
پنـج روز پـس از اعـام فهرسـت ابتدایـی نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، تاهنـوز هیـچ شـکایتی 

اسـت. نشـده  ثبت 
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  در  مسـووالن 
بـه  رسـیده گی  بـرای  کامـل  آماد ه گی هـای  از 
اعتراضات و شـکایات نسـبت بـه نامـزدان انتخاباتی 

می دهنـد. خبـر  ریاسـت جمهوری 
نامـزدان  ابتدایـی  فهرسـت  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخابـات ریاسـت جمهوری  سـال آینـده را ناوقـت 

سـه شـنبۀ هفتـۀ پیـش همه گانـی سـاخت.
کمیسـیون  سـخنگوی  و  دبیـر  روحانـی  علی رضـا 
بـا روزنامـۀ  انتخاباتـی در گفت وگـو  شـکایت های 
اعتراضـات  بـه  رسـیده گی  بـرای  گفـت:  مانـدگار 
نامـزدان  ابتدایـی  بـه فهرسـت  و شـکایات نسـبت 
آماده گـی کامـل داریـم و پـس از اعام این فهرسـت 
مکلفیـت و صاحیـت پیـدا کرده ایم که به شـکایات 

اعتراضـات، رسـیده گی کنیـم. و 
آقـای روحانـی می گویـد: تـا اکنـون هیـچ شـکایت 
نامـزدان  از  یکـی  هیـچ  بـا  پیونـد  در  اعتراضـی  و 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه مـا نرسـیده اسـت. 
آقـای روحانـی در ادامۀ ایـن گفت وگو خاطر نشـان 

کـرد: مطابـق فقـرۀ دومِ مـادۀ هفتادوچهـارم قانـون 
انتخابـات، اشـخاصی کـه در مـورد فهرسـت ابتدایی 
شـکایت  و  اعتـراض  ریاسـت جمهوری  نامـزدان 
داشـته باشـند، می تواننـد اعتـراض و شکایات شـان 
را در خـال دو هفتـه پـس از نشـر آن به کمیسـیون 

شـکایات انتخاباتـی ثبـت کننـد.
کمیسـیون  کـه  می دهـد  اطمینـان  روحانـی  آقـای 
شـکایت های انتخاباتـی مطابـق قانـون انتخابـات و 
و شـکایاِت  اعتراضـات  بـه  داخلـی،  کارشـیوه های 
تصمیـم  و  می کنـد  رسـیده گی  شـهروندان  مسـتند 

آنـان نهایـی و غیرقابـل تغییـر اسـت.
 18 پیـش رو  سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 
تـن خـود را  نامـزد کرده انـد. احمدولـی مسـعود، 
پروفیسـور غـام فـاروق نجرابـی، حاجـی محمـد 
ابراهیـم الکـوزی، داکتر زلمی رسـول،  دکتور عبداهلل 
تمنـا، دکتـور عبداللطیـف  فرامـرز  عبـداهلل، دکتـور 
پـدرام، رحمـت اهلل نبیل، سـید نـوراهلل جلیلی، شـیدا 
محمـد ابدالـی، عنایـت اهلل حفیظ، گلبدیـن حکمتیار، 
محمداشـرف غنـی، محمدحنیف اتمـر، محمدحکیم 
تورسـن، محمـد شـهاب حکیمـی، نورمحمـد لیوال 
و نورالحـق علومـی نامزدانـی انـد کـه در فهرسـت 
ابتدایی شـامل شـده انـد، در این فهرسـت هیچ ثبت 

نـام شـونده یی حـذف نشـده اسـت.
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چرا حکومت و  شورای صلح 

در مذاکرات نقش ندارند؟
اصـالحات بایـد مطـابق 

قانـون اساسـی باشـد
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حکومت:
 د طالبـانو تشدد د بهـرنیو ځـواکونو 

پاتـې کېـدو ته زمینه بـرابره کـړې

پنجروزپسازاعالمفهرستابتدایینامزدانانتخاباتریاستجمهوری

هیـچشـکایتـیثبتنشـدهاست

معترضان:

کمیشنرانکمیسیونانتخاباتبایدمحاکمهشوند
ــو »شـکایت هـا ناخـوانده رد مـی شـونـد« ــدد د بهرنی ــو تش ــله والو طالبان ــي، د وس ــت واي ــتان حکوم د افغانس

ــړې ده. ــره ک ــه براب ــه زمین ــدو ت ــې کې ــو پات ځواکون

ــه  ــي، پ ــوري وی ــارون چخانس ــد ه ــس ویان ــور رئی ــتان د جمه د افغانس

۲۰۱۴ میــادي کال کــې بایــد د بهرنیــو ځواکونــو شــمېر صفــر تــه راکــم 

شــوی وای، خــو د وســله والو طالبانــو د تشــدد لــه املــه نړیــوال مجبــور 

شــول چــې دا پرېکــړه بدلــه کــړي.

هــارون چخانســوري راډیــو تــه وویــل: »مــوږ غــواړو خــود کفــا شــو، 

ــه  ــکر پ ــرين عس ــه يش او به ــوله ټینګ ــېږي، س ــه ورس ــای ت ــړه پ جګ

ــه وي.« ــې ن ــتان ک افغانس

ــه کار  ــوه طرح ــر ی ــت پ ــتان حکوم ــې د افغانس ــل چ ــوري ووی چخانس

کــوي چــې پــر اســاس یې پــه افغانســتان کــې د بهرنیــو ځواکونــو شــمېر 

حــد اقــل تــه ورســېږي.

ــد او رشط  ــه قی ــان کــوالی يش چــې ل ــا، وســله وال طالب ــه وین د هغــه پ

ــه حکومــت رسه خــرې وکــړي. ــه د افغانســتان ل پرت

ښــاغي چخانســوري زیاتــه کــړه: »طالبــان بایــد واضــح رايش، د 

افغانســتان لــه حکومــت رسه مذاکــرات رشوع کــړي، هــر هغــه تشــویش 

ــړي، د  ــواړي وک ــې دوی غ ــوع چ ــه موض ــر کوم ــا پ ــري ی ــې دوی ل چ

ــري.« ــه ل ــه د الرې ورت ــح نقش ــت واض ــتان حکوم افغانس

ــتازی،  ــړی اس ــت ځانګ ــکا د حکوم ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

زملــی خلیــل زاد د جمعــې پــه ماښــام د واشــنګټن د ســولې پــه 

انســټېټیوټ کــې وویــل چــې لــه طالبانــو رسه موافقــه، پــه اســايس ډول، 

د ســولې لپــاره غــواړي نــه د دې لپــاره چــې د خپلــو عســکرو د ایســتلو 

ــړي. ــره ک ــه براب زمین

ــم  ــات مه ــت را روان انتخاب ــوري ریاس ــتان د جمه ــل زاد د افغانس خلی

ــولې  ــو رسه د س ــې د طالبان ــري چ ــد ل ــې امی ــل چ ــې وی ــل او وی وبل

ــه دې پروســه  ــان هــم پ ــو مخکــې ويش، څــو طالب ــر انتخابات موافقــه، ت

ــامل يش. ــې ش ک

نومــوړي زیاتــه کــړه: »د افغانســتان لپــاره بــه ښــه وي چــې تــر جــوالی 

مخکــې »چــې انتخابــات دي« د ســولې موافقــه ويش او طالبــان هــم دې 

ــه  ــو زمین ــوله ییزو انتخابات ــه د س ــه ب ــولې موافق ــو، د س ــه راول ــې ت پروس

هــم برابــره کــړي. زمــا پــه فکــر تــر انتخاباتــو د ســولې موافقــې تــه کايف 

ــږي او  ــه کې ــات ب ــه يش، انتخاب ــه ون ــی کــه موافق ــرو، خــو حت وخــت ل

مــوږ بــه هــر هغــه هڅــه کــوو چــې د معتــرو ټاکنــو رسه مرســته وکــړي.«

ټــاکل شــوې چــې زملــی خلیــل زاد د فــرورۍ پــه ۲۵مــه بیــا پــه دوحــه 

کــې د طالبانــو لــه اســتازو رسه وګــوري.

ــرو  ــخ خ ــت رسه د مخام ــه حکوم ــتان ل ــه د افغانس ــر اوس ــو ت طالبان

ــی. ــه دی منل ــز ن وړاندی

ــه یــو  ــه مســکو کــې ل ــره اوونــۍ پ خــو د هغــوی یــو شــمېر اســتازو تې

ــم  ــرزی ه ــد ک ــمرش حام ــی ولس ــې پخوان ــتوالو رسه چ ــمېر سیاس ش

په کــې و، خــرې وکــړې.

ــه  ــر دې چــې نړیــوال ځواکون ــه مســکو کــې هــم پ ــو اســتازو پ د طالبان

ــګار کــړی و. ــه افغانســتانه ووځــي، ټین ــد ل بای

شفیق اهلل نظری
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آنانـی  چـرا  کـه  اسـت  تعجـب  جـای  واقعـًا 
کرده انـد،  شـرکت  مسـکو  نشسـت  در  کـه 
و  طالبـان  بـه  نسـبت  خوش باورانـه  این گونـه 
دیدگاه های شـان قضـاوت می کننـد. انتظـار بـرده 
می شـد اگـر سیاسـیونی کـه از افغانسـتان بـه این 
نشسـت رفته انـد، تأثیـری بـر دیدگاه هـای طالبان 
نگذارنـد، حداقـل خود شـان در شـعاع و منظـِر 
طالبانـی قـرار نگیرنـد. متأسـفانه امـا آن چـه ایـن 
روزهـا از زبـاِن ایـن سیاسـیون شـنیده می شـود، 
می توانـد نسـبت بـه صلـح آینـده ـ اگـر واقعـًا 
چنیـن اتفاقـی بیفتـد ـ موجـب نگرانـی شـود. 

سیاسـیونی کـه از افغانسـتان بـه نشسـت مسـکو 
دعـوت شـده بودنـد ـ کـه البتـه تعـدادی از آن ها 
بنـا بـه برخـی دالیـل از شـرکت در این نشسـت 
اجتنـاب ورزیدنـد ـ از دیدگاه واحد و منسـجمی 
در خصـوِص وضعیـت سیاسـی کشـور و این کـه 
از چـه نـوع صلحـی بـا طالبـان حمایـت می کنند، 
برخـوردار نبودنـد. پراکنده گـی دیدگاه هـا سـبب 
شـد کـه در برابـر هیأت طالبـان کـه دارای دیدگاه 
واحـد بـود، ایـن افـراد بـا قـوت طـرح و نظراِت 
خـود را عنـوان کـرده نتواننـد و در کل، هیـأت 

سیاسـیون افغانسـتان ضعیـف جلـوه کند. 
چنیـن  در  کـه  گرفته انـد  یـاد  امـا  طالبـان 
موقعیت هایـی، چگونـه از تمـام امکانـات بـه نفِع 
خـود بهره بـرداری کننـد. ایـن طبیعـی هم هسـت 
کـه طالبـان تـاش کننـد کـه خـود را در موقعیت 
برتـر و مهم تـر نشـان دهنـد، زیـرا ایـن گـروه نه 
از نظـر حقوقـی و نـه از نظـر سیاسـی از چنـان 
جایگاهـی برخـودار اسـت کـه در نشسـت ها و 
دیدارهـای سیاسـی ایـن برتـری را بـه صـورِت 
عینـی نشـان داده بتوانـد؛ پـس گـروه طالبـان و 
هیأت هایـی کـه بـه نماینده گـی از ایـن گـروه در 
شـرکت  خارجـی  نشسـت های  و  کنفرانس هـا 
می ورزنـد، خودشـان بـه تنهایـی تـاش می کننـد 

کـه در مـورد خـود بزرگ نمایـی کننـد. 
مثًا در نشسـت اوِل مسـکو که آن زمان از سـوی 
وزارت خارجـۀ ایـن کشـور راه انـدازی شـده بود 
و هیأتـی هـم از شـورای صلـح در آن حضـور 
می کردنـد  تـاش  طلبـان  نماینـده گان  داشـت، 
را  سـرها  سـاخته،  سـتبر  را  سینه های شـان  کـه 

بـاال بگیرنـد و در کنـار سـرگی الوروف وزیـر 
خارجـۀ روسـیه ایسـتاد شـوند. در نشسـت دومِ 
مسـکو هـم کـه ظاهـراً آن را یـک نهـاد متعلـق 
افغانسـتانی های مقیـم در آن کشـور برگـزار  بـه 
کـرده بـود، هیـأت طالبـان از آغـاز تـا ختـم بـه 
بزرگ نمایـی خـود، چـه در رفتار و چـه در گفتار، 
تـاش می کـرد. حتـا برپایی نمـاز به امامـِت یکی 
از افـراد هیـأت طالبـان نیز بـه همین هـدِف خود 
بـزرگ جلـوه دادن صـورت گرفـت. البتـه یـک 
موضـوِع دیگـر نیـز قابـل ذکـر اسـت کـه طالبان 
رهبـری واحـد و بسـیار خشـن دارد. در رهبـری 
طالبـان جایـی بـرای امـا و اگـر کـردن نیسـت. 
رهبـری ایـن گـروه که بیشـتر یـادآورِ رهبری های 
خشـونت گرا و توتالیتاریسـتی اسـت، بـه محـض 
افـرادش  از  یکـی  کـه  کنـد  احسـاس  این کـه 
او  به آسـانی  بیندیشـد،  مسـتقانه  می خواهـد 
را از مسـیر راه برمـی دارد. بـه همیـن دلیـل هـم 
اعضـای طالبـان در تمـام نشسـت ها و کنفرانس ها 
بسـیار شـمرده و دقیـق مسـایل را از روی کاغـذ 
عنـوان می کننـد و اگـر بـه مـوردی برخـورد کنند 
کـه دسـتوری در آن رابطـه از سـوی رهبـری آن 
صـادر نشـده باشـد، آن موضـوع را بـه نشسـِت 
بعـدی موکـول می کنند تـا از رهبری خود کسـب 

کنند. تکلیـف 
امـا هیـأت سیاسـیون افغانسـتان چگونـه بودنـد؟ 
ایـن افـراد از احـزاب و سـازمان های مختلـف به 
ایـن نشسـت دعـوت شـده بودنـد. برخی هـا از 
افـراد سـابِق گـروه طالبـان بودند و عده یـی دیگر 
نیـز تفکراتـی داشـتند کـه نزدیـک بـه تفکـراِت 
طالبـان بود. وقتـی برخی از سیاسـیون افغانسـتان 
این گونـه  برگشـته اند،  مسـکو  نشسـت  از  کـه 
خوش بینانـه نسـبت به نتایج این نشسـت قضاوت 
می کننـد، جـای تعجب نـدارد اما یک عـده بودند 
کـه می توانسـتند دیدگاه هـای فعلـِی موجـود در 
جامعـۀ افغانسـتان را به هیأت طالبـان بازگو کنند. 
وقتـی کسـی مثـل فوزیـه کوفـی نماینـدۀ پیشـیِن 
مـردم بدخشـان در مجلـس نماینـده گان آن گونـه 
در مـورد تغییـر دیدگاه هـای طالبـان در مورد زنان 
صحبـت می کنـد، واقعـًا جـای تعجـب دارد. حال 
آن کـه طالبـان هیـچ تغییـر دیدگاهـی در رابطـه با 

