دف ب
و بیــش از انــدازۀ مــا بــه ایــاالت  متحــدۀ امریــکا کــه 
ــران،  ــگ، بح ــال جن ــوار چهل س ــای ناگ ــه تجربه ه ب
مهاجــرت و بی خانمانــی افــزود پیامدهــای بســیار 
ــی  ــاد دارم زمان ــه ی ــت. ب ــراه داش ــه هم ــر را ب ویرانگ
کــه تــازه از غربــت بــه میهــن برگشــته بــودم بســیاری 
ایــاالت متحــده  از نزدیکــی شــان بــه مقام هــای 
اخبــار  می گفتنــد.  بی شــرمانه  بســیار  و  می گفتنــد 
جعلــی مشــارکت رهبــران سیاســی افغانســتان در 
ــاالت  متحــده از  مراســم تحلیــف روســای جمهــور ای
ایــن جملــه بــود. مــن کــه  در آن زمــان وزیــر خارجــه 
بــودم، دو مقالــه در نقــد ایــن روان مزدورمآبانــه و 
ــت«،  ــای خف ــوان »المپی ــر عن ــرم آور آن، زی ــارز ش تب
انتشــار دادم. ایــن مقاله هــا پســان هــا در کتــاب 

ــد. ــار یافتن ــوار« انتش ــال های دش »س
ــام  ــر ن ــه زی ــه ک ــکار آن چ ــورت آش ــه ص ــروز ب ام
ــه  ــه ب ــت ک ــی نیس ــذرد، جریان ــح می گ ــان صل جری
ــی  ــری احتمال ــر و مج ــد. مبتک ــته باش ــق داش ــا تعل م

ــام  ــا به ن ــن از آن ه ــه م ــد ک ــی ان ــح همان های ــن صل ای
ــتایش از  ــغ و س ــردم. تبلی ــاد ک ــتین ی ــکاران نخس بزه
ــه هــم  ــه مجــری آن می باشــیم و ن ــا ن ــه م ــی ک جریان
ــای  ــم، در مورد ه ــالع داری ــد آن اط ــوا و فراین از محت
ــری از  ــدون پند گی ــی ب ــا برخ ــت ت ــده اس ــب ش موج
ــان  ــی ش ــه نزدیک ــته گی ب ــابقه در وابس ــه مس چهار ده
ــه  ــد ک ــا نمی دانن ــد. برخی ه ــار کنن ــان افتخ ــه طالب ب
ــتگاه  ــان و دس ــا طالب ــا ب ــرد آنه ــزوی و مج ــۀ من رابط
ــت  ــات نیس ــۀ مباه ــا مای ــه  تنه ــتان ن ــات پاکس اطالع
ــد.  ــرافکنده گی باش ــاری و س ــۀ شرم س ــد مای ــه بای بلک
ــه  ــدی را ک ــتان تهدی ــردم افغانس ــا م ــت ت ــته اس بایس
ــتان را و  ــل افغانس ــوری مث ــت کش ــتی و موجودی هس
ــد،  ــد می کن ــی آن را تهدی ــتقالل سیاس ــم اس ــت ک دس
شناســایی کننــد. بــا چنیــن شناســایی اســت کــه 
پالیســی های  می تــوان  آمــاده شــد، سیاســت ها و 
ــتقالل، آزادی  ــرای اس ــرد و ب ــن ک ــب را تدوی متناس
ــری و  ــه مج ــود ب ــا خ ــا م ــرد. ت ــارزه ک ــت مب و عدال
ــی در کار  ــح و ثبات ــم، صل ــا نیابی ــح ارتق ــل صل عام
ــت  ــدود و هم دس ــای مح ــا برنامه ه ــود. ب ــد ب نخواه
ــه منظــور شکســتن و  ــان ب ــا پاکســتان و طالب شــدن ب
ــتان  ــت افغانس ــای دول ــت و نهاد ه ــردن دول ــاراج ک ت

برســیم. به جایــی  نمی توانیــم 

اینکه انتخابات ریاست جمهوری در وقت و زمان آن برگزار 
این  کاندیداهای  تعداد  اینکه  کنار،  به  نمی شود  یا  می شود 
دور انتخابات چه شخصیت هایی با چه برنامه هایی خواهند 
اینکه  و  زد  حدس  حاال  همین  از  بتوان  شاید  هم  را  بود 
شفافیت و نتیجۀ نهایی این انتخابات چگونه خواهد بود را 
هم پس از برگزاری آن باید منتظر بمانیم. اما موردی که در 
این نوشته به آن خواهم پرداخت یکی دو مورد خاص در 
ارتباط آقای احمدولی مسعود، یکی از نامزدان احتمالی این 
دور ریاست جمهوری افغانستان در مقایسه با دیگران به ویژه 
یاران و همسنگران ایشان است که کسی به آنها نپرداخته یا 

کمتر پرداخته است .
در هژده سال پسین جامعۀ سیاسی و روشنفکری افغانستان 
آقای احمدولی مسعود را با طرح آجندای ملی اش می شناسند. 
او پیوسته و خسته گی ناپذیر با همین طرح پیش آمده و با 
همین طرح به رقابت انتخاباتی خواهد رفت که اگر به نفس 
نگاه  مسعود  آقای  جانب  از  آن  به  مداومت  و  طرح  همین 
کنیم، عنوان داده شده به این نوشته به نحوی پاسخ خود را 
در می یابد، یعنی اینکه طرح آجندای ملی در عین زمانی که 
یک طرح ملی ست به تبع نمایانگر یک فکر استراتژیک نیز 
است و صاحب این طرح کسی نیست جز احمدولی مسعود. 
پس امتیاز احمدولی مسعود نسبت به دیگران داشتن طرح 

ملی و فکر استراتژیک است .
بعد از استاد شهید و قهرمان ملی کشور هیچ یک از خلف 
ایشان در حد آقای احمدولی مسعود شخصیتی حوصله مند 
و صاحب دیدگاه استراتژیک در فعالیت سیاسی شان نبوده 
از  که  مورد  قلم در چند  این  را صاحب  او  ممیزۀ  این  اند. 
جانب آقای حامدکرزی رییس جمهور پیشین و مارشال فقید 
معاون نخست ایشان، به پذیرش منصب های کلیدی و کالن 