زنـان از خود نشـان نـداده و اگر هیـأت این گروه 
در نشسـت مسـکو برخی مسـایل را مطرح کرده، 
فقـط بـرای اغـوای عمـوم بـوده اسـت. از طرفی، 
قرار نیسـت کـه پـس از توافق های صلـح، طالبان 
دوبـاره بـه قـدرت برگردنـد کـه این گونه نسـبت 
بـه تغییـر دیدگاه هـای آن هـا در مـورد زنـان و یـا 

فعالیـت رسـانه ها خوش بیـن بـود.  
انتظـار می رفـت  افغانسـتان  از هیـأت سیاسـیون 
تغییـرات جامعـه طـی هجـده  از  قـوت  بـا  کـه 
و  طالبـان  بـه  و  سـاِل گذشـته سـخن می گفـت 
حامیان شـان حالـی می کـرد کـه جامعۀ افغانسـتان 
پیـش  سـاِل  هجـده  مطیـِع  و  ایسـتا  جامعـۀ  آن 
نیسـت کـه بتـوان آن را هر قسـمی که خواسـت، 
همچـون مـوم شـکل داد. در ایـن هجده سـال که 
طالبـان یک سـره بـرای نابـود کـردِن ارزش هـای 
در  زرمیده انـد،  بشـر  حقـوق  و  مردم سـاالرانه 
افغانسـتان قشـری به بار نشسته که جهــاِن امروز 
را می فهمـد، بـا دانـش و فناوری امروز آشناسـت 
برایـش  کـه حکومتـی خودکامـه  نمی خواهـد  و 
تعییـن تکلیـف کنـد. امـروز شـاید جامعـۀ مدنی 
و رسـانه یِی کشـور زیـاد قدرتمنـد به نظر نرسـد، 
ولـی نادیده گرفتـِن آن ناممکن اسـت. طی هجده 
سـال گذشـته، جامعـۀ افغانسـتان متحول شـده و 
ایـن تحـول را در هـر سـطح و سـویه یی می توان 

بود.  شـاهد 
برخـی دانشـمندان سیاسـی هشـدار می دهنـد کـه 
همیشـه  کشـورهای خـود  بـه وضعیـت  نسـبت 
هوشیار و بیــدار باشـید؛ چون هر آن ممکن است 
کـه اسـتبداد و خودکامه گـی از راه برسـد. آن ها با 
اشـاره بـه دو پدیـدۀ مذمـوم در قـرن بیسـت کـه 
یکـی بـه فاشیسـم هتیلـری انجامید و دیگـری به 
اسـتبداد اسـتالینی، می گوینـد کـه گاهـی گروه هـا 
و افـراد مسـتبد بـا فریـب کاری و اغوا می کوشـند 
قـدرت را بـه دسـت گیرنـد و جامعه را بـه قهقرا 
ببرنـد. ایـن تحلیـِل کامـًا به جـا و دقیقـی اسـت 
و بایـد مـردم افغانسـتان و بـه ویـژه قشـر نخبه و 
جـواِن آن نسـبت بـه وضعیـت هوشـیار و بیــدار 
گرفتـار  اسـتبدادی  هیچ گونـه  دامِ  در  تـا  باشـند 
نشـوند، چـه از نـوع طالبانـی آن و چـه از نـوع 

آن.  غنی خانـی 
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این کــه  جالــب  و  می طلبــد  مناســبت  و  بهانــه  روزنامه نــگاری 
همیــن بهانه هاســت کــه مهم تریــن نــکاِت فراموش شــده را بــه 
ــاری  ــاید. ج ــث را می گش ــیاری از مباح ــاِب بس ــی آورد و ب ــن م ذه
شــدِن آب هیرمند/هلمنــد بــه دریاچــۀ هامــون در افغانســتان و ایــران، 
یکــی از غنیمت تریــن بهانه هــا بــرای پُرســاختِن ایــن ســتون از 

ــه اســت.  روزنام
آب  رســیدِن  از  به تازه گــی  نیمــروز،  والیــت  محلــی  مقامــات 
ــاالِب هامــون پــس از ســال ها خشک ســالی  ــه ت ــۀ هیرمنــد ب رودخان
ــحالی  ــث خوش ــا باع ــه نه تنه ــری ک ــد؛ خب ــر داده ان ــی خب و بی آب
ــی نیمــروز شــده، بلکــه از آن بیشــتر  ــژه اهال ــردم افغانســتان به وی م
ــده  ــران ش ــتاِن ای ــتاِن سیستان وبلوچس ــی اس ــحالی اهال ــث خوش باع

اســت. 
دریاچــۀ هامــون، دریاچــۀ مــرزی میــان افغانســتان و ایــران اســت کــه 
ــه در  ــود ک ــن می ش ــد تأمی ــۀ هیرمن ــِم آِب آن از رودخان بخــش اعظ
ــی  ــِق زنده گ ــات و رون ــکل گیری حی ــث ش ــخ، باع ــای تاری درازن
روســتایی و شــهری در هــر دو کشــور شــده اســت. چنان کــه 
ــال  ــه سی س ــد ک ــروز می گوی ــت نیم ــت والی ــط زیس ــس محی ریی
خشک ســالی باعــث شــده بــود اکوسیســتِم طبیعــی در ایــن والیــت 
ــن حســاب،  ــا ای ــود شــود. ب ــون ناب ــاالب هام ــژه در اطــراف ت به وی
ــاورزان و  ــا کش ــم نه تنه ــالی های پی ه ــه خشک س ــت ک ــد دانس بای
مردمــاِن بومــی را در دو ســوی مــرز صدمــه زده بلکــه چهــرۀ طبیعــت 
را دگرگــون ســاخته و اکنــون کــه اهالــی نیمــروز و سیســتان ســجدۀ 
ــرد و  ــادی را درک ک ــن ش ــد رازِ ای ــز بای ــد نی ــا می آورن ــکر به ج ش

ــدارِی آن اندیشــید. ــه پای ب
افزایــش بارنده گی هــا در مناطــق مرکــزی افغانســتان و به ویــژه 
ارتفاعــاِت آن کــه سرچشــمۀ اصلــِی هیرمنــد اســت، باعــث رســیدن 
ــِن آن در کامِ تشــنۀ هامــون  ــه نیمــروز و ســپس ریخت ــد ب آب هیرمن
در زمســتاِن امســال شــده اســت. اگرچــه ایــن خبــر بســیار شــیرین 
ــادآورِی  ــه ی ــد ک ــم وجــود دارن ــاِی تلخــی ه ــا واقعیت ه اســت؛ ام
ــد.  ــروری می باش ــیرینی ض ــن ش ــه ای ــی ب ــرای اعتباربخش ــا ب آن ه
واقعیت هــای تلــخ را می تــوان از ایــن نقطــه آغــاز کــرد کــه 
ــأِت کاهــِش ســال افزوِن  ــر در هی ــراِت اقلیمــی در دهه هــای اخی تغیی
و  آب  بــه  نیــاز  روزافــزوِن  افرایــِش  کنــار  در  و  بارنده گی هــا 
ــرز را  ــوی م ــر دو س ــاِن ه ــی مردم ــر روان ــرداری از آن، از نظ بهره ب
آمــادۀ ایــن ســاخته کــه از فرصــِت به دســت آمــده نهایــِت اســتفاده 
ــای  ــه معن ــر ب ــه اگ ــن نکت ــرود. ای ــدر ب ــد آب ه ــد و نگذارن را ببرن
مدیریــِت بهینــه و مشــترِک منابِع آب توســط مــردمِ ایران و افغانســتان 
بــود، جــای نگرانــی نداشــت؛ امــا از آن جــا کــه هرکــدام از مردمــاِن 
دو ســوی مــرز تفســیر معطــوف بــه منافــع و دغدغه هــاِی خودشــان 
ــرد  ــی ک ــوان پیش بین ــی می ت ــد، به راحت ــِت آب« دارن ــدر رف را از »ه
ــه احیــای کامــل و شــکل گیری  ــاالِب هامــون قبــل از آن کــه ب کــه ت
ــًا تمــامِ  ــاره می خشــکد و متعاقب مجــددِ اکوسیســتم نایــل شــود، دوب

ــردد.  ــدل می گ ــأس ب ــه ی ــادی ها ب ش
هم اکنــون، مردمــاِن نیمــروز و سیســتان بــا عجلــه و شــتاب در 
ــدن  ــاده ش ــان و آم ــاِی زراعتی ش ــای زمین ه ــاک کاری نهره ــاِل پ ح
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــز ب ــانی نی ــر آن کس ــزون ب ــاورزی اند و اف ــه کش ب
کانال هــای فرعــی و ذخیره گاه هــای آبــِی جدیــدی هســتند تــا 
ــوول  ــاِت مس ــن مقام ــد. همچنی ــی آب نمانن ــی، ب ــای کم آب در روزه
ــد و  ــاخِت بن ــرای س ــی ب ــدام برنامه های ــران هرک ــتان و ای در افغانس
ــا یکدیگــر، فراتــر از  ذخیــره گاه دارنــد کــه بــه علــِت ناهماهنگــی ب
ظرفیــت آِب هیرمنــد صــورت می گیرنــد. چنان کــه بــه گونــۀ مثــال، 
ــتاِن  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــره گاه  ــد و ذخی ــاد بن ــن ایج ــاش دارد ضم ــه ت ــد ک ــران می گوی ای
ــی  ــای بحران ــمِت کانون ه ــه س ــد را ب ــتان، آب هیرمن آب در سیس
ــار حــل، گونه هــای  ــا مشــکل گردوغب ــد ت ــت کن ــار هدای و گردوغب

ــردد.  ــت گ ــه تثبی ــاِک منطق ــت و خ ــوری تقوی ــی و جان گیاه
تغییــراِت  نظرداشــِت  در  ایــن گزاره هــای خبــری و  قالــب  در 
اقلیمی یــی کــه بازگشــت ناپذیر می نمایــد و همچنیــن تاریخچــۀ 
قضــاوِت سیاســت مداراِن دو ســوی مــرز دربــارۀ آِب هیرمنــد و 
ــه  ــید ک ــی رس ــن پیش بین ــه ای ــوان ب ــدام، می ت ــۀ هرک ــزان حقاب می
ــاره می خشــکد، بســیار زودتــر از آن کــه شــادی ها قــوام  هامــون دوب

ــد.  ــت یابن و اصال
انتظــار  می تــوان  ســرما  فصــل  پایــان  تــا  این کــه  به رغــم 
ــد  ــت؛ بای ــون را داش ــتر هام ــدِن بیش ــتر و پُرش ــای بیش بارنده گی ه
ــا  ــا، بی برنامه گی ه ــِر زیاده خواهی ه ــدار در براب ــن مق ــه ای ــت ک گف
و ناهماهنگی هــا در دو ســوِی مــرز دوام نخواهــد آورد؛ نــه بــه 
ــا و  ــه مشــکِل ریزگرده ــرد، ن ــد ک ــا خواه ــا وف ــا و ذخیره گاه ه بنده
گردوغبــار رفــع خواهــد شــد و نــه اکوسیســتِم هامــون بــه پایــداری 

ــید. ــد رس خواه
ــه  ــون، ب ــرای هام ــه ب ــادِی آگاهان ــا و ش ــن نگرانی ه ــِع ای ــرای رف ب
ــۀ وســیع  ــه وجــود دارد؛ مداخل ــه فقــط یــک گزین نظــر می رســد ک
ــد و  ــا از آِب هیرمن ــت در بهره برداری ه ــترِک دو دول ــارِت مش و نظ
ــتِن  ــه داش ــده نگ ــا و زن ــرای احی ــت ب ــر دو مل مســاعِی مشــترِک ه
هامــون. چــرا کــه نــگاهِ خشــک و غیرقابــِل انعطــاِف دو دولــت بــه 
مســالۀ آِب هیرمنــد آن هــم در حالتــی کــه قهــر طبیعــی و جنگ هــای 
نیابتــِی قدرت هــا در منطقــه اوج گرفتــه، حاصلــی جــز خشک ســالی 

و خشــونِت بیشــتر نخواهــد یافــت. 

سـیرابیهـامون؛
فرصتینوبرایتعاملمیانایرانوافغانستان

احمــد عمران

ضعیِف  دیدگاه های 
مسکو نشست  شرکت کننده گان 

از هیأت سیاســیوِن افغانســتان انتظار می رفت که با قوت از تغییراِت جامعه طی هجده ساِل گذشته سخن می گفت و به 
طالبان و حامیان شــان حالی می کرد که جامعۀ افغانستان آن جامعۀ ایســتا و مطیِع هجده ساِل پیش نیست که بتوان آن 
را هر قســمی که خواست، همچون موم شکل داد. در این هجده ســال که طالبان یک سره برای نابود کردِن ارزش های 
مردم ساالرانه و حقوق بشر زرمیده اند، در افغانستان قشری به بار نشسته که جهـاِن امروز را می فهمد، با دانش و فناوری 
امروز آشناســت و نمی خواهد که حکومتی خودکامه برایش تعیین تکلیف کند. امروز شاید جامعۀ مدنی و رسانه یِی کشور 
زیاد قدرتمند به نظر نرسد، ولی نادیده گرفتِن آن ناممکن است. طی هجده سال گذشته، جامعۀ افغانستان متحول شده و 

این تحول را در هر سطح و سویه یی می توان شاهد بود
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مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه آنــان 
اصاحــات انتخاباتی یــی کــه بــر بنیــاد قانــون اساســی 

ــد. ــد را می پذیرن باش
آنــان می گوینــد، پــس از آنکــه طــرح تعدیــل بــا 
ــود را  ــف خ ــود، موق ــریک ش ــیون ش ــری کمیس رهب
پیرامــون اصاحــات انتخاباتــی روشــن می ســازد.