در حکومت دعوت شد و رد کرد، شاهد بودم. 
شاید برای بنده گاهی اگر انتقادی به جانب احمدولی مسعود 
داشته باشم همین مورد باشد چون شخصًا خودم با یک سره 
کار تیوریک کردن سیاست گران در جامعه یی چون افغانستان 
موافق نیستم زیرا کار عملی در پوزیشن های کالن حکومتی 
سطح شناخت و دقت را در آدم به صورت کاربردی تر باال 

می برد.
بهر صورت، در این زمینه استدالل آقای مسعود همیشه این 
بوده که مشکل افغانستان در سطح کالن مسأله است و آن 
فکری  کالن  محوریت  یک  روی  نخبه گان  توافق  عدم  هم 
راهگشا یا یک دیدگاه واحد برای شناخت معضل افغانستان 
آن  اگر  است.  می باشد،  ملی  وفاق  همان  که  آن  راه حل  و 
کاری  به  هم  مسعود  از  غیر  هرکسی  آمد  دست  به  وفاق 
گماشته شود ازعهدۀ آن به خوبی برخواهد آمد و برای کشور 

مثمر ثمر خواهد بود .
آقای مسعود آدم ذوق زده و دلواپس نیست. هیچ گاهی در 
رفتار و گفتار او ذوق زده گی به مقامی که باید به دست آورد و 
یا دلواپسی به آنچه که چرا به دست نیاورده دیده نشده است 
که این خصوصیت نیز منشأ در همان دید ملی و استراتژیک 
باور  با  و  بوده  خود  کار  مصروف  پیوسته  او  دارد.  ایشان 
محکم به آنچه که در دست داشته تا اینجای کار بدون در 

افتادن با دیگران پیش آمده است .
و  فکری  بزرگ  دورنمای  همان  با  مسعود  آقای  که  حاال 
سیاسی خودش به میدان می آید، فکر کنم در قدم اول مقایسۀ 
او با هر یک از متباقی رفقای تجربه شده اش کار منطقی و 
مناسب نباشد چون آقای مسعود برای به کرسی نشاندن یک 
طرح بزرگ اقدام به چنین کاری کرده و متباقی به خاطر حفظ 
کرسی و ثروتی که به هر شکلی به دست آورده اند در تپ 
و تالش هستند تا حداقل اگر بیشتر نمی شود، از دست نرود.

به عامل ها و مولفه های  انتخابات بسته گی  برد و باخت در 
بسیاری دارد که یکی از آنها داشتن طرح و برنامۀ جامع و  
مفید است، دیگرش داشتن شخصیت و سابقۀ خوب)که این 
دو در آقای مسعود دیده می شود( و همین گونه ده ها مولفۀ 
آن  با  کاری اش  تیم  و  مسعود  آقای  شود  دیده  که  دیگری 

چگونه کنار خواهند آمد و از آن کار خواهند گرفت!؟

اشرف غنی:
بی برنامه گی بزرگترین 

عامل غصب زمین های شهری 
بوده است

نگاهی به قدرت نرم...
از این ســروده ها اســتفاده کردند و آنان را به قربانگاه 
کشــاندند. تهیه و انتشــار فیلم از جریان فعالیت ها و 
عملیات هــای طالبان، از دیگر ابزار این گروه در جنگ 
نرم با غربی ها و دولت افغانســتان اســت. به تصویر 
کشیدن صحنه های مهیج جنگ به خصوص لحظه رفتن 
عامالن انتحاری به ســوی هــدف، تأثیر عمیقی روی 
جنگجویان طالبان می گذارد و آنان را برای عملیات های 
بعدی آماده می کند. فیلم برداری توســط پهپاد از حملۀ 
انتحاری به مرکز پولیس منطقــۀ »ناوه« والیت هلمند 
کــه در میزان ۱۳۹5 انجام شــد، یکــی از ده ها کلیپ 
تبلیغاتی طالبان بود که همه را شــگفت زده کرد. انتشار 
فیلم ســخنان تحریک آمیز نفوذی زیر ۲0 سال طالبان 
که »عبدالرازق« فرمانده سابق پولیس قندهار را به قتل 
رســاند، از دیگر برنامۀ تبلیغی طالبان بود. او با توسل 
به آیات قرآن و احادیث نبوی، از ســایر هم  ســن  و 
ســال های خود خواســت تا به گفتۀ او، در جهاد علیه 
کفار شرکت کنند. استفادۀ طالبان از مساجد و مدارس 
دینــی از دیگر ابزارهای تبلیغاتی این گروه به شــمار 

می رود که شــرح آن در یادداشــت حاضر نمی گنجد. 
در حقیقــت، طالبان در زمینۀ جنــگ نرم که از جامعۀ 
دینی و ســنتی افغانستان مایه گذاشته اند، دست امریکا 
و دولت افغانستان را از پشت بسته اند. تا یک دهه پس 
از حضور امریکا و متحدانش در افغانستان، غربی ها از 
این شــگرد طالبان غافل بودند اما در ســال های اخیر، 
شــماری از محققان و جامعه شناسان غربی و اروپایی، 
در جســتجوی رمز موفقیت طالبان برآمده اند. »توماس 
جانسون« افسر عالی رتبه امریکا که یک دهه پیش مشاور 
نظامیان امریکایی در افغانســتان بود، یکی از این افراد 
است. او سال ها قدرت نرم طالبان را مورد مطالعه قرار 
داده که حاصل کار او، چاپ کتاب »روایات طالبان« به 
زبان انگلیسی است. تحقیق جانسون نشان می دهد که 
چگونه طالبان از آیات، روایات، نغمه ها و اشعار ساده، 
مردم را متقاعد کرده اند که امریکا یک کشــور اشغالگر 
است اما امریکا نتوانسته است شهروندان افغانستان را 
قانع کند که چرا باید نیروهای خارجی در افغانســتان 
حضور داشــته باشند. »اشعار طالبان« به زبان انگلیسی، 
عنــوان کتاب دیگری اســت کــه اخیراً توســط نهاد 
»سی هورســت« در لندن به چاپ رسیده است. »الکس 

اســتریک« و »فلیکس کوهن«، نویسنده گان این کتاب، 
ســال ها دربارۀ راه های پیروزی طالبان تحقیق کرده و 
به این نتیجه رسیده اند که غرب برای شناخت طالبان، 
ترانه ها و ابزار تبلیغاتی آنان را مورد واکاوی قرار دهد. 
افزون بر این، نگارنده معتقد اســت که سطح فرهنگی 
جامعۀ افغانستان و بافت های سنتی این کشور که بیشتر 
در مناطق روســتایی عینیت می یابد، بستر مناسبی برای 
موج ســواری طالبان روی ارزش ها، باورها و اعتقادات 
جامعۀ روستایی و دینی در جهت منافع این گروه بوده 
است. اکنون  که ســخن از ایجاد تغییراتی احتمالی در 
افغانستان مطرح اســت، می طلبد که دیدگاه مان را نیز 
نســبت به طالبان از تیوری  توطیه و پروژه یی بودن این 
گروه، به نگاه جامعه شناسی طالبان تغییر دهیم. هرچند 
ممکن اســت تغییر دیدگاه مان به طالبان، ناخوشــایند 
باشــد ولی باید روزی به این حقیقت رســید که این 
گروه ســاخته  و پرداخته باورهای دینی و ساختارهای 
اجتماعــی و زاده نظام قبیله یی افغانســتان اســت که 
هرازگاهی به تختۀ بازی کشــورهای دور و نزدیک نیز 

تبدیل می شود.

برنا صالحی-استاد دانشگاه
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کاس موده/برگردان: عرفان ثابتی

می رفت؛  کار  به  ندرت  به  بیستم  قرن  در  »پوپولیسم«  واژۀ 
توسط  صرفًا  که  بود  تخصصی  بسیار  واژه یی  پوپولیسم 
کشاورز  پوپولیست های  توصیف  برای  امریکایی  مورخان 
امریکایِی  متخصصان  می رفت.  کار  به  نوزدهم  قرن  میانۀ 
این  چیز  هر  از  بیش  اجتماعی  علوم  مارکسیسِت(  )عمدتًا 
به  آرژانتین  در  پرون  خوان  هواداران  به  اشاره  در  را  واژه 
این  به  توجهم   ۱۹۹0 دهۀ  میانه های  در  من  می بردند.  کار 
واژه جلب شد، یعنی وقتی برای نگارش پایان نامه ام سرگرم 
تحقیق دربارۀ پدیده یی بودم که آن روزها هنوز »افراط گرایی 

دست راستی« خوانده می شد.
تازه  سیاسی،  علوم  آلمانی  متخصص  بِتز،  گئورگ  هانس 
کتابی را منتشر کرده بود که هنوز هم بهترین اثر دربارۀ این 
در  تندرو  پوپولیسم دست راستِی  می رود:  به شمار  موضوع 
اروپای غربی. من برای یافتن آثاری دربارۀ این واژۀ عجیب 
و غریب، کتابخانۀ دانشگاه الیِدن را زیر و رو کردم. مارگرت 
َکنووان، نظریه پرداز بزرگ بریتانیایی علوم سیاسی، در سال 
۱۹۸۱ کتاب درجه یکی با عنوان پوپولیسم نوشته اما گفته 
بود که هرچند پوپولیسم هفت زیرگونه دارد اما خودش را 

نمی توان تعریف کرد.
بنابراین، بیشتر کند و کاو کردم و سعی کردم تا از نوشته های 
ارنستو الکالئو مرحوم، نظریه پرداز پسامارکسیست آرژانتینی، 
و  دانشگاهیان  میان  در  الکالئو  بی تردید،  بیاورم.  در  سر 
سیاست مداران متنفذترین صاحب نظر پوپولیسم است. برای 
مثال، تابستان امسال در کارگاهی در بروکسل، رافائل کورِئا، 
پوپولیست  را  او  بسیاری  که  اکوادور  پیشین  رییس جمهور 
کرد.  قول  نقل  او  از  الکالئو  نظر  تأییِد  نشانۀ  به  می دانند، 
هیچ وقت  و  نبودم  باهوش  کورئا  اندازۀ  به  من  متأسفانه 
نظریه ی  در  ایدیولوژی  و  سیاست  پیچیدۀ  کتاب  از  واقعًا 
تصمیم  نتیجه  در  نفهمیدم،  چیزی   )۱۹77( مارکسیستی 

گرفتم بدون استفاده از واژۀ پوپولیسم به کارم ادامه دهم.
آلمانی  پژوهشگران  که  بودم  شده  متوجه  این،  وجود  با 
استفاده  دست راستی«  »پوپولیسم  اصطالح  از  پیش  از  بیش 
می کنند. آنها این اصطالح را برای متمایز کردن احزابی مثل 
حزب »آزادی« اتریش و »جمهوری خواهان« آلمان از احزاب 
»دست راستی افراطی« یا »دست راستی تندرو«یی مثل »جبهۀ 
ملی فرانسه« یا »ایتالف فالندری« در بلژیک به کار می بردند. 
از  احزاب  این  فزایندۀ  پذیرش  از  حاکی  امر  این  نظرم  به 

طرف جامعه بود و نه نشانۀ تفاوت ایدیولوژی آنها.
در سال ۲00۲ به کار در دانشگاه آنتِورپ مشغول شدم؛ آنجا 
یکی از دانشجویانم پایان نامه یی دربارۀ پوپولیسم نوشت که 
دوباره عالقه ام را به این مفهوم جلب کرد. در گفت وگوهایم 
با او، تعریف خودم از این واژه را پرورش دادم، با این هدف 
که وجوه اشتراک اکثر تعاریف موجود را با هم تلفیق کنم. 
در مقالۀ »روح زمانۀ پوپولیستی« چنین تعریفی از پوپولیسم 
از دو گروه  را متشکل  ایدیولوژی یی که جامعه  دادم:  ارایه 
همگون و متخاصِم »مردم منزه« و »نخبه گان فاسد« می شمارد 