کمیســیون  ســخنگوی  معــاون  ســادات،  ذبیــح اهلل 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  انتخابــات 
می گویــد کــه تاکنــون طــرح تعدیــل قانــون انتخابــات 
ــده  ــته نش ــان گذاش ــیون در می ــن کمیس ــری ای ــا رهب ب
اســت. آقــای ســادات می افزایــد کــه رهبــری کمیســیون 
ــه در  ــی ک ــرح اصاحی ی ــه ط ــر گون ــات از ه انتخاب
ــون اساســی افغانســتان نباشــد، اســتقبال  ــا قان تضــاد ب

. می کنــد
ــرح  ــه ط ــس از آنک ــی دارد، پ ــان م ــادات بی ــای س آق
ــری کمیســیون شــریک شــود، موقــف  ــا رهب ــل ب تعدی
روشــن  انتخاباتــی  اصاحــات  پیرامــون  را  خــود 
ــی آرای  ــج نهای ــام نتای ــه اع ــد ب ــازد. او در پیون می س
ــات پارلمانــی می گویــد کــه منتظــِر بررســی های  انتخاب
کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی انــد تــا نتایــج 

نهایــی والیت هــای باقی مانــده را اعــام کننــد.
ذبیــح اهلل ســادات از مســووالن کمیســیون شــکایت های 
ــه  ــر ب ــا بررسی هایشــان را زودت ــی خواســت ت انتخابات
ایــن کمیســیون بســپارند. آقــای ســادات اظهــار داشــت 
کــه تاکنــون بررســی شــکایت های 3 والیــت از ســوی 
ــت و  ــیده اس ــان رس ــکایت های برای ش ــیون ش کمیس
در جریــان هفتــه آن را اعــام خواهنــد کــرد. او امــا نــام 

ایــن ســه والیــت را نگرفــت.
ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات تاکنــون 
نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانــی 18 والیــت را اعــام 
ــان، ارزگان،  ــدی، جوزج ــا، دایکن ــت. کاپیس ــرده اس ک
ــمنگان،  ــروان، خوســت، س ــیر، پ ــل، پنجش ــان، زاب لغم
بدخشــان، فاریــاب، ســرپل، فــراه، نیمــروز، کنــر، 
بامیــان و نورســتان والیت هایــی انــد کــه نتایــج نهایــی 

آن اعــام شــد.
 80 بــه  انتخابــات  کمیســیون  نیــز  پیــش  روز  دو 
نماینده یــی کــه در فهرســت نهایــی بــرده شــناخته شــده 
ــه  ــی ک ــزد برنده ی ــان 80 نام ــه داد. از می ــد، اعتبارنام ان

اعتبارنامــه گرفتنــد، 22 تــن شــان بانــوان هســتند. نتایــج 
نهایــی 18 والیــت پــس از بررســی شــکایت هایی 
شــکایت های  کمیســیون  ســوی  از  شــده  بررســی 

ــد. ــام ش ــی اع انتخابات
انتخابــات پارلمانــی کشــور بــه تاریــخ 28 و 29 میــزان 
ســال جــاری برگــزار شــد. ایــن انتخابــات بــا موجــی 
از مشــکات و تقلب هــای گشــترده همــراه بــود؛ 
ــیون  ــکایت درِج کمیس ــزاران ش ــه ه ــی ک ــه گونه ی ب
شــکایت های انتخاباتــی شــد و نیــز بعدهــا ســران 
حکومــت وحــدت ملــی هــم از نتایــج و نحــوۀ 

ــودند. ــکایت گش ــه ش ــب ب ــزاری آن ل برگ
ــت  ــس حکوم ــاون دوم ریی ــش، مع ــرور دان ــاری س ب
وحــدت ملــی گفــت کــه بــا ســپری شــدن ســه مــاه از 
ــی افغانســتان هنــوز  ــات پارلمان زمــان برگــزاری انتخاب
نهتنهــا از نتایــج نهایــی انتخابــات خبــری نیســت، بلکــه 
ــار  ــاد، اعتب ــی و فس ــب، تخط ــات »تقل ــایه اتهام در س
و حیثیــت دولــت و مــردم افغانســتان نیــز کامــًا زیــر 

پرســش رفتــه اســت«.
نامزدانــی کــه در فهرســت ابتدایــی و نهایــی انتخابــات 
پارلمانــی نام هــای شــان درج نبــود نیــز بارها مســووالن 
ــول و  ــن پ ــه گرفت ــی را متهــم ب کمیســیون های انتخابات

برنــده ســاختن نامــزدان مشــخص کردنــد.
پــس از همــۀ ایــن مشــکات، اکنــون ریاســت حکومت 
ــا تعدیاتــی را  وحــدت ملــی تصمیــم گرفتــه اســت ت
ــه  ــد.  ارگ روز جمع ــع کن ــات وض ــون انتخاب در قان
اعــام کــرد کــه مســودۀ تعدیــل قانــون انتخابــات پــس 
از مشــوره و رأی زنــی بــا سیاســیون و احــزاب سیاســی 

آمــاده شــده اســت.
انتخابــات  نامــزدان  مســاعی  تشــریک  شــورای 
ریاســت جمهوری اعــام کــرده کــه طــرح تعدیــل قانون 
انتخابــات یکجانبــه و بــه نفــع حکومــت اســت. در ایــن 
ــۀ گزینــش حــذف شــده و صاحیت هــای  طــرح کمیت
ــه  ــات ب ــیون انتخاب ــای کمیس ــس و اعض ــن ریی تعیی
رییــس حکومــت وحــدت ملــی ســپرده شــده اســت. 
ــده گان  ــرار اســت شــورای تشــریک مســاعی و نماین ق
احــزاب سیاســی و جامعــه مدنــی روی ایــن طــرح در 

ــد. ــزار کنن ــز جلســه برگ ــده نی ــای آین روزه
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موضع خنثای حکومت در روند صلح
چرا حکومت و شورای صلح در مذاکرات نقش ندارند؟

ــد صلــح  ــد و رون ــی صلــح در گفت وگوهــای صلــح هیــچ نقشــی ندارن حکومــت افغانســتان و شــورای عال
ــه اســت.  ــرار گرفت ــی ق ــت قدرت هــای بیرون تحــت مدیری

برخــی آگاهــان سیاســی، بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع، می گوینــد کــه دولــت افغانســتان منــزوی شــده اســت 
و فاقــد یــک اجمــاع سیاســی داخلــی در رونــد صلــح اســت. 

ــان در  ــا طالب ــدار ب ــرای دی ــده ب ــرای فرســتادن نماین ــت افغانســتان ب ــه تاش هــای حکوم ــد ک ــان می گوین آن
قطــر نــاکام مانــد و  طالبــان حتــا ســام نماینــده گان حکومــت را پاســخ ندادنــد. 

ــوت نشــده  ــن شــورا دع ــود و ای ــر غیررســمی ب ــه نشســت های اخی ــد ک ــا می گوی ــح ام ــی صل شــورای عال
بــود. 

ــه  ــد: آرزوی هم ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــایل سیاس ــی، آگاه مس ــکور اخاق عبدالش
ــام  ــۀ از ابه ــد در هال ــن رون ــا ای ــی حکومــت ســبب شــده ت ــا ضعــف و بی ظرفیت ــح اســت، ام ــراری صل برق

قــرار گیــرد. 
آقــای اخاقــی بــا اشــاره بــه نشســت های اخیــر در بــارۀ صلــح کشــور، افــزود کــه نهادهــا و افــراد مختلــف 
ــن  ــتان در ای ــت افغانس ــا موضــع حکوم ــد، ام ــتان انجــام می دهن ــح افغانس ــراری صل ــرای برق ــکارات را ب ابت

ــح شــده اســت.  ــد صل ــه باعــث پیچیده گــی رون ــز« اســت ک ــا« و »مخالفت آمی ــورد »خنث م
او همچنــان می گویــد کــه نبــود یــک اجمــاع سیاســی، ســبب حــذف نقــش حکومــت در رونــد گفت گوهــای 

صلــح  شــده اســت. 
آقــای اخاقــی، حکومــت را فاقــد یــک برنامــۀ جامــع و اجمــاع داخلــی در رونــد صلــح دانســته و خاطرنشــان 
می کنــد: مدیریــت صلــح کشــور را نیروهــای بیرونــی در دســت گرفته انــد و حکومــت افغانســتان و عناصــر 

داخلــی در ایــن رونــد نقشــی ندارنــد. 
ایــن آگاه سیاســی، حکومــت و شــورای عالــی را در رونــد مذاکــرات صلــح منــزوی شــده می دانــد و می گویــد: 

در اتفاقــات اخیــر و گفت وگــو بــا طالبــان نــه حکومــت و نــه شــورای عالــی صلــح نقشــی نداشــتند. 
او می گویــد کــه حتــا تاش هــای حکومــت افغانســتان بــرای دیــدار در کشــور قطــر بــا  طالبــان موفــق نبــود 

و حتــا طالبــان پاســخ ســام نماینــده گان کابــل را ندادنــد. 
آقــای اخاقــی، دولــت و جریان هــای سیاســی را بــه پراکنده گــی متهــم می کنــد، امــا می گویــد: تازمانــی کــه 
دولــت افغانســتان بــا مخالفــان سیاســی اش در مــورد گفت وگوهــای صلــح بــه یــک اجمــاع سیاســی نرســد، 

زمینــۀ دســت درازی کشــورهای بیرونــی در ایــن رونــد فراهــم می شــود. 
او گفــت: حفــظ وضعیــت کنونــی توســط حکومــت و نبــود اجمــاع سیاســی در مــورد صلــح، زمینــه را بــرای 

قــدرت نمایــی کشــورهای منطقــه و جهــان در ایــن مــورد فراهــم کــرده اســت.  
ــه  ــه در رابطــه ب ــر ک ــه در نشســت های اخی ــد ک ــح می گوین ــی صل ــان، مســووالن در شــورای عال ــن می در ای

صلــح صــورت گرفتــه، دعــوت نشــده اســت. 
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــح در گفت وگ ــی صل ــورای عال ــخنگوی ش ــاون س ــری، مع ــداهلل زای اس
ــان  ــره می ــرای مذاک ــیه ب ــت روس ــری دول ــه میانجی گ ــه ب ــود ک ــک نشســت غیررســمی ب نشســت مســکو ی

ــود.  ــرار شــده ب ــان برق ــان و شــماری از هموطن ــروه طالب برخــی از اعضــای گ
آقــای زایــری می گویــد کــه برقــراری صلــح آرزوی همــۀ شــهروندان افغانســتان اســت و همــه حــق دارنــد 
تــا در ایــن مــورد تــاش کننــد، امــا شــورای عالــی صلــح  نشــانی رســمی و مســتقل بــرای  مذاکــرات صلــح 

اســت. 
معــاون ســخنگوی شــورای عالــی صلــح می گویــد کــه در نشســت های اخیــر ایــن نهــاد دعــوت نشــده بــود، 
ــی صلــح و  ــد شــورای عال ــه صلــح  شــود، مــورد تأیی ــی کــه نتیجــۀ ایــن نشســت ها منجــر ب ــا در صورت ام

مــردم افغانســتان اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً مســکو میزبــان نشســت از ســران سیاســی افغانســتان و نماینــده گان طالبــان 
بــود، گفتــه می شــود کــه در ایــن نشســت روی برخــی ماده هــای پیشــنهادی موافقــت صــورت گرفتــه اســت. 
امــا حکومــت افغانســتان ایــن نشســت را بی نتیجــۀ می دانــد. محمداشــرف غنــی، هفتــۀ گذشــته گفــت: اگــر 

ــا دولــت افغانســتان صــورت گیــرد.   گفت وگویــی صــورت می گیــرد، بایــد ب
ــی  ــان، در کشــورهای مختلــف غرب ــا گــروه طالب ــی ب ــه دیدارهــای مختلف ــل زاد ک ــن، زلمــی خلی ــش از ای پی
ــا نماینــده گان ایــن گــروه شــش روز ادامــه یافــت. پــس  دیــدار کرده اســت و آخریــن دیــدارش در دوحــه ب
از آن آقــای خلیــل زاد، گفــت کــه روی یــک چارچوبــی در مــورد صلــح توافــق کرده انــد. امــا طالبــان ادعــا 
می کننــد کــه روی تقویــم خــروج نیروهــای امریکایــی بــه توافــق رســیده اند، امــا خلیــل زاد، ایــن ادعــا را رد 
کــرده اســت. همچنــان دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا در ســخنرانی خــود در کنگــرۀ ایــن کشــور بــا 
ــِح افغانســتان گفــت: هنگامــی  کــه ایــن گفت وگوهــا پیشــرفت داشــته باشــد،  ــه گفت وگوهــای صل اشــاره ب

ــا تروریســم تمرکــز کنیــم. می توانیــم نیروهــای خــود در افغانســتان را کاهــش داده و بــر مبــارزه ب
ترامــپ می گویــد کــه کشــورهای بــزرگ، جنگ هــای بی پایــان نمی کننــد و او نمی دانــد کــه رونــد 
گفت وگوهــای صلــح بــه نتیجــه خواهــد رســید یــا نــه؛ امــا زمــان آن فرارســیده اســت کــه امریــکا پــس از 

ــد. ــاش کن ــن کشــور ت ــح در ای ــرای صل ــگ در افغانســتان، ب ــه دو دهــه جن ــک ب نزدی
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گورستان های تعاملی]21[
»ســکوت«  در  همیشــه  گورســتان ها 
ــر ســنگ  ــی جــز آن چــه ب ــد و اطاعات بوده ان
قبرهــا حــک شــده، در اختیارمــان قــرار 
نمی داده انــد. هرچنــد کــه ظهــور »مــرگ 
کــه  اســت  معنــی  بدیــن  دیجیتــال«]22[ 
گورهــا - و آن هایــی کــه اجسادشــان در 
ــا  ــد ب ــون می توانن ــده - اکن ــن ش ــا دف آن ج
ــان  ــا بازدیدکننده گان ش ــوژی ب ــک تکنول کم
ــم  ــوراً حج ــای QR ف ــد. کده ــت کنن صحب
ارایــه  را  اطاعــاِت شــخصی  از  عظیمــی 
می دهنــد: داســتان زنده گــی فــرد، علــت 
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اصالــت  مــرگ، 
ــا  ــاالت متحــده، ب ــره. در گورســتان های ای غی
ــای  ــوارد صفحــۀ نمایش ه ــر م ــه در اکث این ک
ویدیویــی در حــد یــک تورفته گــی روی 
محبوبیــِت  رفته رفتــه  امــا  اســت،  دیــوار 
خــود را پیــدا می کنــد. خدمــات مراســم 
ــا  ــگام ب ــپاری، هم ــازه و خاک س ــییع جن تش
ــرن  ــی ق ــوژی و ارتباط ــرفت های تکنول پیش

21، در حــال تغییــر و تحــول اســت.
تمرکــز بــر تغییــر بــاور افــراد از جاودانه گــی 
مجــازی  حضــور  جاودانه گــی  بــه  روح 
ــرای  ــه ب ــا رفت ــه از دنی ــخصی ک ــت- ش اس
ــک  ــا روی ی ــن ی ــورِت آنای ــه ص ــه ب همیش
فایــل ذخیــره می شــود و »یــادگاری«]23[
هــای او قابلیــت بازســازی دارد- و ایــن 
ــاد  ــی. ایج ــه عرفان ــی و ن ــای عمل ــی بق یعن
غــم  ابــراز  بــرای  عمومــی  انجمن هــای 
ماننــد  افــراد،  فقــدان  از  ناشــی  انــدوهِ  و 
در  افــراد  بــه  اختصاص یافتــه  صفحــات 
فیســبوک، حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــردم  ــن م ــته در ذه ــر از گذش ــرد پُررنگ ت ف

می کنــد.« »زنده گــی  و  دارد  حضــور 
وجــود دیجیتالــی مــا - جــدا از زنده گــی 
بیولوژیکی مــان - روز بــه روز به طــور جــدی 
ــا  ــی ب ــرای رویاروی ــأله یی ب ــوان مس ــه عن ب
مــرگ مطــرح می شــود. اکنــون برگــزاری 
مراســم خاک ســپاری تنهــا دغدغــۀ افــراد 
انتظــار  بازمانــده گان  از  بلکــه  نیســت، 
ــای  ــبی از یادگاری ه ــۀ مناس ــی رود مجموع م
دیجیتالــی شــخِص فــوت شــده را نیــز فراهــم 
آورنــد. شــرکت های میــراث دیجیتالــی نظیــر 
ــات برگزارکننــدۀ مراســم  Cirrus و مؤسس
خاک ســپاری ماننــد Hyphenalia خدمــات 
افــراد در  بــرای حفــظ هویــِت  ویژه یــی 
بلندمــدت بــه شــکل اطاعــات ذخیــره شــده 

ــد. ــه می دهن ــه ارای ــازمان یافت و س
ــش  ــراد بی ــِب اف ــدی« اغل ــای اب ــگاه ه »آرام
»این جا«ســت.  باشــد،  »آن جــا«  این کــه  از 

ــا،  ــوزاندن مرده ه ــمار س ــی ش ــد ناگهان رش
ــاور اســت  ــه معنــای عمومــی شــدِن ایــن ب ب
ــد  ــه را بای ــت رفت ــِز از دس ــم عزی ــه جس ک
بــه همه جــا گســتراند به جــای این کــه آن 
را در یــک نقطــه از زمیــن بــرای بازدیــد 
ایــن ترتیــب، در  دیگــران قــرار داد. بــه 
دســت  از  یــادآوری  و  ســوگواری  رونــد 
ــوف«  ــای مخ ــک »فض ــود ی ــه گان، وج رفت
ــر  ــر و پذیرفتنی ت ــج کمرنگ ت ــد به تدری واح
مجــازی  می شــود. همچنیــن جاودانه گــی 
ــانی  ــری کس ــور موث ــی«( به ط ــا »یادواره ی )ی
کــه از بیــن مــا می رونــد را بــه همه جــا 
ــای مــادی  می گســتراند. آن هــا را از قیــود دنی
رهــا می کنــد و ایــن امــکان را برای شــان 
فراهــم می کنــد کــه در فضــای مجــازی 
ــه همــه جــا هســت  ــی ک ــد، جای جــای گیرن

ــت. ــا نیس ــج ج و هی

باال و پایین
مراســم تشــییع جنــازه به طــور ســنتی بــا 
ــًا  ــن، اساس ــر زمی ــرد زی ــم ف ــرار دادن جس ق
در پاییــن، تعریــف می شــده اســت. امــا 
ایــن مراســم و نیــز رونــد »خاک ســپاری« 
ــودن  ــاال ب ــر ب ــه ب ــه در نشــانه هایی ک رفته رفت
ــت  ــوند: حرک ــس می ش ــد منعک ــت دارن دالل
ــه ســوی آســمان ها و  ــا جســم ب ــا حت روح ی
مــاورا )یعنــی بهشــت(. شــمار قابــل توجهــی 
از مؤسســات خدماتــی مراســم »خاک ســپاری 
ــد و خاکســتر  ــی]24[« را انجــام می دهن فضای
ــد.  ــاب می کنن ــن پرت ــه دور از زمی ــرد را ب ف
ــِز  ــد خاکســتِر عزی موسســۀ Yarden در هلن
ــات  ــه ارتفاع ــون ب ــا بال ــه را ب ــت رفت از دس

ــرد. ــاد می ب زی
ــوان  ــه عن ــرگ همــواره ب از نظــر تاریخــی، م
زنده گــی  مســتقیِم  خــط  پایانــی  نقطــۀ 
کدگــذاری می شــده اســت، خطــی کــه شــما 
ــه  ــی ک ــد )خط ــت می کنی ــداد آن حرک در امت
ــد  ــان دارد(. هرچن ــه و پای ــدا، میان ــاط ابت نق
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــوم ب ــن مفه ــروزه ای ام
ــود،  ــف می ش ــت تعری ــان طبیع ــۀ بی پای چرخ
ــه رشــد غربی هــا  ــاور رو ب ــا ب ــه ب ــی ک ایده ی
ــده(  ــه ش ــرق وام گرفت ــه از ش ــخ )ک از تناس
ــا  ــرگ ب ــن، زنده گــی/ م ــت شــد. بنابرای تقوی
تصاویــر از یــک چرخــه در حــال کدگــذاری 
اســت؛ لبه هــای ِگــرد تابوت هــای جدیــد 

ــت دارد. ــر دالل ــن ام ــر ای هــم ب
ــی  ــون خودکش ــث پیرام ــال، بح ــن ح در عی
نشــانۀ  نیــز  اتانــازی]26[  و  کمکــی]25[ 
ــرش  ــمت پذی ــه س ــترده ب ــری گس جهت گی
مــرگ بــه عنــوان یــک راه حــل مثبــت اســت؛ 

ــتی  ــه وحش ــای این ک ــه ج ــه ب ــی ک موضوع
بــه همــراه داشــته باشــد و بــرای صحبــت از 
آن اجتنــاب شــود، بــه خوبــی مــورد اســتقبال 
ــکان  ــن ام ــب، ای ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــرار گی ق
ــکل  ــا ش ــاس ب ــه در قی ــود ک ــم می ش فراه

ســنتی اجتنــاب فرهنگــی و بیولوژیکــی از 
ــی بیشــتری  مضمــون منفــی مــرگ، خوش بین

ــود. ــراه ش ــت هم ــن واقعی ــا ای ب
ــاره  ــه آن اش ــد ب ــه بای ــری ک ــکات دیگ از ن
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داشــت ایــن اســت کــه بــا وجــود کاهــش نفــوذ مذهــب در بریتانیا، 
ــی]27[‹  ــای نمایش ــن ه ــرار ›آیی ــدت در تک ــان به ش ــا همچن م
ــدۀ  ــل دارد منعکس کنن ــز تمای ــکوالر نی ــم س ــم. مراس ــرار داری اص
ــه  ــب باشــد )ب ــن شــده و غال ــش تعیی ــی از پی ــاختارهای مذهب س
عنــوان مثــال اجــرای مراســم صبــح یکشــنبه ›نشســت های‹ 
ســکوالر]28[ همــراه بــا موعظــه، ســرودهای معاصــر پــاپ بــرای 
ــوان راه  ــه عن ــم را ب ــن مراس ــره( و ای ــرودخوانی و غی ــم س مراس
ــک  ــاب ی ــا در غی ــر، حت ــش خاط ــن آســایش وآرام ــدی تأمی کلیـ

ــد. ــذاری کنن ــازمان یافته، کدگ ــب س مذه
ــرای مــرگ، ســوگواری  همان طــور کــه می بینیــد، کدهــای آشــنا ب
ــد  ــًا جدی ــی کام ــه مجموعه ی ــود را ب ــاِی خ ــت ج و بزرگ داش
ــنای دورۀ  ــای آش ــدان دور، کده ــه چن ــی ن ــد. در آینده ی می دهن
ــد،  ــف کرده ان ــا تعری ــرگ را در بریتانی ــنت م ــه س ــا، ک ویکتوری
محــو شــده تــا جــای خــود را بــه نشــانه هایی بدهنــد کــه نظــام و 

ــد. ــرن 21 می دهن ــرگ در ق ــه م ــدی ب ــای جدی معن

کدهایی که نماد مرگ هستند
دکتــر الکــس گــوردون]31[، نشانه شــناس و پژوهشــگر مطالعــات 
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ــد،  ــم می بافن ــو« به ه ــور رمب ــارۀ »آرت ــی درب »چــه دروغ  های
بــه ســمِت خــود  را  او  چــه حماقت هایــی، هرکــدام 
نــه  این جــا  نــه  نیســت،  می کشــند و رمبــو هیچ جــا 

ــا.«  آن ج
ایــن مقدمه یــی اســت کــه آنــدره ســوارز بــر کلیــات آثــار 
رمبــو می نویســد؛ شــاعری کــه او را بنیان گــذار شــعر 
ــن  ــده: »ای ــی آم ــای ادب ــد. در مکتب ه ــه می دانن ــِو فرانس ن
جــوان 17ســاله چنــد بــار از خانــۀ مــادری اش فــرار کــرد 
و بــه پاریــس رفــت و در آن جــا بــا پــل ورلــن و شــاعران 
ــا  ــعرهایش را ت ــۀ ش ــد و هم ــنا ش ــر روزگارش، آش دیگ
ــرد و  ــس از آن ،خموشــی پیشــه ک ــت و پ ــاله گی گف 20س

ــا تجــارت کنــد.  ــه حبشــه رفــت ت ب
ــب  ــو لق ــعر ن ــدر ش ــه او پ ــرای همیش ــه ب ــا در فرانس ام
ــا دو  ــعر آن روزگاران، ب ــد ش ــر در رون ــا تغیی ــت. ام گرف
نامــه و چنــد مجموعــه شــعر آغــاز شــد. بــا ایــن مکتوبــات، 
ــونت  ــه خش ــی ب ــا عده ی ــرد و حت ــر ک ــعر تغیی ــع ش وض
ــودش  ــروع خ ــد را در ش ــن فراین ــا ای ــدند ت ــل ش متوس
ــي  ــۀ 15 م ــجم تر، نام ــی منس ــه بیان ــد. ب ــوان بیندازن از ت
ــتین  ــت« و نخس ــر اس ــعر دیگ ــک »ش ــۀ ی ــع بیانی در واق
ــۀ  ــن هم ــم ریخت ــی دره ــی زیبایی شناس ــه نوع ــطورِ نام س
ــر ضــد یــک حــس،  حواس هاســت. حــواس مختلــف را ب
ــد.  ــی انتخــاب می کنن ــک معن ــی متعــدد را ضــد ی ــا معان ی
ــعر  ــو« در ش ــا، »رمب ــن نامه ه ــگارش ای ــد از ن ــال بع دو س
ــه  ــد ک ــرف می زن ــاعرانه ح ــخِن ش ــخن، از س ــای س کیمی
ــای  ــرای حــواس و ادراک ه ــرش ب ــل پذی ــا زود قاب ــر ی دی

ــد.  ــف باش مختل
ــا هــم  ــه، المســه ب »حــواس ســمعی، بصــری، شــامه، ذایق
درمی آمیزنــد، جــا عــوض می کننــد و بــر هــم ســوار 
می شــوند. گل هــا خــواب می بیننــد، طنیــن می افکننــد، 
منفجــر می شــوند. گل هــای دیگــر، گل هــای جادویــی 
همهمــه می کننــد، نــگاه می کننــد و حــرف می زننــد.« 
حتــا گاهــی دیــده می شــود رمبــو »نوشــتن خــودکار« 
تکنیکــی را کــه سورریالیســت ها بــه آن معــروف شــده  اند، 
در آثــارش بــه کار می بــرد. امــا در ادب فارســی، نخســتین 
زمزمه هــای تحــول در شــعر، از افــرادی چــون تقــی رفعت، 
ــت.  ــا برخاس ــی و نیم ــم الهوت ــمایی، ابوالقاس ــمس کس ش
شــروع دیگرگــوِن نــگاه کــردن بــه هســتی شــعر، از زمــان 
ــه  ــی ک ــی از جریان های ــد و یک ــاز ش ــن آغ ــار ت ــن چه ای
ــروه شــعرهای مشــابهش در  ــا گ می شــود شــباهت آن را ب
ــو در شــعر  ــان مــوج ن ــای »شــعر آزاد« پذیرفــت، جری معن
فارســی بعــد از نیماســت. ایــن شــعر از وزن عروضــی در 
ــیقی  ــاب موس ــی در کت ــفیعی کدکن ــر ش ــه دکت ــی ک معنای

ــاری نیســت.  شــعر برشــمرده، ع
در آن جــا وزن عروضــی بــه وزن بیرونــی و درونــی تقســیم 
ــورد دوم  ــان م ــو« از هم ــوج ن ــعر »م ــًا ش ــه عموم ــده ک ش
ــاعرش  ــاط ش ــا ارتب ــه تنه ــعری آرام ک ــد؛ ش ــت می کن تبعی
ــاعر  ــه ش ــه ک ــون آن گون ــان های پیرام ــط و انس ــا محی را ب
ــه  ــه ک ــه آن گون ــد، ن ــو می کن ــن و بازگ ــد، تبیی می خواه
ــی هــم در  ــی دارد. اگرچــه وزن درون ــان م ــخ شــعر بی تاری
برخــی اشــعار »مــوج نــو« دیــده می شــود، امــا تعمــدی در 
ــم،  ــه می دانی ــه ک ــت، همان گون ــدن آن نیس ــود آم ــه وج ب
وزن ویژه گــی اصلــی شــعر اســت در هــر ســرزمین و 

ــًا وزن عروضــی نیســت.  ــا وزن لزوم ــل؛ ام مل
خواجــه نصیرالدیــن توســی مــی گویــد: »امــا وزن هیأتــی 
ــع نظــام ترتیــب حــرکات و ســکنات و تناســب  اســت تاب
آن در عــدد و مقــدار کــه نفــس از ادراک آن هیــأت لذتــی 
مخصــوص یابــد کــه آن را در ایــن موضــع وزن خواننــد.« 
ــب  ــی تناس ــت: »وزن نوع ــد اس ــا معتق ــری، ام ــر خانل دکت
ــی  ــی اســت حاصــل از ادراک وحدت اســت؛ تناســب کیفیت
ــع  ــکان واق ــر در م ــب اگ ــدد. تناس ــزای متع ــان اج در می
شــد، آن را قرینــه می خواننــد و اگــر در زمــان واقــع 
ــه بخــش  ــا ک ــعر معاصــر م ــال ش ــد.« ح ــد، وزن خوانن ش
قابــل توجهــی از آن را شــعر آزاد بــه خــود اختصــاص داده 
اســت، وزن )یــا موســیقی درونــی( خــود را از کجــا یافتــه 
ــی  ــرده اســت. )نکته ی ــدا ک ــدان دســت پی ــا چه طــور ب و ی
ــم،  ــاره کن ــه آن اش ــد ب ــه وزن بای ــن ب ــل از پرداخت ــه قب ک
ایــن اســت کــه شــعر ســپید اگرچــه تعاریــف متعــددی بــه 
ــه معنــای شــعر آزاد  خــود گرفتــه اســت، امــا در این جــا ب
ــه  ــارج از هرگون ــی خ ــرد؛ یعن ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــی( وزن شــعر فارســی خاســتگاه های متعــددی  تعهــد وزن
ــه  ــۀ حرکــت شــتران در کویــر گرفت دارد، از صــدای زنگول
تــا حرکــت درختــان بــا بــاد و صــدای کار کارگــران و... امــا 
ــی،  ــد: »برخ ــعر می نویس ــیقی ش ــی در موس ــفیعی کدکن ش
وزن را نتیجــۀ کار می داننــد. داالمبــر در قــرن هجــده گفتــه 
ــای  ــوازن پتک ه ــای مت ــوم وزن از ضربه ه ــه مفه ــود ک ب
ــدگان.  ــرواز پرن ــه از پ ــت، ن ــده اس ــت آم ــران به دس کارگ
ــت: کار  ــه اس ــرده و گفت ــرح ک ــر را ط ــن نظ ــر« همی »بوش
به ویــژه کار دســته جمعی منتهــی بــه تــوازن و ریتــم 