و می گوید سیاست باید تجلی »ارادۀ عمومی« مردم باشد.
 ،۲005 سال های  در  نکرد.  توجه  جلب  چندان  مقاله  این 
بار   ۲۸ و  بار   ۱6 بار،   ۹ تنها  ترتیب،  به   ،۲007 و   ۲006
خودم،  جمله  از  پژوهشگران،  اکثر  شد.  داده  ارجاع  آن  به 

هنوز پوپولیسم را بخشی از »راست تندرو« می شمردند و به 
نقش خاص آن چندان توجه نمی کردند. ظهور حزب »ایتالیا 
به پیِش« سیلویو برلوسکونی به پیدایش زیر مقولۀ جدیدی 
به نام »پوپولیسم نئولیبرال« انجامید. از قضا، بِتز در اثر سال 
نئولیبرال«  »پوپولیسم  از  را  ملی «  »پوپولیسم  خود   ۱۹۹4

متمایز کرده بود
 ۲00۸ سال  در  مالی  بازارهای  سقوط  متعاقب  عظیِم  رکود 
از اسارت در چنگ راست »تندرو« آزاد کرد.  پوپولیسم را 
پیدایش »سیریزا« در یونان، و تا حد کمتری »پودموس« در 
عین  در  و  آشکار،  شباهت های  آن ها  که  داد  نشان  اسپانیا، 
دارند.  پوپولیست  تندرو  راست  با  مهمی،  تفاوت های  حال 
سیاست »سیریزا« و »پودموس« نیز مبتنی بر هواداری از مردم 
فرهنگ  ایدیولوژی و خرده   اما  بود  نخبه گان  با  و مخالفت 
این دو حزب آشکارا جزیی از چپ تندرو بود. در نتیجه، 
بخش  به  وصفی یی،  وابستۀ  هیچ  بدون  »پوپولیسم«،  واژۀ 
جدایی ناپذیری از بحث های دانشگاهی و روزمره تبدیل شد.

اما، در واقع، استفاده از این واژه تنها پس از رأی مردم بریتانیا 
به خروج از اتحادیۀ اروپا و به ویژه، پیروزی دونالد ترامپ در 
انتخابات سال ۲0۱6 رواج یافت. در جنوری ۲0۱7، هم زمان 
با شروع دورۀ ریاست جمهوری ترامپ، جست وجوی واژۀ 
یافت.  افزایش  بی سابقه یی  شکل  به  گوگل  در  »پوپولیسم« 
تحقیقات دانشگاهی دربارۀ پوپولیسم هم به شدت زیاد شد؛ 
برای مثال، می توان به انتشار کتاب راهنمای پوپولیسم توسط 

انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال ۲0۱۸ اشاره کرد.
هرچند هنوز اکثر مردم این واژه را بدون معنای مشخصی 
به کار می برند اما دانشگاهیان بیش از پیش به اجماع بر سر 
معنای این واژه نزدیک شده اند. اکثر پژوهشگران پوپولیسم 
را به معنای مجموعه یی از نظراتی به کار می برند که مبتنی 
البته  است.  )بد(  نخبه گان  و  )خوب(  مردم  میان  تقابل  بر 
هنوز در این مورد اختالف نظر دارند که آیا پوپولیسم یک 
گفتار  یا  سبک  نوعی  بیشتر  یا  است  تمام عیار  ایدیولوژی 

سیاسی است.
پوپولیسم  معنای  دربارۀ  سرانجام  که  حاال  که  آن  عجیب 
به  تقریبًا  عمل  در  پوپولیستی«  »پدیدۀ  رسیده ایم،  توافق  به 
راست تندرو پوپولیست منحصر شده است. موج پوپولیستی 
چپ گرایی که این قدر به آن امیدوار و منتظرش بودیم، به 
راه نیفتاده است. و در حالی که روشنفکران و صاحب نظران 
از  تنها  آینده  که  می دهند  اطمینان  ما  به  همچنان  چپ گرا 
آِن پوپولیسم چپ گرای شمول گراست، پوپولیسم چپ گرای 
موجود در امریکای التین به انحراف کشیده شده و در اروپا 
یا از چپ گرایی اش به شدت کاسته شده است )سیریزا( یا از 

پوپولیستی بودنش )پودموس(.
پوپولیسم عام حرف  نوعی  دربارۀ  پیش  از  بیش  نتیجه،  در 
نوع  اغلب صرفًا،  و  منظورمان عمدتًا  که  در حالی  می زنیم 
خاصی از پوپولیسم است. من این را راست تندرو پوپولیست 
شکلی  زیرا  تندرو،  دست راستی  پوپولیسم  نه  و  خوانده ام 
دست راستی  شکل  نه  و  است  تندرو  راست  از  پوپولیستی 

و  اقتدارگرایی  ایدیولوژیک،  نظر  از  پوپولیسم.  از  تندرویی 
سیاست بومی برتری، پوپولیسم را مشخص می کنند، نه این 

که پوپولیسم آنها را مشخص کند.
ویژه گی  است،  داده  نشان  تحقیق  دهه ها  که  همانطور 
هواداران شان  و  احزاب  از  گروه  این  اصلی  ایدیولوژیک 
از  بیگانه هراسانه یی  شکل  است،  بومی برتری  سیاست 
»خیزش  اصلی  پیامد  که  نیست  عجیب  پس  ملی گرایی. 
حقوق  که  است  سیاست هایی  از  مجموعه یی  پوپولیسم«، 
»غیرخودی ها«-مشخصًا مهاجران، مسلمانان و پناهنده گان- 