می شــود. 
برخــی از توجــه بــه آوازهــای متــوازن کار پاروزنــان قایق ها 
در جوامــع ابتدایــی، ایــن معنــی را تأییــد کرده انــد. آن چــه 
مســلم اســت، ایــن اســت کــه بایــد گفتــه شــود احســاس 
وزن و منشــأ ایــن احســاس در میــان ملــل مختلــف، ممکــن 
ــه  ــد. چنان ک ــته باش ــون داش ــمه های گوناگ ــت سرچش اس
»کلمــان هــوار« منشــای وزن شــعر عربــی را، آهنــگ پــای 

ــد.  ــد، می دان ــرا گام می زنن ــه در صح ــترانی ک ش
حــاال دوبــاره بــه شــعر آزاد )مــوج نــو، ســپید( بــاز 
ــر  ــای وزن آن روزگار معاص ــه منش ــعری ک ــم؛ ش می گردی
اســت. ضرب آهنــگ آن و نــوع تقطیعــش بــه وزن درونــی 
ــد  ــاس می کن ــا احس ــاعر کج ــه ش ــت و این ک ــته اس آن بس
می بایســت کام آهنگینــش را بــه پایــان برســاند، یــا شــاید 
بهتــر آن باشــد بگویــم کام خــود بایســتد. موســیقی در نــزد 
ــاوت  ــش تف ــرن پی ــا نیم ق ــم ب ــور حت ــی زبانان به ط فارس
ــده  ــد س ــا چن ــًا ب ــه مث ــور ک ــت، همان ط ــرده اس ــدا ک پی
ــیقی  ــع آن، موس ــه تب ــس ب ــت. پ ــاوت اس ــز متف ــش نی پی
ــر  ــم تغیی ــی( ه ــکلی عموم ــه ش ــر ب ــعر )و هن ــی ش درون
ــر  ــکل آن تغیی ــت ش ــن اس ــه ممک ــه ک ــد، همان گون می کن
ــا  ــب ت ــدای قال ــی از ابت ــعر فارس ــت، وزن ش ــد. درس کن
انتهــا بایــد از یــک وزن تبعیــت کنــد و ارکان ابیــات مربــع، 
مســدس و مثمــن بایــد تــا پایــان شــعر رعایــت شــود و البته 
این گونــه بــود کــه شــاعر وزنــی را کــه بــا حالــش موافقــت 
ــه طــور کامــًا حســی و ناخــودآگاه می یافــت و  داشــت، ب
در آن شــعرش را می آفریــد. امــا در روزگار معاصــر، فضــا 

تغییــر کــرده اســت. 
اگــر بــه بیانــی ســاده تر بگوییــم، شــرایط زیســتی در 
ــرده و اگــر می شــود از وزن هــای  ــر ک ــان معاصــر تغیی جه
ــا  ــت؛ ام ــره گرف ــروزی به ــان ام ــان و بی ــا زب ــز ب ــنتی نی س
ــش را  ــی شــعری خوی ــروز، شــکل بیان شــکل زنده گــی ام
بــه همــراه آورده اســت. شــکل بیانــی وزنــی شــعر فارســی 
ــه شــاعر  ــه سمت وســویی ســوق دارد ک معاصــر، بیشــتر ب
ــه  ــد ب ــعر می توان ــه کاره در ش ــل هم ــک فاع ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــد. ب ــته کن ــا آهس ــد ی ــعر را تن ــگ ش ــواه ضرب آهن دلخ

عنــوان مثــال، شــما شــعری می نویســید کــه در آن جنگیــدن 
ــل  ــگ مث ــا این جــا ضرب آهن ــت دارد ت ــا دشــمنان مرکزی ب
ضرب آهنــگ جنــگ اســت و موســیقی درونــی شــعر 
پرالتهــاب و مضطــرب اســت. اما در ســطرهای میانی شــعر، 
ــد،  ــه بع ــا ب ــود. از این ج ــهید می ش ــخصیت محوری ش ش
ــت محــور  ــدون موجودی ــت و ب ــا موجودی ــگ ب ضرب آهن
شــعر )شــخصیت( تغییــر می کنــد و قطعــًا آرامــش بــر وزن 
ــد.  ــر احســاس و کلمــات ســایه می افکن شــعر و ســکون ب
ایــن نــوع تغییــر موســیقی تنهــا در شــعر آزاد میســر اســت، 
ــا تفــاوت  ــرا شــاعر آزاد اســت تفــاوت احساســش را ب زی
ــن کار میســر  وزن نشــان دهــد. در اوزان چارچــوب دار، ای
نمی شــود، زیــرا شــما بایــد حتمــًا ارکان ســطر را پــر کنیــد. 
ــب دیگــر  ــر قال ــی ب ــری قالب ــا ســلب برت قصــدم ایجــاد ی
ــی  ــه زنده گ ــت ک ــوان دریاف ــی می ت ــا به راحت ــت، ام نیس
ــری  ــای دیگ ــودش نقش ونگاره ه ــب خ ــا در قال ــر م معاص
ــه کــه  ــد در ذهــن مخاطــب ایجادکنــد. همان گون را می توان
شعرســنتی مــا بــه دلیــل تاریــخ طوالنــی اش هنــوز بــا وزن 
ــا  ــور دارد، ام ــر حض ــان معاص ــی مردم ــن در زنده گ مطنط

ــا نیســت.  ــر زنده گــی آن ه ــب ب شــاید شــکل غال

شعر منثور در اروپا 
ــاف  ــور برخ ــعر منث ــۀ ش ــده: تجرب ــعر آم ــیقی ش در موس
آن چــه مشــهور اســت، از قــرن نوزدهــم هــم آغــاز نشــده 
اســت؛ بلکــه نمونه هایــی از شــعر منثــور در ادبیــات 
فرانســۀ قــرن هفدهــم و هجدهــم نیــز دیــده شــده و 
ــه در  ــه ک ــعر، همان گون ــه ش ــن گون ــی ای ــتگاه طبیع خاس
زبــان فارســی دوران معاصــر دیــده شــده، از برخــورد 

مترجمــان بــا نمونه هــای شــعری ملــل دیگــر نشــأت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــول آن ب ــهرت و قب ــا ش ــت. ام ــه اس گرفت
ــاز می شــود  ــودار آغ ــا کارهــای ب ــق شــعری، ب ــۀ موف نمون
ــد  ــاز ش ــال 1855 آغ ــه در س ــس« ک ــال پاری ــل »م از قبی
و در 1869 انتشــار یافــت و نیــز »گل هــای شــر«. امــا 
شــاعری کــه شــاهکارهای او را شــعر منثــور )آزاد( تشــکیل 
می دهــد، درحقیقــت، آرتــور رمبوســت در اشــراقات. 

از ســال 1864 بــه بعــد، اســتفن ماالرمــه نیــز درایــن قلمــرو 
ــی از آن در  ــه نمونه های ــت ک ــت پرداخ ــه فعالی ــاعری ب ش
1897 نشــر یافــت. از درون مجموعه هــای اشــراقات و 
ــان  ــه شــعر آزاد و جری ــه اســت ک بعضــی کارهــای ماالرم
ــات  ســیال ذهــن و سورریالیســم و دیگــر جریان هــای ادبی
ــور )آزاد( در  ــعر منث ــت. ش ــه اس ــمه گرفت ــدرن سرچش م
پایــان قــرن نوزدهــم بــه عنــوان یــک جریــان شــعری مهــم 
قبــول عــام یافــت و بســیاری از صاحبــان اســتعداد، قلمــرو 
ــی  ــۀ ادب ــن گون ــش را در ای ــری خوی ــت هن مناســب فعالی
ــی  ــا، نمونه های ــل دنی ــام مل ــات تم ــروز در ادبی ــد و ام یافتن
ــاظ  ــه لح ــور ب ــعر منث ــود دارد. ش ــعر وج ــوع ش ــن ن از ای
ــد،  ــت کن ــم تبعی ــه از نظــام عروضــی قدی ــک، بی آن ک تکنی
موســیقی خــاص خویــش را دارد کــه گاه از نــوع قافیه هــای 
میانیــن و حتــا آهنگــی خــاص برخــوردار اســت، بی آن کــه 
ــی  ــام ایقاع ــک نظ ــت از ی ــول تبعی ــیقی محص ــن موس ای
خــاص باشــد. هــر عاملــی کــه بتوانــد زنجیــرۀ زبــان شــعر 
ــار  ــی گفت ــان معمول ــیقی از زب ــاظ موس ــه لح ــده را ب گوین
ــورد  ــل موســیقایی شــعر م ــوان عام ــه عن ــاز بخشــد، ب امتی

اســتفادۀ شــاعر قــرار مــی گیــرد.« 

شاعر شعر سپید  
ــه  ــاعرانه ک ــای ش ــان دریچه ه ــا هم ــپید، ب ــعر س ــاعر ش ش
ــه  ممکــن اســت همــۀ انســان ها از آن برخــوردار باشــند، ب
ــتادن«ِ  ــای ایس ــز او »ج ــه تمای ــا وج ــرد، ام ــتی می نگ هس
ــد  اوســت. شــاعر جایــی ایســتاده کــه هســتی هــم می توان

ــد.  ــه او بزن ــش را ب حرف های
ــوام  ــاح ع ــه اصط ــد و ب ــخن می گوی ــم س ــر ک ــاعر اگ ش
ــه  ــه او ب ــد ک ــل مي باش ــن دلی ــه ای ــت، ب ــه گیر اس گوش
می کنــد.  گــوش  او  و حرف هــای  زمزمه هــای هســتی 
حرف هــای درختــان، دریــا، کــوه، پرنــده گان، بــاد و 
انســان های  و  زنده گــی شهرنشــینی  در طــرف دیگــر، 
پیرامونــش. شــاعر تمــام این هــا را در جایــی کــه ایســتاده، 
ــا  ــع از این ج ــد. در واق ــان می کن ــا را بی ــنود و آن ه می ش
ــا  ــاعر را ب ــان ش ــه انس ــت ک ــاعرانه اس ــاِل ش ــد خی ــه بع ب
انســان های دیگــر متمایــز می کنــد. انســان شــاعر در 
ــه  ــی ک ــز دارد؛ ذهن ــی نی ــن تخیل ــتاده، ذه ــه ایس ــی ک جای
می توانــد »داده هــای« طبیعــت و انســان های پیرامونــی 
ــعر فارســی  ــال در ش ــد. در صــور خی ــط کن ــم مرتب را به ه
ــاعرانه محصــور در  ــال ش ــه خی ــم ک ــده اســت: »می دانی آم
وزن و مفهــوم شــعر منظــوم نیســت. بســیاری از تصرفــات 
ذهنــی مردمــان عــادی یــا نویســنده گان، در محــور همیــن 

خیال هــای شــاعرانه جریــان دارد.« 
ــه  ــم: »ب ــار می خوانی ــا«ی عط ــرۀ االولی ــه در »تذک ــی ک وقت
صحــرا شــدم عشــق باریــده بــود و زمیــن تــر شــده چنانــک 
پــای مــرد بــه گلــزار فــرو شــود، پــای مــن بــه عشــق فــرو 
می شــد.« ایــن تصــرف ذهنــی گوینــده در ادای معنــی کــه 
»عشــق« را کــه مفهومــی اســت مجــرد و از حــاالت درونــی 
ــا گوشــه یی  ــی بشــر، ب ــات روان انســان و گوشــه یی از حی
ــن  ــل ای ــد داده و حاص ــت پیون ــاران اس ــه ب ــت ک از طبیع
ارتبــاط، شــعری اســت کــه در قالــب نثــر بیان شــده اســت؛ 
یعنــی عنصــر اصلــی شــعر و میان شــاعرانه در آن هســت.« 
ــناخت،  ــدن را ش ــه دی ــوان دیگرگون ــه می ت ــر ک ــال دیگ مث
ــم و  ــا مفاهی ــان ب ــه ارتباط ش ــردد ک ــی بازمی گ ــه کودکان ب
مصادیــق، بســیار شــاعرانه اســت. روزی کودکــی بــا اصــرار 
ــا  ــرانجام ب ــد و س ــن بکن ــه یی را از زمی ــد ریش می خواه

ــد.  ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــراوان می توان زور ف
پــدرش می گویــد: پســرم بــزرگ شــده ای. پســر می گویــد: 
آری؛ یــک طــرف ریشــه را زمیــن گرفتــه بــود، یــک طرفش 
ــرون  ــن بی ــت زمی ــدم از دس ــق ش ــن موف ــا م ــن؛ ام را م
بیاورمــش! اگــر بــه ایــن نــگاه دقــت کنیــم درمی یابیــم کــه 
ــی  ــای متفاوت ــتی را از جایگاه ه ــای هس ــود پدیده ه می ش
ــکل  ــی و ش ــکل بیان ــاوت، ش ــگاه متف ــن جای ــد و همی دی
ــات  ــون تجربی ــی آورد. چ ــود م ــا خ ــودش را ب ــی خ وزن
ــا  ــتار آن ه ــًا نوش ــت، حتم ــاوت اس ــم متف ــا ه ــان ها ب انس
نیــز اگــر بــا دقــت و وســواس بــه اضافــۀ اندیشــه و تخیــل 
ــۀ بســیار  ــه نکت ــود. البت ــد ب ــاوت خواه ــد، متف ــراه باش هم
ــور(  ــا منث ــپید )آزاد ی ــعر س ــارۀ ش ــه درب ــری ک ــم دیگ مه
ــی  ــعر، مبان ــوع ش ــن ن ــه ای ــن اســت ک ــت ای ــوان گف می ت
زیبایــی متفاوتــی نســبت بــه دوره هــای پیش از خــود دارد و 
ایــن امــری معمــول اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه به طــور حتــم 
ــر  ــی در ه ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــی اجتماع ــرایط زنده گ ش
دوره یــی متفــاوت اســت و ابزارهــا و دســتاوردهای جدیــد، 
ــن  ــد و همی ــر می کنن ــتخوش تغیی ــان را دس ــی انس زنده گ
تغییــر مبانــی زیبایی شناســی، انســان را هــم بــه تبــع خــود 
تغییــر می دهــد. پــس شــعر ســپید بــه غیــر از تفاوت هــای 
وزنــی در زبــان و در مبانــی زیبایــی، بــا شــعر قبــل از خــود 

نیــز متفــاوت شــده اســت.

شعـر سپیـد  
ایستادِن  و محِل 

شـاعـر
حسن گوهرپور
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ــدازی  ــا راه ان ــل ب ــی کاب ــات پارلمان ــرض انتخاب ــزدان معت ــواداران نام ه
ــل و  ــوزۀ کاب ــی ح ــی آرای انتخابات ــال تمام ــتار ابط ــی خواس تظاهرات

ــدند. ــات ش ــیون انتخاب ــنران کمیس ــه کمیش محاکم
ــل،  ــی کاب ــوزۀ انتخابات ــده گان ح ــزد نماین ــی از نام ــم، برخ ــویی ه از س
ــی  ــه بی توجه ــم ب ــی را مته ــه شــکایات انتخابات ــیده گی ب کمیســیون رس
ــدون  ــیون ب ــن کمیس ــای ای ــد، اعض ــرده و می گوین ــکایت ها ک ــه ش ب
بررســی اســناد دقیــق اســناد، شــکایت ها را رد می کننــد و ناموجــه 

می خواننــد.
ــل  ــی کاب ــات پارلمان ــرض انتخاب ــزدان معت ــواداران نام ــن از ه ــا ت صده
دیــروز بــا ســر دادن شــعار »مــرگ بــر کمیشــنران کمیســیون انتخابــات«، 
دســت بــه تظاهــرات زده و خواســتار برگــزاری مجــدد انتخابــات 

ــدند. ــل ش ــوزۀ کاب ــی ح پارلمان
ــام  ــه اته ــات ب ــیون انتخاب ــای کمیس ــۀ اعض ــر محاکم ــان ب ــان همچن آن
ــد. ــد کردن ــات، تأکی ــد انتخاب ــردم و فســاد در رون ــه آرای م دســت برد ب
ــت:  ــل گف ــی کاب ــات پارلمان ــرض انتخاب ــزد معت ــان نام ــان اهلل عرف عرف
ــن  ــج ای ــه و نتای ــی صــورت گرفت ــات پارلمان »تقلــب گســترده در انتخاب
ــی  ــاز اســت کــه تمام ــول نیســت، نی ــل قب ــزدان قاب ــرای نام ــات ب انتخاب

ــود.« ــام ش ــل اع ــل باط ــات کاب آرای انتخاب
ــه شــکایت های  ــده: کمیســیون رســیده گی ب ــزد نماین ــن نام ــۀ ای ــه گفت ب
انتخاباتــی بایــد بــر فیصلــۀ خــود مبنــی بــر ابطــال تمامــی آرای انتخابــات 
ــام  ــل را باطــل اع ــی کاب ــات پارلمان ــار دیگــر انتخاب ــل بیاســتد و ب کاب
کنــد. بــه گفتــه او، مداخلــۀ ســرور دانــش معــاون دوم رییــس حکومــت 

وحــدت ملــی برخــورد سیاســی و غیرقابــل قبــول اســت.
ســرور دانــش معــاون دوم رییــس حکومــت پــس از ایجــاد تنــش میــان 
دو کمیســیون انتخابــات مبنــی بــر ابطــال تمامــی آرای انتخاباتــی حــوزۀ 
ــد  ــل بای ــال آرای کاب ــری از ابط ــرای جلوگی ــه ب ــرد ک ــه ک ــل فیصل کاب

بررســی مجــدد انجــام شــود.
بــا ایــن وجــود، نامــزدان معتــرض انتخابــات پارلمانــی کابــل می گوینــد 
کــه حکومــت نبایــد در امــور کمیســیون های انتخاباتــی مداخلــه کنــد و 
ــات  ــه شــده از تقلــب در انتخاب ــق اســناد ارای ــات مطاب کمیســیون انتخاب

پارلمانــی کابــل، تمامــی آرا را باطــل اعــام کنــد.
حســن جــان دولــت زی دیگــر نامــزد معتــرض انتخابــات پارلمانــی کابــل 
ــات  ــد انتخاب ــاد در رون ــب و فس ــه تقل ــد ب ــه در پیون ــد ک ــز می گوی نی
ــه نشــان  ــزدان موجــود اســت ک ــزد نام ــر ن ــناد معتب ــل اس ــی کاب پارلمان

ــت. ــرده اس ــه ک ــردم معامل ــا آرای م ــات ب ــیون انتخاب ــد، کمیس می دهن
بــه خواســته های  آقــای دولــت زی هشــدار داد، در صورتــی کــه 

ــات  ــزدان و هواداران شــان در انتخاب ــرض توجــه نشــود نام ــزدان معت نام
ریاســت جمهوری آینــده شــرکت نخواهنــد کــرد.

ایــن نامــزد معتــرض از نهادهــای عدلــی و قضایــی خواســت کــه عامــان 
تقلبــات انتخاباتــی را شناســایی و مــورد پیگــرد قانونــی قــرار دهنــد.

ایــن چهارمیــن بــاری اســت کــه هــواداران نامــزدان معتــرض انتخابــات 
کابــل دســت بــه تظاهــرات زده و خواســتار برگــزاری دوبــارۀ انتخابــات 
پارلمانــی حــوزۀ کابــل و محاکمــۀ اعضــای کمیســیون انتخابــات شــده اند.
ــونت  ــورد خش ــا برخ ــاعت دوام آورد ب ــن س ــه چندی ــراض ک ــن اعت ای
آمیــز پولیــس متفــرق شــد. معترضــان می گوینــد، کــه پولیــس بــا 
ــه ور شــده و خیمه هــا و  ــه تجمــع معترضــان حمل ــاش ب موترهــای آپ پ

ــت. ــرده اس ــود ب ــا خ ــان را ب ــر معترض ــایل دیگ ــی وس برخ
یــک روز پیــش از ایــن اعتراضــات عبدالبدیــع صیــاد، رییــس کمیســیون 
انتخابــات گفتــه بــود، هــر کســی در مــورد ادعاهــای فســاد در کمیســیون 
ــه  ــد. او ب ــکش کن ــی پیش ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــد را ب ــند دارن س
ــی 28 و  ــات پارلمان ــن کمیســیون در انتخاب ــر مدیریــت ای کســانی کــه ب
28 میــزان اعتــراض دارنــد گفــت، معترضــان از بســتن دروغ و مغشــوش 

ســاختن اذهــان عامــه خــودداری کننــد.
ــد و  ــون کار می کن ــات در چارچــوب قان ــۀ او، کمیســیون انتخاب ــه گفت ب

بــه هیــچ زورگــو هــم ســر خــم نکــرده اســت.
ــزد  ــس و یکــی از نام ــظ منصــور عضــو مجل ــن، عبدالحفی ــان باای همزم
انتخاباتــی  انتخاباتــی، کمیســیون شــکایت های  نماینــده گان حــوزۀ 
ــیون،  ــن کمیس ــه ای ــده ب ــپرده ش ــناد س ــه اس ــی ب ــه بی توجه ــم ب را مته

می کنــد.
ــکایت های  ــه ش ــیده گی ب ــیون رس ــه کمیس ــد ک ــور می گوی ــای منص آق
انتخاباتــی کابــل، شــکایات نامــزدان انتخابــات پارلمانــی را ناخوانــده رد 

می کنــد.
او ادعــا می کنــد کــه بــر اســاس اســناد و شــواهد دســت داشــته، 
ــکایات  ــۀ ش ــوا و درون مای ــه محت ــه ب ــدون آن ک ــور ب ــیون مذک کمیس
آگاهــی یابــد، چشــم بســته، شــکایات را غیرموجــه می خوانــد و مســترد 

می کنــد.
ــی در  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــخنگوی کمیس ــی س ــا روحان علی رض
پیونــد بــه ادعــای عبدالحفیــظ منصــور بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
ــن اداره  ــه ای ــی ب ــۀ قانون ــه گون ــان مشــخص ب ــکایات در زم ــرگاه ش ه

ــدارد. ــردن آن را ن ــق رد ک ــس ح ــد هیچ  ک برس
ــر  پیگــری  ــی را در ام ــه شــکایت های انتخابات او کمیســیون رســیده گی ب

ــد. ــزدان مســوول می دان ــه شــکایات نام و رســیده گی ب

نماینــدۀ ویــژۀ پیشــین امریــکا در افغانســتان و پاکســتان اعــام کــرد کــه 
اگــر طالبــان از مواضــع ایــن گــروه کوتــاه نیایــد در مذاکــرات صلــح بــا 

ایــن گــروه پیشــرفتی صــورت نخواهــد گرفــت.
اخیــراً عباس ســتانکزی رییــس دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر گفتــه بــود 

کــه از نظــر ایــن گــروه دولتــی در افغانســتان وجــود نــدارد و نیروهــای 
مســلح ایــن کشــور نیــز بایــد منحــل شــوند.

جیمــز دابینــز نماینــدۀ پیشــین امریــکا در امــور افغانســتان و پاکســتان بــا 
ــی  ــان از مواضــع کنون ــد کــه اگــر طالب ــه ایــن موضــوع می گوی اشــاره ب
ــح پیشــرفتی صــورت  ــرات صل ــد در مذاک ــروه عقب نشــینی نکن ــن گ ای

نخواهــد گرفــت.
او خاطرنشــان کــرد کــه امریــکا بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان تــاش 
می کنــد بــه همیــن دلیــل از طالبــان خواســته کــه بــه مذاکــره بــا دولــت 

ایــن کشــور حاضــر شــود.
ایــن کارشــناس ارشــد امریکایــی و عضــو اندیشــکدۀ »رینــد کورپریشــن« 
ــۀ  ــه مصالح ــاز ب ــتان نی ــح در افغانس ــن صل ــرای تأمی ــت: ب ــار داش اظه

ــت. ــر اس ــای درگی ــع طرف ه ــزم قاط ــی و ع سیاس
ــی  ــی، نظام ــای سیاس ــه کمک ه ــی ب ــا زمان ــکا ت ــد: امری ــز می گوی دابین
ــور  ــن کش ــح در ای ــه صل ــد ک ــه می ده ــتان ادام ــا افغانس ــادی ب و اقتص

ــرار شــود. برق
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــره ب ــان از مذاک ــه طالب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
خــودداری می کننــد و بــه جــای آن خواســتار مذاکــره بــا احــزاب 

ــت. ــور اس ــن کش ــی ای سیاس
ــر در  ــرات اخی ــس مذاک ــز پ ــکا نی ــژه امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی  خلی زلم
ــت افغانســتان  ــا دول ــه مذاکــره ب ــان حاضــر ب ــود کــه طالب ــه ب قطــر گفت

ــد. ــروع می دانن ــور را غیرمش ــن کش ــت ای ــت و دول نیس

اشـرف غنـی 

و بـازی با کـارت انتخـابات
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بــه نظــر می رســد کــه رژیــم فاقــد مشــروعیت قومــی و رهبــری منفــور و مفلــوک آن 
ســعی دارنــد تــا مــوج خشــم و نفــرت همگانــی نســبت بــه طالبــان جنایتــکار را بــه 
نفــع خــود مصــادره و کانالیــزه کننــد. ســخنان دو  پهلــو و بی مفهــوم اشــرف غنــی، در 
گفت وگــوی بــا لطــف اهلل نجفــی زاده و در حضــور ســربازان و افســران وزارت داخلــه 
ــل زاد )خارجــی( او اگــر از یک ســو اســتیصال و  ــه ضــد دشــمن و ضــد خلی و روحی
ــد،  ــان می ده ــی را نش ــوازی و انحصارطلب ــواب طالب ن ــگام او از خ ــر هن ــداری دی بی
ــرت  ــوج خشــم و نف ــر م ــوار شــدن ب ــرای س ــاش او ب ــر ت ــر نمایانگ از ســوی دیگ

همگانــی نســبت بــه طالبــان جنایتــکار اســت. 
ــیون های  ــن و کمیس ــاح قوانی ــارۀ اص ــره در ب ــرای مذاک ــی، ب ــرف غن ــی اش آماده گ
انتخاباتــی ادامــۀ بــازی »اغفــال« اســت کــه از ســوی ارگ و در آســتانۀ انتخابــات گویــا 

مجلــس بــه راه انداختــه شــد. 
در آن مرحلــه کــه نگارنــده آن را پــردۀ نخســت ســیاه بــازی انتخاباتــی غنــی، می نامــم 
ــرط  ــرد، ش ــاز ک ــی آغ ــات سیاس ــا اعضــای احــزاب و جریان ــد ب ــد و بازدی ــا دی او ب
ــر برخــی از خواســته های احــزاب  ــات را پذیرفــت و در براب بایومتریــک شــدن انتخاب
و نامــزدان انتخابــات انعطــاف نشــان داد، در پایــان امــا کمیســیون ها بــر اســاس همــان 
ــی،  ــان غن ــۀ انحصارطلــب اطرافی ــد کــه از ســوی حلق ــی عمــل کردن طــرح و برنامه ی
طراحــی شــده بــود : »مجلــس یک دســت بــا تعــداد اکثریــت نماینــده گان از یــک قــوم 
و همســو بــا حاکمیــت و طالبــان«! اشــرف غنــی بــا پیــروزی در پــردۀ نخســت بــازی 
ــتناک  ــای وحش ــک روی ــه ی ــزدان ب ــده گان و نام ــرای رأی دهن ــات را ب ــال، انتخاب اغف
ــج  ــه نتای ــرض ب ــوان معت ــه عن ــی را ب ــرد، عده ی ــدل ک ــا مب ــازی توان فرس ــک ب و ی
ــکایات  ــیون ش ــماری را پشــت دروازۀ کمیس ــاخت و ش ــا س ــات آواره خیابان ه انتخاب
ــه  ــن ک ــش ممک ــن کن ــی را از دمکراتیک تری ــت و بخش ــه داش ــر نگ ــی منتظ انتخابات

ــات باشــد دل زده و ناامیــد ســاخت. ــا انتخاب همان
پــردۀ دوم بــازی اغفــال زمانــی آغــاز شــده اســت کــه هنــوز پــس از ســه مــاه نتایــج 
انتخابــات مجلــس بــه گونــۀ سراســری اعــام نشــده و رفت وآمــد طالبــان میــان مســکو 
و قطــر و مانورهــای ماهرانــۀ طالبــان، انتخابــات پیــش رو را مبــدل بــه پرســش بزرگــی 
کــرده اســت. ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه همزمــان شــدن فعالیت هــای طالبــان و 
ــات  ــی رســواتر از انتخاب ــات کــه اول ــان دو انتخاب رفت وآمــد خلیــل زاد، در فاصلــه می
ــود و  ــات ب ــی و انتخاب ــام دمکراس ــری به ن ــاح دیگ ــال 2009 و افتض ــب س ــر از تقل پُ
انتخابــات ریاســت جمهوری اگــر برنامه ریــزی شــده و هماهنــگ نباشــد، اتفاقــی اســت 
کــه غنــی می خواهــد آن را بــه فرصــت مبــدل کنــد؛ فرصتــی بــرای ادامــۀ حاکمیــت کــه 
یــک راه آن مشــغول نگــه داشــتن آن دســته از احــزاب و جریانــات سیاســی اســت کــه 