و نه نخبه گان »خودی« یا بومی را محدود می کند.
دست راستی«  »پوپولیسم  حتا  یا  »پوپولیسم«  که  است  مهم 
عادی جلوه  نتیجه  در  و  تلطیف،  برای  واژه یی  به  )دوباره( 
دادن ایدیولوژی و تأثیر احزاب راست تندرو- چه رسد به 
راست افراطی- تبدیل نشود. برای مثال، می توان به حزب 
هم  پوپولیست  حتا  که  کرد  اشاره  زرین«  »طلوع  یونانی 
نیست. بعضی گفته اند که بهترین کار این است که اصاًل این 
واژه را به کار نبریم اما چنین کاری مثل این است که به جای 

حل کردن مسأله، صورت مسأله را پاک کنیم.
هم زمان  پیدایش  معمای  از  بخشی  پوپولیسم  شک  بدون 
ایتالیا،  در  ستاره«  پنج  »جنبش  مثل  گوناگونی  احزاب 
حل  را  سویدن«  »دموکرات های  و  اسپانیا  در  »پودموس« 
می کند. نباید از یاد برد که در اوایل قرن بیستم، ناسیونالیسم 
ضددموکراتیک  افراط گرایی  نوعی  عمدتًا  سوسیالیسم  و 
بودند اما در ابتدای قرن بیست و یکم، پوپولیست ها عمدتًا 
می دهد  نشان  این  دست کم،  ضدلیبرال اند.  ولی  دموکرات 
اکثریت(  مردم و حکومت  )حاکمیت  دموکراسی  اکنون  که 
به جریان غالب تبدیل شده است اما دموکراسی لیبرال-که 
و  قانون  حکومت  اقلیت،  حقوق  مثل  مهمی  ویژه گی های 

تفکیک قوا دارد- چنین نیست.
سیاست بومی برتری، طغیان بومی ها علیه »بیگانه گان« است 
اما پوپولیسم طغیانی در بین خود بومی ها است. این طغیان 
بسیار بیش از آن که ناشی از تغییر خاصی در رفتار یا ترکیب 
و  شهروندان  همۀ  رهایی  حاصل  باشد،  نخبه گان  جمعیتی 
پیامد همان چیزی است که رونالد اینِگلهارت، جامعه شناس 

سیاسی امریکایی، »بسیِج شناختی« خوانده است.
بی تردید، احزاب سیاسی تقریبًا به طور کامل از جامعه جدا 
شده اند، و شمار کارگران حاضر در مجلس بسیار کم است 
اما در کل تعداد کارگران هم کاهش یافته و تعداد بسیار کمی 
از آنها نیز در گذشته واقعًا در احزاب خود متنفذ بودند. به 
همین ترتیب، هرچند رسوایی های ناشی از فساد، بزرگ تر و 
بیشتر از گذشته است اما علت اصلی این است که رسانه ها 
دیگر زیر سلطۀ احزاب نیستند و در عین حال فرصت های 

بیشتری برای سوءاستفاده وجود دارد.
با توجه به این که علل همۀ این روندها ساختاری است و 
نه اتفاقی، این روندها مدت ها باقی خواهند ماند. حتا اگر از 
از مهاجران و سیاست های ریاضتی  میزان و شدت نگرانی  
کاسته شود، سیاست و جوامع با انتظارات جدید از »مردم« 
پوپولیسم  آمده اند.  کنار  آن ها،  میان  روابط  و  »نخبه گان«،  و 
به همین مسأله مربوط می شود- و با بیشتر به حاشیه راندن 

»دیگر« قومیت ها حل نخواهد شد.
 

نگاهی به قدرت 
نرم طالبان

محمدمرادی
منظومۀ »جنگ نامه«، در سال های جنگ اول افغانستان و 
انگلیس در ۱70 سال پیش توسط »محمدغالم غالمی« 
ســروده شــد. این دفتر شــعر، مهمترین اثر حماسی 
دوران مقاومــت علیه انگلیس ها به شــمار می رود که 
بیانگر روحیۀ بیگانه ستیزی شهروندان افغانستان است. 
»اکبرنامه«، منظومۀ دیگر حماســی به ســبک شاهنامه 
فردوسی اســت که در قرن ســیزدهم هجری توسط 
»حمید کشــمیری« در وصف وزیــر اکبرخان به نظم 
درآمده است. این دفتِر شــعر نیز مرتبط با جنگ  اول 

افغانستان و انگلیس است. 
پس  از آن، شــعر عامیانۀ مقاومت نیز شکل گرفت که 
به الالیی مادران هنگام خواباندن کودکان شــان تبدیل 
شــد. »بیا بچیم انگور بخو« از مشهورترین سروده های 
فولکلوری این دوره بود که مادران افغانستان، با کلمات 
ساده، فرزندان شان را درس شــجاعت، مقاومت و از 
خودگذشــته گی می آموختند. در جنگ دوم افغانستان 
و انگلیس، مضامین حماســی وارد شعر پشتو نیز شد 
که در سروده های به اسم »لندی« متبلور یافت. در این 
پیامک ها و اشعار کوتاه که عمدتًا سرایندۀ آن دوشیزه گان  
اند، جوانان برای دفاع از ننگ و ناموس و سرزمین شان 
ترغیب می شــوند. در دورۀ اشــغال افغانستان توسط 
ارتش سرخ نیز شــیوه یی از سروده های حماسی نسج 
یافت که به »شــعر مقاومت« معروف شد. این اشعار، 
افزون بر زیبایی شــناختی ادبیات ما، روحیۀ یک ملت 
را نیز به تصویر می کشــد. دین مداری، بیگانه ستیزی و 
پایداری در برابر اجانب از بارزترین نکته های اشــعار 
مقاومت است. وقتی طالبان ۲4 سال پیش سازمان دهی 
شــدند، با شــناختی که از بافت های فرهنگی و سنتی 
جامعه افغانســتان داشتند، به ســرودن اشعار حماسی 
مبادرت کردند که به ســرودها و آوازهای بدون ساز 
و موســیقی مشــهور اســت. آنان عالوه بر گنجاندن 
مضامین میهنی در ســرود های خــود، از مطالب دینی 
نیز در غنابخشی به این سروده ها، بهره برده اند. سرود 
رســمی این گروه یعنی »د شــهیدانو کور« نیز تلفیقی 
از آموزه های دینی و ترانه های محلی بدون موســیقی 
اســت زیرا طالبان، هر نوع موسیقی را حرام می دانند. 
»فقیرمحمــد درویش« از مشــهورترین ترانه ســرایان 
طالبان است که جنگجویان این گروه با شنیدن صدای 
او، به وجد می آیند. او که با تصوف هم بیگان نیست، 
محل تولدش روســتای »حیدرخیل« منطقۀ »اسماعیل 
خیل« والیت خوست اســت. فقیرمحمد، از روحیات 
جوانان روستایی مناطق جنوب افغانستان آگاهی کامل 
دارد و می دانــد که چگونه جوانان احساســاتی را به 
اردوگاه طالبان بکشــاند. در یکی از نوشته های طالبان 
که در تجلیل از فقیرمحمد درویش، در ســایت »نن« 
منتشر شده، آمده اســت: »در یکی از روزها، گروهی 
از عامالن انتحاری طالبــان برای عملیات عازم منطقه 
بودند. فرماندهان آنان از این جوانان خواســتند که در 
لحظات آخر زنده گی، چه آرزو دارند تا برآورده کنند؟ 
عامالن انتحاری یک صدا از فرماندهان شــان خواستند 
کــه تنها آرزوی آنان پیش از مرگ، مالقات و دیدار با 