امــکان مــی رود ادامــۀ حاکمیــت غنــی را بــه چالــش بکشــند. 
اشــتراک احــزاب و جریان هــای سیاســی کــه انتخابــات و راه هــای دمکراتیــک اصــاح 
نظــام را ترجیــح می دهنــد، نتیجه یــی جــز مشــروعیت بخشــیدن بــه ســیاه بــازی ارگ، 
و فراهم ســازی فرصــت مانــور و انســجام بــرای ارگ کــه کنــار مانــدن از بــازی اخیــر 
امریــکا و طالبــان، تمرکــز و انســجام معطــوف بــه اقتدارگرایــی آن را پراکنــده ســاخته 
اســت، از پــی نــدارد زیــرا اشــرف غنــی و حلقــۀ خــواص او از همــان آوان ورود بــه 
انتخابــات 2009 نشــان دادنــد کــه انتخابــات و رأی گیــری و آرای مــردم را وســیله یی 
ــردم و نتیجــۀ  ــه رأی م ــدون آنکــه ب ــدرت غیرمشــروع خــود می شــمارند، ب ــر ق تطهی
انتخابــات بــاور داشــته باشــند، ســر جنبانــدن بــه نشــانۀ موافقــت بــا انتخابــات تنهــا بــه 

ــد. هــدف سفیدســازی چهره هــای ســیاه خــود ضــروری می دانن
 اکنــون کــه احــزاب سیاســی و عده یــی از شــخصیت های مســتقل بــار دیگــر در حــال 
گفت وگــو بــا ارگ پیرامــون انتخابــات اســتند، شــاید بهتــر باشــد از ادامــۀ ایــن بــازی 
اغفــال منصــرف شــوند و یکبــار دیگــر ایــن فرصــت را بــه غنــی ندهنــد کــه از حضــور 
آنــان بــه هــدف مشــروعیت بخشــیدن بــه ســیاه بــازی چنــد مرحله یــی اســتفاده کنــد 
و بــا تعییــن و تحمیــل قاعده هــای بــازی، نتیجــه را از پیــش بــه نفــع خــود رقــم بزنــد.
مطمینــًا کــه رهبــری احــزاب و جریان هــای سیاســی و شــخصیت های مســتقل 
می داننــد کــه راه هــای دیگــری نیــز بــرای ادامــۀ بــازی بــه گونــۀ مدنــی و دمکراتیــک 
در اختیــار اســت. راه هــای چــون تحریــم فعاالنــۀ انتخابــات کــه توســط رژیــم فاقــد 
ــرار اســت برگــزار شــود. ــی، ق ــر نظــارت غن مشــروعیت قومــی و کمیســیون های زی
یــا منــوط ســاختن انتخابــات بــه ایــن شــرط کــه اشــرف غنــی، نبایــد نامــزد آن باشــد 
و انتخابــات بــا ایــن کمیســیون ها برگــزار نشــود. همراهــی بــا اشــرف غنــی، در پــردۀ 
ــاد  ــات نام نه ــر از انتخاب ــر تقلب ت ــات رســواتر و پُ ــک انتخاب ــه ی ــال، ب ــازی اغف دوم ب
ســال 2009 منجــر خواهــد شــد و قایــم شــدن دوبــارۀ اســتبداد برهنــه مجــال شــکوه و 
شــکایت حتــا بــرای آنانــی کــه غنــی را همراهــی کرده انــد، باقــی نخواهــد گذاشــت.
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هشـت سـال جنگ ویرانی شـهرها، نابودی 
بی گنـاه،  مردمـان  عـام  قتـل  زیربناهـا، 
از  نفـر  میلیون هـا  آواره گـی  و  گرسـنگی 
اتبـاع ایـن کشـور عـرب خاورمیانـه را در 

قبـال داشـته اسـت.
در  و  پیشـروی  بـا  2015م  سـال  اواخـر 
و  بـزرگ  شـهر های  تصـرف  نهایـت، 
مجاهـدان  توسـط  سـوریه  اسـتراتژیک 
سـوری، پایه هـای رژیم مسـتبد بشـار اسـد 
بیـش از هـر زمانـی دیگـری متزلزل گشـته 
مردمـی سـوریه  مقاومـت  نیرو هـای  بـود. 
بـا تصـرف قسـمت های از درعـا و غوطـه 
شـرقی در حومه هـای دمشـق رژیـم اسـد 
را زیـر فشـار شـدیدی قـرار داده بودنـد و 
بـه نظـر می رسـید که سرنوشـت بهتـری از 
قذافـی در انتظـار اسـد نخواهـد بـود؛ امـا 
حمایـت مثلثی متشـکل از روسـیه، ایران و 
حـزب اهلل در آخـر دقایـق به حکومت اسـد 
جنگنده هـای  پـرواز  بخشـید.  تـازه  جـان 
بـر  افـزون  سـنگین  بمبـاران  و  روسـی 
مشـارکت هزاران سـرباز سـپاه پاسـداران و 
حـزب اهلل در خط مقـدم جبهـه در حمایت 
از نیرو هـای وفـادار به اسـد، خطوط دفاعی 
انقابی هـا را درهـم شکسـت. سـر انجـام، 
اسـد و متحدانـش بـا عقـب زدن مخالفـان 
یکـی پس از دیگری شـهر های اسـتراتژیک 
و مهـم سـوریه را بـاز پـس گرفتنـد. اسـد 
و متحدانـش خـود را در یـک قدمـی خـط 
فکـر  پیروزی شـان  از  تجلیـل  و  پایـان 
می کننـد. اسـد حـاال دارد به سـراغ آخرین 
پایگاه هـای مخالفـان خـود مـی رود. اکنون 
درگیـری  و  جنـگ  سـال ها  از  پـس  و 
فضـای سـوریه حاکـم شـده  بـر  آرامـش 
آمـدن خمپاره هـا،  فـرود  از  دیگـر  اسـت. 
بم هـای بشـکه یی حـاوی مـواد شـیمیایی، 
قتـل عـام مـردم و تهدیـد حملـۀ نظامـی 
امریـکا بـر سـوریه خبری نیسـت. هـزاران 
آوارۀ سـوری بـه هـدف آغاز یـک زنده گی 
ماننـد  همسایه شـان  کشـورهای  از  تـازه 
ترکیـه، اردن و لبنـان در حـال بازگشـت به 
بـه  از  آمریکایی هـا پـس  سـوریه هسـتند. 
قـدرت رسـیدن ترامپ اسـتراتژی گذشـتۀ 
شـان را کـه بـر تغییـر رژیـم در سـوریه و 
کنـار رفتن اسـد اسـتوار بود، کنار گذاشـته 
مقام هـای  اخیـر  موقف گیری هـای  از  انـد. 
امریکایـی بـه وضوح مشـاهده می شـود که 
کاخ سـفید بـر تشـکیل یک دولـت وحدت 

ملـی کـه رژیـم اسـد و مخالفانش بـه گونۀ 
مشـترک در آن سـهم داشـته باشـند، رازی 
بـه نظـر می رسـد. موضوعـی کـه چنـدان 
محتمـل نیسـت. حـاال کـه اسـد بـه کمک 
متحدانـش یعنـی ایران، روسـیه و حزب اهلل 
را  هشت سـاله  داخلـی  جنـگ  توانسـته 
مهـار کـرده و حاکمیـت دوبـارۀ خـود را 
بـر 75 درصـد خـاک سـوریه برقـرار کنـد. 
کشـور های عـرب حاشـیه خلیج فـارس به 
رهبـری سـعودی ها کـه از مخالفـان اسـد 
حمایـت مالـی و تسـلیحاتی می کردنـد، به 
ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه گزینـۀ نظامـی 
جهـت تغییـر رژیم کارسـاز نیسـت. ریاض 
و متحدانـش در تـاش انـد تـا بـا اسـتفاده 
از هویـت مشـترک عربی، اسـد را بهسـوی 
خودشـان بکشـانند. چنـد هفتـه پیش اسـد 
در گفت وگـو بـا یکـی از رسـانه ها گفتـه 
اسـت کـه او بـه هویـت عربـی اش افتخـار 
حـوزۀ  عـرب  کشـور های  حـاال  می کنـد. 
بـرای  ریـاض  بـه رهبـری  فـارس  خلیـج 
جلوگیـری از کاهـش دادن نفـوذ ایـران در 
سـوریه و کشـانیدن اسـد بهسـوی هویـت 
عربـی جز گزینـۀ دیپلوماسـی و دراز کردن 
دست دوسـتی بهسوی اسـد، دیگر انتخابی 
ندارنـد. در همین جهت، کشـور های متحد 
عربسـتان در تـاش انـد تا روابط شـان را با 
دمشـق دوبـاره احیـا کننـد. چنـد روز پیش 
امـارات متحـدۀ عربـی نزدیکتریـن متحـد 
ریـاض از بازگشـایی سـفارت ایـن کشـور 
در دمشـق خبـر داد و بحریـن دیگـر متحد 
عربسـتان هـم اعـام کـرد کـه تـاش دارد 
تـا چند روز آینـده فعالیت سـفارتش را در 

از سـر گیرد. دمشـق 
عمرالبشـیر  فرسـتادن  بـا  سـعودی ها 
رییس جمهـور سـودان بـه دمشـق از اسـد 
خواسـته اند تـا به هویـت عربـی اش افتخار 
کـرده و نفـوذ ایـران را در سـوریه کاهـش 
دهـد. خواسـتی کـه اگـر مـورد قبول اسـد 
نفـت  پـول  دالـر  میلیارد هـا  گیـرد.  قـرار 
عربسـتان را روانـۀ سـوریه خواهـد کـرد. 
اسـد خـود می دانـد کـه ریـاض در طـول 
مالـی  حمایـت  بـا  و  جنـگ  هشت سـال 
او  حکومـت  مخالفـان  از  تسـلیحاتی  و 
حکومتـی  تـا  بـوده  تـاش  در  همـواره 
بـر وفـق مـراد خـود را در سـوریه ایجـاد 
قبـول دسـت دوسـتی  بـا  بنابرایـن،  کنـد. 
عربسـتان ریسـک نخواهـد کـرد؛ چـرا کـه 

عربسـتان ماننـد عقـرب زهر آلودی اسـت 
کـه هـر زمـان فرصـت پیـدا کنـد بـه فرق 
اسـد زهـر کشـنده تزریـق خواهـد کـرد. 
شـاید آرامشـی کـه ایـن روز هـا بـر فضای 
سـوریه حاکم اسـت نمایانگـر پیروزی های 
امـا  باشـد؛  او  مخالفـان  و شکسـت  اسـد 
پیـروزی کامل برای رژیم اسـد و شکسـت 
قطعـی مخالفـان او نخواهـد بود. سـوریه تا 
رسـیدن بـه آرامش کامل و صلح سراسـری 
مسـیر درازی در پیـش رو دارد. همیـن چند 
یـک  در  امریـکا  دفـاع  پیـش وزارت  روز 
گـزارش اعـام کـرد کـه در حـال حاضـر 
بیشـتر از صدهـزار فـرد مسـلح در سـوریه 
حضـور دارنـد. 85درصد این رقم درشـت 
افـرادی  از جملـه مخالفـان اسـد هسـتند. 
کـه می تواننـد جنـگ را بـه همـان شـدت 
گذشـته دوبـاره بـر گرداننـد. شـاید امریکا 
از شـمال  نیروهایـش  بـا تصمیـم خـروج 
سـوریه و قطـع حمایـت از یگان هـای ُکرد 
مسـلح سـوریه بـه حضـورش در سـوریه 
پایـان دهـد. تـا آخـر در جهت تغییـر رژیم 
در سـوریه خواهـد کوشـید. اسـد بـا کنـار 
گذاشـتن رویکـرد گذشـتۀ خـود در قبـال 
مخالفـان سیاسـی و راه انـدازی آشـتی ملی 
مخالـف  گروه هـای  سـاختن  سـهیم  بـا  و 
اقتـدار سیاسـی خـود را  مسـلح می توانـد 
تـا انـدازۀ زیـادی تحکیـم بخشـد و بقـای 
زیـادی  سـال های  تـا  را  خـود  حکومـت 

تضمیـن کنـد.
اسـد باشـد و یـا برود امـا دیگر آن سـوریۀ 
پیـش از جنـگ کـه از اقتصـاد شـگوفا و 
بـود  برخـوردار  خوبـی  اقتصـادی  رونـق 
حضـور  داشـت.  نخواهـد  وجـود  دیگـر 
پُررنـگ ایـران سـال های زیادی در سـوریه 
ادامـه پیـدا خواهـد کرد. اسـراییل بـه دلیل 
بـه  سـوریه  در  ایـران  پایگاه سـازی های 
هـدف حملـه بـه اسـراییل حماتـی را در 
ایرانـی  داخـل خـاک سـوریه بـه اهـداف 
انجـام خواهـد داد. حماتـی کـه در حـال 
حاضـر هـم از سـوی اسـراییل در داخـل 
خـاک سـوریه هـر از گاهی انجام می شـود.

اگـر تهدیـد گروه های مسـلح مخالف اسـد 
از میـان بـرود؛ امـا خطـر داعـش، جبهـۀ 
گروه هـای  از  دیگـر  بعضـی  و  نصـرت 
تنـدرو مخالـف اسـد تـا سـال های زیـادی 

باقـی خواهـد مانـد.
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وزارت زراعت:

در برابر مافیای محصوالت مرغ 
عقب نشینی نمی کنیم

مانـدگار: نصیراحمـد درانـی وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری می گوید کـه او به هیـچ قیمتی در 
برابـر شـبکه های مافیایـی قاچـاق محصـوالت مـرغ داری به داخـل کشـور، عقب نیشـنی نمی کند.