فقیرمحمد است«.
شــاید برای شهرنشینان افغانستان، شــنیدن ترانه های 
طالبان آزاردهنده باشــد اما در جامعۀ  غیرشــهری و 
عشایری که طالبان در آن رشد کرده اند، این سروده ها، 
از گوش نوازترین نواها است. طالبان برای تخدیر ذهن 
و تسخیر جسم هزاران هزار، جنگجو و عامل انتحاری، 
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مدتــی پیــش از ایــن، ســفرهای والیتــی رییــس حکومــت 
ــه رو  ــش روب ــا افزای ــه نحــو بی پیشــینه ب ــی ب وحــدت مل
شــده بــود، در جریــان ایــن ســفرها گفتــه می شــد، 
ــاره  ــد، دوب ــده بودن ــاح ش ــتر افتت ــه پیش ــی ک پروژه های
افتتــاح شــده و تعهداتــی مبنــی برتطبیــق پروژه هــای 
انکشــافی یی کــه بیشــتر وجــه کمپاینــی داشــته بــه 
باشــنده گان والیــات از ســوی رییــس حکومــت داده شــده 
ــن  ــدد ای ــوه و تع ــات، نح ــر انتخاب ــای ناظ ــت، نهاده اس
ســفرها را کمپاین هــای پیــش از وقــت انتخاباتــی دانســته 

ــد. ــوب کردن ــی محس و تخط
ــۀ  ــی بودج ــرح ابتدای ــی ط ــان بررس ــا در جری ــون ام اکن
ــه  ــال ب ــوس امس ــتم ق ــه در بیس ــش رو ک ــی پی ــال مال س
پارلمــان رفــت، ادعاهــای مطــرح شــده اســت کــه گویــا  
بودجــۀ ملــی نیــز رنــگ کمپاینــی بــه خــود گرفتــه اســت.
ــرح  ــان از ط ــی های پارلم ــج بررس ــون نتای ــد تاکن هرچن
ابتدایــی بودجــۀ ســال مالــی ۹۸ بــه دلیــل آنکــه ایــن ســند 
ــه  ــده گان ب ــس نماین ــی مجل ــت عموم ــون در نشس تاکن
بحــث گرفتــه نشــده، مشــخص نشــده اســت، امــا بررســی 
برخــی نهادهــای مدنــی نشــان می دهــد کــه حکومــت در 
ــی  ــی، پروژه های ــۀ مل ــی بودج ــرح ابتدای ــۀ ط ــان تهی جری
را بیشــتر بــه عنــوان اولویــت انکشــافی خــود بــرای ســال 
بعــد در نظــر گرفتــه کــه غالبــًا اهمیــت کمپاینــی بــه ایــن 
نهــاد و شــخص رییــس حکومــت وحــدت ملــی داشــته 

انــد. 
ــر از  ــی دیگ ــفافیت و برخ ــان ش ــاد دیدب ــووالن نه مس
نهادهــای مدنــی کــه مســودۀ بودجــۀ امســال را بــه 
ــای  ــب پروژه ه ــه غال ــد ک ــد، می گوین ــه ان ــی گرفت بررس
ــا در تمــام والیــات غــرض تطبیــق  انکشــافی یی کــه گوی
ــخص  ــد و مش ــم ان ــگ و مبه ــد، گن ــده ان ــی ش پیش بین
ــوب  ــده در چارچ ــی ش ــای پیش بین ــه هزینه ه ــت ک نیس
ــه  ــود. ب ــرف می ش ــا مص ــگ در کج ــای گن ــن پروژه ه ای
ــادآوری می کننــد کــه  ــان از پروژه هایــی ی ــه آن طــور نمون
ــزات  ــرای دانشــگاه ها تجهی ــرار اســت ب ــر اســاس آن ق ب
ــا  ــود، ام ــاخته ش ــاجد س ــب و مس ــا مکات ــود ی ــه ش تهی
ــا  ــا کج ــن پروژه ه ــق ای ــل تطبی ــه مح ــت ک ــوم نیس معل

اســت.
ایــن نهــاد ابــراز نگرانــی می کنــد کــه در چارچــوب ایــن 
ــه در  ــی را ک ــت وعده های ــی حکوم ــگ بودجه ی ــند گن س
جریــان ســفرهای والیتــی خــود بــه مــردم ســپرده بــود و 
اکثــراً وجــه کمپاینــی داشــت ممکــن اســت در چارچــوب 

ــد. ایــن ســند گنــگ بودجه یــی بگنجان

در بخشــی دیگــر از گــزارش ایــن نهادهــا از تالش هــای 
ــای  ــکان آق ــژه نزدی ــت به وی ــتر حکوم ــب بیش ــه مرات ب
ــد،  ــده باش ــد نگران کنن ــردم می توان ــرای م ــه ب ــی ک غن
ــه شــده  ــرده برداشــته شــده اســت. در ایــن بخــش گفت پ
ــان  ــی در جری ــه محمداشــرف غن ــک ب ــرادی نزدی ــه اف ک
ــه  ــد ک ــردم وعــده داده ان ــه م ــات ب ــه والی ســفرهای او ب
برخــی پروژه هــای انکشــافی را خــارج از چارچــوب 
ــق  ــه تطبی ــی ب ــۀ مل ــارج از بودج ــًا خ ــدارکات و طبع ت
ــر  ــس دفت ــاون ریی ــه مع ــه شــده ک ــت. گفت ــد گرف خواهن
آقــای غنــی و شــماری از نزدیــکان درگاه در والیت هــای 
ــد.  ــت کرده ان ــن صحب ــدی چنی ــا و دایکن ــرات، پکتی ه
ــر  ــور تعبی ــی کش ــتم مال ــا دور زدن سیس ــن صحبت ه ای

شــده اســت.
ادعاهــای یــاد شــده کــه بــر داده هــای تحقیقاتــی اســتوار 
انــد و از البــه الی ســند ابتدایــی بودجــۀ امســال، دیــدگاه 
متخصصــان و اظهــارات مقام هــای حکومــت جمــع آوری 
شــده اند و احتمــال خطــای آن غیــر قابــل مالحظــه 
ــا  ــت رونده ــس حکوم ــه ریی ــد ک ــان می ده ــت، نش اس
ــداف  ــرد اه ــرای پیش ب ــزاری ب ــی را اب ــای  مل و برنامه ه
خــود  انتخاباتــی  کمپاین هــای  مشــخصًا  و  سیاســی 
ــل  ــر قاب ــات غی ــول، در انتخاب ــت پ ــت. اهمی ــاخته اس س
چشم پوشــی اســت، جریــان انتخابــات پارلمانــی کــه 
شــماری پــول توزیــع می کردنــد و رأی می گرفتنــد را 
ــای  ــی واحده ــال، وقت ــن ح ــا ای ــم ب ــاد داری ــه ی ــه ب هم

بودجه یــی به ویــژه در بخش هــای انکشــافی کــه بــه 
ــت  ــای رقاب ــت کم پ ــوند، دس ــل ش ــن تبدی ــز کمپای مراک

ــد. ــد لنگی ــات خواه ــد انتخاب ــن رون ــوازی در ای م
بودجــۀ ملــی در حالــی رنــگ کمپایــن بــه خــود می گیــرد 
کــه مــا پیــش از ایــن گــواه کمپاینــی شــدن رونــد صلــح 
نیــز از جانــب آقــای غنــی بوده ایــم، او در جریــان 
ــردم  ــر از م ــال دیگ ــی اش پنج س ــفرهای والیت ــان س هم
ــش از  ــه برنامه های ــه ک ــن بهان ــه ای ــرد ب ــه ک ــان مطالب زم
جملــه رونــد صلــح در ایــن مــدت تکمیــل خواهــد شــد، 
ایــن مطالبــه قطعــَا کمپاینــی بــود، پــس از آن در نشســت 
ــان  ــا آنکــه از دیــد کارشناســان حکومــت در جری ــوا ب ژن
ــا  پنج ســال یــک قــدم در راســتای صلــح گام برنداشــته ی
ــه جامعــۀ  نزدیــک نشــده، رییــس حکومــت طرحــی را ب
ــود  ــرار ب ــاس آن ق ــه براس ــرد ک ــکش ک ــی پیش بین الملل
ــودن  ــی ب ــان پنج ســال آورده شــود. کمپاین ــح در جری صل

ــود. ــز کامــاَل مشــخص ب ایــن ادعــای غنــی نی
ــی در  ــای غن ــژه شــخص آق ــن همــه را حکومــت به وی ای
حالــی کمپاینــی ســاخته اســت کــه اتهاماتــی جــدی مبنــی 
ــر نفــوذ  ــز مســتقیمَا زی ــات نی ــر آنکــه کمیســیون انتخاب ب
ــر و  ــای ناظ ــد. نهاده ــرح می باش ــت، مط ــخصی او اس ش
احــزاب سیاســی متفقــَا بــه شــکل مکــرر مدعــی بــوده انــد 
ــای  ــم شــخص آق ــدون تصمی ــات ب کــه کمیســیون انتخاب
ــه  ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــن کاری نمی کن ــی کوچکتری غن
ــای  ــزد آق ــال اســتثنا ن ــی ب اســتعفانامه های کمیشــنران فعل
غنــی اســت و بــه محضــی کــه احســاس شــود، کمیشــنران 
ــوند،  ــار می ش ــان برکن ــمت ش ــتند از س ــان نیس ــر فرم زی
گــواه درســتی ایــن گــپ و گفت هــا در جریــان برکنــاری 
رییــس پیشــین بــورد کمیشــنران و رییــس دبیرخانــه 
ــر تمردشــان  ــه می شــد بناب ــه گفت ــات ک کمیســیون انتخاب
از امــر رییــس حکومــت وحــدت ملــی برکنــار شــده انــد 

ــم. ــن بوده ای ــش از ای پی
ــت  ــه حکوم ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــود می ت ــن وج ــا ای ب
ــای غنــی تقلــب ســازمان یافته یــی را کــه  ــه رهبــری آق ب
ــت  ــکار و مدیری ــا ابت ــی ب ــات پارلمان ــان انتخاب در جری
بــود، در جریــان  انتخابــات ســازمان داده  کمیســیون 
ــازی  ــال زمینه س ــز در ح ــت جمهوری نی ــات ریاس انتخاب
کــردن اســت و تــالش دارد ایــن پروســه را بــه صــورت 
ــود  ــل خ ــق می ــی طب ــه و نتیجه ی ــه راه انداخت ــکلی ب ش
ــود  ــت خ ــه حکوم ــه یی ک ــن پروس ــرد. چنی را از آن بگی
می بــرد و خــود مــی دوزد، قطعــَا میــخ بــه تابــوت 

مردم ســاالری خواهــد بــود.