نصیراحمـد درانـی کـه دیـروز در نخسـتین کنفرانـس ملـی انکشـاف مـرغ داری صحبـت می کـرد، 
گفـت کـه گروه هـای مافیایـی نمی تواننـد کنتـرل را بـه دسـت گیرنـد. در ایـن کنفرانـس کـه صدها 
تـن از مسـووالن شـرکت های تولیـد کننـده محصـوالت مـرغ داری نیز حضور داشـتند، آقـای درانی 
افـزود: »در پیـش روی شـما و هـم پیـش روی مطبوعـات عزیـز تعهـد می سـپارم که به هیـچ قیمتی 

عقب نشـینی نمی کنـم، ولـو ایـن کـه بـه خاتمه  عمـرم تمام شـود«.
وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری، در اول مـاه جدی امسـال، واردات مرغ های پیر و گوشـت های 
یـخ زده بـه افغانسـتان را ممنـوع کـرد. ایـن اقـدام وزارت زراعـت بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع 

بیماری هـا و هم چنیـن انکشـاف صنعـت مـرغ داری در داخـل خـود کشـور صـورت گرفت.
برخـی از مـرغ داران می گوینـد کـه بـه دنبـال اعـام ممنوعیـت واردات مرغ هـای پیـر در کشـور، 

صنعـت مـرغ داری از حالـت رکـود خـارج شـده و رو بـه انکشـاف گذاشـته  اسـت.
وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری هم چنیـن گفت هـر گاه سـکتور شـرکت ها و فارم دارانـی که در 
عرصـه ی تولیـد محصـوالت مـرغ داری فعالیـت دارنـد بـه ایـن وزارت تعهـد دهند که تـا طی چند 
سـال بـه بیانـس تجارتـی را در عرصـۀ واردات محصـوالت مـرغ داری تغییـر آورده می  تواننـد، او 

حاضـر اسـت کـه واردات محصـوالت مـرغ داری را از بیـرون کشـور کامًا ممنـوع کند. 
مردم افغانستان چقدر گوشت و تخم مرغ مصرف می کنند؟

اتحادیـۀ ملـی مـرغ داران افغانسـتان، بـا ارایـه ی گزارشـی از میـزان تولیـد و واردات محصـوالت 
مـرغ داری در ایـن کشـور، می  گویـد کـه بـه طـور اوسـطه هر شـهروند افغانسـتان سـاالنه بـه چهل 

بیضـه تخـم و شـش ونیم کیلوگـرام گوشـت مـرغ ضـرورت دارنـد.
معـروف ظفـر رییـس اتحادیـه ملـی مـرغ داران، دیـروز در کنفرانـس ملـی انکشـاف مـرغ داری در 
افغانسـتان کـه توسـط وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری تدویـر یافته بـود، گفت کـه بخش اعظم 
ایـن محصـوالت در داخـل افغانسـتان تولیـد می شـود. او گفـت: »براسـاس سـروی نهادهـا، هـر 
شـهروند افغانسـتان بـه طـور اوسـطه شـش ونیم کیلـو گوشـت و چهـل بیضـه تخـم مـرغ در سـال 
ضـرورت دارنـد. ولـی، بنـا به ارقامی کـه ما از شـرکت های وارداتـی و تولیداتی داخلـی جمع آوری 

کرده ایـم، خوراکـه هـر نفـر را 8.43 درصـد گوشـت تشـکیل می دهـد«.
در همین حـال، ایـن اتحادیـه از نزدیک شـدن افغانسـتان بـه خودکفایـی در زمینۀ تولیـد محصوالت 
مـرغ داری خبـر داده می گویـد کـه هـم اکنـون نزدیـک بـه هشـتاد درصـد گوشـت مـرغ در داخـل 
افغانسـتان تولیـد می شـود. بـه گفتۀ ایـن اتحادیه، افغانسـتان سـاالنه بیش تر از 295 هـزار متریک تن 
گوشـت مـرغ نیـاز دارد که سـاالنه حدود 219 هـزار متریک تن آن در داخل کشـور تولید می شـود. 
همین طـور سـاالنه حـدود یـک  میلیـارد و 160 میلیـون بیضـه تخـم مـرغ در افغانسـتان بـه مصرف 
می رسـد و 981 میلیـون بیضـۀ آن در داخـل افغانسـتان تولیـد می گـردد. هم چنین افغانسـتان سـاالنه 
بـه 170 میلیـون قطعـه چوچـه مرغ یک روزه ضـرورت دارد و از ایـن میان، 21 میلیـون آن در داخل 
کشـور تولیـد می شـود. هم چنیـن افغانسـتان سـاالنه 564 متریـک تـن دانـه مـرغ نیـاز دارد که 290 

هـزار متریـک تـن آن در داخل کشـور تولید می شـود.
معلومـات اتحادیـۀ ملـی مـرغ داران نشـان می دهـد کـه در سراسـر کشـور 8659 فـارم تولیـد مـرغ 
گوشـتی وجـود دارنـد کـه از ایـن میـان 6240 فـارم آن فعـال انـد و سـاالنه 219 هـزار متریـک تن 
گوشـت مـرغ تولیـد می کننـد. در افغانسـتان پانـزده فـارم تولیدکننده تخم نطفـه دار وجـود دارند که 
از ایـن میـان تنهـا هفت فـارم آن فعالیـت می کنند. ایـن فارم ها سـاالنه 24.7 میلیون بیضـه تخم مرغ  
نطفـه دار تولـی می کننـد. 611 فـارم در زمینـۀ تولید تخـم مرغ خوراکی نیـز فعالیت دارنـد. هم چنین 
در سراسـر افغانسـتان 20 دسـتگاه تولیدکننـده چوچـه مـرغ یـک روزه نیز وجـود دارند کـه از میان 
تنهـا هفـت دسـتگاه فعـال اند و سـاالنه 21 میلیـون قطعه چوچـه مرغ یـک روزه تولیـد دارند. هفت 
کشـتارگاه مـرغ نیـز در افغانسـتان وجـود دارنـد که ظرفیـت تولیـد 323 متریک تن گوشـت مرغ را 

در یک شـبانه روز دارنـد.
باوجـودی کـه افغانسـتان در عرصـۀ تولیـد محصـوالت مـرغ داری بـه خودکفایـی نزدیک شـده، اما 
باآنهـم سـاالنه 76 هـزار متریک تن گوشـت مرغ بـه ارزش 912 میلیون دالـر واردات دارد. هم چنین 
در ایـن کشـور سـاالنه 56 میلیـون و هشـت صد هـزار بیضـه تخـم مرغ نطفـه دار بـه ارزش 75 هزار 
دالـر وارد می شـود. افغانسـتان سـاالنه 818 میلیـون بیضـه تخـم مـرغ خوراکـی نیـز بـه ارزش صـد 
میلیـون دالـر، 51 هـزار متریـک تـن مـرغ زنـده بـه ارزش 49 میلیـون دالـر وارد می کنـد. هم چنیـن 
سـاالنه 146 میلیـون قطعـه چوچه مرغ یـک روزه به ارزش نزدیک بـه 39 میلیون دالر وارد می شـود.

دولـت افغانسـتان بـه منظـور رشـد سـکتور مـرغ داری در ایـن کشـور، در اوایـل ماه جدی امسـال، 
واردات گوشـت مـرغ پیـر را از بیـرون ایـن کشـور بـه داخل ممنـوع اعام کـرد. نصیراحمـد درانی 
وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری می گوید کـه این اقدام بـه منظـور جلوگیری از شـیوع بیماری ها 

و هم چنیـن تقویـت سـکتور مـرغ داری صـورت گرفته اسـت.

وزهـا  ایـن ر
یه چـه می گـذرد؟ در سـور
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مانــدگار: وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری از 
 »NHLP« طریــق برنامــۀ ملــی باغــداری و مالــداری
ــرای  ــری را ب ــمش خانه ی عص ــاخت 45 کش کار س

ــاند. ــان رس ــه پای انگــورداران ب
کار ســاخت ایــن کشــمش خانه ها در ســال 2018 
ــرداری از  ــداران بهره ب ــاال باغ ــود و ح ــده ب ــاز ش آغ

آن را آغــاز کرده انــد.
ــول و  ــر ط ــمش خانه ها 10 مت ــن کش ــک از ای ــر ی ه
پنــج متــر عــرض و پنــج متــر بلنــدی ســاخته شــده 

اســت. 
ــان،  ــک زم ــمش خانه ها در ی ــن کش ــدام از ای ــر ک ه
ــه  ــور را ب ــن انگ ــا 7 ت ــازی 5 ت ــدل س ــش ب گنجای

ــمش دارد. کش
ــن وزارت  ــانه های ای ــر رس ــه دفت ــی ک در خبرنامه ی
بــه روزنامــۀ مانــدگار فرســتاده، آمــده اســت: ســاخت 
اقتصــاد  بــردن  بلنــد  در  کشــمش خانه ها  ایــن 
ــی  ــون کشمش ــت، چ ــش اس ــیار اثربخ ــداران بس باغ
می گــردد،  تولیــد  کشــمش خانه ها  ایــن  در  کــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــر از کشمش ــا کیفیت ت ــب ب ــه مرات ب
ــور  ــای کش ــد و در بازاره ــی تولی ــور عنعنه ی ــه ط ب

عرضــه می شــود.

ســرپل،  در  کشــمش خانه  میــان، 10  ایــن  از 
18کشــمش خانه در فاریــاب، 10 کشــمش خانه در 
ــخ  ــت بل جوزجــان و 7 کشــمش خانۀ دیگــر در والی

ــت. ــده اس ــاخته ش س
ــی افغانســتان  ــم صادرات ــام مه کشــمش یکــی از اق
در  کشــمش خانه های عصــری  ســاخت  و  اســت 
ــورداران،  ــده انگ ــد ش ــمش تولی ــازی کش معیاری س

ــد. ــادی می کن ــک زی کم
وزارت زراعــت در چندیــن ســال اخیــر، صدهــا 
ــداری و  ــی باغ ــۀ مل ــق برنام ــمش خانه را از طری کش
مالــداری و دیگــر برنامه هــای خــود، در والیت هایــی 
کــه انگــورداری مــروج اســت، ایجــاد کــرده اســت.
انگــورداران بــا ابــراز رضایــت از ســاخت ایــن 
کشــمش خانه ها برای شــان می گوینــد کــه پیــش 
ــمش  ــد کش ــه تولی ــنتی ب ــورت س ــه ص ــن ب از ای
تولیدشدۀ شــان  کشــمش های  کــه  می پرداختنــد 
خریــداران اندکــی داشــت، امــا حــاال کــه بــه صورت 
توانســته اند  می کننــد،  تولیــد  کشــمش  معیــاری 
ــتر  ــان را بیش ــتریان کشمش ش ــت و مش ــزان قیم می

ــد. کنن

محمداشـــرف غنـــی، رییـــس حکومـــت 
ــه  ــانی کـ ــد، کسـ ــی می گویـ ــدت ملـ وحـ
ــا می کننـــد کرســـی ریاســـت جمهوری  ادعـ
ــد  ــد بداننـ ــم، بایـ ــح می کنـ را قربانـــی صلـ
ـــت،  ـــدری نیس ـــداد پ ـــی جای ـــن کرس ـــه ای ک

بلکـــه امانـــت مـــردم افغانســـتان اســـت.
ــت  ــه والیـ ــود بـ ــفر خـ ــان سـ او در جریـ
ــزرگان  ــا بـ ــت بـ ــک نشسـ ــار در یـ ننگرهـ
ـــایه ها  ـــی از همس ـــت برخ ـــت گف ـــن والی ای
می گوینـــد کـــه افغانســـتانی بـــدون اشـــرف 
ـــه  ـــی ن ـــان از غن ـــا آن ـــم، ام ـــی می خواهی غن
ـــراس   ـــور ه ـــن کش ـــردم ای ـــر م ـــه از تدبی بلک

ـــد. دارن
ـــی:  ـــدت مل ـــت وح ـــس حکوم ـــۀ ریی ـــه گفت ب
ـــا یـــک ملـــت واحـــد هســـتیم و افغانســـتان  »م
ــه  ــی بـ ــرارداد خارجـ ــدام قـ ــاس کـ براسـ
وجـــود نیامـــده، بلکـــه بـــا قیمـــت خـــون 
مـــردم ایـــن کشـــور بدســـت آمـــده و آن را 

بـــا خـــون حفـــظ می کنیـــم«.
ـــر  ـــه اگ ـــرد ک ـــد ک ـــروز تأکی او در نشســـت دی
ـــل  ـــه کاب ـــح ب ـــرات صل ـــرای مذاک ـــان ب طالب
ــر  ــان دفتـ ــرای شـ ــت بـ ــد، حاضراسـ بیاینـ
ـــن  ـــان را تامی ـــت ش ـــان امنی ـــد و هم چن بده

ـــد. کن
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــه روز 
پنج شـــنبه هفتـــۀ پیـــش نیـــز او گفتـــه بـــود 
کســـانی کـــه در مقابـــل دولـــت افغانســـتان 
ـــت  ـــمن اس ـــرد، دش ـــاح می ب ـــه س ـــت ب دس

و نابـــودش کنیـــد.
ــه  ــانی کـ ــی: »کسـ ــای غنـ ــۀ آقـ ــه گفتـ بـ
در مقابـــل دولـــت افغانســـتان دســـت بـــه 
ـــودش  ـــت و ناب ـــمن اس ـــرد، دش ـــاح می ب س

ـــه  ـــتم ک ـــانی نیس ـــۀ کس ـــن از جمل ـــد. م کنی
یـــک روز آنـــان را دوســـت می خواننـــد 
و روز دیگـــر دشـــمن، زیـــرا تعریـــف مـــن 
از دشـــمن واضـــح اســـت و اعمال شـــان 

ــد«. ــمن انـ ــه دشـ ــازد کـ ــت می سـ ثابـ
ـــت  ـــه اس ـــی گفت ـــی در حال ـــرف غن محمداش
در صورتـــی کـــه طالبـــان بـــرای مذاکـــرات 

ـــر  ـــان دفت ـــرای ش ـــد، ب ـــل بیاین ـــه کاب ـــح ب صل
ـــان در  ـــت طالب ـــی از خواس ـــه یک ـــد ک می ده
ـــان  ـــه برای ش ـــود ک ـــن ب ـــکو ای ـــت مس نشس
یـــک دفتـــر سیاســـی بـــاز شـــود تـــا آنـــان 
یـــک آدرس واضـــح بـــرای گفت وگوهـــای 

ـــند. ـــته باش ـــح داش صل

۴۵کشمشخانۀعصری
درچهاروالیتشمالیساختهشد
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2۵۰کیلــوواتمــوردضــرورتشــفاخانه3۵۰

بســترعینــومینــهوالیــتکندهــار

ــی وزارت  ــفاخانه ی ــی ش ــات اساس ــت خدم ریاس
ــک  ــات نی ــه وتمنی ــات فایق ــه احترام ــت عام صح

ــد  ــی نمای ــم م ــش را تقدی خوی
کندهــار  والیــت  مینــه  عینــو  شــفاخانه  ادارۀ 
ــد  ــان واجــد شــرایط دعــوت مینمای ــام داوطلب ازتم
ــو  ــور 250 کیل ــه جنرات ــی)1( پای تادرپروســه داوطلب
MoPH/GDCM/ نمبرتشــخیصیه  دارای  وات 
نمــوده  G007/1398/HRP/K-PHاشــتراک 
ــار ازنشــراعان  وآفرهــای سربســته خویــش را اعتب
الــی 21 روز تقویمــی مطابــق شــرایط شــرطنامه بــه 
ــدارکات  ــل ت ــون وطرزالعم ــق قان ــان دری ، طب لس

ــد. ــه نماین ارائ
  تضمیــن آفــر )1( پایــه جنراتــور 250 کیلــو 
ــد  ــول نق ــکل پ ــه ش ــی ب ــغ130,000 افغان وات مبل
ــی باشــد،  ــول م ــل قب ــت خــط بانکــی قاب ویاضمان
جلســه آفرگشــایی به روز دوشــبنه 13 حــوت 1397 
در ســالون مطبوعــات والیــت  کندهــار دایرمیگــردد 
ــه اســناد ضــروری میباشــد.  ــت باارائ ، شــرایط اهلی
تصفیــه حســابات مالیاتــی ازمعیــارات اهلیــت بــوده 
، آفرهــای ناوقــت رســیده وانترنیتــی پذیرفتــه نمــی 

شــود.
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را 
درمقابــل مبلــغ 500 افغانــی پــول غیرقابل بازگشــت 

ــد: ــل ان ــد قرارذی بدســت بیاورن
کندهــار-  والیــت  مینــه  عینــو  شــفاخانه   .1
دوم  بخــش  کندهــار  جــاده   44 ســرک  واقــع 
تمــاس:   شــماره  کندهــار  والیــت  عینومینــه 

0700181304 0793181769و
2. پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحت 

عامــه کابل شــماره تمــاس:0700892888 
نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهم 
قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه می 
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