ــۀ  ــومین دور محکم ــت س ــرار اس ق

ویــژۀ عبدالــرزاق وحیــدی وزیــر 

تکنولــوژی  و  مخابــرات  پیشــین 

معلوماتــی امــروز برگــزار شــود.

نخســتین جلســۀ محکمــه  علنــی 

وزیر پیشــین مخابــرات و تکنولوژی 

معلوماتــی در یازدهــم مــاه رسطــان 

ســال جــاری برگــزار شــد. بــه دنبال 

علنــی  محکمــۀ  دوم  جلســه   آن، 

ــای  ــدۀ  آق ــه پرون ــیده گی ب ــرای رس ب

ــر  وحیــدی در ســی ام رسطــان تدوی

ــت.   یاف

ــق  ــأت تحقی ــن دو نشســت هی در ای

پیشــین  وزیــر  ُکل،  دادســتانی 

از  سوءاســتفاده  بــه  را  مخابــرات 

صالحیت هــای وظیفه یــی کــه شــامل اســتخدام های 

ــه  ــد مالی ــفاف۱۰ درص ــع آوری غیرش ــی و جم غیرقانون

ــریان  ــی مش ــای مرصف ــر کریدت کارت ه ــده ب وضع ش

کــرد. متهــم  می شــود،  مخابراتــی  رشکت هــای 

ــته  ــش در دو دور گذش ــل مدافع ــدی و وکی ــای وحی آق

ایــن اتهام هــا رد کرده انــد و گفته انــد کــه بــه دلیــل 

ایجــاد نشــدن سیســتم ریــال تایــم، وظیفــه اش بــه 

حالــت تعلیــق درآمــده اســت، امــا حــاال ایــن موضــوع 

ــدارد. ــود ن ــده اش وج در پرون

ــول  ــل پ ــف و می ــع حی ــرای رف ــتمی ب ــم سیس ــال  تای ری

شــهروندان و تأمیــن شــفافیت در جمــع آوری مالیــه 

وضــع  شــده بــر کریــدت  کارت هــای مرصفــی مشــریان 

ــی در کشــور اســت. ایجــاد نشــدن  شــبکه های مخابرات

ــال  ــوری س ــاه جن ــه در م ــود ک ــی ب ــتم دلیل ــن سیس ای

۲۰۱۷ وظیفــه  عبدالــرزاق وحیــدی، وزیــر مخابــرات و 

ــق درآورد. ــت تعلی ــه حال ــی را ب ــوژی معلومات تکنول

ــه حــال ایجــاد نشــده اســت  ــا ب ــد ایــن سیســتم ت هرچن

ــن  ــاد ای ــه ایج ــت ک ــرات گف ــین مخاب ــر پیش ــا وزی ام

سیســتم از صالحیت هــای وزارت مالیــه بــود.

رسانجــام هیــأت قضایــی فیصلــۀ نهایــی در مــورد 

پرونــدۀ آقــای وحیــدی را بــه جســلۀ ســوم موکــول کــرد 

ــود. ــزار ش ــروز برگ ــت ام ــرار اس ــه ق ک

ــین  ــر پیش ــدی، وزی ــرزاق وحی ــال، عبدال ــن ح در همی

ــد  ــه بای ــد ک ــی می گوی ــوژی معلومات ــرات و تکنال مخاب

ــد از محمکــه دوم  ــه بع ــک هفت محکمــۀ او در خــالل ی

برگــزار می شــد امــا نهادهــای قضایــی ســومین نشســت 

ــب  ــه عق ــه ب ــل موج ــدام دالی ــدون ک ــۀ او را ب محکم

ــت. ــه اس انداخت

آقــای وحیــدی می گویــد کــه انتظــار دارد نهادهــای 

قضایــی و عدلــی کشــور بــا اســتقاللیت کامــل در 

ســومین دور محمکــه او، فیصلــۀ نهایــی را صــادر کنــد.

وزیــر پیشــین مخابــرات گفــت کــه نتایــج فیصلــه 

محکمــه را در صورتــی می پذیــرد کــه بــه صــورت 

عادالنــه در مــورد او حکــم صــادر شــده باشــد.  

ــرزاق  ــۀ عبدال ــال ۲۰۱۷ وظیف ــوری س ــاه جن ارگ در م

وحیــدی، وزیــر مخابــرات و تکنولــوژی را بــه دلیــل ایــن 

ــال  ــوده و سیســتم »ری ــاکام ب ــا فســاد ن ــارزه ب ــه در مب ک

تایــم« را ایجــاد نکــرده اســت،  بــه حالــت تعلیــق درآورد؛ 

ــا حــال ثابــت نشــده اســت. ــی کــه ت اتهام های
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بودجۀ ملی در حالی رنگ کمپاین به خود می گیرد که ما پیش از این گواه کمپاینی شدن روند 
صلح نیز از جانب آقای غنی بوده ایم، او در جریان همان سفرهای والیتی اش پنج سال دیگر از 
مردم زمان مطالبه کرد به این بهانه که برنامه هایش از جمله روند صلح در این مدت تکمیل 

خواهد شد، این مطالبه قطعاَ کمپاینی بود، پس از آن در نشست ژنوا با آنکه از دید کارشناسان 
حکومت در جریان پنج سال یک قدم در راستای صلح گام برنداشته یا نزدیک نشده، رییس 
حکومت طرحی را به جامعۀ بین المللی پیشکش کرد که براساس آن قرار بود صلح در جریان 

پنج سال آورده شود. کمپاینی بودن این ادعای غنی نیز کاماَل مشخص بود.
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